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 چکیده

 سطح ی( ارتقا1 مکمل است که با دو هدف؛ مجزا و گذاری یک صورت مالیهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 باشند ومده منابع بانک میکنندگان عگذاری که تأمینسرمایه هایپاسخگویی بانک به صاحبان سپرده افشاء و

 است.طراحی گردیده  ؛در صنعت بانکداری ایران IFRSاجرای  ( ایجاد بستر2

های چارچوب ایران و گزاره ربا دربدون  بانکداری مدل کسب و کاردر این مقاله با پیوند زدن اصول حاکم بر 

 الحاقی مالی برای طراحی این صورت پشتیبان، مقدمات FASBو  IASBنظری پیشنهادی کارگروه مشترک 

دل و انطباق با م های مالیارتباط ذاتی صورت حفظاهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه، استنتاج گردیده است. 

ی را در است. افزون بر آن، ارائه این صورت مالی شواهدهای حاکم بر این طراحی بوده از ویژگی کسب و کار

شمول( در گزارشگری مالی چارچوب نظری )جهان "پذیری منطقیانعطاف"آن را  پشتیبانی از مفهومی که

 سازد.، فراهم میایمنامیده

های صورت عملکرد سپرده ایران، ربا دری، مدل کسب و کار بانکداری بدون پاسخگوی: های کلیدیواژه

 های مالی، صورتالمللیبین چارچوب نظری گزارشگری مالی ،گذاریسرمایه
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 مقدمه :

 دهه گذشته، حول یک محور اتفاق ینحسابداری در طول چند ای و نهادهای استانداردگذارِ، جوامع حرفهپردازاننظریه

 ون، اعتباردهندگان اگذارسرمایه گیریدر تصمیماند؛ هدف اصلی حسابداری مالی ارائه اطالعاتی است که نظر داشته

، همواره در این مورد که ذینفعان دقیقاً کدام امااین اجماع  با وجودمفید واقع شود، سایر ذینفعان یک بنگاه اقتصادی، 

 هستند و هر یک چه عالئقی دارند و نیازهای اطالعاتی آنان کدام است، مباحث زیادی در جریان بوده است.ها گروه

حسابداری در گزارشگری  حوزه مأموریتکننده تعیین حائز اهمیت است کهاز این حیث  ،های مورد اشارهپاسخ پرسش

 باشد.میمالی 

 غالباً چهشود، اگرمالی خاص را شامل می گزارشگری از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تا هاپاسخطیف 

. هزینه تهیه اطالعات و ارائه اندباردهندگان، بیشتر مورد توجه بودهکنندگان اصلی یعنی سهامداران و اعتاستفاده

 شدهعنوان هایاز جمله محدودیت د؛تواند موجب سردرگمی استفاده کنندگان شوهای متعددی که بالقوه میگزارش

 و IASB1چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک ترین سند معتبر در این رابطه، تازه است.رشگری مالی بودهاگز

FASB2 ا نیز ر منطقیانعطاف پذیری  نوعی ضمن تاکید بر گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، رسدبه نظر می است که

پذیری، یکی از شروط اساسی در راستای انعطاف رسد زیرابه نظر می ضروریاین ویژگی تا حد زیادی  پذیرفته است.

  .است در علوم اجتماعی شمولمقبولیت یک چارچوب نظری جهان

ستفاده با او  هدف این مقاله ارائه یک صورت مالی است که متناسب با فضای صنعت بانکداری در محیط اقتصادی ایران

فراهم آوردن مبانی نظری و حقوقی پشتوانه  است؛ گزارشگری مالی طراحی شدهدر  "3یپذیری منطقانعطاف"از مفهوم 

تواند الگویی برای توسعه گزارشگری مالی باشد به نحوی که ضمن پایبندی به این صورت مالی با روش استنتاجی می

پذیری یک چارچوب فانعطا کارگیریِدادن ضرورت و نحوه بهدر راستای نشانچارچوب نظری پذیرفته شده، شواهدی را 

 ارائه نماید. در گزارشگری مالی (جهان شمول)نظری 

 

 

 

 

                                                           
1- International Accounting Standards Board 

2- Financial Accounting Standards Board 

3- Logical Flexibility 
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 اساسی حاکم بر آن هایاصول و ویژگیایران و  ربا درمدل کسب و کار بانکداری بدون تشریح  -1

مسی هجری ش هزار و سیصد و شصت و دوهشتم شهریورماه یکدر تاریخ  بدون ربا عملیات بانکیقانون پس از تصویب 

 ک وجوهبانقانون،  این قرار گرفت. مطابق این قانون، صنعت بانکداری ایران تحت پوشش مجلس شورای اسالمی توسط 

ی گذاری در قالب یکگذاری را با استفاده از ابزارهای سرمایههای سرمایهصاحبان سرمایه به عالوه وجوه سپرده متعلق به

ن که در قالب قرارداد استانداردی بی گذاران، رابطه وکالت استرابطه بین بانک و سپرده .گیردبه کار میاز عقود اسالمی 

 بین بانک و ،منابع نسبتشود که باید به نامیده می درآمد مشاعها شود. منافع حاصل از این فعالیتها ایجاد میآن

از اجرای  شپیکه باید –الوکاله به عنوان حقگذاری تقسیم شود. عالوه بر این بانک مبلغی را سرمایه هایصاحبان سپرده

ه گذاران، باز سهم درآمد سپرده -گذاری قرار گرفته باشدهای سپرده سرمایهقرارداد مورد توافق بانک و صاحبان حساب

 نماید.نفع خود کسر می

 ،الحسنهقرض تجهیز منابع. کندرا ترسیم می ایران ربا دربانکداری بدون  1کسب و کار اصلیمدل ، گفتهپیش فرآیند

ا از در بانکداری بدون ربهای مجالحسنه و ارائه خدمات بانکی به مشتریان از جمله سایر فعالیتاعطای تسهیالت قرض

 .استها متعلق به بانک و از نوع غیر مشاع باشد که درآمدهای حاصل از آنمی

 فعالیت ها و ابزار بکارگرفته شااده در روش "و کار مدل کسااب"، 2113در سااال  2طبق تعریف نهاد نظارت بانکی اروپا

جهت های اصلی فعالیت ست کها متعاملیعوامل چندگانه ها و ابزارها برآمده از سود و رشد است. این روش ایجاد برای

 کند.  دهی میکسب و کار را سازمانه اهداف دستیابی ب

ها یکی از جدیدترین آن ،صین پیشنهاد شده استسااختارهای متعددی در رابطه با مدل کساب و کار توساط متخصا    

ها، ها ، کانالهای مشتریان، ارزشاسات که اجزای مدل کساب و کار را در نه عامل؛ بخش   3مدل اساتراوالدر و پیگنیور 

ان اندرکارهای کلیدی و شابکه دست ها، منابع کلیدی، فعالیتهای درآمدی، سااختار هزینه ارتباط با مشاتریان، جریان 

 شمارد.و کار بر می کسب

و بانکداری بدون ربا در چهار بخش  4رایجهای اساسی مدل کسب و کار بانکداری با توجه به اهداف این نوشاتار، تفاوت 

 است.     ای در جدول ارائه شده، به طور مقایسهموارد افتراق موثر بر گزارشگری مالیدادن این مدل با هدف نشان

 
 

                                                           
1- Core Business Model 

2- European Banking Authority 

3- Osterwalder and Pigneur 
 باشد که در اغلب کشورها متداول است.بانکداری مبتنی بر بهره می مدل کسب و کار "بانکداری رایج"در این مقاله منظور از واژه   -4
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 و بانکداری بدون ربا رایجتفاوت های اساسی مدل کسب و کار بانکداری 

 کلیدی هایفعالیت کلیدی منابع

 بدون ربا بانکداری رایج بانکداری بدون ربا بانکداری رایج بانکداری

 سهامداران سرمایه -

 استقراضی منابع -

 (هاسپرده انواع شامل)

 سهامداران سرمایه -

 * الحسنه قرض های سپرده -

 ** گذاریسرمایه های سپرده -

 اسالمی مالی ابزارهای سایر -

   قراردادهای انواع -

 دهیوام

 گذاریسرمایه انواع -

 خدمات انواع -

 مالی ابزارهای انواع -

 اسالمی عقود قالب در( صرفاً) تسهیالت اعطای -

 ( ***حقوقی مشارکت شامل)

 فقهی الزامات رعایت با خدمات انواع -

 فقهی الزامات رعایت با مالی ابزارهای انواع -

 هاساختار هزینه درآمدی جریان

 ربا بدون بانکداری رایج بانکداری ربا بدون بانکداری رایج بانکداری

 بهره درآمد -

 دیرکرد جریمه -

 گذاریسرمایه درآمد -

 کمیسیون و کارمزد -

 ارزی معامالت درآمد -

 غیرمشاع مشاع

 هاسپرده انواع بهره -

 (ارزی و ریالی)

 مالی ابزارهای بهره -

   و عمومی هایهزینه -

 اداری

 کارمزد هزینه -

 مالی هایهزینه -

 استهالک هزینه -

            مطالبات ذخیره هزینه -

 الوصولمشکوک

 غیرمشاع مشاع

 تسهیالت درآمد -

 اعطایی

 التزام وجه -

 گذاریسپرده درآمد -

 گذاریسرمایه درآمد -

 کارمزد درآمد -

 ارزی معامالت درآمد -

 هایعالیتف درآمد خالص -

 الحسنهقرض

 -  **** 

 هایسپرده سود هزینه -

 ارزی

 مالی ابزارهای هزینه -

 اسالمی

 و عمومی هایهزینه -

 اداری

 کارمزد هزینه -

 مالی هایهزینه -

 استهالک هزینه -

            مطالبات ذخیره هزینه -

 الوصولشکوکم

 گیرد.ها تعلق نمیرابطه بانک و سپرده گذار از نوع داین و مدیون است و سودی به این سپرده -*

باشند اما متحمل هیچ کدام از گذاران در درآمدهای مشاع سهیم میگذار وکالتی و وجوه ساپرده گذاران امانی اسات. این سپرده  رابطه بانک و ساپرده  -**

 شوند.نمیهای بانک هزینه

 د مشارکت حقوقی انجام گیرد.انک نیز باید در قالب عقب ریگذاسرمایههای فعالیتمطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا،  -***

وافق ز پیش تها صرفاً مبلغ معینی ) با نرخ اگذاری از هزینههای سرمایهباشاد. بابت سهم سپرده ها غیر مشااع می در بانکداری بدون ربا تمام هزینه -****

گذاری پس از کسر این های سارمایه شاود و تمامی منافع حاصال از بکارگیری ساپرده   الوکاله از ساهم ساود ساپرده گذاران کسار می    شاده( به عنوان حق 

 باشد.گذاری میهای سرمایهالوکاله، متعلق به صاحبان سپردهحق

 

به  ایجرهای اساسی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با بانکداری تفاوت برخی به این ترتیب

ایران و در مقایسه با بانکداری سایر کشورهای اسالمی ها را در بانکداری بدون ربای فاوت. همچنین این تخوردچشم می

ن به عدم تطبیق کامل فقه شیعه با اهل تسنن نسبت داد تواهای اخیر را میتوان مشاهده نمود. بخشی از تفاوتنیز می

هایی رسد یکی از حوزهو بخشی از آن را نیز باید در تفاوت قوانین حاکم بر این کسب و کار جستجو نمود. به نظر می

یژه و تفاوت در ساختار گزارشگری مالی به کنون کمتر به آن پرداخته شده است؛شود اما تاکه از این تفاوت متأثر می
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های و پاسخگویی به صاحبان سپرده نحوه گزارشگری مالی عملیات مشاعاست.  مالی های عملکرددر صورت

 گزارشگری مالی المللیبینهای مالی سازگار با استانداردهای صورتمجموعه ای که به گونه و سهامداران گذاریسرمایه

ی به استنتاج -نوشتار در پی آن است که با روش تطبیقیاین  ای است که باید به آن پاسخ داده شود.باشد مسئله

و در عین حال همگرا با ساختار  ساختار گزارشگری مالی مناسب برای کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران

 ( دست یابد.IFRS) 1المللیبین گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی

رای بنخستین گام  ،بانکداری بدون ربا کسب و کار مدل های حاکم برو ویژگی اصول ءاحصا با توجه به این توضیحات،

و سازگار با چارچوب نظری گزارشگری  در محیط اقتصادی ایران این نوع کسب و کارمتناسب با های مالی طراحی صورت

 است. مالی

 

  ایران ربا دربانکداری بدون  مدل کسب و کار اصول اساسی -2

ه صاحبان سپرد و بانک بین قراردادهای منعقده مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا و بر اساس مطابق :اول اصل 1-2

ق توافالوکاله گذاری، حقسرمایه هایسپردهوجوه امانی  بابت به کارگیری را دارد و نقش وکیل ، بانکگذاریسرمایه

 هایصاحبان سپردهمتعلق به  . باقیماندهنمایدبه نفع خود برداشت می درآمدهای مشاع ای را از سهم آنان درشده

 شوند.گذاران بانک تلقی میکه طبقه خاصی از سرمایه استگذاری سرمایه

این  کند.ایجاد می 2رابطه مباشرتیگذاری نوعی های سرمایهبین بانک و صاحبان سپرده ،قرارداد فرآیند منتج از :نتیجه

رابطه  رایجکه در بانکداری در حالی .دهدقرار می)پاسخگویی( به طرف قرارداد خود  3حسابدهیرابطه بانک را در مقام 

ه بهر پرداختگذاران( با بانک رابطه داین و مدیون است و پاسخگویی بانک محدود به دهندگان )شامل سپردهقرض

 باشد. تعیین شده و بازگرداندن اصل قرض در سررسید می

 "ندکبرای کسی است که خطر را تقبل می منفعت" تسهیم سود و زیان؛ فقهی بانک بر اساس قاعده دوم: اصل 2-2

حقوق صاحبان  همچنین الغُنْم( فله الغُرْم علیه مَنْ )قاعده:. نمایدفعالیت کرده و مبادرت به تسهیم سود و زیان می

( و نیز متفاوت از حقوق اندازپس)جاری و  الحسنهقرض گذارانگذاری متفاوت از حقوق سپردههای سرمایهسپرده

 باشد.به بانک می 4دهندگانبه عنوان قرض رایجگذاران در بانکداری سپرده

 گذاریهای سرمایهسپردهصاحبان  و صاحبان سهام توسط دو گروه اصلی یعنی ریسک عملیات بانکداری: نتیجه

پذیرش ریسک طبقه خاصی از شوند بلکه از نظر یدهنده به بانک محسوب نمگذارانی که قرضدار، سپردهمدت

                                                           
1- International Financial Reporting Standards 

2- Stewardship Relationship 

3- Accountability 
4- Lenders 
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 ،گذاران در قالب نرخ بهرهنرخ سود سپردهرایج،  در بانکداری در حالی که شود.تحمل می شوند،ذاران تلقی میگسرمایه

 شوند.نمی ریسک نوسان سودمتحمل  رایجگذاران در بانکداری ؛ بنابراین سپردهشده استاز پیش تعیین 

  ر د و حتی رغم تعهد بانک در رابطه با اصل سپرده و یا بیمه کردن آن، ریسک نوسان نرخ سودتوضیح: به

 شود.داده نمیپوشش به طور کامل ریسک از دست دادن اصل )در وضعیت بحران مالی(  شرایطی

آن  که نتایج بانک عملکردی مستقیم اطالعاتبه  نظیر سهامداران خرد، گذاری،سرمایه هایسپردهصاحبان  سوم:اصل 

 هکنندعزل و نصب مدیران )اداره نیز دربه عالوه هیچ نقشی  .ندارند دسترسی  متضمن انتفاع و یا زیان خواهد بود؛

 بانک( ندارند.

 دسترسی داشته باشند. اقتصادی هایگیریبرای تصمیم مناسباطالعات مربوط و  این گروه به داردضرورت : نتیجه

 قطعی که نرخ بازده – گذاریهای سرمایهصاحبان سپرده، منابع ایران ماهیت صنعت بانکداری براساس چهارم: اصل

 چندین برابر منابع سهامداران است. -تعیین نشدهآنان  برای

تهیه د هرچنصاحبان سرمایه است،  برابر و یا بیشتر ازدرجه اهمیتی  : ارائه اطالعات عملکردی به این طبقه داراینتیجه

 اطالعات دارای هزینه باشد.این 

که  وجود دارد سهامگذاری و صاحبان سرمایه هایسپرده صاحبان بین ایبالقوهتضاد منافع  تداخل و بعضاً پنجم: اصل

وکالت عام و تام در  بانک ،افزون بر آن باشد.بین این دو گروه می مشاع بودن منافع حاصل از کسب و کارناشی از 

یر درگ ،گذارانِگذاری دارد و این احتمال بالقوه وجود دارد که بانک منابع را به هزینه سپردهسپردهکارگیری منابع ب

 عملیات پرریسک )به نفع سهامداران( نماید.

اری و گذهای سرمایهبین دو گروه، صاحبان سپرده تسهیم عادالنه منافعدهنده که نشان صورتی ارائه ضرورت: نتیجه

 گردد.احراز میباشد، ریسک عملیات مشاع و سطح صاحبان سهام 

 این ذهنیت را ایجاد  ،گذاریهای سرمایهالحساب، به صاحبان سپردهتوضیح: ممکن است پرداخت سود علی

ماهیتاً و منطقاً، سود  اند، در حالیکهدر طول دوره مالی دریافت نمودهنماید که این گروه منافع خود را 

و  الحسابالتفاوت سود علیمابه ،و در پایان دوره سود مورد انتظار بانک استمتیقن  قدر معادل الحسابعلی

گذاران پرداخت شود. از سوی دیگر، پرداخت سود محاسبه شده باید مطابق مقررات به سپرده قطعی سود

 یگذاران اِشکال ماهوی دارد و در تعارض با منطق فقهالحساب بیش از سود قطعی محاسبه شده به سپردهعلی

گیری در مورد مازاد سود پرداختی گیرد. در هر حال در صورت وقوع این حالت، تصمیمقرار می مربوطهو قانونی 

های های خصوصی و دولت در بانک)انواع سهامداران حقیقی و حقوقی در بانک صاحبان سهام در صالحیت

 اشد.بگذاران میکردن بخشی از منافع سهامداران به سپردههبه یرا این مازاد پرداختی به منزله، زاست دولتی(
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نامه هیأت ینئدر این رابطه ضروری است توجه شود که در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی در آ

نامه فصل دوم قانون آئین 11ت و عالوه بر آن در ماده اس الحساب نشدهای به پرداخت سود علیوزیران اشاره

به هیچ یک "هیأت وزیران( تصریح شده است:  21912تصویب نامه شماره  موضوعیات بانکی بدون ربا )عمل

شده از قبل به عنوان سود  دار، رقم تعیینگذاری مدتهای سرمایههای دریافتی تحت عنوان سپردهاز سپرده

  "پرداخت نخواهد شد.

گردد آخرین مصوبه در این رابطه اعتبار بر میالحساب به مصوبات شورای پول و سابقه پرداخت سود علی

ها و موسسات بانک"است  است که مقرر نموده 1394های پولی و اعتباری در سال دستورالعمل ناظر بر سیاست

خود را در قالب عقود اسالمی و بر اساس سودآوری، در پایان  هایاعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده

  " 1.ها پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایندات مالی آندوره پس از حسابرسی عملی
 

 

 بانی نظری حاکم بر گزارشگری مالیم -3

لذا  باشدمی FASBو  IASBچارچوب پیشنهادی کارگروه مشترک  ،در این رابطه 2جدیدترین بیانیه معتبر از آنجایی که

ی مورد است تا مبنای تطبیقانیه به شرح زیر استخراج شدهاز این بی گفتهپیشاصول های مرتبط با در این بخش گزاره

 گیری فراهم شود.نیاز برای نتیجه

 مقدمه -گزاره اول 1-3

 

 

 

 

کنندگان سرمایه و متولیان اداره آن ، پاسخگویی را از طریق کاهش شکاف اطالعاتی بین تأمینIFRSچارچوب نظری 

بخشد. استانداردهای منطبق بر چارچوب نظری، فراهم کننده اطالعاتی است که مدیریت را در موضع ارتقا می -مدیران-

  دهد.پاسخگویی قرار می

                                                           
  2/2/1394هزار و یک صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ  مصوب یک 1-

2- Conceptual Framework for Financial Reporting, Exposure Draft ED/2015/3 - IFRS 

Introduction 

Strengthens accountability by reducing the information gap between 

the providers of capital and the people to whom they have entrusted 

their money. Standards based on the Conceptual Framework provide 

information that is needed to hold management to account. 
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ی ایران در صنعت بانکدارمنابع مالی  کنندگانترین تأمینگذاری اصلیمایههای سرصاحبان سپردهکه از آنجایی : نتیجه

وردنیاز به مهستند، بنابراین مدیریت )بانک( در راستای کاهش شکاف اطالعاتی و مسئولیت پاسخگویی باید اطالعات 

 را در اختیار آنان قرار دهد. گیریمنظور تصمیم

 توصیف و محدوده شخصیت گزارشگری -اره دومگز 2-3

 

 

 

شامل چند واحد تجاری و یا تواند شخصیت گزارشگری میشخصیت گزارشگری لزوماً یک شخصیت حقوقی نیست. 

 از واحد تجاری باشد. بخشی

 

 

 

 

 

گزارشگری الزاماً یک شخصیت حقوقی نیست. اگر شخصیت گزارشگری یک شخصیت حقوقی نباشد، محدوده  شخصیت

  های مالی:ای باشد که صورتشخصیت گزارشگری باید به گونه

های ترا که به صور یگذاران و اعتباردهندگان فعلی یا بالقوه و سایر اشخاصالف( اطالعات مالی مرتبط مورد نیاز سرمایه

  کنند، فراهم سازد.مالی اتکا می

 ای بیانگر فعالیت اقتصادی واحد تجاری باشد.ب( به طور صادقانه

 

های دهد صورتداند و اجازه می، گزارشگری مالی را لزوماً بر شخصیت حقوقی منطبق نمیIFRS: چارچوب نظری نتیجه

مالی باید اطالعات مربوطِ موردنیاز  هایصورت ،حالتی باشد که در آن های یک واحد تجارمالی شامل بخشی از فعالیت

ابراین بن .نمایدمنعکس  ؛باشد تجاریدرون واحد  رخ داده دررا به طور صادقانه و به نحوی که بیانگر فعالیت اقتصادی 

با رعایت  مجزاگذاری در صنعت بانکداری ایران در قالب گزارشی های سرمایهارائه اطالعات مورد نیاز صاحبان سپرده

 باشد.چارچوب پیش گفته مجاز می

Description and boundary of a reporting entity 

A reporting entity is not necessarily a legal entity. It can comprise a 

portion of an entity, or two or more entities. 
 

A reporting entity does not have to be a legal entity. If a reporting entity 

is not a legal entity, the boundary of the reporting entity needs to be set 

in such a way that the financial statements: 

a) Provide the relevant financial information needed by those 

existing and potential investors, lenders and other creditors 

who rely on the financial statements; and 

b) Faithfully represent the economic activities of the entity.  
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 (1های گزارشگری مالی با مقاصد عمومی )گزاره سوم: هدف، سودمندی و محدودیت 3-3

 

 

 

 

 

 

ارشگری های گزیا بالقوه و سایر اعتباردهندگان قادر نیستند شخصیت فعلیدهندگان گذاران و قرضبسیاری از سرمایه

؛ لذا برای تامین اطالعات مورد نیاز خود باید بر گزارشگری مالی با مقاصد نمایندمستقیم اطالعات  م به گزارشرا  ملز

 گزارشگری مالی با مقاصد عمومی هستند.  مستقیم ها کاربران اصلی و مخاطبانعمومی تکیه کنند. درنتیجه، آن

گذاری و سهامداران خرد در صنعت بانکداری ایران، مصداق روشنی سرمایه هایسپرده صاحبان شامل هر دو گروه :نتیجه

 باشند.از کاربران و مخاطبان اصلی گزارشگری مالی با مقاصد عمومی می

 (2های گزارشگری مالی با مقاصد عمومی )گزاره چهارم: هدف، سودمندی و محدودیت 4-3

 

 

 

 

گذاران، وام دهندگان و سایر اعتبار دهندگان مورد نیاز سرمایهتواند تمام اطالعات های مالی با مقاصد عمومی نمیگزارش

  فعلی و بالقوه را فراهم کند.

ود از ذینفعان وج با اهمیتی طبقه ،های مربوطبا توجه به ویژگی است در هر محیط اقتصادی و هر صنعت ممکن: نتیجه

 هایدهصاحبان سپر. نشوداز قالب رایج گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تأمین  هانآاطالعات مورد نیاز داشته باشند که 

 عان هستند.ی از این ذینفنمونه بارز ،ایران بدون ربا در در صنعت بانکداریگذاری سرمایه

 

 

Objective, usefulness and limitations of general purpose financial 

reporting (1) 

Many existing and potential investors, lenders and other creditors 

cannot require reporting entities to provide information directly to 

them and must rely on general purpose financial reports for much of 

the financial information they need. Consequently, they are the 

primary users to whom general purpose financial reports are directed. 

 

Objective, usefulness and limitations of general purpose financial 

reporting (2) 

General purpose financial reports do not and cannot provide all of 

the information that existing and potential investors, lenders and 

other creditors need.  
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 (3های گزارشگری مالی با مقاصد عمومی )گزاره پنجم: هدف، سودمندی و محدودیت 5-3

 

 

 

 

 

 

، در راستای توسعه IASBهای مالی دارای نیازهای متفاوت و بعضاً متضادی هستند. هیئت مدیره کاربران اصلی صورت

ای از اطالعات است که نیاز اغلب کاربران را تأمین کند. در هر استانداردهای گزارشگری مالی، به دنبال تهیه مجموعه

های خاص کاربران توسط اطالعاتی مشترک، مانع ارائه اطالعات اضافی مورد نیاز مجموعهصورت، تمرکز بر نیازهای 

  شود.شخصیت گزارشگری نمی

گر ا جایی کهنیازهای اطالعاتی کاربران است تا  یبر تأمین حداکثر چارچوب نظری گزارشگری مالی نتیجه: تأکید

ز ا یهای خاصنباشد، ارائه اطالعات اضافی مورد نیاز مجموعهزارشگری مالی با مقاصد عمومی پاسخگوی این نیازها گ

اقتصاد و صنعتی بررسی شود که اوالً، تالش حداکثری در گزارشگری  هر باشد. بنابراین ضروری است درکاربران مجاز می

یشتر بائه اطالعات نیازمند ار هنوز اصلی( ذینفعانهایی)به ویژه از مالی با مقاصد عمومی صورت گرفته و ثانیاً چه گروه

 .باشندمیبررسی  این مناسبی برای مصداقگذاری در صنعت بانکداری ایران، های سرمایهصاحبان سپرده. هستند

 گزاره ششم: ارائه و افشا به عنوان ابزارهای ارتباطی 6-3

 

 

 

 

 

Objective, usefulness and limitations of general purpose financial 

reporting (3) 

Individual primary users have different, and possibly conflicting, 

information needs and desires. The Board IASB, in developing 

financial reporting standards, will seek to provide the information set 

that will meet the needs of the maximum number of primary users. 

However, focusing on common information needs does not prevent the 

reporting entity from including additional information that is most 

useful to a particular subset of primary users. 

 

Presentation and disclosure as communication tools 

Financial statements present, in the statement of financial position and 

the statement(s) of financial performance, information about 

recognized assets, liabilities, equity, income and expenses. They also 

disclose additional information about those recognized elements and 

other information that is relevant to users. 
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ها، تعهدات، اطالعاتی را در مورد دارایی مالی های مالی در قالب صورت وضعیت مالی و صورت)های( عملکردصورت

ها اطالعات اضافی را در مورد اقالم شناسایی کند. همچنین این صورتهای شرکت ارائه میحقوق مالکانه، درآمد و هزینه

 نماید.کنندگان افشا میشده و سایر اطالعات مربوط به استفاده

چند صورت مالی  در صورت ضرورتنیست و  واحد مالییک صورت  ارائه منحصر به مالی عملکرد گزارش: نتیجه

 معینی از یک فعالیت تواند حیطه یا موضوعمی مالی های عملکردتواند مورد استفاده قرارگیرد. صورتمی عملکردی

های توانند مخاطب یکی از این صورتگذاری میسرمایه هایصاحبان سپرده واحد تجاری را پوشش دهد. بنابراین

 شند.عملکرد با

 

 (1گزاره هفتم: ارائه و افشا؛ اهداف و اصول ) 7-3

 

 

 

 

 

 

 بین موارد زیر ضرورت دارد : رعایت توازن مناسب ارائه و افشای اطالعات،در زمینه الزامات 

ها و تعهدات واحدهای الف( امکان انعطاف پذیری واحدهای تجاری در تهیه اطالعات مربوط که به طور صادقانه دارایی

 دهد؛ و تجاری، معامالت و دیگر رویدادهای دوره را نشان می

 های گزارشگری متفاوت.مقایسه بین واحدهای تجاری مختلف و دوره ب( الزام ارائه اطالعات قابل

 قابلیت به شرط رعایترا  در گزارشگری مالی پذیریِ واحدهای تجاری: توازن مناسب در ارائه اطالعات، انعطافنتیجه

عمل اینگونه . این الزام را در شماردگزارشگری متفاوت، مجاز می هایدورهمقایسه بین واحدهای تجاری مختلف و 

یا صنعت خاص نباید شاکله گزارشگری مالی  عات خاص در محیط اقتصادی متفاوتتوان تفسیر کرد که ارائه اطالمی

 مخدوش نماید. ،را از حیث ویژگی قابلیت مقایسه

 

Presentation and disclosure objectives and principles (1) 

In setting presentation and disclosure requirements, an appropriate 

balance is needed between: 

a) giving entities the flexibility to provide relevant information 

that faithfully represents the entity’s assets and liabilities, 

and the transactions and other events of the period; and 

b) requiring information that is comparable among entities and 

across reporting periods. 
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 (2گزاره هشتم: ارائه و افشا؛ اهداف و اصول ) 8-3

 

 

 

 

 

 

 ست:اصول ذیل ا مستلزم رعایتارائه اثربخش و کارآی اطالعات 

الف( ارائه اطالعات مربوط به یک واحد تجاری در حد امکان نباید شامل اطالعات بدیهی و قابل دسترس از سایر منابع 

 باشد؛ و

های مالی، کمتر شود صورتهای مالی غالباً ضروری نیست و سبب میهای مختلف صورتب( تکرار اطالعات در بخش

  قابل درک باشد.

های در صورتبدیهی یا عمومی و نیز تکراری بودن آن  ارائه اطالعات مالی با افشاء اطالعات : اثربخشی و کارآیینتیجه

های یژگیبا وهای مالی باید اثربخشی و کارآیی بیند. بنابراین هر گونه طراحی خالقانه در صورتمالی مختلف آسیب می

 باشد.کرده  لحاظ گفته راپیش

 

ایران و گزاره های  در بدون ربا بانکداری کسب و کارمدل حاکم بر  اصولتبیین روابط بین  -4

 IFRSچارچوب نظری 

است و بانک به عنوان مباشر در راستای  از نوع وکالتگذاری با بانک، سرمایه هایسپرده صاحبان رابطه اول: رابطه 1-4

یان )اعم سود و ز رایج است. صورت گذارانحسابدهی به سپردهتر مکلف به پاسخگویی یا به بیان دقیق ،عمل به وظیفه

برای  در درجه اول ،( بر اساس عرفِ حسابداریIFRSو صورت سود و زیان  ی ایرانهابانک سود و زیان فعلیاز صورت 

از درآمدها آغاز و به سود هر سهم )متعلق به  این صورت ای که، به گونهشده استپاسخگویی به سهامداران طراحی 

بخشی از اطالعات مرتبط با منافع  های ایران،های مالی فعلی بانکدر صورت شود. در مقابل،سهامداران( ختم می

های های ساختاری، در یادداشتبه دلیل محدودیت تری از آن سود و زیان و بخش مهمصورت  متنگذاران در سپرده

Presentation and disclosure objectives and principles (2) 

Efficient and effective communication of information also requires 

consideration of the following principles: 

a) entity-specific information is more useful than ‘boilerplate’ 

language and is more useful than information that is readily 

available outside the financial statements; and 

b) duplication of information in different parts of the financial 

statements is usually unnecessary and makes financial 

statements less understandable. 
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گری و جامعیت گزارش افشاء شاکله ،این نحوه ارائه .شودافشاء می ،در شکلی نه چندان قابل فهم های مالیپیوست صورت

 را شوندیگذار تلقی مکه از نظر پذیرش ریسک کسب و کار نوعی سرمایه ندگان عمده منابع عملیاتی بانککنبه تأمین

 گیرد.قرار میگزاره اول چارچوب نظری،  تقابل با موضوعی که در ،سازددار میخدشه

شامل شود. بنابراین ارائه  نیز راتواند بخشی از واحد تجاری مطابق گزاره دوم چارچوب نظری، شخصیت گزارشگری می

های ، صاحبان سپردهباشد. همچنین مجزایی وع گزارشتواند موضگذاری، میهای سرمایهعملکرد مرتبط با سپرده

گزارش  دربه الزام بانک قادر  مطابق گزاره سوم چارچوب نظری، گیرند کههایی قرار میزمره گروه گذاری درسرمایه

سهامداران  )نظیر . بنابراین این گروه از جمله مخاطبان اصلی گزارشگری مالی با مقاصد عمومینیستندمستقیم اطالعات 

 هستند. خرد(

 هایردهصاحبان سپکنندگان منابع یعنی متوجه دو گروه اصلی تأمین کسب و کار اصلی بانکریسک  دوم: رابطه 2-4

ده شان، قطعی و از پیش تعییندهندگ، نرخ سود )بهره( وامدر بانکداری رایج در دنیاگذاری و سهامداران است. سرمایه

بنابراین  باشد.میمناسبی از گزارشگری عملکرد مالی  شکل ،IFRSها مطابق نمونه است و ساختار سود و زیان بانک

 رورتضباشد، بطور اصولی  گذاران()شامل سپرده دهنده منافع اعتباردهندگانکه نشان ایجداگانهارائه گزارش عملکرد 

گذاران از قبل معلوم نیست و آنان حق دارند با بانکداری بدون ربا، سود قطعی سپردهمدل کسب و کار ندارد. اما در 

 وب نظری تأکیدچارچ سبت به منافع خود از درآمدهای مشاعِ بانک، آگاهی یابند. گزاره اولن ایجداگانهدریافت گزارش 

ه بیان شود. بکنندگان سرمایه و متولیان اداره آن میکند که پاسخگویی، موجب کاهش شکاف اطالعاتی بین تأمینمی

و همواره  است ن هدف طراحی نشدهبا ای رایجدیگر شکاف اطالعاتی تا حد امکان باید پر شود. صورت سود و زیان 

ملکرد ن گزارش عگذاران نگرانی دارند. بنابراینسبت به رعایت حقوق سپرده )در ایران(گذاران و حتی نهادهای ناظرسپرده

 یابد.ضرورت می گذاریهای سرمایهع حاصل از سپردهبانک نسبت به مناف

دسترسی مستقیم به اطالعات عملکردی  (سهامداران خردنظیر )گذاریهای سرمایهصاحبان حسابسوم:  رابطه 3-4

با توجه به گزاره سوم چارچوب نظری، مبنی بر  . لذاباشدها تابع عملکرد بانک میآن نهاییبازده  و از طرفی بانک ندارند

 یلبا استدال) هایی هستند که در دسترسی به اطالعات محدودیت دارندهای مالی گروهه مخاطبان اصلی صورتکاین

 دریافت تای انجام وظیفه مباشرتی مدیریتدر راس مناسبیباید گزارش  گذاران نیزسپرده، (مشابه سهامداران خرد

 نمایند.

گذاری در مقایسه با سهامداران، ضرورت سرمایه هایصاحبان سپرده : با توجه به سطح اهمیت منابعچهارم رابطه 4-4

توان این های اول، دوم و پنجم چارچوب نظری میگزارشگری مالی متناسب با نیازهای این گروه روشن است. از گزاره

ضرورت را استنتاج نمود. بخش پایانی گزاره پنجم به وضوح از ارائه اطالعات به بخش خاصی از کاربران در شرایطی که 

مصداق روشن بخش خاصی از  گذارانسپردهکند. در صنعت بانکداری ایران، ورت دارد؛ حمایت میضر

 باشند که ضرورت دارد اطالعات مربوط در اختیار آنان قرار گیرد.می گذاران()سرمایهکاربران
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 هام در بانکداریگذاری و صاحبان سسرمایه هایصاحبان سپردهبین  بالقوه تضاد منافع تداخل و پنجم: رابطه 5-4

ایران، روشن است. جمع درآمدهای مشاع منافعی است که باید مطابق قرارداد فی مابین و مقررات مربوط بین سهامداران 

شفاف، احتمال لغزش عمدی یا سهوی در تسهیم این  عملکرد مالی صورت گذاران تقسیم شود. در غیاب یکو سپرده

وجود تضاد منافع را مورد توجه قرار داده است. افزون چوب نظری به طور آشکار یابد. گزاره پنجم چارمنافع افزایش می

مورد اشاره در مقدمه  رسیدگی شود این صورت مالی در دامنه، موجب میمجزابر آن، ارائه یک صورت مالی عملکردیِ 

 در فرآیند عملیات حسابرسی و نیز اظهارنظر مسئولیت حسابرسانگزارشِ حسابرسی مستقل قرار گیرد. در آن صورت 

 یابد.این تضاد منافع کاهش می بالقوه افزایش یافته و به این ترتیب آثار منفی های مالینسبت به صورت

  ل در عمگذاری در صنعت بانکداری ایران یههای سرمابه سپرده الحسابسود علیتوضیح: عرف رایج پرداخت

ریسک  ،باشد بازده واقعی تر ازپایینالحساب کند. در شرایطی که نرخ سود علیمانند یک تیغ دولبه عمل می

سود به احتمال تورش محاسبات به سمت تخصیص کمتر از واقع   عبارت ازناشی از مخاطره اخالقی 

قرار گیرد، به لحاظ  بازده واقعیالحساب باالتر از متقابالً در شرایطی که نرخ سود علی .است گذارانسپرده

ق سهامداران به تضییع حقوبه طور قهری گذاران، مازاد پرداختی به سپرده بازگرداندنمحدودیت قانونی در 

پیوندد. اگرچه حالت اخیر به طور اصولی و نظری نباید واقع شود، اما ارقام موجود به وقوع می گذاراننفع سپرده

د سال اخیر، حاکی از وقوع این حالت در عمل است. تحلیل عواملِ وقوع در چن ی ایرانهاناشی از عملکرد بانک

سال اخیر در صنعت  31گیرد، اما بررسی تاریخی ارقام عملکردی این پدیده در چارچوب این مقاله قرار نمی

 دهد. را در عمل نشان می مورد اشاره بانکداری ایران، وقوع هر دو وضعیت

پدیده تضاد منافع در هر دو  بروز شاهد در صنعت بانکداری ایران طوالنی، نسبتاً خیدوره تاری یکبه این ترتیب در 

 . این واقعیت که از شرایط حاکم ایمبودهحالت عکس آن گذاران به سهامداران و از سپرده حالت آن؛ یعنی انتقال ثروت

ت افشاء کامل عملیاگیرد، ضرورت بدون ربا نشأت می بانکیهای قانون حاکم بر عملیات ایران و محدودیت بر اقتصاد

 رسد این افشاءه عالوه به نظر میسازد. بآشکار می مجزادر قالب یک صورت عملکرد مالی  را در بانکداری ایران مشاع

ثیر ات الحسابر تعیین نرخ سود علیها دکه بر رفتار بانکنیز باشد، به نحوی  دی آینده نگرپیامدهای اقتصادارای 

 گذاران و سهامداران، تعدیلرعایت منصفانه حقوق سپرده در جهتگذاشته و این رفتار را متناسب با شرایط اقتصادی و 

  .نماید
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 متناسب با کسب و کار بانکداری بدون ربا استنتاج مقدمات مدل گزارشگری -5

 های چارچوب نظری، مقدماتایران و گزاره ربا دربدون  بانکداری مدل کسب و کاربر مبنای تبیین روابط بین مفروضات 

 زیر برای تبیین مدل گزارشگری مناسب این صنعت، قابل استنتاج است.

های مالی استاندارد( که مخاطب اصلی آن صاحبان )در کنار صورت مجزاتدوین و ارائه یک صورت عملکردی  -1

، با تأکید بر IFRSچارچوب نظری  های اول تا هشتم)گزارهگذاری هستند؛ ضرورت داردسرمایههای سپرده

 .های دوم، سوم، چهارم و پنجم(گزاره

 : های مالی )استاندارد( ارائه شود به نحوی کهصورت مالی پیشنهادی باید در عرض سایر صورت -2

 هایالف( شاکله گزارشگری مالی را از حیث ویژگی قابلیت مقایسه در بین واحدهای تجاری مختلف و دوره

 متفاوت مخدوش نسازد؛ و مالی 

 .(IFRS)گزاره هفتم چارچوب نظری انکداری ایران قابل مقایسه باشد)به تنهایی( در سطح صنعت بب( صورت

 های زیر باشد: صورت مالی پیشنهادی باید دارای ویژگی -3

منابع  انکنندگترین گروه تأمینگذاری)به عنوان عمدههای سرمایهشکاف اطالعاتی بین صاحبان سپرده الف(

 .(IFRS)گزاره اول چارچوب نظری اداره منابع )بانک( را کاهش دهد بانک( و متولیان

ای گذاری را تأمین کند و به طور صادقانههای سرمایهب( اطالعات مالی مربوط و مورد نیاز صاحبان سپرده

 .(IFRSوم چارچوب نظری )گزاره داری در رابطه با منابع آنان باشدفعالیت اقتصادی واحد تج ماهیت بیانگر

 تسهیم و نظیر سطح پذیرش ریسک گذاری را نسبت به آثار تضاد منافع بالقوههای سرمایهصاحبان سپرده ج(

 .(IFRS)گزاره پنجم نافع )درآمدهای( مشاع مطمئن سازدعادالنه م

های نقدی آتی یاری کند)گزاره ششم چارچوب بینی جریانگذاری را در پیشهای سرمایهد( صاحبان سپرده

 .(IFRSنظری 

 .(IFRS)گزاره هشتم چارچوب نظری ز سایر منابع و یا تکراری نباشداطالعات بدیهی، قابل دسترس ا حاویه( 

 

 برای صنعت بانکداری ایران نهادیِ مکملصورت مالی پیش -6

با عنوان  1مالی عملکرد صورتبر مبنای مقدمات استنتاجی مدل گزارشگری، صورت مالی پیشنهادیِ مکمل، یک 

 های مالی بر مبنای چارچوب نظریکه در عرض )همراه( صورت است "2گذاریهای سرمایهصورت عملکرد سپرده"

صاحبان مخاطب اصلی این صورت مالی  شود.ی( ارائه مIFRSالمللی )استانداردهای گزارشگری مالی بینحاکم بر 

مفیدی برای سایر  ات بالقوهمالی حاوی اطالع رسد این صورتگذاری هستند، اگرچه به نظر میهای سرمایهسپرده

                                                           
1- Statement of Financial Performance 

2- Statement of Investing Deposits 
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التفاوت قابل پرداخت به باشد. این صورت مالی با درآمدهای مشاع آغاز و به مابهذینفعان نظیر صاحبان سهام نیز می

الحساب مازاد بر علی گذاران نسبت به درآمدهای مشاع،دهگذاری )ادعای باقیمانده سپرهای سرمایهسپردهصاحبان 

شود. منطق این صورت مالی به سادگی قابل قیاس با صورت سود و زیان است که مخاطب اصلی دریافتی آنان( ختم می

( به عنوان یک شخصیت گزارشگری واحدک )درآمدهای بان مجموع با ، صورت سود و زیانآن صاحبان سهام هستند

شود. همانگونه که در ارتباط با صورت سود و زیان اصل و قاعده بر آغاز و به سود خالص متعلق به سهامداران ختم می

التفاوت قابل پرداخت به گذاری نیز اصل و قاعده بر مابههای سرمایهسود است و نه زیان، در صورت عملکرد سپرده

نفی ن مبلغ مد، اما در شرایطی نیز ممکن است ایباشمی الحسابمازاد سود قطعی نسبت به علیان یعنی گذارسپرده

 شود.اطالق می ناگذارمازاد سود پرداختی به سپردهباشد که به آن 

 

 گذاریهای سرمایهدهنده صورت عملکرد سپردهتشریح اقالم تشکیل -7

اقالم ارائه شده در این صورت مالی به شرح  ،مرتبطو دستورالعمل  هانامهآیین و بدون ربا عملیات بانکیقانون براساس 

 زیر است. 

 : الف( درآمدهای مشاع شامل

 درآمد تسهیالت اعطایی -1

 گذاریدرآمد سپرده -2

 گذاریسرمایه سود)زیان(خالص  -3

 :ب( توزیع درآمدهای مشاع شامل

 سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع  -4

 الوکالهاز درآمدهای مشاع قبل از کسر حقگذاران سهم سپرده -5

 الوکالهحق -1

 گذاران از درآمدهای مشاع سپرده سهم -7

 شامل:  مرتبط ج( سایر اقالم

 گذاریهای سرمایهسپردهجایزه سپرده قانونی  -2

 گذاران به مصارف مشاعجبران هزینه مازاد منابع سپرده -9

 گذاریتعلق گرفته به سپرده های سرمایه قطعی سود  -11

 گذاریهای سرمایهالحساب پرداختی به سپردهعلی سود  -11

 گذارانالتفاوت سود قابل پرداخت )مازاد سود پرداختی( به سپردهمابه  -12



17 
 

 گذاریهای سرمایهساختار صورت عملکرد سپرده -8

 شود.به شکل زیر ارائه می گذاریهای سرمایهصورت عملکرد سپرده ،پس از تشریح اقالم تشکیل دهنده

 

 

 

 

يادداشتشرح
سال مالي منتهي 

13X1/12/29به

ميليون ريال

درآمدهاي مشاع :

1xxxx-9درآمد تسهيالت اعطايي 

2xxxx-9درآمد سپرده گذاري 

3xxxx-9خالص سود ) زيان ( سرمايه گذاري ها

xxxxجمع درآمدهاي مشاع

(xx)(xx)4-9سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع

5xxxx-9سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع قبل از کسر حق الوکاله

(xx)(xx)6-9حق الوکاله 

7xxxx-9سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع

8xxxx-9جايزه سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري

9xxxx-9جبران هزينه مازاد منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع

10xxxx-9سود قطعي تعلق گرفته به سپرده هاي سرمايه گذاري

(xx)(xx)11-9سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري 

ما به التفاوت سود قابل پرداخت  ) مازاد سود پرداختي ( به سپرده گذاران
9-12

xx(xx)

13X2 براي سال مالي منتهي به 29 اسفند

صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري

بانک نمونه 

يادداشتهاي توضيحي همراه ، بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است.

سال مالي منتهي 

13X2/12/29به

ميليون ريال
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 گذاریهای سرمایهصورت عملکرد سپرده شدهارائهتشریح ماهیت اقالم  -9

 درآمد تسهیالت اعطایی 1-9

 عملیاتشده در قانون  تصریح عقود اسالمیحاصل جمع درآمدهای حاصل از تسهیالت اعطایی ناشی از این سر فصل 

 ؛ شامل فروش اقساطی؛ جعاله؛ اجاره به شرط تملیک؛ مضاربه؛ مشارکت مدنی؛ سلف؛ خرید دین؛ مرابحه؛بدون ربا بانکی

، افزون بر آن های پیوست افشاء شود.باشد که الزم است به تفکیک در یادداشتاستصناع و وجه التزام مرتبط می

 و کافی برای ارزیابی سطح ریسک تسهیالت اعطایی باشد. یادداشت مربوط به این سرفصل باید حاوی اطالعات مناسب

 باشد.، غیر مشاع میفعلی مقرراتمطابق  ارزی درآمد تسهیالت اعطایی

 گذاری درآمد سپرده 2-9

ها؛ سود حاصل دار نزد بانکهای مدتد سپردهگذاری؛ شامل سواین سرفصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از سپرده

های یادداشت در و با ارائه جزئیات کافی باشد که الزم است به تفکیکمیصکوک و گواهی سپرده  از اوراق مشارکت؛

شود. ( گزارش می9-2)شاع بوده و در ردیف سایر اقالمگذاران غیر مپیوست افشاء شود. جایزه سپرده قانونی سهم سپرده

 گیرد.گذاران تعلق نمیهمچنین سود حاصل از اقالم ارزی تماماً غیر مشاع بوده و به سپرده

 گذاریسرمایه خالص سود )زیان( 3-9

و سود حاصل  هابانک شامل؛ سود سهام شرکت هایگذاریحاصل از انواع سرمایه این سرفصل حاصل جمع درآمدهای

های پیوست باشد که الزم است به تفکیک در یادداشتمی هاگذاریو افزایش )کاهش( ارزش سرمایهسهام  معامالتاز 

، همچنین این یادداشت باید حاوی اطالعات مناسب و کافی برای ارزیابی سطح ریسک های مالی افشاء شودصورت

شده جمع جبری اقالم مثبت و منفی به ترتیب مورد اشاره که مبلغ گزارشاز آنجایی های انجام شده باشد.گذاریسرمایه

های غیر ریالی گذاریحاصل از سرمایه )زیان( سودشود؛ گذاری اطالق میباشد، به آن خالص سود )زیان( سرمایهمی

 یرد.گگذاران تعلق نمیبه سپرده این بابتاز )ارزی( تماماً غیر مشاع بوده و سهمی 

 منابع بانک از درآمدهای مشاعسهم  4-9

ای هفته 52 میانگینکه بر مبنای  دهدنشان میاین سرفصل سهم بانک از درآمدهای مشاع را به نسبت منابع بانک 

ی هادر یادداشت ارائه نحوه محاسبات دهنده واقالم تشکیل افشایشود. منابع، مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه می

در صورتی که مصارف مشاع از مجموع منابع آزاد  یادشدهلعمل . مطابق دستوراالزامی استهای مالی پیوست صورت

های منابع آزاد سپرده بانک از درآمدهای مشاع صفر خواهد بود. منابع سهم ؛های سرمایه گذاری کمتر باشدسپرده

باشدو مطابق مقررات در مصارف گذاری میهای سرمایهگذاری حاصل کسر سپرده قانونی از متوسط مانده سپردهسرمایه

 مشاع اولویت استفاده با این منابع است.
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 الوکاله گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حقسهم سپرده 5-9

اما قبل از کسر  (9-4) پس از کسر کردن سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع دهنده مبلغی است کهنشان این سرفصل

 شود.حاصل می (9-1)الوکالهحق

 الوکالهحق 6-9

ه در رابطگذاران دهد که در واقع کارمزد بانک بابت اداره وجوه سپردهالوکاله بانک را نشان میاین سارفصل، میزان حق 

های الزم است محاسبات آن به طور کامل در یادداشت باشد ومی های بانکو نیز جبران بخشی از هزینه وکالتی با آنان

 های مالی ارائه شود.پیوست صورت

 وجه در این رابطه عبارت است از:تل نکات قاب

مطابق دستورالعمل مربوطه( باید اعالم شود. سقف این نرخ توسط بانک در ابتدای دوره مالی) الوکالهقنرخ حالف( 

تواند شده بالقوه مینرخ اعالم بر عهده هیئت مدیره بانک است. ، تعیین نرخشود. اما با رعایت سقفمرکزی تعیین می

 ها باشد.یکی از ابزارهای رقابتی بین بانک

ل الوکاله حاصشود تا مبلغ حقگذاران ضرب میمطابق دستورالعمل مربوطه، این نرخ در متوسط منابع آزاد سپرده ب(

باشد)یعنی بانک تمام منابع گذاران شود. اما در صورتی که متوسط مصارف مشاع کمتر از  متوسط منابع آزاد سپرده

 شود.الوکاله در متوسط مصارف مشاع ضرب مینرخ حق ؛گذاران را در مصارف مشاع به کار نگرفته باشد(آزاد سپرده

گذاران الوکاله را با مازاد سود پرداختی به سپردهها مبلغ حقهای اخیر، برخی بانکج( بر اساس رویه نادرست اما رایج سال

 شود. این تهاتر مغایر مقررات و نیزالوکاله صفر در نظر گرفته مید، به نحوی که در برخی موارد مبلغ حقکننتهاتر می

 باشد.حسابداری بوده و مجاز نمی عرف با مطابقمغایر اصل افشای کامل 

 گذاران از درآمدهای  مشاعسپرده سهم 7-9

 گذاران از درآمدهای مشاعاز سهم سپرده (9-1)وکالهالدهد که پس از کسر کردن حقاین سرفصل مبلغی را نشان می

 شود.حاصل می (5-9)

 گذاریهای سرمایهسپردهقانونی جایزه سپرده  8-9

منابع  شده بر اساس تودیع دهد که بانک مرکزی در ازای متوسط سپرده قانونیرا نشان می سودیاین سرفصل 

باشد. که نرخ آن در حال حاضر معادل یک درصد می نماید،پرداخت می (زد بانک مرکزی)نگذاریهای سرمایهسپرده

. الزم است نحوه محاسبه این مبلغ در باشدگذاری میهای سرمایهمتعلق به سپردهاین مبلغ غیر مشاع بوده و تماماً 
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اع انک نیز غیر مشبدیهی است جایزه سپرده قانونی از محل منابع ب  های مالی افشاء شود؛ی پیوست صورتهایادداشت

 بوده و متعلق به بانک است.

 گذاران به مصارف مشاعجبران هزینه مازاد منابع سپرده 9-9

گذاران گذاران در مصارف مشاع به سپردهای است که به دلیل عدم استفاده از منابع سپردهدهنده هزینهاین سرفصل نشان

شد، درآمد حاصل از آن در یکی از اقالم متشکله سر ر گرفته میشود. زیرا اگر این منابع در جای خود به کاتحمیل می

جبران نماید. مطابق  را زیان ناشی از قصور مدیریتی دگردید. بنابراین بانک بایفصل درآمدهای مشاع منظور می

در بازده میانگین مصارف  گذاریهای سرمایهسپردهدستورالعمل مربوطه مقدار این هزینه، از ضرب مازاد منابع آزاد 

های شود. نحوه محاسبه این مبلغ باید در یادداشتحاصل می مشاع)درآمدهای مشاع تقسیم بر میانگین مصارف مشاع(

-12ذاران)گهمچنین تهاتر این مبلغ با سایر اقالم نظیر مازاد سود پرداختی به سپرده های مالی افشا شود.پیوست صورت

 باشد.مجاز نمی -ها بوده استکه رویه برخی بانک–( 9

 گذاریهای سرمایهگرفته به سپردهتعلق قطعی سود 11-9

گااذاری اساات کااه حاصاال جمااع   هااای ساارمایه دهنااده سااود نهااایی متعلااق بااه سااپرده   ایاان سرفصاال نشااان 

( باااه عاااالوه درآمااادهای غیااار مشااااع متعلاااق باااه 9-7گاااذاران از درآمااادهای مشااااع)ساااپرده ساااودساااهم 

و جباااران هزیناااه ماااازاد مناااابع ساااپرده گاااذاران باااه مصاااارف  (9-2ساااپرده قاااانونی)آناااان شاااامل؛ جاااایزه 

 باشد.می (9-9)مشاع

 گذاریهای سرمایهالحساب پرداختی به سپردهسود علی 11-9

های باشد که مطابق نرخگذاری میهای سرمایهالحساب پرداختی به سپردهسودهای علیدهنده جمعاین سرفصل نشان

های ل انواع سپردهاست. اجزای متشکله شام گذاران پرداخت شدهبه سپرده طی دوره مالی، بانک اعالم شده

مالی  هایهای پیوست صورتباید به تفکیک در یادداشت اعالمی و مبلغ پرداخت شده به آناننرخ سود  گذاری،سرمایه

  افشاء شود.

 گذارانسپردهالتفاوت سود قابل پرداخت )مازاد سود پرداختی( به مابه 12-9

الحساب پرداختی به ( و سود علی9-11)گذاریهای سرمایهگرفته به سپردهتعلق قطعی التفاوت سوداین سرفصل مابه

التفاوت اصوالً باید مثبت باشد، این مابه ،است. در شرایط عادی و با توجه به ماهیت (9-11)گذاریهای سرمایهسپرده

به  ،الحساب پرداختییعنی مبلغی را نشان دهد که در پایان دوره مالی و پس از انجام محاسبات الزم باید عالوه بر علی

ده دهنباشد( نشان منفی ماهیتاً نباید که)منفی بودن مبلغ مذکور . گرددحساب و با آنان تسویه گذاران پرداختسپرده

ه به . با توجنبوده استالحساب پرداختی از منابع آنان در حد سود علی ایبه کسب بازدهقادر  حتی این است که بانک



21 
 

که شود و ازآنجاییباشد و قهراً هبه شده به آنان تلقی میگذاران نمیاین مبلغ قابل مطالبه از سپرده ،موجودمحدودیت 

ده است، بحث فقهی و حقوقی را در پی خواهد داشت که از محدوده گزارشگری ش از منافع سهامداران برداشت در واقع

های ت عملکرد سپردهبا سایر اقالم صور بدون هرگونه تهاتریشود. اما افشای کامل این مبلغ مالی حسابداری خارج می

 مطابق عرف حسابداری ضروری است.گذاری، سرمایه

 

 (IFRS) المللیبین گزارشگری مالیالمللی همگرایی با استانداردهای بین -11

های مالی است. ارتباط صورت یکی از اصاول اسااسای حاکم بر طراحی صاورت     ،های مالیارتباط ذاتی صوورت حفظ 

های از طریق یک یادداشت تطبیق)مشترک( همراه صورت ،گذاری با صاورت سود و زیان های سارمایه عملکرد ساپرده 

های ( سود سپرده1شامل؛  IFRS منطبق بر ها در صورت سود و زیانشاود. سرفصل هزینه سود سپرده مالی برقرار می

گذاری ریالی مبلغ های سرمایهاست. سود سپرده )غیر مشاع(های ارزی( ساود سپرده 2و  )مشااع( گذاری ریالیسارمایه 

های تعلق گرفته به ساااپرده معادل حاصااال جمع ساااود قطعیانتهایی یادداشااات تطبیق مورد اشااااره اسااات که  

به این  باشااد.می –در صااورت وجود  –( 9-12گذاران)( به عالوه مازاد سااود پرداختی به سااپرده9-11گذاری)ساارمایه

و پیوند آن به صاورت سود و زیان، ساختار و محتوی صورت   گذاریهای سرمایهکرد سپردهصورت عمل تهیهترتیب با 

بنابراین همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد،  .شودارائه می IFRSها و مطابق با سود و زیان منطبق بر نمونه رایج بانک

صورت سود و زیان منطبق بر  شود.فراهم میدر صنعت بانکداری ایران با ایجاد این کانال ارتباطی  IFRSبساتر اجرای  

IFRS .و یادداشت مشترک مورد اشاره در پیوست ارائه گردیده است 

 

 گذاریهای سرمایههای صورت عملکرد سپردهکارکرد -11

 1افشای کامل 1-11

ات مشاع عملیچگونگی افشای از دیرباز افشای کامل ازجمله اصول فراگیر حاکم بر گزارشگری مالی بوده است. مقایسه 

جاری و مورد عمل در  چارچوبی افشای عملیات مشاع مطابق گذاری با نحوههای سرمایهصورت عملکرد سپرده در

ی تفاوت اساسی سطح افشاء و شفافیت دهندهقبل از هر چیز نشان ،صنعت بانکداری ایران رایج های مالیصورت

ه دهندهای ایران نشانن در بانکهای همراه آو یادداشت رایج زیانسود و صورت تر بههای مالی است. نگاهی دقیقصورت

 باشد.عدم رعایت اصل افشای کامل در گزارشگری درآمدهای مشاع می

                                                           
1- Full Disclosure 
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ها های اخیر تبدیل به رویه نادرستی در گزارشگری مالی بانکدر سال با سایر اقالم، گذارانتهاتر مازاد پرداختی به سپرده

 الحسابالتفاوت سود قطعی و علیمابه، گزارش ی()با مازاد سود پرداختشدهالوکاله تعدیلقاعمال نرخ ح .شده است

. بدیهی است که گزارش باشدمیمؤید این ادعا  ها است، های اخیر در صورت سود و زیان بانک، که رویه غالب سالصفر

 زیرا هیچ مدیریت ،نظری هم صفر است حاظلبهو احتمال وقوع آن حتی  بودهالتفاوت صفر کتمان آشکار واقعیت مابه

الحساب پرداختی و سود قطعی العاده قادر نیست تفاوت سود علیبینی فوقو دارای قدرت پیش گرمحاسبهمنضبط، 

روشن است  .دهدها در حال حاضر نشان میهای مالی بانککه صورت گونهآنبرساند. مطلق گذاران را به صفر سپرده

در چند سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی  شود.حاصل می افشای ناقصو  کاریتدس، تهاترکه این نتیجه به مدد 

 ویژه بانکای حاکم بر صنعت بانکداری و در کنار آن چشم فروبستن نهادهای ناظر، بهنابسامان، مدیریت غیرحرفه

ها، شاهد این رفتار نادرست در گزارشگری مالی سان مستقل بانکمرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی حسابر

ه الحساب پرداختی بی سودهای علیاندازهای بهبازده حتی اندها قادر نبودهایم. انگیزه این رفتار روشن است؛ بانکبوده

هرچه که باشد مانع از افشای صادقانه نتایج از منظر  فعلی وضعیت گذاران کسب نمایند. عوامل ایجادکنندهسپرده

افزون بر آن، این نحوه شود و چارچوب نظری و استانداردهای حاکم بر گزارشگری مالی )فارغ از نوع استاندارد( نمی

 رافع مسئولیت نیست. ایاخالق حرفهلحاظ  بهنه از زاویه حقوقی و نه  عمل

ای های معادل نرخکه قادر نیستند بازدهها درحالیگونه برشمرد؛ چرا بانکن اینتواطرح را میهای قابلبرخی پرسش 

ارف گذاران به مصمازاد منابع سپرده"؟ ؛ به هر قیمتی در پی جذب منابع هستندگذاران ایجاد نمایندپرداختی به سپرده

ها با کسری منابع مواجه بانکت که پاسخ ساده این اس وجوه چه کرده است؟شود؟ بانک با این چگونه ایجاد می "مشاع

شده است، آیا این عمل خالف مقررات های غیر مشاع به کار گرفتهبه نحوی در فعالیت مورد اشارهوجوه بوده و ناگزیر 

برانگیز نیست؟ این موارد بخش اندکی از  ای نیست؟ آیا انتقال ثروت از یک طبقه به طبقه دیگر سؤالو اخالق حرفه

دارد  ای نیز وجودطرح است که صرفاً باهدف نشان دادن اهمیت موضوع بیان شد. البته پاسخ فرافکنانهبلهای قاپرسش

روشن است که این پاسخ کافی نیست و اگر  ؛دهدکه همه این مشکالت را به شرایط و اوضاع بد اقتصادی ارجاع می

دهد، های مالی نشان میکه ظاهر صورت تر از آنی استقصد ورود به عمق مسئله را داشته باشیم وضعیت وخیم

الحساب های سود علیکمتر از نرخ های اخیر غالباًدر سال بازده حاصل از عملیات مشاع که گفته شد مثال؛عنوانهب

یکی از ی و اندازه استشناسایی سودهای موهوم است، خود جای بحث فراوانی دارد، بخشی از این بازده ناشی از 

ل و تحلی هرحال ورود به این بحثدهد. بهرا در یک چرخه سرطانی رشد می مطالبات معوق یعنیها نکی بامعضالت اصل

با قصد نشان دادن تفاوت آثار ناشی صرفاً هایی از این معضل از موضوع این نوشتار خارج است و طرح بخش عمیق آن

 از افشای کامل و ناقص در گزارشگری مالی صورت گرفت. 

 نوشتار حاضر استبحث  شود و موردداده، نیازمند عالج دیگری است اما آنچه به آینده مربوط میرخآنچه درگذشته 

 گامی تواندگذاری با افشای کامل عناصر متشکله آن میهای سرمایهرسد ارائه صورت عملکرد سپردهاینکه به نظر می

 داری ایران باشد.صنعت بانک شفافیت در گزارشگری مالیو  انضباط مالیمؤثر در ایجاد 
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  در رابطه با تضاد منافعگذاری ای سرمایههنقش دوسویه صورت عملکرد سپرده 2-11

گذاری تنها باهدف حمایت از حقوق صاحبان های سرمایهممکن است در نگاه اول به نظر برسد، صورت عملکرد سپرده

مالی، روشن خواهد  تر به خط انتهایی این صورتیق. اما با نگاهی دقاست شدهگذاری طراحی و ارائه های سرمایهسپرده

التفاوت در متن یک صورت مالی )مثبت و منفی( نقشی دوسویه دارد، زیرا افشاء این مابه التفاوت حاصلهشد که مابه

های منزله حمایت و صیانت از حقوق هر دو گروه از ذینفعان اصلی بانک یعنی صاحبان سپردهطور شفاف بهبه

ته توانند اطمینان نسبی داشگذاران میالتفاوت مثبت باشد، سپردهگذاری و صاحبان سهام است. هرگاه این مابهسرمایه

باشند که یک صورت مالی حسابرسی شده، سهم سود قطعی آنان از درآمدهای مشاع را احصاء کرده است. اما زمانی که 

گذاران عنوان سود اضافی به سپردهامداران، مبلغی بهدهد که به هزینه سهالتفاوت منفی است، نشان میاین مابه

برگشت بودن سود در حال حاضر مبنی بر غیرقابل عملیات بانکیحتی با فرض محدودیت –شده است. پرداخت

پاسخگویی مدیریت به حساب سهامداران نباشد، موجبات برگشت بهقابل هر چند کهافشاء این مبلغ  -الحسابعلی

جامد. بیانالحساب علی سود هاینرختصحیح رفتار آتی مدیریت در تعیین  به روداهم آورده و انتظار میرا فر سهامداران

ی ندرمجموع ارائه این صورت مالی، بالقوه در راستای ایجاد شفافیت در پاسخگویی و صیانت از حقوق هر دوطبقه یع

 القوه بین این دو گروه موثر باشد.تواند در کاهش تضاد منافع بگذاران و سهامداران است و میسپرده

 گذاری های سرمایهسایر پیامدهای ارائه صورت عملکرد سپرده 3-11

روشنی هب را داده استآنچه رخست که ااین  وظیفه ذاتی گزارشگری مالی از آنجایی کهنگر، از منظر یک تحلیل گذشته

الب بخش غ  -بوده است این مفهومپشتیبان  حسابداریول سالیان متمادی تئوری در ط – طور کامل افشاء نمایدو به

های سپرده انگذاری بر تسهیم درآمد مشاع بین دو گروه اصلی ذینفع یعنی صاحبهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

مالی مثبت باشد،  صورتالتفاوت حاصله در خط انتهایی این مابه اگر گذاری و صاحبان سهام متمرکز است.سرمایه

اخت ری پردگذاهای سرمایهباید به صاحبان سپرده مربوطمابین و مقررات دهد که مطابق قرارداد فیمبلغی را نشان می

التفاوت منفی، اضافه پرداختی به اما مابه .طور کامل احصاء شده باشدمدهای مشاع بهشود تا سهم آنان از درآ

ه هبه شده بباشد. بنابراین این مبلغ، ناچاراً برگشت نمیقابلرویه موجود مطابق دهد که گذاران را نشان میسپرده

شده است. درهرحال وظیفه حسابداری )گزارشگری  شود که درواقع از سهم سهامداران برداشتتلقی می گذارانسپرده

که طرح آن از موضوع این  شودو باب یک بحث از منظر فقهی و حقوقی گشوده می یابدمالی( در این نقطه پایان می

و انتظار  ها داده شودطرح که باید پاسخ حقوقی و فقهی مناسب به آنهای قابلمقاله خارج است. اما برخی پرسش

به ه قرار است؛ آیا تنفیذ مجمع عمومی برای این این از باشد پیامدهای موثر بر رفتار آتی مدیریترود که دارای می

در  ؟ برخورد بازرسان قانونی و حسابرسان مستقلنیستکند و نیاز به اقدامات بیشتری میالزم است؟ آیا تنفیذ کفایت 

چارچوب استانداردهای حسابرسی چگونه است؟ و نهایتاً اینکه مسئولیت نهادهای ناظر نظیر بانک مرکزی و سازمان 

 اوراق بهادار در این رابطه چیست؟ و بورس
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ترین رسد افشاء این مازاد پرداختی بر تصمیمات مدیریت در آینده مؤثر باشد. مهمنگر، به نظر میر یک تحلیل آیندهاما د

تر نیز به آن اشاره شد، سود گونه که پیشکرد. همان جستجوالحساب علی سود هایمنطقی شدن نرخاثر آن را باید در 

 سبتن سود مورد انتظار باشد، بر این مبنا اصوالً مدیریت بانک باید تیقنمقدر  معادل الحساب پرداختی ماهیتاً بایدعلی

ده شآوریکارگیری منابع جمعاز به آنای معادل حداقل بازده استالحسابی مبادرت نماید که قادر علی سود به پرداخت

نتظار از نرخ سود مورد ا معقولیکسب نماید. بنابراین بانک در راستای وظیفه مباشرتی خود ناگزیر است، ابتدا برآورد 

ئنی مطم الحساب را در دامنهگذاری داشته باشد تا به اتکای آن نرخ سود علیهای سرمایهکارگیری سپردهناشی از به

لیت های اصلی فعااست و بر مؤلفه انضباط مالیریزی دقیق و تعیین نماید. برآورده ساختن این الزام به معنی برنامه

 مؤثر است. اعطای تسهیالتو  زان جذب سپردهمیبانک نظیر 

نفی که آثار منحوییابد. بهطور همزمان ضرورت میبه الحسابنرخ سود مورد انتظار و نرخ سود علیترتیب اعالم اینبه

 هارقابت سالم بانکالحساب با اعالم نرخ سود مورد انتظار تعدیل شود و نوعی ابزار منطقی برای کاهش نرخ سود علی

ع است مناب بهینه تخصیصو  انضباط مالیگذاری فراهم شود. پیامد نهایی این فرآیند ایجاد های سرمایهدر جذب سپرده

 شده است. نشان داده که در نمودار
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 IFRSبا اجرای  الزامات افشای بیشتر - 12

 گذاری، تصمیمات بالقوه پرسرمایههای های عمده صاحبان سپردهتر نیز اشاره شد، یکی از نگرانیگونه که پیشهمان

گذاران را در معرض خطر جدی قرار دهد. در متن قانون تواند اصل منابع سپردههاست که میریسک مدیریت بانک

انداز و جاری( الحسنه )پسهای قرضها مکلف به بازپرداخت اصل سپردهبانک": آمده است 1بدون ربا عملیات بانکی

روشن است که بانک در حالت  "2دار را تعهد و یا بیمه نمایند.گذاری مدتهای سرمایهاصل سپردهتوانند باشند و میمی

 ،وقیکه به لحاظ شخصیت حقبروز بحران مالی و قرار گرفتن در حالت ورشکستگی تابع قوانین مربوطه است و ازآنجایی

شرایط  ایناست و عمالً تضمین بانک در  مسئولیت صاحبان سهام، محدود به سرمایه بانک یک شرکت سهامی عام است؛

ه ک – در ایران هافرض فعال شدن صندوق ضمانت سپرده باها و بیمه شدن سپرده اثر مالی خاصی ندارد اما در صورت

گونه که در سایر کشورها نیز همان –ای در اختیار ندارد مالحظهگیری است و منابع قابلهنوز در مراحل ابتدایی شکل

 ت سقفی برای این تضمین وجود دارد و مازاد بر آن از پوشش بیمه نیز خارج است.معمول اس

ه گذاران، مدیریت و سهامداران سمنبع بالقوه تضااد منافع مثلثی شاکل اسات. سپرده    ایران صانعت بانکداری بنابراین 

را به هزینه  ایتواند منافع بالقوهفعاالیت می  های پر ریسووکحوزهساااو ورود باه  رأس این مثلاث هساااتناد. از یاک   

 –ویژه تحت نفوذ سهامداران عمده هب-گذاران برای ساهامداران در برداشاته باشاد. مدیریت منتخب سهامداران   ساپرده 

به آن به تفصیل  3تئوری نمایندگی متون که در گونههمانی دیگر باشد. از سومی گراییریسک این نوعبالقوه مساتعد  

اساات، مدیریت بانک  آن مسااتند شااده آثارو شااواهد تجربی فراوانی در کشااورهای مختلف، دال بر  شااودمیپرداخته 

طلبانه مثل پاداش، حقوق و مزایا،  های منفعتای از انگیزهشاااامل بساااتهاناد با هدف حداکثر کردن رفاه خود،  تومی

 گذاران و سهامداران رامنابع هر دو گروه سپرده ،نروایی( و نظایر آنان قلمرو فرماگرایش به افزایش اندازه بانک )به عنو

سهامداران خردی است که نقشی  گذاران در وهله اول و سپسبیشترین خطر متوجه سپرده در معرض خطر قرار دهد.

حاضر ایران  در انتخاب متولیان اداره وجوه )مدیران بانک( ندارند. شاواهد تجربی قابل ذکری از صاانعت بانکداری حال 

متعاقب آن است که با  شناسایی سودهای موهومکیفیت و ترینِ آن اعطای تسهیالت بیدر این رابطه وجود دارد. مهم

ایران  هایاز بانکاست. آنچه اکنون در ترازنامهِ شماری  شده نیز ثار زیانبار آن تشدیدآ، رویکرد جسورانه تقسیم سود

ها اساات که در ترازنامه آن اعطائیبا عنوان تسااهیالت  های موهومیداراییشااود، )البته با درجات متفاوتی( دیده می

کند. ادامه رساوب کرده و با تداوم رویکرد جسورانه شناسایی سودهای موهوم، در یک چرخه معیوب سرطانی رشد می 

ها و تواناد دارای پیاامدهای مخرب و غیر قابل جبرانی برای خود بانک  ای میغیر حرفاه  و نظاارت  این نحوه مادیریات  

 ذینفعان مستقیم آن، نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی و نهایتاً کل حاکمیت باشد.

                                                           
 قانون عملیات بانکی بدون رباماده چهار فصل دوم   -1

 دهد.گذاران را نشان میتفاوت ماهوی حقوق این دو نوع از سپردهتوجه دقیق به این ماده قانونی،  -2

3- Agency Theory 
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های یادداشتهای مالی، به ویژه های پیوست صورتدر یادداشت الزامات گسوترده افشوای ریسوک    برآورده سااختن 

گذاری، در صنعت بانکداری ایران های سرمایههای مشااع ارائه شاده در صاورت عملکرد ساپرده    تفعالی مرتبط با اقالم

ی های اصلای که یکی از پایههای پرریساک و توسعه مدیریت حرفه ها به حوزهای در ورود بانکتواند نقش بازدارندهمی

 آن در صنعت بانکداری، مدیریت ریسک است؛ ایفا کند.

( در صاانعت IFRSالمللی)به کارگیری اسااتانداردهای گزارشااگری مالی بین با ز الزامات افشاااء ریسااکطیف وساایعی ا

حداقل در صنعت تر این اساتانداردها را  هر چه ساریع  به این واقعیت، اجرایبانکداری ایران، محقق خواهد شاد. توجه  

 .سازدضروری میبانکداری ایران، 
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 گیری بحث و نتیجه

نارضااایتی فراگیر از  در ایاالت متحده که در پی( FASB)مالی پس از ایجاد هیئت تدوین اسااتانداردهای حسااابداری 

برای نخساتین بار واژه استانداردهای   ،شاکل گرفت  1973 ( در ساال APB)1عملکرد هیئت تدوین اصاول حساابداری  

شای از خالء ایجاد شده، چارچوب نظری  حساابداری رساماً جایگزین اصاول حساابداری شاد و در پاساخ به نگرانی نا      

حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری گردید.  -به مثابه قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی -گزارشاگری مالی  

پس از آن، این الگو در سااایر کشااورها نیز مورد اسااتفاده قرار گرفت. جدیدترین تالش در این زمینه، چارچوب نظری  

از این حیث که قرار اسااات  مورد اشااااره باشاااد. چارچوب نظریمی FASBو  IASBوه مشاااترک پیشااانهادی کارگر

 المللی گزارشگریای برخوردار اسات. فرض بر این است که چتر استانداردهای بین ، از اهمیت ویژهباشاد شامول  جهان

قوانین و اقتصااادی متفاوت و دارا بودن  ساااختارهای( باید تا آن اندازه وساایع باشااد که همه کشااورها با  IFRS) مالی

های حاکم بر چارچوب نظری باید با دقت احصااااء جرای متنوع را در برگیرد. با قبول این فرض، ویژگیاالمقررات الزم 

اوالً منطبق با مدل  پذیری اسات. در عین حال ضروری است که این انعطاف پذیری ها انعطافشاود. یکی از این ویژگی 

ای که راه ورود بی نظمی و اعمال شد به گونهبا مندو قاعده روشان  ی منطقی،دارای چارچوب اشاد و ثانیاً کساب و کار ب 

ی بسته شود که البته کار دشوار های مالی آسیب بزند،تواند به قابلیت مقایساه صورت که بالقوه می شاخصای   قضااوت 

 است.

ی در صنعت بانکداری ایران، شواهدی را در پشتیبانی این مقاله با معرفی یک صاورت مالی مکمل برای گزارشاگری مال  

اصاااول بانکداری بدون ربا بر صااانعت  نماید. حاکمیتنامیم، فراهم میمی" انعطاف پذیری منطقی"آن را  که از آنچه

 قوانین و مقررات الزم االجرا، مدل خاصااای از کساااب و کار بانکداری را تعریف کرده و  ای ازبانکداری ایران با مجموعه

ای و نهادهای کند. از سااوی دیگر مجامع دانشااگاهی، حرفههای ایران تحمیل میالزاماتی را بر گزارشااگری مالی بانک

متناساب با مدل کسب  الزامات آن  ،برخی موارد پذیری درغیاب انعطاف هساتند که در  IFRSمند به اجرای ناظر عالقه

 .باشدایران نمی ربا درو کار بانکداری بدون 

پذیری چارچوب نظری است. با این رویکرد ظرفیت بالقوه انعطافهای برون رفت از این وضاعیت، استفاده از  یکی از راه

مالی مکملی با عنوان در صاانعت بانکداری ایران، در این مقاله، صااورت   IFRSاجرای  مساایر و با هدف هموارسااازی

و نشان داده شد که این صورت مالی عالوه بر تأمین هدف  معرفی گردید "گذاریهای سرمایهصاورت عملکرد سپرده "

، ساطح گزارشاگری مالی را از حیث پاسخگویی ارتقا، داده و دامنه   و ایفای نقش به مثابه یک کانال ارتباطی گفتهپیش

های مالی از حیث ویژگی قابلیت مقایساه حفظ شده و ارتباط  ال جامعیت صاورت دهد. در عین حافشااء را توساعه می  

 رسااد در غیاب  این صااورت مالی مکمل، گزارشااگری مالیماند. نهایتاً به نظر میهای مالی نیز برقرار میذاتی صااورت

 IFRSهای چارچوب نظری الزامات قانونی با گزاره چالش مواجهه بافارغ از  ،در صنعت بانکداری ایران ،IFRSمنطبق بر 

                                                           
1- Accounting Principles Board 
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و  (دیرانممباشران) شاود گزارشاگری مالی باید شاکاف اطالعاتی بین   که تاکید می آنجاییدر تقابل اسات به ویژه  نیز 

 های ذینفعترین گروهگیری اقتصادی را )حداقل( برای عمدهصاحبان منابع را کاهش دهد و اطالعات الزم برای تصمیم

از مفهوم  دقیقیکننادگاان چاارچوب نظری با ارائه تعریف عملیاتی    اهم نماایاد. در عین حاال الزم اسااات تادوین    فر

های برخی ویژگی سااد نمایند. شااخصاایهای های ناشاای از اعمال قضاااوتنظمیراه را بر بی "پذیری منطقیانعطاف"

های مالی و نیز انطباق با حفظ ارتباط ذاتی صورت یر اهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه،نظ اشااره شاده در مقاله حاضر  

    تواند در این رابطه مفید واقع شود.می مدل کسب و کار
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 های پژوهشی گزارشفهرست 
 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

۵۹۳۱ 

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 ۵۹۳۱ 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشیریت بدهی بانکمد

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکبخش حقیقی و رشد قیمت داراییهای آثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 ۰۲ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 ، حسین توکلیانمیثمی حسین  MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 میثمی حسین  MBRI-RR-94009 مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری 

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۰۲۵۱های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

۵۹۳۹ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۰۲۵۱بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، کرمیسیدعلی مدنی زاده، هومن  MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 ۵۹۳۹دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۵۹۳۹گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 میثمی حسین  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 راهکارهای خروجرکود تورمی و 

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۵۹۳۹ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (۵۹۳۹تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (۵۹۳۹ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۵۹۳۹ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

۵۹۳۰ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان ۵۹۳۲-۵۹۳۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۵۹۳۰-۵۹۳۵های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۵۹۳۵-۵۹۳۲ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۵۹۳۵-۵۹۳۲های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 ، لیال محرابیمیثمی رسول خوانساری، حسین  MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 برکچیان، سعید بیات، هومن کرمیسید مهدی  MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 میثمی حسین  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (۵۹۳۲و  ۵۹۳۳های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخصتحلیل 

 یمصعب عبدالهی آران MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9206  میثمی حسین 

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  میثمی حسین 

۵۹۳۵ 

های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  میثمی حسین 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 میثمی حسین  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

۵۹۳۲ 

 بازمحمدیحسین قضاوی، حسین  MBRI-9008 (۵۹۳۲) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (۵۹۳۲)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (۵۹۳۲) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 قربانیابوالفضل اکرمی، پیمان  MBRI-9005 (۵۹۳۲) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (۵۹۳۲) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (۵۹۳۲) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (۵۹۳۲) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (۵۹۳۲) بهار مالیات تورمی دالر

۵۹۳۳ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلی، محسن عبدالهی، مهدی قائممیثمی حسین  MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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