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دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی میباشد ،لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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احمد بدری

چکیده
صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری یک صورت مالی مجزا و مکمل است که با دو هدف؛  )1ارتقای سطح
افشاء و پاسخگویی بانک به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری که تأمینکنندگان عمده منابع بانک میباشند و
 )2ایجاد بستر اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران؛ طراحی گردیده است.
در این مقاله با پیوند زدن اصول حاکم بر مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و گزارههای چارچوب
نظری پیشنهادی کارگروه مشترک  IASBو  ،FASBمقدمات پشتیبان برای طراحی این صورت مالی الحاقی
استنتاج گردیده است .اهمیت ،جامعیت ،قابلیت مقایسه ،حفظ ارتباط ذاتی صورتهای مالی و انطباق با مدل
کسب و کار از ویژگیهای حاکم بر این طراحی بوده است .افزون بر آن ،ارائه این صورت مالی شواهدی را در
پشتیبانی از مفهومی که آن را "انعطافپذیری منطقی" چارچوب نظری (جهانشمول) در گزارشگری مالی
نامیدهایم ،فراهم میسازد.
واژههای کلیدی :پاسخگویی ،مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران ،صورت عملکرد سپردههای
سرمایهگذاری ،چارچوب نظری گزارشگری مالی بینالمللی ،صورتهای مالی

* دانشیار دانشگاه شهید بهشتی a_badri@sbu.ac.ir
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مقدمه :
نظریهپردازان ،جوامع حرفهای و نهادهای استانداردگذارِ حسابداری در طول چندین دهه گذشته ،حول یک محور اتفاق
نظر داشتهاند؛ هدف اصلی حسابداری مالی ارائه اطالعاتی است که در تصمیمگیری سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
سایر ذینفعان یک بنگاه اقتصادی ،مفید واقع شود ،با وجود این اجماع اما ،همواره در این مورد که ذینفعان دقیقاً کدام
گروهها هستند و هر یک چه عالئقی دارند و نیازهای اطالعاتی آنان کدام است ،مباحث زیادی در جریان بوده است.
پاسخ پرسشهای مورد اشاره ،از این حیث حائز اهمیت است که تعیینکننده حوزه مأموریت حسابداری در گزارشگری
مالی میباشد.
طیف پاسخها از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تا گزارشگری مالی خاص را شامل میشود ،اگرچه غالباً
استفادهکنندگان اصلی یعنی سهامداران و اعتباردهندگان ،بیشتر مورد توجه بودهاند .هزینه تهیه اطالعات و ارائه
گزارشهای متعددی که بالقوه میتواند موجب سردرگمی استفاده کنندگان شود؛ از جمله محدودیتهای عنوانشده
گزارشگری مالی بودهاست .تازهترین سند معتبر در این رابطه ،چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک  1IASBو

 2FASBاست که به نظر میرسد ضمن تاکید بر گزارشگری مالی با مقاصد عمومی ،نوعی انعطاف پذیری منطقی را نیز
پذیرفته است .این ویژگی تا حد زیادی ضروری به نظر میرسد زیرا انعطافپذیری ،یکی از شروط اساسی در راستای
مقبولیت یک چارچوب نظری جهانشمول در علوم اجتماعی است.
هدف این مقاله ارائه یک صورت مالی است که متناسب با فضای صنعت بانکداری در محیط اقتصادی ایران و با استفاده
از مفهوم "انعطافپذیری منطقی "3در گزارشگری مالی طراحی شده است؛ فراهم آوردن مبانی نظری و حقوقی پشتوانه
این صورت مالی با روش استنتاجی می تواند الگویی برای توسعه گزارشگری مالی باشد به نحوی که ضمن پایبندی به
چارچوب نظری پذیرفته شده ،شواهدی را در راستای نشاندادن ضرورت و نحوه بهکارگیریِ انعطافپذیری یک چارچوب
نظری (جهان شمول) در گزارشگری مالی ارائه نماید.

1- International Accounting Standards Board
2- Financial Accounting Standards Board
3- Logical Flexibility
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 -1تشریح مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و اصول و ویژگیهای اساسی حاکم بر آن
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و دو هجری شمسی
توسط مجلس شورای اسالمی ،صنعت بانکداری ایران تحت پوشش این قانون قرار گرفت .مطابق این قانون ،بانک وجوه
متعلق به صاحبان سرمایه به عالوه وجوه سپردههای سرمایهگذاری را با استفاده از ابزارهای سرمایهگذاری در قالب یکی
از عقود اسالمی به کار میگیرد .رابطه بین بانک و سپردهگذاران ،رابطه وکالت است که در قالب قرارداد استانداردی بین
آنها ایجاد میشود .منافع حاصل از این فعالیتها درآمد مشاع نامیده میشود که باید به نسبت منابع ،بین بانک و
صاحبان سپردههای سرمایهگذاری تقسیم شود .عالوه بر این بانک مبلغی را به عنوان حقالوکاله –که باید پیش از اجرای
قرارداد مورد توافق بانک و صاحبان حسابهای سپرده سرمایهگذاری قرار گرفته باشد -از سهم درآمد سپردهگذاران ،به
نفع خود کسر مینماید.
فرآیند پیشگفته ،مدل کسب و کار اصلی 1بانکداری بدون ربا در ایران را ترسیم میکند .تجهیز منابع قرضالحسنه،
اعطای تسهیالت قرضالحسنه و ارائه خدمات بانکی به مشتریان از جمله سایر فعالیتهای مجاز در بانکداری بدون ربا
میباشد که درآمدهای حاصل از آنها متعلق به بانک و از نوع غیر مشاع است.
طبق تعریف نهاد نظارت بانکی اروپا 2در سااال " ،2113مدل کسااب و کار" روشها و ابزار بکارگرفته شااده در فعالیت
برای ایجاد سود و رشد است .این روشها و ابزارها برآمده از عوامل چندگانه متعاملی است که فعالیتهای اصلی جهت
دستیابی به اهداف کسب و کار را سازماندهی میکند.
سااختارهای متعددی در رابطه با مدل کساب و کار توساط متخصاصین پیشنهاد شده است ،یکی از جدیدترین آنها
مدل اساتراوالدر و پیگنیور 3اسات که اجزای مدل کساب و کار را در نه عامل؛ بخشهای مشتریان ،ارزشها  ،کانالها،
ارتباط با مشاتریان ،جریانهای درآمدی ،سااختار هزینهها ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی و شابکه دستاندرکاران
کسب و کار بر میشمارد.
با توجه به اهداف این نوشاتار ،تفاوتهای اساسی مدل کسب و کار بانکداری رایج 4و بانکداری بدون ربا در چهار بخش
این مدل با هدف نشاندادن موارد افتراق موثر بر گزارشگری مالی ،به طور مقایسهای در جدول ارائه شده است.

1- Core Business Model
2- European Banking Authority
3- Osterwalder and Pigneur
 -4در این مقاله منظور از واژه "بانکداری رایج" مدل کسب و کار بانکداری مبتنی بر بهره میباشد که در اغلب کشورها متداول است.
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تفاوت های اساسی مدل کسب و کار بانکداری رایج و بانکداری بدون ربا
منابع کلیدی
بانکداری رایج

فعالیتهای کلیدی

بانکداری بدون ربا

بانکداری رایج
 انواع قراردادهایوامدهی
 انواع سرمایهگذاری انواع خدمات -انواع ابزارهای مالی

 سرمایه سهامداران سرمایه سهامداران سپرده های قرض الحسنه * منابع استقراضی سپرده های سرمایهگذاری **(شامل انواع سپردهها)
 -سایر ابزارهای مالی اسالمی

جریان درآمدی
بانکداری رایج

 اعطای تسهیالت (صرفاً) در قالب عقود اسالمی(شامل مشارکت حقوقی) ***
 انواع خدمات با رعایت الزامات فقهی -انواع ابزارهای مالی با رعایت الزامات فقهی

ساختار هزینهها

بانکداری بدون ربا
مشاع

بانکداری بدون ربا

بانکداری رایج

غیرمشاع

بانکداری بدون ربا
مشاع

 بهره انواع سپردهها(ریالی و ارزی)
 بهره ابزارهای مالی درآمد بهره هزینههای عمومی و درآمد تسهیالت جریمه دیرکرد درآمد کارمزداداری
 درآمد سرمایهگذاری اعطایی درآمد معامالت ارزی  -هزینه کارمزد کارمزد و کمیسیون  -وجه التزام درآمد سپردهگذاری  -خالص درآمد فعالیتهای  -هزینههای مالی درآمد معامالت ارزیقرضالحسنه
 هزینه استهالک درآمد سرمایهگذاری هزینه ذخیره مطالباتمشکوکالوصول

**** -

غیرمشاع
 هزینه سود سپردههایارزی
 هزینه ابزارهای مالیاسالمی
 هزینههای عمومی واداری
 هزینه کارمزد هزینههای مالی هزینه استهالک هزینه ذخیره مطالباتمشکوکالوصول

* -رابطه بانک و سپرده گذار از نوع داین و مدیون است و سودی به این سپردهها تعلق نمیگیرد.
** -رابطه بانک و ساپردهگذار وکالتی و وجوه ساپرده گذاران امانی اسات .این سپردهگذاران در درآمدهای مشاع سهیم میباشند اما متحمل هیچ کدام از
هزینههای بانک نمیشوند.
*** -مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا ،فعالیتهای سرمایهگذاری بانک نیز باید در قالب عقد مشارکت حقوقی انجام گیرد.
**** -در بانکداری بدون ربا تمام هزینهها غیر مشااع میباشاد .بابت سهم سپردههای سرمایهگذاری از هزینهها صرفاً مبلغ معینی ( با نرخ از پیش توافق
شاده) به عنوان حقالوکاله از ساهم ساود ساپرده گذاران کسار میشاود و تمامی منافع حاصال از بکارگیری ساپردههای سارمایهگذاری پس از کسر این
حقالوکاله ،متعلق به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری میباشد.

به این ترتیب برخی تفاوت های اساسی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با بانکداری رایج به
چشم میخورد .همچنین این تفاوتها را در بانکداری بدون ربای ایران و در مقایسه با بانکداری سایر کشورهای اسالمی
نیز میتوان مشاهده نمود .بخشی از تفاوتهای اخیر را میتوان به عدم تطبیق کامل فقه شیعه با اهل تسنن نسبت داد
و بخشی از آن را نیز باید در تفاوت قوانین حاکم بر این کسب و کار جستجو نمود .به نظر میرسد یکی از حوزههایی
که از این تفاوت متأثر میشود اما تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است؛ تفاوت در ساختار گزارشگری مالی به ویژه
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در صورتهای عملکرد مالی است .نحوه گزارشگری مالی عملیات مشاع و پاسخگویی به صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری و سهامداران به گونهای که مجموعه صورتهای مالی سازگار با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
باشد مسئلهای است که باید به آن پاسخ داده شود .این نوشتار در پی آن است که با روش تطبیقی -استنتاجی به
ساختار گزارشگری مالی مناسب برای کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و در عین حال همگرا با ساختار
گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی )IFRS( 1دست یابد.
با توجه به این توضیحات ،احصاء اصول و ویژگیهای حاکم بر مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،نخستین گام برای
طراحی صورتهای مالی متناسب با این نوع کسب و کار در محیط اقتصادی ایران و سازگار با چارچوب نظری گزارشگری
مالی است.

 -2اصول اساسی مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران
 2-1اصل اول :مطابق مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا و بر اساس قراردادهای منعقده بین بانک و صاحبان سپرده
سرمایهگذاری ،بانک نقش وکیل را دارد و بابت به کارگیری وجوه امانی سپردههای سرمایهگذاری ،حقالوکاله توافق
شدهای را از سهم آنان در درآمدهای مشاع به نفع خود برداشت مینماید .باقیمانده متعلق به صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری است که طبقه خاصی از سرمایهگذاران بانک تلقی میشوند.
نتیجه :فرآیند منتج از قرارداد ،بین بانک و صاحبان سپردههای سرمایهگذاری نوعی رابطه مباشرتی 2ایجاد میکند .این
رابطه بانک را در مقام حسابدهی( 3پاسخگویی) به طرف قرارداد خود قرار میدهد .در حالیکه در بانکداری رایج رابطه
قرضدهندگان (شامل سپرده گذاران) با بانک رابطه داین و مدیون است و پاسخگویی بانک محدود به پرداخت بهره
تعیین شده و بازگرداندن اصل قرض در سررسید میباشد.

 2-2اصل دوم :بانک بر اساس قاعده فقهی تسهیم سود و زیان؛ "منفعت برای کسی است که خطر را تقبل میکند"
فعالیت کرده و مبادرت به تسهیم سود و زیان مینماید( .قاعده :مَنْ علیه الغُرْم فله الغُنْم) همچنین حقوق صاحبان
سپردههای سرمایهگذاری متفاوت از حقوق سپردهگذاران قرضالحسنه (جاری و پسانداز) و نیز متفاوت از حقوق
سپردهگذاران در بانکداری رایج به عنوان قرضدهندگان 4به بانک میباشد.
نتیجه :ریسک عملیات بانکداری توسط دو گروه اصلی یعنی صاحبان سهام و صاحبان سپردههای سرمایهگذاری
مدتدار ،سپردهگذارانی که قرضدهنده به بانک محسوب نمیشوند بلکه از نظر پذیرش ریسک طبقه خاصی از
1- International Financial Reporting Standards
2- Stewardship Relationship
3- Accountability
4- Lenders

5

سرمایهگذاران تلقی میشوند ،تحمل میشود .در حالی که در بانکداری رایج ،نرخ سود سپردهگذاران در قالب نرخ بهره،
از پیش تعیین شده است؛ بنابراین سپردهگذاران در بانکداری رایج متحمل ریسک نوسان سود نمیشوند.
 توضیح :به رغم تعهد بانک در رابطه با اصل سپرده و یا بیمه کردن آن ،ریسک نوسان نرخ سود و حتی در
شرایطی ریسک از دست دادن اصل (در وضعیت بحران مالی) به طور کامل پوشش داده نمیشود.
اصل سوم :صاحبان سپردههای سرمایهگذاری ،نظیر سهامداران خرد ،به اطالعات مستقیم عملکردی بانک که نتایج آن
متضمن انتفاع و یا زیان خواهد بود؛ دسترسی ندارند  .به عالوه هیچ نقشی نیز در عزل و نصب مدیران (ادارهکننده
بانک) ندارند.
نتیجه :ضرورت دارد این گروه به اطالعات مربوط و مناسب برای تصمیمگیریهای اقتصادی دسترسی داشته باشند.
اصل چهارم :براساس ماهیت صنعت بانکداری ایران ،منابع صاحبان سپردههای سرمایهگذاری – که نرخ بازده قطعی
برای آنان تعیین نشده -چندین برابر منابع سهامداران است.
نتیجه :ارائه اطالعات عملکردی به این طبقه دارای درجه اهمیتی برابر و یا بیشتر از صاحبان سرمایه است ،هرچند تهیه
این اطالعات دارای هزینه باشد.
اصل پنجم :تداخل و بعضاً تضاد منافع بالقوهای بین صاحبان سپردههای سرمایهگذاری و صاحبان سهام وجود دارد که
ناشی از مشاع بودن منافع حاصل از کسب و کار بین این دو گروه میباشد .افزون بر آن ،بانک وکالت عام و تام در
بکارگیری منابع سپرده گذاری دارد و این احتمال بالقوه وجود دارد که بانک منابع را به هزینه سپردهگذارانِ ،درگیر
عملیات پرریسک (به نفع سهامداران) نماید.
نتیجه :ضرورت ارائه صورتی که نشاندهنده تسهیم عادالنه منافع بین دو گروه ،صاحبان سپردههای سرمایهگذاری و
صاحبان سهام و سطح ریسک عملیات مشاع باشد ،احراز میگردد.
 توضیح :ممکن است پرداخت سود علیالحساب ،به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری ،این ذهنیت را ایجاد
نماید که این گروه منافع خود را در طول دوره مالی دریافت نمودهاند ،در حالیکه ماهیتاً و منطقاً ،سود
علیالحساب معادل قدر متیقن سود مورد انتظار بانک است و در پایان دوره ،مابهالتفاوت سود علیالحساب و
سود قطعی محاسبه شده باید مطابق مقررات به سپردهگذاران پرداخت شود .از سوی دیگر ،پرداخت سود
علیالحساب بیش از سود قطعی محاسبه شده به سپردهگذاران اِشکال ماهوی دارد و در تعارض با منطق فقهی
و قانونی مربوطه قرار میگیرد .در هر حال در صورت وقوع این حالت ،تصمیمگیری در مورد مازاد سود پرداختی
در صالحیت صاحبان سهام (انواع سهامداران حقیقی و حقوقی در بانکهای خصوصی و دولت در بانکهای
دولتی) است ،زیرا این مازاد پرداختی به منزله هبهکردن بخشی از منافع سهامداران به سپردهگذاران میباشد.
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در این رابطه ضروری است توجه شود که در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی در آئیننامه هیأت
وزیران اشارهای به پرداخت سود علیالحساب نشده است و عالوه بر آن در ماده  11آئیننامه فصل دوم قانون

عملیات بانکی بدون ربا (موضوع تصویب نامه شماره  21912هیأت وزیران) تصریح شده است" :به هیچ یک
از سپردههای دریافتی تحت عنوان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود
پرداخت نخواهد شد".
سابقه پرداخت سود علیالحساب به مصوبات شورای پول و اعتبار بر میگردد آخرین مصوبه در این رابطه

دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال  1394است که مقرر نموده است "بانکها و موسسات
اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسالمی و بر اساس سودآوری ،در پایان
دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایند" 1.

 -3مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی
از آنجایی که جدیدترین بیانیه معتبر 2در این رابطه ،چارچوب پیشنهادی کارگروه مشترک  IASBو  FASBمیباشد لذا
در این بخش گزارههای مرتبط با اصول پیشگفته از این بیانیه به شرح زیر استخراج شدهاست تا مبنای تطبیقی مورد
نیاز برای نتیجهگیری فراهم شود.
 3-1گزاره اول -مقدمه
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.

چارچوب نظری  ،IFRSپاسخگویی را از طریق کاهش شکاف اطالعاتی بین تأمینکنندگان سرمایه و متولیان اداره آن
مدیران -ارتقا می بخشد .استانداردهای منطبق بر چارچوب نظری ،فراهم کننده اطالعاتی است که مدیریت را در موضعپاسخگویی قرار میدهد.

 -1مصوب یک هزار و یک صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ 1394/2/2
2- Conceptual Framework for Financial Reporting, Exposure Draft ED/2015/3 - IFRS
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نتیجه :از آنجاییکه صاحبان سپردههای سرمایهگذاری اصلیترین تأمینکنندگان منابع مالی در صنعت بانکداری ایران
هستند ،بنابراین مدیریت (بانک) در راستای کاهش شکاف اطالعاتی و مسئولیت پاسخگویی باید اطالعات موردنیاز به
منظور تصمیمگیری را در اختیار آنان قرار دهد.
 3-2گزاره دوم -توصیف و محدوده شخصیت گزارشگری
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.

شخصیت گزارشگری لزوماً یک شخصیت حقوقی نیست .شخصیت گزارشگری میتواند شامل چند واحد تجاری و یا
بخشی از واحد تجاری باشد.

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.

شخصیت گزارشگری الزاماً یک شخصیت حقوقی نیست .اگر شخصیت گزارشگری یک شخصیت حقوقی نباشد ،محدوده
شخصیت گزارشگری باید به گونهای باشد که صورتهای مالی:
الف) اطالعات مالی مرتبط مورد نیاز سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فعلی یا بالقوه و سایر اشخاصی را که به صورتهای
مالی اتکا میکنند ،فراهم سازد.
ب) به طور صادقانهای بیانگر فعالیت اقتصادی واحد تجاری باشد.
نتیجه :چارچوب نظری  ،IFRSگزارشگری مالی را لزوماً بر شخصیت حقوقی منطبق نمیداند و اجازه میدهد صورتهای
مالی شامل بخشی از فعالیتهای یک واحد تجاری باشد که در آن حالت ،صورتهای مالی باید اطالعات مربوطِ موردنیاز
را به طور صادقانه و به نحوی که بیانگر فعالیت اقتصادی رخ داده در درون واحد تجاری باشد؛ منعکس نماید .بنابراین
ارائه اطالعات مورد نیاز صاحبان سپردههای سرمایهگذاری در صنعت بانکداری ایران در قالب گزارشی مجزا با رعایت
چارچوب پیش گفته مجاز میباشد.
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 3-3گزاره سوم :هدف ،سودمندی و محدودیتهای گزارشگری مالی با مقاصد عمومی ()1
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.

بسیاری از سرمایهگذاران و قرضدهندگان فعلی یا بالقوه و سایر اعتباردهندگان قادر نیستند شخصیتهای گزارشگری
را ملزم به گزارش مستقیم اطالعات نمایند ؛ لذا برای تامین اطالعات مورد نیاز خود باید بر گزارشگری مالی با مقاصد
عمومی تکیه کنند .درنتیجه ،آنها کاربران اصلی و مخاطبان مستقیم گزارشگری مالی با مقاصد عمومی هستند.
نتیجه :هر دو گروه شامل صاحبان سپردههای سرمایهگذاری و سهامداران خرد در صنعت بانکداری ایران ،مصداق روشنی
از کاربران و مخاطبان اصلی گزارشگری مالی با مقاصد عمومی میباشند.
 3-4گزاره چهارم :هدف ،سودمندی و محدودیتهای گزارشگری مالی با مقاصد عمومی ()2
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.

گزارشهای مالی با مقاصد عمومی نمیتواند تمام اطالعات مورد نیاز سرمایهگذاران ،وام دهندگان و سایر اعتبار دهندگان
فعلی و بالقوه را فراهم کند.
نتیجه :ممکن است در هر محیط اقتصادی و هر صنعت با توجه به ویژگیهای مربوط ،طبقه با اهمیتی از ذینفعان وجود
داشته باشند که اطالعات مورد نیاز آنها از قالب رایج گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تأمین نشود .صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران ،نمونه بارزی از این ذینفعان هستند.
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 3-5گزاره پنجم :هدف ،سودمندی و محدودیتهای گزارشگری مالی با مقاصد عمومی ()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.

کاربران اصلی صورتهای مالی دارای نیازهای متفاوت و بعضاً متضادی هستند .هیئت مدیره  ،IASBدر راستای توسعه
استانداردهای گزارشگری مالی ،به دنبال تهیه مجموعه ای از اطالعات است که نیاز اغلب کاربران را تأمین کند .در هر
صورت ،تمرکز بر نیازهای اطالعاتی مشترک ،مانع ارائه اطالعات اضافی مورد نیاز مجموعههای خاص کاربران توسط
شخصیت گزارشگری نمیشود.
نتیجه :تأکید چارچوب نظری گزارشگری مالی بر تأمین حداکثری نیازهای اطالعاتی کاربران است تا جایی که اگر
گزارشگری مالی با مقاصد عمومی پاسخگوی این نیازها نباشد ،ارائه اطالعات اضافی مورد نیاز مجموعههای خاصی از
کاربران مجاز میباشد .بنابراین ضروری است در هر اقتصاد و صنعتی بررسی شود که اوالً ،تالش حداکثری در گزارشگری
مالی با مقاصد عمومی صورت گرفته و ثانیاً چه گروههایی(به ویژه از ذینفعان اصلی) هنوز نیازمند ارائه اطالعات بیشتر
هستند .صاحبان سپردههای سرمایهگذاری در صنعت بانکداری ایران ،مصداق مناسبی برای این بررسی میباشند.
 3-6گزاره ششم :ارائه و افشا به عنوان ابزارهای ارتباطی
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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صورت های مالی در قالب صورت وضعیت مالی و صورت(های) عملکرد مالی اطالعاتی را در مورد داراییها ،تعهدات،
حقوق مالکانه ،درآمد و هزینههای شرکت ارائه میکند .همچنین این صورتها اطالعات اضافی را در مورد اقالم شناسایی
شده و سایر اطالعات مربوط به استفادهکنندگان افشا مینماید.
نتیجه :گزارش عملکرد مالی منحصر به ارائه یک صورت مالی واحد نیست و در صورت ضرورت چند صورت مالی
عملکردی میتواند مورد استفاده قرارگیرد .صورتهای عملکرد مالی میتواند حیطه یا موضوع فعالیت معینی از یک
واحد تجاری را پوشش دهد .بنابراین صاحبان سپردههای سرمایهگذاری میتوانند مخاطب یکی از این صورتهای
عملکرد باشند.

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

در زمینه الزامات ارائه و افشای اطالعات ،رعایت توازن مناسب بین موارد زیر ضرورت دارد :
الف) امکان انعطاف پذیری واحدهای تجاری در تهیه اطالعات مربوط که به طور صادقانه داراییها و تعهدات واحدهای
تجاری ،معامالت و دیگر رویدادهای دوره را نشان میدهد؛ و
ب) الزام ارائه اطالعات قابل مقایسه بین واحدهای تجاری مختلف و دورههای گزارشگری متفاوت.
نتیجه :توازن مناسب در ارائه اطالعات ،انعطافپذیریِ واحدهای تجاری در گزارشگری مالی را به شرط رعایت قابلیت
مقایسه بین واحدهای تجاری مختلف و دورههای گزارشگری متفاوت ،مجاز میشمارد .این الزام را در عمل اینگونه
میتوان تفسیر کرد که ارائه اطالعات خاص در محیط اقتصادی متفاوت یا صنعت خاص نباید شاکله گزارشگری مالی
را از حیث ویژگی قابلیت مقایسه ،مخدوش نماید.
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 3-8گزاره هشتم :ارائه و افشا؛ اهداف و اصول ()2
)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.

ارائه اثربخش و کارآی اطالعات مستلزم رعایت اصول ذیل است:
الف) ارائه اطالعات مربوط به یک واحد تجاری در حد امکان نباید شامل اطالعات بدیهی و قابل دسترس از سایر منابع
باشد؛ و
ب) تکرار اطالعات در بخشهای مختلف صورتهای مالی غالباً ضروری نیست و سبب میشود صورتهای مالی ،کمتر
قابل درک باشد.
نتیجه :اثربخشی و کارآیی ارائه اطالعات مالی با افشاء اطالعات بدیهی یا عمومی و نیز تکراری بودن آن در صورتهای
مالی مختلف آسیب میبیند .بنابراین هر گونه طراحی خالقانه در صورتهای مالی باید اثربخشی و کارآیی با ویژگیهای
پیشگفته را لحاظ کرده باشد.

 -4تبیین روابط بین اصول حاکم بر مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و گزاره های
چارچوب نظری IFRS
 4-1رابطه اول :رابطه صاحبان سپردههای سرمایهگذاری با بانک ،از نوع وکالت است و بانک به عنوان مباشر در راستای
عمل به وظیفه ،مکلف به پاسخگویی یا به بیان دقیقتر حسابدهی به سپردهگذاران است .صورت رایج سود و زیان (اعم
از صورت سود و زیان فعلی بانکهای ایران و صورت سود و زیان  )IFRSبر اساس عرفِ حسابداری ،در درجه اول برای
پاسخگویی به سهامداران طراحی شده است ،به گونهای که این صورت از درآمدها آغاز و به سود هر سهم (متعلق به
سهامداران) ختم میشود .در مقابل ،در صورتهای مالی فعلی بانکهای ایران ،بخشی از اطالعات مرتبط با منافع
سپردهگذاران در متن صورت سود و زیان و بخش مهمتری از آن به دلیل محدودیتهای ساختاری ،در یادداشتهای
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پیوست صورتهای مالی در شکلی نه چندان قابل فهم ،افشاء میشود .این نحوه ارائه ،شاکله افشاء و جامعیت گزارشگری
به تأمینکنندگان عمده منابع عملیاتی بانک که از نظر پذیرش ریسک کسب و کار نوعی سرمایهگذار تلقی میشوند را
خدشهدار میسازد ،موضوعی که در تقابل با گزاره اول چارچوب نظری ،قرار میگیرد.
مطابق گزاره دوم چارچوب نظری ،شخصیت گزارشگری میتواند بخشی از واحد تجاری را نیز شامل شود .بنابراین ارائه
عملکرد مرتبط با سپردههای سرمایهگذاری ،میتواند موضوع گزارش مجزایی باشد .همچنین ،صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری در زمره گروههایی قرار میگیرند که مطابق گزاره سوم چارچوب نظری ،قادر به الزام بانک در گزارش
مستقیم اطالعات نیستند  .بنابراین این گروه از جمله مخاطبان اصلی گزارشگری مالی با مقاصد عمومی (نظیر سهامداران
خرد) هستند.
 4-2رابطه دوم :ریسک کسب و کار اصلی بانک متوجه دو گروه اصلی تأمینکنندگان منابع یعنی صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری و سهامداران است .در بانکداری رایج در دنیا ،نرخ سود (بهره) وامدهندگان ،قطعی و از پیش تعیینشده
است و ساختار سود و زیان بانکها مطابق نمونه  ،IFRSشکل مناسبی از گزارشگری عملکرد مالی میباشد .بنابراین
ارائه گزارش عملکرد جداگانهای که نشاندهنده منافع اعتباردهندگان (شامل سپردهگذاران) باشد ،بطور اصولی ضرورت
ندارد .اما در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،سود قطعی سپردهگذاران از قبل معلوم نیست و آنان حق دارند با
دریافت گزارش جداگانهای نسبت به منافع خود از درآمدهای مشاعِ بانک ،آگاهی یابند .گزاره اول چارچوب نظری تأکید
میکند که پاسخگویی ،موجب کاهش شکاف اطالعاتی بین تأمینکنندگان سرمایه و متولیان اداره آن میشود .به بیان
دیگر شکاف اطالعاتی تا حد امکان باید پر شود .صورت سود و زیان رایج با این هدف طراحی نشده است و همواره
سپردهگذاران و حتی نهادهای ناظر(در ایران) نسبت به رعایت حقوق سپردهگذاران نگرانی دارند .بنابراین گزارش عملکرد
بانک نسبت به منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری ضرورت مییابد.
 4-3رابطه سوم :صاحبان حسابهای سرمایهگذاری(نظیر سهامداران خرد) دسترسی مستقیم به اطالعات عملکردی
بانک ندارند و از طرفی بازده نهایی آنها تابع عملکرد بانک میباشد .لذا با توجه به گزاره سوم چارچوب نظری ،مبنی بر
اینکه مخاطبان اصلی صورتهای مالی گروههایی هستند که در دسترسی به اطالعات محدودیت دارند (با استداللی
مشابه سهامداران خرد) ،سپردهگذاران نیز باید گزارش مناسبی در راستای انجام وظیفه مباشرتی مدیریت دریافت
نمایند.
 4-4رابطه چهارم :با توجه به سطح اهمیت منابع صاحبان سپردههای سرمایهگذاری در مقایسه با سهامداران ،ضرورت
گزارشگری مالی متناسب با نیازهای این گروه روشن است .از گزارههای اول ،دوم و پنجم چارچوب نظری میتوان این
ضرورت را استنتاج نمود .بخش پایانی گزاره پنجم به وضوح از ارائه اطالعات به بخش خاصی از کاربران در شرایطی که
ضرورت دارد؛ حمایت میکند .در صنعت بانکداری ایران ،سپردهگذاران مصداق روشن بخش خاصی از
کاربران(سرمایهگذاران) میباشند که ضرورت دارد اطالعات مربوط در اختیار آنان قرار گیرد.
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 4-5رابطه پنجم :تداخل و تضاد منافع بالقوه بین صاحبان سپردههای سرمایهگذاری و صاحبان سهام در بانکداری
ایران ،روشن است .جمع درآمدهای مشاع منافعی است که باید مطابق قرارداد فی مابین و مقررات مربوط بین سهامداران
و سپردهگذاران تقسیم شود .در غیاب یک صورت عملکرد مالی شفاف ،احتمال لغزش عمدی یا سهوی در تسهیم این
منافع افزایش مییابد .گزاره پنجم چارچوب نظری به طور آشکار وجود تضاد منافع را مورد توجه قرار داده است .افزون
بر آن ،ارائه یک صورت مالی عملکردیِ مجزا ،موجب میشود این صورت مالی در دامنه رسیدگی مورد اشاره در مقدمه
گزارشِ حسابرسی مستقل قرار گیرد .در آن صورت مسئولیت حسابرسان در فرآیند عملیات حسابرسی و نیز اظهارنظر
نسبت به صورتهای مالی افزایش یافته و به این ترتیب آثار منفی بالقوه این تضاد منافع کاهش مییابد.
 توضیح :عرف رایج پرداخت سود علیالحساب به سپردههای سرمایهگذاری در صنعت بانکداری ایران در عمل
مانند یک تیغ دولبه عمل میکند .در شرایطی که نرخ سود علیالحساب پایینتر از بازده واقعی باشد ،ریسک
ناشی از مخاطره اخالقی عبارت از احتمال تورش محاسبات به سمت تخصیص کمتر از واقع سود به
سپردهگذاران است .متقابالً در شرایطی که نرخ سود علیالحساب باالتر از بازده واقعی قرار گیرد ،به لحاظ
محدودیت قانونی در بازگرداندن مازاد پرداختی به سپردهگذاران ،به طور قهری تضییع حقوق سهامداران به
نفع سپردهگذاران به وقوع میپیوندد .اگرچه حالت اخیر به طور اصولی و نظری نباید واقع شود ،اما ارقام موجود
ناشی از عملکرد بانکهای ایران در چند سال اخیر ،حاکی از وقوع این حالت در عمل است .تحلیل عواملِ وقوع
این پدیده در چارچوب این مقاله قرار نمیگیرد ،اما بررسی تاریخی ارقام عملکردی  31سال اخیر در صنعت
بانکداری ایران ،وقوع هر دو وضعیت مورد اشاره را در عمل نشان میدهد.
به این ترتیب در یک دوره تاریخی نسبتاً طوالنی ،در صنعت بانکداری ایران شاهد بروز پدیده تضاد منافع در هر دو
حالت آن؛ یعنی انتقال ثروت از سپردهگذاران به سهامداران و حالت عکس آن بودهایم  .این واقعیت که از شرایط حاکم
بر اقتصاد ایران و محدودیتهای قانون حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا نشأت میگیرد ،ضرورت افشاء کامل عملیات

مشاع در بانکداری ایران را در قالب یک صورت عملکرد مالی مجزا آشکار میسازد .به عالوه به نظر میرسد این افشاء
دارای پیامدهای اقتصادی آینده نگر نیز باشد ،به نحوی که بر رفتار بانکها در تعیین نرخ سود علیالحساب تاثیر
گذاشته و این رفتار را متناسب با شرایط اقتصادی و در جهت رعایت منصفانه حقوق سپردهگذاران و سهامداران ،تعدیل
نماید.
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 -5استنتاج مقدمات مدل گزارشگری متناسب با کسب و کار بانکداری بدون ربا
بر مبنای تبیین روابط بین مفروضات مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و گزارههای چارچوب نظری ،مقدمات
زیر برای تبیین مدل گزارشگری مناسب این صنعت ،قابل استنتاج است.
 -1تدوین و ارائه یک صورت عملکردی مجزا (در کنار صورتهای مالی استاندارد) که مخاطب اصلی آن صاحبان
سپردههای سرمایهگذاری هستند؛ ضرورت دارد(گزارههای اول تا هشتم چارچوب نظری  ،IFRSبا تأکید بر
گزارههای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم).
 -2صورت مالی پیشنهادی باید در عرض سایر صورتهای مالی (استاندارد) ارائه شود به نحوی که :
الف) شاکله گزارشگری مالی را از حیث ویژگی قابلیت مقایسه در بین واحدهای تجاری مختلف و دورههای
مالی متفاوت مخدوش نسازد؛ و
ب) صورت(به تنهایی) در سطح صنعت بانکداری ایران قابل مقایسه باشد(گزاره هفتم چارچوب نظری .)IFRS
 -3صورت مالی پیشنهادی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
الف) شکاف اطالعاتی بین صاحبان سپردههای سرمایهگذاری(به عنوان عمدهترین گروه تأمینکنندگان منابع
بانک) و متولیان اداره منابع (بانک) را کاهش دهد(گزاره اول چارچوب نظری .)IFRS
ب) اطالعات مالی مربوط و مورد نیاز صاحبان سپردههای سرمایهگذاری را تأمین کند و به طور صادقانهای
بیانگر ماهیت فعالیت اقتصادی واحد تجاری در رابطه با منابع آنان باشد(گزاره دوم چارچوب نظری .)IFRS
ج) صاحبان سپردههای سرمایهگذاری را نسبت به آثار تضاد منافع بالقوه نظیر سطح پذیرش ریسک و تسهیم
عادالنه منافع (درآمدهای) مشاع مطمئن سازد(گزاره پنجم .)IFRS
د) صاحبان سپردههای سرمایهگذاری را در پیشبینی جریان های نقدی آتی یاری کند(گزاره ششم چارچوب
نظری .)IFRS
ه) حاوی اطالعات بدیهی ،قابل دسترس از سایر منابع و یا تکراری نباشد(گزاره هشتم چارچوب نظری .)IFRS

 -6صورت مالی پیشنهادیِ مکمل برای صنعت بانکداری ایران
بر مبنای مقدمات استنتاجی مدل گزارشگری ،صورت مالی پیشنهادیِ مکمل ،یک صورت عملکرد مالی 1با عنوان
"صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری "2است که در عرض (همراه) صورتهای مالی بر مبنای چارچوب نظری
حاکم بر استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ( )IFRSارائه میشود .مخاطب اصلی این صورت مالی صاحبان
سپردههای سرمایهگذاری هستند ،اگرچه به نظر میرسد این صورت مالی حاوی اطالعات بالقوه مفیدی برای سایر
1- Statement of Financial Performance
2- Statement of Investing Deposits

15

ذینفعان نظیر صاحبان سهام نیز می باشد .این صورت مالی با درآمدهای مشاع آغاز و به مابهالتفاوت قابل پرداخت به
صاحبان سپردههای سرمایهگذاری (ادعای باقیمانده سپردهگذاران نسبت به درآمدهای مشاع ،مازاد بر علیالحساب
دریافتی آنان) ختم می شود .منطق این صورت مالی به سادگی قابل قیاس با صورت سود و زیان است که مخاطب اصلی
آن صاحبان سهام هستند ،صورت سود و زیان با مجموع درآمدهای بانک (به عنوان یک شخصیت گزارشگری واحد)
آغاز و به سود خالص متعلق به سهامداران ختم می شود .همانگونه که در ارتباط با صورت سود و زیان اصل و قاعده بر
سود است و نه زیان ،در صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری نیز اصل و قاعده بر مابهالتفاوت قابل پرداخت به
سپردهگذاران یعنی مازاد سود قطعی نسبت به علیالحساب میباشد ،اما در شرایطی نیز ممکن است این مبلغ منفی
باشد که به آن مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران اطالق میشود.

 -7تشریح اقالم تشکیلدهنده صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامهها و دستورالعمل مرتبط ،اقالم ارائه شده در این صورت مالی به شرح
زیر است.
الف) درآمدهای مشاع شامل:
 -1درآمد تسهیالت اعطایی
 -2درآمد سپردهگذاری
 -3خالص سود(زیان) سرمایهگذاری
ب) توزیع درآمدهای مشاع شامل:
 -4سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع
 -5سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حقالوکاله
 -1حقالوکاله
 -7سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع
ج) سایر اقالم مرتبط شامل:
 -2جایزه سپرده قانونی سپردههای سرمایهگذاری
 -9جبران هزینه مازاد منابع سپردهگذاران به مصارف مشاع
 -11سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایهگذاری
 -11سود علیالحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری
 -12مابهالتفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپردهگذاران
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 -8ساختار صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
پس از تشریح اقالم تشکیل دهنده ،صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به شکل زیر ارائه میشود.

بانک نمونه
صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري
براي سال مالي منتهي به  29اسفند 13X2

شرح

يادداشت

درآمدهاي مشاع :

9-1
9-2
9-3

درآمد تسهيالت اعطايي
درآمد سپرده گذاري
خالص سود ( زيان ) سرمايه گذاري ها

سال مالي منتهي

سال مالي منتهي

به13X2/12/29

به13X1/12/29

ميليون ريال

ميليون ريال

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx

سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع

9-4

)(xx

)(xx

سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع قبل از کسر حق الوکاله

9-5

xx

xx

حق الوکاله

9-6

)(xx

)(xx

سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع

9-7

xx

xx

جايزه سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري

9-8

xx

xx

جبران هزينه مازاد منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع

9-9

xx

xx

سود قطعي تعلق گرفته به سپرده هاي سرمايه گذاري

9-10

xx

xx

سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري

9-11

)(xx

)(xx

xx

)(xx

جمع درآمدهاي مشاع

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

9-12

يادداشتهاي توضيحي همراه  ،بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است.
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 -9تشریح ماهیت اقالم ارائهشده صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
 9-1درآمد تسهیالت اعطایی
این سر فصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از تسهیالت اعطایی ناشی از عقود اسالمی تصریح شده در قانون عملیات

بانکی بدون ربا؛ شامل فروش اقساطی؛ جعاله؛ اجاره به شرط تملیک؛ مضاربه؛ مشارکت مدنی؛ سلف؛ خرید دین؛ مرابحه؛
استصناع و وجه التزام مرتبط میباشد که الزم است به تفکیک در یادداشتهای پیوست افشاء شود .افزون بر آن،
یادداشت مربوط به این سرفصل باید حاوی اطالعات مناسب و کافی برای ارزیابی سطح ریسک تسهیالت اعطایی باشد.
درآمد تسهیالت اعطایی ارزی مطابق مقررات فعلی ،غیر مشاع میباشد.
 9-2درآمد سپردهگذاری
این سرفصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از سپردهگذاری؛ شامل سود سپردههای مدتدار نزد بانکها؛ سود حاصل
از اوراق مشارکت؛ صکوک و گواهی سپرده میباشد که الزم است به تفکیک و با ارائه جزئیات کافی در یادداشتهای
پیوست افشاء شود .جایزه سپرده قانونی سهم سپردهگذاران غیر مشاع بوده و در ردیف سایر اقالم( )9-2گزارش میشود.
همچنین سود حاصل از اقالم ارزی تماماً غیر مشاع بوده و به سپردهگذاران تعلق نمیگیرد.
 9-3خالص سود (زیان) سرمایهگذاری
این سرفصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از انواع سرمایهگذاریهای بانک شامل؛ سود سهام شرکتها و سود حاصل
از معامالت سهام و افزایش (کاهش) ارزش سرمایهگذاریها میباشد که الزم است به تفکیک در یادداشتهای پیوست
صورتهای مالی افشاء شود  ،همچنین این یادداشت باید حاوی اطالعات مناسب و کافی برای ارزیابی سطح ریسک
سرمایهگذاریهای انجام شده باشد .از آنجاییکه مبلغ گزارششده جمع جبری اقالم مثبت و منفی به ترتیب مورد اشاره
میباشد ،به آن خالص سود (زیان) سرمایهگذاری اطالق میشود؛ سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریهای غیر ریالی
(ارزی) تماماً غیر مشاع بوده و سهمی از این بابت به سپردهگذاران تعلق نمیگیرد.
 9-4سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع
این سرفصل سهم بانک از درآمدهای مشاع را به نسبت منابع بانک نشان میدهد که بر مبنای میانگین  52هفتهای
منابع ،مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه میشود .افشای اقالم تشکیلدهنده و ارائه نحوه محاسبات در یادداشتهای
پیوست صورتهای مالی الزامی است .مطابق دستورالعمل یادشده در صورتی که مصارف مشاع از مجموع منابع آزاد
سپردههای سرمایه گذاری کمتر باشد؛ سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع صفر خواهد بود .منابع آزاد سپردههای
سرمایهگذاری حاصل کسر سپرده قانونی از متوسط مانده سپردههای سرمایهگذاری میباشدو مطابق مقررات در مصارف
مشاع اولویت استفاده با این منابع است.
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 9-5سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حقالوکاله
این سرفصل نشاندهنده مبلغی است که پس از کسر کردن سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ( )9-4اما قبل از کسر
حقالوکاله( )9-1حاصل میشود.
 9-6حقالوکاله
این سارفصل ،میزان حقالوکاله بانک را نشان میدهد که در واقع کارمزد بانک بابت اداره وجوه سپردهگذاران در رابطه
وکالتی با آنان و نیز جبران بخشی از هزینههای بانک میباشد و الزم است محاسبات آن به طور کامل در یادداشتهای
پیوست صورتهای مالی ارائه شود.
نکات قابل توجه در این رابطه عبارت است از:
الف) نرخ حقالوکاله در ابتدای دوره مالی( مطابق دستورالعمل مربوطه) باید اعالم شود .سقف این نرخ توسط بانک
مرکزی تعیین میشود .اما با رعایت سقف ،تعیین نرخ بر عهده هیئت مدیره بانک است .نرخ اعالمشده بالقوه میتواند
یکی از ابزارهای رقابتی بین بانکها باشد.
ب) مطابق دستورالعمل مربوطه ،این نرخ در متوسط منابع آزاد سپردهگذاران ضرب میشود تا مبلغ حقالوکاله حاصل
شود .اما در صورتی که متوسط مصارف مشاع کمتر از متوسط منابع آزاد سپردهگذاران باشد(یعنی بانک تمام منابع
آزاد سپردهگذاران را در مصارف مشاع به کار نگرفته باشد)؛ نرخ حقالوکاله در متوسط مصارف مشاع ضرب میشود.
ج) بر اساس رویه نادرست اما رایج سالهای اخیر ،برخی بانکها مبلغ حقالوکاله را با مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران
تهاتر میکنند ،به نحوی که در برخی موارد مبلغ حقالوکاله صفر در نظر گرفته میشود .این تهاتر مغایر مقررات و نیز
مغایر اصل افشای کامل مطابق با عرف حسابداری بوده و مجاز نمیباشد.
 9-7سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع
این سرفصل مبلغی را نشان میدهد که پس از کسر کردن حقالوکاله( )9-1از سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع
( )9-5حاصل میشود.
 9-8جایزه سپرده قانونی سپردههای سرمایهگذاری
این سرفصل سودی را نشان میدهد که بانک مرکزی در ازای متوسط سپرده قانونی تودیع شده بر اساس منابع
سپردههای سرمایهگذاری(نزد بانک مرکزی) پرداخت مینماید ،که نرخ آن در حال حاضر معادل یک درصد میباشد.
این مبلغ غیر مشاع بوده و تماماً متعلق به سپردههای سرمایهگذاری میباشد .الزم است نحوه محاسبه این مبلغ در
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یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاء شود؛ بدیهی است جایزه سپرده قانونی از محل منابع بانک نیز غیر مشاع
بوده و متعلق به بانک است.
 9-9جبران هزینه مازاد منابع سپردهگذاران به مصارف مشاع
این سرفصل نشاندهنده هزینهای است که به دلیل عدم استفاده از منابع سپردهگذاران در مصارف مشاع به سپردهگذاران
تحمیل میشود .زیرا اگر این منابع در جای خود به کار گرفته میشد ،درآمد حاصل از آن در یکی از اقالم متشکله سر
فصل درآمدهای مشاع منظور میگردید .بنابراین بانک باید زیان ناشی از قصور مدیریتی را جبران نماید .مطابق
دستورالعمل مربوطه مقدار این هزینه ،از ضرب مازاد منابع آزاد سپردههای سرمایهگذاری در بازده میانگین مصارف
مشاع(درآمدهای مشاع تقسیم بر میانگین مصارف مشاع) حاصل میشود .نحوه محاسبه این مبلغ باید در یادداشتهای
پیوست صورتهای مالی افشا شود .همچنین تهاتر این مبلغ با سایر اقالم نظیر مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران(-12
– )9که رویه برخی بانکها بوده است -مجاز نمیباشد.
 9-11سود قطعی تعلقگرفته به سپردههای سرمایهگذاری
ایاان سرفصاال نشاااندهنااده سااود نهااایی متعلااق بااه سااپردههااای ساارمایهگااذاری اساات کااه حاصاال جمااع
ساااهم ساااود ساااپردهگاااذاران از درآمااادهای مشااااع( )9-7باااه عاااالوه درآمااادهای غیااار مشااااع متعلاااق باااه
آناااان شاااامل؛ جاااایزه ساااپرده قاااانونی( )9-2و جباااران هزیناااه ماااازاد مناااابع ساااپرده گاااذاران باااه مصاااارف
مشاع( )9-9میباشد.
 9-11سود علیالحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری
این سرفصل نشاندهنده جمعسودهای علیالحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری میباشد که مطابق نرخهای
اعالم شده بانک ،طی دوره مالی به سپردهگذاران پرداخت شده است .اجزای متشکله شامل انواع سپردههای
سرمایهگذاری ،نرخ سود اعالمی و مبلغ پرداخت شده به آنان باید به تفکیک در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
افشاء شود.
 9-12مابهالتفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپردهگذاران
این سرفصل مابهالتفاوت سود قطعی تعلقگرفته به سپردههای سرمایهگذاری( )9-11و سود علیالحساب پرداختی به
سپردههای سرمایهگذاری( )9-11است .در شرایط عادی و با توجه به ماهیت ،این مابهالتفاوت اصوالً باید مثبت باشد،
یعنی مبلغی را نشان دهد که در پایان دوره مالی و پس از انجام محاسبات الزم باید عالوه بر علیالحساب پرداختی ،به
سپردهگذاران پرداخت و با آنان تسویهحساب گردد .منفی بودن مبلغ مذکور (که ماهیتاً نباید منفی باشد) نشاندهنده
این است که بانک حتی قادر به کسب بازدهای در حد سود علیالحساب پرداختی از منابع آنان نبوده است .با توجه به
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محدودیت موجود ،این مبلغ قابل مطالبه از سپردهگذاران نمیباشد و قهراً هبه شده به آنان تلقی میشود و ازآنجاییکه
در واقع از منافع سهامداران برداشت شده است ،بحث فقهی و حقوقی را در پی خواهد داشت که از محدوده گزارشگری
مالی حسابداری خارج میشود .اما افشای کامل این مبلغ بدون هرگونه تهاتری با سایر اقالم صورت عملکرد سپردههای
سرمایهگذاری ،مطابق عرف حسابداری ضروری است.

 -11همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بینالمللی ()IFRS
حفظ ارتباط ذاتی صوورتهای مالی ،یکی از اصاول اسااسای حاکم بر طراحی صاورت های مالی است .ارتباط صورت
عملکرد ساپردههای سارمایهگذاری با صاورت سود و زیان ،از طریق یک یادداشت تطبیق(مشترک) همراه صورتهای
مالی برقرار میشاود .سرفصل هزینه سود سپردهها در صورت سود و زیان منطبق بر  IFRSشامل؛  )1سود سپردههای
سارمایهگذاری ریالی(مشااع) و  )2ساود سپردههای ارزی(غیر مشاع) است .سود سپردههای سرمایهگذاری ریالی مبلغ
انتهایی یادداشااات تطبیق مورد اشااااره اسااات که معادل حاصااال جمع ساااود قطعی تعلق گرفته به ساااپردههای
ساارمایهگذاری( )9-11به عالوه مازاد سااود پرداختی به سااپردهگذاران( – )9-12در صااورت وجود – میباشااد .به این
ترتیب با تهیه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری و پیوند آن به صاورت سود و زیان ،ساختار و محتوی صورت
سود و زیان منطبق بر نمونه رایج بانکها و مطابق با  IFRSارائه میشود .بنابراین همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد،
بساتر اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران با ایجاد این کانال ارتباطی فراهم میشود .صورت سود و زیان منطبق بر
 IFRSو یادداشت مشترک مورد اشاره در پیوست ارائه گردیده است.

 -11کارکردهای صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
 11-1افشای کامل

1

از دیرباز افشای کامل ازجمله اصول فراگیر حاکم بر گزارشگری مالی بوده است .مقایسه چگونگی افشای عملیات مشاع
در صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری با نحوهی افشای عملیات مشاع مطابق چارچوب جاری و مورد عمل در
صورتهای مالی رایج صنعت بانکداری ایران ،قبل از هر چیز نشاندهندهی تفاوت اساسی سطح افشاء و شفافیت
صورتهای مالی است .نگاهی دقیقتر بهصورت سود و زیان رایج و یادداشتهای همراه آن در بانکهای ایران نشاندهنده
عدم رعایت اصل افشای کامل در گزارشگری درآمدهای مشاع میباشد.

1- Full Disclosure
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تهاتر مازاد پرداختی به سپردهگذاران با سایر اقالم ،در سالهای اخیر تبدیل به رویه نادرستی در گزارشگری مالی بانکها
شده است .اعمال نرخ حقالوکاله تعدیلشده(با مازاد سود پرداختی) ،گزارش مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب

صفر ،که رویه غالب سالهای اخیر در صورت سود و زیان بانکها است ،مؤید این ادعا میباشد .بدیهی است که گزارش
مابهالتفاوت صفر کتمان آشکار واقعیت بوده و احتمال وقوع آن حتی بهلحاظ نظری هم صفر است ،زیرا هیچ مدیریت
منضبط ،محاسبهگر و دارای قدرت پیشبینی فوقالعاده قادر نیست تفاوت سود علیالحساب پرداختی و سود قطعی
سپردهگذاران را به صفر مطلق برساند .آنگونه که صورتهای مالی بانکها در حال حاضر نشان میدهد .روشن است
که این نتیجه به مدد تهاتر ،دستکاری و افشای ناقص حاصل میشود .در چند سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی
نابسامان ،مدیریت غیرحرفهای حاکم بر صنعت بانکداری و در کنار آن چشم فروبستن نهادهای ناظر ،بهویژه بانک
مرکزی ،سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی حسابرسان مستقل بانکها ،شاهد این رفتار نادرست در گزارشگری مالی
بودهایم .انگیزه این رفتار روشن است؛ بانکها قادر نبودهاند حتی بازدهای بهاندازهی سودهای علیالحساب پرداختی به
سپردهگذاران کسب نمایند .عوامل ایجادکننده وضعیت فعلی هرچه که باشد مانع از افشای صادقانه نتایج از منظر
چارچوب نظری و استانداردهای حاکم بر گزارشگری مالی (فارغ از نوع استاندارد) نمیشود و افزون بر آن ،این نحوه
عمل نه از زاویه حقوقی و نه به لحاظ اخالق حرفهای رافع مسئولیت نیست.
برخی پرسشهای قابلطرح را میتوان اینگونه برشمرد؛ چرا بانکها درحالیکه قادر نیستند بازدهای معادل نرخهای
پرداختی به سپردهگذاران ایجاد نمایند؛ به هر قیمتی در پی جذب منابع هستند؟ "مازاد منابع سپردهگذاران به مصارف
مشاع" چگونه ایجاد میشود؟ بانک با این وجوه چه کرده است؟ پاسخ ساده این است که بانکها با کسری منابع مواجه
بوده و ناگزیر وجوه مورد اشاره به نحوی در فعالیتهای غیر مشاع به کار گرفته شده است ،آیا این عمل خالف مقررات
و اخالق حرفه ای نیست؟ آیا انتقال ثروت از یک طبقه به طبقه دیگر سؤال برانگیز نیست؟ این موارد بخش اندکی از
پرسشهای قابل طرح است که صرفاً باهدف نشان دادن اهمیت موضوع بیان شد .البته پاسخ فرافکنانهای نیز وجود دارد
که همه این مشکالت را به شرایط و اوضاع بد اقتصادی ارجاع میدهد؛ روشن است که این پاسخ کافی نیست و اگر
قصد ورود به عمق مسئله را داشته باشیم وضعیت وخیمتر از آنی است که ظاهر صورتهای مالی نشان میدهد،
بهعنوانمثال؛ بازده حاصل از عملیات مشاع که گفته شد در سالهای اخیر غالباً کمتر از نرخهای سود علیالحساب
است ،خود جای بحث فراوانی دارد ،بخشی از این بازده ناشی از شناسایی سودهای موهوم است و اندازهی یکی از
معضالت اصلی بانکها یعنی مطالبات معوق را در یک چرخه سرطانی رشد میدهد .بههرحال ورود به این بحث و تحلیل
عمیق آن از موضوع این نوشتار خارج است و طرح بخشهایی از این معضل صرفاً با قصد نشان دادن تفاوت آثار ناشی
از افشای کامل و ناقص در گزارشگری مالی صورت گرفت.
آنچه درگذشته رخداده ،نیازمند عالج دیگری است اما آنچه به آینده مربوط میشود و مورد بحث نوشتار حاضر است
اینکه به نظر میرسد ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری با افشای کامل عناصر متشکله آن میتواند گامی
مؤثر در ایجاد انضباط مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بانکداری ایران باشد.
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 11-2نقش دوسویه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری در رابطه با تضاد منافع
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد ،صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری تنها باهدف حمایت از حقوق صاحبان
سپردههای سرمایهگذاری طراحی و ارائه شده است .اما با نگاهی دقیقتر به خط انتهایی این صورت مالی ،روشن خواهد
شد که مابهالتفاوت حاصله (مثبت و منفی) نقشی دوسویه دارد ،زیرا افشاء این مابهالتفاوت در متن یک صورت مالی
بهطور شفاف به منزله حمایت و صیانت از حقوق هر دو گروه از ذینفعان اصلی بانک یعنی صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری و صاحبان سهام است .هرگاه این مابهالتفاوت مثبت باشد ،سپردهگذاران میتوانند اطمینان نسبی داشته
باشند که یک صورت مالی حسابرسی شده ،سهم سود قطعی آنان از درآمدهای مشاع را احصاء کرده است .اما زمانی که
این مابهالتفاوت منفی است ،نشان میدهد که به هزینه سهامداران ،مبلغی بهعنوان سود اضافی به سپردهگذاران
پرداختشده است– .حتی با فرض محدودیت عملیات بانکی در حال حاضر مبنی بر غیرقابلبرگشت بودن سود
علیالحساب -افشاء این مبلغ هر چند که قابلبرگشت بهحساب سهامداران نباشد ،موجبات پاسخگویی مدیریت به

سهامداران را فراهم آورده و انتظار میرود به تصحیح رفتار آتی مدیریت در تعیین نرخهای سود علیالحساب بیانجامد.
درمجموع ارائه این صورت مالی ،بالقوه در راستای ایجاد شفافیت در پاسخگویی و صیانت از حقوق هر دوطبقه یعنی
سپردهگذاران و سهامداران است و میتواند در کاهش تضاد منافع بالقوه بین این دو گروه موثر باشد.
 11-3سایر پیامدهای ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
از منظر یک تحلیل گذشتهنگر ،از آنجایی که وظیفه ذاتی گزارشگری مالی این است که آنچه رخداده است را بهروشنی
و بهطور کامل افشاء نماید – در طول سالیان متمادی تئوری حسابداری پشتیبان این مفهوم بوده است -بخش غالب
صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری بر تسهیم درآمد مشاع بین دو گروه اصلی ذینفع یعنی صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری و صاحبان سهام متمرکز است .اگر مابهالتفاوت حاصله در خط انتهایی این صورت مالی مثبت باشد،
مبلغی را نشان میدهد که مطابق قرارداد فیمابین و مقررات مربوط باید به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری پرداخت
شود تا سهم آنان از درآمدهای مشاع بهطور کامل احصاء شده باشد .اما مابهالتفاوت منفی ،اضافه پرداختی به
سپردهگذاران را نشان میدهد که مطابق رویه موجود قابلبرگشت نمیباشد .بنابراین این مبلغ ،ناچاراً هبه شده به

سپردهگذاران تلقی میشود که درواقع از سهم سهامداران برداشت شده است .درهرحال وظیفه حسابداری (گزارشگری
مالی) در این نقطه پایان مییابد و باب یک بحث از منظر فقهی و حقوقی گشوده میشود که طرح آن از موضوع این
مقاله خارج است .اما برخی پرسشهای قابل طرح که باید پاسخ حقوقی و فقهی مناسب به آنها داده شود و انتظار
میرود که دارای پیامدهای موثر بر رفتار آتی مدیریت باشد از این قرار است؛ آیا تنفیذ مجمع عمومی برای این هبه
الزم است؟ آیا تنفیذ کفایت میکند و نیاز به اقدامات بیشتری نیست؟ برخورد بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل در
چارچوب استانداردهای حسابرسی چگونه است؟ و نهایتاً اینکه مسئولیت نهادهای ناظر نظیر بانک مرکزی و سازمان
بورس و اوراق بهادار در این رابطه چیست؟
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اما در یک تحلیل آیندهنگر ،به نظر میرسد افشاء این مازاد پرداختی بر تصمیمات مدیریت در آینده مؤثر باشد .مهمترین
اثر آن را باید در منطقی شدن نرخهای سود علیالحساب جستجو کرد .همانگونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد ،سود
علیالحساب پرداختی ماهیتاً باید معادل قدر متیقن سود مورد انتظار باشد ،بر این مبنا اصوالً مدیریت بانک باید نسبت
به پرداخت سود علیالحسابی مبادرت نماید که قادر است حداقل بازدهای معادل آن از بهکارگیری منابع جمعآوریشده
کسب نماید .بنابراین بانک در راستای وظیفه مباشرتی خود ناگزیر است ،ابتدا برآورد معقولی از نرخ سود مورد انتظار
ناشی از بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری داشته باشد تا به اتکای آن نرخ سود علیالحساب را در دامنه مطمئنی
تعیین نماید .برآورده ساختن این الزام به معنی برنامهریزی دقیق و انضباط مالی است و بر مؤلفههای اصلی فعالیت
بانک نظیر میزان جذب سپرده و اعطای تسهیالت مؤثر است.
بهاینترتیب اعالم نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود علیالحساب بهطور همزمان ضرورت مییابد .بهنحویکه آثار منفی
کاهش نرخ سود علی الحساب با اعالم نرخ سود مورد انتظار تعدیل شود و نوعی ابزار منطقی برای رقابت سالم بانکها

در جذب سپردههای سرمایهگذاری فراهم شود .پیامد نهایی این فرآیند ایجاد انضباط مالی و تخصیص بهینه منابع است
که در نمودار نشان داده شده است.
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 - 12الزامات افشای بیشتر با اجرای IFRS
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،یکی از نگرانیهای عمده صاحبان سپردههای سرمایهگذاری ،تصمیمات بالقوه پر
ریسک مدیریت بانکهاست که میتواند اصل منابع سپردهگذاران را در معرض خطر جدی قرار دهد .در متن قانون

عملیات بانکی بدون ربا 1آمده است" :بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری)
میباشند و میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه نمایند "2.روشن است که بانک در حالت
بروز بحران مالی و قرار گرفتن در حالت ورشکستگی تابع قوانین مربوطه است و ازآنجاییکه به لحاظ شخصیت حقوقی،
بانک یک شرکت سهامی عام است؛ مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به سرمایه است و عمالً تضمین بانک در این شرایط
اثر مالی خاصی ندارد اما در صورت بیمه شدن سپردهها و با فرض فعال شدن صندوق ضمانت سپردهها در ایران – که
هنوز در مراحل ابتدایی شکلگیری است و منابع قابلمالحظهای در اختیار ندارد – همانگونه که در سایر کشورها نیز
معمول است سقفی برای این تضمین وجود دارد و مازاد بر آن از پوشش بیمه نیز خارج است.
بنابراین صانعت بانکداری ایران منبع بالقوه تضااد منافع مثلثی شاکل اسات .سپردهگذاران ،مدیریت و سهامداران سه
رأس این مثلاث هساااتناد .از یاکساااو ورود باه حوزههای پر ریسووک فعاالیت میتواند منافع بالقوهای را به هزینه
ساپردهگذاران برای ساهامداران در برداشاته باشاد .مدیریت منتخب سهامداران-بهویژه تحت نفوذ سهامداران عمده –
بالقوه مساتعد این نوع ریسکگرایی میباشد .از سوی دیگر همانگونه که در متون تئوری نمایندگی 3به تفصیل به آن
پرداخته میشااود و شااواهد تجربی فراوانی در کشااورهای مختلف ،دال بر آثار آن مسااتند شااده اساات ،مدیریت بانک
میتواناد با هدف حداکثر کردن رفاه خود ،شاااامل بساااتهای از انگیزههای منفعت طلبانه مثل پاداش ،حقوق و مزایا،
گرایش به افزایش اندازه بانک (به عنوان قلمرو فرمانروایی) و نظایر آن ،منابع هر دو گروه سپردهگذاران و سهامداران را
در معرض خطر قرار دهد .بیشترین خطر متوجه سپردهگذاران در وهله اول و سپس سهامداران خردی است که نقشی
در انتخاب متولیان اداره وجوه (مدیران بانک) ندارند .شاواهد تجربی قابل ذکری از صاانعت بانکداری حال حاضر ایران
در این رابطه وجود دارد .مهمترینِ آن اعطای تسهیالت بیکیفیت و شناسایی سودهای موهوم متعاقب آن است که با
رویکرد جسورانه تقسیم سود ،آثار زیانبار آن تشدید نیز شده است .آنچه اکنون در ترازنامهِ شماری از بانکهای ایران
(البته با درجات متفاوتی) دیده میشااود ،داراییهای موهومی با عنوان تسااهیالت اعطائی اساات که در ترازنامه آنها
رساوب کرده و با تداوم رویکرد جسورانه شناسایی سودهای موهوم ،در یک چرخه معیوب سرطانی رشد میکند .ادامه
این نحوه مادیریات و نظاارت غیر حرفاهای میتواناد دارای پیاامدهای مخرب و غیر قابل جبرانی برای خود بانکها و
ذینفعان مستقیم آن ،نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی و نهایتاً کل حاکمیت باشد.

 -1ماده چهار فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
 -2توجه دقیق به این ماده قانونی ،تفاوت ماهوی حقوق این دو نوع از سپردهگذاران را نشان میدهد.
3- Agency Theory
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برآورده سااختن الزامات گسوترده افشوای ریسوک در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی ،به ویژه یادداشتهای
مرتبط با اقالم فعالیتهای مشااع ارائه شاده در صاورت عملکرد ساپردههای سرمایهگذاری ،در صنعت بانکداری ایران
میتواند نقش بازدارندهای در ورود بانکها به حوزههای پرریساک و توسعه مدیریت حرفهای که یکی از پایههای اصلی
آن در صنعت بانکداری ،مدیریت ریسک است؛ ایفا کند.
طیف وساایعی از الزامات افشاااء ریسااک با به کارگیری اسااتانداردهای گزارشااگری مالی بینالمللی( )IFRSدر صاانعت
بانکداری ایران ،محقق خواهد شاد .توجه به این واقعیت ،اجرای هر چه ساریعتر این اساتانداردها را حداقل در صنعت
بانکداری ایران ،ضروری میسازد.
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بحث و نتیجهگیری
پس از ایجاد هیئت تدوین اسااتانداردهای حسااابداری مالی( )FASBدر ایاالت متحده که در پی نارضااایتی فراگیر از
عملکرد هیئت تدوین اصاول حساابداری )APB(1در ساال  1973شاکل گرفت ،برای نخساتین بار واژه استانداردهای
حساابداری رساماً جایگزین اصاول حساابداری شاد و در پاساخ به نگرانی ناشای از خالء ایجاد شده ،چارچوب نظری
گزارشاگری مالی  -به مثابه قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی -حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری گردید.
پس از آن ،این الگو در سااایر کشااورها نیز مورد اسااتفاده قرار گرفت .جدیدترین تالش در این زمینه ،چارچوب نظری
پیشااانهادی کارگروه مشاااترک  IASBو  FASBمیباشاااد .چارچوب نظری مورد اشااااره از این حیث که قرار اسااات
جهانشامول باشاد ،از اهمیت ویژهای برخوردار اسات .فرض بر این است که چتر استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی ( )IFRSباید تا آن اندازه وساایع باشااد که همه کشااورها با ساااختارهای اقتصااادی متفاوت و دارا بودن قوانین و
مقررات الزم االجرای متنوع را در برگیرد .با قبول این فرض ،ویژگیهای حاکم بر چارچوب نظری باید با دقت احصااااء
شاود .یکی از این ویژگیها انعطافپذیری اسات .در عین حال ضروری است که این انعطاف پذیری اوالً منطبق با مدل
کساب و کار باشاد و ثانیاً دارای چارچوبی منطقی ،روشان و قاعدهمند باشد به گونهای که راه ورود بی نظمی و اعمال
قضااوت شاخصای که بالقوه میتواند به قابلیت مقایساه صورتهای مالی آسیب بزند ،بسته شود که البته کار دشواری
است.
این مقاله با معرفی یک صاورت مالی مکمل برای گزارشاگری مالی در صنعت بانکداری ایران ،شواهدی را در پشتیبانی
از آنچه که آن را "انعطاف پذیری منطقی" مینامیم ،فراهم مینماید .حاکمیت اصاااول بانکداری بدون ربا بر صااانعت
بانکداری ایران با مجموعهای از قوانین و مقررات الزم االجرا ،مدل خاصااای از کساااب و کار بانکداری را تعریف کرده و
الزاماتی را بر گزارشااگری مالی بانکهای ایران تحمیل میکند .از سااوی دیگر مجامع دانشااگاهی ،حرفهای و نهادهای
ناظر عالقهمند به اجرای  IFRSهساتند که در غیاب انعطافپذیری در برخی موارد ،الزامات آن متناساب با مدل کسب
و کار بانکداری بدون ربا در ایران نمیباشد.
یکی از راههای برون رفت از این وضاعیت ،استفاده از ظرفیت بالقوه انعطافپذیری چارچوب نظری است .با این رویکرد
و با هدف هموارسااازی مساایر اجرای  IFRSدر صاانعت بانکداری ایران ،در این مقاله ،صااورت مالی مکملی با عنوان
"صاورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری" معرفی گردید و نشان داده شد که این صورت مالی عالوه بر تأمین هدف
پیشگفته و ایفای نقش به مثابه یک کانال ارتباطی ،ساطح گزارشاگری مالی را از حیث پاسخگویی ارتقا ،داده و دامنه
افشااء را توساعه میدهد .در عین حال جامعیت صاورتهای مالی از حیث ویژگی قابلیت مقایساه حفظ شده و ارتباط
ذاتی صااورتهای مالی نیز برقرار میماند .نهایتاً به نظر میرسااد در غیاب این صااورت مالی مکمل ،گزارشااگری مالی
منطبق بر  ،IFRSدر صنعت بانکداری ایران ،فارغ از چالش مواجهه با الزامات قانونی با گزارههای چارچوب نظری IFRS

1- Accounting Principles Board
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نیز در تقابل اسات به ویژه آنجایی که تاکید میشاود گزارشاگری مالی باید شاکاف اطالعاتی بین مباشران(مدیران) و
صاحبان منابع را کاهش دهد و اطالعات الزم برای تصمیمگیری اقتصادی را (حداقل) برای عمدهترین گروههای ذینفع
فراهم نماایاد .در عین حاال الزم اسااات تادوین کننادگاان چاارچوب نظری با ارائه تعریف عملیاتی دقیقی از مفهوم
"انعطافپذیری منطقی" راه را بر بینظمیهای ناشاای از اعمال قضاااوتهای شااخصاای سااد نمایند .برخی ویژگیهای
اشااره شاده در مقاله حاضر نظیر اهمیت ،جامعیت ،قابلیت مقایسه ،حفظ ارتباط ذاتی صورتهای مالی و نیز انطباق با
مدل کسب و کار میتواند در این رابطه مفید واقع شود.
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پیوست

بانک نمونه
صورت سود و زيان
براي سال مالي منتهي به  29اسفند 13X2

شرح

سال مالي منتهي به13X2/12/29

ياددا شت

ميليون ريال
درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاري ها
هزينه سود سپرده ها

الف

سال مالي منتهي
به13X1/12/29
ميليون ريال

xx

xx

)(xx

)(xx
xx

خالص درآمد تسهيالت و سپرده گذاري ها

xx

درآمد کارمزد

xx

xx

هزينه کارمزد

)(xx

)(xx

خالص درآمد کارمزد
خالص درآمد فعاليت هاي قرض الحسنه
خالص سود ( زيان ) سرمايه گذاريها
خالص سود ( زيان ) مبادالت و معامالت ارزي
ساير درآمدهاي عملياتي
جمع درآمدهاي عملياتي

xx

xx
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xx

xx

xx
xx

xx

xx
xx

xx

xx
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هزينه هاي اداري و عمومي

)(xx
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هزينه ذخيره مطالبات تسهيالت اعطايي

)(xx

)(xx

هزينه هاي مالي

)(xx

)(xx

هزينه استهالک

)(xx

)(xx

ساير هزينه ها

)(xx

)(xx

ساير درآمدها
خالص سود ( زيان ) افزايش ( کاهش ) ارزش سرمايه گذاري ها

)(xx

جمع هزينه ها
سود ( زيان ) قبل از ماليات بر درآمد
ماليات بر درآمد
سود ( زيان ) خالص
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)(xx

xx

xx

)(xx

)(xx

xx

xx

الف -هزينه سود سپرده ها

سود سپرده هاي سرمايه گذاري ريالي

سود سپرده هاي ارزي

بانک نمونه

سال مالي منتهي
به13X1/12/29

ميليون ريال

سال مالي منتهي به
13X 2/12/29

ميليون ريال
xx
xx
xx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 13X2/12/29

42-1
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xx
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xx
xx
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
۵۹۳۱

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

۵۹۳۱
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

زهرا خوشنود

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی حیدری

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه ۰۲

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو
ابوالفضل خاوری نژاد

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال ۰۲۵۱

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی

۵۹۳۹
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۰۲۵۱

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه ۵۹۳۹

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه ۵۹۳۹

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی

کد گزارش

نویسنده /نویسندگان

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین
توکلیان

عنوان

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )۵۹۳۹

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )۵۹۳۹

MBRI-PR-93023

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )۵۹۳۹

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )۵۹۳۹

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

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

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

مجید عینیان

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

۵۹۳۰
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()۵۹۳۵-۵۹۳۲

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()۵۹۳۵-۵۹۳۲

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )۵۹۳۲-۵۹۳۲و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای ۵۹۳۰-۵۹۳۵

جهانی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  ۵۹۳۳و )۵۹۳۲

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

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

MBRI-9206

حسین میثمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

MBRI-9201

حسین میثمی

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی

۵۹۳۵
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

اسالمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
۵۹۳۲

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )۵۹۳۲

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )۵۹۳۲

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )۵۹۳۲

عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )۵۹۳۲

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )۵۹۳۲

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )۵۹۳۲

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )۵۹۳۲

MBRI-9002

وهاب قلیچ

MBRI-9001

حسین قضاوی

مالیات تورمی دالر( بهار )۵۹۳۲
۵۹۳۳
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

عنوان

کد گزارش

نویسنده /نویسندگان

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

