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  پژوهشکده پولی و بانکی

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  10 میدان آرژانتین، ابتداي بزرگراه آفریقا، روبروي پارکینگ بیهقی، پالكتهران: 
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   دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بـانکی

  کند.را منعکس نمی

 باشد، لیکن استفاده از نتایج ایـن  کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می

 مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  : اسالمی مالی موسسات در حسابرسی و حسابداري اردهاياستاند

    اسالمی بانکداري زمستانه مدرسه روز چهارمین گزارش

  1391بهمن  17نبه سه شزمان: 

  )اسالمی مالی آموزش المللی بین مرکز استاد( ابراهیم محمد بن حمید شاهول استاد مدرس:

  قلیچ وهابتهیه و تنظیم: 

  

  مقدمه

) در کشـور  INCEIF( 2المللی آموزش مالی اسـالمی  ، استاد تمام مرکز بین1ن محمد ابراهیمدکتر شاهول حمید ب

مالزي از کارشناسان و مدرسین مشهور استانداردهاي حسابداري و حسابرسی در موسسـات مـالی اسـالمی هسـتند     

اختند. کارگـاه ایشـان   که در روز چهارم مدرسه زمستانی بانکداري اسالمی به توصیف و تشریح این استانداردها پرد

ها، حسـابداري بـراي قراردادهـاي بـر      مشتمل بر پنج پخش حسابداري در چشم انداز اسالمی، حسابداري بر سپرده

پایه فروش، حسابداري براي تامین مالی بر پایه مشارکت و اجاره و در نهایت حسابرسی  بر پایه شـریعت پرداختـه   

  پردازیم. بخش می باشد. در ادامه به شرح مختصر این پنج می

  

                                                             
1 Shahul Hameed bin Mohamed Ibrahim 

2 International Centre for  Education in Islamic Finance 



 
 

 
 

4 
 

  انداز اسالمی بخش اول: حسابداري در چشم

در جهان همگرایی زیادي نسبت به استانداردهاي حسابداري و حسابرسی موسسات مالی وجـود دارد. از آنجـا   

باشد چندان براي موسسـات   هاي ماتریالیستی و سکوالري می بینی و ارزش که این استانداردها عموماً مبتنی بر جهان

رو الزم است که بـا اسـتفاده از تجربـه دیگـران، اسـتانداردهاي       رسد. از این ی اسالمی مفید و مناسب به نظر نمیمال

حسابداري و حسابرسی را مطابق با اصول و موازین شریعت اسالمی تعیـین و تـدوین نمـاییم. در یـک نگـاه کلـی       

ـ     می زوم چـرخش آن، درآمـدهاي منصـفانه،    توان اذعان داشت که رعایت موازین شریعت، عـدم تمرکـز ثـروت و ل

درآمد از جمله مهمترین مواردي است کـه بایسـتی مـدنظر موسسـات      ها، معلولین و ناتوانان کم احترام به سالخورده

  مالی اسالمی در تعیین استانداردهاي حسابداري و حسابرسی قرار داشته باشد.

رش و اعالم  وقایع و دادوستدهاي اقتصـادي بـه   گیري، ثبت، تلخیص و گزا بندي، اندازه فرآیند تشخیص، طبقه

داري و یـا   نفع به منظور تصمیم گرفتن آنان در خصـوص مقـدار و زمـان خریـد، نگـه      سهامداران و بستانکاران ذي

هـاي   فروش سهام و همچنین اطمینان یافتن از جریان نقدي آتی خود براي تخصیص منابع محدودشان بـه فرصـت  

  توان تعریفی از حسابداري بشمار آورد. گذاري کارا را می سرمایه

هـاي   توان ابزار و فرآیندي حسابداري به منظور تامین اطالعات مناسب (نـه فقـط داده   حسابداري اسالمی را می

اقتصـادي دانسـت.    –هـاي اجتمـاعی    گیـري ارزش  یابی از مطابق بودن امور با شریعت و هـدف  مالی) براي اطمینان

توان به آیات قرآن کـریم نگـاهی داشـت. بـه عنـوان       دار، توجه به در این زمینه می بههپرهیز از معامالت ربوي و ش

سوره بقره به اهمیت ثبت و کتابت قراردادها به جهت جلوگیري از ایجاد شک و تردید، حمایـت و   282نمونه، آیه 

درستکار اشـاره دارد.   تر معامالت، استفاده از حسابدار شایسته و امین و حسابرس صادق و مراقبت از طرف ضعیف
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افزون بر این آیه شواهد دیگري در رابطه با امر حسابداري و حسابرسی در قرآن کـریم وجـود دارد کـه بـه عنـوان      

سـوره   20و  19سوره انشقاق، آیـات   12تا  7سوره انعام، آیات  165سوره بقره، آیه  42و  30توان به آیات  مثال می

سـوره هـود    86تـا   84سوره مطففین و آیـات   9تا  1سوره اسراء، آیات  35و  34سوره حجرات، آیه  6الحاقه، آیه 

  اشاره داشت.

  اهداف حسابداري مالی اسالمی:

نفع بر اساس شریعت اسـالمی و مفـاهیمی همچـون انصـاف، خیریـه و       هاي ذي تعیین حقوق و تعهدات طرف

هاي اسالمی و حقـوق   هاي بانک ز داراییسازي شرایط صیانت ا هاي معامالت اسالمی، فراهم اجابت اصول و ارزش

هـاي اسـالمی و تولیـد اطالعـات مفیـد بـه        سازي شرایط جهت توانمندسازي و کاراتر نمودن بانک نفعان، فراهم ذي

هـاي معـاملی آنـان از جملـه مهمتـرین اهـداف        گیـري  منظور مطلع ساختن افراد و تاثیرگـذاري مثبـت بـر تصـمیم    

  آید. میحسابداري مالی اسالمی به شمار 

هاي اسـالمی   هاي متعارف، بانک ها در سه بخش بانک هاي ساالنه بانک ها و گزارش اي از ترازنامه در ادامه نمونه

هـاي اسـالمی    نماینـد و بانـک   تبعیت نمی  AAOIFI 3که از سازمان حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی

  کنند ارائه گردید. تبعیت می AAOIFIکه از 

  

  

  

                                                             
3 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
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  ها : حسابداري براي سپردهبخش دوم

هاي اسـالمی را   هاي بانک ) فعالیتAAOIFIبر اساس سازمان حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی (

گذاري از طریق مضاربه یا قرارداد نمایندگی، ارائـه   بندي نمود: مدیریت سرمایه توان در چهار فعالیت عمده دسته می

الحسنه و در نهایـت   و نقل و انتقال پول، خدمات اجتماعی همانند ارائه قرض نامه خدمات مالی همانند تهیه ضمانت

  گذاري با استفاده از قراردادهاي مالی اسالمی همانند اجاره و مضاربه. سرمایه

انـداز   هـاي جـاري و پـس    الحسنه یا قراردادهاي امانـت بـراي حسـاب    در کشورهاي خاورمیانه عموماً از قرض

هاي کشورهایی همچون مالزي از قرارداد ودیعه یا ودیعه با یـد امـانی اسـتفاده     لیکه در بانکشود. در حا استفاده می

سپارد تا هنگام نیاز آن را از بانک پـس بگیـرد.    گذار پول خود را نزد بانک به امانت می شود. بدین معنا که سپرده می

گیرد. البتـه چنانچـه    ها تعلق نمی این سپردهاي به  هاي متعارف) هیچگونه بهره هاي اسالمی (بر خالف بانک در بانک

هاي تامین مالی مشارکت داشـته باشـند و سـود و      گذاري نموده و یا در طرح هاي اسالمی با این وجوه سرمایه بانک

هـاي   توانند به صالحدید خود و براي در کورس رقابت مانـدن بـا بانـک    منفعتی از این وجوه بدست آمده باشد، می

گـذاران   انداز سپرده هاي پس هاي جاري و یا حساب ز آن سود را به عنوان هبه و یا هدیه به حسابمتعارف، سهمی ا

اي متمرکـز شـده و برخـی از ابعـاد آن را      واریز نمایند. در اینجا ما بر روي مبحث حسابداري قراردادهـاي مضـاربه  

  دهیم. مورد طرح و بررسی قرار می

شود. از آنجاکه سود ثابـت و قطعـی بـه     قود مشارکتی قرار داده میمضاربه یکی از عقودي است که در دسته ع

تـوان از عقـد مضـاربه اسـتفاده بیشـتري نمـود. گرچـه در         گیـرد، مـی   الحسنه و یا امانی تعلق نمی هاي قرض سپرده

ر طـرف  شود، ولـیکن د  هاي اسالمی در طرف دارایی از مضاربه براي تامین مالی مشتریان استفاده چندانی نمی     بانک
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هـاي گونـاگون قابـل اجـرا اسـت، یـک نـوع         باشد. مضاربه کـه در اشـکال و فـرم    بدهی امکان این استفاده مهیا می

مشارکت بین یک یا چندین شریک که یک طرف تامین سرمایه و طرف دیگر تهیه نیروي کار، مهارت و کـارآفرینی  

  باشد.   را بر عهده دارد می

نماینـد، کـه بانـک     بندي مـی  دسته 4فه، مضاربه چند طرفه و مضاربه مجددمضاربه را در سه دسته مضاربه دوطر

تواند در نقش مضارب یا پذیرنده سرمایه در این نوع قراردادها بـه ایفـاي نقـش بپـردازد. در مضـاربه دوطرفـه،        می

گـذاري   ههـزار دالر) بـه بانـک (مضـارب) جهـت سـرمای       200المال) سرمایه خود را (مثالً  کننده سرمایه (رب تامین

هـزار دالر   80درصد است. اگـر پـروژه    70و  30گذار  سپارد. به عنوان مثال سهم تقسیم سود بین بانک و سپرده می

رسـد. امـا اگـر     هزار دالر ان بـه بانـک مـی    24گذار و  هزار دالر به سپرده 56درصد آن یعنی  70سود داشته باشد، 

شود. در مضاربه چنـد طرفـه، دو (یـا چنـد)      گذارمی وجه سپردههزار دالر ضرر داشته باشد، تمام ضرر مت 80پروژه 

هـزار دالر) بـه بانـک     200هـزار دالر: جمعـاً    100المال) سرمایه خود را (مـثالً هـر کـدام     کننده سرمایه (رب تامین

گـذار اول و دوم بـه    سپارند. به عنوان مثال سهم تقسیم سود بین بانک و سـپرده  گذاري می (مضارب) جهت سرمایه

هـزار دالر بـه    28درصد آن یعنی  35هزار دالر سود داشته باشد،  80درصد است. اگر پروژه  35و  35،  30ترتیب 

رسـد. امـا اگـر     هزار دالر آن به بانک می 24گذار دوم و  هزار دالر به سپرده 28درصد آن یعنی  35گذار اول،  سپرده

گذاران بوده و بنا به سهم مساوي آنان به طـور برابـر    پردههزار دالر ضرر داشته باشد، تمام ضرر متوجه س 40پروژه 

  شوند. هزار دالر) متحمل زیان می 20(هر کدام 

                                                             
4 Re mudarabah 
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هزار دالر) به بانک (مضـارب اول)   100المال) سرمایه خود را (مثالً  کننده سرمایه (رب در مضاربه مجدد، تامین

نماید. به عنـوان   رآفرین (مضارب دوم) منتقل میسپارد، سپس بانک آن سرمایه را به یک کا گذاري می جهت سرمایه

درصـد و سـهم بـین بانـک      60و  40مثال سهم تقسیم سود بین کارآفرین (مضـارب دوم) و بانـک (مضـارب اول)    

درصـد   40هزار دالر سود داشته باشد،  50گردد. اگر پروژه  درصد تعیین می 70و  30گذار  (مضارب اول) و سپرده

 9هـزار دالر بـین بانـک (    30درصد مابقی آن یعنی  60به کارآفرین (مضارب دوم) رسیده و هزار دالر  20آن یعنی 

هزار دالر ضرر داشته باشـد، تمـام ایـن     30شود. اما اگر پروژه  هزار دالر)  تقسیم می 21گذار ( هزار دالر) و سپرده

  شوند. گذار شده و دو مضارب هیچ ضرري را متحمل نمی ضرر متوجه سپرده

باشـند. در حالـت بـا     گذاري به دو بخش با محدودیت و بدون محدودیت قابل تقسـیم مـی   ي سرمایهها حساب

گذاري محـدود نمـوده    تواند بانک را در خصوص چگونگی، مکان، مقدار و هدف سرمایه گذار می محدودیت سپرده

ر مـوارد ریسـکی و یـا بـدون     هاي آنان به هیچ طریقی د ها و سرمایه و به عنوان نمونه وي را مجبور سازد که سپرده

گذاري منتهـی شـود. امـا در     تواند به محدودیت موارد سرمایه گذاري نشود. این اختیارات می ضامن و وثیقه سرمایه

گـذار، وارد امـر    حالت بدون محدودیت، بانک مختار است به صالحدید خود و به دور از اعمال محدودیت سـپرده 

هـاي   هاي گوناگون خود از جمله منـابع حسـاب   ک اسالمی قادر است سرمایهگذاري شود. در این حالت، بان سرمایه

  هاي مختلف استفاده نماید. گذاري گذاران در هم آمیخته و از ترکیب آنان در سرمایه جاري را با وجوه این سپرده

ه و گذاران در قـرارداد مضـاربه بایـد داراي حـق راي و دخالـت در مـدیریت وجـو        اي عقیده دارند سپرده عده

ها باشند. همچنین الزم است که بانک به عنوان مضارب به طور دقیق مشـخص نماینـد کـه     گذاري چگونگی سرمایه

هاي خـود بعضـاً    گذاري اند. نکته قابل توجه آن است که بانک در سرمایه گذاران چه کاري انجام داده با وجوه سپرده
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گذاران قراردادهاي مضاربه در سود  ند که در این حالت سپردهک هاي خود نیز استفاده می ها و دارایی از دیگر سرمایه

گـذاران   ها هیچگونه حقی ندارند و از این رو بایستی سـود بانـک بـراي تسـهیم بـین سـپرده       گذاري این نوع سرمایه

گـذاري بـا وجـوه     قراردادهاي مضاربه به تفکیک مورد حسابداري قرار گیـرد. بـدیهی اسـت اگـر از ابتـدا سـرمایه      

تـر   هاي بانک منفـک گـردد، فرآینـد تسـهیم سـود راحـت       گذاري گذاران قراردادهاي مضاربه از دیگر سرمایه سپرده

گذاران قراردادهاي مضـاربه بـا وجـوه صـاحبان سـهام       شود که سرمایه سپرده تر می شود. مسئله در جایی پیچیده می

ن ترکیب گـردد. در ایـن حالـت تـراز     انداز مشتریا هاي پس هاي جاري و وجوه سپرده بانک، وجوه صاحبان حساب

رسـانی و ارائـه گـزارش در     شود. اطالع بندي سودها بین صاحبان وجوه به کار گرفته می میانگین وزنی جهت نسبت

  باشد. هاي تسهیمی از سوي بانک به عنوان مضارب ضروري می مورد درصدها و سهم

رو این ذخیـره قبـل    باشد؛ از این گذاران می سپردهسازي سود براي هر دوي بانک و  نکته دیگر آنکه ذخیره برابر

گردد. پس از این برداشت، سهم مضارب یا همان بانـک داده   از استخراج سهم بانک به عنوان مضارب، برداشت می

گذاري از سود بر جاي مانده کسر شده و مابقی بـه نسـبت تعیـین شـده      شده و آنگاه ذخیره مدیریت ریسک سرمایه

سازي سود و پیش از کسـر   شود. به عبارت دیگر سهم مضارب بعد از کسر ذخیره برابر ن تقسیم میگذارا بین سپرده

گـذار بـوده    شود؛ چراکه اولی متعلق به هـر دوي بانـک و سـپرده    گذاري پرداخت می ذخیره مدیریت ریسک سرمایه

  باشد. گذاران و صاحبان وجوه می ولی دومی منحصر به سپرده

  گردد: لی از حسابداري مضاربه ارائه میدر ادامه این بخش، مثا
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  1جدول 

  
ــراز   ــدار تــ مقــ

  میانگین (دالر)

ــوه  ــد وجـ درصـ

  گذاري شده سرمایه

گذاري  مقدار وجوه سرمایه

  شده (دالر)

وزن از 

  مجموع

  0.08  6000  %40  15000  حساب جاري

ــل از   وجـــوه حاصـ

هاي سـرمایه گـذاري    سپرده

ــدودیت  ــدون محــــ بــــ

  اي) (مضاربه

60000  90%  54000  0.77  

  0.15  10000  %100  10000  سهام بانک

  100  70000  ------  85000  مجموع

  

  2جدول 

  8600  کل سود توزیع شده (دالر)

  
وزن از 

  مجموع

مقدار سود توزیع شده 

  (دالر)

  737  0.08  حساب جاري

هاي  وجوه حاصل از سپرده

سرمایه گذاري بدون محدودیت 
0.77  6634  
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  اي) (مضاربه

  1229  0.15  سهام بانک

  0860  100  مجموع

  

  3جدول 

  مقدار (دالر)  

هاي  سود توزیع شده براي وجوه حاصل از سپرده

  اي) سرمایه گذاري بدون محدودیت (مضاربه
6634  

  PER(  332% براي ذخیره برابرسازي سود (5کسر 

  PER  6302سود باقیمانده پس از کسر 

  1575  % سهم بانک (مضارب) از سود25کسر 

  4727  گذاران یمانده از سود براي سرمایهمقدار باق

  

  بخش سوم: حسابداري براي قراردادهاي بر پایه فروش

توان به مرابحه اشاره داشت. مرابحه از اولین قراردادهـاي تـامین مـالی     از جمله قراردادهاي مبتنی بر فروش می

وسـیعی در امـر تـامین مـالی برخـوردار      آید که به عنوان ابـزاري مفیـد از کاربردپـذیري     مبتنی بر دارایی بشمار می

باشد. در اسالم خرید به سه روش قابل اجرا است. در یک روش، طی یک مبادله نقدي خریدار کـاال را تحویـل    می
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نماید. روش دوم به پرداخت با تاخیر (بیـع الموجـل)    گرفته و بهاي آن را به فروشنده به صورت نقدي پرداخت می

فروشد ولی پرداخت بهاي آن کاال در تـاریخی در آینـده بـه طـور      روشنده کاالیی را میاشاره دارد. در این روش، ف

پذیرد. در روش سوم، خریدار بر روي نـوع، کیفیـت، کمیـت     نقدي و یکجا و یا در طی زمان و اقساطی صورت می

خرد یـا کـه تولیـد     ا میکاال با فرد فروشنده توافق کرده و فروشنده بنا به سفارش وي آن کاال را ساخته (استصناع) ی

دهد. در این حالت پرداخت بهاي کاال زودتر از تحویـل   نماید و آن را به خریدار در تاریخی در آینده تحویل می می

  باشد. کاال می

اي از فروشـنده کـاال خریـداري و بهـاي آن را      در نظام بانکی، در ابتدا بانـک کـاالیی را بـراي فـروش مرابحـه     

دهـد. خریـدار    اي با مشتري شده و کاال را به وي تحویل می بانک وارد یک قرارداد مرابحهنماید. سپس  پرداخت می

موظف است بهاي کاالها را به صورت اقساطی طی دوره قرارداد به بانک پرداخت نماید. نوع دیگر اجراي مرابحـه،  

نمایـد و بـه    بانک معرفی مـی مرابحه با سفارش خرید است. در این روش، در ابتدا مشتري کاالي مدنظر خود را به 

دهد که پس از خریداري بانک از فروشنده کاال، ان کاال را از بانک به نحـو مرابحـه خریـداري نمایـد.      بانک قول می

نمایـد.   در مرحله بعد بانک بنا به سفارش مشتري آن کاال را از خریدار خریـده و بهـاي آن را بـه وي پرداخـت مـی     

ارداد مرابحه منعقد نموده و با سپردن کـاال بـه وي بهـاي آن را بـه طـور اقسـاط       سپس با مشتري سفارش دهنده، قر

  نماید. دریافت می

نکته حایز اهمیت در مرابحه آن است که بنا بر نظر فقها فروشنده باید قیمت خرید و میزان مبلغ اضـافی افـزون   

دار در مرابحه بایـد آگـاه باشـدکه از ایـن     بر آن به عنوان سود را به تفکیک به اطالع خریدار برساند. به عبارتی خری

پردازد چقدر مبلغ خرید نقدي آن و چقدر میزان اضافه شده بر آن (سود) اسـت. نکتـه در    مبلغی که به فروشنده می
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. برخی از فقها این قـول را غیرتعهـدآور   دهد مورد قولی است که سفارش دهنده کاال به بانک مبنی بر خرید کاال می

تواند کاالیی را که هنـوز مـالکش    دانند چراکه در هنگام قول دادن، کاالیی را بانک مالک نشده است و بانک نمی می

  نشده است را به فروش برساند.

جـدي   تواند وجهی را بـه عنـوان سـپرده، بـراي اطمینـان از      هاي خود می بانک اسالمی به منظور کاهش ریسک

بودن و اجابت قول سفارش دهنده کاال (مشتري بالقوه) از وي تقاضا نماید. در حالت عربـون ایـن مبلـغ جـزوي از     

  باشد. بهاي کل کاالي سفارش داده شده می

طبق قوانین فقهی کاالهایی مجاز به فروخته شدن هستند که اوالً موجود باشند، تحت مالکیت فـرد فروشـنده و   

هـایی نیـز در قـوانین اسـالمی وجـود دارد تـا افـراد         داراي ارزش فروختن باشند. البته انعطـاف  قابل تحویل بوده و

باشـد کـه داراي جـواز     تر دست به مبادله و معامله بزنند. قرارداد سلم و استصناع دو نوع قرارداد اصـلی مـی   راحت

فعالً در زمان حال موجـود نیسـتند.   شرعی هستند. در این دو نوع قرارداد اجازه فروختن کاالیی داده شده است که 

قرارداد سلم قراردادي است که خریدار کاالیی را براي تحویل گرفتن در آینده در ازاي پرداخت بهـاي آن در زمـان   

  خرد. حال، می

، خریدي کاالیی براي تحویل با تاخیر در ازاي پرداخت فوري بهـاي آن بـر   AAOIFIقرارداد سلم طبق تعریف 

تعیین شده براي آن است. در قرارداد سـلم بـانکی در ابتـدا بانـک اسـالمی بهـاي کـاال را بـراي         هاي  اساس ویژگی

کند. نماینده بانـک،   پردازد. فروشنده طبق توافق بانک به نماینده بانک مراجعه می تحویل آن در آینده به فروشنده می

نماینده بانک پرداخت نموده و نماینـده پـس از    فروشد. خریدار نهایی بهاي آن کاال را به کاال را به خریدار نهایی می

نماید. در قرارداد سلم موازي در ابتدا بانک اسـالمی، قـراراداد    العمل خود، مابقی مبلغ را به بانک منتقل می کسر حق
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سازد. سپس خریدار نهایی طی قرارداد سلم موازي بهاي کـاالي مـدنظر را بـه بانـک      سلمی را با فروشنده برقرار می

نماید. فروشنده در سررسید مقرر، کاال را به بانـک تحویـل داده و آنگـاه بانـک آن کـاال را بـه خریـدار         خت میپردا

سازد. طرفین قرارداد، مکان تحویل کاال، زمان تحویل کاال و شرایط ضروري دیگر بایستی مشـخص   نهایی منتقل می

  د سلم تشریح گردید.)و معین باشد. (در ادامه برخی از مباحث تخصصی حسابداري قراردا

دهـد   درکنار قرارداد سلم، قرارداد استصناع یکی دیگر از قراردادهاي کاربردي است که خرید و فروشی رخ می

هـاي   هاي بـزرگ همچـون سـاخت طـرح     آنکه آن کاال در زمان حال موجود باشد. این قرارداد عموماً براي پروژه بی

هاي اسالمی با انعقاد قرارداد استصـناع مـوازي، واسـط بـین      شود. بانک نیروگاهی، هواپیما و بزرگراه بکار گرفته می

کنـد و بـا سـپردن سـپرده و      شود. در این حالت، ابتدا مشتري به بانک مراجعـه مـی   سفارش دهنده و تولیدکننده می

اسـاس  دهد. بانـک بـر    هایی طبق قرارداد، سفارش ساخت و تولید کاالي مدنظر خود را به بانک تحویل می پرداخت

آن سفارش، قراردادي را با تولیدکننده منعقد ساخته و در ازاي اعالم گزارش از پیشرفت کار مبلغی را بنـا بـه مفـاد    

نماید. در سررسید تولیدکننده کاالي سـاخته شـده را بـه بانـک و بانـک آن را بـه        قرارداد به تولیدکننده پرداخت می

شـود. از   غ طبق قرارداد منتقل شده و سهمی نیز به بانک داده مـی دهد و مابقی مبال مشتري سفارش دهنده تحویل می

باشد کـه   ها می هاي پروژه دیدگاه حسابداري قرارداد استصناع قراردادي پیچیده از حیث محاسبه و حسابداري هزینه

ح از دهی صـحی  ها و گزارش انجام صحیح و درست آن منوط به تعیین دقیق شرایط در متن قرارداد، شفافیت فعالیت

  باشد. (در ادامه برخی از مباحث تخصصی حسابداري قرارداد استصناع تشریح گردید.) روند پیشرفت امور می
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  بخش چهارم: حسابداري براي تامین مالی بر پایه مشارکت و اجاره

در این بخش به قرارداد مضاربه به عنوان مشارکت نیروي کار با سرمایه و همچنـین بـه قـرارداد مشـارکت بـه      

توان از مضاربه دوالیه یـا دوطرفـه نیـز اسـتفاده      عنوان هسته جایگزین بانکداري بر پایه بهره پرداخته شد. بانک می

گذار (صاحب سرمایه) و بانک (مضـارب) منعقـد شـده و سـپس      نماید. در این حالت، در ابتدا قراردادي بین سپرده

شود. اگر سود حاصل آمد به درصد تعیین شـده   سته میقراردادي بین بانک (تامین کننده سرمایه) و مضارب دیگر ب

شود و ضـرر   بین صاحب مال و مضارب توزیع شده و اگر ضرري پدید آمد تنها به سرمایه صاحب سرمایه وارد می

  مضارب همان فعالیت و تالش بی اجر و بی درآمدي است که انجام داده است.

شود که آن قسط پرداخـت شـده باشـد. همچنـین      ساب میاگر سرمایه به صورت اقساطی ارائه گردید زمانی ح

آید که به دست مضارب رسـیده   اگر انتقال سرمایه به صورت شرطی و معلق به امري باشد هم زمانی به حساب می

باشد. حتی ممکن است سرمایه به صورت غیرپولی باشد همانند ساختمان و یا هواپیما که این نیز جـزو سـرمایه در   

هـا دقـت  داشـت و     آید. البته باید بین قیمت عادالنه و بازاري و قیمت دفتري اینگونه سرمایه می مضاربه به حساب

  ها انجام داد. محاسبات حسابداري را با توجه به این تفاوت

در زمینه امر حسابداري باید خاطر نشان ساخت اگر شروع و پایان قرارداد مضاربه طی یـک سـال مـالی بانـک     

زیانی که سهم بانک است باید در سال مالی بانک تعیـین و مشـخص گـردد. امـا اگـر پایـان       صورت پذیرد، سود و 

قرارداد مضاربه خارج از سال مالی بانک باشد، سود و زیانی که سهم بانک است باید براي همان دوره تعیین گـردد.  

اخـت نکـرده باشـد، بانـک     حال اگر دوره قرارداد مضاربه تمام شده باشد ولی مضارب سهم سود بانک را هنوز پرد
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باید آن مبلغ را جزو مبالغ قابل وصول محاسبه نمایـد (در ادامـه برخـی از مباحـث تخصصـی حسـابداري قـرارداد        

  مضاربه تشریح گردید.)

مشارکت قراردادي بین دو نفر و یا بیشتر است که بر اساس قواعد فقهی سود بدسـت آمـده بـین آنـان تقسـیم      

ارکت، بانک از دو مزیت نسبی نسـبت بـه قراردادهـاي مضـاربه برخـوردار اسـت. در       گردد. در قراردادهاي مش می

هاي نماینـدگی و مسـائل مشـکالت اخالقـی دارد. همچنـین ضـرر        مشارکت بانک اجازه کنترل و دخالت بر هزینه

توجـه  شود در حالیکه در مضاربه کلیه ضـررها م  احتمالی پدید آمده بین طرفین بر حسب میزان مشارکت توزیع می

باشد. همچنین در قراردادهاي مشارکت، بانک از چند نقطه ضعف نسـبی نسـبت    بانک به عنوان صاحب سرمایه می

به قراردادهاي مضاربه برخوردار است. از جمله این موارد آنکه بانک به علـت کمبـود نیـروي کارشناسـی و قـواي      

حالیکه نتیجه مشارکت ارتباط زیادي بـا نظـارت بـر    ها دارد در  نظارتی کمتر تمایل به مدیریت و کنترل روند پروژه

  فعالیت شرکا دارد.

مشارکت بر دو نوع ثابت و تناقصی است. در حالت مشـارکت ثابـت نسـبت و سـهم طـرفین تـا انتهـاي دوره        

مشارکت ثابت و بدون تغییر است. در حالت مشارکت تناقصی بانک آهسته و به تدریج سـهم خـود را بـه شـریک     

  نمایدبه نحوي که در انتهاي دوره بانک به طور کامل از شراکت پروژه خارج شده است. یخود واگذار م

توان به این موارد اشاره داشت. حداقل دونفر براي شـراکت الزم اسـت    هاي مشارکت می از جمله دیگر ویژگی

هـاي   حتی اگـر سـهم  و هیچ سقفی به عنوان حداکثر وجود ندارد. همه شرکا باید در مدیریت همکاري داشته باشند 

توانـد بـه طـور مسـاوي و یـا       آوري شده مـی  متفاوت از همی در شراکت داشته باشند. سهم شرکا در سرمایه جمع

نامساوي از هم باشد. نسبت و سهم شراکت در سود و زیان باید از ابتدا مشخص باشد. سرمایه و یا سـود تخمینـی   
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ر اساس نسبت آورده در سرمایه محاسبه شود و نه بر اسـاس  تواند از سوي شریکی ضمانت شود. ضررها باید ب نمی

نسبت و سهم سود طرفین از کل سود. این امکان وجود دارد که آن دسته از شرکایی که بیشتر از بقیه کار و فعالیت 

ه دارند سهم بیشتري از سود ببرند، حتی اگر آورده سرمایه آنان نسبت به دیگر شرکا کمتر باشد. مشارکت با مضـارب 

ها آن است که در مشارکت تمامی طرفین باید در اجرا و به پـیش بـردن پـروژه     متفاوت است و یکی از این تفاوت

همکاري و فعالیت  داشته باشند و همگی باید در سرمایه سهمی ولو اندك داشته باشند. (در ادامه برخی از مباحـث  

  تخصصی حسابداري قرارداد مشارکت تشریح گردید.)

باشد، قرارداد اجـاره   م دیگري که قابلیت استفاده در نظام بانکی را دارد و مورد تایید فقهاي اسالم میقرارداد مه

آیـد. اجـاره بـه معنـاي کرایـه       است. کلمه االجاره از کلمه اجر به معناي پاداش و دستمزد به ازاي ارائه خدمت مـی 

اجـاره در سـه نـوع تعریـف شـده اسـت: اجـاره        باشـد.   کردن و یا اجیر کردن فرد، خدمات و یا منفعت دارایی می

آیـد) و اجـاره    عملیاتی (ساده)، اجاره به شرط تملیک (در انتهاي دوره اجاره موضوع اجاره به تملیک مستاجر درمی

کند). اگر زمـان شـروع اجـاره     شود و در انتها مستاجر آن کاال را از موجر خریداري می سپس بیع (کاالیی اجاره می

توان زمان انعقاد قرارداد را همان زمان ولی زمان اجرایی شدن اجاره را در زمـانی   د تصریح نگردد، میدر متن قراردا

  در آینده تعیین نمود.

شود. یک هزینه هم هزینه استهالك کاال بـه مـرور    در اجاره، موجر یک هزینه اولیه براي خرید کاال را متقبل می

هاي خود دارد. البتـه برخـی از    آورد در سمت دریافتی بها بدست می زمان است. از سوي دیگر درآمدي که از اجاره

شود همانند مسکن اما برخی دیگر با گذر زان و قـدیمی شـدن آن دچـار     کاالها با گذر زمان بر قیمت آن افزوده می
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خـی از  شود که تمامی این مالحظات بایستی در حسابداري اجاره مورد توجه قرار گیرد (در ادامـه بر  افت قیمت می

  مباحث تخصصی حسابداري قرارداد اجاره تشریح گردید).

  

  بخش پنجم: حسابرسی  بر پایه شریعت

پذیرفتـه   نها با استانداردهايآهاي مالی براي اظهار نظر در مورد تطابق  حسابرسی به معناي رسیدگی به صورت

ی شده است. فرآینـد حسابرسـی از   طراح 5استانداردهاي بین المللی حسابرسی. براي این کار ستاشده حسابداري 

آوري مشـاهدات و مـدارك، کـافی و قابـل اطمینـان بـودن        شش مرحله تشکیل شده است. فرآیند سیستمی، جمـع 

بنـدي و   ها و نیز در انتهـا جمـع   ها و شاخصه مشاهدات، مرتبط بودن مشاهدات با موضوع، مقایسه و تطبیق با مالك

  ها و نتایج. اعالم یافته

                                                             
5 International Standards on Auditing (ISA) 
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ةاي اخیر این حرفه از تغییر و تحول زیادي برخوردار بوده است. در  دهد که در سده ابرسی نشان میتاریخچه حس

هاي بعد  ها تنها متوجه حسابرسی مالی بوده است. در سال عموم حسابرسی 1900و اویل سده  1800  اواخر سده

محیطی براي انطباق  حسابرسی عملکرد جهت سنجش و برآورد کارایی منابع، حسابرسی اجتماعی و زیست

هاي اجتماعی و زیست محیطی و همچنین حسابرسی شریعت جهت سنجش میزان  ها با اهداف و ارزش فعالیت

  ها با اصول وموازین شریعت نیز به فرآیندهاي حسابرسی در کشورهاي اسالمی افزوده شد. تطابق فعالیت

عم از فناوري اطالعات، نیـروي انسـانی و   حسابرسی شریعت تمامی ابعاد کسب و کار موسسات مالی اسالمی ا

دهد. مشکلی که وجـود دارد آن اسـت کـه یـک سـاختار و نامگـذاري واحـد بـراي نظـارت و           غیره را پوشش می

حسابرسی شریعت در بین موسسات مالی اسالمی رواج ندارد. به عنـوان نمونـه عنـاوین کمیتـه شـریعت در بانـک       

رکه بحرین، هیئت نظارت شرعی در بانک شمیل بحرین، مشاور شـریعت  نگاراي مالزي، هیئت شریعت در بانک الب

ها بـراي هیئـت    در بانک میزان پاکستان و شوراي نظارت شریعت در بانک اسالمی مالزي از جمله تفاوت نامگذاري

  باشد. هاي مهم اسالمی می حسابرسی شریعت در بین بانک
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ها بـا قـوانین و مـوازین شـریعت و      امور و فعالیت منظور از لفظ شریعت در حسابرسی شریعت، تطابق داشتن

هاي بانکی بـا فتـاوي موجـود و مـوازین در دسـترس چنـدان مطـابق         فتاوي فقها است. ممکن است شمول فعالیت

ها به اثبات برسد و هیچ فعالیتی بـه صـرف خـارج     رو الزم است که تایید شریعت براي تمامی فعالیت نباشد. از این

  تفاوت باشد. نسبت به دریافت تایید شرعی بی موضوع بودن، نباید

استانداردهاي حسابرسـی و حسـابداري در دنیـاي متعـارف مـورد پـذیرش جهـانی قـرار دارد. اسـتانداردهاي          

معرفی گردیـده بـراي حسـابداري و حسابرسـی متعـارف و       AAOIFIحسابرسی و حسابداري اسالمی که توسط 

  .شریعت موسسات مالی اسالمی تدوین شده است

  استانداردهاي نظارت شریعتAAOIFI هایی ذیل است: بندي داراي دسته  

 هیئت نظارت شرعی: انتصاب، ترکیب اعضا و گزارش. -

 بررسی شریعت -

 بررسی شریعت داخلی -

 کمیته نظارت و حسابرسی براي موسسات مالی اسالمی -

 استقالل هیئت نظارت شریعت (جدید) -

 یابالغ اصول نظارت براي موسسات مالی اسالم -

 مسئولیت اجتماعی شرکتی -

 

  استانداردهاي حسابرسی شریعتAAOIFI هایی ذیل است: بندي داراي دسته  

 اهداف و قواعد حسابرسی -
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 گزارش حسابرس -

 تعهدات و وظایف حسابرسی -

 آزمون براي انطباق امور با قوانین و قواعد شریعت توسط حسابرس خارجی -

 هاي مالی و خطا در حسابرسی صورتمسئولیت حسابرس براي بررسی سوء استفاده، تقلب  -

 

  استانداردهاي اخالقAAOIFI هایی ذیل است: بندي داراي دسته  

 کدهاي اخالقی حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی -

  کدهاي اخالقی براي اشتغال در موسسات مالی اسالمی -

  (در ادامه چارچوب و ساختار حسابرسی و نظارت شرعی تشریح گردید.)

  رخه بررسی شریعتنمودار: چ

  

  

  گیري ریزي                  مستندسازي، نتیجه فرآیند برنامه

  دهی به سهامداران و گزارش

  

  ها فرآیند بررسی فعالیت

  هاي کاري سازي گزارش و فراهم
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هـاي موسسـات مـالی و چگـونگی      در بخش فرآیند برنامه ریزي الزم است که درکی کامل از ماهیـت فعالیـت  

ریزان چارچوب و مسـیري صـحیح و مناسـب بـراي      ن و قواعد شریعت پدید آید تا بر اساس آن برنامهاجابت قوانی

هـا، الزم اسـت کـه کلیـه      نظارت و حسابرسی امور موسسات مالی تدوین نمایند. در بخش فرآیند بررسـی فعالیـت  

هـاي مـالی،    ها، صورت نامه بخش ها، قراردادها، توافقات، معامالت و به عبارتی کلیه اقدامات و همچنین دستورالعمل

هـا بـا مـدیریت     ها و خالصه مذاکرات مورد حسابرسی شریعت قرار گیرد. ضروري است نتایج این بررسی گزارش

هـا سـنجیده و    هر بخش به مذاکره گذاشته شده و نقاط ضعف و خطا یادآوري گردد. در انتها، مشاهدات با شاخصه

  یرد.پذ گیري نهایی صورت می گزارش و نتیجه

در کنار حسابرس و ناظر خارجی، الزم است که هر بانک و موسسه مالی یک نهاد حسابرسی و نظارت داخلـی  

هاي خود داشته باشد. این حسابرس و ناظر داخلی در کنار حسابرس و نـاظر خـارجی،    بنا بر اندازه و حجم فعالیت

گردد کـه   ین حسابرس و ناظر داخلی موجب میباشد. ا تکمیل کننده و تقویت کننده فرآیند حسابرسی و نظارت می

هـا بـا قواعـد     شهرت بانک و یا موسسه مالی حفظ گردد و پیش از آنکه خطا و اشتباه و عدم تطابق احتمالی فعالیت

شریعت به بیرون از موسسه راه یابد، خود موسسه از آن ضعف و نارسایی مطلع شده و درصدد اصـالح آن برآیـد.   

دهـد.   در امر حسابرسی و نظارت خارجی نیز شده و کارایی و اطمینان سیستم را افزایش مـی این کار باعث تسهیل 

هـاي موسسـه، کمبـود کارشـناس حسابرسـی و نظـارت و نبـود قـانون و          از مشکالت این طرح، باال رفـتن هزینـه  

  باشد. دستورالعمل مرتبط می

داراي چـه مشخصـات و ارکـانی باشـد؟     نماید باید  نکته دیگر آن است که گزارشی که یک حسابرس صادر می

گزارش حسابرس حتما باید داراي عنوان گزارش، نشانی، تاریخ گزارش، مقدمه، شـرح موضـوع، ماهیـت و هـدف     
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هاي موسسه مالی اسالمی با اصول و موازین شریعت و در نهایت امضـاي   گزارش، محتواي مربوط با انطباق فعالیت

  سابرسی موسسه مالی اسالمی در مالزي تشریح گردید.)اي از ح اعضا باشد. (در ادامه نمونه

 


