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   دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشـکده

  کند.پولی و بانکی را منعکس نمی

     باشـد، لـیکن   کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشـکده پـولی و بـانکی مـی

 استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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 از جلسه نهمین گزارش :ربا بدون بانکداري در گذاران سپرده قطعی سود محاسبه

  اسالمی مالی و بانکداري هاي پژوهش نقد هاي نشست سلسله

 

  :1حسین میسمیتدوین 

 مقدمه. الف

هـاي بانکـداري و مـالی اسـالمی،      نشست از سلسله جلسـات نقـد پـژوهش   هشت پس از برگزاري 

نمـود.   1392بیست و سـه شـهریور مـاه     جلسه در تاریخنهمین  پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاري

 هـاي  در رابطه با موضـوع حسـابداري سـپرده   هدف از برگزاري این جلسه ایجاد تضارب آراء میان محققان 

 سـود  پرداخـت  حسابداري مقوله 2مورد نقد در این جلسه مقالهبانکی در چارچوب بانکداري بدون ربا بود. 

 نشـان  تحقیـق  ایـن  هـاي  یافتهدهد.  می قرار بررسی مورد اسالمی بانکداري منظر از را کشور بانکی نظام در

حقـوق   دار، مـدت  گـذاري  سـرمایه  هـاي  سـپرده  قطعـی  سـود  محاسـبه  موجود روش در که است آن دهنده

  گردد.  گذاران و بانک به صورت صحیح رعایت نمی سپرده

نتـاج، مهمتـرین    شیوه برگزاري جلسه بدین صورت بود که ابتدا نویسنده اصلی مقاله، آقاي دکتر تقی

هاي تحقیق خود را ارائه نمود و پس از آن ناقدان محترم آقایان دکتر جعفر باباجانی، مرتضـی سـتاك و    یافته
                                                             

 و دانشجوي دکتري رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع). کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري، پژوهشکده پولی و بانکی. ١
 افزوده ارزش و مرکزي بانک العمل دستور مبناي بر ها بانک دار مدت هاي سپرده قطعی سود محاسبه نحوه تطبیقی بررسی«. این مقاله با عنوان: 2

به  حسابرسی و حسابداري تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامهدر شماره چهارم ابراهیمی ... ا نتاج و آیت تقی غالمحسین دکترتوسط آقایان » بانک
 چاپ رسیده است. 
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ها و نظرات خود پرداختند. در ادامه برخی از حاضران در جلسه نیز نکـات   گ خستوئی به بیان دیدگاههوشن

هاي خود در رابطه با مباحث مطرح شده توسط ارائه دهنده و ناقدان را مطـرح نمودنـد. آنچـه کـه      و دیدگاه

پـژوهش نـو و قابـل تامـل      مورد تاکید تمامی ناقدان قرار گرفت این موضوع بود که ایده ارائه شده در ایـن 

اشاره شـده و پـس    ،تواند موضوعی براي تحقیقات آینده باشد. در ادامه به چکیده مقاله مورد نقد بوده و می

   شود.   نقاط قوت و ضعف اشاره می از آن به

 ب. خالصه 

 اريبانکـد  منظر از را کشور بانکی نظام در سود پرداخت حسابداري مقوله تا کند می تالش مقاله این

 و اسـناد  مطالعـه  طریـق  از و توصـیفی  روش بـه  تـا  کنـد  می تالش واقع در. دهد قرار بررسی مورد اسالمی

 ابالغـی  روش با مطابق ها بانک پرداختی قطعی سود آیا: «که دهد پاسخ سوال این به نمونه بانک یک مدارك

 کـه  است آن دهنده نشان حقیقت این هاي یافته. »باشد؟ می گذاران سپرده حقوق رعایت متضمن مرکزي بانک

 بـا  گـذاران  سـپرده  حقوق جابجائی دار، مدت گذاري سرمایه هاي سپرده قطعی سود محاسبه موجود روش در

  .   گردد می گذاران سپرده حقوق تضییع به منجر این و داشته وجود گذاران سپرده با بانک و یکدیگر

  قوتج. نقاط 

هـا از منظـر    هـاي بـانکی و تحلیـل آن    ي سپردهحسابدار یعنی کاربردي موضوعی به توجه  -1

 را خـود  بیشـتر  زمـانی  موضـوع  این تحلیل اهمیت. است پژوهش این قوت نقاط از یکیانطباق با شریعت، 
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نظـام بـانکی کشـور تـا کنـون نتوانسـته اسـت شـیوه صـحیحی بـه منظـور             شود، توجه که سازد می نمایان

     انون عملیات بانکی بدون ربا ارائه دهد. حسابداري عقود بانکی در راستاي اجراي بهتر ق

ترکیب مباحث سلبی و ایجابی با یکدیگر از دیگر نقاط قوت این پژوهش اسـت. در واقـع     -2

هـاي   هـاي شـیوه فعلـی حسـابداري سـپرده      در کنار نقد وضـع موجـود و شناسـائی کاسـتی     ،در این تحقیق

  شود.   صالحی نیز مورد توجه واقع می، شیوه ا گذاري بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي سرمایه

هـا نیـز ماننـد     هاي بانک اسـالمی و اینکـه آن   در فعالیت گذاران سپردهنقش  مقوله به توجه  -3

  باشد.   باشند، از نقاط قوت این تحقیق می سهامداران بانک از حقوق مشخصی برخوردار می

در رابطـه بـا    ،گـذاران  ردهکاربرد مباحث نظري در رابطه با حسابداري پرداخت سود به سپ  -4

  یک بانک خاص، از دیگر نقاط قوت این تحقیق است.  

  د. نقاط ضعف 

هـاي   این واقعیت مورد اشاره نویسنده مقاله که وضـع موجـود پرداخـت سـود بـا سـپرده       -1

 گـذار  گذاري با تعالیم اسالمی سازگاري ندارد کامال درست و صحیح است. در واقع اینکه به سـپرده  سرمایه

الحساب شد، موظّفی آن را به بانک ببخشی (صلح کنی) و اگـر   شود اگر سود قطعی بیشتر از سود علیگفته 

کند)، اساسا فعالیت غیر منطقی و غیر شرعی اسـت. چـرا    بخشد (صلح می کمتر هم شد بانک آن را به تو می

نیسـت. علیـرغم ایـن    گذاري اگر مجبور نباشد حاضر به بخشیدن سود مازاد به بانـک   که مسلّما هیچ سپرده
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هایی است که باید به آن به طـور خـاص توجـه     داراي ضعف موضوع، شیوه ارائه شده براي حل این مشکل

  الزم است هم از مشروعیت فقهی برخودار باشد و هم از کارائی عملیاتی. یشود. در واقع الگوي جایگزین

فاده نشـده اسـت. بـه    حسابداري به میزان کافی در تحقیـق اسـت  رشته  و نظري مبانی علمی -2

 نظریهشد که  اشاره می و تاثیرگذار الزم بود در ابتداي مقاله به این مسئله مهم مناسب و بلکه طور مشخص،

»حسابداري تشخصی« )Entity Theory(    براي اجراي بانکداري بدون ربا مناسب نبوده و الزم اسـت بـه

تـوان بیـان داشـت کـه در      توضیح بیشتر مـی گیري شود. در  جهت )Fund Theory( »وجوه  نظریه«سمت 

اولـین  مطرح شده اسـت.   سهام صاحبان حقوق پیرامون حسابداري گوناگون هاي نظریهادبیات حسابداري، 

 شخصـیت  نظریـه رسد در حال حاضر در نظام بانکی کشـور رویکـرد غالـب اسـت)،      (که به نظر می نظریه

(ســهامداران و  آن صــاحبان و (بانــک) فــاعیانت واحــد شخصــیت ،نظریــه ایــن در. باشــد مــی حســابداري

 از متمـایز  تیهـوی  و مسـتقل  تیموجـودی  انتفاعی واحد و اند شده تفکیک و متمایز یکدیگر از گذاران) سپرده

 نیـز  سـرمایه  صـاحبان  و طلبکـاران بـوده و   انتفـاعی  واحـد  بـه  متعلـق  نیز ها دارائی. دارد آن مالکان یا مالک

 معنـاي  به وجوه ،نظریه این درباشد.  می وجوه  نظریه، دیدگاهدومین . هستند ها  یدارائ این در گذاران سرمایه

 ممکـن  گـروه  این که گونه بدین .شود می تحمیل ها دارائی بر که است هایی محدودیت و ها دارائی از گروهی

 بـدون  بایـد  شـده  گذاري سرمایه وجوه ، نظریه این براساس. باشد نداشته یا داشته را سود ایجاد امکان است

 همچنـین  ها محدودیت .باشد شده اعطا جزئی یا کلی تصفیه براي خاصی اختیار اینکه مگر ،بماند باقی تغییر

ایـن   مثـال کـاربردي   .باشـد  می نیز) قرارداد یا قانون موجب به( ها دارایی بکارگیري براي معین مقاصد شامل

هاي خود را تفکیک کرده و بـا هـر یـک     حساب بانکباشد که  بدین صورتتواند  می ،نظام بانکینظریه در 
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گذاري جدا کـرده    هاي سرمایه الحسنه را از سپرده هاي قرض برخورد مشخصی نماید. به عنوان نمونه، سپرده

  شد.   رسد الزم بود در مقاله به این مسئله اشاره می به نظر مینماید.  و به شیوه مشخصی با آن برخورد

هـاي انتفـاعی    تفاوت ماهیت حسابداري بانک با سایر شرکت الزم بود در مقاله به موضوع -3

ها هر چه بـراي   در سایر شرکتشد که  شد. در واقع الزم بود به این مسئله تاکید می به طور خاص اشاره می

امـا در یـک بانـک، وجـوه      ؛مانـد، حـق سـهامداران شـرکت اسـت      شرکت در پایان یک سال مالی باقی مـی 

هـا، تجدیـد    گذاران است. بـه عنـوان مثـال در سـایر شـرکت      ان و هم حق سپردهمانده هم حق سهامدار باقی

بـه  » هـا  سـایر درآمـد  «هاي شـرکت) بـا عنـوان     ساختمان  هاي غیر منقول (مثال افزایش قیمت ارزیابی دارائی

گذاران است (چرا که بخش عمـده   رسد؛ اما در یک بانک، این درآمد حق سهامداران و سپرده سهامداران می

  پذیرد و نه سهامداران).   گذاران صورت می ده بانک توسط سپردهآور

توان نسبت بـه آن بـی تفـاوت     باشد که نمی تعاریف ارائه شده در مقاله داراي اشکاالتی می -4

و غیره به درستی  ، ارزش افزودهگذاري گذاران سرمایه به عنوان مثال تعریف سود، عقود انتفاعی، سپردهبود. 

  هاي اجرائی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناسازگار است. نامه عاریف ارائه شده با آئیناند و ت تعریف نشده

در این مقاله بیشتر به نقد دستورالعمل بانک مرکزي پرداخته شده است. در حالی کـه ایـن    -5

 (مصـوب هیئـت   هـاي اجرائـی آن   نامه دستورالعمل دقیقا بر اساس متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین

هـاي قـانونی و    الزم بـود عـالوه بـر نقـد دسـتورالعمل، بـه ضـعف       تدوین شده اسـت. از ایـن رو،    دولت)

 گردید.   اي هم اشاره می نامه آئین
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گردید که نظام حسـابداري مناسـب    مناسب بود که در مقاله صراحتا به این مسئله اشاره می -6

ي. اگر هم این قصد وجود داشته باشـد کـه   قانون عملیات بانکی بدون ربا حسابداري نقدي است و نه تعهد

 از نظام تعهدي استفاده شود، حتما باید تعدیالت و اصالحاتی در آن واقع شود. 

آل حسابداري الزم است به این مسئله توجه شود کـه افـراد    رسد در الگوي ایده به نظر می -7

مشارکت داشته باشند. به عنـوان  تنها در صورتی مشمول سود خواهند شد که به اندازه زمانی کافی در بانک 

اند محل اشـکال بـه    گذاري کرده نمونه، پرداخت سود مشاع به افرادي که تنها چند روز در یک بانک سرمایه

  رسد.   نظر می

هایی ایجاد خواهـد نمـود. از    محاسبه سودهاي آینده امري دشوار است و براي بانک هزینه -8

هـایی   اگر قصد پرداخت وجود داشته باشد بانک با ریسـک طرف دیگر، زمانی که سود قطعی محاسبه شود، 

مواجه خواهد شد. چرا که ممکن است در آینده میزان سود قطعی محاسبه شده تغییر نماید. در مقاله به ایـن  

  موضوعات توجه نشده است.  

گردید. در واقـع بـه    فایده نیز در رابطه با مدل پیشنهادي ارائه می-مناسب بود تحلیل هزینه -9

ها بیشتر از منـافع   هاي عملیاتی نمودن این مدل چیست و آیا این هزینه شد که هزینه سوال پاسخ داده می این

 باشد یا خیر.    می

شد در تحقیق به آن اشاره کرد موضوع دریافت ذخایر قـانونی   یکی از مسائل مهمی که می -10

ینکه بانـک مرکـزي بـدون اینکـه از     باشد. در واقع به لحاظ شرعی ا انداز می الحسنه پس هاي قرض از سپرده

  باشد.   نماید، ظاهرا داراي اشکال می دهندگان اجازه بگیرد، بخشی از منابع را بلوکه می الحسنه قرض
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در دستورالعمل بانک مرکزي منابع حاصل از جریمه تاخیر تادیه جزو درآمدهاي مشاع بـه   -11

  اي نشده است.   آید که در مقاله به آن اشاره حساب می

ماهـه در   12شد که در مقالـه   اي در نظر گرفته می هفته 52میانگین باید ل پیشنهادي در مد -12

  نظر گرفته شده است.  

در حالی که باید بـر   ؛الوکاله بر روي سود خالص تعریف شده است در مدل پینشهادي حق -13

  روي سود ناخالص در نظر گرفته شود. 

  

 


