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  دهیکچ
خط ترازنامه و با استفاده از نرخ بهره و  يه اقالم باالیبر پا يو اعتبار یها و موسسات مال متعارف بانک ياصول حسابدار

و  یدر بخش بدهو یا وکالتی  انه کبدون توجه به اصل تعلق نما به اصل و اغماض طول زمان مشارکت و مبتنی بر منابع مال
به . که ارتباط سیستمی بین دارایی و بدهی در سپرده هاي وکالتی مشخص نیستهر چند  است یبر بده یمبتن يهاییدارا

عبارت دیگر منابع در اختیار بانک در بانکداري اسالمی وجوه مالکانه بانک نیست و لذا ثبت آن در باالي خط ترازنامه 
ده بانک جزء دارایی ها و تسهیالت پرداخت ش شود. همینطور وام یک اشکال فاحش در عملیات حسابداري تلقی می

ها و تسهیالت اعطایی همگی در زمرة تعهدات و امانی بوده و باید زیر  شود. بلکه این اقالم یعنی سپرده بانک محسوب نمی
مشارکتی در بانکداري اسالمی متفاوت  یموسسات مال يگر ت واسطهین موضوع با ذات فعالیاخط ترازنامه درج شوند. 

  است. 
گذاران  ر خط ترازنامه و مبتنی بر تعهدات موسسه مالی در قبال سپردهیه اقالم زین بر پایت راستکمشار يدر مقابل حسابدار

ن مقاله یدر ا .است(مشارکت) منطبق  یمال يگر ت واسطهیت فعالیه با ماهک يباشد به نحو و گیرندگان منابع مالی می
بانکداري مشارکت در سود و حسابداري مشارکت راستین در ستم یدر ساقالم زیر خط ترازنامه  يات حسابدارینحوه عمل

   تشریح شده است. زیان راستین
  
، ي، حسابداريرربویغ يدارکا، بانب، رراستین انیت در سود و زکمشارحسابداري مشارکت راستین، : اه د واژهیلک

  ، بانکداري اسالمیبانکداري راستین
JEL: L86, L87, G21, G24 

  

  مقدمه
بودن  یافکل نایبدل 3یاسالم يدارکگسترش بان ر برغمیاخ يها در دهه )PLSان (یت در سود و زکمشارتحقق عملیات 
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ن عدم یو همچن یاتیعمل کسیش ریگر افزایان دیو به ب یتیریو مد ی، نظارتیمقررات يارهاکاعم از ساز ییاجرا يبسترها
. مطالعات و شده است يربو يدارکبا بانآن اغلب دچار خلط مبحث  یاتیو عمل ییزم اجرایانکم ین و طراحیتدو
ان یت در سود و زکمشار يدارکدر مورد بان یراسالمیو غ یاسالم يشورهاکانجام شده توسط اقتصاددانان  يها یبررس
ن یل ارائه شده در عدم تحقق وگسترش ایز شده است. عمده دالکن الگو متمریب ایا و معایبه مزا يد بر ابعاد نظریکبا تا

 يدارکبان ين نوع از الگوید بودن ایو جد یاتیعمل کسیش ری، افزایرساختیز يعمدتاً بر محور تنگناها يدارکننوع از با
و  يج مطالعات نظریاند. نتا نموده یتلق يدارکن نوع از بانیموجه بر عدم گسترش ا یلیبوده و عوامل مورد اشاره را دل

و  يدارکبان ين الگویا يها تیاز مز یکان حایر سود و زت دکمشار يدارکبان يانجام شده در مورد الگو ياربردک
  قابل ارائه خواهد بود.  ییاجرا بسته  کیز در قالب یدام از موارد سوال برانگکهر  يبرا ییاجرا يحلها را

ست  که با علم به ا یواقع یاسالم يشده به منظور تحقق بانکدار یطراح یبانک اتیمجموعه عملسیستم بانکداري راستین 
ها، ارکان، قواعد و سازمان مشارکت را به صورت جامع مد نظر  ها، رویه این وجوه سعی کرد تا فرآیندها، دستورالعمل

بانکداري مشارکت در سود و  4نظیر است. قرار داده و راه حل جامعی در این ارتباط طراحی نماید که در نوع خود بی
گذار براي تأمین تمام یا  بانک به نمایندگی از طرف سپردهین است. هاي اصلی بانکداري راست یکی از بخشزیان راستین 

گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجري قرار  گذاري مجري، منابع سپرده قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه
ی از اجراي طرح به نسبت نامه خود اقدام و سود یا زیان ناش دهد تا مجري با استفاده این منابع نسبت به اجراي طرح می

در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود. 
گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و  گذاري منابع سپرده سرمایه

  گردد. تعیین می
گذاران از نرخ  موجب خواهد شد تا سپرده يضمن رفع شبهه ربو مشارکت در سود و زیان راستین يدارکبان يالگو
ن اعتبار یو تام ی، مالیپول يثبات در بازارها يرا برا یمطلوب یطین شرایاقتصاد منتفع و همچن یقیدر بخش حق یبازده
اعم از  یرساختیز يه بخشهایلکجامع در ین الگو مستلزم بررسیتحقق ا کش ید. بیفراهم نما يگذار هیسرما يها طرح

، یمال يان، ابزارهایمشتر يها اطالعات، محصوالت و خدمات،گروه يفناور يها رساختیها، ز مقررات و دستورالعمل
 خواهد بود.  یو مال يحسابدار يها ستمیو س يرساخت اداری، زکسیت ریریمد

، نظام یو مقررات یقانون يها رساختیراستین مستلزم وجود ز )PLS ان (یت در سود و زکمشار يدارکبان ياجرا
است، و در  یخاص یو سازمان يادار  رساختیاطالعات و ز يفناور يها ستمی، سکسیت ریری، مدیو مال يحسابدار

از  کین هریمع يها حساب کیکنفعان، تفیاء و ذکچون محاسبه سود، سهم سود شر يآن موارد یو مال يبخش حسابدار
در  يا تعهدیو  ينقد ين مبناییو تع کبان ياز سو یافتیارمزد درک، عقود، نحوه محاسبه يت، اسناد حسابدارمحصوال
رند. یمورد توجه قرار گ PLS يدارکتحقق بان يست برایبا یه مکاست  یاز جمله موارد مهم PLS يدارکنظام بان
منابع  يریت ردگیقابلچون  يتوان در موارد یم یلکرا به طور  PLS يدارکبان یو مال ينظام حسابدار یات اصلیخصوص

شدن  ی، واقعزیرخط ترازنامه نیمع يها ز حسابیاقالم ر کیکت تفی، قابليگذار هیسرما يها در طرح يگذار سپرده یمال
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، آورده يگذار هیگواهی هاي راستین برحسب مبلغ و طول مدت سرما يگذار ت ارزشیحسابها، قابل يساز و شفاف
نمود. ویژگی  یمعرف کت و نظارت پروژه توسط بانیرین مدیو همچن يآور در قالب نو ير نقدیو غ ينقداء اعم از کشر

  منحصر بفرد مدیریت منابع و مصارف در این شیوه بانکداري پویا بودن و کنترلهایی خارج از بانک می باشد. 
ها کترازنامه بان یدر بخش بده است که اي هاي بانکی متعارف به گونه در ترازنامه يحسابدار يش سرفصلهاینحوه نما

 ییالت اعطایها تسهییه در بخش داراک ید افشا شده است، در صورتیسررس يزمانهاانه بر اساس کو مال یالتکو يها سپرده
در ترازنامه افشا  ید، زمانیبراساس سررس ییالت اعطاید قراردادها نشان داده نشده است. صرفاً تسهیبراساس سررس

مطالبات  يها شود و در طبقه يسپر یخاص يزمانها يزکمر کبان يها د مطابق بخشنامهیاز زمان سررسه کشود  یم
و همانطور که ذکر شد این روش کامالً دور از تعاریف و  5رند.یگ یالوصول قرار م كوکدگذشته، معوق و مشیسررس

  6 گري مالی در بانکداري اسالمی است. اصول واسطه
 یاست را بررس يدارکن بانیا ییاجرا ياز الگو یه به عنوان بخشکرا  PLS يدارکبان یو مال ين مقاله نظام حسابداریدر ا

) خواهد بود و PLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان يالگو ییحل اجرا از بسته راه ین مقاله بعنوان بخشیام. ینک یم
، نحوه محاسبه سود و يآن از جمله اسناد حسابدار يندهای، فرآیو مال يبه نظام حسابدار یه بطور تخصصکشود  یم یسع

منابع در اختیار بانک در در این ارتباط باید ذکر نمود که پرداخته شود.  یان اصلکه حساب با اریتسو يارهاکسازو
در عملیات بانکداري اسالمی وجوه مالکانه بانک نیست و لذا ثبت آن در باالي خط ترازنامه یک اشکال فاحش 

شود. بلکه این  ها و تسهیالت پرداخت شده بانک جزء دارایی بانک محسوب نمی شود. همینطور وام حسابداري تلقی می
  ها و تسهیالت اعطایی همگی در زمرة تعهدات و امانی بوده و باید زیر خط ترازنامه درج شوند.  اقالم یعنی سپرده

 شدهطرح  7ستین در این مقاله براساس عملیات بانکداري مشارکت راستینبا توجه به اینکه روش حسابداري مشارکت را
 مشارکت راستین نحوهحسابداري نمائیم.  اند استفاده می لذا از اصطالحاتی که در بانکداري راستین تعریف شده

ها و  نرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و عملیات و حساب . در این شیوهراستین استعملیات مشارکت حسابداري 
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هاي اقتصادي بر مبناي نرخ بازدهی حقیقی طرح و  گذاري و فعالیت گذاران در سود و زیان طرحهاي سرمایه مشارکت راستین: مشارکت سپرده 7
  سازي بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول اخالق اسالمی.  به منظور پیاده

گذار را به متقاضیان منابع  ایی سپرده گذار منابع سپرده دهبانک در بانکداري مشارکت راستین: واحدي است که به نمایندگی از طرف سپر
شود. بانک در ازاي  گذار و بانک و مجري تقسیم می دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود یا زیان حاصله، بین سپرده اعتباري تخصیص می

گذاران را به درخواست ایشان در یکی از  سپرده گذاران نموده و منابع دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده
گذاران گواهی راستین مربوط به نوع تأمین مالی بکار  نماید و در عوض به سپرده گذاري می محصوالت بانکداري مشارکت راستین، سرمایه

در این راستا باید کلیه امکانات گذار بوده و  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده گرفته شده تسلیم می
 تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. 
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و بدون استعمال نرخ مبلغ و مدت مشارکت  براساس محاسبات ارزش زمانی سرمایه و شود هاي مالی بکار برده نمی تحلیل
   .پذیرد بهره صورت می

فقط به مباحث ثبت اقالم و اسناد ولی اینجا با توجه به توسعه موضوع،  8این روش قبالً مطرح شده استجزئیات تفصیلی 
نامه اجرایی  . جزئیات حقوقی این روش در پیشنویس الیحه و آیینپردازیم حسابداري مشارکت راستین میحسابداري در 

   موجود است.مربوطه  10و کتب و مستندات 9بانکداري راستین

  نیمشارکت راست يحسابداراصول 
  مشارکت راستین بر مبناي اصول زیر استوار است:بانکداري در عملیات مشارکت راستین حسابداري 

 شود. هاي مالی بکار برده نمی ها و تحلیل نرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و عملیات و حساب - 1

ها از طریق به دست آوردن ارزش فعلی یا ارزش آتی که در حسابداري  حال کردن یا آتی کردن ارزش دارایی - 2
شود در حسابداري مشارکت راستین مبناي محاسبه ارزش زمانی سرمایه  خ بهره انجام میمتعارف با استفاده از نر

 نیست. در حسابداري مشارکت راستین مبناي محاسبات ارزش زمانی سرمایه، مبلغ و مدت مشارکت است.

 شود. تعریف می 11حاصلضرب ارزش اسمی سرمایه در مدت مشارکت همان سرمایه در طرح» سرمایه زماندار« - 3
هر فرد تقسیم بر مجموع » سرمایه زماندار«الشرکه هر صاحب سرمایه در یک مشارکت برابر است با نسبت  همس - 4

 شود. نامیده می» الشرکه زماندار سهم«همه شرکاء. این نسبت » هاي زماندار سرمایه«
 شود. صاحبان سرمایه بین آنها توزیع می» الشرکه زماندار سهم«به نسبت  مشارکت راستینسود یا زیان در بانکداري  - 5

منابع «ضروري است. » مصارف زماندار«و » منابع زماندار«در حسابداري مشارکت راستین براي هر طرح برابري  - 6
مصرف «جموع برابر است با م» مصارف زماندار«گذاران.  همه سپرده» سپرده زماندار«برابر است با مجموع » زماندار
از حاصلضرب مبلغ اسمی سپرده در مدت زمان مشارکت » سپرده زماندار«وجوه پرداخت شده به مجري. » زماندار

برابر است با حاصلضرب مبلغ اسمی پرداخت شده به مجري » مصرف زماندار«آید.  همان سپرده در طرح به دست می
 در مدتی که همان وجه در اختیار وي قرار گرفته است.

 شود. ناد حسابداري هر طرح و عملیات مالی مربوط به آن در سرفصل جداگانه ثبت و نگهداري میاس - 7
سود یا زیان هر طرح متعلق به همان طرح بوده و در ذیل سرفصل همان طرح ثبت و آثار مالی آن بر مجري و  - 8
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پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ
  regulation.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس

  قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسایت  مستندات بانکداري مشارکت راستین در بخش بانکداري راستین وب 10
هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت، شرایط و هزینه معین به  طرح: مجموعه فعالیت 11

 شود. قصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت راستین به بانک ارائه می

http://www.bidabad.com/doc/rastin
http://www.bidabad.com/doc/rastin
http://www.bidabad.com
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 گذاران همان طرح مترتب خواهد بود. سپرده
هاي متداول اخذ جریمه تأخیر تأدیه  ز تأخیرات غیرموجه برمبناي روشدر حسابداري مشارکت راستین آثار ناشی ا - 9

شود. براي کمی کردن آثار تأخیرات متعهد باید اثر تأخیر بر اقالم درآمدها و  مبتنی بر نرخ بهره بر متعهد تحمیل نمی
 گیري شده و به میزان خالص این اثر جریمه اخذ شود. هاي طرح اندازه هزینه

موجب تفاوت فرآیندهاي ثبت اسناد حسابداري در این  مشارکت راستیندن بانک در بانکداري واسطه وجوه بو  -10
تواند در  شود. در این شیوه سرفصل حساب واسط براي وجوه دریافتی می شیوه بانکداري با بانکداري متعارف می

ها و پروژهدات مجري بابت خط ترازنامه و در قالب تعهدات بانک ثبت شود. تعهزیر ها به صورت اقالم  بخش بدهی
قراردادها، وثائق و تضمینات، تعهدات بانک و سایر  یا تعهدات  ، اسناد انتظامی12هاي راستین صدور گواهی

گذاران از جمله سایر اسناد زیرخط ترازنامه در بخش  اي براي بیمه بخشی از اصل سرمایه سپرده هاي بیمه شرکت
 شود. ها است. هنگام تسویه، اسناد معکوس موارد فوق ثبت می دارایی

گذار و پرداختی به مجري همانند  لیل اینکه وجوه دریافتی از سپردهو به د 10با توجه به ثبت اسناد حسابداري در بند  -11
شود، اقالم ذخیره احتیاطی و ذخیره قانونی با توجه به این  وجوه امانی و تعهدات است و در زیر خط ترازنامه ثبت می
 یابد. نحوه ثبت حسابداري با بانکداري متعارف تفاوت ماهوي می

کند وقوع  که بانک را تبدیل به واسطه وجوه می مشارکت راستینهاي بانکداري  با توجه به بندهاي فوق و ویژگی -12
 مقرراتمطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوك الوصول و سوخت شده فقط در صورت عدم اجراي دقیق مفاد 

 محتمل خواهد بود.

بار) از تقسیم سرمایه پایه شوراي پول و اعت 25/11/1382نامه کفایت سرمایه (مصوب  سرمایه طبق آییننسبت کفایت  -13
هاي اقالم  ) به مجموع دارایی27/10/1382ها و موسسات اعتباري مصوب  مربوط به سرمایه پایه بانک نامه (طبق آیین

% معین شده 8هاي متعارف  شود. حداقل این نسبت براي بانک خط موزون به ریسک محاسبه می باالي خط و زیر
ناشی از بندهاي فوق تعیین  مشارکت راستینیات مالی و حسابداري در بانکداري است. با توجه به تغییر ماهیت عمل

 نسبت جدید کفایت سرمایه براي این نوع بانکداري ضروري است. 

  عملیات حسابداري مشارکت راستین و اقالم زیر خط ترازنامه
نامه بانکداري راستین و اخذ  آیینمطابق با و طرح فرایندهاي احراز اهلیت مجري انجام س از بررسی طرح و بانک پ

بانکداري هاي فروش گواهی همزمان با .نمایدهاي بانکداري راستین اقدام میمربوط نسبت به انتشار گواهیکارمزدهاي 

                                                             
هاي آن طبق  طراحی شده در بانکداري مشارکت راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستمهاي  هاي راستین: نام مجموعه گواهی گواهی 12

هاي راستین با توجه به وجه نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات  شوند. گواهی ضوابط بانکداري مشارکت راستین  تعریف و صادر می
(بازار  نام بودن، قابل انتقال به غیر، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه مجازي یبشوند.  مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی منتشر می

با  اي دورهتسویه  گواهی راستین،، درآمدزا بودن معامالت براي بانک، تعیین قیمت برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین)
ها داراي  گواهیاین از جمله خصوصیاتی است که ، مشتریانبودن یا حقوقی  و حقیقیبودن خصوصی یا دولتی ، امکان آخرین مالک گواهی

 شود. هاي راستین زیر نظر واحد امین بانک انجام می تسویه یا تبدیل گواهیآن هستند. 
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ثبت  ) RGL( 13بانکداري راستین دفتر کلطور خودکار در سیستم بذیل حسابداري اسناد  ،از طریق سامانه مربوط راستین
  باشد: از قرار ذیل می راستین در اقالم زیر خط ترازنامه بانکمشارکت عملیات حسابداري نحوه ثبت  شود.می
  
سند زیر به ارزش وثائق و تضمینات ارزیابی شده  زمان عقد قرارداد الزم االجرا با مجري و اخذ وثائق و تضمیناتدر  .1

 ثبت می شود.
 

 ******  14وثائق و تضمینات) (قرارداد  راستینبانکداري هاي  پروژهبد: تعهدات مجریان  بابت 

  هاي بانکداري راستین (قرارداد  وثائق و تضمینات)  ******بس: طرف تعهدات مجریان بابت پروژه
  

  (قرارداد وثائق و تضمینات) ***** بانکداري راستینبد: طرف تعهدات بانک بابت پروژهاي 
  *****(قرارداد وثائق و تضمینات)  بانکداري راستینبس: تعهدات بانک بابت بانک بابت پروژهاي 

  
 .شود سند زیر به میزان کل مقدار تامین مالی بطور خودکار ثبت می بانکداري راستینهاي زمان فروش گواهی .2
 

  ***** )فروش رفته بانکداري راستین( گواهی هاي  حساب مشتري / بانک صندوقبد: 
   ***** فروش رفته) بانکداري راستینهاي بانکداري راستین ( گواهی هاي گواهی بس: صندوق

  
 (گواهی هاي فروش رفته)****** بانکداري راستینبد: طرف تعهدات بانک بابت پروژهاي 

  ****** )فروش رفته بانکداري راستینگواهی هاي ( پروژههاي بانکداري راستینبس: تعهدات بانک بابت 
  
 ذیل ثبت شود.حسابداري بصورت دفعتاٌ واحده و یا تدریجی باید اسناد  مجري طرح حسابزمان واریز وجه به  .3

  
  هاي بانکداري راستین (گواهی هاي بانکداري راستین فروش رفته)******بد: صندوق گواهی

   ****** حساب مجري (گواهی هاي بانکداري راستین فروش رفته)  بس: صندوق بانک/
  

  ****** فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  بانکداري راستینهاي پروژهبد: تعهدات بانک بابت 
  ****** فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  بانکداري راستینهاي بس: طرف تعهدات بانک بابت پروژه

  
  ***** فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  بانکداري راستینهاي بابت پروژهبد: تعهدات مجریان 

  ***** فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  بانکداري راستینهاي بس:  طرف تعهدات مجریان بابت پروژه
                                                             
13 Rastin General Ledger (RGL) 

در  داخلی يشود، ولی به منظور تاکید بر کنترلهاهاي انتظامی ثبت تواند در قالب حسابثبت وثایق و تضمینات و همچنین قراردادها می 14
  ضروري است که در قالب تعهدات و با دقت کافی ثبت شود. بانکداري راستین
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  (واحد ارزیابی طرح) ****** بانکداري راستینهاي بد: طرف تعهدات بانک بابت پروژه

  ****** (واحد ارزیابی طرح) بانکداري راستینهاي بس: تعهدات بانک بابت پروژه
  

دفعتاٌ واحده به منزله تعهد واحد ارزیابی بانکداري راستین پرداخت یا ه هرگونه پرداخت به مجري بابت پیشرفت در پروژ
مشخص کننده آن است که چه بخشی از تامین مالی از  3ضروري است. زیر معین اسناد بند  3خواهد بود که اسناد بند 

اخذ باشند. هاي متعلق به چه اشخاصی میپرداخت شده و این گواهیمحل فروش گواهی بانکداري راستین به مجري 
(پروفرما، فاکتور، اسناد گشایش اعتبار و ....قبض انبار، برگ سبز گمرکی، مطابق با آیین نامه بانکداري راستین اسناد 

رف ارزش بالقوه پروژه مع )باشددال بر ارزش پروژه که تعهد نامه و دریافت هر گونه اسناد مثبته توسط واحد ارزیابی 
  بایست به تایید واحد ارزیابی بانک رسیده باشد.می خواهد بود که

  
 شود.اسناد حسابداري زیر ثبت می پروژه،به هنگام فروش  .4
 

  بد: صندوق بانک/ حساب مجري/ حساب خریدار پروژه *******
  فروش پروژه)******سرمایه اصل هاي بانکداري راستین (صندوق گواهی بس:

  هاي بانکداري راستین (ارزش افزوده پروژه)******بس: صندوق گواهی
  

  (گواهی هاي فروش رفته) ****** بانکداري راستینهاي بد: طرف تعهدات مجري بابت پروژه
  *(گواهی هاي فروش رفته) ***** بانکداري راستینهاي بس: تعهدات مجري بابت پروژه

  
  *(واحد ارزیابی طرح) ***** بانکداري راستینهاي بد: تعهدات بانک بابت پروژه

  (واحد ارزیابی طرح) ****** بانکداري راستینهاي بس: طرف تعهدات بانک بابت پروژه
  
  (اصل سرمایه فروش پروژه) ******هاي بانکداري راستین صندوق گواهی د:ب

  هاي بانکداري راستین (ارزش افزوده پروژه) ******صندوق گواهی  :بد
  ******گذار در بانکداري راستین)الشرکه سپردهگذار (بابت سود و سهمحساب سرمایهبس: 

  گذار)بس: حساب کارآفرین (بابت سود و سهم الشرکه سپرده
  الوکاله و ...)بس: درآمد بانک (بابت نظارت، حق

  
  ******  هاي بانکداري راستین (قرارداد  وثائق و تضمینات)بد: طرف تعهدات مجریان بابت پروژه

  بس: تعهدات مجریان  بابت پروژههاي بانکداري راستین (قرارداد  وثائق و تضمینات)  ******
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  (قرارداد وثائق و تضمینات) ***** بانکداري راستینبد: تعهدات بانک بابت بانک بابت پروژهاي 
  *****(قرارداد وثائق و تضمینات)  بانکداري راستینبس: طرف تعهدات بانک بابت پروژهاي 

 

  ترازنامه (اقالم زیر خط ترازنامه) بانکداري راستین
  بستانکار  بدهکار

(قرارداد وثایق و  بانکداري راستینهاي تعهدات مجریان بابت پروژه .1
 تضمینات)

(قرارداد  بانکداري راستینهاي طرف تعهدات بانک بابت پروژه
 وثایق و تضمینات)

 A+ پروژه         

 B+ پروژه 
(گواهی هاي  بانکداري راستینهاي پروژهتعهدات مجریان بابت  .3

 فروش رفته) راستین

 A+ پروژه 
  + کد مشتري الف  

  کد سریال نوع گواهی
50000000  **********  

**********  
**********  
**********  

20000000  **********  
.  
.  

**********  
100000000  **********  

.  

.  
**********  

  مشتري ب+ کد 
  ج ي+ کد مشتر

 
هاي بانکداري راستین ( واحد طرف تعهدات بانک بابت پروژه .3

 ارزیابی طرح)

 صندوق گواهی بانکداري راستین (اصل سرمایه فروش پروژه) .4
  )ارزش افزودهصندوق گواهی بانکداري راستین ( .4

(قرارداد  بانکداري راستینهاي طرف تعهدات مجریان بابت پروژه .1
 وثایق و تضمینات) 

(قرارداد وثایق و  بانکداري راستینهاي تعهدات بانک بابت پروژه
  تضمینات)

 A+ پروژه         

 B+ پروژه 
 هاي راستین فروش رفته) صندوق گواهی بانکداري راستین (گواهی .2

هاي راستین  گواهی( هاي بانکداري راستین پروژهبابت بانک تعهدات  .2
 )فروش رفته

 A+ پروژه 

  + کد مشتري الف 
  کد سریال  نوع گواهی
50000000  **********  

**********  
**********  
**********  

20000000  **********  
.  
.  

**********  
100000000  **********  

.  

.  
**********  

  + کد مشتري ب
 ج مشتري+ کد          

هاي  (گواهی هاي بانکداري راستینطرف تعهدات مجریان بابت پروژه .3
 فروش رفته) راستین

 (واحد ارزیابی طرح) بانکداري راستینهاي پروژه تعهدات بانک بابت  .3

  A+ پروژه 
  

اقالم زیر . اقالم زیر خط ترازنامه بانکداري راستین مطابق با اسناد حسابداري فوق نشان داده شده است جدول فوقدر 
توان تعداد باشد که میمربوط به هر سرفصل می معین هايخط ترازنامه نیز مانند باالي خط ترازنامه داراي زیرسرفصل
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) RGLگیري کرد. به بیان دیگر دفترکل بانکداري راستین (مشتري را گزارشهاي راستین هر محصول و براي هر  گواهی
یکپارچه است و به محض عقد قرارداد با مجري و فروش مرتبط و هاي بانکداري راستین گواهیبا سامانه فروش

ري در اسناد هرگونه واریز وجه به حساب مج گیرند.در طبقه خود قرار می هداري صادربهاي راستین اسناد حسا گواهی
گذاران بانکداري راستین تلقی خواهد شد و از سوي دیگر حسابداري به منزله تعهدات مجري بابت تملیک وجوه سرمایه

واحد ارزیابی متعهد به نظارت و اخذ اسناد مطابق با آیین نامه بانکداري راستین خواهد بود که به منزله تعهد بانک نسبت 
 ت. به ارزیابی و نظارت بر طرح اس

  نمونه عملیاتی
پردازیم.  می بانکداري راستینزیان  یک پروژه خاص در قالب  براي مشارکت در سود ودر ذیل به ذکر مثالی عملیاتی 

میلیارد ریال دارد  13به مبلغ  بانکداري راستیندر قالب ماهه  6فرض کنید، تاجري در بخش بازرگانی نیاز به تامین مالی 
تامین مالی  بانکداري راستینمابقی از طریق ریال میلیارد  10ریال به عنوان آورده خود و  میلیارد 3که از این مقدار 

میلیارد ریال به  25به مبلغ  (MFS) 15تأمین مالی مضاربه در قالب قرارداد بازرگانمال التجاره شود فرض می .شود می
  .رسدفروش می

 اخذو ) ریالی میلیون 50 ،%20و  ریالی میلیون 20 ،%30ی، ریال میلیون 10% گواهی 50با ترکیب  مضاربهانتشار گواهی 
 سامانه مربوط به شرح ذیل زیر در عملیات  ،با آیین نامه بانکداري راستین میلیارد ریال مطابق 16قبول به مبلغ  قابلتضمین 
  .شودانجام می

 ریال) اردشود (ارقام به میلیتمام اسناد حسابداري زیر در زیر خط ترازنامه ثبت می

  ریالمیلیارد   حسابداريعملیات 
    مرحله اول : عقد قرارداد

  16 (قرارداد  وثائق و تضمینات)   MFSهاي  بد: تعهدات مجریان  بابت پروژه
  16  (قرارداد  وثائق و تضمینات)   MFSهاي بس: طرف تعهدات مجریان بابت پروژه

    
  16  (قرارداد وثائق و تضمینات)  MFSبد: طرف تعهدات بانک بابت پروژهاي 

  16  (قرارداد وثائق و تضمینات)  MFSبس: تعهدات بانک بابت بانک بابت پروژهاي 

                                                             
نامه  که در آن بانک طرحنوعی مضاربه است تحت مقررات بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  :)MFSتامین مالی مضاربه ( 15

گذاران معرفی و با فروش گواهی مضاربه به آنان منابع الزم را براي انجام عملیات مضاربه  مجري در امر خرید و فروش (تجارت) را به سپرده
  شود. اده می) از گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري استفMFSدر تأمین مالی مضاربه (دهد.  تجهیز و در اختیار مضارب قرار می

 یزاده، عل يرضا مهدی، علیزبده سرائ یسید نفی، سعیعیرضا شفیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علی، آذرنگ امیگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ
اله  نی، باقر عيوثرک یپور، عل ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیاشفک، محمد یبر شالک، اینیحس ید علیپور، س نیژن حسی، بيداود اتیح

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(MFS)مضاربه  یت مالکمشار یلی. طرح تفصيرک، شایوالئ یلیا خلی، نادیمینع یزاده، مهست
   mfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed . 1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)راستین 

 . در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.1389، (MFS)مضاربه  یت مالکبیژن بیدآباد، مشار
http://www.bidabad.com/doc/mfs-paper-fa.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/mfs-paper-fa.pdf
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    راستینمرحله دوم : فروش گواهی هاي 

  13   فروش رفته) بانکداري راستینحساب مشتري ( گواهی هاي  بد: صندوق بانک/ 
  13   فروش رفته) بانکداري راستینهاي بانکداري راستین ( گواهی هاي گواهی بس: صندوق

    
  13 (گواهی هاي فروش رفته)  MFSبد: طرف تعهدات بانک بابت پروژه هاي 

   فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  MFSبس: تعهدات بانک بابت پروژه هاي 
  

13  

   ها به حساب مجريمرحله سوم : واریز وجوه صندوق پروژه
  13  بانکداري راستین (گواهی هاي بانکداري راستین فروش رفته) MFS هايبد: صندوق گواهی

  13  بس: صندوق بانک/  حساب مجري (گواهی هاي بانکداري راستین فروش رفته) 
    

  13   فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  MFSهاي بد: تعهدات بانک بابت پروژه
  13   فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  MFSهاي بس: طرف تعهدات بانک بابت پروژه

    
  13   فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  MFSهاي بابت پروژهبد: تعهدات مجریان 

  13   فروش رفته) بانکداري راستین(گواهی هاي  MFSهاي بس:  طرف تعهدات مجریان بابت پروژه
    

  13  (واحد ارزیابی طرح)  MFSهاي بد: طرف تعهدات بانک بابت پروژه
  13  (واحد ارزیابی طرح)  MFSهاي بس: تعهدات بانک بابت پروژه

    
   شود.مرحله چهارم: به هنگام فروش پروژه، محاسبات و اسناد حسابداري زیر ثبت می

= بهاي تمام شده طرح  10  + 3  =13 
 

 ارزش افزوده + بهاي تمام شده = ارزش بازدهی کار + ارزش آورده + ارزش سرمایه پرداخت شده
 

10+3+12=13+12 
 

 قیمت فروش طرح = ارزش افزوده + بهاي تمام شده طرح
 

13+12=25 
 

 قیمت فروش طرح = ارزش بازدهی کار + ارزش آورده + ارزش سرمایه پرداخت شده 
 

10+ 3+12=25 
 

 (بهاي تقویمی طرح) ÷ (ارزش سرمایه سپرده گذار) = نسبت بازدهی سرمایه سپرده گذار
 

نسبت بازدهی آورده مجري  = 10  ÷25=0/4  
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  (بهاي تقویمی طرح) ÷ (ارزش آورده مجري) = نسبت بازدهی آورده مجري
 

نسبت بازدهی آورده مجري  = 3  ÷25=0/12  
 

 (بهاي تقویمی طرح) ÷ (ارزش افزوده طرح) = نسبت بازدهی کار مجري
 

نسبت بازدهی کار مجري  = 12  ÷25= 0/48 

 
بازدهی آنها در ارزش افزوده طرح به دست خواهد گذار و مجري از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت  میزان سهم سپرده

 آمد. به عبارت دیگر:
 

 (ارزش افزوده طرح) × (نسبت بازدهی سرمایه سپرده گذار) = میزان سهم سپرده گذار از ارزش افزوده 
 

 4/8 =12 ×0/4 =میزان سهم سپرده گذار از ارزش افزوده
 

 (ارزش افزوده طرح) × (نسبت بازدهی آورده مجري) = میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده
 

= میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده  0/12×12= 1/44 
 

 (ارزش افزوده طرح) × (نسبت بازدهی کار مجري) = میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده
 

= میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده   0/48× 12= 5/76 
 

گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده وي به دست  طرح از جمع میزان سهم سپرده گذار از قیمت فروش میزان سهم سپرده
آید. همچنین میزان سهم مجري از قیمت فروش طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده بعالوه میزان  می

 سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري به دست خواهد آمد. به عبارت دیگر:

  
 (سپرده سپرده گذار) + (میزان سهم سپرده گذار از ارزش افزوده) = میزان سهم سپرده گذار از قیمت فروش طرح 

 

= میزان سهم سپرده گذار از قیمت فروش طرح   10+ 4/8=14/8 
 

 + (آورده مجري)
(میزان سهم کار مجري 

 از ارزش افزوده)
+ 

(میزان سهم آورده مجري 
 از ارزش افزوده)

= 
سهم مجري از میزان کل 

 قیمت فروش طرح
 

3   = 2/10  + 76/5  + 44/1  = 
میزان کل سهم مجري از 
 قیمت فروش طرح

 

 آورده مجري + سرمایه سپرده گذار + ارزش افزوده = سهم مجري از طرح + سهم سپرده گذار از طرح
 

14/8+ 10/2=12+10+3 
 
 

 ارزش افزوده = بازدهی کار + بازدهی آورده+ بازدهی سرمایه پرداخت شده
 

4/8+ 1/44+5/76=12 
 

  د.نشوثبت میهاي زیر خط ترازنامه به شرح ذیل اسناد حسابداري در سرفصلحال 
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  رد ریالامیلی  ثبت
  25  بد: صندوق بانک/ حساب مجري/ حساب خریدار پروژه                                                        

  13  هاي بانکداري راستین (اصل سرمایه فروش پروژه)                                     بس: صندوق گواهی
  12                               هاي بانکداري راستین (ارزش افزوده پروژه بس: صندوق گواهی

    
  13(گواهی هاي فروش رفته)                     بانکداري راستینهاي بد: طرف تعهدات مجري بابت پروژه

  13(گواهی هاي فروش رفته)                          بانکداري راستینهاي بس: تعهدات مجري بابت پروژه
    

  13  (واحد ارزیابی طرح)                                    بانکداري راستینهاي بد: تعهدات بانک بابت پروژه
  13(واحد ارزیابی طرح)                          بانکداري راستینهاي طرف تعهدات بانک بابت پروژه بس:

    
  13  هاي بانکداري راستین (اصل سرمایه فروش پروژه)                                     بد: صندوق گواهی
  12  هاي بانکداري راستین (ارزش افزوده پروژه)                                            بد:  صندوق گواهی
  8/14  گذار در بانکداري راستین                 الشرکه سپردهگذار (بابت سود و سهمبس: حساب سرمایه

  2/10                          گذار)                   بس: حساب کارآفرین (بابت سود و سهم الشرکه سپرده
  الوکاله و ...)بس: درآمد بانک (بابت نظارت، حق

% کل تامین مالی (شامل آورده 3درآمد بانک بابت خدمات مدیریت سرمایه  به بیان دیگر:
گذار و مجري کسر و به حساب درآمد بانک سپرده گذار و مجري است) که از سهم سپرده

  شود. واریز می

39/0=03/0×13  

    
  13هاي بانکداري راستین (قرارداد  وثائق و تضمینات)                  بد: طرف تعهدات مجریان بابت پروژه

  13بس: تعهدات مجریان  بابت پروژههاي بانکداري راستین (قرارداد  وثائق و تضمینات)                      
    

  13(قرارداد وثائق و تضمینات)                   بانکداري راستینبد: تعهدات بانک بابت بانک بابت پروژهاي 
  13(قرارداد وثائق و تضمینات)                      بانکداري راستینبس: طرف تعهدات بانک بابت پروژهاي 

  
  شود.فوق انجام میتعریف شده  فرآیندبا طبق نراستین م يثبت حسابداري سایر محصوالت و خدمات بانکدار

  گیري نتیجه
در بانکداري اسالمی وجوه مالکانه بانک نیست و لذا ثبت آن در باالي خط ترازنامه یک بطور کلی منابع در اختیار بانک 

بانک  ها و تسهیالت پرداخت شده بانک جزء دارایی شود. همینطور وام اشکال فاحش در عملیات حسابداري تلقی می
بوده و باید زیر خط و امانی ها و تسهیالت اعطایی همگی در زمرة تعهدات  شود. بلکه این اقالم یعنی سپرده محسوب نمی



13 

الت یمتعارف دخالت مانده تسه يبدون ربا يدارکبان ياالت موجود در حسابدارکاز اشدیگر  یکیترازنامه درج شوند. 
اله معادل کالو سر حقکپس از  که نسبت سهم سود بانکیاست. به نحو کگذارن و بان در محاسبه سهم سود سپرده ییاعطا

 کگر نسبت سهم سود بانیان دیبه بباشد.  یالت میل تسهکها به مانده  الت از مانده سپردهینسبت مابالتفاوت مانده تسه
در محاسبه  کانه بانکرمالیر منابع غیدر محاسبه سا ییها باشد و شائبه یالت نمیبه مانده تسه 1ه جزء یمعادل نسبت سرما

  . آورد میوجود بسهم سود 
جه سود یا الزمۀ آن تفکیک حسابداري هر فعالیت بصورت مجزاست. و در نتیدیگر مسئله تعلق نماء به اصل است که 

هاي مالی بانک. این امر در بانکداري  زیان هر فعالیت باید به همان فعالیت تخصیص داده شوند و نه به دیگر فعالیت
شود و در بهترین وجه میانگین عملکرد مالی بانک به عنوان متوسط سود حاصل کارکرد  متعارف بدون ربا ملحوظ نمی

گري بانک  مسئله دیگر واسطه شود که مغایر با اصول بانکداري اسالمی است. یگذاران تسهیم م بانک در نظر و بین سپرده
هاي رایج مغفول مانده است. موارد دیگر نظیر محاسبات آثار ناشی از تأخیر تأدیه  در بانکداري اسالمی است که در شیوه

که در بانکداري اسالمی  شود تعهدات است که در چارچوب بانکداري فعلی فقط از طریق اعمال نرخ بهره انجام می
  ممنوع است.

حسابداري مشارکت راستین با طرح روشی منسجم براي حل موارد فوق و بسیاري موارد دیگر عمالً را حل منطقی و 
ها  ها و بدهی در این مقاله به نحوة درج اقالم دارایی نماید. مستدل این مسائل را در چارچوب عملیات مشارکت ارائه می

  زنامه پرداختیم.در زیر خط ترا

  منابع
  قابل دسترس است.  http://www.bidabad.comسایت  وبمستندات بانکداري مشارکت راستین در  •
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 .1394بانکداري راستین، جلد دوم: مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان، بیژن بیدآباد،   •

  .1394بیژن بیدآباد،  بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان،  •

، مجموعه مقاالت )PLS( نیان راستیت در سود و زکمشار يبانکدار يحسابداربیدآباد، بیژن، محمود الهیاري فرد،  •
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