
 

  حسابداري مشارکت راستین
  

  2محمود الهیاري فرد         1بیژن بیدآباد

  چکیده
و اقالم محوري در باالي خط ترازنامه  بر پایهاعتباري موسسات مالی و ها و  بانک حسابداري متعارف اصول

منابع  که بر اساس دباش بدون توجه به اصل تعلق نما به اصل و اغماض طول زمان مشارکت از ابعاد ورود به حریم ربا می
به موسسات مالی گري  واسطهاین موضوع با ذات فعالیت  وبر بدهی است  مبتنیمالکانه در بخش بدهی و داراییهاي 

و مبتنی بر بر پایه اقالم زیر خط ترازنامه حسابداري مشارکت راستین  اصولدر مقابل . استمتفاوت صورت مشارکت 
گري مالی  به نحویکه با ماهیت فعالیت واسطه باشد و گیرندگان منابع مالی میگذاران  تعهدات موسسه در قبال سپرده

نحوه تقسیم سود میان ذینفعان در این شیوه حسابداري سهم هریک از ذینفعان اعم از نیروي باشد.  منطبق می(مشارکت) 
 اقتصادي- برترین ابداع ریاضی شود. رابطه اولر می انجامایجاد شده ارزش افزوده براساس میزان سرمایه  انکار و صاحب

   بانکداري راستین بکار گرفته شده است.مشارکت که در حسابداري  باشد میبین ذینفعان  تقسیم سودبراي 
ها با سرمایه متغیر، حسابداري تامین  عملیات حسابداري در سیستم پایه، حسابداري صندوق نحوه در این مقاله

   شده است. بیانقاسطه مالی مضاربه و حسابداري تامین مالی م
  ، تسهیم سودمشارکت، مشارکت در سود و زیان، بانکداري راستین کلیدواژه:

  

  مقدمه
شارکت و از مسائل مهم در م یکی 4مجريو  3گذار سپرده نیبعملیات مشارکت سود حاصل از حسابداري 

ین مقاله براساس عملیات با توجه به اینکه روش حسابداري مشارکت راستین در ااست.  باالخص مشارکت بانکی
اند  طرح گردیده لذا از اصطالحاتی که در بانکداري راستین تعریف شده 5بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین
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والت بانکداري مشارکت در گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی داراي مقدار معینی نقدینگی (وجه نقد) متقاضی مشارکت مالی در محص سپرده 3

سود و زیان راستین که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا مجازي و در فضاي اینترنت) نسبت به خرید گواهی راستین یکی از 
 کند.  محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین اقدام می

خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب نامه اقتصادي  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 4
گذار مراحل اجراي  کند و پس از اقدام بانک در جهت مشارکت وي با سپرده بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک معرفی می

، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی، مالی طرح را تا پایان عملیاتی می
 اجراي طرح برخوردار باشد.

هاي اقتصادي بر مبناي  گذاري و فعالیت گذاران در سود و زیان طرحهاي سرمایه : مشارکت سپرده)PLS(مشارکت در سود و زیان راستین  5
  بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول اخالق اسالمی.  سازي نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور پیاده
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ولی اینجا با توجه به توسعه موضوع، حسابداري  6مباحث مقدماتی این روش قبالً مطرح شده است نمائیم. استفاده می
اجرایی نامه  در پیشنویس الیحه و آیینروش ن ایجزئیات حقوقی  نمائیم. سی میریشتري برمشارکت راستین را با تفصیل ب

  7بانکداري راستین موجود است.

  مسائل عمومی در حسابداري متعارف بانکی
ها به  هاي مالی نمونه بانک برخی از اشکاالت و ابهامات موجود در صورت :اشکاالت عمومی صورتهاي مالی بانکها

 :8تشرح زیر اس

» گردش حساب سود (زیان) انباشته«در سود قابل تخصیص پس از کسر سود سهام مصوب تعیین شده  عدم انطباق - الف
  .هاي مالی نمونه سازمان حسابرسی با صورت

به ) (دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی» هاي تامین مالی فعالیت«صورت جریان وجوه نقد شامل عدم انعکاس  - ب
  .»صورت تطبیق سود عملیاتی«هاي عملیاتی در  عنوان فعالیت

ها دشوار و در برخی موارد  هاي مالی نمونه براي بسیاري از بانک هاي توضیحی صورت تهیه و ارائه برخی از یادداشت - د
تسهیالت اعطایی به «هاي ارزي به تفکیک نوع ارز، نوع سپرده و نام بانک یا ارائه گردش  غیرممکن است. ارائه سپرده

  .از جمله این موارد هستند» اشخاص

ابطه با بندهاي مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس ردر  دهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:نب
 1386تا  1382طی سالهاي  )ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت و رفاه :تجاري کشور (شامل بانکهاي قانونی بانکهاي

به  1382بند در سال  141که از  باشد به نحوي می هاي مذکور ندهاي مندرج در گزارش% متوسط ب2/12رشد  حاکی از
   9افزایش یافته است. 1386بند در سال  225

 

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

گذاران را به درخواست ایشان  گذاران نموده و منابع سپرده بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده
گذاران گواهی راستین مربوط  سپرده نماید و در عوض به گذاري می در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه

گذار بوده و در این راستا  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده تسلیم می
  باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. 
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اصالحیه صورتهاي حجم قابل توجه مطالبات غیرجاري بانکها در سالهاي اخیر و  رجاري بانکها:یتعدیالت در مطالبات غ
قوانین بودجه کل کشور  29و  28بر پایه بندهاي مطالبات غیرجاري بانکها ي سرفصلهاي حسابدارمالی ناشی از اصالح 

به منظور مساعدت به بخش  1392قانون بودجه کل کشور سال  16 بندو همچنین  1391و  1390سالهاي به ترتیب در 
  باشد. کی کشور میو سالمت مالی نظام بان تعادلتولید و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاري بانکها نشانگر مصادیق عدم 

آغاز و نهایتاً در  1380تعهدي در بانکها از سال  حسابداريزمزمه اجراي  حسابداري تعهدي در مقابل حسابداري نقدي:
خود رسید اما نکته جالب اینکه در این بازه زمانی مقطع پایان سال  اوجبه  )752مب/بخشنامه بانک مرکزي (و با  84سال 

 83هاي خود را که در مقطع پایان سال  در آن سال بانکها مکلف شدند کلیه پرونده .باشد مقطعی قابل تامل می 1383
سازي سیستم درآمد تعهدي براي آنها اقدام نمایند بطوریکه درآمد  داراي مانده بودند شناسائی و نسبت به اجرا و پیاده

ه باشد) با شیوه تعهدي محاسبه و سپس با بود 83تسهیالت پرونده را از تاریخ پرداخت (که ممکن بود سالهاي قبل از 
درآمدهاي نقدي که در حسابهاي بانک اعمال شده بود بسنجند و بدین ترتیب در صورت ایجاد درآمدهاي بیش از 

شناسایی درآمدها به روش تعهدي در نظام  10.التفاوت را به حساب درآمد منتقل نمایند درآمدهاي ثبت شده، مبلغ مابه
  .شود مشخص حسابداري از طریق حساب مطالبات معوق تعدیل می بانکی با سازوکار

بایست کل سود سالهاي آتی در لحظه پرداخت تسهیالت به درآمد منتقل  اي با سود ثابت می ر عقود مبادلهد
را بعنوان سود سالهاي آتی اضافه شده کاال  قیمت بر فروش کاال کهبهاي نسیه  سود ناشی اززیرا همانطور که  .گردد

کنیم بلکه در لحظه فروش میزان کل فروش را بعنوان درآمد شناسائی کرده و چنانچه مشتري زودتر تسویه  فشاء نمیا
نمائیم لذا به نظر در عقود  مینماید برگشت قسمتی از درآمد سالهاي آتی را بعنوان هزینه تخفیفات نقدي فروش ثبت 

  .باشد تی نمیآسالهاي  اي باالخص فروش اقساطی دلیلی براي ایجاد سود مبادله
باشد زیرا بانکها درآمد تعهدي را تنها  بندي تسهیالت می فرآیند اجراي روش تعهدي کامالً وابسته به اجراي طبقه

ایجاد گروه معوق این رویه به معنی  .نمایند میماه پس از سررسید یا تاخیر در بازپرداخت تسهیالت در حسابها ثبت  6تا 
قسط از  9حال اگر مشتري  .بندي بعنوان مقدمه اجراي صحیح روش تعهدي مطرح شود گروه پس الزم استباشد.  می

قسط آخر به حساب  3قسط اول به حساب درآمد و سود  6تسهیالت فروش اقساطی را بازپرداخت ننماید طبیعتاً سود 
قسط  5ماه تاخیر مشتري  9باشد حال اگر پس از  قسط سرفصل سود دریافتنی می 9معوق می رود و سمت بدهکار سود 

  شود. مبهم تبدیل میپرداخت نماید پرونده به وضعیتی را 
میزان ه ر عقود مشارکتی بانکها بایست چنانچه زمان تهیه صورتهاي مالی زودتر از زمان سررسید تسهیالت باشد بد

این عمل با مبناي . ندشناسائی و ثبت نمایرا مدت زمان سپري شده از تاریخ پرداخت تا مقطع صورتهاي مالی سود 
  11.تعارض داردعلی التعریف فرآیند کسب سود کامل شود باید حسابداري تعهدي که بر اساس آن 

هاي وکالتی و مالکانه بر اساس  در بخش بدهی ترازنامه بانکها سپرده نحوه نمایش سرفصلهاي حسابداري در ترازنامه:
داراییها تسهیالت اعطایی براساس سررسید قراردادها نشان  زمانهاي سررسید افشا شده است، در صورتی که در بخش

شود که از زمان سررسید مطابق  داده نشده است. صرفاً تسهیالت اعطایی براساس سررسید، زمانی در ترازنامه افشا می
هاي مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوك  هاي بانک مرکزي زمانهاي خاصی سپري شود و در طبقه بخشنامه
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   12گیرند. ول قرار میالوص
هیات وزیران  1362اردیبهشت  17نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  آئین 7ند ب حق الوکاله بانکها:

هاي  هاي اداري بانکها براي تجهیز و اداره سپرده تواند شامل هزینه دارد: حق الوکاله می ) عنوان می88526(تصویبنامه 
 .در هر صورت مبلغ دیگري تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد .ودگذاري نیز بش سرمایه

طبق بخشنامه  .بانکها برابر نیم درصد ابالغ گردید 80حداکثر نرخ حق الوکاله سال  82سال  1383طبق بخشنامه مب/
حداکثر حق الوکاله برابر  83سال  847طبق بخشنامه  .% ابالغ شد3/5سقف حق الوکاله بانکها معادل  81سال  472مب/

 بطوریکه بانک مرکزي 90سال الوکاله بانکها مطابق بسته سیاستی و نظارتی  متغیر بودن میزان حق .% ابالغ گردید3/5
ها بدون توجه به ماهیت  الوکاله بانک لذا باید اذعان داشت که تغییر حق 13.گردید% تعیین 5/2الوکاله  حداکثر نرخ حق

 انکداري مشارکتی است.فعالیت ب

ها  هاي سود (بهره) عقود مختلف را از پیش به بانک هاي سیاستی و نظارتی بانک مرکزي نرخ از سوي دیگر بسته
شود که  نماید. این امر سبب می نماید که این موضوع مبحث مشارکت را به ربا با نرخ بهره ثابت تبدیل می الزام می
  عملیات بانکداري بدون ربا را انجام دهند ولی وارد حریم ربا شوند.  ها فقط مجبور باشند تشریفات بانک

تر  متعارف چنانچه زمان بازپرداخت بدهی طوالنیدر حسابداري  عدم وجود چارچوب الزم براي حسابداري مشارکت:
عد حسابدا تعریف شود، متناسب با آن میزان سود (بهره) تسهیالت (وام) افزون می ري به مفهوم تنزیل گردد. این عمل از ب

گردد که کامالً ربوي است. این عملیات در غالب عقود و مشخصا در فروش  ها ثبت می زمانی وام تلقی و در حساب
این امر به این معنی است که زمان در  اقساطی و اجاره به شرط تملیک و مرابحه و استصناع به وضوح قابل مشاهده است.

  هاي فعلی و آتی پول مبتنی بر نرخ بهره قرار دارد. نی بر ارزشمشارکت به عنوان عملیات ثابت مبت
: از لحاظ فقهی عدم استفاده از مفهموم زمان در تعریف ربا از بعد فقهی و بروز آن در حسابداري عملیات مشارکت

در معامله  شود. و این اشکال اساسی در تعارف فقهی از ربا است. به عبارتی اگر شامل متغیر زمان نمی 14تعاریف ربا
دار نیست و نقدي است. لذا بروز بهره اال و البد در حاشیه وجود زمان در  دار زمان صفر باشد، معامله دیگر مدت مدت

عقود تعریف فقیهان نیست لذا تعریف ربا مورد توجه شود. به دلیل اینکه این موضوع در  پرداخت و دریافت متحقق می
هاي اجرایی آن و الزامات مترتب بر حسابداري مشارکت  نامه و آیین 1362مصوب  شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا

    15دچار ابهام اساسی تنزیل است.
: یکی از اصول مهم بانکداري اسالمی تعلق نما یا نتیجه عمل اغماض اصل تعلق نما به اصل در حسابداري متعارف

گذاري خاص است. به عبارت دیگر نتیجه هر  لیت همان سرمایهگذاران و فعاالن مرتبط با سرمایه و فعا مشارکت به سپرده
 

 به همان مرجع فوق مراجعه شود. 12
  به همان مرجع فوق مراجعه شود  13
گـذاري و کاسـتیهاي فقـه متـداول در کشـف       اقتصادي ربا در وامهاي مصـرفی و سـرمایه   -تحلیل فقهی عبدالرضا هرسینی،بیدآباد، بیژن و  - 14

  .1382. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ارعاحکام ش
fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba  

ماهیـت ربـوي و غیرربـوي عملیـات بـانکی متـداول. مجموعـه         عبدالرضا هرسینی، شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینیبیدآباد، بیژن و  - 15
، پژوهشـکدة اقتصـاد، دانشـگاه    1382دي  3-4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 

    bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat، تهران .193-224تربیت مدرس، صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/reba
http://www.bidabad.com/doc/sherkat
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هاي  گذاري باید به صاحبان همان سرمایه بکارگرفته شده منتقل شود. رویه فعلی که تمام سود و زیان فعالیت سرمایه
ی نیست. شود موافق اصول کلی بانکداري اسالم گذاران به عنوان سود قطعی منتقل می مختلف یکجا انباشته و به سپرده

توان این مورد را در شرایط عقد گنجاند و به عبارتی این اصل کلی را بدون ایراد  هرچند به شرط توافق ضمن عقد می
شرعی و قانونی دور زد. ولی جهت حرکت به سمت بانکداري اسالمی باید این امر را مرعی داشت. حسابداري متعارف 

ها در  نماید که تفکیک حساب اي تدوین نمی ها را به گونه حساببندي  طبقه نیز این موضوع را نادیده گرفته و لذا ساختار
   سمت دارایی و بدهی به یکدیگر ملحق باشند.

  نیمشارکت راست يحسابداراصول  
  حسابداري در عملیات مشارکت در سود و زیان راستین بر مبناي اصول زیر استوار است:

 شود. هاي مالی بکار برده نمی ها و تحلیل و حسابنرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و عملیات  -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  متعارف با استفاده از نرخ بهره انجام می

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

 شود. تعریف می 16حاصلضرب ارزش اسمی سرمایه در مدت مشارکت همان سرمایه در طرح» سرمایه زماندار« -3

ع هر فرد تقسیم بر مجمو» سرمایه زماندار«الشرکه هر صاحب سرمایه در یک مشارکت برابر است با نسبت  سهم -4
 شود. نامیده می» الشرکه زماندار سهم«همه شرکاء. این نسبت » هاي زماندار سرمایه«

صاحبان سرمایه بین آنها » الشرکه زماندار سهم«سود یا زیان در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به نسبت  -5
 شود. توزیع می

منابع «ضروري است. » مصارف زماندار«و » منابع زماندار«در حسابداري مشارکت راستین براي هر طرح برابري  -6
مصرف «برابر است با مجموع » 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 » مصرف زماندار«آید.  ه دست میهمان سپرده در طرح ب
 مجري در مدتی که همان وجه در اختیار وي قرار گرفته است.

 شود. اسناد حسابداري هر طرح و عملیات مالی مربوط به آن در سرفصل جداگانه ثبت و نگهداري می -7

و در ذیل سرفصل همان طرح ثبت و آثار مالی آن بر مجري و  سود یا زیان هر طرح متعلق به همان طرح بوده -8
 گذاران همان طرح مترتب خواهد بود. سپرده

هاي متداول اخذ جریمه تأخیر تأدیه  در حسابداري مشارکت راستین آثار ناشی از تأخیرات غیرموجه برمبناي روش -9
ی کردن آثار ت مبتنی بر نرخ بهره بر متعهد تحمیل نمی أخیرات متعهد باید اثر تأخیر بر اقالم درآمدها و شود. براي کم

 گیري شده و به میزان خالص این اثر جریمه اخذ شود. هاي طرح اندازه هزینه

واسطه وجوه بودن بانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین موجب تفاوت فرآیندهاي ثبت اسناد   - 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 16
 شود. راستین به بانک ارائه میقصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان 
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شود. در این شیوه سرفصل حساب واسط براي وجوه  ف میحسابداري در این شیوه بانکداري با بانکداري متعار
ها به صورت اقالم باالي خط ترازنامه و یا در قالب تعهدات بانک در اقالم زیرخط  تواند در بخش بدهی دریافتی می

، اسناد انتظامی قراردادها، وثائق و تضمینات، 17هاي راستین ترازنامه ثبت شود. تعهدات مجري بابت صدور گواهی
گذاران از جمله سایر اسناد زیرخط  اي براي بیمه بخشی از اصل سرمایه سپرده هاي بیمه دات بانک و سایر شرکتتعه

 شود. ها است. هنگام تسویه، اسناد معکوس موارد فوق ثبت می ترازنامه در بخش دارایی

گذار و پرداختی به مجري همانند  و به دلیل اینکه وجوه دریافتی از سپرده 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

ان راستین که بانک را تبدیل به واسطه وجوه هاي بانکداري مشارکت در سود و زی با توجه به بندهاي فوق و ویژگی - 12
کند وقوع مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوك الوصول و سوخت شده فقط در صورت عدم اجراي دقیق  می

 محتمل خواهد بود. مقرراتمفاد 

یه شوراي پول و اعتبار) از تقسیم سرما 25/11/1382کفایت سرمایه (مصوب نامه  آیینسرمایه طبق نسبت کفایت  - 13
هاي  ) به مجموع دارایی27/10/1382ها و موسسات اعتباري مصوب  مربوط به سرمایه پایه بانک نامه آیینپایه (طبق 

% معین 8هاي متعارف  شود. حداقل این نسبت براي بانک خط موزون به ریسک محاسبه می اقالم باالي خط و زیر
ي در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین ناشی از شده است. با توجه به تغییر ماهیت عملیات مالی و حسابدار

 بندهاي فوق تعیین نسبت جدید کفایت سرمایه براي این نوع بانکداري ضروري است. 

  عملیات حسابداري مشارکت راستین
نامه  شود. بر اساس اطالعات طرح مشخص می 18نامه هاي زمانی مختلف در طرح منابع مورد نیاز طرح در دوره

گردد. این اقالم جملگی بر مبناي  طرح تعیین می» منابع زماندار«و نتیجتاً » سپرده زماندار«گذاري الزم و  رمایهمیزان س
نامه  بینی طرح اي منتج از پیش منابع پولی تجهیز شده به صورت مرحله» مصارف زماندار« نامه خواهند بود. بینی طرح پیش

سط بانک در زمانهاي مختلف و پس از اخذ مستندات الزم در هر مرحله مصوب خواهد بود. دراین رابطه منابع پولی تو

 

است که در سیستم پایه یا  PLSهاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  هاي راستین: نام مجموعه گواهی گواهی 17
توجه به وجه  هاي راستین با شوند. گواهی تعریف و صادر می PLSهاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  زیرسیستم

نام بودن، قابل انتقال به غیر، قابلیت  بیشوند.  نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی منتشر می
عرضه و تقاضا  ، درآمدزا بودن معامالت براي بانک، تعیین قیمت برحسب مکانیزم(بازار گواهی راستین) خرید و فروش در بازار ثانویه مجازي

از جمله ، مشتریانبودن و حقیقی یا حقوقی بودن خصوصی یا دولتی ، امکان با آخرین مالک گواهی اي دورهتسویه  گواهی راستین،در بازار 
 شود. هاي راستین زیر نظر واحد امین بانک انجام می تسویه یا تبدیل گواهیها داراي آن هستند.  گواهیاین خصوصیاتی است که 

ها و بررسی و  اي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگر تحلیل نامه: نوشته طرح 18
هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی  توجیه طرح از جنبه
بانک  PLSشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می الزم براي بررسی و

 سندي است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است. 
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شود. بانک با ضرورت برابري منابع زماندار و  بانک به مجري پرداخت می PLSو تایید اداره  19به تشخیص واحد امین
ع و صدور بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین براي هر مرحله، به تجهیز مناب 20مصارف زماندار در محصوالت

 کند. گذار و تخصیص آن به مجري اقدام می گواهی راستین براي سپرده

در محصوالت نوع اول (مشارکت در  (PLS)بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  21سود در سیستم پایه
براي  22پذیر هاي پایان ها) در طرح اي از طرح سود یا زیان یک طرح) و نوع دوم (مشارکت در سود یا زیان بسته

  شود: هاي مشارکت بر اساس روابط زیر محاسبه می گواهی
 رسد. ها) به فروش می پس از پایان عملیات اجرایی، طرح (یا بسته طرح -1

گذار، و ارزش آورده به معنی ارزش آورده  در عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی میزان سرمایه مشارکت سپرده -2
رزش ناشی از فعالیت مجري، و ارزش افزوده به معنی ارزش مازاد مجري و ارزش بازدهی کار مجري به معنی ا

آید. به عبارت دیگر  ها) به دست می (سود) ایجاد شده بر جمع سرمایه و آورده است که از فروش طرح (یا طرح
ا باشد. ب ها) می ها) منهاي جمع ارزش سرمایه و آورده برابر ارزش افزوده طرح (یا طرح قیمت فروش طرح (یا طرح

  این تعریف روابط زیر قبل از کسر کارمزد ارائه خدمات مدیریت سرمایه بانک صادق هستند:
  طرح شده تمام بهاي = شده پرداخت سرمایه ارزش + آورده ارزش 
طبق  هاي ارزیابی و نظارت دهد. بهاي تمام شده طرح شامل هزینه عبارت فوق تعادل منابع و مصارف طرح را نشان می

  شود. یممقررات مفاد 
  شده پرداخت سرمایه ارزش + آورده ارزش + کار بازدهی ارزش = شده تمام بهاي + افزوده ارزش 

  طرح شده تمام بهاي + افزوده ارزش = طرح فروش قیمت 
 

ندگی از طرف بانک درخصوص را به نمای PLSواحد امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین  19
هاي اعالم شده، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را با  حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه

 استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به صورتهاي مالی و نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.
  گذاري و مشارکت کند: گانه زیر مبادرت به سپرده محصوالت سهتواند در  گذار می سپرده 20

هاي ارزیابی شده توسط بانک را انتخاب و از  تواند خود یکی از طرح گذار می محصول نوع اول: مشارکت در سود و زیان طرح خاص: سپرده
ت اسمی گواهی خریداري شده و مدت زمان گذاري نموده و به نسبت قیم طریق خرید گواهی راستین طرح مربوطه در طرح منتخب سرمایه

  کند. مشارکت در طرح مورد نظر مشارکت می
گذاري در یک طرح خاص همزمان در چند طرح از  گذار بجاي سرمایه ها: سپرده محصول نوع اول: مشارکت در سود و زیان بسته طرح

بندي و به عنوان بسته یا سبدي  ها که توسط بانک دسته رحاي از ط هاي عرضه شده که بدلیل خصوصیات و شرایط آنها در قالب مجموعه طرح
گذاري و به نسبت قیمت اسمی گواهی خریداري شده و مدت زمان  ها تعریف شده است از طریق خرید گواهی راستین مربوط، سرمایه از طرح

  کند. هاي منتخب مشارکت می مشارکت در مجموعه طرح
دهـد تـا در آن قسـمت از سـود یـا زیـان        گذار سپرده خود را در اختیار بانک قرار می نک: سپردهمحصول نوع سوم: مشارکت در سود و زیان با

 آید مشارکت کند.  هاي موضوع بانکداري مشارکت در سود و زیان به دست می گذاري در طرح بانک که از طریق سرمایه
و قواعد و ضوابط کلی بانکداري مشارکت در سود و زیان اشاره به فرآیند اصلی  ):PLS(سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین  21

  دارد.  )PLS(راستین 
برداري از  گذار مولد نیستندو پس از پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهره برداري از لحاظ سپرده هاي پایانپذیر پس از آغاز دوره بهره طرح 22

 سند. ر یافته تلقی شده و به مصرف می گذار پایان نظر بانک و سپرده
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   شده پرداخت سرمایه ارزش + آورده ارزش + کار بازدهی ارزش = طرح فروش قیمت 
 

گذار بر قیمت فروش  برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایه سپرده گذار از ارزش افزوده ایجاد شده بازدهی سپرده -3
طرح و همچنین نسبت بازدهی مجري از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با مجموع نسبت بازدهی ارزش 

. در آورده مجري به قیمت فروش طرح بعالوه نسبت بازدهی ارزش افزوده ایجاد شده بر قیمت فروش طرح
شود به  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین که ارزش طرح در عوض فروش تقویم می 23هاي مالی زیرسیستم

  :گردد جاي قیمت فروش طرح از بهاي تقویم شده طرح استفاده می
   گذار سپرده سرمایه بازدهی نسبت = گذار) سپرده سرمایه (ارزش ÷ طرح) تقویمی (بهاي 

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

 
گذار و مجري از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت بازدهی آنها در ارزش افزوده طرح به دست  میزان سهم سپرده -4

  خواهد آمد. به عبارت دیگر:
   افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = گذار) سپرده یهسرما بازدهی (نسبت × طرح) افزوده (ارزش 

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

  به عبارت دیگر:
  افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = افزوده ارزش از ارگذ سپرده سرمایه بازدهی 

  افزوده ارزش از مجري آورده سهم میزان = افزوده ارزش از مجري آورده بازدهی 
  افزوده ارزش از مجري کار سهم میزان = افزوده ارزش مجري کار بازدهی 

 
گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده وي به  گذار از قیمت فروش طرح از جمع میزان سهم سپرده میزان سهم سپرده -5

آید. همچنین میزان سهم مجري از قیمت فروش طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده  دست می
  بعالوه میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري به دست خواهد آمد. به عبارت دیگر:

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

  +  (آورده مجري)
(میزان سهم کار مجري 

  از ارزش افزوده)
+  

(میزان سهم آورده مجري 
  از ارزش افزوده)

=  
میزان کل سهم مجري از 

  قیمت فروش طرح
 

  دهد که پس از توزیع: جمع دو رابطه اخیر نشان می -6
  طرح از گذار سپرده سهم + طرح از مجري سهم = افزوده ارزش + گذار سپرده سرمایه + يمجر آورده 

 

هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازهاي مالی خاص و یا  هاي مالی مشارکت در سود و زیان راستین: اشاره به روش زیرسیستم 23
هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تحت قواعد و ضوابط کلی سیستم پایه بانکداري  خدمات خاص مالی دارد. زیرسیمالی ستم

  باشند. می) PLS(سود و زیان راستین  مشارکت در
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  چنانچه روابط فوق را جمعبندي کنیم به رابطۀ زیر خواهیم رسید که در آن: -7
  شده پرداخت سرمایه بازدهی آورده+ بازدهی + کار بازدهی = افزوده ارزش 

به کار و سرمایه براساس بازدهی  24ه مشهور توزیع ارزش افزوده اولراین نوع توزیع از لحاظ اقتصادي منطبق با رابط -8
هریک از دارندگان کار و سرمایه است که اساس توزیع سود در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

 باشد. می

مجري گذار و  ، پس از محاسبات تسهیم فوق از سپردهمقرراتکارمزد ارائه خدمات مدیریت سرمایه بانک براساس  -9
 گذار و مجري پرداخت خواهد شد. آنها کسر و مابقی به سپرده» سهم الشرکه زماندار«به نسبت 

 هاي با سرمایه متغیر حسابداري صندوق

 از قرار ذیل است: 25هاي با سرمایه متغیر حسابداري مشارکت راستین براي صندوق

شرکاء اعم از موسسین و سایرین در ابتداي هر الشرکه  سرمایه اسمی صندوق برابر است با مجموع مبالغ اسمی سهم  -1
 دوره مالی.

 مقاطع زمانی دوره مالی صندوق باید از قبل تعیین و در اساسنامه صریحاً قید شده باشد. -2

الشرکه هر شریک از سرمایه صندوق برابر است با نسبت مبلغ اسمی آورده وي تقسیم بر مبلغ اسمی  نسبت سهم -3
 دوره مالی.سرمایه صندوق در ابتداي هر 

الشرکه زماندار شریک ضربدر  سهم هر شریک از سود یا زیان صندوق در پایان هر دوره مالی برابر است با سهم -4
 سود یا زیان صندوق.

چنانچه شریک سود یا زیان متعلقه ناشی از مشارکت در صندوق را در پایان دوره مالی دریافت ننماید، مبلغ سود یا  -5
 گردد. وي در اول دوره مالی بعد اضافه می زیان به مبلغ اسمی سرمایه

  تغییر در زمانبندي
بانک تمامی عملیات اجرایی و مالی طرح را تحت نظر گرفته و هنگام تسویه حساب میزان تأخیر در انجام طرح را 

قیمت  نامه به پایان نرسد، امین موظف است مظنه طرح در تاریخ مقرر در طرح در صورتی که کند. میمحاسبه و اعمال 

 

، کنفـرانس توسـعه مـدیریت پـولی و     نیراسـت  ياولـر در بانکـدار   هیبراساس قض يگذار و مجر سپرده نیسود مشارکت ب عیتوزبیدآباد، بیژن،  24
    fa.pdf-accounting-http://www.bidabad.com/doc/PLS ، تهران.1392بهمن  8-9بانکی، بانک انصار، 

ا شرکت سهامی با سرمایه متغیر شرکت سهامی خاص یا عام بوده که مبلغ دارائی و سهام سهامداران آن در طول زمان با تغییر در میزان سهام ی 25
براساس میزان سهم هر سهامدار در همان زمان محاسبه و  ورود و خروج سهامداران متغیر است. سهام سهامداران شرکت در هر مقطع از زمان

خود در  هامسمدت و مبلغ به نسبت  هامداران شرکتسآثار مالی شرکت به میزان سهم سهامداران در همان مقطع به سهامداران بار خواهد شد. 
به نسبت تعداد  هام شرکتابر است با مجموع سبر تواند باشد. سرمایه شرکت شرکت در هر زمان متغیر می. سرمایه کل ندسرمایه بانک شریک
هر اسمی برابر تعداد روزهایی که ارزش را نگهداشته است. تعداد سهام این شرکت سهامی شرکت خود را در  هامدار سهامروزهایی که هر س

به میزان مبلغ و  داران سهامیک شرکت سهامی در نظر گرفته شود کلیه  شرکتیشود فرض کنید. اگر چنین  نگهداشته می شرکتواحد سهم در 
یا  برند سود میمنافع شرکت هاي خود از  سرمایهمبلغ و مدت خواهند بود و متناسب با  شرکتمالک و صاحبان سرمایه این  مدت شراکت خود

 .نمایند در مقابل زیان وارده خسارت تحمل می

http://www.bidabad.com/doc/PLS
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آالت، تجهیزات،  اي اصلی و کمکی، ماشین اي طرح اعم از کاال، خدمت، مواد اولیه و واسطه بازار براي همه اقالم هزینه
نامه تحت  اي را در زمان مقرر شده در طرح ها، خدمات بکارگرفته شده و سایر اقالم هزینه تأسیسات، زمین، دستمزد

ر تغییر در هزینه طرح در اثر تأخیر از بازار استعالم و همراه با مستندات الزم ثبت عنوان زمان پایان طرح، براي محاسبه آثا
و نگهداري کند. همچنین امین موظف است قیمت فروش طرح اعم از دارایی، محصول، کاال و خدمت را در تاریخ 

م یا برآورد نموده و براي ها یا کاالهاي مشابه استعال هاي پایان یافته، دارایی مزبور حسب مورد براساس قیمت طرح
  محاسبه آثار مالی تغییر در درآمد طرح در اثر تغییر در زمانبندي همراه با مستندات ثبت و نگهداري کند.

  شود: هاي طرح در اثر تأخیر در زمانبندي با استفاده از رابطه زیر محاسبه می ها بر هزینه آثار تغییر قیمت
مقرر  بهاي تمام شده برآوردي طرح در تاریخ

  0 نامه طبق اطالعات  در طرح
  =  بهاي تمام شده طرح  -

اي ناشی از  میزان آثار هزینه
  تأخیر در زمانبندي 

  
  شود:  هاي طرح ناشی از تأخیر در زمانبندي با استفاده از رابطه زیر محاسبه می ها بر درآمد آثار تغییر قیمت

فروش برآوردي طرح در تاریخ مقرر در قیمت 
  0 نامه طبق اطالعات  طرح

  =  قیمت فروش طرح  -
میزان آثار درآمدي ناشی از 

  تأخیر در زمانبندي 
  

سبب تغییر بانک قصور مجري در انجام تعهدات  PLSچنانچه براساس تشخیص امین (و واحد امین) و تأیید اداره 
شود، خالص تغییر در درآمد منهاي  ها و درآمدهاي طرح) آثار تغییر قیمت بر هزینههاي طرح موضوع  در میزان هزینه

گذاران پرداخت  هزینه به شرط منفی بودن از سهم درآمد مجري یا از محل تضمینات و وثائق وي کسر و به سپرده
  خواهد شد.

بانک  PLSجام تعهدات و زمانبندي شود و تشخیص امین و تأیید اداره چنانچه تقصیر مجري سبب تأخیر در ان
مجري را مقصر بشناسد بطوري که منابع در اختیار را طبق قرارداد و تعهدات هزینه ننموده باشد مبلغی بعنوان جریمه به 

باشد  ئق وي میمجري تعلق خواهد گرفت که بانک موظف به کسر آن از سهم درآمد مجري یا از محل تضمینات و وثا
ها  گذاران منتقل کند. این جریمه در صورتی قابل مطالبه است که نرخ بازدهی زمانی سپرده تا در مرحله بعد به سپرده

ناشی رسید کمتر باشد. بانک در ابتدا مطالبات  نامه به پایان می هنگام تسویه از همین نرخ در زمانی که طرح باید طبق طرح
کند به نحوي که بخشی از جریمه وضع شده  و سپس جریمه موضوع این ماده را اعمال می را محاسبه از قصور مجري

اقدام سپس در  جریمه ناشی از قصور مجريباید ابتدا نسبت به اعمال  پوشش داده شود. لذا بانک  ياز قصور مجر یناش
ناشی از هزینه) ناشی از تأخیر  و خالص تغییر سود (درآمد منهايرا محاسبه صورت تقصیر مجري مابه التفاوت جریمه 

  شود: را اعمال کند. نرخ جریمه تاخیر در انجام تعهد موضوع این ماده به روش زیر محاسبه می قصور مجري
  نامه برابر خواهد بود با:  نرخ بازدهی سپرده برمبناي طرح -1
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ارزش آورده 

  مجري
-  

سهم سود 
برآوردي مجري 
در زمان مقرر در 

  نامه طرح

-  

تمام شده بهاي 
برآوردي طرح در 

زمان مقرر در 
  نامه طرح

-  

قیمت فروش 
برآوردي طرح 

در زمان مقرر در 
  نامه طرح

=  
نرخ بازدهی 

سپرده بر مبناي 
    نامه طرح

    
ارزش آورده 

  مجري
-  

سهم سود 
برآوردي مجري 
در زمان مقرر در 

  نامه طرح

-  

بهاي تمام شده 
برآوردي طرح 

در زمان مقرر در 
  نامه طرح

  
  نامه برابر خواهد بود با: نرخ بازدهی زمانی سپرده برمبناي طرح -2

  نامه نرخ بازدهی سپرده برمبناي طرح  
  نامه نرخ بازدهی زمانی سپرده بر مبناي طرح  =

  نامه طول مدت طرح در طرح  
  
  نرخ بازدهی سپرده تحقق یافته برابر خواهد بود با: -3

ارزش آورده   
  مجري

  -  سهم سود مجري   -
بهاي تمام شده 

  طرح
-  

قیمت فروش 
  طرح 

=  
نرخ بازدهی 
سپرده تحقق 

    یافته 
    

ارزش آورده 
  مجري

  -  سهم سود مجري   -
بهاي تمام شده 

  طرح
  
  نامه برابر خواهد بود با: نرخ بازدهی زمانی سپرده برمبناي طرح -4

  نرخ بازدهی سپرده تحقق یافته  
  نرخ بازدهی زمانی سپرده تحقق یافته  =

  طول مدت طرح  
  
  نرخ جریمه تأخیر در انجام تعهد برابر خواهد بود با: -5

  تعهد انجام تأخیر جریمه نرخ نامه= طرح برمبناي سپرده زمانی بازدهی نرخ- یافته تحقق سپرده زمانی بازدهی نرخ 
تعهد در مجموع مبلغ چنانچه نرخ جریمه تأخیر در انجام تعهد مثبت بود با حاصلضرب نرخ جریمه تأخیر در انجام 

  شود. اي طرح (بدون توجه به زمان)، میزان جریمه تأخیر الزم االخذ از مجري محاسبه می اسمی منابع سپرده
تمامی عملیات مالی و تولید و جابجایی مواد و کاال را تحت نظر  قرراتبانک بر اساس م PLSاداره واحد امین 

مجري (تولید کننده) ملزم است مطابق قرارداد با نظارت واحد امین در  گرفته و در صورت عدم تحویل کاال در سررسید،
هاي بانک بعنوان  هریک از موارد خودداري و تاخیر بر اساس مفاد قرارداد و این فصل پس از پرداخت کارمزد و هزینه

مذکور و در صورت  بانک پس از وصول مبالغ PLSگذار پرداخت کند. اداره  جریمه از طریق بانک به خریدار یا سپرده



12  

گذار (یا دارنده گواهی  عدم ایفاي تعهدات مجري، از محل تضمینات و وثائق وي اقدام به وصول مطالبات بانک و سپرده
  مربوط یا خریدار) خواهد کرد.

در  شود. خریدار، خسارت دیگري از مجري اخذ نمیگذار یا  سپرده، بنا به درخواست ذکورعالوه بر جریمه م
ملکرد مجري در حین انجام طرح حاکی از آن باشد که تحویل کاال توسط مجري با تأخیر قابل قبول در صورتی که ع

بانک موظف است تا در تاریخ تحویل  PLSنامه میسر نباشد اداره  بینی شده در طرح عرف پس از تاریخ تحویل پیش
را از محل وثائق و تضمینات مجري وصول و گذار (یا خریدار یا دارنده گواهی مربوط) و بانک  کاال، مطالبات سپرده

 پرداخت کند.

  تسویه حساب
هاي انجام شده توسط مجري، واحد امین خواهد بود. واحد امین موظف است در  مرجع رسیدگی به هزینه

خصوص مصرف وجوه توسط مجري، نگهداري حسابها و صورتهاي مالی طرح، نظارت، رسیدگی و اظهار نظر کند. 
تواند به صورت  هاي آن است که می د امین براساس نوع طرح و با توجه به نوع فعالیت و سایر ویژگیهاي واح سیدگیر

شود) و با بررسی صورت وضعیتهاي ارائه شده  ها توسط واحد امین مشخص می هاي ادواري (ادوار گزارش گزارش
الزحمه خدمات  حق اهد بود.هاي انجام شده توسط واحد امین مورد پذیرش مجري خو توسط مجري باشد. رسیدگی

هاي تایید نشده توسط واحد امین به  شود. هزینه هاي آن طرح تلقی می واحد امین در ارتباط با هر طرح، به عنوان هزینه
هاي  ها کالً بر عهده مجري بوده و جزو هزینه هاي طرح و یا آورده نقدي مجري تلقی نشده و اینگونه هزینه عنوان هزینه

هاي قانونی طرح نظیر مالیات و سایر کسورات قانونی مورد پذیرش واحد  شود. هزینه طرح پذیرفته نمیگذاري  سرمایه
نامه  ها در طرح باشد. مجري موظف است قبالً نسبت به برآورد و درج این نوع هزینه هاي قابل قبول می امین، جزو هزینه

 اقدام کند.

د و زیان به نوعی پیمانکاري در خدمات مدیریت سرمایه است با توجه به اینکه عملیات بانکداري مشارکت در سو
بندد  گذار را توسط بانک در فعالیت اقتصادي خود به کار می شود که منابع مالی سپرده لذا مجري پیمانکاري تلقی می

بود. نرخ مالیات قانون مالیاتهاي مستقیم نرخ مالیاتی پیمانکاري بر فعالیت وي مترتب خواهد  104بنابراین بر اساس ماده 
  بر فعالیتهاي مشارکت در سود و زیان از حداکثر ده درصد میزان ارزش افزوده طرح تجاوز نخواهد کرد.

و زمان تسویه حساب با است  مقررات تغییر در زمانبنديتسویه حساب نهایی با مجري مشروط به رعایت مفاد 
شود. پایان   رح، ظرف مدت مقرر در قرارداد انجام میهاي نهایی واحد امین و پایان قطعی ط مجري، پس از رسیدگی

هاي آن و نوع  قطعی طرح حسب نوع آن و نوع محصول بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و زیرسیستم
   هاي صادره منوط به تحقق تمام شرایط قراردادهاي منعقده با مجري خواهد بود. گواهی

منتج از عدم تامین به موقع منابع تایید شده واحد امین توسط بانک باشد ، که در زمانبنديخسارت ناشی از تأخیر 
به شرط عدم قصور مجري بر عهده مجري نخواهد بود. چنانچه تأخیر ناشی از قصور یا تقصیر بانک باشد بانک موظف 

   میزان خسارت وارده را جبران کند. مقررات تغییر در زمانبندياست تا طبق مفاد 
نحوه تسویه حساب در  29و موات 28و اجاري 27هاي مولد و یا انواع دارایی 26ناپذیر پذیر و پایان انهاي پای در طرح

 

رسند و پس از آغاز دوره  برداري به تولید می ه ساخت و آغاز دوره بهرهها هستند که پس از پایان دور ناپذیر آن دسته از طرح هاي پایان طرح 26
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  گیرد:  ها با توجه به نوع تأمین مالی و گواهی به شکل زیر صورت می هرنوع از این طرح
مشارکت  شوند هنگام پایان طرح و پس از زمان فروش مورد هایی که با گواهی مشارکت تأمین مالی می در طرح -1

هاي مشمول این نوع تسویه  شود. طرح گذار و مجري تسویه حساب می پذیر) با سپرده (پایان دوره ساخت طرح پایان
گذار با بانک در مورد سود یا زیان گواهی مشارکت  شوند. تسویه حساب سپرده پذیر تلقی می هاي پایان حساب طرح

یان شعبه/بانک) در پایان سال مالی به صورت قطعی بر اساس در ارتباط با محصول نوع سوم (مشارکت در سود یا ز
  صورتهاي مالی شعبه/بانک صورت خواهد گرفت. 

هاي پذیره به سهام  شوند پس از پایان دوره ساخت با تبدیل گواهی هایی که با گواهی پذیره تأمین مالی می در طرح -2
هاي مشمول این  کند. طرح تسویه حساب میگذار و مجري  شرکت مجري یا شرکت جدیدالتأسیس، بانک با سپرده

  شوند. هاي پایان ناپذیر تلقی می نوع تسویه حساب طرح
شوند هنگام پایان طرح، زمان فروش مورد مضاربه (پایان عملیات  هایی که با گواهی مضاربه تأمین مالی می در طرح -3

گیرد.  تسویه حساب صورت می گذار و مجري باشد و در این مقطع با سپرده فروش کاالي مورد مضاربه) می
  شوند. پذیر تلقی می هاي پایان هاي مشمول این نوع تسویه، طرح طرح

گذار  شوند منافع مضاربه به صورت ادواري به سپرده هایی که با گواهی مضاربه ادواري تأمین مالی می در طرح -4
ن عملیات فروش کاالي مورد شود و هنگام پایان طرح زمان فروش آخرین بخش مورد مضاربه (پایا پرداخت می

هاي مشمول این نوع  گیرد. طرح گذار و مجري تسویه حساب صورت می مضاربه) بوده و در آن زمان با سپرده
  شوند. پذیر تلقی می هاي پایان تسویه، طرح

شوند هنگام پایان طرح، زمان تحویل کاالي موضوع طرح پس از  هایی که با گواهی آتی تأمین مالی می در طرح -5
گذار و مجري و خریدار تسویه حساب  بوده و با سپرده JFS4یا فروش کاالي نهایی در  JFS3ساخت کاال در 

  شوند. پذیر تلقی می هاي پایان هاي مشمول این نوع تسویه حساب طرح گیرد. طرح صورت می
ه با پرداخت شوند هنگام تسویه حساب طرح زمانی است ک هایی که با گواهی مقاسطه تأمین مالی می در طرح -6

گذار و مجري تسویه حساب  گذار و تملیک کامل طرح به مجري، بانک با سپرده آخرین قسط مجري به سپرده
  شوند. پذیر تلقی می هاي پایان هاي مشمول این نوع تسویه حساب طرح کند. طرح می

مانی است که با پرداخت شوند هنگام تسویه حساب طرح ز هایی که با گواهی مقاسطه اجاره تأمین مالی می در طرح -7
گذار و مجري تسویه  گذار و تملیک کامل طرح به مجري، بانک با سپرده آخرین قسط و اجاره مجري به سپرده

 شوند. پذیر تلقی می هاي پایان هاي مشمول این نوع تسویه حساب طرح کند. طرح حساب می

ام تسویه حساب طرح زمانی است که با شوند هنگ هایی که با گواهی مقاسطه مشارکت تأمین مالی می در طرح -8
گذار و تملیک کامل طرح به  پرداخت آخرین قسط و سود و زیان آخرین دوره مالی مقرر توسط مجري به سپرده

هاي پایان  هاي مشمول این نوع تسویه حساب طرح کند. طرح گذار و مجري تسویه حساب می مجري، بانک با سپرده
 

 شود. گذار از بازدهی طرح در طول عمر اقتصادي طرح منتفع می گذار و مجري مولد هستند و سپرده برداري از لحاظ سپرده بهره
  شود. هاي در حال فعالیت اتالق می هاي مولد: به بنگاه دارائی -  27
  شود که قابلیت اجاره به غیر دارند. هایی اتالق می اجاري: به آن دسته از دارائیهاي  دارائی -  28
 .شود می گفته مشابه هاي دارایی و نشده کشت زراعی هاي زمین و تعطیل و افتاده ازکار هاي بنگاه به - 29
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 شوند. ناپذیر تلقی می

شوند هنگام تسویه حساب طرح در پایان قرارداد است و  ایی که با گواهی مشارکت رهنی تأمین مالی میه در طرح -9
  گذار مسترد خواهد شد.  اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده

گذار  ارکت به سپردهشوند در هر دوره منافع مش هایی که با گواهی مشارکت رهنی ادواري تأمین مالی می در طرح - 10
گذار  پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در پایان قرارداد است و اصل منابع نیز در پایان قرارداد به سپرده

 مسترد خواهد شد. 

شوند تسویه حساب طرح در پایان قرارداد است و اصل و  هایی که با گواهی مضاربه رهنی تأمین مالی می در طرح - 11
  گذار مسترد خواهد شد.  نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده منافع مشارکت در این

گذار  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده هایی که با گواهی مضاربه رهنی ادواري تأمین مالی می در طرح - 12
به شود و اصل منابع نیز در پایان قرارداد  پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در پایان قرارداد انجام می

  گذار مسترد خواهد شد.  سپرده
شوند زمان تسویه حساب طرح در پایان قرارداد است و اصل  هایی که با گواهی مزارعه رهنی تأمین مالی می در طرح - 13

 گذار مسترد خواهد شد.  و منافع مشارکت در این نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده

گذار  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده تأمین مالی میهایی که با گواهی مزارعه رهنی ادواري  در طرح - 14
شود و اصل منابع نیز در پایان قرارداد به  پرداخت و زمان تسویه حساب اصل منابع طرح در پایان قرارداد انجام می

 گذار مسترد خواهد شد.  سپرده

حساب طرح در پایان قرارداد است و شوند زمان تسویه  هایی که با گواهی مغارسه رهنی تأمین مالی می در طرح - 15
 گذار مسترد خواهد شد. اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده

گذار  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده هایی که با گواهی مغارسه رهنی ادواري تأمین مالی می در طرح - 16
شود و اصل منابع نیز در پایان قرارداد به  ن قرارداد انجام میپرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در پایا

 گذار مسترد خواهد شد.  سپرده

شوند زمان تسویه حساب طرح در پایان قرارداد است و  هایی که با گواهی مساقات رهنی تأمین مالی می در طرح - 17
 د خواهد شد.گذار مستر اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده

گذار  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده هایی که با گواهی مساقات رهنی ادواري تأمین مالی می در طرح - 18
شود و اصل منابع نیز در پایان قرارداد به  پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در پایان قرارداد انجام می

 گذار مسترد خواهد شد.  سپرده

شوند زمان تسویه حساب طرح در زمان پایان قرارداد است  ا گواهی استصناع رهنی تأمین مالی میهایی که ب در طرح - 19
 گذار مسترد خواهد شد. و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در پایان قرارداد به سپرده

گذار  ت به سپردهشوند در هر دوره منافع مشارک هایی که با گواهی استصناع رهنی ادواري تأمین مالی می در طرح - 20
شود و اصل منابع نیز در پایان قرارداد به  پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در پایان قرارداد انجام می

 گذار مسترد خواهد شد.  سپرده

گذار پرداخت و زمان  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده هایی که با گواهی اجاره تأمین مالی می در طرح - 21
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 گذار مسترد خواهد شد. اصل منابع طرح در پایان قرارداد است و اصل منابع در پایان قرارداد به سپردهتسویه حساب 

 گردد. شود و با عودت آن به بانک مال توثیقی آزاد می گواهی ضمانت در قبال توثیق مال صادر می - 22

 یا وجه آن در سررسید شوند زمان تسویه حساب تحویل کاال هایی که با گواهی امانت تأمین مالی می در طرح - 23
 قرارداد است.

گواهی تأمین اجتماعی تابع مقررات تأمین اجتماعی است و وقتی توسط دارنده آن به صندوق تأمین برگشت داده  - 24
 گردد. شود تسویه می

 گردد. گواهی تأمین شخصی وقتی توسط دارنده آن به صندوق بازنشستگی برگشت داده شود تسویه می  - 25

 شود. گردد تسویه می ري وقتی توسط دارنده آن دریافت میگواهی تأمین مستم  - 26

 گردد. گواهی تکافل پس از مدت معین و با انجام پرداخت به افراد الزم الحمایه تسویه می - 27

  گردد. گواهی قرض پس از بازپرداخت بدهی توسط افراد الزم الحمایه به بانک تسویه می  - 28
تواند گواهی خود را  یان طرح مشارکت خود را در طرح خاتمه دهد میچنانچه دارنده گواهی راستین بخواهد قبل از پا

 (در محیط مجازي اینترنتی یا در شعبه) بفروش رساند. 30در بازار گواهی راستین

  تبدیل گواهی پذیره به سهام 
م و انتقال هاي پذیره به سها ناپذیر (مستمر)، بانک در پایان عملیات اجرایی طرح با تبدیل گواهی هاي پایان در طرح

با  )مالکیت طرح به دارنده گواهی پذیره به میزان سهم الشرکه زماندار (شامل مبلغ اسمی و طول مدت مشارکت
هاي پذیره وفق  گذاران تمامی گواهی کند. طبق متن قرارداد اولیه با مجري و سپرده گذار تسویه حساب قطعی می سپرده

  تجارت به سهام شرکت مجري یا شرکت جدید التأسیس تبدیل خواهد شد.  قانون اصالح قسمتی از قانون 158ماده  2بند 
 تواند گواهی پذیره خود را قبل از تبدیل به سهام، با قیمت توافقی به مجري منتقل یا به غیر بفروشد. گذار می سپرده

هاي پذیره صادره را با  توانند گواهی هنگام تبدیل گواهی پذیره به سهام، مجري و دارندگان گواهی پذیره متوافقاً می
هاي پذیره با احتساب مدت مشارکت  الشرکه زماندار مجري و دارندگان گواهی رعایت تمامی ضوابط و با احتساب سهم

بینی و در متن قرارداد تصریح و  نامه پیش بایست در طرح آنها به سهام شرکت جدید التأسیس تبدیل کنند. این موضوع می
تواند با مشابه  ن هنگام عقد قرارداد با مجري فراهم شده باشد. عمل تبدیل گواهی پذیره به سهام، میمقتضییات قانونی آ

گذاران بعنوان سهم مجري از طرح (با لحاظ مدت زمان مشارکت آورده مجري)  قراردادن آورده مجري با سپرده سپرده
ران) مبناي تسهیم در مالکیت یک شرکت گذا گذاران (با لحاظ مدت زمان مشارکت سپرده سپرده و سپرده سپرده

چنانچه طبق قرارداد توافق شده باشد که عمل تبدیل گواهی پذیره به سهام در مالکیت شرکت  جدیدالتأسیس باشد.
اي که در طرح بکار  مجري انجام شود، بانک باید ارزش دارایی شرکت مجري را قبل از عقد قرارداد ارزیابی و تا اندازه

هاي ارزیابی  مجري در طول عملیات اجرایی طرح مجاز به فروش دارایی بعنوان آورده مجري منظور کند.شود  گرفته می
شده در تبصره فوق نیست. نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام به دارایی شرکت مجري هنگام تبدیل گواهی پذیره به 

صورت افزایش نسبت اخیرالذکر در زمان تبدیل سهام نباید بیشتر از مقدار همین نسبت در هنگام عقد قرارداد باشد. در 
 

هاي راسـتین و اوراق بهـادار    دهندگان گواهی الکنندگان و انتق سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معامله )RCM(سامانه بازار گواهی راستین 30 
  بدون ربا در بانک مشارکت در سود و زیان راستین است.
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ها و حقوق صاحبان  گواهی پذیره به سهام در مقایسه با همین نسبت هنگام عقد قرارداد، به میزان افزایش خالص بدهی
یابد و در تسهیم سهم  ها، مبلغ اسمی آورده مجري به همان میزان کاهش می سهام و با توجه به کیفیت دارایی

گذاران  و مجري مالك عمل قرار خواهد گرفت. پس از تکمیل مراحل اجرایی طرح، گواهی پذیره سپرده گذاران سپرده
نامه به بانک، مصوبه مجمع  شود. شرکتهاي سهامی اعم از عام و خاص موظفند همزمان با ارائه طرح به سهام تبدیل می

ید موافقت مجمع با افزایش سرمایه از طریق عمومی فوق العاده به انضمام آگهی مندرج در روزنامه رسمی را که مؤ
قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت باشد را ارائه کنند. در مصوبه مجمع به  158صدور سهام جدید و با رعایت ماده 

هاي پذیره را به سهام  برداري گواهی شود که پس از انجام مراحل اجرایی طرح و آغاز دوره بهره بانک اختیار تام داده می
  تبدیل کند. 

هاي زیر  الشرکه زماندار آنان از فرمول گذاران (دارندگان گواهی پذیره و مجري بر اساس سهم سهم الشرکه سپرده
 آید: به دست می

الشرکه زماندار دارنده گواهی پذیره بر اساس مبلغ اسمی گواهی پذیره و طول مدت مشارکت و همزمان با در  سهم -1
 آید: و مدت زمان مشارکت آورده مجري از رابطه زیر به دست مینظر گرفتن میزان آورده مجري 

    
  

  
  

  
میزان   

  سپرده 
×  

مدت مشارکت سپرده هر 
  گذار سپرده

=  
سهم الشرکه 
زماندار هر 

    گذار سپرده
)  

مبلغ اسمی 
  هر سپرده

×  
مدت مشارکت 

  هر سپرده
(  

مجموع 
  کل

+ 
آورده 
  مجري 

×  
مدت 
  مشارکت

  
  برابر است با: الشرکه زماندار مجري  سهم -2

    
  

  
  

  
آورده   

  مجري
  مدت مشارکت   ×

=  

سهم 
الشرکه 
زماندار 
  مجري

  
)  

مبلغ اسمی 
  هر سپرده

×  
مدت مشارکت 

  هر سپرده
(  

مجموع 
  کل

+ 
آورده 
  مجري 

×  
مدت 
  مشارکت

  
گذار و مجري طبق  مبلغ سهام جدید جهت صدور (افزایش سرمایه) بر اساس جمع مبلغ اسمی سهم هر سپرده -3

  آید: گذاران و مجري بدست می هاي زیر براي همه سپرده فرمول
  گذار سپرده هر سهم اسمی مبلغ = گذار سپرده زماندار الشرکه سهم × ها) سپرده اسمی مبلغ + مجري (آورده 

  مجري سهم اسمی مبلغ = مجري زماندار الشرکه سهم × ها) سپرده اسمی مبلغ + مجري (آورده 
  
گذار و مجري  قبل از محاسبات تسهیم فوق از سپردهمقررات ریت سرمایه بانک براساس کارمزد ارائه خدمات مدی -4

  شود. الشرکه زماندار آنها نسبت به مبلغ اسمی طرح کسر می متناسب با سهم
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   (MFS)تامین مالی مضاربه حسابداري 
امین مالی مضاربه تواند از زیرسیستم ت هاي بازرگانی می بانک جهت تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز طرح

)MFS کند و بعنوان واسطۀ  گذار اقدام به انعقاد عقد مضاربه با مجري می کند. بانک به عاملیت از طرف سپرده ) استفاده
دهد و بر عملیات مجري نظارت و از  گذار را براي انجام مضاربه در اختیار مجري (مضارب) قرار می وجوه منابع سپرده

کند. پس از انجام عملیات مالی مضاربه،  گواهی مضاربه یا گواهی مضاربه ادواري تسلیم میگذار  سوي دیگر به سپرده
کند.  گذار و مضارب تقسیم می سود یا زیان حاصله را پس از کسر کارمزد بانک (در صورت تحقق سود) بین سپرده

مجري (مضارب) در امر خرید و گذار توسط  )، استفاده از سرمایه سپردهMFSموضوع مضاربه در تامین مالی مضاربه (
  .فروش (تجارت) است 

گذاران) براساس نسبت بازدهی سرمایه و کار از ارزش افزوده  نسبت سهم سود هر یک از طرفین (مجري و سپرده
آید. در عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی میزان سرمایه مشارکت  هاي زیر به دست می عملیات مضاربه براساس فرمول

ر و ارزش بازدهی کار مضارب به معنی سود حاصل از مضاربه و ارزش افزوده به معنی سود ناشی از فروش و گذا سپرده
  باشد:  ارزش کاالي فروش رفته به معنی مبلغ فروش کاال می

گذاران بر ارزش  گذاران از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایه سپرده سهم سود سپرده -1
فروش رفته. همچنین سهم سود مجري از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش افزوده بر  کاالي

  ارزش کاالي فروش رفته. به عبارت دیگر:
  گذاران سپرده سود سهم = گذاران) سپرده سرمایه (ارزش ÷ رفته) فروش کاالي (ارزش 

  مجري سود سهم = افزوده) (ارزش ÷ رفته) فروش کاالي (ارزش 
 

گذاران و مجري از حاصل ضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده ایجاد شده به دست خواهد آمد.  میزان سود سپرده -2
  به عبارت دیگر:

  گذاران سپرده سود میزان = گذاران سپرده سود سهم × افزوده ارزش 
  مجري سود میزان = مجري سود سهم × افزوده ارزش 

 
گذاران و مجري بر اساس نسبت بازدهی خود در ارزش افزوده ایجاد شده  ن سپردهبر این اساس هرکدام از طرفی -3

  گذاران و مجري به شرح ذیل است:  سهیم خواهند شد. پس از محاسبه میزان سود طرفین تسویه با سپرده
  گذاران سپرده به پرداختی میزان = گذاران سپرده سود میزان + گذاران سپرده سپرده مبلغ 

  مجري به پرداختی میزان = جريم سود میزان 
  

گذار و  کارمزد بانک بعد از انجام محاسبات و تسهیم، از ارزش افزوده ناشی از مضاربه به نسبت میزان سود سپرده
کارمزد بانک به  شود. مجري برمبناي کل منابع تأمین مالی شده به نفع بانک از طرفین کسر و به حساب بانک واریز می

  ده در عملیات مشارکت قابل دریافت است. شرط تحقق ارزش افزو
گذار و مجري بالمناصفه باشد  بانک و مجري توافق کنند که تسهیم سود مضاربه بین سپرده PLSچنانچه اداره 



18  

بینی شده در  الزم است تا مجري هنگام عقد قرارداد به میزان نصف حاصل ارزش اسمی سپرده منهاي ارزش افزوده پیش
  اربه طرح خود را خریداري کند. نامه، گواهی مض طرح

(منتج از مبلغ اسمی و » سهم الشرکه زماندار«گذار بر اساس  اصل سپرده و ارزش افزوده ناشی از مضاربه هر سپرده
محاسبه و بین  مقررات حسابداري مشارکت راستین هاي مضاربه صادره براي هر طرح طبق مفاد مدت مشارکت) گواهی

 اخت خواهد شد. به عبارت دیگر: گذاران توزیع و پرد سپرده

  
  ×  مبلغ اسمی گواهی مضاربه      

طول مدت 
  گواهی مضاربه

=  
گذار (دارنده  سهم سپرده

گواهی مضاربه) از ارزش 
    افزوده

  ×  طول مدت آنها  (
هاي  مبالغ اسمی گواهی

  مضاربه صادره براي طرح
  مجموع کل  )

  
ا و در یک تاریخ منتشر شوند فرمول فوق به شکل زیر ساده هاي مضاربه یکج چنانچه براي یک طرح تمامی گواهی

  :شود می
  مبلغ اسمی گواهی مضاربه  

=  
گذار (دارنده گواهی  سهم سپرده

  هاي مضاربه صادره براي طرح مجموع کل مبالغ اسمی گواهی    مضاربه) از ارزش افزوده
  

شود. مجري  بینی می آن و شرایط بازار پیشبینی شده  نامه براساس قیمت پیش بهاي فروش مورد معامله در طرح
مکلف است که هنگام فروش قیمت واقعی روز فروش کاال را قبالً به تایید واحد امین برساند. واحد امین ضمن بررسی 

  قیمت مذکور و تطبیق آن با مظنه قیمت بازار مجوز فروش کاال به قیمت اعالمی از طرف مجري را صادر خواهد کرد.

  (IFS)أمین مالی مقاسطه ت حسابداري
نامه و آورده خود از بانک  ابتدا مجري با ارائه طرحکه  شرح استاین مراحل اجرایی در تامین مالی مقاسطه به 

گذاران براي مشارکت در طرح مزبور اقدام نماید. بانک در صورت  کند تا نسبت به تجهیز منابع سپرده درخواست می
گذاران با لحاظ نوع طرح یکی از سه نوع گواهی  نامه، با اخذ منابع از سپرده وتائید طرح تأیید اهلیت و توانائی فنی مجري

بانک در انتهاي دوره ساخت طرح را ارزیابی نموده و ارزش ریالی آن را بر اساس قیمت و کند. مقاسطه را صادر می
گذار (مقسط) اقدام به تقسیط سهم  و سپردهنماید. در این مقطع بانک با تعیین سهم مجري (قاسط)  ضوابط بازار تقویم می

گذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) و منافع آن اعم از اجاره یا بازدهی طرح به نحوي که نرخ بهره در  الشرکه سپرده
گردد. در  در مقاسطه عادي، اقساط برمبناي نرخ بازدهی ناشی از ساخت طرح محاسبه مینماید.  آن وجود ندارد، می

اي جمعاً میزان  گذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) با مبلغ اجاره دوره اجاره، اقساط اصل سهم الشرکه سپرده مقاسطه
گذار از ارزش  کند. در مقاسطه مشارکت، اقساط اصل سهم الشرکه سپرده گذار را مشخص می اي به سپرده پرداخت دوره

گذار از بهاي تقویمی طرح جمعاً  تناسب با سهم الشرکه سپردهاي طرح م عین طرح (پس از تقویم) با مبلغ بازده دوره
گذاران براي کل دوران عمر طرح نیست و  کند. تقسیط سهم سپرده گذار را مشخص می اي به سپرده میزان پرداخت دوره
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در آن شود به اتمام برسد.  گذار) است و قبالً معین می (سپرده 31باید تا تاریخ مشخص که زمان استهالك سهم مقسط
  شود.  زمان قاسط (مجري) کل طرح را مالک می

  )IFSهاي اقساط در تأمین مالی مقاسطه ( ویژگی
کند پس از اتمام دوره ساخت و تقویم  گذار گواهی مقاسطه (عادي) دریافت می پذیر که سپرده هاي پایان در طرح

جریان دریافتی از قاسط خواهد داشت. باشد و تا زمان استهالك سهم مقسط دو  طرح در بهاي تقویمی طرح سهیم می
گذار از بهاي تقویمی طرح (تقویم شده در انتهاي دوره  اي منبعث از بازپرداخت اصل سهم سپرده یکی اقساط دوره

ساخت) و دیگر ارزش زمانی سرمایه وي نزد مجري با نرخ بازدهی زمانی برابر با نرخ بازدهی ناشی از تقویم طرح نسبت 
 طرح به نسبت سهم الشرکه خود. به سرمایه اسمی 

کند پس از اتمام دوره ساخت و تقویم  گذار گواهی مقاسطه اجاره دریافت می پذیر که سپرده هاي پایان در طرح
باشد و تا زمان استهالك سهم مقسط دو جریان دریافتی از قاسط خواهد داشت.  طرح در بهاي تقویمی طرح سهیم می

گذار از بهاي تقویمی طرح (تقویم شده در انتهاي دوره  ازپرداخت اصل سهم سپردهاي منبعث از ب یکی اقساط دوره
 ساخت) و دیگر اجاره مالی که نزد مجري دارد.

کند پس از اتمام دوره ساخت و  گذار گواهی مقاسطه مشارکت دریافت می ناپذیر که سپرده هاي پایان در طرح
ا زمان استهالك سهم مقسط دو جریان دریافتی از قاسط خواهد باشد و ت تقویم طرح در بهاي تقویمی طرح سهیم می

گذار از بهاي تقویمی طرح (تقویم شده در انتهاي  اي منبعث از بازپرداخت اصل سهم سپرده داشت. یکی اقساط دوره
 دوره ساخت) و دیگر بازدهی طرح به نسبت سهم الشرکه خود.

مجري باید  برداري طرح خواهد بود. ساخت و شروع بهره شروع بازپرداخت اقساط در مقطع زمانی انتهاي دوره
، تناسب طول دوره و مبلغ 32هاي پرداخت اقساط را با طول مدت زمان مساوي مشخص نموده و واحد ارزیابی زمان

گذار پس از گذشت اولین دوره پس از اتمام مراحل  مدت زمان دریافت اقساط توسط سپرده پرداخت را تائید نماید.
  ز و تا زمان استهالك سهم مقسط ادامه خواهد داشت.ساخت آغا

 حسابداري تسهیم سود در مقاسطه

نسبت سهم هر یک از طرفین از طرح در مقطع انتهاي دوره ساخت براساس نسبت بازدهی سپرده و آورده و کار 
د. بهاي تقویمی آی هاي زیر بدست می و فرمول حسابداري مشارکت راستیناز ارزش افزوده عملیات مقاسطه براساس 

(بازاري) طرح در انتهاي دوره ساخت منهاي جمع مبلغ سپرده و مبلغ آورده، ارزش افزوده طرح در انتهاي دوره ساخت 
  باشد.  می

  طرح شده تمام بهاي = سپرده مبلغ + آورده مبلغ 
  سپرده مبلغ + آورده مبلغ + کار بازدهی ارزش = طرح شده تمام بهاي + افزوده ارزش 

 

گذار) با دریافت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره یا بازدهی طرح) از قاسط دیگر  زمان استهالك سهم مقسط: زمانی است که مقسط (سپرده 31
آید. نحوه محاسبه زمان استهالك سهم مقسط با توجه به به طول عمر  ) به تملک مجري درمیسهمی از عین مقسطه را ندارد و مقسطه (طرح

طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسط یا مقسطان (با توجه به مدت مشارکت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از 
 شود. طی طرح در پایان دوره طرح) محاسبه میبینی ارزش اسقا اتمام دوره ساخت طرح (و در صورت لزوم پیش

 سنجد. بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي طرح را می PLSواحد ارزیابی: واحدي است در اداره  32
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  طرح شده تمام بهاي + افزوده ارزش = طرح شده تقویم بهاي 
  سرمایه مبلغ + آورده مبلغ + کار بازدهی ارزش = طرح شده تقویم بهاي 

گذار  گذار از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت مبلغ سپرده سپرده بدین ترتیب نسبت سهم سپرده
همچنین نسبت سهم مجري از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با بر بهاي تقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت. 

مجموع نسبتهاي مبلغ آورده مجري به بهاي تقویمی طرح بعالوه نسبت بازدهی ارزش افزوده ایجاد شده بر بهاي تقویمی 
  طرح:

   گذار سپرده سپرده سهم نسبت = گذار) سپرده سپرده (مبلغ ÷ طرح) تقویمی (بهاي 
  مجري آورده سهم نسبت = مجري) (آورده ÷ طرح) تقویمی (بهاي 

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

هاي فوق در ارزش افزوده طرح در انتهاي  گذار و مجري از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت میزان سهم سپرده
  دوره ساخت بدست خواهد آمد:

   افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = گذار) سپرده سپرده سهم (نسبت × افزوده) (ارزش 
  افزوده ارزش از مجري آورده سهم میزان = مجري) آورده سهم (نسبت × افزوده) (ارزش  

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

گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده وي  از جمع میزان سهم سپرده گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده
آید. همچنین میزان سهم مجري از بهاي تقویمی طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده بعالوه  بدست می

  میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر:
   طرح تقویمی بهاي از گذار سپرده سهم میزان = افزوده) ارزش از گذار سپرده سهم (میزان + گذار) پردهس (سپرده 

  +  آورده مجري
میزان سهم کار مجري از 

  ارزش افزوده
+  

میزان سهم آورده مجري 
  از ارزش افزوده

=  
میزان کل سهم مجري از 

  بهاي تقویمی طرح
  

  از توزیع: دهد که پس جمع دو رابطه اخیر نشان می
  طرح از گذار سپرده سهم + طرح از مجري سهم = افزوده ارزش + گذار سپرده سپرده + مجري آورده 

  
زمان استهالك سهم مقسط با توجه به طول عمر طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسط (با توجه به 

بینی ارزش  ساخت طرح (و در صورت لزوم پیش مدت مشارکت) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از اتمام دوره
 شود: اسقاطی طرح در پایان عمر طرح) به شکل زیر محاسبه می

  ×  طول عمر طرح
  گذار از بهاي تقویمی طرح  میزان سهم سپرده

  طول زمان استهالك سهم مقسط   =
  بهاي تقویمی طرح
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تواند به نمایندگی از  شود. بانک می اسبه میهاي مقاسطه یکسان مح زمان استهالك سهم مقسط در انواع طرح
گذاران هنگام عقد قرارداد با مجري از ابتدا زمان استهالك سهم مقسط را با توافق مجري تعیین نماید. در  طرف سپرده

بینی جریان مالی طرح و مجري را براي حصول اطمینان از بازپرداخت اقساط در طول  این صورت واحد ارزیابی باید پیش
 ره بازپرداخت کل اقساط ارزیابی و تأیید کند. دو

پذیر در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را تقویم نموده و بر  هاي پایان براي محاسبه اقساط مقاسطه عادي در طرح
کند. در این  گذار را مشخص می اساس زمان استهالك سهم مقسط مبلغ و تعداد اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده

   شود. گذار می گذار و اقساط بازدهی زمانی سپرده سپرده ه اقساط شامل دو بخش اقساط اصل سپرده سپردهحالت محاسب
گذار از نسبت میزان بازدهی کل طرح (برابر با ارزش افزوده ایجاد شده طرح در  نرخ بازدهی زمانی سپرده سپرده -1

گذاران و آورده  طرح (مجموع سپرده سپرده کار برده شده در اي به انتهاي دوره ساخت) به میزان منابع سرمایه
 آید:  مجري) بدست می

  
  ارزش افزوده ایجاد شده طرح در انتهاي دوره ساخت 

=  
نرخ بازدهی زمانی 

  گذاران + آورده مجري) (مجموع سپرده سپرده× (طول دوره ساخت)   گذار  سپرده سپرده
 

گام عقد قرارداد مشخص نیست و پس از انتهاي دوره ساخت نرخ بازدهی زمانی سرمایه در ابتداي دوره ساخت و هن -2
 آید و نباید در هنگام عقد قرارداد مشخص و شرط شود. دست می و تقویم ارزش طرح به

گذار در هر دوره تا زمان استهالك سهم مقسط توسط مجري به  اقساط (مساوي) اصل و بازدهی سپرده سپرده -3
 گذار طبق فرمول زیر خواهد بود: سپرده

)}  
نرخ بازدهی 
زمانی سپرده 

  گذار سپرده
)×(  

طول زمان 
استهالك 
  سهم مقسط

) ×{ ×(5/0+1  

میزان سهم 
گذار از بهاي  سپرده

  تقویمی طرح
(  

  
  

=  

  
  
  مبلغ هر قسط

  طول زمان استهالك سهم مقسط
 

نماید.  قویم میپذیر در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را ت هاي پایان براي محاسبه اقساط مقاسطه اجاره در طرح
گیرد. بانک بر اساس زمان استهالك سهم  گذار در اجاره مجري قرار می طبق قرارداد طرح تا زمان استهالك سهم سپرده

کند.  گذار از بهاي تقویم شده طرح و اجاره آن را مشخص می گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده سپرده
اي طرح  گذار از بهاي تقویمی طرح و اجاره دوره ش اقساط اصل سهم سپرده سپردهدر مقاسطه اجاره، اقساط شامل دو بخ

  گردد.  گذار پرداخت می شود که توسط مجري به سپرده می
تواند براي هر دوره یکسان نباشد.  شود. مبلغ اجاره می در مقاسطه اجاره، اجاره بها در ابتدا مشخص و شرط می -1

گذار از بهاي تقویمی طرح هنگام عقد قرارداد توافق و شرط  ز میزان سهم سپردهتواند به عنوان نسبتی ا همچنین می
  شود.

 آید: طرح براي هر دوره از رابطه زیر بدست می  میزان قسط بعالوه اجاره -2
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  گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده
  اجاره = مبلغ هر قسط  +

  طول زمان استهالك سهم مقسط
  
گذار از بهاي تقویمی طرح (نسبت اجاره) هنگام عقد قرارداد شرط  ان نسبتی از میزان سهم سپردهاگر اجاره بها بعنو -3

 آید: طرح براي هر دوره از رابطه زیر بدست می  شود، در این حالت میزان قسط بعالوه اجاره

)  
  گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده

  ) = مبلغ هر قسط1(نسبت اجاره + ×   )
  ان استهالك سهم مقسططول زم

  
تواند براي هر دوره متفاوت باشد. در این حالت نسبت اجاره در هر دوره باید هنگام عقد قرارداد  نسبت اجاره می -4

  توافق و شرط شود. 
ناپذیر چنانچه طرح طبق قرارداد به عنوان یک طرح  هاي پایان براي محاسبه اقساط مقاسطه مشارکت در طرح

گذاران  گذاران نیز از بازده طرح سهم برند، سپرده اي) تلقی شود و توافق شود تا سپرده ش افزوده دورهتولیدي (مولد ارز
اي سهمی نیز از ارزش افزوده هر دوره را نیز دریافت خواهند کرد. در این حالت  عالوه بر دریافت اقساط دوره

ت مبلغ قسط در هر دوره برابر با مجموع میزان اصل باشد. در این حال اي طرح سهیم می گذار در سود و زیان دوره سپرده
  گذار از بهاي تقویمی طرح خواهد بود: و بازدهی (سود یا زیان) سهم سپرده سپرده

  گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده 
+  

گذار از ارزش افزوده  میزان سهم سپرده
  اي طرح در هر دوره  (سود یا زیان) دوره

  = مبلغ هر قسط
  زمان استهالك سهم مقسط طول

  
چنانچه در پایان دوره ساخت بهاي تقویمی طرح کمتر از بهاي تمام شده آن باشد، ضرر و زیان ناشی از کاهش 

شود. در اینگونه موارد  ها که منجر به پائین آمدن بهاي طرح شده است از طریق بیمه زیان محدود ساخت جبران می قیمت
شود. در این حالت  قرارداد، مقسطه زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفین تسویه حساب میطبق توافق قبلی مندرج در 
گیرد. این رویه فقط در مقاسطه عادي است و در مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت استفاده  کارمزد به بانک تعلق نمی

تفاوت بهاي تقویمی طرح از بهاي تمام شده توانند شرط کنند که چنانچه  بانک و مجري در قرارداد فیمابین می شود. نمی
  آن از حد معینی کمتر گردید مقسطه زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفین تسویه حساب شود. 

در زمان استهالك سهم مقسط (پایان مدت قرارداد)، مجري طبق قرارداد پس از پرداخت آخرین قسط خود 
کامل مالکیت را به پایان خواهد رساند. هزینه انتقال مالکیت جزو شود و بانک مراحل انتقال  مقسطه را مالک می

بینی و در جریان مالی مقاسطه منظور و همراه با پرداخت  گذار و مجري بوده که از ابتدا در قرارداد پیش هاي سپرده هزینه
گذار  ط متعلق به سپردهگذار از اقسا اقساط توسط مجري به نسبت سهم مالکیت مجري از وي اخذ و به میزان سهم سپرده

در  شود. شود. هزینه انتقال نهائی مالکیت از این محل پرداخت می کسر و در حساب مخصوص نزد بانک نگهداري می
هاي انتقال، سهم افزایش یافته براي مجري از مجري اخذ و سهم افزایش یافته مرتبط  بینی نشده هزینه صورت افزایش پیش

اي موضوع مقاسطه محاسبه و  بانک باید کارمزد خود را در مبلغ اقساط دوره خواهد بود. گذار بر عهده بانک با سپرده
 گردد.  لحاظ نماید.کارمزد بانک در هر مرحله از دریافت اقساط کسر می
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  گیري خالصه و نتیجه
و  فرآیندهاي عملیاتی، نظارتی و مدیریتی در بانکداري راستین نه تنها در جهت تحقق سالمت و ثبات مالی

روزنه جدیدي را براي توسعه فرآیندها باشد بلکه وجود ویژگیهاي فنی منحصر بفرد  همچنین رشد و توسعه اقتصادي می
    نماید. ایجاد میو فعاالن مالی  و پژوهشگران براي صاحبنظران علوم بانکداري، اقتصاد اخالق و حسابداري

متعارف دخالت مانده تسهیالت اعطایی در در حسابداري بانکداري بدون رباي  موجودیکی از اشکاالت 
الوکاله معادل نسبت  گذارن و بانک است. به نحویکه نسبت سهم سود بانک پس از کسر حق محاسبه سهم سود سپرده

باشد. به بیان دیگر نسبت سهم سود بانک معادل  ها به مانده کل تسهیالت می مابالتفاوت مانده تسهیالت از مانده سپرده
سهم محاسبه هایی در محاسبه سایر منابع غیرمالکانه بانک در  باشد و شائبه نمیبه مانده تسهیالت  1جزء  نسبت سرمایه

ها از طریق اتکاء به سازوکارهاي درونی مدیریت ریسک،  از اینرو است که موضوع بازدهی داراییسود وجود دارد. 
اري متعارف از اهمیت بیشتري برخوردار است. به ) و مدیریت منابع و مصارف در بانکدALMمدیریت دارایی و بدهی (

گذاري و اقتصادي، اتکاي موسسات مالی و اقتصادي را  بیان دیگر عدم مداخله مستقیم ذینفعان در تعیین فعالیتهاي سرمایه
و  محاسبه سوداز سوي دیگر وجود شفافیت در کند.  به تصمیمات هیئت مدیره به عنوان نماینده صاحبان سهام بیشتر می

است  صورتهاي مالی و ارائه مستندات مالی به ذینفعان از جمله الزامات حکمرانی شرکتی در موسسات مالی و اعتباري
  . داران قرار گیردبایست مورد توجه بانک که می

راستین نه تنها مطابق با اصول حکمرانی شرکتی است بلکه در برگیرنده الزامات مشارکت اصول حسابداري 
ده از رابطه ااستفباشد.  با استفاده ازآخرین دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و مدلهاي ریاضی می اقتصاد اخالق

گذاران، بانک و مجریان می باشد. این رابطه به عنوان  اولر نقطه عطف در محاسبه سهم سود بین ذینفعان اعم از سپرده
باشد که در حسابداري محصوالت این شیوه  داري راستین میبانکهاي مالی  و زیرسیستماري در سیستم پایه دباروش حس

   بانکداري مورد استفاده قرار می گیرد.
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