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 چکیده
 

شود را به وکالت از که نزد بانک به امانت گذاشته می هاییسپردهبانک مجاز است ، بانکداری بدون ربا عملیات قانون بر اساس
و  کالهالوحقسود حاصله از فرایندهای اقتصادی را پس از کسر  ،و در پایان سال مالی کاربرده به سودده هایطرحدر  گذارسپرده
در این پژوهش، اعطای مابه التفاوت سود علیی السسیاو و قطعیی بیر  تقسیم نماید. گذارسپردهمتعلقه بین خود و  هایمالیات

بانک فعال در نظام بانکداری بدون ربا  32حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های آماری 
 و السساوعلی سود استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت 1394تا  1385ایران در دوره 

درصد کاهش خواهد یافت که این نشان از تاثیر منفی تفاوت سود علی السساو و قطعی  ۰۲۸/۰قطعی، حقوق صاحبان سهام  

ان و حقوق صیاحبان سیهام تعیارج و یود دارد. بر حقوق صاحبان سهام است. بنابراین میان اعطای دقیق سود به سپرده گذار
چنانچه بانک اقدام به پرداخت مابه التفاوت سود علی السساو و قطعی )به عنوان یک قلم تعهدی اختیاری( نماید منابع کمتری 

ده برای سهامداران خواهد داشت و ماهیت منافع متعارج سپرده گذاران و سهام داران انگیزه عدم پرداخت حقیوق کامیس سیپر
 گذاران را ایجاد می نماید.
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 مقدمه 1-1
 از رو ینا از و شتهدا هعهد به  امعه وتثر و لپو دشگر در ایهکنند تعیین نقش خدماتی و مالی تموسسا انعنو به بانکها
 مختلف یهاشبخ شدر در نداتومی هاکبان موثر و ومطلو فعالیت ستارا ینا درند. رداربرخو روکش هر دقتصاا در ایهیژو ه ایگا

 .اردگذ ی ا بر مهمی اتثرا تولیدات کیفی و کمی سطح یشافزا و دیقتصاا
مطرح شد بر یک اصس کلی استوار بوده و آن  1950ایده بانکداری اسالمی و تامین مالی اسالمی که نخستین بار در دهه 

سود بانکی   از نظام بانکی ایران حذف و  ، بهره1363بر اساس قانون عملیاتی بانکداری اسالمی مصوو سال تسریم ربا است. 
گذاری گردید. در بینی اسالمی و حذف ربا پایهدر این دوره بانکداری براساس  هاننظام بانکی ایران قرار گرفت.  مسور عملکرد

های خصوصی، زمزمه فعالیت بانک های خار ی و داری ایران تأکید می شود. حضور بانکتسقیق پیش رو بر دوره دوم بانک
همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت  هانی نیاز به تغییر نگرش در نسوه ارائه خدمات را به یک الزام تبدیس کرده است. به 

 ه است.نظر می رسد که این سیستم در بهبود متغیرهای کالن اقتصادی ناموفق بود
بانک ها در کس با دو نوع از مشتریان سروکار دارند گروه اول سپرده گذارانی هستند که مبالغی را به عنوان امانت در بانک ها 

بدون ربا موظف هستند که سپرده های انان را در فعالیت های  د و بانک ها طبق قانون بانکداریسپرده گذارای کرده ان
سود حاصس از آن فعالیت را در پایان سال مالی مساسبه و باتو ه به مبلغ سپرده گذاری شده از  اقتصادی سرمایه گذاری کرده و

گروه دوم از مشتریان بانک ها، سهامدارن بانک مسسوو می  سوی  مشتریان و مدت زمان سپرده گذاری به آنان پرداخت کنند.
ک سود می برند. حال باید سود حاصس از مبلغ سرمایه گذاری اری شده خود در بانشوند که به با تو ه به مقدار سهام سرمایه گذ

های ترین شاخصیکی از مهمشده توسط بانک در فعالیت های اقتصادی میان سپرده گذاران و سهام داران تقسیم گردد. 

ای در انتهای دوره است که بیشتر بانک هی های ایران مطابق با بانکداری اسالمی، پرداخت سود قطععملکرد بانک

احتمال اینکه سود  در حالی پرداخت نمی کنند و یا اینکه آن را صفر اعالم می کنندرا ایران این مقدار مابه التفاوت 

 ی پایان دوره باشد بسیار کم است.علی الحساب از پیش تعیین شده دقیقا  برابر با سود قطع

بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش،  هدف از نگارش این فصل آشنایی با کلیات تحقیق می باشد که در قالب 

اهداف پژوهش، قلمرو پؤوهش، سوال های پژوهش ، فرضیه های پژوهش، جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش، 

یر ارائه شده است که تصو روش انجام پژوهش و دلیل انتخاب این روش، محدودیت های پژوهش و تعریف مفاهیم

ه ما نشان می دهد که در ادامه در فصل دوم به تشریح عوامل موثر بر این کلی از از موضوع و متغیر اصلی تحقیق ب

 متغیر و تاثیر این عوامل بر متغیر اصلی تحقیق می پردازیم.
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 بیان مساله: 1-2
بانکداری در ایران، از آغاز پیدایش تاکنون، سیر تکاملی خاص خود را پیموده است. این روند به دو دوره متمایز از 

شود. دوره اول شامل فعالیت بانک های ایرانی از زمان شروع فعالیت تا مقطع پیروزی انقالب اسالمی یک میهم تفک

اری غرب و بر پایه ساز و کار بهره شکل گرفت. دوره دوم از داست. در این دوره نظام بانکی ایران برگرفته از بانک

تاکنون، حذف بهره از نظام بانکی و جایگزین  1363 هنگام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در فروردین سال

 سازی سود بانکی، محور عملکرد سیستم بانکداری ایران قرار گرفت.

که نزد بانک به  هاییسپرده هستند کهمجاز  های مالیها به عنوان واسطهبانک، قانون بانکداری بدون ربا بر اساس 

و در پایان سال مالی  کاربرده سودده به هایطرحدر  گذارسپرده شود را به وکالت یا وصایت ازامانت گذاشته می

تقسیم  گذارسپردهمتعلقه بین خود و  هایمالیاتو  الوکالهحقسود حاصله از فرایندهای اقتصادی را پس از کسر 

 (1۰6، ص 1395) قائمی اصل و همکاران،  نماید

ای مالی است. سود شرکت به دقت توسط فعاالن بازاری با اهمیت برای بازارهارقام سود یکی از اطالعات بسیار 

ترین شود و سود پیش بینی شده اصوال برای ارزش گذاری سهام به کار می رود. این تصور که سود، اصلیدنبال می

منبع اطالعات مختص شرکت است، توسط تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این تحقیقات 

گذاران به سود خیلی بیشتر از معیارهای دیگر از جمله سود تقسیمی و جریان نقدی تکیه که سرمایهدهد نشان می

دهد که مدیران سود را به عنوان معیار کلیدی مورد توجه کنند. همچنین نتایج تحفیقات نشان میمی

 (.13۸۸گیرند )ثقفی و بولو، گذاران و تحلیلگران در نظر میسرمایه

گذار بانک را هایی وجود دارد. در بانکداری اسالمی، سپردهسود مشارکت در سنّت اسالمی، تفاوت بین نرخ بهره و

ها از طرف موکاّلن رو، بانککند. ازاینگذاری و مشارکت انتخاب میعنوان وکیل خود در تمام عملیات سرمایهبه

اما در  ان در سود و زیان مشارکت دارند؛گذاررکت نموده، به نمایندگی از سپردهخود، در تمام عقود اسالمی مشا

ها به بانک گذاران سپرده خود را با نرخ مشخص، بنا به نوع سپردهداری و بازار آزاد، سپردهبانکداری نظام سرمایه

گذاری، بانک در نماید. در این نوع سرمایهگذار اخذ میگذاری را از سپردهدهند و بانک حتی هزینه سپردهقرض می

های بهره معموالً کند. درنتیجه، با توجه به موارد مزبور، نرخگیرنده عمل میگذار و وامسط مالی بین سپردهحکم وا

گفته « سود مشارکت»اما نرخ سود در بانکداری اسالمی که به آن  برای یک دوره زمانی مشخص، ثابت است؛

ها و اعتبارات، تعیین ا توجه به مشاع بودن سپردهطورکلی، بر اساس فلسفه اسالمی، بشود ـ اصوالً ثابت نیست. بهمی

های بانک است. ها و اعتبارات و مشارکتنوبه خود، مبتنی بر بازدهی مثبت یا منفی مجموع فعالیتهای سود بهنرخ

ها به نسبت تأمین منابع، گذاران و بانکافزوده حاصل از تمام معامالت و قراردادها نیز بین سپردهمجموع ارزش

 (.33، ص 13۸۲گردد )جمشیدی، سیم میتق

ور علی ه می شود به طشتاذها نرخ سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری را که نزد آنها به ودیعه گبانک

ها تسهیالت دهند لذا نمایند و چون از طرف سپرده گذاران وکالت دارند که با وجوه آنالحساب اعالم و پرداخت می

ست آن بخش از سود حاصله از عملیات وجوه سپرده گذاران را بطور واقعی محاسبه و ضمن در پایان سال می بای
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، ص 1395) قائمی اصل و همکاران،  مقایسه با سود علی الحساب پرداخت شده طی سال تفاوت آنرا اعمال نمایند

1۲۰.) 

روش سهام، ماهیت شده با استفاده از جذب سپرده و ف جذب پولی منابع میان سود بر همین اساس تخصیص

گیری مدیران بانکی وابسته خواهد بود. زیرا مشاع بودن صندوق جذب منابع پولی رفتاری خواهد داشت و به تصمیم

گذاری مستقیم، منجر به ایجاد و نیز مشاع بودن سود حاصل از تخصیص منابع در اعطای تسهیالت و سرمایه

 گذاران عقود مشارکتی خواهد شد.ود به سپردهتعارض میان تخصیص سود به صاحبان سهام و اعطای س

 هایدارایی خالص به نسبت شرکت، اصلی صاحبان و دارانسهام عالیق معرف سهام، صاحبان حقوق میان این در

 کسر از پس که شرکت، هایدارایی در را شرکت مالکین منافع باقیمانده سهام، صاحبان حقوق. است شرکت

 منافع اصل در سهام صاحبان حقوق تجاری، موسسه یک در. دهدمی نشان است، هآمد بدست شرکت، آن هایبدهی

 و قانونی سرمایه تعیین چون اهدافی سهام، صاحبان حقوق حسابداری، در. دهدمی نشان را موسسه اصلی صاحبان

 دنبال را ،شود توزیع سهام صاحبان بین تواند،می که سهامی سود تعیین و شرکت سرمایه منابع تعیین شده، ثبت

 سهام کسر سرمایه، سهام انباشته، زیان و سود: چون مواردی سهام صاحبان حقوق سهامی، شرکت یک در. نمایدمی

 .شودمی شامل را شرکت هایاندوخته و

سیستم  در توان دو الگوی انگیزشی و رفتاری را در خصوص عملکرد مدیران بانکی و سرمایه گذارانبنابراین می

 گذاران و صاحبان سهام( در نظر گرفت:  بانکی )سپرده

مدیران بانکی می توانند با اتخاذ رویکردهای مدیریتی مطابق قانون بانکداری بدون ربا به محاسبه سود قطعی پایـان 

التفاوت سود علی الحساب و قطعی را بـه سـپرده گـذاران اعطـان کننـد و در مقابـل حقـوق دوره اقدام نموده و مابه

نیز مبتنی بر ارزش گذاری سهام در بازار بورس و بـدون هرگونـه جهـت گیـری حمـایتی و ارزش  صاحبان سهام را

 قانونی و عادالنه گذاری بیش از حد، در اختیار سهامداران قرار دهند. در این حالت رفتار مدیران بانکی زمینه توزیع

 کند.را فراهم می گذاران در سیستم بانکیو تنظیم نظام انگیزشی سرمایه بانکی منافع و سود

در نقطه مقابل مدیران بانکی این امکان را دارند که با اعالم غیر واقعی سود قطعی پایـان دوره، آن را دقیقـا معـادل 

التفاوت سود علی الحساب و قطعی را صـفر اعـالم نماینـد. در ایـن سود علی الحساب گزارش نموده و درنتیجه مابه

خواهند داشت که حقوق صاحبان سهام را بیش از حد ارزش گـذاری نماینـد یـا صورت مدیران بانکی این امکان را 

سود خالص بانک را باالتر از مقدار حقیقی گزارش کنند. در این حالت رفتار مدیران بانکی مانع از توزیـع عادالنـه و 

 خواهد شد.گذاران در سیستم بانکی قانونی سود و منافع بانکی و ایجاد اخالل در نظام انگیزشی سرمایه

که در تقسیم سـود میـان  رفتار دوگانه ای است که پیشروی مدیران بانکی قرار می گیرد  مساله اصلی این پژوهش

سهامدارن و سپرده گذاران به چه نحوی عمل کنند و ترجیحـات رفتـاری مـدیران بـانکی بـه سـوی کـدام یـک از 

رد که با پاسخگویی به این تعارض تقسیم سود میان مشتریان بانک )سهامدارن و سپرده گذاران( سوق پیدا خواهد ک

 سپرده گذاران و سهام دران می توان در خصوص نوع ترجیحات رفتاری مدیران بانکی قضاوت نمود.




