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Company name 

 تبسیخچِ حسبثذاسی اسالهی

ای هَرد پذیزش قزار گزفتِ است  هتِ هجتو  ٍ هٌطتا دستبثواری      ایي هَضَع ثِ عَر گستزدُ

هٌتمن  ریطتِ در ایتبامتب ٍ پتور اقتػتبد ًتَیي        ای هِ اهتزٍسُ اس نى استتدبدُ هت    یبفتِسبسهبى

« سبهب نریتوتمکب  خمبهتزیکب  پزٍپَرضٌمي ٍ پزٍپَرضطٌبامتب»ًبم هتبة اٍ ثب . اَهبپبچمَا  دارد

. ضتَد همالدی هٌتطز گزدیو هِ اٍامي ًَضتبر در دَسُ دسبثواری قلوواد هت    1494در سبل 

ااجتِ ایي هَضَع ثبیست  خبعزًطبى گزدد هِ اَهب پبچمَا  ثِ دامت  اثتواع ًمتبم دستبثواری     

 هٌتشرش ٍ طجقِ ثٌذی   کذثٌذیهَرد اعتجبر ًمس  ثلکِ اٍ اٍامي هس  ثَد هِ ایي ًمتبم را  

 .هزد



Company name 

 تبسیخچِ حسبثذاسی اسالهی

ّتبی  درراثغتِ ثتب اث تبد     هٌدتز ثتِ ارا تِ دستتَراا و     هزین ظَْر اسالم ثِ ّوزاُ ًشٍل قزنى 

در دقمق  اسبس ًمبم اقتػبدی استاله   . گزدیوگًَبگَى سًوگ  ّوچَى ه بهالت اقتػبدی 

ّبی  در خػَظ ایٌکِ چگًَِ یک هست ٍ هبر را ثبضو هِ هثبلًطئ  گزفتِ اس خَد قزنى ه 

در ًتمدِ خلق ًمبم دسبثواری اساله   . ارا ِ ه  دّوسَق داد  ه  تَاى خبیش در راُ هجبح ٍ 

در راثغِ ثتب ًوتَُ   هزین راٌّوبی  ّبی  را در دقمق  قزنى . ّن السم ثَد ٍ ّن اختٌبة ًبپذیز

ایتي ی ٌت    . همالدی ارا ِ داد 610ثب ٍد  ااْ  در سبل دسبثواری ّوزاُ ّبی ّوای  ف بام 

 . استسبل پیش اص کتبة پبچیَلی حضَس داشتِ  800حسبثذاسی اسالهی حذٍد 



Company name 

 تبسیخچِ حسبثذاسی اسالهی

 صیرشا تبسیخچرِ حسربثذاسی تَسری ًَیسرٌذ بى      اًگمش ًمست    ایي هَضَع ضگد

ّتب رٍی دستبثواری ث تص    ٍ توزهتش ٍ ثوتآ نى   صثبى ًگربس  شرذُ اسرت   اًگلیسی

 .اس خػَغ  هطَرّبی اًگلمس  سثبى در قزٍى ًَسدّن ٍ ثمستن همالدی ثَدُ 

 ّبی نى ًمش گستتزش یبفت   ّوشهبى ثب رضو اسالم  ًمبم اقتػبدی اساله  ٍ توبم ف بام .

تَس ِ ٍ ثسظ تدبرت در داخ  ٍ خبرج اس خْتبى استالم هَختت ارتقتب ٍ ثْجتَد ستبسٍهبر       

ایتي  . گزدیودسبثواری هَرد پذیزش در راثغِ ثب ٍخِ ًقو  هبالّبی دریبفت  ٍ تَسیع ضوُ 

ثتِ  . هتمالدی اس اّومت  ثمطتتزی ثزختَردار گزدیتو      624هَضَع ثب ه زف  سهبت در سبل 

ّتب را ثتِ هٌمتَر هوبستجِ ٍ پزداخت  سهتبت ضتزٍری        عَری هِ ًمبس ثِ ًگْواری دسبة

 .سبخ 



Company name 

 تبسیخچِ حسبثذاسی اسالهی

ثش ًیبص ثِ یک ًظبم حسبثذاسی ٍ اّویرت  ّوبى عَر هِ پمطتز ًمش اضبرُ ضتو   هزین قزنى 

هثبل ّبی  هزثَط ثِ ایتي سهمٌتِ را   . تبهمو داردّب ٍ هعبهالت تجبسی ثجت ٍ ًَشتي ثذّی

ٍ  282نیتِ  ( سَرُ هجبرهِ ثقتزُ ) 2ٍ سَرُ  30نیِ ( سَرُ هجبرهِ هْف)18ه  تَاى در سَرُ 

-ٍ ًمش ثِ عٌَاى عتَالً  « (قزؼ)نیِ دِیي»سَرُ ثقزُ ثِ عٌَاى  282نیِ . هطبّوُ ًوَد 283

در خػتَظ ًَضتتي ٍ   ّبی عووُ ًمبسایي نیِ ثِ توبه  . ضَده هزین ضٌبختِ تزیي نیِ قزنى 

ه زف  رسو  دفبتز دسبثواری  هدبّمن ٍ . ّب ٍ دیَى ٍ ه بهالت تدبری اضبرُ داردثج  ثوّ 

 .غَرت پذیزف اساله  خالف  دٍرُ ّبی اٍامِ ّب در رٍیِ



Company name 

 تَسعِ حسبثذاسی اسالهی

اس آنجایی که توسعه حسابذاری در دولت اسالمی همزاه با سکات بود، بنای رسممی آ  بما   
درآمتذَب ي  ثبتت  بمزای ماما ، اس آ ، ت مت    . آغاس به کار نمود( دولتی)اهذاف حکومتی 

همای  یافته و رویههای حسابذاری توسعهسیستم. شذبزداری ب زه َبی خزاوٍ عمًمیَزیىٍ
 :بنذی کزدبخش، تقسیم 7توا  به شذه را در دولت اسالمی میپذیزفته

 (تا تاکیذ تز دام ٍ چارپایاى)حساتذاری هزتَـ تِ حیَاًات 
حساتذاری ساخت ٍ ساس 

حساتذاری ضالیشارّای تزًج 

حساتذاری اًثار کاال 

 ِ(حساتذاری ارس)حساتذاری سک 
ُّای گَسفٌذاىحساتذاری هزتَـ تِ چزاگا 

 خشاًِحساتذاری 



Company name 

 تَسعِ حسبثذاسی اسالهی

آٍر جْزت  ّای الزشام رٍیِّبی حسبثذاسی دس دٍلت اسالهی اص عشیك سبصی سیستنتَسعِ ٍ پیبدُ
ِ    هثتب  ثشختی  . ضتذ هتی پطتتیجبًی  ثثت رٍیزذادّا   تَستظ هشاخت    ثجتت  ّتبی  ّتب دس ساثغتِ ثتب سٍیت

ایي هَاسد ضبهل هَضتَاب  صیتش   . ٍ اضخبظ وبسآفشیي تَسعِ یبفت ٍ ثِ وبسگشفتِ ضذ( دٍلتی)حىَهتی
 :هی ثبضٌذ

 
سٍیذادّبی هبلی ثبیذ ثِ سشات ٍ ثِ هحض ٍلَع ثجت ضًَذ. 

ثٌذی ضًَذثبیست عجك هبّیت خَد عجمِسٍیذادّبی هبلی هی. 

حبلیىتِ   دس ( ّتب ًیتض ثبیستتی افطتب گتشدد     هٌتبث  ایتي دسیبفتت   )ثبیست دس سوت ساست غفحِ ثجت ضًَذّب هیدسیبفت
 (ّوشاُ ثب تَضیحب )ضًَذ ّب دس سوت چپ غفحِ ثجت هیپشداخت

ای ًجبیذ ثیي سٍیذادّبی هبلی خْت ثجت ٍخَد داضتِ ثبضذگًَِ فبغلِّیچ. 

تػحیح، ثبصًَیسی یب پبن وشدى سٍیذادّبی هبلی هوٌَع است. 

تْیِ ضَددٍسُ ای ثبیذ ّبی گضاسش. 

(حسبثشسی. )ضًَذهمبیسِ دٍسُ لجل ّبی ٍ ثب گضاسشگشفتِ ثبصثیٌی لشاس دٍسُ ای ثبیذ هَسد ّبی گضاسش 



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی ًَیي

 اساله   اقتػبد اساله  ًمش رٍ ثِ افَل ًْتبد ٍ خبیگتبُ ختَد را ثتِ ًمتبم      قورت ّبی ثب افَل
استت وبر هستلوبًبى   . هزسَم اهزٍسی هِ ثز توبم اقتػبد خْبى چمزُ ٍ غبات اس  تقوین هزد

ای ثز فزٌّت   تَسظ اهپزاتَری ّبی غزث   هطَرّب را تض مف هزد ٍ نًْب تبثمز قبث  هالدمِ
ایي تبثمز ضبه  عولمبت دسبثواری ًمش ثَد . ٍ توبم اث بد سًوگ  اختوبع  هسلوبًبى گذاضتٌو

دت  نى هطَرّبی  هِ غبات خو م  نًْب هسلوبى . سبسی ضوُ ثَدهِ در ایي هطَرّب پمبدُ
اهپزاتتَری عثوتبً    . ّب تبثمز ضویوی پذیزفتِ ثَدًوثَد اهّب تو  است وبر ًجَدًو ًمش اس غزث 

 .قزارگزف ّب تو  تبثمز اغَل دسبثواری ناوبً 
  ًهسلوبًبى سزتبسز خْتبى ثتب یتک هستباِ      -پس اس است وبردٍراى -دٍم پس اس خٌ  خْب

ثبیس  یب اقواهبت ٍ عولمبت غتزة را هتِ   رٍ ثَدًو ٍ نى هسباِ ایي ثَد هِ نًْب ه ثغزًح رٍثِ
داضتٌو یب اقواهبت ٍ عولمبت اساله  هزثَط ضبى ًدَذ هزدُ ثَد ًگبُ ه اهٌَى ثِ خبىِ خبه ِ

 یبفتٌو؟ثِ دٍراى عالی  خَیص را ثبس ه  



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی ًَیي

      ِثب ایي ٍخَد  اقتػبدّبی اساله  در دٍرُ ًَیي در هٌبر اقتػتبد هزستَم هٌتًَ  ضتزٍع ثت
( هتزدى استاله  )ستبسی  ایي اهز ثِ عَر ختبظ ثتب استاله    . تَس ِ ٍ پمطزف  خَد ًوَدًو

ضزق ثزخ  هطَرّب ّوچَى پبهستبى ٍ ایزاى ٍ ثِ عَر قبث  هالدمِ ای ثب اًتقبل ثزٍت ثِ 
همالدی قَت ٍ ضوت ثمطتزی ثِ  1970اس افشایص قمو  ًد  خبم در اٍای  دِّ نسمب پس 

 .گزف خَد 
    ًِمبس ثِ ثبًکواری اساله  ٍ ًْبدّبی هبا  ٍ ثِ تَجَع نى ًمبس ثِ یک سمستتن دستبثواری هت

سیستوی کِ دستیبثی ثِ اّرذا   ثزای ایي ًْبدّب هٌبست ثبضو قَّت گزف   ثزای هثبل 
ایي هَضَع سهبً  اّوم  ثمطتزی یبفت   . تطبثق ثب ششیعت سا دس خَد جبی دادُ ثبشذ

هِ دسبثواری هزسَم قبدر ثِ رفع ادتمبخبت هَسسبت ٍ ًْبدّبی هبا  استاله  در سهمٌتِ   
اٍامي ًَضتتبرّب  . خَد هغبثق ثب هَاسیي ضزی   ًجَداجتوبعی -اقتصبدیّبی هسئَلیت

تتَاى هزثتَط ثتِ    در سثبى اًگلمس  ٍ در سهمٌِ ادثمبت هَضتَع دستبثواری استاله  را هت     
در نى سبل عجوااودمو یتک ًمزیتِ نسهبیطت     . همالدی داًس  1981پژٍّطگزاى در سبل 

 .ًوَدّبی اساله  ارا ِ ثزای اًدبم عولمبت دسبثواری ثبًک



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی ًَیي

تَاًتو ثتِ عٌتَاى فزنیٌتو دستبثگزی ٍ      ثٌبثزایي دسبثواری استاله  در ثستتز ًتَیي ختَد هت      

ّب را قبدر ه  سبسد تب دّو ٍ نىدسبثواری ت زیف ضَد هِ اعالعبت السم را ثِ ذیٌد بى ارا ِ ه 

اقتػبدی خَد را دًجبل -اعومٌبى دبغ  هٌٌو ًْبد تدبری نًْب درعمي دبل هِ اّواف اختوبع 

دستبثواری  . هٌتو ه ًمش عو  تحت ًظبست قبًَى اسالهی ٍ ششیعت عَرهواٍم ًوبیو  ثِه 

در دبامکتِ  )ستزٍهبر دارد   شٍُ ثضس ری اص ریٌععربى   اساله  ثز خالف دسبثواری هزسَم ثب 

( ثزای هثبل یک ًْبد هتبا  ثتِ تٌْتبی    )دسبثواری رایح ثِ دًجبل هست هٌد   گزٍّ  خبظ 

ٍ ستزٍهبر داضتتِ   در ًتمدِ دسبثواری اساله  ثب هٌبفع اختوبع ثِ عٌتَاى یتک ه ت     . ثبضوه 

 .دغوغِ خبه ِ را در سز دارد



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

ّتبی نى را ثتب دستبثواری    ّتب ٍ تدتبٍت  ثزای فْن ثْتز دسبثواری اساله  السم است  ضتجبّ   
 .هزسَم هقبیسِ ًوَد

ثِ عَر ختبظ  )ّب ثمي ًْبدّبی هبا  اساله  ٍ ًْبدّبی هبا  هزسَم یک  اس ثشرگتزیي تدبٍت
ِ  ضَد  ه ٍ رٍض  هِ دسبثواری در نًْب هتوبیش ه ( ثبًک ّب ّتبی نًْتب   تَاًو هقبیستِ تزاسًبهت
ثٌوی یکسبً  ّوچَى غَرت ّتبی  ّبی هبا  اساله  ثِ عَر هل  عجقِاگز چِ غَرت. ثبضو

 .دارد  تدبٍت ٍ توبیش تش اص آى ّذ دس قبلت، رات ٍ هْندٌّو اهّب هبا  هزسَم ارا ِ ه 



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

 :شَدثٌذی تَاًذ دس قبلت صیش دستِّبی هبلی یک ًْبد هبلی اسالهی هیهجوَعِ صَست
oِگذارغَرت ّبی هبا  هٌ کس هٌٌوُ هبرهزد ثبًک اساله  در قبات یک سزهبی: 
oِتزاسًبه 

oغَرت سَد ٍ سیبى 

oغَرت خزیبى گزدش ٍخَُ ًقو 

oغَرت سَد ٍ سیبى خبهع یب غَرت ٍض م  تغممز در سْن هباکبى 

oّتبی هوتوٍد ضتوُ هتِ تَستظ ثبًتک       گذاریهٌٌوُ تغممزات در سزهبیِغَرت هبا  هٌ کس
 .رسوضَد ٍ ًدع نى ثِ سبیز افزاد خبه ِ ه اساله  هویزی  ه 

oگتذاری  ّبی سزهبیِدٌّوُ ًقص ثبًک اساله  ثِ عٌَاى اهمي غٌوٍقّبی هبا  ثبستبةغَرت
گًَتِ ختوهبت را اس عزیتق    هٌٌتو ٍ سهتبً  هتِ ایتي    هِ ثب ًم  اّواف اختوبع  ف بامت  هت   

 :دٌّوای ارا ِ ه گذاری خواگبًِّبی سزهبیِغٌوٍق
oِغَرت ٍض م  هٌبثع ٍ هػبرف سهبت ٍ غٌوٍق ّبی خمزی 

oغَرت ٍض م  هٌبثع ٍ هػبرف سزهبیِ در غٌوٍق ّبی قَزؼ. 



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

ستبسی ٍ رعبیت    اگزچِ ًمبم دستبثواری استاله  ضتک  دستبثواری خبغت  را خْت  پمتبدُ       
ًیبصّرب ٍ  ضتَد ثبیستت    هٌو  اهب تبهمو دارد ّز ضک  ٍ قباج  هِ استدبدُ هت  اخجبرٍااشام ًو 

 .رعبی  ًوبیو (اص حیث هحتَایی)الضاهبت اسالهی سا 

سبسی ثبشذسِ اصل کلی کِ ثبیذ دس ًظبم حسبثذاسی اسالهی جبسی ٍ   

صحت ي 
 درستی

 عذالت

 پاسخگویی



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

هجٌربی  دستبثواری استاله  دارای   : تَاًو ًبضت  اس ٍختَد دٍ هدْتَم ثبضتو    ّب ه سبیز تدبٍت

چٌمي دستبثواری  ّن. ثبضواس  در دبامکِ دسبثواری هزسَم ثز پبیِ سکَالریسن ه هزّجی 

اس  عو  ه  ([ ظ)پمبهجز ]  هِ ًطئ  گزفتِ اس قزنى ٍ سٌّ  قَاًیي اسالهیاساله  تو  

-هٌو اهب دسبثواری هزسَم تو  قَاًمي ًَیي تدبرت هِ ثزنهوُ اس فزٌّ  ّستٌو عوت  هت   

 .هٌو

« اّرذا  اساهرِ اطالعربت   »ضَد هِ ّبی دیگزی ه هٌدز ثِ ایدبد تدبٍتٍ اسبس پبیِ ایي  

 . ّب اس یک  اس نى تدبٍت



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

دسبثواری هزسَم در اثتوا دغوغِ ارا ِ اعالعبت درثبرُ ت ػمع ثْمٌِ هٌبثع هومتبة دارد اهّتب   

سعبیت اصرَل شرشیعت ٍ دستشسری ثرِ     دسبثواری اساله  عالٍُ ثز ایي هَضَع دغوغِ 

رٍیتوادّبی اقتػتبدی ٍ   اختوتبع   -اقتػتبدی ثتزای هثتبل اث تبد    . )را ّن دارد اّذا  اسالهی

ثِ عٌَاى هثبل دسبثواری اساله  ثِ دًجبل هستت اعومٌتبى اس خلتَگمزی اس    ( ه بهالت تدبری

 :ّوچَىٍقَع رٍیوادّبی اقتػبدی 

 ثبالیب ثْزُ ًبه قَل ٍ ثسمبر رثب (  1 
 اعومٌبىیب عوم غَزر (  2 
 ( ضبه  اًَاع قوبر)یب قوبر همسز (  3 

 .ثبضوه    



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

. هٌٌوگبى اس اعالعبت دسبثواری ًمتش ٍختَد دارد  ّبی  در راثغِ ثب استدبدُثِ عَر هطبثِ تدبٍت

ثِ عَری هِ دسبثواری هزسَم ثِ عَر خبظ دغوغِ سْبهواراى ٍ اعتجبر دٌّوگبى را دارد اهتب  

تشی اص سْبهذاساى سا کِ شربهل  حسبثذاسی اسالهی دغذغِ طیف ٍسیعدر سَی دیگتز  

ایي ًگزاً  ثِ عَر ختبظ هزثتَط ثتِ ًمتبس ثتِ هستت       . جبهعِ ثِ عٌَاى کل هی ثبشذ، داسد

تتَاى گدت  هتِ    در ایتي دبات  هت    . ثبضتو اعومٌبى اس تَسیع هٌػدبًِ ثزٍت ثمي اض بظ هت  

  دردبامکتِ  اسرت پبسرخگَ  حسبثذاسی اسالهی دس ثشاثش توبهی افشاد ثشرش ٍ خذاًٍرذ   

دسبثواری هزسَم ًمبسهٌو پبس گَی  ض ع در ثزاثز افزادٍاض بظِ دارای هٌتزل ثتز هٌتبثع ٍ   

 .ثبضوتب دوٍدی سبیز سْبهواراى ه 



Company name 

 حسبثذاسی اسالهی دس هقبثل حسبثذاسی هشسَم

ّتبی استالهی دس تْیتِ    ّبی حسبثذاسی اتخبر ضذُ تَستظ ثبًته  اهشٍصُ هسبلِ اغلی ایي است وِ سٍیِ

ثِ ّویي دلیل است وتِ تمشیجتبه ّوتِ ًْبدّتبی      .اًذًطذُ گذاریقاًَىّبی هبلی ثِ عَس ولی غَس 

ّبی حسبثذاسی خَد سا ّوشاُ ثب لشاسدادّبی هتٌَع حبون ثش فعبلیت ختَد  ّب ٍ سیبستهبلی اسالهی سٍیِ

ّتبی هتبلی   غتَس  اهکاى هقایسِ ّب هتبسفبًِ ایي تفبٍ . اًذٍ تغییشا  گًَبگَى، تَسعِ ٍ ثسظ دادُ

ّب سا ًضد ثتبصیرشاى ثتبصاس ثتیي الوللتی     آى اػتثارّوچٌیي . ًْبدّبی هبلی اسالهی سا دضَاس سبختِ است

 .وبّص دادُ است



Company name 

 (AAOIFI)سازمان حسابداری ي حسابرسی برای وهادهای مالی اسالمی 

 

ّبی ریٌف  الذام دلیل ًیبص ثِ استبًذاسدسبصی حسبثذاسی اسالهی؛ ًْبدّبی هبلی اسالهی ٍ سبیش عشفثِ 

هتیالدی   1990ثِ تبسیس سبصهبى حسبثذاسی ٍ حسبثشسی ثشای ًْبدّبی هبلی اسالهی دس اثتذای دّتِ  

(AAOIFI )ًوَدًذ . 

AAOIFI  ِوطتَس   45اضتَ ًْتبدی اص    200ثتب حوبیتت حتذٍد     هستملالوللی ثیياٌَاى یه سبصهبى ث

اًتذ  سبصی ضذُایي دسحبلی است وِ استبًذاسدّب ثِ عَس خْبى ضوَ  پیبدُ. استهختلف دس حب  فعبلیت 

 .اًذسبصی وشدٍُ حتی وطَسّبی غیش اضَ ًیض ثِ دلیل وبسثشد خْبًی آى الذام ثِ پیبدُ



Company name 

 (AAOIFI)سازمان حسابداری ي حسابرسی برای وهادهای مالی اسالمی 

الوللتی  تْیِ ٍ تَسعِ استبًذاسدّبی هجتٌی ثش ضشیعت ثشای ًْبدّتبی هتبلی ثتیي    AAOIFIّذف اغلی 

دس ًتیدتِ  . ثبضذهیای ّبی اخالق حشفِهشتجظ ثب حَصُ حسبثذاسی، حسبثشسی، ساّجشی ضشوتی ٍ فعبلیت

 :استاستبًذاسد وشدُ  85تبوٌَى ایي سبصهبى الذام ثِ اًتطبس 

 

 استبًذاسد حسبثذاسی 26•

 استبًذاسد حسبثشسی 5•

 استبًذاسد ساّجشی ضشوتی 7•

 ایاستبًذاسد اخالق حشفِ 5•

 استبًذاسد ضشیعت 45•

 



Company name 

   AAOIFI حسابرسیشوراي استانذاردهاي حسابذاري و 

ضَسای استبًذاسدّبی حسبثذاسی ٍ حسبثشسی هتطىل اص ثیست اضَ پبسُ ٍلت است وِ ثشای هتذ  پتٌح   

ااضتبی ایتي ضتَسا اص حتَصُ ّتبی گًَتبگَى هبًٌتذ ً تبس  ٍ         . سب  تَسظ ّیئت اهٌب تعییي هتی ضتًَذ  

لبًًَرزاسی، هؤسسب  هبلی اسالهی، ضَساّبی ً بس  ضشای، اسبتیذ داًطربُ، ستبصهبى ّتب ٍ هؤسستب     

هشتجظ ثب حسبثذاسی ٍ حسبثشسی، حسبثذاساى سسوی ٍ وبسثشاى غَس  ّبی هبلی هؤسسب  هبلی استالهی  

 . اًتخبة هی ضًَذ

ضَسای استبًذاسدّبی حسبثذاسی ٍ حسبثشسی حذالل دٍ ثبس دس سب  خلسِ داسد ٍ تػویوب  آى ثش اسبس 

 .دس غَس  تسبٍی آسا، سأی سئیس ضَسا تعییي وٌٌذُ خَاّذ ثَد. اوثشیت آسای ااضب تعییي هی ضَد



Company name 

  AAOIFIاستاوداردها ي رهىمًدهای 

 سرفصل ها نوع استانذارد

استانذاردهاي 
 شرعی

  تسَیِ - تذّی تاسپزداخت در ًکَل - تذّی ٍ اػتثاری کارت ّای - ارسی هؼاهالت
  حَالِ – اسالهی تاًک یک تِ هتؼارف تاًک یک تثذیل - تؿاهیي – دػاٍی در تذّی

  سلف ٍ سلف - تولیک ضزـ تِ اجارُ ٍ اجارُ - خزیذ سفارش دٌّذُ تِ هزاتحِ -
 – ًَیي ضزکت ّای ٍ (ضزکت) هطارکت - هَاسی استػٌاع ٍ استػٌاع - هَاسی

ِ گذاری غکَک - تجاری اٍراق - جؼالِ – اسٌادی اػتثار - هؿارتِ  تػزف - سزهای
  - (قزؾِ اٍراق ٍ سْام) هالی اٍراق -  اساسی کاالّای - (قزؼ) تذّی - (قثؽ)

  تزکیة - سٌذیکایی هالی تأهیي - ًوایٌذگی – (ٍاگذاری) اهتیاس قزاردادّای
  فتَا اخالقی اغَل ٍ ضزایف - تاًکی خذهات - ضاخع ّا - اسالهی تیوِ - قزاردادّا

  –(حکویت) داٍری - هالی هؼاهالت در غزر کٌتزل - تَرق – ًْادی چارچَب در
  اػتثاری تَافقٌاهِ - تؼْذات تز احتوالی ٍقایغ تأثیز - سکات - اضخاظ اجارُ - ٍقف

  حساب ّای در سَد تَسیغ - آى هؼاغز کارتزدّای ٍ رّي - تزخف هالی هثادالت -
ِ گذاری  – آى تؼییي رٍش ّای ٍ هالی حقَق - اسالهی اتکایی تیوِ - هؿارتِ سزهای

ِ گذاری ّا ٍ سزهایِ حوایت - ًقذیٌگی هذیزیت - ٍرضکستگی   ًوایٌذگی - سزهای
ِ گذاری  اهیي اختیارات - هؼاهالت سَد هحاسثِ ضزایف - سزهای



Company name 

  AAOIFIاستاوداردها ي رهىمًدهای 

 سزفػل ّا ًَع استاًذارد

استاًذاردّای 
 حساتذاری

 چبسچَة هفَْهی ثشای گضاسش دّی هبلی هؤسسب  هبلی اسالهی
FAS1- اسائِ ٍ افطبی اوَهی دس غَس  ّبی هبلی ثبًه ّب ٍ هؤسسب  هبلی اسالهی 
FAS2- هشاثحِ ٍ هشاثحِ ثِ سفبسش دٌّذُ خشیذ 
FAS3-                       ِتأهیي هبلی هضبسثFAS4- تأهیي هبلی هطبسوت 
FAS5- گزاسی ِ  افطبی هجٌبی تخػیع سَد ثیي هبلىبى ٍ داسًذگبى حسبة ّبی سشهبی
FAS6- گزاسی ٍ هعبد  آًْب ِ  سْبم داسًذگبى حسبة ّبی سشهبی
FAS7-                      سلف ٍ سلف هَاصیFAS8- اخبسُ ٍ اخبسُ ثِ ضشط تولیه 
FAS9-                                        صوبFAS10-                      استػٌبع ٍ استػٌبع هَاصی

FAS11- ّب ٍ رخبیش ِ  اًذٍخت
FAS12- اسائِ ٍ افطبی اوَهی دس غَس  ّبی هبلی ضشوت ّبی ثیوِ اسالهی 
FAS13- افطبی هجٌبی تعییي ٍ تخػیع هبصاد یب وسشی دس ضشوت ّبی ثیوِ اسالهی 
FAS14-           گزاسی ِ ِ ّب ٍ رخبیش دس ضشوت ّبی ثیوِ اسالهی -FAS15غٌذٍق ّبی سشهبی  اًذٍخت
FAS16-    هعبهال  اسصی ٍ اولیب  خبسخیFAS17- گزاسی ّب ِ  سشهبی
FAS18- خذهب  هبلی اسالهی اسائِ ضذُ دس هؤسسب  هبلی هتعبسف 
FAS19- خجشا  خسبس  دس ضشوت ّبی ثیوِ اسالهی 
FAS20-    ِثی  ًسیFAS21-         افطب دس اًتمب  داسایی ّبFAS22-                             گضاسش دّی ثخطی
FAS23-   (          ادغبم)تدویFAS24-  گزاسی دس هؤسسب ِ  سشهبی
FAS25- ِگزاسی دس غىَن، سْبم ٍ اثضاسّبی هبلی هطبث ِ  سشهبی
FAS26-  گزاسی دس اهالن ٍ هستغال ِ  سشهبی



Company name 

  AAOIFIاستاوداردها ي رهىمًدهای 

 سزفػل ّا ًَع استاًذارد

استاًذاردّای 
 حساتزسی

AS1- اّذاف ٍ اغَل حساتزسی 

AS2- گشارش حساتزس 

AS3- ضزایف اضتغال تِ حساتزسی 

AS4- تزرسی اًكثاق تا اغَل ٍ قَاػذ ضزیؼت تَسف حساتزس تیزًٍی 

AS5-  هسؤٍلیت حساتزس تزای در ًظز گزفتي تخلف ٍ اضتثاُ در حساتزسی غَرت ّای

 هالی



Company name 

  AAOIFIاستاوداردها ي رهىمًدهای 

 سزفػل ّا ًَع استاًذارد

استانذاردهاي  
 راهبري

GS1- اًتػاب، تزکیة ٍ گشارش: ضَرای ًظارت ضزػی 

GS2- تزرسی ضزػی 

GS3- تزرسی ضزػی داخلی 

GS4- کویتِ حساتزسی ٍ راّثزی هؤسسات هالی اسالهی 

GS5- استقالل ضَرای ًظارت ضزػی 

GS6- تیاًیِ اغَل راّثزی ٍ افطا تزای هؤسسات هالی اسالهی 

GS7-  ادارُ هسؤٍلیت اجتواػی ضزکتی ٍ افطا تزای هؤسسات هالی اسالهی 



Company name 

  AAOIFIاستاوداردها ي رهىمًدهای 

 سزفػل ّا ًَع استاًذارد

 اسالهی هالی هؤسسات حساتذاراى اخالقی ؾَاتف اخالقی اصول

 اسالهی هالی هؤسسات کارکٌاى اخالقی ؾَاتف

 اسالهی هالی هؤسسات در AAOIFI استاًذاردّای اٍلیِ اًكثاق تزای راٌّوا دستَرات راهنما دستورات



Company name 

 فؼال در تَسؼِ حساتذاری در ایزاىًْادّای 

عمًمی  /وهادهای ديلتی
 حسابداری ایران

اوجمه های علمی  
 حسابداری ایران

اوجمه های حرفه ای 
 حسابداری ایران

 ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْادار

 دیَاى هحاسثات کطَر

 :ساسهاى حساتزسی
کویتِ تذٍیي استاًذاردّای  •

 حساتذاری
کویتِ تذٍیي استاًذاردّای  •

 حساتزسی
کویتِ تذٍیي استاًذاردّای  •

 حساتذاری دٍلتی

 ٍاحذ حساتزسی ػولیاتی•

 ایراناوجمه حسابداری 

 

 ایراناوجمه حسابرسی 

 

 اوجمه حسابداری مدیریت

 ایران

اًجوي حساتذاراى خثزُ  •
 ایزاى

 
جاهؼِ حساتذاراى رسوی •

 ایزاى
 

 داخلیاًجوي حساتزساى •
 ایزاى 

 
 هذیزاى هالیاًجوي •

 
هطاٍراى رسوی جاهؼِ •

 هالیاتی ایزاى

 ؟
 حسابذاري 

 اسالمی



Company name 

 حسابذاري اسالمیچالش هاي 

هشستَم ثتش غتحٌِ خْتبًی     حسبثذاسی . لشاس داسدسٍی حسبثذاسی اسالهی پیصّبیی ًیض چبلصهتبسفبًِ 

تتش  غبلت ٍ چیشُ است ٍ اشغِ سا ثشای حسبثذاسی اسالهی خْت ٍسٍد ٍ هطبسوت دس ایتي حتَصُ دضتَاس   

 .سبختِ است

وٌتذ ٍ  دِّ ثیطتتش تدتبٍص ًوتی   ٍ اص سِهؼاغز حساتذاری اسالهی تسیار کن است تجزتِ  -1

گشایبًِ گزاسی خْبًی ٍ اثجب  خَد ثِ اٌَاى یه سٍیىشد اوتطبفٌَّص دس حب  هذیشیت خَد ثِ هٌ َس اثش

 .ثبضذٍ اسائِ وٌٌذُ پیطٌْبدّبی خذیذ هی

 



Company name 

 هاي حسابذاري اسالمیچالش 

  

 :دسبثواری اساله ضَاّو  هوارک ٍ اسٌبد تبری   هزتجظ ثب هسب    -2

ضزَاّذ تزاریخی قاتزل    اٍلیي هَضَع ایي استت وتِ   . سٍ ّستین وِ ثبیذ هذً ش لشاس گیشًذدس ایٌدب هب ثب دٍ هسبلِ سٍثِ

ٍَّایی وِ ًرْذاسی استٌبد ٍ هتذاسن تتبسیخی سا دضتَاس     ّب ثِ دلیل ضشایظ آةاص خَاه  اسالهی دس عَ  لشىای هالحظِ

ثشای هثتب  فمتظ وطتَس اتشاق سا دس ً تش      . ثبضذّب ٍ اختالفب  هیٍهشجّب ٍ ّشجسبصد، ًبثَد ضذُ اًذ ٍ دلیل دیرش خٌگهی

هیالدی ًبثَد  2003ّب لشاس گشفت ٍ اخیشاه ًیض وتبثخبًِ هلی اشاق دس سب  ّب لجل هَسد ّدَم هغَ ثریشیذ وِ ضْش ثغذاد لشى

تتبثیش وبسّتبی   ای تحتت تحمیمب  داًطربّی خذیذ ثِ عَس گستشدُ. استهطکالت ٍ هَاًغ ستاًی هسبلِ دٍم ٍخَد . ضذ

ّبی ضشلی ٍ ثتِ  وِ ضَاّذ ٍ هذاسن هشثَط ثِ حسبثذاسی اسالهی دس لبلت صثبىپژٍّطرشاى ثِ صثبى اًرلیسی است، دسحبلی

ای ثِ صثتبى ًَضتتبسی آى دٍساى ٍختَد داسد وتِ     ّوچٌیي هذاسن ٍ اسٌبد لبثل هالح ِ. خػَظ صثبى اشثی ٍ فبسسی است

 . ًذاسداوٌَى استفبدُ صیبدی دس خَاه  اسالهی 

 

 



Company name 

 هاي حسابذاري اسالمیچالش 

 
 :داًص ٍ درک هبف  ٍ ٍخَد ت ػتًجَد  -3

تسیاری اس افزاد، داًص تسیار کوی در خػَظ اقتػاد اسزالهی ٍ حسزاتذاری   هتبسفبًِ 

ثستیبسی  . ثِ االٍُ ایٌىِ ثذثیٌی ثسیبس صیبدی دس غشة ٍ دس استجبط ثب اسالم ٍخَد داسد. اسالهی دارًذ

ّب ٍ تعػجب ، ًبضی اص فمذاى داًص ٍ فْن وبفی اص استالم ٍ التذاهب  استالم استت، یتب      اص ایي سَگیشی

سسذ ٍ سجت ثذثیٌی خَاه  ًستجت  تَسظ سسبًِ ّبی خوعیِ ثذثیي ثِ عَس ثسیبس هٌفی ثِ اعالع افشاد هی

تزیي هسالِ ٍ هطکل، تسف ایزي تفکزز اسزت کزِ حسزاتذاری      تشرگ. گشددثِ اسالم هی

ایي دلیمبه ّوبى هَضَای است وِ ثبیذ ثتذاى پشداختت ٍ   . اسالهی تٌْا هختع هسلواًاى است

-ثیبى وشد وِ حسبثذاسی اسالهی خبیرضیي حسبثذاسی هشسَم ًیست ٍ سٍیىشد حسبثذاسی اسالهی وتل 
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تش ًیض ثحث ضذ، ًْبدّبی هبلی اسالهی ثبیذ اص ضشیعت پیشٍی وٌٌذ، دس ًتیدِ آًْتب  عَس وِ پیصّوبى
هطىل ایتي اهتش دس ایتي حمیمتت     . ثِ سیستن حسبثذاسی احتیبج داسًذ وِ ثتَاًذ ایي ًیبص سا پَضص دّذ

ًْفتِ است وِ داًطربّیبى فعب  دس حَصُ حسبثذاسی ٍ سبیش فعبالى ثب حسبثذاسی اسالهی آضٌب ًیستتٌذ  
ثِ ّویي دلیتل استت وتِ اهتشٍصُ     . سبصی آى دس اولیب  خبسی خَد اعالع وبفی ًذاسًذٍ اص ًحَُ پیبدُ

ّای اسالهی تِ قزَر ػوزذُ تزا    ضذُ تَسف تاًکاجزاگذاضتِّای حساتذاریِ تِرٍیِ
ِ . اًتذ وتشدُ ای سا تَلیذ ّبی چٌذگبًٍِ سٍیِ رٍ ّستٌذگذاری رٍتِفقذاى قاًَى هثتب    اٌتَاى ثت

ًْبدّبی هبلی اسالهی حذالل اص ضص سٍش ثشای ضٌبسبیی سَد حبغل اص هعتبهال  هشاثحتِ استتفبدُ    
دلیل تفبٍ  دیذگبُ دس استجبط ثب ضشیعت ثبضذ وِ آى ًیض ثِ ًَع تفىتش  تَاًذ ثِّب هیایي تفبٍ . وٌٌذهی

ّتب اهىتبى   تَاى گفتت ایتي تفتبٍ    ّویي ساستب هیدس . داسدپزیشفتِ ضذُ ٍ غبلت دس آى وطَس ثستری 
ستبصد ٍ ااتجتبس ٍ ٍثبلتت آى سا دس چطتن     ّبی هبلی ًْبدّبی هبلی اسالهی سا دضَاس هیهمبیسِ غَس 
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