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راهکارهای عدالت اقتصادی  
در اسالم و عوامل متمایز 

 کننده حسابداری اسالمی      
   
   

 حرمت ربا و استفاده از عقود اسالمی 

 وجوب زکات



 :اشاعه جهانی مالی اسالمی
 کمترین زیان از بحران مالی جهانی•
 تریلیون دالر 1.7مجموع دارایی ها بالغ بر •

 
 :پذیرش جهانی اهمیت حسابداری اسالمی

 (AAOIFI) سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی •

 (MASB) هیئت استانداردهای حسابداری مالزی•

 (AOSSG)اقیانوسیه -گروه تدوین استاندارد آسیا•

 (IFKC)مرکز دانش مالیه اسالمی دلویت •

 



 
 رهنمودهای حسابداری   

 
 
 

 
 

   

 اسالمی سازی علوم        اقتصاد مقاومتی                      

ضرورت توجه 
به حسابداری 

 اسالمی



 :دیدگاه های موجود در  ارائه رهنمود برای حسابداری اسالمی
 

 (AAOIFI)سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی •

استاندارد حسابداری، با عنوان استانداردهای حسابداری مالی  26•
(FAS) 

ارائه مجموعه ای مجزا از  
استانداردهای حسابداری 

 اسالمی

 (MASB)  هیئت استانداردهای حسابداری مالزی•
لحاظ نمودن رهنمودهای 

 IFRSالزم در 



 چالش های حسابداری اسالمی

چالشهای 
 حسابداری اسالمی

 کاربردی

رویه های 
 حسابداری

 بنیادی

 افشا

حسابهای سرمایه 
 گذاری

 اهداف مفاهیم اندازه گیری



 رویکردهای تدوین اهداف حسابداری اسالمی
 

 تدوین اهداف حسابداری اسالمی بدون توجه به حسابداری مرسوم•

 پذیرش اهداف حسابداری مرسوم و حل موارد مغایر با اسالم•



 AAOIFIاهداف حسابداری اسالمی از منظر  

 تعیین حقوق و تعهدات همۀ اشخاص ذینفع

 کمک به حفاظت از دارایی ها و حقوق بانک اسالمی

 کمک به ارتقای قابلیت مدیریتی و تولیدی بانک های اسالمی

ارائه اطالعات مهم به استفاده کنندگان این گزارش ها، جهت کمک به آنان 
 برای تصمیم گیری درست  



حفظ منافع 
 ذینفعان

مصلحت 
 ذینفعان

 عدالت

حفاظت از داراییها  
 (مباشرت)

 حق الناس

ارتقای قابلیت مدیریت 
 و تولیدی بانک

توسعه و 
 آبادانی

سودمندی در  
 تصمیم گیری

رعایت اهداف و 
رهنمودهای 

 اسالمی

مسولیت پاسخگویی 
 اسالمی

خلیفه اهلل بودن 
 انسان روی زمین



 نقد و بررسی

 خسارت تاخیر تادیه پرداخت مهریه

 در مورد ارزش زمانی پول   AAOIFIدیدگاه 

 غیر اسالمی بودن استفاده ارزش زمانی پول و عدم استفاده از آن در استانداردها و حسابداری اسالمی



 نقد و بررسی

 عرف و بنای عقال تعریف مالکیت

 عملیاتی محسوب نمودن تمامی اجاره ها به غیر از اجاره به شرط تملیک
 

 ثبت دارایی اجاره داده شده در دفاتر اجاره دهنده و اجاره کننده

 (طبقه بندی اجاره ها)در مورد رجحان محتوا بر شکل  AAOIFIدیدگاه 

 غیر اسالمی بودن رجحان محتوا بر شکل



 نقد و بررسی
لزوم توجه به تسهیم در باب شرکت 

 به گونه رد و تعدیل
 نادرست بودن استدالل به زکات لزوم نقدی بودن سرمایه مضاربه

 تجویز اندازه گیری به ارزش متعارف با استناد به نحوه محاسبه زکات
 

 به ارزش متعارف( دو عقد مشارکتی دارای استاندارد)اندازه گیری سرمایه عقود مضاربه و مشارکت 

 AAOIFIاندازه گیری از منظر 



 افشا  
 

ارائه و افشا در صورت های مالی "با عنوان  1اساس استاندارد حسابداری مالی شماره بر 
، مؤسسات مالی و بانک های اسالمی موظف به ارائه "بانک های اسالمی و نهادهای مالی

 :  می باشندصورت های مالی زیر 
 صورت وضعیت مالی، •
 صورت سود و زیان، •
 صورت جریان وجوه نقد، •
 انباشته، ( زیان)صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه یا صورت سود •
 صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدودشده،  •
 صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات، و•
 .صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه•
 



 صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه

افشای موارد زیر در صورت منابع و مصارف وجوه   1بر اساس استاندارد حسابداری مالی، شماره 
 :صندوق قرض الحسنه الزامی است

 دورۀ مشمول صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه•

 مانده های قرض الحسنه و موجودی صندوق در ابتدای دوره باید برحسب نوع و ماهیت•

 مبلغ و منابع وجوهی که در طی دوره اختیار صندوق قرارگرفته است•

 مبلغ و موارد مصرف وجوه در طی دوره باید برحسب نوع و ماهیت•

 مانده های صندوق قرض الحسنه و موجودی صندوق در پایان دوره•

 



 صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات

افشای موارد زیر را در صورت منابع و  "زکات"با عنوان  9استاندارد حسابداری مالی، شماره •
 :داند مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات الزامی می

 دورۀ مشمول صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات•

مسئولیت بانک اسالمی در پرداخت زکات و نحوۀ جمع آوری و پرداخت آن به وسیلۀ بانک اسالمی  •
 به نمایندگی از صاحبان سرمایه و یا دارندگان حساب های سرمایه گذاری محدود نشده

 سایر منابع وجوه صندوق خیریه و زکات باید•

 



 ایران بانکهای در گذاری سپرده
 

 

 عقد 

 سپرده گذاری بر اساس وکالت •

 

 افشا
 افشا به عنوان بدهی•

 



 سپرده گذاری در بانکداری اسالمی  سایر کشورها

 .اغلب سپرده های بلند مدت را در قالب عقد مضاربه به کار گرفته می شود•
 

حسابهای سرمایه گذاری  
 (RIA)محدود شده 

تعیین محدودیتهایی در مورد •
 نحوه مصرف  

حسابهای سرمایه گذاری  
 (URIA)محدود نشده 

 مصرف به صالحدید بانک•



 افشای حسابهای سرمایه گذاری محدود نشده

 (:FAS 6)طبقه ای مجزا بین بدهی و سرمایه 

 مشارکت در زیان مضاربه

 عدم حق رای صاحبان سپرده ها

 :به عنوان بدهی

(MASB) 



 حساب های سرمایه گذاری محدود شده

 هدف و شیوه محل، زمینۀ در مشخصی محدودیت های سرمایه گذاری حساب دارندۀ حساب ها، نوع این در•
   .می نماید وضع بانک توسط سپرده ها سرمایه گذاری

 به منظور محدودشده سرمایه گذاری حساب وجوه با خود وجوه آمیختن درهم از است ممکن اسالمی بانک•
 وضع دیگری محدودیت های سرمایه گذاری حساب دارندگان است ممکن همچنین، .باشد شده منع سرمایه گذاری

   .باشند کرده 

 مالی نهادهای و بانک ها توسط مجزا مالی صورت یک ارائه اسالمی مالی نهادهای حسابرسی و حسابداری سازمان•
  را حساب ها این به مربوط اطالعات افشا برای "محدودشده سرمایه گذاری های در تغییرات صورت" بانام اسالمی
 .می داند الزامی

 



 :صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدودشده
 مانده سرمایه گذاری های محدودشده در ابتدای دوره. الف

 تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در هریک از پرتفوی سرمایه گذاری ها و ارزش هر واحد در ابتدای دوره. ب

 واگذاری  یا خرید مجدد واحدهای سرمایه گذاری شده طی دوره. پ

 سهم بانک اسالمی در مجموعه سرمایه گذاری ها به عنوان مضارب. ت
هزینه های سربارتخصیص داده شده، از بانک اسالمی به حساب های سرمایه گذاری محدودشده با پرتفوی ها، در  . ث

 صورت وجود

 سرمایه گذاری محدودشده در طی( زیان)سود . ج

 مانده سرمایه گذاری های محدودشده در پایان دوره. چ

 تعداد واحدهای سرمایه گذاری در هریک از پرتفوی سرمایه گذاری ها در پایان دوره و ارزش هر واحد. ح

 



 .محدود به بانک ها می باشد AAOIFIاهداف تدوینی •

•AAOIFI  در تدوین اهداف حسابداری اسالمی از مفاهیم غنی
 .اسالم ستفاده ننموده است

 اهداف حسابداری اسالمی

نادرست بوده و  AAOIFIممنوعیت استفاده از ارزش زمانی پول توسط •
 .برخالف موازین شرعی می باشد

نادرست بوده و  AAOIFIممنوعیت استفاده از رجحان محتوا بر شکل توسط •
 .برخالف موازین شرعی می باشد

رجحان محتوا بر شکل و 
 ارزش زمانی پول 

ارایه استاندارد حسابداری درمورد زکات و الزام ارایه صورت منابع •
نادرست  AAOIFIو مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات توسط 

 .بوده و برخالف موازین شرعی می باشد
 افشا در حسابداری اسالمی



 پیشنهادهایی با توجه به نتایج

اقدام بین المللی  
در زمینه  

 حسابداری اسالمی

تشکیل کمیته  

فقهی در 

سازمان 

 حسابرسی
 

اقدام ملی در 
زمینه حسابداری 

 اسالمی




