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 چکیده:

و  یاسالم یبدارموضوع حسا یبر جامعه و بررس یاقتصاد اسالم راتیگذرا بر تاث یمقاله نگاه نیا یهدف اصل

 یزندگ یحنه هااست که کاربرد آن در تمام ص ینیاسالم د بهتر است. یجهت ارائه زندگآن اهداف و ابزار 

 یتصادو اق یتجار یتهایلبه فعا یادیتوجه ز یزندگ یراهنما کیپررنگ است و به عنوان  اریبس یاجتماع

از  یزف امرومتعارحسابداری و  یاسالم یحسابدار یهاها و تفاوتاز شباهت یلیتحل ن،یبر ا دارد. عالوه

ه با توج ،یسالما یحسابدار ستمیس کیبه  ازین سه،یمقا نیارائه خواهد کرد. بر اساس ا یو عمل یمنظر نظر

 عتیشر تیآن که تحت حاکم یمال ؤسساتخاص م یازهایو ن یدر حال توسعه اسالم یبه نظام اقتصاد

 هاا آنبخود ه جلو که در حرکت رو بی حسابداری هابه چالش ت،ینهارهستند، مورد بحث قرار گرفته است. د

 .اشاره می شودمواجه است، 

 واژگان کلیدی

اسالمی خمس، اقتصاد زکات، اسالمی، یحسابدار
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 مقدمه-1

ام است که در آن این عملیات انجمحیطی متاثر از یات حسابداری و حسابرسی عملمشخص است که 

ا باوت د و متف. هرمحیط و کشور دارای تاریخ، فرهنگ و سیستم های سیاسی و اقتصادی خاص خوشودمی

ر شیوه تنها ب این فرهنگ نه های فرهنگی بزرگ، فرهنگ مسلمانان می باشد.. یكی از گروهاستسایرکشورها 

فتن ر نظر گربا د اری هم تاثیر می گذارد. لذا الزم است تاکسب و کار، بلكه بر روشها یا رویه های حسابد

ان و آرامش، )اوال، صدیقی .شود عوامل فوق، تئوری جدیدی در زمینه حسابداری و حسابرسی به دنیا عرضه

ها، پیكربندی ی فرهنگی فنی فرض شود که به وسیلهیک پدیده تواندحسابداری می( از منظر دیگر 1391

بلینگ و عی خاص شكل گرفته است. به نظر نویسندگانی مانند گمتاریخی جوام -اجتماعی سازمانی و شرایط

و قابل  شمگیرتواند یک ارتباط چکریم کریگ و کالرك و بیدون و ویلت ارتباط بین اسالم و حسابداری می

طرز  ههب بکند که در جوامع اسالمی مذهافستد این نظریه را تصدیق و صریحا اذعان می ،مالحظه باشد

ری به سابداحگذارد. بنابراین الزم است که مدل خاصی برای چشمگیری بر روش انجام حسابداری تأثیر می

که  میت داردهت اهجوجود بیاوریم که بتواند به طور بهتری به درد جوامع اسالمی بخورد. این مسأله از این 

اصول  ی بانكداری بایژه در زمینهوکنند اقتصادشان را به اکنون بسیاری از کشورهای اسالمی سعی می

 (1395، و همكاران )رمضانی .اسالمی تطبیق دهند

اسخ به المللی حسابداری در پای حسابداری تاکید بر توسعه استانداردهای بینهای اخیر در دنیدر سال

نداردهای که استا کردندرخی استدالل میها بوده است. بسازی فرایند فزاینده بازارها و اقتصادجهانی

و منابع  دهد موجب صرفه جویی در وقتمالی را افزایش میالمللی قابلیت مقایسه با قابلیت درك صورت بین

بخشد اما می یند گزارشگری مالی را بهبوداسازد و قابلیت اعتماد حرفه و فرشود تفسیر را آسان میمالی می

کثر ا اینكه ضافاًم ،سابداری انگلیسی آمریكایی استقلمرو تدوین استانداردهای بین المللی تحت نفوذ تفكر ح

ا ب است زیرکنند این روش برای اهداف اسالمی نامناساستانداردها از روش ایاالت متحده آمریكا پیروی می

 ( 1397صالح نژاد، و  غرب بنا شده است. )رحمان اقتصاداقتصاد اسالمی بر مبنای مالحظاتی کامال متفاوت با 

 اقتصاد اسالمی -2

اقتصاد اسالمی مبتنی بر شریعت است قانونی اسالمی که بر فعالیت دنیوی همانند فعالیت مذهبی حاکم 

هدف اساسی شریعت این است که به بشریت نوید زندگی بهتر و عدالت اجتماعی و اقتصادی بدهد این  ،است

دار این ثروت است تا با استفاده از این تآموزد که ثروت تعلق به خداوند دارد و انسان صرفا اماندین می
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های اساسی اقتصاد اسالمی این است که ثروت به جای این امانت اهداف مذکور را تحقق بخشد. یكی از هدف

که در دستان یک عده محدودی متمرکز شود در جامعه تا آن سطح و گستره ای که ممكن است گردش 

حد ممكن کم و اندك شود حدی که طبیعی و عملی باشد. )رجبی کند تا اینكه تفاوتی بین غنی و فقیر تا 

 (1۴۰۰، و همكاران مقدم

 خصوصیات فعالیتهای تجاری اسالمی-3

م بر زندگی فردی های اخالقی دین اسالم حاکدهای اخالقی است. رهنمواسالم اساساً مجموعه ای از رهنمود

 دو ستون الم برهای اقتصادی در اسعقیده دارند، فعالیتو اجتماعی مسلمانان است. بعضی از رهبران دینی 

زندگی  وایایها، ارزش هایی بنیادی است که برای تمام زاخالقی عدالت و احسان استوار است. این ارزش

 ها انجام شود.انسان رهنمود دارد. بنابراین تجارت اسالمی باید بر پایه این ارزش

 بر گرامیداند. پیامشرایطی و در تمام جوانب زندگی انسان الزم میعدالت : قرآن، حفظ عدالت را تحت هر 

 کردند.)ص( نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و با بی عدالتی به شدت برخورد می

ت. در ان اساحسان : به معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشم داشت یا ایجاد تعهد برای آن

ی ت مالهای اخالقی قرآن باشد. توسعه موسسااید منطبق با ارزشحسابداری اسالمی فعالیت تجاری ب

قادات ها و اعتهای حسابداری مالی غربی با ارزشاسالمی و رشد این باور که مفروضات زیربنایی سیستم

. است می گردیدهاسالمی سازگار نیست منجر به توسعه تحقیقات حسابداری اسالمی و گزارشگری اسال

 (1395 ،و همكاران )رمضانی

 حسابداری اسالمی-4

های هنماییرایم کرم به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن الاس

ی به د رستگارنیز بای در فعالیتهای اقتصادی. نشان داده استرا زم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ال

ین اید با اصادی بها در محیط اقتحسابداری هم به عنوان ابزار ارائه دادهعنوان هدف نهایی انتخاب شود و 

آیند حسابداری تواند به عنوان یک فرحسابداری اسالمی می (1۴۰1.)مرادی و همكاران، اهداف سازگار باشد

ند تا کم میفراه های مالی را برای ذینفعان یک واحد تجاریکه اطالعات مناسب و نه ضرورتا محدود به داده

های ه هدفبده و آنها بتوانند از اینكه واحد تجاری همواره در محدوده و قلمرو شریعت اسالمی فعالیت کر

 (1395، و همكاران یابد. )رمضانیود دست میاجتماعی خ -اقتصادی



 

 
5 

 

 دانند. در اسالم انسانبعضی از صاحب نظران مبانی اقتصاد اسالمی را با اقتصاد غربی کامال متفاوت می 

شود؛ لذا پاسخگویی نهایی مسلمان از امانتدار است؛ در صورتی که در غرب انسان مالک نهایی شناخته می

شود. در نظر مسائل مالی در برابر خداوند است و چنین پاسخگویی از طریق زکات و خمس در عمل پیاده می

است؛ اما یک مسلمان های اقتصادی بنای حرکتغرب حداکثرسازی سود، فردگرایی، منافع شخصی زیر

های اسالمی در پی سود معقول، منافع جمعی و انصاف و عدالت است. در اسالم بعضی از پایبند به ارزش

معامالت رایج در غرب مانند، ربا، قمار، تجارت مشروبات الكلی عملی حرام و ممنوع است. بنابراین تجارت 

ها محرك اصلی حسابداران مسلمان برای ارائه یک اوتاین تف ،ها انجام شوداسالمی باید بر پایه این ارزش

 (1۴۰۰، و همكاران باشد. )رجبی مقدمتعریف و الگو برای حسابداری اسالمی می

احد ه یک وحسابداری اسالمی الزم است مشخص کننده سود واقعی واحد تجاری باشد و با این برداشت ک 

وره از دهای پایان بایست داراییشود، حسابداری میتجاری به عنوان یک بنگاه اجتماعی در نظر گرفته می

رزش الص اخقبیل موجودی کاال و دارایی ثابت را بر اساس بهای تمام شده تاریخی و با در نظرگرفتن 

 ( 1399صادقی،  و بازیافتنی گزارش نماید. )نخعی

 رای افشایببداران امروز تواند انگیزه قابل توجه مسلمانان و غیرمسلمانان و حسادانش در اسالم نیز می

داری در جوامع مختلف را به ارمغان آورده و در پروژه های سرکوب گرانه و عواقب ناشی از سرمایهجنبه

رجب  و اجیها)ح حسابداری اسالمی در مورد عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری قرار بگیرد.

 (1397دری، 

 اهداف حسابداری اسالمی -5

های و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی، ضمن پذیرش و تطبیق اهداف استاندارد حسابداریسازمان 

 ا به شرحرالمی ها و نهادهای مالی اسگزارشگری مالی بین المللی با شریعت اسالم، اهداف حسابداری بانک

  .نمایدزیر بیان می

ی رویدادها اشی از معامالت و سایرهدات همه اشخاص ذینفع، از جمله حقوق و تعهدات نتعیین منافع و تع -

 سالمی ارت اتكمیل نشده، طبق اصول شریعت اسالمی و مفاهیم مطلوبیت، نیكوکاری و رعایت ارزش های تج

 قوق دیگرانها و حقوق بانک اسالمی و همچنین حکمک به حفاظت از دارایی -

های یاستسنطباق آن با اهداف و ابلیت مدیریتی و تولیدی بانک اسالمی و تشویق به اکمک به ارتقای ق -

 تدوین شده و باالتر از همه رعایت شریعت اسالمی در همه معامالت و رویدادهای آن
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ها، جهت کمک به آنان برای تصمیم گیری درست در ارائه اطالعات مهم به استفاده کنندگان این گزارش -

 (1399صادقی، و  های اسالمی. )نخعیمعامله با بانک

 زکات -6

صطالح ادبیات از نظر ااست. دومین وظیفه از مهمترین وظایف مسلمانان  ،یكی از ارکان اساسی اسالم است

ت مول پرداخت زکااشخاص با یک سطح خاصی از ثروت انباشته شده مش ،سازی استزکات به معنی خالص 

نده د مانیم درص شوند نرخ زکات معموالً دو وبه منظور خالص ساختن خودشان از گناه حرص و طمع می

ثروتی  یی کهثروت انباشته مازاد بر نصاب یا حد خالص است و سالی یک بار قابل پرداخت است فقط آنها

اید زکات بگرم طال است( دارند  ۸5باالتر از یک حد خاص )نصاب یا ارزش آغازین که معموالً معادل 

ع این ر واقدد نصاب دارند این مسئله هایی است که ثروتی زیر حبپردازند و عمدتا قابل پرداخت به آن

 گیرد زکاتت میهایی که کمتر از حد پایه دارند صوردهد که توزیع از فرد ثروتمند وبه آناطمینان را می

جوه نقد وانده مفقط برای ثروت مازاد قابل پرداخت است نه ثروتی که مورد استفاده است. بنابراین زکات 

ر ویا دقکند بخش داوطلبانه صدقه نیز گذاری را تشویق میمه و سرمایهبالاستفاده و ذخیره شده را جری

 (1397صالح نژاد، و  اسالم  تشویق شده است. )رحمان

ریافتنی های داستاندارد حسابداری مالی موضوع زکات، دارای مشمول زکات را وجه نقد و معادل نقد حساب

های تامین اراییسب شده برای داد و ستد و دهای کپس از کسر ذخیره مطالبات مشكوك الوصول، دارایی

 (1395، و همكاران )مهرانی اید.نممالی به ارزش متعارف اندازه گیری می

 صورت منابع و مصارف وجوه خیریه و زکات -7

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ماهیت زکات و مالیات را متفاوت تشخیص داده و 

در کشور بحرین  199۸تدوین استاندارد حسابداری در مورد زکات در کنفرانس سال باضروری فرض کردن 

سازمان حسابداری و حسابرسی  9نسبت به این کار اقدام کرد بر این اساس استاندارد حسابداری مالی شماره 

یق نهادهای مالی اسالمی با عنوان زکات در مورد پرداخت زکات به وسیله نهادهای مالی اسالمی از طر

زکات به  ،در حالت اول که پرداخت زکات بر بانک اسالمی واجب است :سهامداران دو حالت منصور است

که بانک اسالمی حالت دوم در مواردی ،شودعنوان هزینه در صورت سود و زیان بانک اسالمی منعكس می

نوان نماینده در ایفای متعهد به پرداخت زکات نمی باشد اما به درخواست برخی یا تمامی سهامداران به ع

در چنین حالتی در صورت وجود سود قابل تقسیم استاندارد با زکات به  ،نمایدتعهد زکات آنها عمل می

کند اما اگر هیچ سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد عنوان سهمی از سود قابل تقسیم برخورد می
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ایفای این تعهد از طرف صاحبان سهام  استاندارد پرداخت زکات را مشروط به رضایت بانک اسالمی با

 (139۴، و همكاران کند. )مهرانیمی

 مبنای فکری مذهب در اقتصاد غربی در مقابل اقتصاد اسالمی-8

وسسه مط هر در اقتصادهای ماده گرایی غربی، هدف اصلی فرد این است که ثروت را حداکثر سازد و ته خ

است  ن زیانکردن سود و حداقل کرد حداکثرانتفاعی غربی حداکثر در حالی که در اقتصاد اسالمی برای 

ر اموال دن را نیازمندافرمایند: خداوند سبحان گذران دیگران نیز حقی در ثروت افراد است. امام علی می

ن ین کارشااای از بنابراین بینوایی گرسنه نماند، مگر به خودداری توانگر و خد توانگران واجب ساخته است

قیق از دامع و شریعت با ارائه کدی ج های اسالم وباز خواست می کند. برای بسیاری از مسلمانان، آموزه

ر اطاعت د زم بهداند و خود را ملا به عنوان وظیفه خود میهای اسالم که هر مسلمان آن رقوانین و آموزه

ت این حقیق داند، ممنوعیت بهره و محاسبات زکات مالیات اسالمی است. درهای زندگی خود میتمام جنبه

کز شده م متمرهای اقتصادی، مالی و حسابداری در شریعت اسالهموارد به عنوان اقدامات اسالمی در جنب

 (1391است. )حاجیها، 

 متعارف یبا حسابدار یاسالم یفاوت حسابدارت-9

بر  یمتعارف مبتن یکه حسابدار یدر حال ی استمذهب یمبناداشتن  یاسالم یمفهوم حسابداراساس 

ت در سنت اس وبرگرفته از قرآن  که است یاسالم نیتابع قوان یاسالم یحسابدار ن،یبنابرا سكوالر است.

کند. یم که آن را محصول فرهنگ یقانون شودیمدرن اداره م یمتعارف توسط تجار یحسابدار که یحال

به  یسابدارحاطالعات  ارائه .کندیمانند اهداف کمک م گرید یهابه تفاوت نیبنابرا و اساس هیپا نیهم

 ای یسه مالموس کی یاتیعمل تیوضع و اغلب اوقات یمربوط به امور مال قیدق اطالعات منظور ارائه است

 العات دراط ائهار متعارف در درجه اول به آن توجه دارد یکه حسابدار یحال، در حال نیا با، یواحد تجار

نهاد  یشرع قانطبا موضوع توجه دارد نیبه ا شتریب یاسالم یحسابدار منابع، ابیکارآمد کم صیمورد تخص

 وی اقتصاد یدادهایرو یاقتصاد-یاجتماع یهاجنبه یعنیشوند )یم برآوردهی اهداف اسالم ایآ نكهیو ا

ر ز عناصا یکه برخ دیحاصل کن نانیاطم رسدیبه نظر م یاسالم یمعامالت(. به عنوان مثال، حسابدار

 (2۰15)تروکیک،  .ممنوعه در طول آن وجود نداشتند

مالكیت عمومی تنها وقتی به رسمیت شناخته است که  اصول حاکمیت فردی مبنایبرسیستم اقتصاد غربی 

می برمبنای اصول مالكیت در حالی که اقتصاد اسال  شود که ضرورت اجتماعی وجود داشته باشدیم
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م مالكیت فردی، مالكیت دولتی و مالكیت عمومی را به دنبال این اصل که قانون اسالهست که چندگانه 

آنها پاسخگو باشد، به همه چیز متعلق به خداوند است و اموال در دست انسان امانتی است که باید در قبال 

نیت اقتصادی است که شامل مبانی بینی فلسفی، عقالحسابداری مرسوم برپایه جهان شناسد،رسمیت می

می بینی فلسفی اسالنکه جهاترین، و حداکثرسازی سود است در حالیشخصی، بقای شایسته فردگرایی، نفع

ماعی، انصاف )برابری( و سود منطقی برمبنای یگانگی خداوند و دربرگیرنده اصول منافع اجت

 (https://iauacc.ir).است

 اسالمی حسابداریهایچالش-10

 ای تدوینفی بردر راستای اجرایی کردن اهداف اسالمی در حوزه اقتصاد و حسابداری اسالمی نهادهای مختل

 بارتندعکور های مذاستانداردهای منبطق با اصول اسالمی شكل گرفته اند. بزرگترین چالش پیش روی نهاد

می الیه اسالمه در رجحان محتوا بر شكل و ارزش زمانی پول از آنجا که ساختار قراردادهای مورد استفاد از:

ای لی نهادهیت مااند که ارائه تصویری شفاف از وضعنسبت به مالیه مرسوم متفاوت است، برخی بر این عقیده

بداری و ان حسااستانداردهای حسابداری میسر خواهد شد. سازماسالمی تنها با تدوین مجموعه متفاوتی از 

ذیرش ان، پشود. رویكرد این سازمحسابرسی نهادهای مالی اسالمی، بزرگترین حامی این تفكر محسوب می

ر خالف این باصول پذیرفته شده حسابداری به استثناء مواردی است که با شریعت در تضاد هستند. بنابر

كل و شا بر ع بودن، قابلیت اتكا و قابل فهم بودن، دو مفهوم کلیدی رجحان محتومفاهیمی چون به موق

 (1399صادقی،  و ول را مقبول نمی داند. )نخعیارزش زمانی پ

 برخی بر این ستند،ازآنجاکه ساختار قراردادهای مورداستفاده مالیه اسالمی نسبت به مالیه مرسوم متفاوت ه

وتی از می تنها با تدوین مجموعه متفااز وضعیت مالی نهادهای اسال اند که ارائه تصویری شفافعقیده

ترین رگمی بزاستانداردهای حسابداری میسر خواهد شد. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسال

استثناء شده حسابداری بهگردد. رویكرد این سازمان پذیرش اصول پذیرفتهحامی این تفكر محسوب می

 (1397 ،کرمیو  )مهرانی .که با شریعت در تضاد هستندمواردی است 

 ربا در حسابداری اسالمی-11

ربا یعنی بهره از پیش تعیین شده اگر پول یا  مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در 

تورات قرآن سررسید مبلغ یا درصد معینی عالوه بر اصل را بازگرداند استقراض ربوی انجام شده و مطابق دس

اثر ربا در جامعه اسالمی مثل دروغ و ساختار سرمایه و باعث نفوذ در  .کریم این معامله حرام وباطل است
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دین مبین اسالم در راستای برقراری  ،شودگذاری میها و افشا گری فعالیت سرمایهساختار سرمایه شرکت

ها و عقودی را جهت تأمین مالی عدالت و مساوات هرچه بیشتر در حوزه اقتصادی ربا یا بهره را منع و روش

عربی،  و ن، بركپاك و عاری از ربا و تحصیل امور اقتصادی اسالمی در جوامع  وضع نموده است. )صدیقیا

1399) 

کننده رضق که است سودی همان ربا شریعت در و است رشد یا گسترش دن،افزو افزایش، ربا اصلی معنای  

 گوینده فهومم پس در هستند، معنا هم بهره و ربا مسلمان حقوقدانان اجماع. دهدمی دهنده قرض به پول ی

 کسانیكه ،تاس کرده تحریم خود پیروان برای معامله در را ربا آشكارا قرآن .است نادرستی تجارت ربا

 پسس و شوند می دیوانه شده، رانده شیطان وسوسه و لمس به و خیزند،نمی بر کنند رباخواری می

 کرده ممنوع و حریمت را ربا و مجاز را تجارت خدا اما است ربا همان تجارت گویندمی آنها چرا که خیزندبرمی

 دارد نبالبه د سود آنها در پول که مشاغلی پس نیست تجارت کاالی و است ستد و داد وسیله پول .است

 (1396رکاشوند، ت) است. اسالمی حرام درحسابداری

 دالیل حرام بودن ربا-12

در  قتصاد واقعى استهاى بازرگانى و تولیدى با حضور محسوس در اشرکت عینى مردم در فعّالیت -الف

ران دیگ تانه بههاى انسان دوسبینش اسالم، اقتصاد ربوى، عامل گرایش به سودپرستى و فراموشى کمک

ز افراد اى نزد گروهى اهاى افسانهگیرى فاصله طبقاتى و ثروتها و شكلزندگى است، و به شكاف روزافزون

 .آوردها را فراهم مىتباهى انسان و اسباب انجامد،مى

 ربناهاىیو به استوارسازى ز بازداجتماعى رنگ مى اتیح دارىیو اساسى براى پا کیانجام کارهاى ن -ب

برد و مى ادیاز  هانهیزم نیمهمّ و بزرگ خود را در ا تیشود. انسان، رسالت و مسؤولاقتصادى توجه نمى

خود را  ستهیبا گاهیو جا افتدمى رانگریدر گردونه انحرافى و و هاىیو گردش درست دارا گذارىهیسرما

http://ensani.ir) ).ابدینمى
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 تیجه گیرین

لی اری فعشد، محیط تاثیر زیادی بر فعالیت تجاری دارد و آنچه مشخص است حسابدهمانطور که عنوان 

، ن مسلمانانسا توان نیازهای واقعی و دینی یکتبلور یافته دنیای غرب و فرهنگ غربی می باشد و کمتر می

بخش  نیا کهکه مسلمانان داز قبیل خمس و زکات را از آن استخراج نمود. این امر حكایت بر آن دارد 

 ت روزانهتجار ودهند نوع خاص و یا رویكردی از حسابداری را مناسبات اعظمی از جمعیت دنیا را تشكیل می

 خود به کار گیرند که مرتفع کننده نیازهای شرعی آنها نیز باشد.

ن دیاکه در ا ربا ن ازودنماد بیرونی و مشخص این نیاز، تكیه کشورهای اسالمی بر بانكداری اسالمی و دور ب

اخیر  الهایسباشد. جهت انجام درست بانكداری اسالمی باعث گردیده تا در آسمانی حرمت شرعی دارد، می

 به موضوعاتی چون حسابداری اسالمی و اقتصادی اسالمی نیز توجه خواص شود.

های اقتصاد به این ترتیب بسیاری از جنبه .مسلمان بندگی خداستیک وظیفه اصلی  از منظر اسالم، 

توانند به ی نمیآمریكای_های غربی متفاوتند. تكنینكهای حسابداری انگلیسیزیادی با اقتصاد می تا حداسال

بر  بنا شده لمللیاآسانی در اقتصادهای اسالمی به کار گرفته شوند و بنابراین استاندارهای حسابداری بین 

ای لیل برخواهند کرد. به این دهایی مشكالتی را برای مسلمانان در سراسر جهان ایجاد چنین تكنیک

یازهای نهای حسابداری را توسعه دهند که به طور خاص مناسب حسابداران مسلمان مهم است که استاندارد

 ردهایهای تدوین استانداان باشد و به کشورهای اسالمی اطمینان دهد که از طرف سازمانشمیاسال

 شوند.المللی حسابداری در نظر گرفته میبین
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