
 

 

 سیز تاریخی تذٍیي استاًذاردّای حسابذاری در ایزاى ٍ اهزیکا 

 بِ هَجب قاًَى تذٍیي استاًذادرّای حسابذاری در ایزاى بِ عْذُ ساسهاى حسابزسی هی باضذ .در ایي راستا 

ِ رٌّوَد ّای حسابذاریهیالدی  1993هصادف با 1331ساسهاى حسابزسی درسال  ّجزی  را  کویت

 تطکیل داد.

رٌّوَد ّای  1333ستاى گذاضتٌذ تا سال لگزٍّی کِ عضَ ایي کویتِ بَدًذ  پایِ را استاًذارد ّای اًگ

 (رٌَّد ّواى راٌّوای حسابذاری بحساب هی آهذحسابذاری بَد ًِ استاًذارد  )

ِ رٌّوَد ّای حسابذاری بِ 1331اٍاخز سال  در کِ تبذیل ضذ  کویتِ استاًذارد ّای حسابذاریکویت

 .لی گذاضتٌذ لگزٍُ در سهاى تذٍیي استاًذارد ّای حسابذاری هبٌا را استاًذاردّای بیي الوایي  

اعضای ایي گزٍُ کِ  ،ضَد بِ کویتِ فٌی ساسهاى حسابزسی ارجاء دادُ هی ضذقبل اس ایٌکِ استاًذارد هٌتطز 

ی  هاُ طَل هی کطیذ بزای تصَیب بِ هجوع  6اس هذیزاى قذیوی ساسهاى حسابزسی بَدًذ .بعذ اس ًظز خَّا

 . ضَدساسهاى ارسال 

 :ضاهل  ،ذارد ّای بیي الوللی حسابذاری هیطَدًصحبت اس استا سهاًی کِ

 استاًذارد ّای بیي الوللی  -1

 استاًذارد ّای گشارضگزی بیي الوللی -2

 تفاسیز استاًذارد ّا  -3

 رد ّای ایزاى ضاهل استاًذارد ّای بیي الوللی است (ا) پایِ ٍ اساس استاًذ

سایز  ٍ استزالیا ٍ هالشی ل ساخت اهالک،بیوِ اس کطَر ّایاستاًذاردّا هث در بعضی اس  گاّی اٍقات 

ِ ضذُ است    .کطَرّا کوک گزفت

ّن خَاًی در گشارضگزی ٍجَد ًذاضت ٍ ّوِ گًَِ چ در کطَر ّی 1331البتِ ًاگفتِ ًواًذ قبل اس سال 

 در اهزیکا تحصیل کزدُ کساًی کِحسابذارّا ًسبت بِ هٌابعی کِ هطالعِ کزدُ بَدًذ اعوال رٍش هی کزدًذ 

اهز استفادُ هی کزدًذ ٍ ایي  یاًگلیس رٍش ّای بَدًذ اس رٍضْای اهزیکایی استفادُ هی کزدًذ ٍ بعضی ّا اس

 . دٌّذ هَجب ضذُ بَد صَرتْای هالی ضزکتْا قابلیت هقایسِ خَد را اس دست 

 



 

 

 سیز تذٍیي استاًذاردّای حسابذاری در اهزیکا 

 آهذ بعذ اس ایي بحزاى کویسیَى بَر ارٍراق بْادار یک رکَد اقتصادی در اهزیکا بِ ٍجَد 1929در سال 

 SEC)  )US Securities Exchange Commissionدر اهزیکا تاسیس ضذ                          

 کویسیَى بَرس ارٍراق بْا دار  اٍلیي هزجع تذٍیي استاًذاردّا هی باضذ ٍ بیاًیِ ّایی کِ هٌتطز کزد 

  A S Rبِ اختصار  گذاری ضذ.  ًام بِ عٌَاى یک دستَر العول حسابذاری

 خصَصی تطکیل ضذ کًِخستیي هزجع تذٍیي استاًذاردّای حسابذاری  در بخص  1939در سال 

 Accounting Committee Procedureدٍلتی بَد بِ ًام کویتِ رٍیِ ّای حسابذاری      

 ایي کویتِ بیاًیِ ّای کِ صادر هی کزد تحت عٌَاى بَلتي ّای تحقیقات حسابذاری بَد کِ اس ضوارُ 

 ASR     Accounting research                                                     بَد  11تا 1

bulletins 

هی ع بَد کِ ٌَّس ّن بزای درک هفاّین بِ آى رجَ 15شوارُ  A R Bیکی اس هْن تزیي بیاًیِ ّا 

 شَد .

 بؼذ اس آى ّیات  جذیذی تحت ػٌَاى ّیات تذٍیي اطَل حسابذاری  بجای  بیاًیْای حسابذاری 

 A S B            Accounting Standards Board           بَد 15تا  5بِ ٍجَد آهذ کِ اس شوارُ 

ِ داد ٍ   5791 ایي گزٍُ تا سال   ّیات تذٍیي استاًذاردّای حسابذاری هالی  5791در سال اداه

 Accounting Standards Board FINACIALL پا بزجاست                  تشکیل شذ ٍ ٌَّس 

 F AS B کِ اس آى بِ ػٌَاى استاًذاردّای

ِ باشذ   استاًذارد یدر طَرتی کِ بزای هَضَع خاط:ًکتِ   بزای ّز  کِ بیاًیِ ّایی ،ٍجَد ًذاشت

 STATAMANT OF POSITION        (S O P)     ػٌَاى با   هَضَع خاص طادر هیشَد

 اهزیکا هفظل تز اس استاًذاردّای  بیي الوللی است . استاًذاردّای :ًکتِ 



 

 

ُ آساد هزجغ : جٌاب دکتز رضا ًظزی استاد  َ ّیات ػلوی   کزج  اسالهی  داًشگا  ٍ ػض

 International Accounting Standards              استاًذارد ّای بیي الولی حسابذاری

 هظادف با تذٍیي ّیات استاًذاردّای حسابذاری هالی اهزیکا رخ داد   5791فکز اٍلیِ در سال 

 گزٍّی شزٍع کزدًذ بِ تذٍیي استاًذاردّای بیي الولی  

                                                        International Accounting Standards 

Committee 

ِ ّایی طادر کزدُ   IAS))      است تحت ػٌَاى استاًذاردّای بیي الولی حسابذاری ،ایي گزٍُ بیاًی

   ُ  هی باشذ  44تا 5ایي استاًذاردّا اس شوار

ِ تجذیذ ساختار کزد1005در سال  تغییز  الوللی اسن آى بِ ّیات تذٍیي استاًذاردّای بیي ٍهیالدی ایي کویت

ِ ّایی کِ ایي ّیات هٌتشز کزد .ب یافت   ػٌَاى استاًذاردّای بیي الولی گشارشگزی هالی ًام گذاری شذ . ابیاًی

   ُ  International Financial Reporting(           IFRS)                           59  تا 5کِ اس شوار

Standards 

 درآهذ ّا  ٍ ّشیٌِ ّا یا  –حقَق طاحباى سْام –بذّی ّا –ًکتِ هْن : ّز استاًذارد بایذ در هَرد  داراییْا 

 بِ ػبارتی ػٌاطز تشکیل دٌّذُ طَرت ّای هالی  طحبت هیکٌذ  ّز استاًذارد حسابذاری بایذ 

ُ کٌٌذگاى  اىبِ حسابذار   هاًٌذ : .کوک کٌذ جْت گشارشات شفاف بزای استفاد

 شٌاخت ٍ اًذاسُ گیزی   -5

 قطغ شٌاخت   -1

 گشارشگزی هالی ٍافشاء -1

 هٌتشز هیشَد  IFRSّا تحت ػٌَاى  IASبؼذ اس   ّز استاًذارد جذیذ   IFRS در هَرد استاًذاردّای  : ًکتِ

 تغییز هی کٌذ IFRSّا بِ IAS Iتغیز کٌذ ٍ دیگز چارچَب استاًذارد اسبیي  رٍد  IASٍ ایٌکِ اگز یک استاًذارد 

  

 



 

 

 

 

 

  IFRSبا     IAS   تفاٍت ّای  

                             IAS                                                                   IFRS 

 درهَرد ًحَُ ػول حسابذاری تَضیح هی دّذ 

 کوک بال ػَع دٍلت باشذ ..تَضیحIAS20هثال 

ِ -5دٍ رٍش است    رٍش درآهذ-1رٍش سزهای

ُ کٌٌذُ است   بِ کار گیزی بِ ػْذُ استفاد

 تاکیذ بز گشارشگزی هالی است 

درآهذ را استفادُ  بایذ رٍش آهذ بال ػَع ررٍش د

 کٌین 

 تاکیذ بز اًتخاب یک رٍش 

 گیزی یک رٍش تَضیح دادُ هی شَد دالیل بِ کار  در خظَص بِ کارگیزی رٍش تَضیح دادُ ًوی شَد 

ِ گیزی هشخض هی شَد   هباًی ًتیج

 ذ بزای ّز هَضَػی هثال تشزیحی ارائِ  هیکٌ هثال تشزیحی ٍجَد ًذارد 

 هبتٌی بز اطَل ّستٌذ  هبتٌی بز قَاػذ ّستٌذ 

 تاکیذ بز افشاء اطالػات گشارشگزی   دارد تاکیذ بز حسابذاری

 

 

 

 

 

 هٌبغ : جٌاب دکتز رضا ًظزی استاد داًشگاُ آساد اسالهی  ٍاحذ کزج ٍ ػضَ ّیات ػلوی 

 


