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 اصول و مفاهیم حسابداری

 اصول حسابداری:

ها که بر اساا  ن  نااساای ، ت ا  و ه یاه   ها، رویهها، قواعد، روشای از میثاقبه مجموعه

گیار،، اصاوح اباابداری گویااد ایال اصاوح   های مال  و اطالعات مال  انجام م صورت

 ع ارهاد از:

 اصل تفکیک شخصیت: -1

بر اسا  ایل فرض بایل نصیای  اقیقا  صاااس م سباه و نصیای  اقاوق  م سباه         

 هفاوت وجو، ،ار،.

باناد. بار اساا    به ع ارت ،یگر نصیی  م سبه مبتقل از نصیی  صاا ا  م سبه م 

 نو، که سرمایه م سبه کبر گر،،.ایل فرض بر،ان  صااس م سبه موجس م 

 اصل هفکیک نصیی  اس . معا،له ابابداری بازهاب

 ،ارائ  = بده  + اقوق صاا ا  سرمایه

 فرض تداوم فعالیت: -2

هاای جااری   بر اسا  ایل فرض عمر یک م سبه به طور نامحدو، اس : ط قه بادی ،ارائ 

 اند. ،ر غیر ایل صورت ایل ط قه بادی مف وم  ندار،.و تاب  بر اسا  ایل فرض باا نده

 ی مالی:فرض دوره -3

های گیری عملکر، یک م سبه عمر یک م سبه به ،ورهاسا  ایل فرض، ج   اندازهبر 

 نو،.زمان  کوهاه مدت هقبیم بادی م 

ی مال  یک ساله اس . مف وم فارض هع ادی و نقادی بار   ی مال ، ،ورههریل ،ورهمعمول 

 کاد.اسا  ایل فرض، مف وم پیدا م 

 فرض پولی: -4

هاای ماال ، پاول  رایا  ن    گیاری متاترک کلیاه فعالیا    بر اسا  ایل فرض وااد اندازه

 باند.کتور م 

 اصل بهای تمام شده )اصل بهای تاریخی(    -5

www.irhesabdaran.ir



 .

ها و خدمات انجام نده بار اساا  قیما  هااریی خریاد   بر اسا  ایل اصل نااسای  ،ارائ 

گیر،، ،ر صورهیکه قیم  همام نده معلاوم ن اناد بار اساا    )قیم  همام نده( صورت م 

 نو،.مایفانه بازار ن  ،ارائ  نااسای  م ارزش 

 اصل افشاء: -6

هواناد بار هیامیم اساتفا،ه کااادگا    بر اسا  ایل اصل هر گونه اقایق با اهمیتا  کاه ما    

 های مال  باید افتاء گر،،.های مال  هأتیر گذار باند، به همراه صورتصورت

 اصل تطابق )اصل مقابله هزینه و درآمد(: -7

بایاد از ،رنمادهای هماا  ،وره ماال  کبار   ی ماال  ما    اصل هزیاه هار ،وره  بر اسا  ایل

 گر،،.

 اصل عینیت: )اصل واقعیت(: -8

ها باید ب  طرفانه باند به طاوری کاه اگار   گیری و نااسای  ،ارائ بر اسا  ایل اصل اندازه

 گیری نمو، هما  نتای  را ،انته باند.نصص ،یگری اقدام به اندازه

 ط )اصل محافظه کاری(اصل احتیا -9

گیاری   هاگام  که فر،ی ،چار نک و هر،ید باناد بار اساا  ایال اصال ،ر هاگاام انادازه       

هاا بیتاتریل مقادار را ،ر ن ار   گیری بده  و هزیااه ،ارائ  و ،رنمد کمتریل مقدار و اندازه

 بگیر،.

 اصل یکنواختی )ثبات رویه( -11

های یکبان  های مال  مصتلف از روشبایبت  ،ر هر ،ورهبر اسا  ایل اصل م سبات م 

-گیری استفا،ه کااد و ات  االمکا  از هغییر روش ،ر هار سااح خاو،،اری ما    برای اندازه

 گر،،.

 اصل اهمیت: -11

بر اسا  ایل اصل اهمی  هر م لغ  ببتگ  به ناو  و ماهیا  ن  ابااب ،ار،، ماثالا بارای   

باو،ه ولا  بارای یاک نارک    ریاح م لغ با اهمیت   000/000یک نرک  کوچک م لغ 

 بزرگ ایل م لغ چادا  اهمیت  ندار،.

 اصل تحقیقی درآمد )مهم( -12
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نو، که فرنیاد کبر سو، هکمیل نده باند بر اسا  ایل اصل ،رنمد هاگام  نااسای  م 

،ر یک م سبه خدماه  ،رنماد ،ر هاگاام ارائاه خادمات باه متاتریا  و ،ر یاک م سباه         

 گر،،.اگام فروش کاال به متتریا  ت   م هولیدی و بازرگان  ،رنمد ه

 

 استثنائات اصل تحقق درآمد:

 فروش اقساطی: -1

ناو، کاه م لاغ اقبااو وصاوح      بر اسا  روش فروش اقباط  ،رنمد هاگام  نااسای  ما  

گر،،. ،ر اال  که ،ر روش هحویل فروش، کل ،رنمد ،ر هاگام هحویل کاال به متاتریا   

اط  برای محاس ه سو، هحقق یافته هر ساح مراال زیر را به نو،. ،ر فروش اقبنااسای  م 

 ،هیم.هرهیس انجام م 

 1م لغ فروش = سو، ناویژه) –قیم  همام نده           ناویژه:                   محاس ه سو،  -1

 محاس ه نب   سو، ناویژه به فروش: -2

 3ق یافته هر ساح )اقباو هر ساح = سو، هحق× نب   سو، ناویژه به فروش 

 مثال:

ریاح بو،ه به صورت  000/000/8یک نرک  بازرگان ، کاالئ  که قیم  همام نده ن  

ریااح اقبااو ،ر    000/000/0ریاح به فاروش رساانده کاه     000/000/10اقباو به م لغ 

ریاااح ،ر ساااح سااوم ،ریافاا   000/000/2ریاااح ،ر ساااح ،وم  000/000/3ساااح اوح و 

 گر،،.

 اقباط  سو، هحقق یافته هر ساح چقدر اس ؟ الف( به فروش

 ب( به روش فروش هحویل سو، هحقق یافته هر ساح چقدر اس ؟

0000002000000800000010 //////  ( الف1سو، ناویژه( ) 

20%=
000/000/10
 (2نب   سو، ناویژه به فروش )=000/000/2

 سو، هحقق یافته هر ساح=000/000/5×20%=000/000/1

 سو، هحقق یافته ساح ،وم=000/000/3×20%=000/600

 سو، هحقق یافته ساح سوم=000/000/2×20%=000/400

00000020004000006000000001 //////  



 .

ب( ،ر روش فروش هحویل کل سو، هحقق یافته مربوو به ساح هحویال کااال یعاا  هماا    

 باند.ساح اوح م 

 

 (:2مثال )

ریاح بو،ه و باه    000/000/1ای یک ،ستگاه هلویزیو  را که قیم  همام نده ن  فروناده

باه فاروش رساانده    1/9/82ماهه ،ر هااریی    20ریاح به صورت اقباو  000/000/2م لغ 

 اس  بر اسا  روش فروش اقباط  سو، هحقق یافته هر ساح را محاس ه کاید.

00050000050010000002 /////  ( 1سو، ناویژه) 

25%=
000/000/2

 نب   سو، ناویژه به فروش =000/500

000100
20

0000002
/

//

اقساط تعداد

فروش
 م لغ یک قبط 

 82سو، هحقق یافته =000/400×25%=000/100

 83سو، هحقق یافته =000/200/1×25%=000/300

  
000/500
 88سو، هحقق یافته =000/400×25%=000/100

0004004000100ساح                                              82 8قبط  //   82اقباو ساح 

000200112000100                                     ساح   83 12قبط  ///   اقباو ساح
83 
000400ساح                                            88 8قبط 

20
4

000100 //   88اقباو ساح 

00000020004000002001000400 //////  
 به روش درصد تکمیل پیمان:

،ه، پل، سد، سااختما ، مانایل نالت و ... از   ببیاری از کارهای عمران  از ق یل ااداث جا

باناد، بارای   ها بای  از یکباا  ما    گیر، که عمر ایل پروژهطریق پیما  کاری صورت م 

نااسای  ،رنمد ،ر چایل االت  ،و روش وجو، ،ار،.   
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 روش تکمیل پیمان: -1

  ،رصاد  اگر نااسای  ،رنمد ،ر هر ساح به طوح معقوح امکا  پذیر باند، ،رنمد بار اساا  

گر،،. ،ر ایل روش برای محاس ه سو، یا زیاا  هحقاق   پیترف  کار ،ر هر ساح نااسای  م 

 ،هیم.یافته هر ساح مراال زیر را به هرهیس انجام م 

 ( محاسبه سود ناویژه برآوردی:          1

 (1م لغ پیما  = سو، ناویژه برنور،ی ) –قیم  همام نده برنور،ی  

 مان هر سال به جز سال آخر:( محاسبه درصد تکمیل پی2

 

 ( محاسبه سود تحقق یافته هر سال به جز سال آخر:3

 (2)سو، ناویژه برنور،ی = سو، هحقق یافته هر ساح به جز ساح نخر × ،رصد هکمیل پیما  

 آوریم.( سود تحقق یافته سال آخر: ابتدا سود ناویژه واقعی را به دست می4

 (8ی واقع  )  = سو، ناویژهم لغ پیما –کل هزیاه واقع  پیما  

سو، ناویژه واقع  = سو، یا زیا  هحقق یافتاه   –های ق ل سو، هحقق یافته ساح سو، زیا  

 ساح نخر

 

 مثال:

ریااح باا یاک     000/000/100برای ااداث یک سد خاک  روستای  قارار،ا،ی باه م لاغ    

ریاح بو،ه اس .  000/000/80ایل قرار،ا،  پیمانکار ماعقد ند. قیم  همام نده برنور،ی

،  000/000/80هااای واقعاا  ایاال پااروژه طاا  سااه ساااح متااوال  بااه هرهیااس          هزیاااه

 بو،ه اس  مطلوب اس : 000/000/10،  000/000/20

 الف( به روش ،رصد هکمیل پیما  سو، یا زیا  هحقق یافته هر ساح

 ب( به روش هکمیل سو، یا زیا  هحقق یافته هر ساح

ریااح ،ر سااح ساوم     000/000/20،ر روش هکمیل پیماا  کال ساو، نااویژه واقعا       ب/ 

 گر،، یعا  ،ر پایا  هکمیل پیما .هکمیل م 

0000002000000080000000100 //////  (1ی برنور،ی )سو، ناویژه 

50%ساح اوح     
000/000/80
 ،رصد هکمیل پیما  ساح اوح =000/000/40



 .

=25%ساح ،وم      
000/000/80
 صد هکمیل پیما  ساح ،وم،ر =000/000/20

 سو، هحقق یافته ساح اوح =000/000/20×%50=000/000/10

 سو، هحقق یافته ساح ،وم =000/000/20×%25=000/000/5

00000025000000150000002000000040000000100 //)//////(//   سو، ناویژه واقع 

0000001000000050000001000000025   سو،     //)////(//  ،یا زیا  هحقق یافته ساح  سو

نخر

 

 

 

 

 

 

 های سهامیحسابداری شرکت

 ی سهامی:هاشرکت

ی ن  به س ام مباوی هقبیم نده و مبئولی  س امدارا  محادو، باه   های  که سرمایهنرک 

 نوند.باند و به ،و ،سته هقبیم م ها م م لغ اسم  س ام  ن 

 نرک  س ام  عام: -1

نرکت  اس  که قبمت  از سرمایه به وسیله م سبیل نارک  و قبامت  ،یگار هوساط مار،م   

 نو،.هأمیل م 

 ک  س ام  خاص:نر -2

 گر،،.نرکت  اس  که همام  سرمایه به وسیله م سبیل هع د و پر،اخ  م 

ریااح و بارای سا ام     000/000/0عاام   هاای سا ام    اداقل سرمایه برای هتکیل نارک  

 0هاای سا ام  عاام   باند و اداقل اعضا برای هتکیل نرک ریاح م  000/000/1خاص 

 .باندنفر م  3نفر و برای س ام  خاص 

نرک  س ام  عام اق انتتار اوراق قرضه را ،ارند. ول  س ام  خاص اق چاایل کااری را   

 ندارند.
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 ابابداری هتکیل نرک  نرک  س ام  عام:

ها اداقل معا،ح برای ایل نرک 
5
سرمایه نرک  به وسیله م سبیل نرک  هأمیل  %20یا  1

ام هتکیل نرک  پر،اخا  گار،، و ماابق  هع اد   ن  باید ،ر هاگ %30گر،، که اداقل م 

 نویبیم.گذاری م سبیل ت   زیر را م گر،، که ،ر ایل اال  باب  سرمایه

 ××اباب بانک نرک  س ام  ،ر نرق هأسیس )معا،ح سرمایه پر،اخ  نده( 

 ××هع د م سبیل یا س امدارا  )معا،ح سرمایه هع د نده ( 

 ××یه م سبه( )ببتانکار( س ام سرمایه )معا،ح سرما                                            

 

 نویبیم.،ر هاگام پر،اخ  هع د م سبیل ت   زیر را م 

 ××)بدهکار( بانک 

 ××)ببتانکار( هع د م سبیل      

 های تأسیس:ثبت پرداخت هزینه

 نو،.اندازی نرک  پر،اخ  م های  که باب  راههزیاه

 ××های هأسیس هزیاه

 ××ی پر،اختا   ااباب                    

 

ناو، و   ها نوناته ما    های تاب  نا مت و، ،ر هرازنامه ،ر ،ارائ های هأسیس جزء ،ارای هزیاه

ساح باید مبت لک گر،،. هاگام  که باقیمانده سا ام باه    10قانو  هجارت ظرف مدت ط ق 

 نویبیم. )معا،ح سرمایه(مر،م واگذار نو،. ت   زیر را م 

 ××)بدهکار( اباب بانک نرک  س ام  ،ر نرف هأسیس 

 ××هع د س امدارا                                                               

 ××)ببتانکار( س ام سرمایه                                                                          

 پرداخت بدهی سهامداران به شرکت:

 ،ر صوره  که اعضا ،ر موعد مقرر بده  خو، را پر،اخ  کااد. -1

 ××بانک 

 ××هع د س امدارا            
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،ر صوره  که بده  خو، را با هأخیر پر،اخ  کااد ،ر ایل اال  م لغ  به عاوا  جریمه  -2

 نو،.ها ،ریاف  م ،یرکر، از ن 

 ××بانک )معا،ح بده  + جریمه ( 

 ××)ببتانکار( هع د س امدارا  )معا،ح بده (                      

 ××،یرکر، )معا،ح جریمه(  )ببتانکار( ،رنمد جریمه             

هاا هوساط نارک     ،ر صوره  که س امدارا  باده  خاو، را پر،اخا  نکاااد سا ام ن       -3

 نو،.ها وار، م های فروش مابق  به اباب ن فروش رفته که پس از کبر بده  و هزیاه

 ××هزیاه(  –)بدهکار( بانک )قیم  فروش 

 ×× امدارا  )معا،ح بده ( )ببتانکار( هع د س                            

 )ببتانکار( ،رنمد جریمه ،یرکر، )معا،ح جریمه(                            

 ××های پر،اختا  )ببتانکار( اباب                            

 

 نویبیم.ها به فروش رسید ت   زیر را م ،ر هاگام پر،اخ  بده  به س امدارا  که س ام ن 

 ××ای پر،اختا  هاباب )بدهکار(

 ××بانک                                             

 مثال:

سا ام  هازار ریاال  باه صاورت زیار        000/10ای متتکل از یک نرک  س ام  با سرمایه

 هتکیل ند.

 ن  را نقداا پر،اخ  نمو،. %30سرمایه نرک  را هع د که  %20م سبیل نرک   – 1/7

های هأسایس پر،اخا    هوسط یک  از م سبیل باب  هزیاهریاح  000/000/1م لغ  – 10/7

 ند.

باقیمانده س ام نرک  از طریق پذیره نویب  ،ر اختیار عموم مر،م گذانته ند کاه   – 10/7

 اند.ن  را نقداا پر،اخ  کر،ه 30%

 اتاته نامه نرک  به هیویس رسید و به ،فاهر قانون  نرک  ،ریاف  گر،ید. – 30/7

 های هأسیس پر،اخ  ند.هزیاهه یک  از اعضا باب  بده  نرک  ب – 10/8

 اند.س ام ،ر م ل  مقرر بده  خو، را به نرک  پر،اخ  کر،ه 0000،ارندگا   – 30/8



 .

ریااح جریماه    000/200س ام پس از یک ماه هأخیر با پر،اخ   1000،ارندگا   – 30/9

 خرید کر، بده  خو، را پر،اخ  نمو،.

ها را باه قیما    به نرک  مراجعه نکر،ند و نرک  س ام ن  ،ارندگا  باق  س ام – 30/10

ریاح هزیاه کارمز، به فروش رسانده و م لاغ    000/00ریاح پس از پر،اخ   1000هر س ام 

 ها اختیاص ،ا،.ریاح به عاوا  جریمه ،یرکر، به ن  000/100

 

 های فوق ،ر ،فاهر نرک  س ام .مطلوب اس  ت   فعالی 

 000/700،ر نرف هأسیس ( بانک نرک  س ام  1

 000/300/1هع د م سبیل                                      

 000/000/2)ببتانکار( س ام سرمایه                                               

00000010100000010کل سرمایه نرک   ///  

 000/000/10×20%=000/000/2سرمایه م سبیل  

 000/000/2×35%=000/700سرمایه پر،اخ  نده  

00030010007000000002هع د نده   /////  

 

 000/000/1هزیاه هأسیس  – 10/7( 2

 000/000/1های پر،اختا  )ببتانکار( اباب                         

 

 000/800/2بانک نرک  س ام  ،ر نرف هأسیس  – 10/7( 3

 000/200/0هع د م سبیل                                                        

 000/000/8)ببتانکار( س ام سرمایه                                                              

0000008000000200000010مانده س ام نرک   باق  //////  

 000/000/8×%35=000/800/2سرمایه پر،اخ  نده 

000200500080020000008سرمایه هع د نده   //////  
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های ،فاهر م سبایل   و ،ریاف  ،فاهر قانون  کلیه اباب ،رهاگام هیویس اساساامه – 30/7

 نو،.گیری نده و به اباب ،فاهر قانون  انتقاح ،ا،ه م مانده

 

 

 

 000/000/3               بانک

 000/000/0هع د س امدارا  

 000/000/1    هزیاه هأسیس 

 000/000/10)ببتانکار( س ام سرمایه            

 000/000/1ر،اختا   های پاباب             

 )باب  هیویس اساساامه نرک (

 

 000/000/1های پر،اختا    اباب – 10/8

 000/000/1)ببتانکار( بانک                                         

3900000=%65×1000×6000 
 

 000/900/3بانک   – 30/8

 000/900/3)ببتانکار( هع د س امدارا                        

 )باب  پر،اخ  بده  به س امدارا  (

000/900/3=%65×1000×6000 
 ن  ق الا پر،اخ  نده( %30،  %00)از 

 

 800/ 000               بانک – 30/9

 000/000)ببتانکار( هع د س امدارا                          

 000/200     ،رنمد جریمه ،یرکر،                          

 قبمت  از بده  س امدارا  نرک ()باب  پر،اخ  
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 1000×1000×65%=000/650بده  

000850000200000650م لغ پر،اختا   ///  

 

 000/800/8بانک  – 30/10

 000/100)ببتانکار( جریمه ،یرکر،                     

 000/900/1هع د س امدارا                               

 000/300/2ی پر،اختا  هااباب                      

 مانده س ام()باب  فروش باق 

30001000600000010مانده س ام اعضا  باق   )(/ 

 000/3×1000×%65=000/950/1م لغ بده   

000500415003000قیم  فروش   // 

0004504000500005004فروش ناخالص  /////  

 

 نکته:

 جریمه + بده  = م لغ ،ریافتا 

 م لغ بده  = جریمه× مه نرخ جری×  مدت هأخیر
 12    

 شوند:از نظر حقوق سهامداران سهام، به دو دسته تقسیم می

 س ام عا،ی: -1

نو، و فاقد هرگونه امتیاز خاص س ام  اس  که ،ارندگا  هر یک از س امدارا  ،ا،ه م 

 نوند.باند و به عاوا  مالکیل نرک  محبوب م م 

 س ام ممتاز: -2

 ای بو،ه از جمله:،ارندگا  س ام عا،ی، ،ارای امتیازات ویژهس ام  اس  که نب   به 

 ،انتل سو، تاب  ساالنه (1

اق اولوی  ،ر ،ریاف  سو، (2

های نرک  ،ر هاگام انحالحاق اولوی  ،ر ،ریاف  ،ارائ  (3
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،انتل اق رأی بیتتر (8

 

عالوه بر مزایای فوق ممکن است به موجب اساسنامه شرکت امتیازاتی 

 همچون:

 باقیمانده سو،اق متارک  ،ر  (1

نو،.اق سو، معوق یا سو، ان انته به س امدارا  ممتاز ،ا،ه م  (2

 

 انواع قیمت سهام: -

 قیم  اسم : -1

قیمت  که روی هر ورقه س ام ،رجه نده باند. ضمااا س ام سرمایه به قیم  اسم  ،ر ،فااهر   

 نو،.و هرازنامه نونته م 

س ام ،ر بازار بور  را قیم  فاروش یاا   به قیم  خرید و فروش  قیم  فروش یا بازار: -2

 قیم  بازار گویاد.

 انتتارات س ام عا،ی و س ام ممتاز: -1

 اال  وجو، ،ار،. 2نو، هاگام  که س ام ماتتر م 

 ( اگر س ام به طور نقد به فروش رسد.1

 ××)بدهکار( بانک )معا،ح قیم  فروش( 

 ××یا کبر س ام عا،ی یا ممتاز           

 ××)ببتانکار( س ام عا،ی یا ممتاز )قیم  اسم (                          

 ××یا صرف س ام عا،ی یا ممتاز                                                

 اگر قیمت فروش از قیمت اسمی باالتر باشد صرف سهام وجود دارد.

 اگر قیمت فروش از قیمت اسمی کمتر باشد کسر سهام وجود دارد.

 ر س ام به طور نقد و غیرنقدی به فروش رسد:اگ -2

 ××)بدهکار( بانک )معا،ح فروش نقدی( 

 ×× هع د س امدارا  )معا،ح فروش نبیه( 

 ××    کبر س ام عا،ی یا ممتاز               
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 ××( س ام عا،ی یا ممتاز قیم  اصل )ببتانکار( )معا،ح                      

 ××       صرف س ام عا،ی یا ممتاز                                                    

 

 های غیرنقدی:انتتار س ام و ،ریاف  ،ارائ  -3

 ××ها )معا،ح قیم  ارزیاب ( )بدهکار( ،ارائ 

 ××کبر س ام عا،ی یا ممتاز                    

 ×)ببتانکار( س ام عا،ی یا ممتاز )معا،ح قیم  اسم (                        

 ××صرف س ام عا،ی یا ممتاز                                                          

 انتتار س ام بدو  م لغ اسم  و کمتر از م لغ اسم  ،ر ایرا  مجاز نیب .

 

 مثال:

 2000ریاال  و ،و هازار سا م ممتااز    000/2سا م عاا،ی    000/0یک نرک  سا ام    

 %10کااد و موقاخ خریاد و فاروش کااری باه ایال        )ساالنه ،ریاف  ما   %10ریال  با ب ره 

 ندار،(.

ریاح نقاداا باه فاروش رساانده    2000س م عا،ی را به قیم  هر س م  3000هعدا،  -1

 اس .

ن   %80ریاح به فاروش رسایده کاه    1800باقیمانده س ام عا،ی به قیم  هر س م  -2

باند.نقداا و مابق  پذیره نویب  م 

ریااح نقاداا باه فاروش رسایده    200/2سا م    س م ممتاز به قیم  هار  1000هعدا،  -3

اس .

ریااح    000/900ای بار م لاغ   مابق  س ام ممتاز ماتتر گر،ید و ،ر مقابال ن  اتاتاه    -8

هاای فاوق ،ر ،فتار روزناماه عماوم    ،ریاف  گر،ید مطلاوب اسا  ت ا  فعالیا    

نرک .

 

 000/000/7( بانک 1)

 000/000/0)ببتانکار( س ام عا،ی            
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 000/000/1صرف س ام                          

 )انتتار س ام عا،ی به طور نقد باالهر از قیم  اسم (

000500725003000قیم  فروش  // 

00000062000300قیم  اسم   // 

000500100000060005007صرف س ام   //////  

 

 

 000/880/1           ( بانک2)

 000/100/2هع د س امدارا   

 000/800         کبر س ام

 000/000/8)ببتانکار( س ام عا،ی                  

 )انتتار س ام عا،ی به طور نقد و نبیه کمتر از قیم  اسم (

200030005000مانده س م عا،ی  باق   

000600318002000قیم  فروش   // 

0000004200200قیم  اسم    // 

000400000000400060032000کبر س ام  /////  

 000/600/3×40%=000/440/1فروش نقدی 

000160200044010006003فروش نبیه  //////  

 

 000/300/3( بانک 3)

 000/000/3)ببتانکار( س ام ممتاز        

 000/300صرف س ام                     

 )انتتار س ام ممتاز به طور نقد باالهر از قیم  اسم (

000300320021500قیم  فروش  ///  

000000320001500قیم  اسم   // 

00030000000030003003صرف س ام  /////  
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 000/900          ( اتاته8)

 000/00کبر س ام ممتاز 

 000/000/1)ببتانکار( س ام ممتاز            

 )انتتار س ام و ،ریاف  اتاته(

50015002000مانده س ام ممتاز  باق   

00000012000500قیم  اسم   // 

0009505000000001قیم  فروش  ///  

000500000001000950کبر س ام ممتاز  ////  

 

 

 

 های سهامی:نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت

های مصتلف  برای هقبیم سو، و زیا  بیل سا امدارا  ممتااز و   های س ام  روش،ر نرک 

 س امدارا  عا،ی وجو، ،ار،.

با  سااالنه بارای سا ام ممتااز بادو  ااق ان اناته و بادو  ااق           )روش اوح( ،انتل سو، تا

 مانده سو،. ،و مراله ،ار،.متارک  ،ر باق 

 اختیاص سو، تاب  ساالنه به س امدارا  ممتاز (1

سو، به س امدارا  عا،یمانده اختیاص باق  (2

 )روش دوم( :

ماناده   ،ر باق  ،انتل سو، تاب  ساالنه برای س ام ممتاز با اق ان انته و بدو  اق متارک 

 سو،.

 اختیاص سو، ان انته و معوق برای س امدارا  ممتاز  (1

اختیاص سو، تاب  ساالنه برای س امدارا  ممتاز (2
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از کال ساو، باه سا امدارا     2و  1مانده سو، پاس از کبار مرااال   اختیاص باق  (3

عا،ی.

 

 )روش سوم( :

ماناده   اق متارک  ،ر باق  ،انتل سو، تاب  ساالنه برای س ام ممتاز بدو  اق ان انته و با

 سو،

 اختیاص سو، تاب  ساالنه به س امدارا  ممتاز (1

اختیاص سو، تاب  ساالنه به س امدارا  عا،ی بر اسا  نرخ سو، س ام ممتاز. (2

باقیمانده سو، را بر اسا  ارزش اسم  س ام بیل س امدارا  ممتااز و عاا،ی هقبایم    (3

کایم.م 

 

 )روش چهارم( :

 نه با اق ان انته و با اق متارک  ،ر باقیمانده سو، برای س ام ممتاز.تاب  ساال،انتل سو، 

 اختیاص سو، معوق به س امدارا  ممتاز (1

اختیاص سو، تاب  ساالنه به س امدارا  ممتاز. (2

اختیاص سو، تاب  ساالنه به س امدارا  عا،ی بر اسا  نرخ سو، س ام ممتاز. (3

بیل س امدارا  ممتاز و عا،ی.هقبیم باقیمانده سو، بر اسا  ارزش اسم  س ام  (8

 

 مثال:

سا م عاا،ی    0000و  %10س م ممتاز هزار ریال  باا ب اره    8000،ر یک نرک  س ام  

 ریال  وجو، ،ار،. 1000

هیچگونه سو،ی به س امدارا  پر،اخ  نتاده اسا  ساو، خاالص    82و  81های ط  ساح

نه سو، هر یک از های چ ارگاریاح بو،ه به روش 000/000/0معا،ح  83نرک  ،ر ساح 

 س امدارا  ممتاز را اباب کاید.

 مانده سو،.( ،انتل سو، تاب  ساالنه بدو  اق ان انته و بدو  اق متارک  ،ر باق 1
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سااااو، ساااا ام  نرح

 ممتاز

سااااو، ساااا ام 

 عا،ی

 جمخ

 000/800  000/800 ( ،انتل سو، تاب  ساالنه ممتاز1

 000/000/8 000/000/8  ( باقیمانده سو، س ام عا،ی2

 000/000/0 000/000/8 000/800 جمخ

 

000000410004000ارزش س ام ممتاز    // 

000400100000004سو، تاب  ساالنه ممتاز    /%//  

00060040004000000005سو، س ام عا،ی   /////  

 

 

 

،انتل سو، تاب  ساالنه با اق ان انته و بدو  اق متارک  -1

ساااو، سااا ام    نرح

 ممتاز

سااااو، ساااا ام 

 عا،ی

 خجم

 000/800  000/800 ( اختیاص سو، معوق به س ام ممتاز1

 000/800  000/800 ( سو، ساالنه س ام ممتاز2

 000/800/3 000/800/3  ( باقیمانده سو، به س امدارا  عا،ی3

 000/000/0 000/800/3 000/200/1 جمخ

 

8000000004002سو، معوق س ام ممتاز    / 

00080030004000008000000005سو، س ام عا،ی   //)//(//  
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(3) 

سااااو، ساااا ام  نرح

 ممتاز

سااااو، ساااا ام 

 عا،ی

 جمخ

 000/800  000/800 ( سو، تاب  ساالنه س ام ممتاز1

 000/000 000/000  ( سو، تاب  ساالنه س ام عا،ی2

 000/000/8 000/800/2 000/000/1 مانده سو، س ام عا،ی و ممتاز( باق 3

 000/000/0 000/000/3 000/000/2 جمخ

 

000000610006000ارزش اسم  س ام عا،ی   // 

000600100000006سو، تاب  ساالنه عا،ی   /%//  

00000040004000006000000005مانده سو،  باق  //)//(//  

0000001000000060000004کل ارزش اسم    //////  
















0004002
10
6

0006001
10
4

0000004
//

//

// 

ساااو، سااا ام    نرح

 ممتاز

سااااو، ساااا ام 

 عا،ی

 جمخ

 000/800  000/800 س ام ممتاز( اختیاص سو، معوق به 1

 000/800  000/800 ( سو، ساالنه س ام ممتاز2

 000/000 000/000  ( سو، ساالنه س ام عا،ی3

 000/200/3 000/920/1 000/280/1 ( هقبیم باقیمانده8

 

00020030006000004000008000000005مانده سو،  باق  //)///(//  














0009201
10
6

0002801
10
4

0002003
//

//

// 

 مثال:
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باا ااق ان اناته و باا ااق    %10س م ممتاز هزار ریال  باا ب اره    100،ر یک نرک  س ام  

س م عا،ی هازار ریاال  وجاو، ،ار،. اطالعاات    000/8متارک  ،ر باقیمانده سو، و هعدا، 

هاای زیار   زیر موجو، اس . مطلوب اس  سو، س ام عاا،ی و ممتااز را ،ر هار یاک از سااح   

 محاس ه کاید.

 سو، خالص ساح

81 0 
82 000/80 

83 000/80 

88 000/000/8 

0001001010001000نو، ول  معاا،ح   هیچگونه سو،ی پر،اخ  نم  81،ر ساح  -1 /%  

 ریاح سو، معوق وجو، ،ار،.

ناو، و باقیماناده   ریاح از سو، معوق س ام ممتاز پر،اخ  ما   000/80ابتدا  82،ر ساح  -2

 ( جمعاااا000/100) 82بااه همااراه سااو، تاباا  ساااح    000/00سااو، معااوق ساااح ق اال   

نو،.ماتقل م  83ریاح به عاوا  سو، معوق به ساح  000/100

 000/80ناو، و   ریاح از سو، معوق س ام ممتااز پر،اخا  ما     000/80 – 83،ر ساح  -3

جمعاا به م لغ  83ریاح سو، تاب  ساح  000/100ماند. سو، معوق به همراه ریاح باق  م 

 یابد.انتقاح م  88ریاح به ساح  000/180

ام سااااو، ساااا  نرح

 ممتاز

سااااو، ساااا ام 

 عا،ی

 جمخ

 000/180  000/180 ( سو، معوق س ام ممتاز1

 000/100  000/100 ( سو، س ام ممتاز2

 000/800 000/800  ( سو، تاب  س ام عا،ی3

 000/320/3 000/000/2 000/008 مانده سو، س ام عا،ی و ممتاز( باق 8

 000/000/8 000/000/3 000/988 جمخ
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 000/4×1000×10%=000/400م عا،ی  سو، تاب  س ا

00032030004000001000001800000004 //)///(//  
000000110001000ارزش اسم  س ام ممتاز   // 
















0006062
5
4

664000
5
1

0003203
//

// 

0000005
0000004

10000004
//

//
/ 

 

 حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری یک سهام عادی:

 ،و اال  وجو، ،ار،:

اند ،ر ایل اال  اقوق صاا ا  س ام ب)اال  اوح( : نرک  فقط ،ارای س ام عا،ی م 

 نو،.عا،ی به صورت زیر محاس ه م 

 ××س ام عا،ی به ارزش اسم  

 ××کبر س ام  –+ صرف س ام یا 

 ××زیا  ان انته  –+ سو، ان انته یا 

 ××اقوق صاا ا  س ام عا،ی 

 مثال:

ریااال  وجااو، ،ار، صاارف ساا ام عااا،ی    0000ساا م  8000،ر یااک ناارک  ساا ام    

ریااح باو،ه اسا  ارزش ،فتاری    000/000/1ریاح و سو، ان اناته نارک     000/000/2

 یک س ام عا،ی چقدر اس ؟

 000/000/20    س ام عا،ی به ارزش اسم    

 000/000/2                 + صرف س ام عا،ی

 000/000/1                        + سو، ان انته

 000/000/23اقوق صاا ا  س ام عا،ی      

0000002050004000 // 
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 )حالت دوم(:

 مراله ،ار،. 3باند نرک  هم ،ارای س ام عا،ی و ممتاز م 

 ( محاس ه کل اقوق صاا ا  س ام )عا،ی یا ممتاز(1

 ××          س ام ممتاز به ارزش اسم 

 ×× م ممتاز+ صرف س ام یا کبر س ا

 ××سرمایه پر،اخ  نده س ام ممتاز 

  

 ××             س ام عا،ی به ارزش اسم  

 ××کبر س ام عا،ی  –+ صرف س ام یا 

 ××    سرمایه پر،اخ  نده س ام عا،ی 

 

 ××          زیا  ان انته  –سو، ان انته یا 

 ××+ سرمایه پر،اخ  نده س ام عا،ی 

 ××                   اقوق صاا ا  س ام  

 

 ( محاس ه اقوق صاا ا  س ام عا،ی:2

 ××                        اقوق صاا ا  س ام 

 ××کبر نو، اقوق صاا ا  س ام ممتاز 

 ××      ارزش اسم  یا هیفیه س ام ممتاز

 ××                     سو، معوق س ام ممتاز

 ××              اقوق صاا ا  س ام ممتاز

 ××            اقوق صاا ا  س ام عا،ی 

 ( محاس ه ارزش ،فتری یک س ام عا،ی:3

 ،ر یک نرک  هضاما  اطالعات زیر موجو، اس : مثاح:

ریاح. کبر س ام ممتاز  000/000/0س م به م لغ  1000به هعدا،  %10با ب ره س ام ممتاز 

 ریاح. 000/000/20س م به م لغ  8000ریاح و س ام عا،ی  000/000
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ریاح ،ر صوره  که ط   000/000/3ریاح سو، ان انته  000/000/1صرف س ام عا،ی 

 ،و ساح گذنته هیچگونه سو،ی پر،اخ  نتده باند.

قوق صاا ا  س ام و ارزش ،فتری یک س ام عا،ی و ممتااز ،ر صاوره    مطلوب اس  ا» 

 «.ریاح باند 000/0که قیم  هیفیه یک س ام ممتاز 

 000/000/0س ام ممتاز به ارزش اسم   -1

 000/000 کبر س ام ممتاز   -

 000/000/8                سرمایه پر،اخ  نده س ام ممتاز

 

 000/000/20س ام عا،ی به ارزش اسم   

 000/000/1+ صرف س ام عا،ی  

 000/000/21                سرمایه پر،اخ  نده س ام عا،ی

 

 000/000/3                                    + سو، ان انته    

 000/000/29                      کل اقوق صاا ا  س ام  

-------------------------------------------------------------

------------------ 

 000/000/29                      اقوق صاا ا  س ام    -2

 کبر نو، اقوق صاا ا  ممتاز 

 000/000/0ارزش ،فتری س ام ممتاز   

10006000 
 000/000/1سو، معوق س ام ممتاز 

=2×%10×000/000/5 
 

 (000/000/7)                جمخ اقوق صاا ا  س ام ممتاز 

 000/000/22                       اقوق صاا ا  س ام عا،ی
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3  )5005
4000

00000022
/

//
 ارزش ،فتری یک س ام عا،ی 

007
10000

0000007
/

//
 ارزش ،فتری یک س ام ممتاز 

 

 

 «های سهامی عملیات تقسیم سود از شرکت» 

 نو،.ال زیر انجام م های س ام  باب  هقبیم سو، مرا،ر نرک 

 ( انتقاح مانده خالصه سو، و زیا  به اباب سو، و زیا  ان انته:1

 اگر مانده ببتانکار ،انته باند.

 ××خالصه سو، و زیا  

 ××)ببتانکار( سو، و زیا  ان انته               

 اگر مانده بدهکار ،انته باند.

 ××سو، و زیا  ان انته 

 ××نکار( خالصه سو، و زیا  )ببتا                    

 

 ( ت   هیویس پر،اخ  سو، به س امدارا  هوسط هیئ  مدیره نرک 2

 ××سو، و زیا  ان انته 

 ××)ببتانکار( سو، س ام پر،اختا               

 

 ( ت   پر،اخ  سو، به س امدارا    3

 ××سو، س ام پر،اختا  

 ××)ببتانکار( صادوق / بانک                      

 های س ام  ه ها یم صورت اباب هقبیم سو، و زیا  ،ر نرک نحو

 

 

 

www.irhesabdaran.ir



 . 

 نام م سبه

 صورت اباب هقبیم سو، و زیا 

 

 ××      سو، و زیا  ان انته ابتدای ،وره       

 ×× زیا  خالص بعد از مالیات   –+ سو، یا 

 ××                         سو، قابل هصییص                 

 ××              کبر نو، اندوخته قانون       

 ××          سو، س ام پر،اختا                  

 ××        ها                          سایر اندوخته

 ××                       جمخ کاه                             

 ×                   ان انته پایا  ،وره        سو، و زیا  

 نکته/

 اندوخته قانونی:

یا  0%
20
نرک   %10ها زمان  که اندوخته قانون  معا،ح  سو، خالص ساح جاری بو،ه و 1

 باند.نگر،، اج اری بو،ه و بعد از ن  اختیاری م 

ریال  وجو، ،ار،. سو، ان انته  000/10س م  000/0س ام  خوزستا   ،ر نرک  مثاح:

ریاح و سو، خالص ساح جاری بعد از مالیات  000/000/2معا،ح  83ابتدای  ساح 

 ه باب  هقبیم سو، عملیات زیرانجام ند.ریاح بو، 000/000/8

 سو، خالص به عاوا  اندوخته قانون    %0اختیاص  -1

00040050000008 /%//  
 سو، خالص به عاوا  اندوخته ااتیاط  %10اختیاص  -2

000800100000008 /%//  
 س ام نرک  به عاوا  سو، پر،اختا  به س امدارا  %20اختیاص  -3

00000051000000050 //%//  
 مطلوب اس :

 83الف: ه یه صورت اباب هقبیم سو، و زیا  ،ر پایا  ساح 



 .

ب: ت ا  بباااتل ابااااب خالصاه ساااو، و زیاااا  و   

 عملیات هقبیم سو، و زیا 

 ج: محاس ه سو، یک س م عا،ی.

 نرک  س ام  خوزستا 

 (29/12/83صورت اباب هقبیم سو، و زیا  )مات   به 

 

 000/000/2سو، ان انته ابتدای ،وره       

000/000/8+ سو، خالص ساح جاری      

 000/000/10                             سو، قابل هقبیم              

 کبر نو، :

 000/800اندوخته قانون                       -1

 000/800اندوخته ااتیاط                    -2

 000/000/0سو، س ام پر،اختا                -3

 (000/200/0)                            جمخ کاه                        

 000/800/3                             سو، ان انته پایا  ،وره مال    

 

 
    

(1) 

 000/000/8ب( خالصه سو، و زیا       

 000/000/8سو، و زیا  ان انته                                  

 

 سود و زیان انباشته

 000/000/2 

000/000/8 

000/200/0 000/000/10 

 000/800/3 

 خالصه سود و زیان

000/000/8 000/000/8 
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 ( باب  عملیات هقبیم سو، و زیا 2)

 000/200/0   سو، و زیا  ان انته  

 (000/800 )       اندوخته قانون    

 (000/800 )     اندوخته ااتیاط   

 000/000/0سو، س ام پر،اختا     

1000ج(  
5000

0000005


//
ESP 

 «سهام جایزه » سود سهمی 

به هوزیخ س ام اضاف  از محل سو، ان انته به جای سو، نقدی س ام جایزه یا سو، س م  

 گویاد.

 اترات انتتار س ام جایزه:

 کاد.اقوق صاا ا  س ام هغییری نم  -1

کاد چو  هعدا، س ام نب   به ق ل افزای  م  ارزش ،فتری یک س م کاه  پیدا -2

کادم 

کاد.معموالا قیم  بازار س ام کاه  پیدا م  -3

 

 

 نو،.برای س ام جایزه ،و ت   جداگانه نونته م 

ت   اعالم س ام جایزه = ،ر ایل اال  ابتدا سو، س م  را محاس ه کر،ه و سپس  -1

 نوریم.هعدا، س ام جایزه را به ،س  م 

 نوریم.ش اسم  س ام جایزه را به ،س  م ننگاه ارز

 هعدا، س ام جایزه = ارزش اسم  س ام جایزه× قیم  اسم  یک س م 

 ،ر نتیجه صرف یا کبر س ام 

جایزه سو، س م  = صرف / کبر س ام –صرف + = ارزش اسم  س ام 

           -کبر  

 نویبیم.و ت   زیر را م 
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 ××ن انته )معا،ح سو، س م ( سو، و زیا  ا

 ××)بدهکار( یا کبر س ام                       

 ××)ببتانکار(   )معا،ح قیم  اسم ( س ام جایزه قابل هوزیخ  

 ( ت   هوزیخ س ام جایزه بیل س امدارا :2

 ××)معا،ح قیم  اسم ( س ام جایزه قابل هوزیخ   

 ××)ببتانکار(  س ام عا،ی                                                       

 مثال:

   س ام  اطالعات زیر قابل هوزیخ س ام جایزه به نرح زیر اس .،ر یک نرک

 000/000/10ریال      1000س م عا،ی    

 000/000/3       س ام عا،ی         صرف 

000/000/0           سو، ان انته               

 000/000/18                   جمخ             

سو، ان انته به قیم  هار    %00گرف   هئی  مدیره نرک  هیمیم 1/8/88،ر هاریی مثاح(

س ام جایزه بایل سا امدارا     10/8/88ریاح س ام جایزه ماتتر کاد ،ر هاریی  1000س م 

 هوزیخ نده مطلوب اس :

محاسا ه ارزش ،فتاری    10/8/88و  1/8/88الف/ هیویس و هوزیخ س ام جایزه به هااریی   

 یک س م ق ل از س ام جایزه و بعد از س ام جایزه   

            باب  هیویس س ام جایزه 1/8/88الف/ 

0000003600000005سو، س م     //%//  

 هعدا، س ام جایزه = ارزش اسم  س ام جایزه× قیم  اسم  یک س م 

000000210002000 // ارزش اسم  س ام جایزه 

 سو، س م  = صرف س ام –ارزش اسم  س ام جایزه 

000000100000020000003 //////  صرف س ام                                  

 000/000/3)بدهکار( سو، و زیا  ان انته    

 000/000/2س ام جایزه قابل هوزیخ                                            

 000/000/1)ببتانکار( صرف س ام عا،ی                                  
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 ت   هوزیخ س ام جایزه 10/8/88

000/000/2س ام جایزه قابل هوزیخ  

 000/000/2)ببتانکار( س ام عا،ی                               

 

 

 ب(   

 بعد از هوزیخ س ام جایزه ق ل از هوزیخ س ام جایزه نرح

 000/000/12 000/000/10  ام عا،یس

 000/000/8 000/000/3 صرف س ام عا،ی

 000/000/2 000/000/0 سو، ان انته

 000/000/18 000/000/18 جمخ اقوق صاا ا  س ام

÷ ÷ ÷ 

 000/12 000/10 هعدا، س ام عا،ی

 000/1 800/1 ارزش ،فتری یک س م عا،ی

 

 

 
 صرف س ام عا،ی

 000/000/3 

000/000/1 

 000/000/8 

 س ام عا،ی

 000/000/10 

000/000/2 

 000/000/12 

 سو، ان انته

000/000/3 000/000/0 

 000/000/2 
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12000200000010هعدا، س ام عا،ی بعد از هوزیخ     /

 

های های کوتاه مدت در شرکتهای بلند مدت و سرمایه گذاریبدهی» 

 «سهامی 

 

 اق قرضه:تعریف اور

کااد ،ر سررساید، اصال و ،ر فواصال زماان    ورقه ب ا،اری اس  که ماتتر کااد. هع د م 

 معیل ب ره ن  را پر،اخ  نماید.

 ت   انتتار اوراق قرضه ،ر ،فاهر ماتتر کااده.

 ××بانک / صادوق       )بدهکار( )معا،ح قیم  فروش(  

 ××اوراق قرضه  کبر                                                   

 ××اوراق قرضه پر،اختا     )ببتانکار( )قیم  اسم (                           

 ××صرف اوراق قرضه                                                                         

 ت   پر،اخ  اولیل ب ره اوراق قرضه: -1

 ××)بدهکار( هزیاه ب ره   

 ××انکار(    بانک / صادوق  )ببت              

 

 ت   اصالح ب ره پر،اخ  نتده ،ر پایا  ساح مال 

 ××)بدهکار( هزیاه ب ره  

 ××)ببتانکار(  ب ره پر،اختا                 

 

 ت   پر،اخ  ،ومیل ب ره -2

 ××)بدهکار( )معا،ح ب ره ساح ق ل( ب ره پر،اختا  

 ×× ره  )معا،ح ب ره ساح جاری( هزیاه ب             

 ××)ببتانکار( )معا،ح ب ره اوراق قرضه( بانک / صادوق                                          
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 نویبیم.،ر سر رسید باب  پر،اخ  اصل اوراق قرضه ت   زیر را م 

 ××)بدهکار(  اوراق قرضه پر،اختا   

 ××)ببتانکار(  بانک / صادوق                                     

 مثال:

 3باه سار رساید    %12ریال  باا ب اره    1000ورقه قرضه  0000یک نرک  س ام  هعدا، 

ریاح ،ر هااریی    1200نو، به قیم  هر س م ماه یک ار پر،اخ  م  0ساح که ب ره ن  هر 

 – 1/10/83 – 1/8/83هاای   رسانده اس . مطلوب اس  ت ا  هااریی   به فروش  1/8/83

29/12/83 – 1/8/88 – 1/8/80  

 انتتار اوراق قرضه

1/8/83    

 000/000/0بانک / صادوق    

 000/000/0)ببتانکار(  اوراق قرضه پر،اختا    

 000/000/1صرف اوراق قرضه                       

000000510005000قیم  اسم     // 

000000612005000قیم  فروش   // 

 000/000/1صرف اوراق قرضه   

 

1/10/83     

 000/300هزیاه ب ره 

 000/300)ببتانکار( بانک              

000300
12
6

100
12

0000005 ///  ب ره اوراق قرضه 

 

29/12/83 

 اصالح ب ره

 000/100)بدهکار( هزیاه ب ره    
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 000/100)ببتانکار(  ب ره پر،اختا                            

000150
6
3

000300 //  

 

1/8/88 

 رهپر،اخ  ،ومیل ب 

 000/100ب ره پر،اختا      

 000/100هزیاه ب ره         

 000/300)ببتانکار(     بانک                          

 

 

1/8/80 

 000/000/0اوراق قرضه پر،اختا    

 000/000/0)ببتانکار( بانک / صادوق                              

 

سارمایه گاذاری ،ر اوراق قرضاه محباوب   ،ر ،فاهر خریدار، خرید اوراق قرضه به عااوا    

 نویبیم.های زیر را م های زیر را ت  نو، و ت  م 

 

1/8/83 

 000/000/0گذاری اوراق قرضه   سرمایه

 000/000/1کبر اوراق قرضه                

 000/000/0)ببتانکار(  بانک / صادوق                      

 

1/10/83 

 000/300بانک  

 000/300)ببتانکار( ،رنمد ب ره               
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29/12/83 

 000/100ب ره ،ریافتا     

 000/100)ببتانکار(  ،رنمد ب ره               

 

1/8/88 

 000/300بانک   

 000/100)ببتانکار(  ب ره ،ریافتا   

 000/100،رنمد ب ره                   

 

1/8/80 

 000/000/0بانک  

 000/000/0اوراق ب ا،ار )ببتانکار( سرمایه گذاری 

 نکته:

 های س ام  ،ر س ام سایر نرکا:سرمایه گذاری نرک 

 ××ها )معا،ح قیم  همام نده( سرمایه گذاری ،ر س ام سایر نرک 

 ××)ببتانکار(  بانک / صادوق                                                                            

 نکته:

یا  ،وره مال  بیل قیم  بازار س ام و قیم  همام نده اختالف وجو، ،انته باناد  اگر ،ر پا

و قیم  بازار س ام کمتر از قیم  همام نده باند زیا  هحقق نیافته وجو، ،ار، که ت   زیر 

 نویبیم.را بر اسا  اقل قیم  همام نده م 

 ××ها  گذاری ،ر س ام سایر نرک زیا  نان  از کاه  سرمایه

گاذاری ،ر سا ام   زیا  وجو، ،انته باند( )ببتانکار( ذخیره نانا  از کااه  سارمایه    )اگر

 ××ها سایر نرک 

 

 حقوق و دستمزد:

 تعریف حقوق و دستمزد:



 . 

به وجوه نقد و غیر نقدی که باب  نیروی کاری فکر و بدن  پر،اخته نو، اقوق و ،ستمز، 

 نو،.گفته م 

نو، ول  اقوق به صورت ه پر،اخ  م ،ستمز، معموالا به صورت ساعت  یا روزان -

 گر،،.ماهانه پر،اخ  م 

 اقوق و ،ستمز، از سه قبم  اصل  هتکیل نده اس . -

 اقوق و مزایا )اقوق و ،ستمز، ناخالص( -1

 کبورات )قانون  و هوافق ( -2

 اقوق و ،ستمز، خالص -3

 

 حقوق و مزایا شامل:

یا  از هبا یالت زنادگ ،    ای نغل، اق هأهل و اوال،، ااق محروم اقوق پایه، فوق العا،ه

محرومی  بدی نب و هوا، اق مبئولی  یا سرپرست ، ااق خاوار و باار و مباکل، اضاافه      

 کاری، پا،اش، اق جزم

 

بر م اای هعدا، محیوح یا ساع  کار یا هرکی   از هر ،و باه   حقوق پایه یا حقوق مبنا:

 نو،.طور ساعت ، روزانه و ماهانه پر،اخ  م 

 

 اضافه کاری: -

سااع  و ،ر مااه    88سااع  و ،ر هفتاه    8انو  کار هر کارگر موظف اس  روزاناه  ط ق ق

ساع  از وق  خو، را ج   کار ،ر اختیار کارفرما قرار ،هد. ،ر صوره  کاه بای     170

 گر،،.از ایل مدت کار کاد مازا، به صورت اضافه کاری محبوب م 

 

 شرایط اضافه کاری: -

 نو،.ظ م الف( ایل نرایط با هوافق کارگر لحا

 ساع  هجاوز نکاد مگر ،ر نرایط خاص 8ب( ساعات اضافه کاری ،ر روز از 

 نو،.باند که به ،ستمز، عا،ی هر ساع  اضافه م م  %80ی اضافه کاری ج( فوق العا،ه



 .

 

 نکته(

 باندم  %30ی نس کاری فوق العا،ه

 مثال:

هازار    30، سااعت  وی   ساع  کار کاد و نرخ ،ستمز 00اگر کارگری ،ر طوح یک هفته 

ریاح باند بدو  ،ر ن ر گرفتل سایر کبورات و مزایا اقوق و ،ستمز، ایل ناصص چقادر   

 اس ؟

 هفته                                                                                     

 کاری اضافه                                                                                










0008824010003021

00032010003044

///

/// 

00020220008820003201اقوق و ،ستمز، هفتگ   ///// 

 نوبت کاری:

ر ص ح یا عیار یاا ناس   هرگاه کار ،ر طوح ماه گر،ش نماید به طوری که قبمت  از ن  ،

 نو،.ی نوب  کاری به صورت زیر محاس ه م انجام گر،، ط ق قانو  کار فوق العا،ه

 

 جدوح فوق العا،ه نوب  کاری

 ضریس نوب  کاری

 %10 ص ح و عیر

 %10 ص ح و عیر و نس

 ص ح و نس

 عیر و نس

0/22 % 

 %80 نس کار

 

 مثال:





 214465

44
65
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( 1ی )بانااد کاارگر ناماره   باه کاار ما     سه کارگر به صورت زیر ،ر یک م سبه متغوح

( 3ی )( نوب  کار ص ح و نس، کارگر نماره2ی )نوب  کار ص ح و عیر، کارگر نماره

نوب  کار نس باند. ،ر صوره  که نرخ ،ستمز، هر یک از کارگرا  ذکر نده به هرهیاس  

  ریاح باناد اقاوق و ،ساتمز، ناخاالص ماهاناه ایال کاارگرا        10، .../000/10،  000/0

 چقدر اس ؟

فوق العا،ه نوب  کاری
000/88=10%×000/880

000/880=000/5×176

 نوب  کار ص ح و عیر –( 1کارگر نماره ) 

 

00096800088000880 ///      ( 1اقوق و ،ستمز، کارگر) 

 فوق العا،ه نوب  کاری










39600022500007601

000760100010176

///

///
 نوب  کار ص ح و نس – 2کارگر نماره 

 

00015623960000007601 ////    (2ق و ،ستمز، کارگر )اقو 

 

 فوق العا،ه نوب  کاری
000/188/1=45%×000/640/2

000/640/2=000/15×176
 نس کار – 3کارگر نماره  

 

000828300018810006402 //////  ( 3اقوق و ،ستمز، کارگر) 
 

گار،، و باه ،و   م الغ  که به طور قانون  و هوافق  از اقاوق و مزایاا کبار ما      کسورات:

 نو،:،سته هقبیم م 

 کسورات قانونی: -1

بوراه  که به موجس قانو  کار، کارفرما مکلف اس  ،ر هاگام ها ایم لیبا  اقاوق و    ک

 ،ستمز، از اقوق و ،ستمز، کارگر کبر گر،،.

 این کسورات عبارتند از:

 الف( مالیات:

کارفرما باید پس از کبر معافی  مالیاه  مالیات اقوق و ،ستمز، را محاس ه و از اقاوق و  

 ی ،ارای  پر،اخ  نمایاد.به ا،اره،ستمز، کبر و ،ر م ل  مقرر 



 .

 باند(م  %0باند )،ر ن رهای محروم م   %10نرخ مالیات اقوق و ،ستمز، 

 

 مثال:

ریااح باناد و معافیا  مالیااه  اقاوق    000/000/8اگر اقاوق و مزایاای یاک کارمااد    

باناد مالیاات اقاوق وی چااد    %10ریاح باند ،ر صوره  که نرخ مالیاات    000/000/1

  ؟ریاح اس

 -   000/000/8اقوق و ،ستمز،             –معافی  مالیاه  

                                                                000/000/1  

 000/000/2اقوق متموح مالیات                   

000250100005002ریاح  /%//  مالیات اقوق = 

 های اجتماعی:ب( حق بیمه

باناد کاه   اقوق و ،ساتمز، کاارگر ما     %30های اجتماع  معا،ح یمهط ق قانو  کار اق ب

کااد همچاایل کارفرماا   ،ولا  پر،اخا  ما     %3کارفرماا و    %20ن  را خو، کارگر و  7%

ی بیکااری باه ا،ارات بیماه   نیز به عاوا  بیماه  %3بیمه اجتماع   %20موظف اس  عالوه بر 

 پر،اخ  نماید.

 

 ( کسورات توافقی:2

موجس هوافق کارفرما و کارگر ،ر پایا  مااه از اقاوق و ،ساتمز، کاارگر   کبوراه  که به 

ی یا پی  پر،اخ  اقوق، وام مبکل، وام اقیاو، بده  باه   گر،،. ماناد: مباعدهکبر م 

 نرک  هعاون  ....

 

 حقوق دستمزد خالص:

-به اختالف بیل جمخ اقوق و مزایا و جمخ کبورات اقوق و ،ساتمز، خاالص گفتاه ما    

 نوند.

 اقوق و مزایا = اقوق و ،ستمز، خالص –ورات کب
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 نکته(

نوند )اجرائیات م الغ  هبتاد که به اکم اجرائیات نیز جز  کبورات قانون  محبوب م 

 گر،،.مراجخ قانون  و قضای  از اقوق کارکاا  کبر و به صادوق اجرائیات واریز م 

 

 حسابداری حقوق و دستمزد:

 هاگام ها یم لیب : ت   اقوق و ،ستمز، کارگر ،ر -1

 معا،ح اقوق و مزایا × × )بدهکار( هزیاه اقوق و ،ستمز، 

             معا،ح جمخ کباورا  × × )ببتانکار( کبورات                                      

 معا،ح اقوق و ،ستمز، خالص × × )ببتانکار( اقوق و ،ستمز، پر،اخت              

 ای کارفرما ،ر هاگام ها یم لیب :هت   هزیاه -2

 × ×)بدهکار( هزیاه اقوق و ،ستمز، 

 × ×)ببتانکار( بیمه پر،اخت  س م کارفرما                            

 اقوق و ،ستمز، %23معا،ح 

 ت   پر،اخ  ،ستمز، خالص به کارگرا : -3

 × ×)بدهکار( اقوق و ،ستمز، پر،اخت  

 × × )ببتانکار( بانک یا صادوق                                    

 ت   پر،اخ  کبورات به ا،ارات مربوطه: -8

 × ×)بدهکار( کبورات 

 × ×)ببتانکار( صادوق یا بانک               

 گر،،.مباعده جزء ایل ت   )مباعده( لحاظ نم نکته(

 مثال:

ایال کاارگر   ساع  کارکر،ه اس  نارخ ،ساتمز، سااعت      220کارگری ،ر طوح یک ماه 

،رصاد   3)  %20سا م کارفرماا    %7ی اجتمااع  کاارگر   باند اق بیمهریاح م  000/30

 کاد(.ی کارگری پر،اخ  م بیمه

باند سایر کبورات ع ارهااد از:  م  %10ریاح به نرخ  000/800/1مالیات اقوق مازا، بر 

ریاح  000/300ریاح، بده  به نرک  هعاون   000/100مباعده  000/200وام مبکل 



 .

ت ا     -2مطلوب اس  ه یاه و ها ایم لیبا  اقاوق و ،ساتمز، ایال کاارگر ،ر پایاا  مااه          

 های کارفرما ،ر ،فتر روزنامه.های الزم مربوو به اقوق و ،ستمز، و هزیاه-فعالی 

 ر ماهانه کل کا 220ساع                                                                                            

 = ساعات کار عا،ی 170ساع                                                                                       

 = ساعات اضافه کاری 220 – 170=  00                                                                    









00010024010003050

000280500030176

////

/// 

000380700010020002805 //////  
 حقوق و مزایا:

 000/280/0اقوق پایه = 

 000/100/2اضافه کاری = 

 000/380/7جمخ اقوق و مزایا = 

600/516000/380/77%  اق بیمه س م کارگر 

000/580/5000/800/1000/380/7  اقوق متموح مالیات 

000/558000/580/510%  مالیات 

 کسورات:

 000/010اق بیمه س م کارگر      

 000/008مالیات                       

 000/200وام مبکل                   

 000/100مباعده                      

 000/300بده  به نرک  هعاون    

 000/078/1جمخ کبورات            

 800/700/0اقوق و ،ستمز، خالص     

 ب( ت   اقوق و ،ستمز، کارگر ،ر هاگام ها یم لیب 

 000/380/7کار( هزیاه اقوق و ،ستمز،       )بده

 000/010)ببتانکار( اق بیمه س م کارگر                                          
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 000/008)ببتانکار( مالیات پر،اخت                                                   

 000/200)ببتانکار( وام مبکل                                                          

 000/100)ببتانکار( مباعده                                                              

 000/300ون       )ببتانکار( بده  به نرک  هعا                                

 800/700/0)ببتانکار( اقوق و ،ستمز، پر،اخت                                   

 

 های کارفرما در هنگام تنظیم لیست:ثبت هزینه

 800/907/1)بدهکار( هزیاه اقوق و ،ستمز،     

 800/907/1)ببتانکار( اق بیمه س م کارفرما                                          

800/907/1  =000/380/7  ×23% 

 :ثبت حقوق و دستمزد در هنگام پرداخت

 800/700/0)بدهکار( اقوق و ،ستمز، پر،اخت    

 800/700/0)ببتانکار( صادوق                                                       

 

 

 

 ثبت پرداخت کسورات توسط کارفرما:

 بیمه س م کارفرما + بیمه س م کارگر           000/218/2خت       )بدهکار( بیمه پر،ا

 000/010+  800/097/1                         000/008مالیات پر،اخت                

 000/200وام مبکل                      

 000/300بده  به نرک                

  000/272/3)ببتانکار( صادوق                                                     

 پاداش:

هاا و همچاایل باه خااطر   ی ن م لغ  اس  که به ما ور هتفیق کارگرا  و بااالبر،  انگیازه   

ارهفا  سو، به صاورت ماهاناه یاا هفتگا  باه کاارگرا    افزای  و فروش و افزای  هولید و 
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روش ن   8ی پا،اش وجاو، ،ار، کاه   های متفاوه  برای محاس هگر،،.  روشپر،اخ  م 

 باند.به صورت زیر م 

 پاداش بر مبنای سود قبل از پاداش و مالیات: -1

 نرخ پا،اش = پا،اش× سو، ق ل از پا،اش و مالیات 

 س از پاداش و قبل از مالیات:پاداش بر مبنای سود پ -2

-،ر ایل روش پا،اش را از سو، ق ل از پا،اش و مالیات کبر و ،ر نارخ پاا،اش ضارب ما    

 کایم

 نرخ پا،اش = پا،اش× سو، ق ل از پا،اش و مالیات  –پا،اش 

 پاداش بر مبنای سود قبل از پاداش و بعد از مالیات : -3

از ساو، ق ال از پاا،اش و مالیاات کبار و ،ر   ی پا،اش مالیات را ،ر ایل روش برای محاس ه

 کایم. نرخ پا،اش ضرب م 

 نرخ پا،اش = پا،اش× )سو، ق ل از پا،اش و مالیات(  –مالیات 

 ی مالیات به روش زیر اقدام کاید:برای محاس ه

 نرخ مالیات = مالیات× سو، ق ل از پا،اش و مالیات  –)پا،اش 

،ر ایال روش هام پاا،اش و هام مالیاات از    پاداش بر مبنای سود پس از مالیات: -4

 کایم.سو، ق ل از پا،اش و مالیات کبر و ،ر نرخ پا،اش ضرب م 

 سو، ق ل از پا،اش و مالیات (= پا،اش –پا،اش  –)مالیات × نرخ پا،اش 

 مثال:

باناد. ط اق هوافاق   ما   000/000/0،ر یک نرک  هولیدی سو، ق ل از پا،اش و مالیات 

باناد    %10هعییل گر،ید ،ر صوره  که نرخ مالیاات    %20نرخ پا،اش  کارفرما و کارگرا 

 های چ ارگانه پا،اش پر،اخت  به کارگرا  را محاس ه کاید.به روش

 = سو، ق ل از پا،اش مالیات 000/000/0

 = نرخ پا،اش 20%

 = نرخ مالیات 10%

X پا،اش = 
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   نرخ پا،اش = × سو، ق ل از پا،اش و مالیاتx  ای ساو، ق ال از پاا،اش و   پا،اش بر م اا

 مالیات

000/000/1=000/000/5×20%=x 
پا،اش بر م اای سو، پس از پاا،اش و ق ال    xنرخ پا،اش =  سو، ق ل از پا،اش و مالیات( –)پا،اش 

 از مالیات

(x – 000/000/0 )20%  =x  

x 20% - 000/000/1  =x  

333/833
21
0000001

000000120/1 
/
//

// xx 

پا،اش بر م اای سو، ق ل از پا،اش  xت( نرخ پا،اش = سو، ق ل از پا،اش و مالیا –)مالیات 

 و پس از مالیات

 سو، ق ل از مالیات پا،اش( نرخ مالیات = مالیات –)پا،اش 

x)  مالیات 10%)000/000/5

x1%000/500  مالیات 

367/918=
980
000900=000900=98

000900=2

2+000900=

1+000500000000520=

/
/

x/x%

/xx- %

x%/x

x)%/-//(%

⇒

x

 

 

،اش = پا،اش به م ااای ساو، پاس   سو، ق ل از پا،اش و مالیات( نرخ پا –پا،اش  –)مالیات 

 از پا،اش و پس از مالیات

xx 1%000/500)000/000/5(10%  مالیات 

000500000000520 /)//(  x%x 

712762
181
000900

000900181

180000900

1090000500420

/
/
/

x

/x/
x/-/x

x/x)/-//(%x









 

 نکته(   
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اگر ،ر یک سئواح مازا، بر یک م لغ خااص را بصواهیاد ن  م لاغ ماازا، را از ساو، ق ال از   

ریاح باه    000/000/1،ر سئواح فوق مالیات مازا، کایم. مثالا اگر پا،اش و مالیات کبر م 

 کاد.باند به روش باال عمل م  %10نرخ 

 

 مثال:

 000/080سااع      88،ر یک نرک  اقوق و ،ستمز، ناخالص یاک کارمااد ،ر هفتاه   

ساع  باند نارخ ،ساتمز، سااعت  ایتاا     08باند اگر ساع  کار ایتا  ،ر هفته ریاح م 

 ؟چقدر اس 

000/10000/58058

1444000/580

)40/110()44(000/580







xx

xx

xx
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