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فهرست
مقدمه

بخش اّول ــ حسابدارى شرکت هاى تضامنى

۲ فصل اّول ــ کليات تشکيل شرکت 
۲ ۱ــ۱ــ تاريخچه قانون گذارى شرکت هاى تجارى در ايران   
۲ ۲ــ۱ــ طبقه بندى واحدهاى اقتصادى   
۳ ۳ــ۱ــ اشخاص   
۳ ٤ــ۱ــ شرکت چيست؟   
۳ ١ــ٤ــ۱ــ عناصر تشکيل دهندٔه شرکت    
۳ ٥ ــ۱ــ مراحل و مدارک ثبت شرکت در ايران   
۳ ١ــ ٥ ــ١ــ مرجع ثبت شرکت ها    
٤ ٢ــ ٥ ــ١ــ شرکت نامه    
٤ ٣ــ ٥ ــ١ــ اساس نامه    
۴ ٦ ــ۱ــ انواع شرکت هاى تجارى   
٤ ١ــ٦ ــ١ــ شرکت تضامنی    
٤ ٢ــ٦ ــ١ــ شرکت سهامی    
۴ ٣ــ٦ ــ١ــ شرکت تعاونی    
۴ ٤ــ٦ ــ١ــ شرکت با مسئوليت محدود    
٥ ٥ ــ٦ ــ١ــ شرکت مختلط غيرسهامی    
٥ ٦ ــ٦ ــ١ــ شرکت مختلط سهامی    
٥ ٧ــ٦ــ١ــ شرکت نسبی    
۶ سؤاالت فصل اول    
٦ پرسش های چهارگزينه ای   

٨ فصل دوم ــ شرکت تضامنى 
٨ ۱ــ۲ــ تشکيل شرکت تضامنى   
٩ ۲ــ۲ــ شرکت نامه   



٩ ۳ــ۲ــ ويژگی های شرکت تضامنی   
٩ ١ــ٣ــ٢ــ مسئوليت نامحدود شرکا در مقابل تعهدات شرکت    
٩ ٢ــ٣ــ٢ــ عمر محدود شرکت    
٩ ٣ــ٣ــ٢ــ مالکيت مشاع در دارايی ها    
١٠ ٤ــ٣ــ٢ــ انحالل شرکت    
١٠ ۴ــ۲ــ انواع حساب های مورد استفاده در شرکت های تضامنی   
١٠ ١ــ٤ــ٢ــ حساب سرمايه شرکا    
١٠ ٢ــ٤ــ٢ــ حساب جاری شرکا    
١٠ ٣ــ٤ــ٢ــ حساب برداشت شرکا    
١٠ ٤ــ٤ــ٢ــ حساب وام شرکا    
۱۱ ٥ ــ۲ــ عمليات حسابدارى در شرکت هاى تضامنى   
۱۱ سؤاالت فصل دوم   
۱۱ پرسش هاى چهار گزينه اى   

۱۲ فصل سوم ــ عمليات حسابدارى در شرکت هاى تضامنى 
۱۲ ۱ــ۳ــ عمليات حسابدارى ثبت سرمايه   
۱۵ پرسش هاى چهار گزينه اى   
۱۶ مسائل   
۲۱ ۲ــ۳ــ بستن حساب های موقت در شرکت تضامنی   
۲۵ پرسش هاى چهار گزينه اى   
۲۶ مسئله   
۲۶ ۳ــ۳ــ تقسيم سود و زيان   
۲۶ ١ــ٣ــ۳ــ سود تضمين شده (بهرٔه) سرمايه    
۲۷ ۲ــ٣ــ۳ــ حقوق شرکا    
۲۷ ۳ــ٣ــ۳ــ پاداش شرکا    
۲۷ ۴ــ٣ــ۳ــ ماليات بر عملکرد شرکت    
۲۷ ۵ ــ٣ــ۳ــ وجود زيان در شرکت    
۳۶ پرسش هاى چهار گزينه اى   
٣۷ مسائل   
۳۹ ٤ــ٣ــ تغييرات ساختار مالکيت در شرکت تضامنی   
۴۰ ١ــ٤ــ٣ــ ورود شريک جديد به شرکت    
۵۰ پرسش هاى چهار گزينه اى   
۵۱ مسائل   



۵۴ ٢ــ٤ــ٣ــ خروج شريک از شرکت    
۵۸ پرسش هاى چهار گزينه اى   
٥۸ مسائل   
۶۰ ٥ ــ٣ــ انحالل شرکت های تضامنی   
۶۱ ١ــ ٥ ــ٣ــ روش های انحالل و تصفيه شرکت های تضامنی    
۷۳ مسائل   
۷۷ تمرين های دوره ای   
٧٧ پرسش ها   
۷۸ پرسش هاى چهار گزينه اى   
۸۰ مسائل   

بخش دّوم  ــ حسابدارى شرکت هاى سهامى

۸۶ فصل چهارم ــ آشنايى با شرکت هاى سهامى 
۸۶ ۱ــ۴  ــ مقدمه   
۸۶ ۲ــ۴  ــ تقسيم سرمايه به سهام   
۸۷ ٣ــ۴  ــ مسئوليت دارندگان سهام   
۸۷ ٤ــ۴  ــ انواع شرکت های سهامی   
۸۷ ٥ ــ۴  ــ شرکت سهامی عام   
۹۰ ٦ــ۴  ــ شرکت سهامی خاص   
۹۰ ٧ــ۴  ــ اساس نامه   
۹۱ ٨ ــ۴  ــ نام شرکت   
۹۱ مرکز اصلی شرکت  ٩ــ۴  ــ   
۹۱ ۱۰ــ۴  ــ موضوع شرکت   
۹۱ ۱۱ــ۴  ــ مدت شرکت   
۹۱ ۱۲ــ۴  ــ حقوق صاحبان سهام   
۹۴ پرسش هاى چهار گزينه اى   

 
۹۶ فصل پنجم ــ سهام 
۹۶ ۱ــ ۵ ــ مقدمه   
۹۶ ۲ــ ۵ ــ انواع سهام   
۹۸ ۳ــ ۵ ــ پرداخت قيمت سهام   



۹۸ ۴ــ ۵ ــ ارزش سهام   
۹۸ ۱ــ۴ــ ۵ ــ ارزش اسمى    
۹۹ ۲ــ۴ــ ۵ ــ ارزش تجارتى يا ارزش روز    
۹۹ ۳ــ۴ــ ۵ ــ ارزش دفترى    
۹۹ ۴ــ۴ــ ۵ ــ ارزش تصفيه    
۹۹ ۵  ــ ۵ ــ سود هر سهم   
۱۰۰ ١ــ مجامع شرکت های سهامی   
۱۰۰ ٢ــ مجمع عمومی مؤسس   
۱۰۰ ٣ــ مجمع عمومی فوق العاده   
۱۰۱ ٤ــ مجمع عمومی عادی   
۱۰۲ ٥ ــ هيئت مديره شرکت   
۱۰۲ ١ــ ٥ ــ انتخاب مديران و مدت آن    
١٠۲ ٢ــ ٥ ــ حدود اختيارات مديران    
١٠۳ ٦ ــ بازرسان شرکت   
۱۰۳ مطالعه آزاد   
١٠۳ ٧ــ ترازنامه   
١٠۴ ٨ ــ سود و زيان   
١٠۵ ٩ــ سود سهام   
١٠۵ ١٠ــ سود تقسيم نشده   
١٠۵ ١١ــ اندوخته ها   
١٠۵ ١٢ــ انحالل و تصفيه شرکت   
١٠۶ ١ــ١٢ــ مدير تصفيه و وظايف او    
١٠۶ ٢ــ١٢ــ تقسيم دارايی شرکت    
١٠۶ ٦ ــ ٥ ــ انواع روش های انتشار سهام و ثبت آن در شرکت های سهامی   
١٠۷ ١ــ٦ ــ ٥ ــ انتشار سهام به صورت نقد    
١٠۷ ــ انتشار سهام معادل ارزش اسمی     
١٠۷ ــ انتشار سهام به قيمتی بيشتر از ارزش اسمی     
١٠۷ ــ انتشار سهام به قيمتی کمتر از ارزش اسمی     
١٠۸ ٢ــ٦ ــ ٥ ــ انتشار سهام بر مبنای پذيره نويسی (تعهدی)    
١٠۹ ــ مطالبٔه مبلغ تعهد شده سهام     
١٠۹ ــ صدور اوراق سهام     
١١۴ ـ  ٥ ــ انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی  ٣ــ٦ ـ   
١١۵ ـ  ٥ ــ انتشار سهام به صورت يکجا  ٤ــ٦ ـ   



١١۶ پرسش   
١١۷ پرسش های چهار گزينه ای   
١١۹ مسائل   

۱۲۳ فصل ششم ــ صورت هاى مالى 
۱۲۳ ۱ــ٦ ــ صورت سود و زيان    
۱۲۴ ۲ــ٦ ــ حساب سود و زيان    
۱۲۴ ۳ــ٦ ــ ترازنامه    
۱۲۵ ۴ــ٦ ــ طبقه بندی ترازنامه   
۱۲۵ ۱ــ۴  ــ٦ ــ دارايى ها    
۱۲۵ ۲ــ۴  ــ٦ ــ بدهى ها     
۱۲۵ ۳ــ۴  ــ٦ ــ حقوق صاحبان سهام     

بخش سّوم  ــ حسابدارى شرکت هاى تعاونى

۱۳۱ فصل هفتم ــ آشنايى با شرکت هاى تعاونى 
۱۳۱ ۱ــ٧ــ مقدمه   
۱۳۲ ۲ــ   ٧  ــ مزيت شرکت های تعاونی در اقتصاد اسالمی از ديدگاه شهيد بهشتی   
۱۳۲ ٣ــ٧ــ تعريف شرکت تعاونى   
۱۳۳ ٤ــ٧ــ ارزش ها و اصول تعاون   
۱۳۳ ١ــ٤ــ٧ــ ارزش ها در تعاونی    
۱۳۳ ٢ــ٤ــ٧ــ اصول تعاون    
۱۳۴ ٥ ــ٧ــ نمودار نحوه تشکيل شرکت های تعاونی   
۱۳۴ ٦ ــ٧    ــ انواع شرکت های تعاونى   
۱۳۵ ۱ــ٦ ــ٧ــ تعاونى های توليد    
۱۳۵ ۲ــ٦ ــ٧ــ تعاونى های توزيع    
۱۳۵ ٧ــ٧   ــ عضويت در تعاونى   
۱۳۶ ٨   ــ٧ــ اخراج از عضويت   
۱۳۶ ٩  ــ  ٧ــ فوت اعضاى تعاونى   
۱۳۶ ١٠ــ  ٧ــ سرمايه تعاونى ها   
۱۳۷ ١١    ــ٧ــ ويژگى هاى شرکت های تعاونى   
۱۳۷ ١٢ــ  ٧ــ انحالل شرکت تعاونى   



۱۳۸ فصل هشتم ــ حسابدارى شرکت هاى تعاونى 
۱۳۸ ۱ــ   ٨ ــ تشکيل شرکت   
۱۴۰ ۲ــ   ٨ ــ افزايش سرمائه شرکت هاى تعاونى   
۱۴۰ ۱ــ۲ــ ٨   ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد    
۱۴۰ ۲ــ۲ــ   ٨   ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش ارزش اسمى سهام    
۱۴۱ ۳ــ۲ــ   ٨ ــ صدور سهام جديد جهت افزايش سرمايه با تجديد ارزيابى شرکت    
۱۴۲ ۴  ــ۲ــ   ٨   ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده و حساب هاى اندوخته    
۱۴۵ ۳ــ   ٨   ــ کاهش سرمايه   
۱۴۵ ۱ــ۳ــ   ٨   ــ کاهش سرمايه به دليل کاهش اعضا    
۱۴۷ ۲ــ۳ــ   ٨   ــ کاهش سرمايه به علت زيان    
۱۴۸ ۴ــ   ٨   ــ تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى   
۱۴۸ ۵  ــ     ٨       ــ حسابدارى تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى   
۱۵۱ پرسش هاى چهار گزينه اى   
۱۵۳ مسائل   

١٥۸ پيوست  (١) 
۱۶۰ پيوست  (٢) 
۱۶۳ پيوست  (٣) 
۱۶۴ منابع و مآخذ  



همکاران گرامی
کميسيون تخصصی رشتٔه حسابداری دفتر برنامه ريزی و تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به جمع بندی نظرات 

هنرآموزان گرامی و متخصصان فنی و حرفه ای تغييرات زير را در کتاب انجام داده است: 
ــ مبحث بستن حساب موقت به قبل از قسمت تقسيم سود منتقل شده است. 

ــ مبحث سرقفلی در ورود و خروج شريک در شرکت تضامنی حذف شده است. 
ــ محتوای مربوط به ورود و خروج شريک در شرکت تضامنی با تجديد ارزيابی توسعه داده شده است. 

ــ در مبحث شرکت سهامی تغييراتی برای سهولت فراگيری هنرجويان در مباحث و مسائل انجام گرفته است. 

مقدمه 
حسابدارى، رکن اصلى نظام اطالع رسانى مالى و اقتصادى هر جامعه به شمار مى رود. رياست محترم جمهورى در پيام مورخ 

۱۳۸۰/۶/٢ به اولين مجمع جامعه حسابداران رسمى ايران فرمودند: 
«پاسخگويى در عرصٔه اقتصاد و در هر عرصه اى، زمانى ميّسر است که اطالعات معتبر و شفاف در اختيار قرار گيرد. جامعٔه 
حسابداران با تأمين و ارزيابى اطالعات مالى معتبر، به تصميم گيرندگان براى اتخاذ تصميمات اقتصادى آگاهانه و استفادٔه بهينه از منابع 
محدود، افزايش بهره ورى و در نهايت، پاسخگويى، کمک شايان مى کند. از جامعٔه حسابداران رسمى ايران، انتظار دارم با استمرار و 
تقويت خدمات خود با حفظ استقالل و صالحّيت حرفه اى، همگامى با دانش روز و حرکت در چارچوب منافع عمومى، کشور را در مسير 
آبادانى و آزادى و استقالل يارى کنند». بى شک عمل به اين فراخوان، زمانى ميّسر خواهد بود که همٔه حسابداران به امور حسابدارى و 
اهداف آن آشنا باشند. بدين منظور با توجه به کمبود جدى در زمينٔه کتاب هاى پائه حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا کتاب حاضر را در 
چارچوب حسابدارى شرکت ها با هدف تأکيد بر جنبه هاى کاربردى مطالب و با توجه به شرايط محيطى کارکرد آن و به خصوص، مفاد قانون 
تجارت و تشريح هر يک از مباحث، با ارائٔه مثال هاى متعّدد، در اختيار هنرجويان عزيز قرار دهند. در پايان هر فصل، تعدادى پرسش، 

تمرين يا مسأله درج است که حل آن ها، توانايى هاى عملى هنرجويان را ارتقا خواهد بخشيد. 
يادآور مى شود که با توجه به روند موجود در جامعه و مغايرت هاى اساسى در شيؤه حسابدارى شرکت هاى تضامنى و نسبى با 
کاربرد شرکت هاى تضامنى و نسبى  قانون ماليات ها و ساير قوانين موضوعه کشور و از آنجا که توسعه و پيشرفت اقتصاد جهانى عمالً 
را به شرکت کاهش داده، مؤلفان بر آن شدند تا بخش هايى از حسابدارى شرکت هاى تضامنى را که در شرايط محيطى کشور قابل اجرا 
مى باشد ارائه نمايند و ساير بخش هاى غيرکاربردى آن را حذف نمايند زيرا جهت گيرى مؤلفان در راستاى سياست هاى آموزشى حسابدارى 
ايجاد انگيزه و عالقمندى هنرجويان به رشته حسابدارى و آشنايى کلى با مبانى حسابدارى شرکت ها به ويژه شرکت هاى سهامى مى باشد. 
بى شک اين رسالت جز در پرتو حسن توجه و اصالحات پيشنهادى آموزگاران محترمى که نقطه نظرات خود و ايرادات کتاب اوليه را چه 
به صورت شفاهى و چه به طور کتبى ارائه نمودند، امکان پذير نگرديد که صميمانه از همه اين بزرگواران سپاسگزارى مى نماييم و کماکان 

اميدواريم از راهنمايى هاى هنرآموزان گرامى و هنرجويان و مؤلفان عالقمند به اين حرفه برخوردار شويم.
      مؤلفان 



هدف کلى 

توانايى انجام رويدادهاى مالى در شرکت ها 


