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همکاران گرامی
کمىسىون تخصصی رشتٔه حسابداری دفتر برنامه رىزی و تألىف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به جمع بندی نظرات 

هنرآموزان گرامی و متخصصان فنی و حرفه ای تغىىرات زىر را در کتاب انجام داده است: 
ــ مبحث بستن حساب موقت به قبل از قسمت تقسىم سود منتقل شده است 

ــ مبحث سرقفلی در ورود و خروج شرىک در شرکت تضامنی حذف شده است 
ــ محتوای مربوط به ورود و خروج شرىک در شرکت تضامنی با تجدىد ارزىابی توسعه داده شده است 

ــ در مبحث شرکت سهامی تغىىراتی برای سهولت فراگىری هنرجوىان در مباحث و مسائل انجام گرفته است 

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

138 به اولىن مجمع جامعه حسابداران رسمى اىران فرمودند:  /6/٢
»پاسخگوىى در عرصٔه اقتصاد و در هر عرصه اى، زمانى مىّسر است که اطالعات معتبر و شفاف در اختىار قرار گىرد جامعٔه 
حسابداران با تأمىن و ارزىابى اطالعات مالى معتبر، به تصمىم گىرندگان براى اتخاذ تصمىمات اقتصادى آگاهانه و استفادٔه بهىنه از منابع 
محدود، افزاىش بهره ورى و در نهاىت، پاسخگوىى، کمک شاىان مى کند از جامعٔه حسابداران رسمى اىران، انتظار دارم با استمرار و 
تقوىت خدمات خود با حفظ استقالل و صالحّىت حرفه اى، همگامى با دانش روز و حرکت در چارچوب منافع عمومى، کشور را در مسىر 
آبادانى و آزادى و استقالل ىارى کنند« بى شک عمل به اىن فراخوان، زمانى مىّسر خواهد بود که همٔه حسابداران به امور حسابدارى و 
اهداف آن آشنا باشند بدىن منظور با توجه به کمبود جدى در زمىنٔه کتاب هاى پاىٔه حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا کتاب حاضر را در 
چارچوب حسابدارى شرکت ها با هدف تأکىد بر جنبه هاى کاربردى مطالب و با توجه به شراىط محىطى کارکرد آن و به خصوص، مفاد قانون 
تجارت و تشرىح هر ىک از مباحث، با ارائٔه مثال هاى متعّدد، در اختىار هنرجوىان عزىز قرار دهند در پاىان هر فصل، تعدادى پرسش، 

تمرىن ىا مسأله درج است که حل آن ها، تواناىى هاى عملى هنرجوىان را ارتقا خواهد بخشىد 
ىادآور مى شود که با توجه به روند موجود در جامعه و مغاىرت هاى اساسى در شىؤه حسابدارى شرکت هاى تضامنى و نسبى با 
قانون مالىات ها و ساىر قوانىن موضوعه کشور و از آنجا که توسعه و پىشرفت اقتصاد جهانى عمالً کاربرد شرکت هاى تضامنى و نسبى 
را به شرکت کاهش داده، مؤلفان بر آن شدند تا بخش هاىى از حسابدارى شرکت هاى تضامنى را که در شراىط محىطى کشور قابل اجرا 
مى باشد ارائه نماىند و ساىر بخش هاى غىرکاربردى آن را حذف نماىند زىرا جهت گىرى مؤلفان در راستاى سىاست هاى آموزشى حسابدارى 
اىجاد انگىزه و عالقمندى هنرجوىان به رشته حسابدارى و آشناىى کلى با مبانى حسابدارى شرکت ها به وىژه شرکت هاى سهامى مى باشد 
بى شک اىن رسالت جز در پرتو حسن توجه و اصالحات پىشنهادى آموزگاران محترمى که نقطه نظرات خود و اىرادات کتاب اولىه را چه 
به صورت شفاهى و چه به طور کتبى ارائه نمودند، امکان پذىر نگردىد که صمىمانه از همه اىن بزرگواران سپاسگزارى مى نماىىم و کماکان 

امىدوارىم از راهنماىى هاى هنرآموزان گرامى و هنرجوىان و مؤلفان عالقمند به اىن حرفه برخوردار شوىم
     مؤلفان         



هدف کلى 

تواناىى انجام روىدادهاى مالى در شرکت ها 


