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مقدمه

هدف از ارائه  این کتاب به هنرجویان رشته حسابداری، آشنایی با برخي قوانین و مقررات است 
که نه تنها در طول سال تحصیلی بلکه در سال های بعد و مقاطع درسی باالتر و حتی درحین کار 
در محیط های خارج از محل تحصیل می توان از آن استفاده کرد. هدف اصلي از محتواي کتاب، 
حفظ کردن مطالب آن نیست بلکه جهت درک بهتر محتواي آموزشي براي استفاده هنرجو 
مي باشد. این کتاب ارزشیابی ندارد و هیچ گونه آزمونی از آن به عمل نمی آید در این کتاب 
سعی شده است که قوانین و مقرراتی که برای هنرجویان الزم است در یک جا گردآوری شود و نیاز 
به تهیه و یا جست وجو در منابع مختلف نباشد. همچنین سعي شده است مسیر توسعه و هدایت 
تحصیلي براي هنرجو توضیح داده شود تا از این رهگذر فرد آگاهانه براي آینده خود خط مشي 

ترسیم کرده به اهداف آموزشي خود دست یابد.
این کتاب شامل مجموعه ای از مفاهیم و اطالعات و قوانین و مقررات و همچنین آگاهي از رشته 

و دورنماي شغلي آن است.

اصول و مفاهيم حسابداري      
 

اصول حسابداري بر خالف اصول علوم پایه و طبیعي که از قوانین طبیعت ناشي شده و منتج از 
مشاهده و تجربه قابل تکرار و سنجش می باشد، عمدتاًً برخاسته از میثاق ها، قواعد و رویه هایي 

است که مورد قبول و پذیرش بیشتر حسابداران و مجامع حرفه اي حسابداري است.
بنابراین می توان گفت که شرط اصلي در مورد اعتبار اصول و مفاهیم حسابداري، پذیرفته شدن 
آن توسط حسابداران بوده که مفهوم قابلیت پذیرش اصول خود به سه ویژگي مهم مربوط بودن، 

عیني بودن و عملي بودن استوار می باشد.
اصول حسابداري در هر کشوري بر حسب نیازها و میزان توسعه یافتگي آن کشور توسط مجامع 

حرفه اي حسابداري تدوین می گردد.
اگر چه در مورد طبقه بندي اصول و مفاهیم حسابداري تحت عناوین مفروضات، اصول و امثال 
هم اتفاق نظر وجود ندارد، لیکن یکي از طبقه بندی هاي معمول از اصول حسابداري به شرح زیر 

قابل ارائه می باشد:
الف( مفاهیم )مفروضات( بنیادي حسابداري

ب( اصول حسابداري
ج( اصول )میثاق هاي( محدودکننده حسابداري

  الف( مفاهیم )مفروضات( بنیادي حسابداري
اصول حسابداري  اساس وضع  و  مالي  تهیه صورت هاي  مبناي  بوده که  اصولي  و  عام  مفروضاتي 
می باشند. این مفروضات عموماً به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از 
آنهاست و به همین دلیل نیازي به اثبات ندارند. مفروضات بنیادي حسابداري شامل مفاهیم زیر 

می باشد:

 فرض تفكیك شخصیت
طبق این فرض، هر واحد اقتصادي )اعم از اینکه داراي شخصیت حقوقي و یا فاقد آن باشد( به عنوان 
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یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از مؤسسات دیگر در نظر گرفته می شود.
در مواردي که هدف سودمندي اطالعات مالي بهتر فراهم شود، ممکن است شخصیت حسابداري 
مفهومی  فراتر از شخصیت حقوقي پیدا کرده و یا بالعکس ممکن است مفهوم آن بسیار محدودتر 

از مفهوم واحد شخصیت اقتصادي باشد.

 فرض تداوم فعالیت
فرض تداوم فعالیت بدین معني است که واحد اقتصادي تا آینده قابل پیش بیني به فعالیت هاي 

خود ادامه خواهد داد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض تداوم فعالیت مبناي طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها به جاري یا بلند مدت می باشد.

واحد انتفاعي اعم از قهري یا اختیاري، تصمیم ارکان ذي صالح واحد انتفاعي به انحالل، انقضاي 
مدت تعیین شده در اساسنامه، تحمل زیان هاي عمده و پیاپي و یا تعطیل بلند مدت تمام یا بخش 
عمده اي از فعالیت هاي یک واحد انتفاعي، وضعیت هایي است که می تواند فرض تداوم فعالیت را 

منتفي سازد.
 فرض واحد اندازه گیري

باید  مالي  رویدادهاي  و  عملیات  معامالت،  کلیه  که  است  معني  بدین  اندازه گیري  واحد  فرض 
اقتصادي( مورد  ارزش در کلیه مبادالت  انـدازه گیري  )به عنوان مقیاس مشترک  بر حسب پول 

سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

 فرض دوره مالي
 اصوالً نتایج واقعي حاصل از عملیات یک واحد اقتصادي را صرفاً می توان در پایان عملیات آن و 
پس از تصفیه کامل تعیین نمود. اما استفاده کنندگان از گزارشات و اطالعات مالي نمی توانند تا 

آن موقع تأمل نمایند.
بنابه دالیل فوق، در حسابداري عمر یک واحد اقتصادي به دوره هاي زماني نسبتاً کوتاهي به نام 

»دوره حسابداري« تقسیم می شود.
یکي از مزایاي تقسیم عمر یک واحد اقتصادي به قطعات زماني کوچک تر این است که ویژگي 
»قابلیت مقایسه« را فراهم کرده و امکان سنجش و ارزیابي نتایج حاصل از فعالیت هاي مؤسسات 

اقتصادي را در دوره های زماني مختلف ایجاد می نماید.

 فرض تعهدي
 اساس فرض تعهدي بر این است که در حسابداري درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض 

وقوع باید شناسایي و در حساب ها ثبت گردد.
در مبنای نقدي همان گونه که عنوان گردید درآمد به جاي آنکه به هنگام تحقق شناسایي گردد 
به هنگام وصول در حساب ها ثبت می گردد. لذا درآمد قابل شناسایي در این مبنا به شرح زیر 

قابل محاسبه خواهد بود.
پیش دریافت درآمد+ دریافتي از بابت حساب ها+ درآمد نقدي= درآمد و اسناد دریافتني تجاري 
همچنین هزینه ها )شامل قیمت تمام شده کاالي فروش رفته و هزینه های دیگر( به ترتیب زیر 

قابل محاسبه می باشد.

پیش پرداخت خرید کاال+ پرداختي از بابت حساب ها+ خرید نقدي= قیمت تمام شده کاالي فروش رفته و اسناد پرداختي تجاري

پیش پرداخت هزینه+ پرداختي بابت هزینه های معوق+ هزینه های نقدي= هزینه ها
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 ب( اصول حسابداري 

قواعد كلي كه مباني الزم در مورد نحوه اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتايج معامالت و 
عملیات واحدهاي اقتصادي را فراهم می آورد، اصول حسابداري نامیده می شود، اصول حسابداري 
برخالف مفروضات بنیادي كه جنبه زيربنايي دارند، عمدتاًً به جنبه های كاربردي و عملي قضیه 

می پردازد و شامل اصول زير می باشند:
 اصل بهاي تمام شده

 اصل تحقق درآمد
 اصل تطابق )مقابله( هزينه با درآمد

 اصل افشا
 اصل بهاي تمام شده

طبق اين اصل، دارايي هاي تحصیل شده در مبادالت بايد به جاي قیمت هاي جاري بازار، بر حسب 
بهاي تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورت هاي مالي، منعكس گردد، بهاي تمام شده كه 
به آن »بهاي تمام شده تاريخي« نیز می گويند، مبلغي است كه نشان دهنده ارزش اقالم تحصیل 

شده در معامالت حقیقي و شرايط عادي می باشد.
 اصل تحقق درآمد

 ابتدا الزم است مفهوم »درآمد« و تعاريفي كه از آن انجام شده، مشخص و عنوان گردد. استاندارد 
بین اللملي حسابداري شماره 18، درآمد را به شرح زير تعريف نموده است. »جريان ورود ناخالص 
وجوه نقد، دريافتني ها و ساير مابه ازاهايي كه از فروش كاال، انجام خدمات و استفاده ديگران از 
منابع واحد تجاري كه مولد سود تضمین شده )بهره(، حق امتیاز و سود سهام است، در روند عادي 

فعالیت هاي تجاري حاصل می شود.«

درآمد را می توان به سه طبقه اصلي تقسيم نمود:
1 درآمد حاصل از فروش كاال

2 درآمد حاصل از انجام خدمات و استفاده ديگران از دارايي های واحد اقتصادي كه مولد سود 
تضمین شده، حق امتیاز، سود سهام، درآمد اجاره و مانند آن براي واحد مزبور باشد.

3 درآمد حاصل از فروش ساير منابع نظیر فروش اموال و ماشین آالت يا سرمايه گذاري ها.
بر اساس اصل تحقق درآمد، اغلب درآمد هنگامی شناسايي می شود كه:

اوالً: فرايند كسب سود كامل شده باشد.
ثانيًا: مبادله اي انجام گرفته باشد.

فرايند كسب سود در خصوص فروش كاال، زماني كامل می شود كه:
الف( فروشنده كاال كلیه خطرات و مزاياي عمده ناشي از مالكیت را به خريدار انتقال داده باشد 
به گونه اي كه تمامی مراحل عمده، تكمیل شده و فروشنده نسبت به حقوق مربوط به مالكیت 

مورد معامله، هیچ گونه مديريت مستمر يا كنترل مؤثري نداشته باشد.
ب( هیچ گونه ابهام قابل مالحظه اي نسبت به موارد زير وجود نداشته باشد:

1 مابه ازايي كه از فروش كاال حاصل خواهد شد.
2 هزينه های مربوط به تولید يا خريد كاال كه رخ داده و يا در آينده رخ خواهد داد.

3 میزان احتمالي برگشتي هاي فروش.
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 اصل تطابق هزینه با درآمد مالي
قبل از بیان مفهوم اصل فوق، الزم است تعریف مشخصي از »هزینه« انجام شود. تعریف معتبر از 

هزینه به شرح زیر قابل ارائه می باشد: 
الف( »   جریان خروج دارایي ها یا سایر موارد استفاده از دارایي ها یا ایجاد بدهي ها طي یک دوره 
که به منظور تولید و تحویل کاال، ارائه خدمت یا انجام سایر فعالیت ها در اجراي عملیات اصلي و 

مسمتر واحد تجاري صورت می گیرد.«
ب( هزینه های دوره مالي، برخي دیگر از اقالم هزینه می باشند که در ظاهر هیچ گونه رابطه علت 
و معلول با درآمدها نداشته و ارتباط مستقیمی  با درآمدها ندارند اما چون مربوط به عملیات یک 

دوره مالي معین می باشند باید به حساب هزینه همان دوره منظور شوند.
ج( مخارج غیر مرتبط با درآمدهاي آتي. هرگاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهاي 
مشخص در آینده، ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور باید در دورة وقوع، به عنوان هزینه 

شناسایي شود.

 اصل افشا
بر اساس اصل مزبور واحدهاي اقتصادي موظف اند کلیه واقعیت ها و اطالعات با اهمیت مربوط به 
فعالیت هاي مالي خود را به نحو مناسب در متن صورت هاي مالي اساسي و درصورت عدم امکان، 

در یادداشت هاي پیوست صورت هاي مالي گزارش و افشا نمایند.
اصوالً در یادداشت هاي ضمیمه گزارش هاي مالي آن گروه از اطالعات با اهمیت و مربوط ارائه 
می شود که انعکاس آن در متن اصلي صورت هاي مالي اساسي موجب تراکم بیش ازحد اطالعات 
و کاهش مطلوبیت آن می گردد. در هرحال تمام اطالعاتي که عدم افشاي آن در گزارشات مالي 

موجب می شود که این گونه گزارش ها گمراه کننده باشد، الزم است به نحو مناسب افشا گردد.

 ج( اصول )میثاق هاي( محدودکنندة حسابداري

اصول محدود کننده حسابداري دامنه عمل به اصول متداول و محدودیت هاي موجود در اعمال 
اصول مزبور را تشریح نموده و شامل اصول زیر می باشد: 

 فزوني منافع بر مخارج
اهمیت

براساس اصل فوق واحدهاي اقتصادي مجازند درخصوص اقالمی که با توجه به وضعیت، محیط و 
عملکرد واحد از جهت ارزش، ناچیز و کم اهمیت می باشند از به کار گرفتن صحیح ترین روش هاي 
تئوریک اجتناب نموده و به جاي آن از روش هایي استفاده نمایند که ارزان تر، عملي تر و راحت تر 

باشند. 
اصوالً باید عنوان کرد که اطالعاتي با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادي استفاده کنندگان 

که برمبناي صورت هاي مالی اتخاذ می شود، تأثیر گذارد.

خصوصیات صنعت
در صنایع مختلف با توجه به ویژگي های خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و یا اصالح 
اثبات گردد  آنکه  به شرط  استفاده کرد  از روش هاي جدیدي  یا  و  نموده  روش هاي حسابداري 
پذیرفته شده  به روش هاي  نسبت  اطالعات سودمندتري  یا جدید  و  اصالح شده  که روش هاي 

حسابداري ارائه می نماید.
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محافظه کاري )احتیاط(
واحدهاي اقتصادي همواره به هنگام تهیه گزارشات مالي با ابهاماتي مواجه می باشند. چنین ابهاماتي 
با رعایت احتیاط باید در تهیه صورت هاي مالي و همواره با افشاي ماهیت و میزان، مورد شناسایي 

قرار گیرند. 

 فزوني منابع بر مخارج
مخارج تهیه اطالعات حسابداری نباید بر منابع آن فزونی یابد به این معنی که هزینه های تهیه 

صورت های مالی نباید بیش از منافع حاصل آن باشد. 

ويژگي هاي كيفي اطالعات مالي      
ویژگي هاي کیفي به خصوصیاتي اطالق می شود که موجب می گردد اطالعات ارائه شده در صورت هاي  مالـي 
براي استفاده کنندگان در راستاي ارزیابي وضعیت مالـي، عملکرد مالـي و انعطاف پذیري  مالي واحد تجاري 

مفید واقع شود.

  الف( ویژگي هاي کیفي مربوط به محتواي اطالعات

 مربوط بودن
اطالعاتي مربوط تلقي می شود که بر ارزیابي استفاده کنندگان نسبت به وقایع گذشته، حال و 
یا انتظارات آنان در خصوص رویدادهاي آتي تأثیر گذاشته و موجبات تأیید، تعدیل و یا رد آن 
را فراهم ساخته و از این رهگذر بتواند بر تصمیمات اقتصادي استفاده کنندگان مؤثر واقع شود.

ویژگي مربوط بودن اطالعات مبتني بر مفاهیم:
به موقع بودن، سودمندي در پیش بیني و انتخاب »خاصه اندازه گیری« می باشد که هر یک از 

این مفاهیم به اختصار در زیر تشریح می شود:  

 به موقع بودن
و  ارزش  زمان  مرور  با  بعضاً  و  بوده  زمان حساس  به گذشت  نسبت  مالي  اطالعات  از  بسیاري 
سودمندي خود را در تصمیم گیري ها از دست می دهند. بنابراین اطالعات مالي باید در زمان 

مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار بگیرد.

 قابلیت اتكا 
به شکل  اهمیت و  با  اشتباه  از هرگونه  تلقي می شود که دور  اتکا  اطالعات مالي هنگامی قابل 

منصفانه و بي طرفانه تهیه شده و به طور صادقانه بیان کننده ارزش هاي مورد انتظار باشد.

 بي طرفانه بودن
بي طرفانه بودن اطالعات مالي بدین معني است که در اندازه گیری فعالیت هاي مالي الزم است 
از هرگونه افراط و تفریط و یا خوش بیني و بدبیني اجتناب نموده و وقایع کوچک و کم اهمیت 
با اهمیت را حقیر جلوه نداده و در عین حال از هر گونه پیش داوري  را بزرگ و رویدادهاي 

پرهیز شود.
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كامل بودن اطالعات مالي هنگامی  معتبر است كه با درنظر گرفتن اهمیت واقعه، كلیه حقايق 
الزم درخصوص وقايع اقتصادي را بیان نمايد. حذف بخشي از اطالعات، ممكن است باعث شود 

كه اطالعات نادرست يا گمراه كننده شده و از مربوط بودن و قابلیت اتكای آن كاسته شود.

 ب( ويژگی هاي كيفي مربوط به ارائه اطالعات

 قابل مقايسه بودن
استفاده كنندگان گزارش هاي مالي بايد بتوانند صورت هاي مالی واحد تجاري را در طول زمان جهت 

تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي با هم مقايسه نمايند.
1  رعايت يكنواختي

به قابلیت مقايسه اطالعات مالي ارائه شده توسط يك واحد تجاري در طول زمان، رعايت يكنواختي گويند.
عمل به مفهوم رعايت يكنواختي هرگز بدين معني نیست كه واحدهاي تجاري پس از انتخاب رويه 

حسابداري، به هیچ وجه مجاز به تغییر آن نمی باشند.
2  همساني روش ها )متحدالشكلي(

اقتصادي شاغل در يك  واحد  يا چند  از عملیات دو  نتايج حاصل  مقايسه  قابلیت  به   اصطالحاً 
صنعت واحد و در يك مقطع زماني مشخص اطالق می شود.

3 قابل فهم بودن
 اطالعاتي قابل فهم تلقي می شود كه براي استفاده كنندگان عادي كه داراي دانش متعارفي از 
حسابداري می باشند، قابل درك بوده و حتي االمكان عملیات و رويدادهاي مالي را به زباني ساده 

و با اصطالحاتي متداول توصیف نمايد.

  تضاد بين ويژگي هاي كيفي و لزوم ايجاد تعادل بين آنها

اين  اما  است  مطلوب  بسیار  باشد  كیفي  ويژگي هاي  كلیه  داراي  مالي  اطالعات  كه  مطلب  اين 
خصیصه كه ويژگي هاي مختلف و به ويژه دو ويژگي »مربوط بودن« و »قابلیت اتكا« غالباً با هم 

رابطه معكوس داشته و تقويت يكي به بهاي تضعیف ديگري تمام می شود، موجب گرديده است
اهمیت بیش ازحد قائل شدن به يك ويژگي و كم اهمیت دانستن ويژگي ديگر موجب كاهش 

سودمندي اطالعات براي تصمیم گیرندگان خواهد شد.

 استفاده کنند گان از اطالعات مالی   
استفاده كنندگان از اطالعات مالي را به طور كلي به دو دسته می توان تقسیم نمود:

1 استفاده كنندگان داخلي )درون سازمانی(       
2  استفاده كنندگان خارجي )برون سازمانی(

از تعاريف بسیار معتبر و نسبتاً جديد حسابداري، تعريفي است كه در آن عنوان شده: 

واحدهاي  به  مربوط  مالي  اطالعات  كه  است  اطالعاتي  سيستم  يك  »حسابداري 
اقتصادي را اندازه گيری، پردازش و گزارشگري می نمايد«.
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معادله حسابداري        
معادله حسابداری چیست؟

کاربرد آن در حسابداری  چگونه است؟
آیا الزامی  برای استفاده از این معادله در حسابداری وجود دارد؟ یا خیر؟

برای آشنایی با مفهوم معادله حسابداری و استفاده کاربردی آن ابتدا الزم است. توجه شما را 
به این نکته جلب نماییم که به طور کلی اجزا و اقالم اصلی حساب ها در حسابداری عبارت اند از:

  دارایی ها           بدهی ها            سرمایه          درآمد                    هزینه 
که در ادامه به توضیح درباره آنها می پردازیم:

طبقه بندی دارايی ها    

 دارایی
انتظار  که  اقتصادی  واحد  به یک  متعلق  باشند(  پولی  ارزش  دارای  که  و حقوقی  )اموال  منابع 

می رود در آینده منفعتی برای واحد اقتصادی ایجاد نماید.
دارایی ها از دیدگاه ارائه در ترازنامه به گروه های متمایزی تقسیم می شوند که دو گروه که مورد 

استفاده بیشتری دارند عبارت اند از دارایی های جاری و دارایی های غیرجاری.

 تفكیك اقالم به جاری و غیرجاری
در برخی واحد های تجاری، نظیر مؤسسه های مالی، ارائه دارایی ها و بدهی ها به ترتیب نقدشوندگی، 
اعم از صعودی یا نزولی، اطالعات قابل اتکا و مربوط تر در مقایسه با ارائه جاری و غیرجاری فراهم 
می کند، زیرا واحد تجاری کاال ها یا خدمات را در یک چرخه عملیاتی به وضوح قابل تشخیص، 

عرضه نمی کند.

اطالعات مزبور به استفاده کنندگان اجازه می دهد تا 
از بین روش هاي مختلف استفاده از منابع کمیاب در 
اداره فعالیت هاي اقتصادي و تجاري، روشي معقول را 

انتخاب نمایند.

اشخاص تصمیم می گیرند

فعالیت اقتصادی اتفاق می افتد

اطالعات اقتصادی ایجاد می گردد

اطالعات اقتصادی توسط حسابداران 
شناسایی و اندازه گیری و ثبت وگزارش 

می شود

اصلی ترین الزام در حسابداری به کار بستن کلیه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات 
هر  در  حسابداری  معادله  رعایت  حسابداری  در  قانون  اصلی ترین  و  بوده،  مربوطه 

رویداد مالی است.
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 دارایی های جاری
دارایی های جاری عبارت اند از آن دسته از دارایی هایی که می توان، به صورتی معقول انتظار داشت 
که طی چرخه عملیاتی واحد تجاری یا حداکثر یک سال در قالب وجوه نقد تحقق یابند، به فروش 

یا به مصرف برسند.
واحد تجاری باید بقیه دارایی ها را به عنوان غیرجاری طبقه بندی کند.

ممکن است چرخه عملیات برای برخی از شرکت ها، چند ماه و برای برخی دیگر بیش از یک 
سال باشد.

چرخه عملیاتی را بدین گونه تعریف می کنند: متوسط زمانی که طول می کشد مواد را خریداری 
کرد، محصول را تولید نمود، محصول را به فروش رسانید و وجوه مربوطه را از مشتریان وصول 

کرد.
وقتی چرخه عملیاتی عادی واحد تجاری به وضوح قابل تشخیص نیست، مدت آن دوازده ماه 

فرض می شود.
در  که  است  تجاری(  دریافتنی های  و  موجودی ها  )نظیر  دارایی هایی  شامل  جاری  دارایی های 
چرخه عملیاتی عادی واحد تجاری فروخته می شود، به مصرف می رسد یا به نقد تبدیل می شود، 

حتی اگر انتظار نرود که طی دوازده ماه پس از دوره گزارشگری به نقد تبدیل شود. 
1 موجودی نقد 

وجه نقد عبارت است از موجودی نقد )وجوه نزد صندوق، بانک و تنخواه گردان( و سپرده های 
دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از ریالی و ارزی

2  سرمایه گذاری های کوتاه مدت 
از یک  سرمایه گذاری هایی که شرکت ها به قصد تبدیل کردن به وجه نقد در طی مدت کمتر 
سال از تاریخ ترازنامه یا چرخه فعالیت شرکت انجام می دهند و امکان تبدیل سریع به وجه نقد 

را دارا می باشند.
3 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

مطالبات یا حساب ها و اسناد دریافتنی یکی از مهم ترین دارایی های یک مؤسسه است. با توجه 
به اینکه بخش زیادی از فروش شرکت ها و مؤسسات معموالً به صورت نسیه می باشد لذا این نوع 

مطالبات اهمیت زیادی دارد.
حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری شامل مطالبات کوتاه مدت واحد تجاری و مبلغ بدهی 
مشتریان به شرکت است که در قبال آن سند تأیید بدهی دریافت نشده است و از طریق فروش 
نسیه کاال و خدمات با توجه به اعتبار خریداران و مشتریان ایجاد می شود و معموالً انتظار می رود 

طی یک سال به وجه نقد تبدیل شود.

  دریافتنی های تجاری )حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری(
شامل مطالبات کوتاه مدت واحد تجاری و مبلغ بدهی مشتریان به شرکت است که از طریق فروش 

نسیه کاال و خدمات با توجه به اعتبار خریداران و مشتریان ایجاد می شود.

 دریافتنی های غیرتجاری )حساب ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری(
که  است  مبالغی  دریافتنی  اسناد  و  حساب ها  سایر  یا  غیر تجاری  دریافتنی  اسناد  و  حساب ها 
از عملیات  به واحد تجاری بدهکارند و معموالً  از مشتریان،  به غیر  یا حقوقی  اشخاص حقیقی 
تجاری شرکت ها و مؤسسات ایجاد نمی شود و شامل وام و مساعده پرداختی به کارکنان، مطالبات 
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اسناد  است(،  نشده  دریافت  لیکن  شده  محقق  که  )سود هایی  دریافتنی  سهام  سود  مدیران،  از 
دریافتنی ناشی از فروش دارایی های ثابت، مطالبات از صاحبان سهام و غیره می باشد.

4  موجودی مواد و کاال
 به دارایی های مشهودی اطالق می شود که در روند عادی فعالیت شرکت یا برای فروش خریداری 
شده و نگهداری می شوند و یا در تولید کاال ها و خدمات استفاده می شوند و یا تولید شده و جهت 
فروش ارائه خواهند شد و انتظار می رود طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی مصرف شوند و یا 

به فروش برسد.

5 پیش پرداخت ها
پیش پرداخت ها به پرداخت هایی اطالق می گردد که قبل از اینکه هزینه اتفاق بیفتد و یا خرید و 
انتقال مالکیت صورت پذیرد، وجه آن به طرف مقابل پرداخت می گردد. مانند پیش پرداخت شش 
ماهه اجاره یا پیش پرداخت بیمه اتومبیل و آتش سوزی و غیره که مربوط به دوره نزدیک آتی است.
علی الحساب ها در سرفصل حساب های دریافتنی کوتاه مدت و پیش پرداخت ها در سرفصل پیش پرداخت ها 

در طبقه بندی دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.

پیش پرداخت ها شامل:
سفارشات مواد اولیه

سفارشات قطعات و لوازم یدکی
پیش پرداخت خرید مواد اولیه

پیش پرداخت های بیمه
پیش پرداخت های مالیاتی

پیش پرداخت اجاره
و سایر پیش پرداخت ها می باشد

6  دارایی های نگهداری شده برای فروش
معمول  و  مرسوم  شرایط  برحسب  آن،  فعلی  وضعیت  در  فوری  فروش  برای  که  دارایی هایی 
به خریدار  فعلی آن،  را در وضعیت  دارایی  انتقال  توانایی  و  و واحد تجاری قصد  باشد  آماده 

باشد. داشته 

 دارایی های غیرجاری
دارایی هایی را که نمی توان آنها را در سر فصل دارایی های جاری طبقه بندی نمود، یعنی انتظار 
نمی رود که در طی یک دوره مالی قابلیت تبدیل شدن به نقد را داشته باشد و یا تبدیل به کاال 

شده، به فروش رسیده و وجه آن دریافت گردد، دارایی های غیر جاری نامیده می شود. 
دارایی های غیرجاری در ایران به شرح زیرطبقه بندی می گردد:

الف( دریافتنی های بلند مدت 
ب( سرمایه گذاری های بلند مدت 

ج( سرمایه گذاری در امالک
د( دارایی های نامشهود 

هـ( دارایی های ثابت مشهود
و( سایر دارایی ها
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  الف( دریافتنی های بلند مدت 
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری شامل کلیه مطالبات از مشتریان، مدیران، اعضا 
و کارکنان، شرکت های وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنی هایی که انتظار نمی رود طی سال 

جاری یا آتی وصول شود.

  ب( سرمایه گذاری های بلند مدت

مالی  سال  یا  و  دوره  یک  از  فراتر  آنکه  هدف  و  ماهیت  به  توجه  با  سرمایه گذاری ها  این گونه 
است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت تفکیک شده و در بخش دارایی های غیرجاری در قسمت 

سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود.
براساس تعریف سرمایه گذاری بلندمدت، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلندمدت طبقه بندی 
اینکه در عمل  یا  اثبات باشد  می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طوالنی به وضوح قابل 

محدودیت هایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد.

  ج( سرمایه گذاری در امالک
سرمایه گذاری هایی که شرکت ها به قصد منافع آتی در بخش امالک انجام می دهند و عبارت از 
سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به 
به قصد استفاده توسط واحد تجاری  نه  از نظر سرمایه گذاری دارد و  بالقوه ای که  ارزش  جهت 

سرمایه گذار یا شرکت های هم گروه آن، نگهداری می شود.

  د( دارایی نامشهود
دارایی های بلند مدتی هستند که موجودیت عینی ندارند؛ یعنی وجود فیزیکی نداشته و قابل رؤیت 
نیستند، اما با توجه به حقوق و مزایایی که از مالکیت آنها جهت مؤسسه حاصل می شود، دارای 
منافع اقتصادی بوده و ارزشمند می باشند، که این دارایی ها، دارایی های نامشهود نامیده می شوند.

این دارایی ها اگرچه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند اما موجودیت فیزیکی 
و عینی ندارند.

 ویژگی دارایی های نامشهود
ـ دارای موجودیت فیزیکی و عینی نمی باشند. 

ـ قابل تشخیص غیر پولی می باشند.
)دارایی های پولی: وجه نقد و دارایی هایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد 

دریافت شود(
ـ دارایی های  نامشهود عموماً کاربرد جایگزین  ندارند و نمی توان  آنها را به  اجزای  کوچک تر برای  

فروش  تقسیم  کرد.
ـ قابل تشخیص باشد نظیر حق امتیاز آب، برق، تلفن، گاز، حقوق مؤلف و...

دارایی های نامشهود به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
1  دارایی نامشهود با عمر مفید معین )استهالک پذیر(:

مدت استفاده از این گروه دارایی ها مشخص است )نامحدود نیست( و به تدریج که مورد استفاده 
قرار می گیرند حقوق مالی آنها ارزش اولیه خود را از دست می دهد. بنابراین قسمتی از بهای تمام 
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شده این اقالم در ادوار مالی عمر مفید این دارایی ها به حساب هزینه های آن دوره منظور می شود. 
استهالک دارایی نامشهود و عملیات حسابداری آن تا حدودی مشابه دارایی ثابت مشهود می باشد 

مانند حق اختراع و حق تألیف

2  دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین )استهالک ناپذیر(:
مدت استفاده از این گروه دارایی ها مشخص نیست و به دلیل عدم برآورد عمر مفید، عمال تعیین 

استهالک امکان پذیر نمی باشد مانند سرقفلی محل کسب، ارزش عالیم تجاری. 

  هـ( دارایی ثابت مشهود 

دارایی های ثابت دارای ویژگی های اضافی می باشند که می توان آنها را به صورت زیر بیان کرد.
1  این دارایی ها نشان دهنده کاال های فیزیکی هستند که شرکت آنها را نگه می دارد تا فرایند تولید 

کاال های دیگر یا ارائه خدمات )از مجرای عملیات عادی( به شرکت یا به مشتریان تسهیل گردد.
کنار  را  آنها  باید  این دوره  پایان  در  و  دارای عمر محدود هستند  زمین(  )به جز  آنها  2   همه 
گذاشت )از دفاتر خارج کرد( یا آنها را جایگزین نمود. می توان عمر این دارایی ها را برحسب سال 
برآورد کرد که دارایی مذبور در این مدت زمان )برآوردی( مستهلک خواهد شد و یا امکان دارد با 

توجه به میزان استفاده از دارایی )در سال های مختلف( عمر مفید دارایی هم متغیر باشد.
3  ارزش این دارایی ها در سایه تملک و یا حق مالکیت برای استفاده از آنها به دست می آید و 

نه در سایه اعمال مفاد قرارداد ها.
4  این دارایی ها از نظر ماهیت، غیر پولی هستند. در سایه استفاده کردن از آنها یا ارائه خدمت 
می توان از وجود آنها منافعی به دست آورد، و این منافع از مجرای تبدیل آنها به مقداری پول 

به دست نخواهد آمد. 
5  به طور کلی خدماتی که از وجود این دارایی ها ارائه می شود برای مدت زمانی بیش از یکسال 

یا چرخه عملیاتی شرکت می باشد. ولی در مواردی هم حالت استثناء مشاهده می شود.

  و( سایر دارایی ها
 

وجوه  مانند  گیرند  قرار  نمی توانند  دیگری  حساب  در  که  است  دارایی هایی  شامل  حساب  این 
مسدود شده بانکی و اموال، ماشین آالت و تجهیزات یا زمینی که در روال عادی عملیات شرکت 
مورد استفاده قرار نمی گیرند )مانند زمینی که برای توسعه آتی شرکت تحصیل شده که تا زمان 

استفاده و به کارگیری در این طبقه منظور می شود(.

بدهي ها    
به تعهدات ایجاد شده برای یک مؤسسه در قبال اخذ وجه نقد و یا دریافت کاال یا خدمات به طور 
غیرنقدی، که با پرداخت به طور نقد یا انتقال دارایی یا انجام خدمات، باید تسویه شود را بدهی 

می گویند.



4243

از جمله اجزاي اصلي بدهي می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
  اسناد پرداختنی

اسناد تجاری صادره از سوی ما نزد دیگران که بواسطه اخذ کاال یا خدمات به ایشان داده ایم.

 حساب های پرداختنی
بدهی های ما به دیگران که درقبال آنها هیچ مدرکی )نزد اشخاصی که از ما طلب دارند( نداریم.

 وام پرداختنی
میزان بدهی ما بابت استقراض منابع مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی)بانک ها و مؤسسات اعتباری و...(.

 پیش دریافت ها
وجوه دریافت شده از سایر اشخاص درقالب یک تعهد مشخص که بابت این دریافت هنوز هیچ 

فعالیتی در قبال آن تعهد از سوی دریافت کننده وجه انجام نشده است.
  

سرمايه   
سرمایه عبارت است از مابه التفاوت دارایی ها و بدهی های یک مؤسسه که بیانگر حق مالي مالک 

یا مالکان یک مؤسسه می باشد.
سرمایه مؤسسه ناشی از آورده نقدی و یا غیرنقدی مالک )یا مالکان( به هنگام تشکیل مؤسسه و 
یا پس از تشکیل مؤسسه است. آورده نقدی مالک شامل وجوه نقدی است که مالک)یا مالکان( 
در مؤسسه سرمایه گذاری می کند و آورده غیر نقدی شامل دارایي هایی غیر از وجه نقد است که 

مالک یا مالکان به عنوان سرمایه به مؤسسه می آورد. 

درآمد     
به کلیه دریافتی های اشخاص )شامل وجه نقد و یا اسناد دریافتنی و یا حساب های دریافتنی( که 

در قبال فروش کاال یا ارائه خدمات از کلیه اشخاص کسب می نماید،درآمد می گویند.
 )درآمد باعث افزایش دارایی ها و کاهش بدهی ها می گردد(

هزينه     
تمامی اشخاص به منظور اداره امور و کسب درآمد مخارجی را متحمل می شوند که باعث خروج 
وجه نقد و کاهش دارایی ها و افزایش بدهی ها می گردد که به آن هزینه می گویند. مانند هزینه 

حقوق و دستمزد، هزینه آب و برق و تلفن و....  
در حسابداری، معادله زیر را معادله اصلی حسابداری می گویند:          

                                                           
  دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

  
 همان طور که مالحظه می نمایید اگر به سرمایه هر شخص )حقیقی یا حقوقی(، بدهی های او نیز 

اضافه گردد، می توان میزان دارایی آن شخص را به دست آورد.  
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زبان حسابداری      
زبان حسابداری بدهکار و بستانکار است. )یا همان بد و بس( مهم ترین و اساسی ترین کار حسابدار 
این است که بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری تفسیر نماید. یعنی یک حسابدار باید 
بتواند با استفاده صحیح از دانش خود، تمام وقایع و رویدادهای مالی را شناخته و تجزیه و تحلیل 
نموده و بداند که  این رویداد بر کدام یک از سرفصل های حسابداری )یک یا چند سرفصل در 

بدهکار یا یک یا چند سرفصل در بستانکار(  تأثیرگذار می باشد. 
بدین معنی که به جای اینکه بگوییم عددی را در سمت راست یک حساب بنویسیم، می گوییم 
آن حساب را بدهکار کنیم و همین طور به جای اینکه بگوییم عددی را در سمت چپ یک حساب 

بنویسیم، می گوییم آن حساب را بستانکار کنیم .

تعريف سند تجارتي      
چون قانون تجارت از سند تعریف مشخص ننموده است، بنابراین بایستي در این رابطه به مقررات 
عام حقوق خصوصي یعني حقوق مدني مراجعه نمود. به موجب ماده 1284 قانون مدني، »سند 
عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد«. به عبارت دیگر از نظر 

حقوقي منحصراً نوشته متضمن حق یا تعهد و تکلیف را مي توان سند نامید.
استثناي وارد بر این امر، شهادت نامه مي باشد که قانونگذار با عنایت به سلسله مراتب ادله اثبات دعوي 
و یا اثبات حق، که شهادت را در مرتبه بعد از سند قرار داده است، علیرغم شمول تعریف سند بر 
شهادت نامه، آن را در ردیف سایر اسناد محسوب نکرده و فقط اعتبار شهادت را بر آن بار نموده است.

 اسناد به دو دسته رسمی و عادي تقسیم مي شود )مواد 1285 و 1286 قانون مدنی(

اسناد رسمی شامل اسنادي است که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد 
 مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات وبا رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شده باشد.

اسنادي که فاقد شرایط سند رسمی  باشد سند عادي محسوب مي شود.
با توجه به توضیحات فوق، اسناد تجارتي نوعاً در زمره اسناد عادي مي باشد. در نهایت قانون گذار 
انجام  الزمه  که  سهولت  و  سرعت  اعتبار،  ایجاد  جمله  از  عملي،  فایده  و  خاص  مصالح  به  بنا 
فعالیت هاي تجارتي و بازرگاني است، شرایط و امتیازات ویژه براي اسنادي که در روابط تجارتي 
را  تجارتي  اسناد  نظران،  لحاظ صاحب  این  به  و  است  داشته  مقرر  قرار مي گیرد  استفاده  مورد 
متمایز از اسناد عادي در تقسیم بندي اسناد منظور مي نمایند. مختصر اینکه دسته اي از اسناد 
عادي متضمن حقوق و تعهدات مالي که در روابط تجارتي و قلمرو مقررات حقوق تجارت مورد 
استفاده قرار مي گیرد اسناد تجارتي مي نامند. مانند برات، سفته، چک، اوراق قرضه، قبض انبارهاي 
بارنامه و غیره. اگرچه در مقررات موضوعه تعریف صریح و  عمومي، سهام شرکت هاي تجارتي، 
حتي فهرستي از اسناد تجارتي ارائه نشده است، معهذا در پاره اي از مواد به »اوراق تجارتي« )ماده 

244 قانون تجارت.(، »اسناد تجارتي« و برخي از آنها اشاره شده است.
در معني عام، اسناد تجارتي شامل مدارک تجارتي مانند دفاتر تجار، صورت حساب ها، فاکتورها، 
مکاتبات و نیز قراردادهاي تجارتي و اسناد تجارتي به مفهوم خاص مي باشد. منظور از اسناد تجارتي 

خاص برات، سفته و چک مي باشد که قانون گذار قانون تجارت ضوابط ویژه پیش بیني نموده است.
با توجه به ویژگي هاي اسناد تجارتي، بعضي از صاحب نظران، این دسته از اسناد را به عنوان دسته 

سوم به طبقه بندي دوگانه اسناد رسمی و اسناد عادي مي افزایند.
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از جمله خصوصیات اسناد تجارتي در معني اخص موارد زیر قابل اشاره است:
1 قابلیت نقل و انتقال و معامله که نتیجه استقالل این اسناد مي باشد؛

2 وسیله انتقال طلب یا دین؛
3 وسیله پرداخت و تحصیل اعتبار؛

4 مسئولیت تضامني امضاکنندگان اعم از صادر کننده، ظهرنویس و یا ضامن؛
5 شمول مقررات خاص در رابطه با تنظیم، مطالبه و غیره.

اسناد تجارتي خاص  
منظور از اسناد تجارتي خاص آن دسته از اسناد تجارتي است که قانون گذار صراحتاً در باب نحوة 
اسناد  این دسته  امتیازات ویژه اي درنظر گرفته است.  و  از آن مقرراتي وضع  استفاده  تنظیم و 

تجارتي معموالًً قابل معامله و معرف طلب دارنده آن مي باشد.

 شرایط مربوط به دارنده
چك ممكن است به نفع هر شخصي صادر شود.

1 چک ممکن است در وجه حامل صادر گردد. هرگاه نام دارنده بر روي چک مشخص نشده باشد 
و یا عبارت »در وجه حامل« در آن قید نشود، چک در وجه حامل تلقي مي شود.

2  ممکن است چک در وجه شخص معین صادر شده باشد؛ بدون آنکه در آن قید »حواله کرد« 
و قیدي نظیر آن وجود داشته باشد. چنین چکي را فقط شخص تعیین شده مي تواند وصول کند.

3 چک ممکن است به حواله کرد شخص معین باشد و یا »در وجه شخص معین و یا به حواله کرد 
او«. چنین چکي مانند چک در وجه حامل، قابل ظهرنویسي است.

 تسلیم چك برای پرداخت
پرداخت به مفهوم حقوقي کلمه نیست؛ یعني موجب سقوط تعهد صادر کننده که ناشي از قرارداد 
اصلي است، نمي شود. بنابراین، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع 
متعهدله نیست. به این علت، هرگاه معامله اصلي متضمن ضمانتي به نفع دارنده چک باشد، صدور 

چک و تسلیم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفي نمي کند.

  ضمانت اجراي صدور چك بالمحل
اگرچه عدم وجود محل در حین صدور چک، باعث بي اعتبار شدن آن از نظر حقوقي نمي شود، 
صادرکننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین چکي کند، وااّل هم از نظر جزایي و هم از نظر مدني 
مسئول خواهد بود. صدور چک بالمحل، علي االصول، قابل تعقیب جزایي است؛ اما این امر شامل 

تمام چک هاي بدون محل نمي شود.
چک قابل تعقیب جزایي. ماده 3 قانون صدور چک، تکلیف صادر کننده چک را به شرح زیر مقرر 

کرده است:
»صادر کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل )نقد یا اعتبار 
قابل استفاده( داشته باشد و نباید تمام یا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن، چک صادر کرده 
را  نباید چک  نیز  و  بدهد  را  وجه چک  پرداخت  عدم  یا دستور  نماید  بانک خارج  از  به صورتي 
به صورتي تنظیم نماید که بانک به عللي از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگي در متن چک 

یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداري نماید«.
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 موارد قابل تعقیب جزایی چك بالمحل
با توجه به مواد 3، 7 و 10 قانون جدید صدور چک، صادرکننده چک در موارد زیر قابل تعقیب 

جزایي است: 
1 صدور چک بالمحل: قانون گذار در بیان مفهوم بالمحل بودن چک، دو مورد را پیش بیني کرده 

است: 
اول اینکه حین صدور چک، در حساب صادرکننده، وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده نباشد؛ دوم 
اینکه حساب بانکي صادر کننده مسدود باشد و با وجود این، او مبادرت به صدور چک کند. در 
مورد دوم، صادرکننده هنگامی قابل تعقیب جزایي است که به بسته بودن حساب بانکي خود عالم 
باشد. اثبات این امر نیز با شاکي است و با هر دلیلي امکان پذیر است؛ اما در مورد اول، اثبات علم 

و قصد مجرمانه و سوءنیت صادرکننده الزم نیست.
2 برداشت وجه چک از حساب، پس از صدور، ممکن است صادرکننده پس از صدور چک، وجه 
آن را از حساب خود در بانک برداشت کند. در این صورت نیز قانون گذار صادرکنندة چک را قابل 

مجازات دانسته است.
3 دستور عدم پرداخت وجه چک: هرگاه صادر کننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت 
آن را صادر کرده، بانک را از پرداخت وجه آن ممنوع کند، مشمول ماده 7 قانون صدور چک است 

و قابل مجازات خواهد بود.
4    تنظیم غیر صحیح چک: صادرکننده نباید چک را به صورتي تنظیم کند که بانک به عللي از 
قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگي در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن، 

از پرداخت چک خودداري کند.

به موجب ماده 12 سابق قانون صدور چك، صادر کننده چك در موارد زیر مجازات نمي شد:

1 در صورتي که ثابت مي شد چک سفید امضا داده شده است.
2 هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده بود.

3 هرگاه در متن چک قید شده بود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدي است.
4 هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت مي شد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده یا 

چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدي است.
5  در صورتي که ثابت مي شد چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعي صدور چک، مقدم بر 

تاریخ مندرج در متن چک است.

  شرایط شكلي تعقیب صادرکننده
تعقیب  مورد  را  بي محل  چک  صادرکننده  مي توان  آنها  براساس  که  شکلي  شرایط  عمده ترین 

قرارداد، عبارت اند از:
مراجع  نزد  دارنده  که  است  هنگامی امکان پذیر  صادرکننده  جزایي  تعقیب  شكایت شاکي:   1

قضایي، علیه وي شکایت کند.
2 گواهي عدم پرداخت: براي تعقیب صادرکنندة چک بي محل، دارنده باید ثابت کند که چک 
فاقد محل است و یا به یکي از دالئل مذکور درماده 2 قانون صدور چک، نتوانسته است مبلغ 
چک را از بانک دریافت کند. اثبات این امر با هر دلیلي ممکن نیست، بلکه دارنده باید گواهینامه 

مخصوصي را از بانک مربوط دریافت کند و به مرجع رسیدگي قضایي ارائه دهد.
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انتقال چك  
 صور انتقال

به موجب قسمت اخیر ماده 312 قانون تجارت، چک »... ممکن است به صرف امضاي در ظهر ]آن[ به 
دیگري منتقل شود«. این تنها راه انتقال چک نیست و در همه احوال هم نمي توان چک را به صرف امضاي 
 ظهر آن به دیگري منتقل کرد و از مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجارتي بهره مند شد.
قابل ظهرنویسي  به صورت حواله کرد صادر مي شود. در چنین حالتي چک  علي االصول، چک 
است. همچنین هرگاه چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر شده 
باشد نیز مي توان آن را ظهرنویسي کرد. برعکس، هرگاه چک در وجه شخص معین صادر شده 
باشد و روي آن عبارت غیرقابل انتقال یا غیرقابل ظهرنویسي قید شده باشد، نمي توان آن را از 

طریق ظهرنویسي منتقل کرد و انتقال آن، تابع مقررات انتقال طلب مدني است. 
هرگاه چک در وجه حامل باشد و یا هیچ گونه قیدي در خصوص دارنده در روي ورقه چک وجود 
نداشته باشد، از طریق قبض و اقباض قابل انتقال است. در این صورت، دارنده فقط به کساني 

مي تواند مراجعه کند که ورقه چک را امضا کرده اند.
از آنجا که قانون گذار، انتقال چک یا مهر انتقال دهنده را پیش بیني نکرده است، ظهرنویسي چک 

با استفاده از مهر ممکن نیست و مشمول مقررات مربوط به چک نمي شود.
 شرایط پرداخت

براي آنکه چک پرداخت شود، دارنده باید آن را به بانک ارائه دهد. ارائه چک بانک را مکلف به 
پرداخت وجه چک مي کند؛ اما بانک ملزم است که در پرداخت چک نکاتي را رعایت کند، واال در 

مقابل صادرکننده و مسئوالن دیگر چک مسئول خواهد بود.

  تكالیف دارنده در ارائه چك
    الف( ارائه فوري چك

همان طور که گفته شد، برخالف برات و سفته، چک وسیلة اعطاي اعتبار نیست و به این علت، 
پرداخت آن فوري است. ماده 313 قانون تجارت در این باره مي گوید: »وجه چک باید به محض 
ارائه کارسازي شود«. این نکته را ماده 3 قانون صدور چک نیز به نحوي بیان کرده است: »هرگاه 
در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد« و 
به عبارت دیگر، بانک باید با بررسي شرایط صحت چک، آن را پرداخت کند. از مجموع این دو 
ماده استنباط مي شود که چک، در اولین باري که ارائه مي شود، قابل پرداخت است و درج شرط 
خالف در چک و یا تعیین مهلتي براي پرداخت آن، کان لم یکن تلقی مي شود. بنابراین، هرگاه 
چکي که داراي تاریخ مؤخر است به بانک ارائه شود، بانک باید بدون توجه به این تاریخ، چک را 

در همان تاریخ ارائه، پرداخت کند.
صادرکننده چکي که تحت شرایط اخیر به بانک ارائه مي شود، نمي تواند پرداخت آن را ممنوع 
کند؛ مگر در مواردي که قانون معین کرده است. این موارد همان طور که گفتیم در ماده 14 قانون 
صدور چک ذکر شده اند و عبارت اند از: گم شدن، به سرقت رفتن و یا جعل چک و نیز موردي 
که چک از طریق کالهبرداري یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده باشد. موردي را 
که اداره تصفیه، پس از صدور حکم ورشکستگي صادرکننده، دریافت وجه چک توسط دارنده را 
ممنوع مي کند، نیز باید به موارد مذکور افزود. چون با صدور چک، محل آن به مالکیت دارنده 
درنمي آید و به عبارت دیگر، دارنده از طلبکاران صادرکننده محسوب مي شود، آن نمي تواند وجه 
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چک را دریافت کند و چنانچه آن را دریافت کند، به حکم بند 2 ماده 423 قانون تجارت باید وجه 
را به مدیر تصفیه مسترد دارد.

پرداخت فوري چک به این معني نیست که دارنده مکلف است آن را در همان روز صدور به بانک 
ارائه کند؛ اما براي آنکه بتواند از مزایاي تجاري چک استفاده کند، باید در ظرف مهلت هاي مقرر 
در قانون تجارت، چک را به بانک ارائه کند. این مهلت ها براساس ماده 315 قانون تجارت به شرح 

زیر است؛
»اگر چک در همان مکاني که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده 
روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطة دیگر ایران صادر شده باشد 

باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور مطالبه شود«.
در مورد چک هایي که در خارج صادر شده است و باید در ایران پرداخت شود مهلت ارائه براي 
پرداخت وجه چک، چهارماه از تاریخ صدور است )ماده 317 قانون تجارت.(. ضمانت اجراي عدم 
رعایت مهلت هاي مزبور، اسقاط حق دارنده در دریافت وجه چک نیست، بلکه هرگاه چک بعد 
از تاریخ هاي مزبور به بانک ارائه شود نیز در صورت وجود محل، قابل پرداخت است و در واقع، 
بسیاري از چک ها بعد از مهلت هاي مزبور به بانک ارائه مي شوند. به عالوه، هرگاه بعد از مهلت هاي 
مزبور چک به بانک ارائه شود، حق شکایت کیفري و به تبع آن، حق شکایت مدني دارنده علیه 
صادرکننده از بین نمي رود؛ مشروط بر اینکه زمان مراجعه به بانک بعد از شش ماه مقرر در ماده 
10 قانون صدور چک نباشد. ضمانت اجراي عدم رعایت مهلت هاي مذکور در قانون تجارت براي 
مراجعه به بانک، این است که دارنده دیگر نمي تواند به ظهرنویس مراجعه کند )قسمت دوم ماده 

315 قانون تجارت.(.
ارائه چک باید در روز غیر تعطیل به عمل آید و اگر آخرین روز ارائه، تعطیل باشد، چک باید روز 

بعد از آن به بانک ارائه شود.
 ب( محل ارائه

چک باید در محلي که روي ورقه قید شده است، براي پرداخت ارائه شود. این امر در عمل مشکلي 
ایجاد نمي کند؛ زیرا بانک ها نام و محل اقامت خود را در چک قید مي کنند و همین محل، مکان 
از محل پرداخت مندرج در چک  یا ساکن محلي غیر  پرداخت چک است. هرگاه دارنده مقیم 
باشد، مي تواند از طریق اعطاي وکالت در وصول به بانک خود، وجه آن را به حساب خودش واریز 
کند. این امر، مکان پرداخت چک را تغییر نمي دهد؛ زیرا در چنین صورتي نیز پرداخت در محلي 

صورت مي گیرد که روي ورقه چک قید شده است.

 آثار و نتایج عدم پرداخت چك
در صورت وجود شرایط قانوني و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را مي پردازد. پرداخت ممکن 
است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک و 
یا بانکي که دارنده نزد او حساب دارد، باشد، این پرداخت به حیات چک پایان مي دهد و موجب 

سقوط تعهد صادرکننده است.
هرگاه چک کاًل یا جزئی پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادرکننده و مسئوالن دیگر چک 

مراجعه کند. این حق موکول به رعایت شرایطي است که در قانون پیش بیني شده است.

 شرایط مسئولیت مسئوالن چك
براي آنکه دارنده بتواند از مزایایي که قانون تجارت به نفع او مقرر کرده است، استفاده کند، باید 
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چك را در مهلت هاي معین به بانك ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل كند و به موقع اقامه 
دعوي كند.

 الف( رعايت مهلت در مراجعه به بانك
همان طور كه گفته شد، مطابق ماده 315 و 317 قانون تجارت، دارنده بسته به اينكه چك بايد 
در همان محل صدور پرداخت شود يا خیر، بايد مهلت هاي پانزده روزه، چهل و پنج روزه و چهار 
ماهه را رعايت كند. در اين صورت، دارنده حق دارد به كلیه مسئوالن چك مراجعه كند. اگر دارنده 
مهلت هاي مذكور در قانون صدور چك را رعايت كرده باشد، يعني ظرف شش ماه از تاريخ صدور 
چك به بانك مراجعه كرده و يا از تاريخ مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف 
شش ماه به دادگستري مراجعه كرده باشد، حق دارد علیه صادركننده، تحت شرايطي كه قباًل 

گفته شد، شكايت كیفري به عمل آورد.
اگر مهلت هاي فوق رعايت نشده باشد، مسئولیت امضاكنندگان چك يكسان نیست. هرگاه دارندة 
چك در ظرف موعدهای مذكور در قانون تجارت )مواد 315 و 317( به بانك مراجعه نكرده باشد، 
ديگر حق مراجعه به ظهرنويس را ندارد و چون مسئولیت ضامن ظهرنويس نیز در حد مسئولیت 
ظهرنويس است، حق مراجعه به ضامن ظهرنويس نیز از دارنده سلب مي شود )ماده 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت.(. در فرض اخیر، ماده 315 قانون تجارت دعوي دارنده علیه صادركننده 
را در صورتي قبول مي كند كه وجه چك به سببي كه مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد 
وااّل صادركننده نیز مسئول نخواهد بود. فرض قانونگذار عمدتاًً اين بوده است كه اگر محال علیه در 

حالي ورشكسته شد كه محل چك در نزد اوست. صادركننده مسئول نمی باشد.
چون چك بايد به فوريت پرداخت شده، به حیات آن پايان داده شود، قانونگذار دارنده اي را كه 
دير به بانك مراجعه كرده باشد مقصر تلقي كرده، حق او را در مراجعه به صادركننده ساقط كرده 
است. البته، موارد اعمال اين قاعده كم است؛ زيرا در عمل، محال علیه چك همیشه بانك است و 

خطر ورشكسته شدن بانك نیز تقريباً وجود ندارد.
هرگاه دارنده چك ظرف مهلت شش ماه از تاريخ صدور، به بانك مراجعه نكرده باشد و يا مراجعه 
كرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نكند، حق شكايت 

كیفري او ساقط خواهد شد.
اين شكايت فقط علیه صادركننده امكان پذير است و در هر حال در مورد ساير مسئوالن )ظهرنويس، 
ضامن حتي ضامن صادركننده( قابل اعمال نیست. حق شكايت كیفري دارنده، علیه صادركننده 
چك از حیث رعايت مهلت، به رعايت مهلت هاي مندرج به مواد 315 و 317  قانون تجارت وابسته 

نیست و اينكه دارنده مهلت هاي مزبور به شكايت كیفري را رعايت كرده باشد، كافي است.

 ب( تسجيل عدم پرداخت يا كسر موجودي
عالوه بر رعايت موارد باال، براي آنكه دارنده بتواند علیه صادركننده و ساير مسئوالن اقامه دعوي 
اخذ  با  مگر  نیست،  میسر  كیفري صادركننده  تعقیب  كند.  تسجیل  را  پرداخت  عدم  بايد  كند، 
گواهینامه مذكور در ماده 5 قانون صدور چك. اما آيا براي تعقیب مدني مسئوالن چك، گواهینامه 
مزبور وسیله تسجیل و اثبات عدم محل يا كسر محل است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا گواهینامه 
مزبور مي تواند جاي واخواست را بگیرد؟ ترديد در اين باره بدان دلیل است كه ماده 314 قانون 
تجارت، مقررات قانون تجارت راجع به برات را از حیث »اعتراض و اقامه دعوي« شامل چك نیز 

كرده است.
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 حدود حق رجوع دارنده به مسئوالن
در مورد حقوق دارنده چك در مقابل مسئوالن آن، بیش از آنچه در مورد برات و سفته گفتیم، 
مطلب قابل ذكري وجود ندارد. ماده 314 قانون تجارت مقرر مي دارد: »... مقررات اين قانون از 
ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات 
نیز خواهد بود«. بدين ترتیب مسئوالن چك، در مقابل دارنده، مسئولیت تضامني  شامل چك 
دارند )ماده 249 قانون تجارت.( و فرقي نمي كند دين آنها كه ناشي از چك است، مدني باشد يا 
تجاري. قواعد حقوقي مربوط به چك در واقع، برگردان قواعد مربوط به برات است؛ به استثناي 
مواردي كه در قانون تجارت و يا در قانون صدور چك به صراحت فقط در مورد چك بیان شده 
است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجراي ثبت و تقاضاي صدور اجرائیه طبق مقررات مربوط 
به اجراي اسناد رسمي، كه فقط در مورد چك صادق است، آن هم بر علیه صادركننده آنچه در 
مورد مرور زمان دعاوي مربوط به برات و سفته گفتیم نیز علي االصول در خصوص چك الزم الرعايه 
است؛ اما برخالف برات و سفته، قانونگذار در ماده 314 دربارة ويژگي تجاري و يا غیرتجاري بودن 
چك صحبت كرده است. بنابراين، دعوي مربوط به چك ممكن است، برحسب مورد تجاري يا 
غیرتجاري باشد. هرگاه دعوي تجاري باشد تابع مواد 318 و 319 قانون تجارت كه در مورد آنها 
صحبت كرديم و در غیر اين صورت، دعوي مربوط به چك، تابع مقررات آيین دادرسي مدني است. 
با اين تفاوت كه چون در حقوق ما در مورد چك، گواهینامه عدم پرداخت به معني اعتراض است، 
هرجا كه ابتداي مهلت مراجعة دارنده برات به مسئوالن آن، تاريخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده 
باشد، در مورد چك ابتداي اين مهلت از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانك خواهد 
بود، مشروط بر اينكه گواهینامه بانك در مهلت هاي 15 روز، 45 روز و چهار ماه مندرج در مواد 

315 و 317 قانون تجارت اخذ شده باشد.
 تعريف رويداد اقتصادی يا مالی

رويدادهای اقتصادی يا مالی وقايعی هستند كه با خريد، تولید، توزيع و فروش كاال و ارائه خدمات 
يا فعالیت هايی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند. در واقع می توان گفت شروع كار يك 
حسابدار با يك واقعه مالی يا رويداد مالی است كه اتفاق می افتد. شناختی صحیح و دركی درست 
نهايت  تا در  نمايد  كار حسابداری كمك  به حسابدار در  است كه می تواند  مالی  رويداد  از يك 

گزارشی درست را ارائه دهد.

 اسناد و مدارک مثبته
 حسابداران برای تجزيه و تحلیل رويدادهای مالی نیاز به مدارك و مستندات و شواهدی دارند تا 
بر مبنای آنها تشخیص دهند چه تغییراتی در اجزای معادله حسابداری ايجاد شده است. بنابراين 
فقط بر اساس اسناد و مدارك مرتبط می توان به تجزيه و تحلیل رويدادهای مالی پرداخت. در 
حسابداری به اسناد و مداركی كه داللت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالی مشخص دارد،»اسناد 
تاريخ، مبلغ و ماهیت رويداد مالی است. اسناد  اين مدارك نشان دهنده  مثبته« گفته می شود. 
مثبته در حسابداری از اهمیت خاصی برخوردارند به دلیل آنكه اوالً مبنای تجزيه و تحلیل وثبت 
رويدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری قرار می گیرند و ثانياً برای پیگیری و رسیدگی 

بعدی نقش مهمی دارند.
نكتة قابل توجه اين است كه اسنادمثبته بايد روشن و واضح و معتبر باشند. تا حسابداران و 
ساير اشخاص بتوانند به آنها اتكاء نمايند. نمونه هايی از اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از: فاكتور 

فروش، رسید بانكی، قبض آب و برق و رسید صندوق،قراردادها و... 
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صورت مغايرت بانکی 
براي درک صورت مغایرت بانکی ابتدا باید مفاهیم زیر را به هنرجویان توضیح دهیم.

 اعالمیه بدهكار
 گاهی اوقات بانک مبالغی را از حساب مشتري مانند هزینه کارمزد، هزینه واخواست و... برداشت 

می کند و اعالمیه اي به مشتري ارسال می کند که به اعالمیه بدهکار مشهور است.

 اعالمیه بستانكار
 گاهی اوقات بانک مبالغی مانند واریزي مشتریان به حساب مؤسسه و....... را به حساب مؤسسه 

واریز می نماید و اعالمیه اي به مؤسسه ارسال می کند که به اعالمیه بستانکار مشهور است.
در مرحلة دوم باید به هنرجویان این نکته تفهیم شود که:

مؤسسه یا شرکت طبق اصول حسابداري چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا مؤسسه اضافه 
نماید باید آن را بدهکار و درصورتی که بخواهد آن را کسر نماید باید آن را بستانکار نماید به خاطر 

اینکه موجودي نقد )بانک( که یک دارایی است افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.
بانک چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا مؤسسه واریز یا اضافه نماید باید آن را در 
ستون بستانکار حساب خود و بر عکس چنانچه مبالغی را از حساب شرکت یا مؤسسه برداشت 
نماید باید آن را در ستون بدهکارخود وارد نماید علت این امر آن است که مبالغی که به حساب 
محسوب  سپرده  بانک  براي  و  دارایی  عنوان  به  شرکت  براي  می شود  واریز  مؤسسه  یا  شرکت 
می شود که نوعی بدهی تلقی می شود و افزایش بدهی را طبق اصول حسابداري بستانکار و کاهش 

آن را بدهکار می نماییم.
مغایرت در اصطالح به معناي اختالف می باشد و تهیه صورت مغایرت بانکی به این دلیل است که 
گاهی بین صورت حساب بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل شرکت اختالف پیش می آید 

این اختالف می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.
عوامل مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک دفاتر مؤسسه  این اختالف را می توان 

به دو دسته تقسیم کرد:

1 عملیاتی که در دفاتر مؤسسه انجام گرفته ولی هنوز در دفاتر بانك ثبت نشده:

  الف( چك معوق
چک هاي صادره که براي وصول به بانک ارایه نشده، چک هاي بین راهی )یعنی چکی که دارنده 
حساب آن را صادر نموده( در وجه بستانکاران و در دفتر خود ثبت نموده ولی دارنده چک به 
بانک جهت وصول مراجعه نکرده، بنابراین، این چک ها از حساب بانک دفتر مؤسسه کم شده اما 
در بانک ثبت کاهش انجام نشده است و در نتیجه مانده بانک بیشتر از مانده مؤسسه خواهد بود.

 ب( واریزي هاي مؤسسه )سپرده بین راهی(

 شامل وجوهی است که در ساعات پایانی روز توسط مؤسسه به حساب بانک واریز شده یا مبالغی 
که به منظور واریز به حساب جاري بانک ارسال می گردد، این مبالغ به محض واریز در دفاتر شرکت 
ثبت می گردد ولی ممکن است در دفاتر بانک ثبت نشود. در نتیجه در دفتر کل مؤسسه به حساب 
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بانك به تاريخ روز بعد غیر تعطیل به حساب مؤسسه اضافه می كند. در  بانك اضافه شده ولی 
نتیجه در صورت حساب بانك مبلغ واريزي به حساب اضافه نشده است و مبلغ صورت حساب بانك 

كمتر از مانده حساب بانك دفتر كل مؤسسه است.

 ج( چك الوصول
 گاهی مؤسسات چك هاي خود را جهت وصول نزد بانكی كه در آن حساب جاري دارند می سپارند 
تا بانك اقدام به وصول وجه چك نمايد حال واحد تجاري چنانچه به محض ارسال چك به بانك 
جهت وصول حساب بانك را در دفاتر خود بدهكار نمايد اگر وجه آن توسط بانك درياقت نشود 
)چك برگشت داده شود(يا مثاًل موجودي نداشته باشد بانك طی اعالمیه اي به مؤسسه بايد اطالع 
دفاتر كاهش دهد(در  در  را  بانك  نمايد )حساب  بستانكار  در حساب خود  را  مبلغ  كه اين  دهد 
نتیجه اين چك ها به حساب بانك اضافه نشده و بین صورت حساب بانك و مانده حساب بانك در 

دفاتر اختالف وجود دارد.

 د( اشتباهات
 هنگام ثبت عملیات در دفاتر مؤسسه ممكن است اشتباه در ثبت بدهكار و بستانكار حساب يا در 

جابجايی ارقام و يا كم يا زياد گذاشتن صفر توسط حسابدار شركت انجام شود.

2 عملياتی كه در دفاتر بانك ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاري ثبت نشده

 الف( برداشت هاي بانك از حساب مؤسسه
بانك مبالغی بابت كارمزد خود در قبال وصول وجه چك  ـ برات، سفته كارمزد ديركرد و هزينه 
واخواست )تنزيل( از حساب مؤسسه برداشت می كند )كم می كند( و جهت اطالع مؤسسه اعالمیه 
بدهكار ارسال می نمايد حال اگر اعالمیه بدهكار تا تاريخ تهیه صورت حساب به مؤسسه نرسیده 
انجام  از دريافت اعالمیه ثبت الزم را  باشد مؤسسه  اين كاهش را ثبت نكرده زيرا مؤسسه بعد 

می دهد. در نتیجه بین دو صورت حساب مغايرت وجود دارد.

 ب( وجوه دريافتی توسط بانك به حساب مؤسسه

را به حساب مؤسسه واريز می كند و جهت اطالع مؤسسه اعالمیه بستانكار  بانك مبالغی  گاهی 
ارسال می كند از اين نوع مبالغ می توان وجوهی كه مشتريان مؤسسه به حساب جاري بانك واريز 
می كنند يا وصول وجه سفته هايی كه توسط مؤسسه جهت وصول در اختیار بانك قرار گرفته 
نام برد به اين دلیل كه اعالمیه بستانكار به مؤسسه نرسیده در نتیجه در دفاتر مؤسسه ثبت الزم 

انجام نشده است.
 

 ج( اشتباهات

 همانند دفاتر مؤسسه حسابدار بانك نیز ممكن است طی عملیات ثبت اشتباهی نظیر اعداد و 
ارقام و يا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب ديگر را انجام دهد اين نوع اشتباهات 

بايستی توسط بانك اصالح شود.


