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 سھامي شركتھاي پيدايش:مقدمه
 به يا و انفرادي به صورت موسسات يا انتفاعي ميالديواحدھاي ھيجدھم قرن پايانتا 

به علت  .گرديد مي تاسيس شريك چند نفر مالكيت با يعني سھامي غير شركتھايصورت 
 و تجربيً علم مخصوصا علوم پيشرفت و ھيجدھم و ھفدم در اروپا در قرن سياسياوضاع 
 پاشي تخم ماشين استفاده ازكشاورزي در ٌمثال افراد بشر معيشت از آنھا در كاربرياستفاده 

 ماكوي استفاده از يااختراع شده بود و  1741 تا 1647 سالھاي بين جتروتال توسط كه
 متناوب حركت  تبديل . كندانسور ساختن براي وات جيمز توسط كه پوشاك صنايعپرنده در 
 در صنعتي انقالب پيدايش باعث ھمگي صورت گرفته دوراني  حركت بخار به ماشين پيستون
. است گرديده يافته شروع شده و ھم چنان تداوم ھيجدھم در اواخر قرن كهجھان 

 معروف شروع به گسترش قلمرو  معروف شروع به گسترش قلمرو اروپائياروپائي  كشورھايكشورھاي  تجربيتجربي علوم  علوم پيشرفتپيشرفتھمزمان با ھمزمان با 
 مستعمرات خود را بسط و  مستعمرات خود را بسط و ديگرديگر  كشورھايكشورھاي  بازارھايبازارھاي خود نموده و عالوه بر تسلط بر  خود نموده و عالوه بر تسلط بر تجارتيتجارتي

 استفاده از  استفاده از فكرفكر به  به بيشتربيشتر استفاده  استفاده برايبراي داران  داران سرمايهسرمايه عوامل فوق  عوامل فوق نتيجهنتيجهتوسعه دادند در توسعه دادند در 
 به صورت محدود در اروپا  به صورت محدود در اروپا سھاميسھامي  شركتھايشركتھاي  تاسيستاسيس به  به واقدامواقدام مردم افتاده  مردم افتاده اندكاندك  پولھايپولھاي
  قرجهقرجه    فريدهفريدهترجمه ترجمه  ( (فيلدفيلد  ليتلليتل  تاليفتاليف اروپا  اروپا تاريختاريخ  كتابكتاب  88به نقل از صفحه به نقل از صفحه ( (  شدند  شدند تشكيلتشكيل
) ) داغيداغي



 اند گفته كه طوريبه  ) عالي ناشر وزارت فرھنگ و وزارت 1373چاپ سوم 
 در نقدي ھاي سرمايه انداختن كار به سھامي شركتھاي تاسيس اصليامروزه ھدف 

 در زيرا باشد مي افراد سرمايه وحفظ بيشتر سود كسب تر به منظور وسيع وقياس
 انداخته شده كار به سرمايه ميزان )انفرادي (فردي مالكيت و سھامي غير شركتھاي

 . باشدمي بيشتر آن مالكين سرمايه رفتن بين از ريسك طرفي و از كم
 تواند مي شركت مالكين و تعداد سرمايه ميزان سھامي شركتھاي در كه صورتي در 
ً اوال نيز سرمايه رفتن بين باشد و خطر از سھامي غير شركتھاي از بيشتر خيلي
 است بديھي. گردد نمي اشخاص سرمايه رفتن تمام بين باعث از ًثانيا و يافته كاھش

 انواع ساير نسبت به كه متعددي مزاياي دليل به سھامي شركتھاي تاسيس كه
 سھامي شركتھايديگر طرف واز يافته افزايش دارد ،سال به سال ديگر شركتھاي

 شركتھاس تكامل دھند ،تبلور مي تشكيل را شركتھا مھمترين دنيا در تمام كهعام 
اگر تمام  .پردازيم مي مثالي ذكر مطلب فوق به بيشتر شناخت براي. باشند مي سھامي
 تجارتخانه اختصاص داده شود يك ايجاد براي سرمايه به عنوان فردي نقدي دارائي

 سرمايه تمام طبيعي غير يا طبيعي رفتن تجارتخانه بر اثر سوانح بيندر صورت از 
. مفلس خواھد شد تنھائيفرد مزبور مفھوم شده و فرد مزبور به 



 انھدام براثرً شده باشد مسلما تاسيس شريك چند نفر نفريا دو سرمايهاگر تجارتخانه با 
 كنند تحمل يا توانند جبران نميً احتماال كه شود مي وارد بزرگي زيان شركاءتجارتخانه ،به 

 كدام ھر سھامداركه زيادي از تعداد متشكل و سھامياما اگر تجارتخانه مزبور به صورت .
 وارده به سھامداران زيان ورشكستگي دھد در صورت تشكيل را شركت سرمايه از اندكيبخش 
 از  از كوچكيكوچكيبخش بخش  وارد سازد و تنھا سنگيني از سھامداران ضربه يك تواند به ھر نميھرگز 
 از افراد جامعه  از افراد جامعه زياديزيادي تعداد  تعداد بينبين  حقيقتحقيقت وارده در  وارده در زيانزيان خواھد برد و  خواھد برد و بينبين آنھا را از  آنھا را از سرمايهسرمايه
 آنان بابت  آنان بابت گذاريگذاري  سرمايهسرمايه باشد و  باشد و زيادترزيادتر  شركتشركت و ھر قدر تعداد سھامداران در  و ھر قدر تعداد سھامداران در ميگرددميگردد  سرشكنسرشكن
  شركتھايشركتھاي  ديگرديگر  مزيتمزيت.. تر خواھد شد  تر خواھد شد اھميتاھميت  كمكم  بسياربسيار وارده  وارده زيانزيان گردد  گردد كمتركمتر سھام  سھام خريدخريد

  خيليخيلي و اجبار به فروش سھام خود  و اجبار به فروش سھام خود نقدينگينقدينگي به  به نيازنياز سھم در صورت  سھم در صورت مالكمالك  كهكه است  است ايناين  سھاميسھامي
 از نقد شدن  از نقد شدن بيشتربيشتر نقد شدن سھام  نقد شدن سھام وسرعتوسرعت  پيداكندپيداكند سھام خود  سھام خود برايبراي  خريدارخريدار تواند  تواند ميميزود زود 

  شركتھايشركتھاي  مزيتمزيت  سومينسومين. .  باشد  باشد ميمي  سھاميسھامي  غيرغير  شركتشركت  يكيك  يايا  فرديفردي تجارتخانه  تجارتخانه يكيكفروش فروش 
  يعنييعني گذاران  گذاران سرمايهسرمايه توسط  توسط كهكه  شركتشركت  مديرانمديران به عھده  به عھده شركتشركت اداره  اداره وظيفهوظيفه  كهكه است  است ايناين  سھاميسھامي

  برايبراي شدن  شدن سھامدارسھامدار  كلكل سھام و به طور  سھام و به طور خريدخريد شوند قرار دارد و لذا  شوند قرار دارد و لذا ميميسھامداران انتخاب سھامداران انتخاب 
 سھام  سھام خريدخريد  ودركنارودركنار شود  شود ميمي محسوب  محسوب فرعيفرعي  فعاليتفعاليت  امريايكامريايك  يكيك گذار  گذار ھرسرمايهھرسرمايه



 در موسسات كه صورتي انجام دھد در نيز خود را اصلي تواند شغل مي شدن سھامدار ويا
 شركتھاي مزيت چھارمين. وجود ندارد ھايي فرصت چنين سھامي غير شركتھاي يا انفرادي
 در كه صورتي باشد در مي)سھامدار (شركت ورود و خروج يا مھم فوت تاثير عدم سھامي

 ورود ويااز موارد فوت  بسياري در سھامي غير شركتھاي و در كامل به طور انفراديموسسات 
 يا شركت خاتمه مدت يا گذارد و باعث توقف مي تاثير در سرنوشت موسسه شريكو خروج 
 و سرمايه جذب باالي قدرت سھامي شركتھاي مزيت پنجمين. گردد مي فرديموسسه 

 رعايت با سرمايه كاھش برعكس يا و سرمايه افزايش دليل ھمين است به جديدسھامداران 
 وموسسات شركتھا ساير نسبت به سھامي شركتھاي در بيشتري با سھولت قانوني مقرارات
 سھامي شركتھاي موجب گسترش كه فوق عوامل ھستند مزايايتمام . شود مي انجام انفرادي

 ميگردد برقرار مديران داران و سرمايه مناسب تركيب با سھامي شركتھاي كليبطور . شوند مي
 مردم تحت اضافي و كوچك ھاي سرمايه استفاده از سھامي شركتھاي پيدايش فلسفه يا تفكرو 

. باشد مي دو اصل استوار اين به نيز شركت آوري متخصص بوده است و سود مديران مديريت
: به عمل آمده است وموسسات شركتھا ساير و سھامي شركتھاي بين اي مقايسه زيردر جدول 



فقط توسط صاحب موسسه فقط 
 جديد شركاء قبول يا و شركت شركاء

 رعايت با جديدقبول سھامداران 
 به صورت نا محدود قبول مقرارات

در  )  جديداعضا  (جديدسھامداران 
 سھام افزايش ياصنف مربوطه و 

 صاحب گذاري سرمايه
 گذاري سرمايهموسسه  

 سرمايه خريدسھام شركاء
 ومردم موسسينتوسط 

 توسط سرمايه خريدسھام
 اعضاءساير و موسسين

 تك( موسسه فرد 
  شركتھاي) صباحي
 سھامي غير

 تعاوني شركتھاي

نوع موسسه  تشكيل اصليھسته  توسط ؟ سرمايه افزايش



سھامي شركت تشكيل نحوه -1-2
 درايران دارد كشور مصوب ھر قوانين به كامل بستگي سھامي شركت تشكيل نحوه كليبه طور 

 مقررات 1347 مصوب اسفند قانونتجارت از قسمتي اصالحي قانوني اليحه تجارت و قاونو نيز
 يكديگر نفر باشند با توافق 3 حداقل كه مسئولين به نام اي عده بايستي سھامي تشكيلمربوط به 

 به شركاءھمگي ساير با قطعي نموده و پس از توافق ريزي پي را سھامي شركت تشكيلمقدمات 
 و تنظيم قانون تجارت ضميمه را طبق اساسنامه نمونه شركت اساسنامه شركت موسسينعنوان 
 را شركت سرمايه سھام بھاي درصد از 35 حداقل يا را شركت سرمايه تمام وبھاي نمايندامضاء 
در  .(نمايند دريافت مربوطه بانك از شعبه كتبي گواھي نموده و توزيع بانكھا شعبات از نزديكي

 را به خود شركت سرمايه درصد سھام 20 از بيش حق ندارند موسسين عام سھامي شركتھاي
 قوه شركتھاي اداره ثبت مجوزاز بعد از اخذ شركت سرمايه درصد سھام 80اختصاص دھند و 

 بايستي اساسنامه وتنظيم بانكي گواھيبعد از اخذ ) عرضه شود بايستي به عامه مردم قضاييه
 ارائه شركت فوق را جھت ثبت ومدارك مراجعه شركتھا به اداره ثبت شناسائي مدارك با موسسين

 شركت شركتھا اداره ثبت موسسين اھليت توسط اداره مزبور در صورت بررسيدھند پس از 
. رساند مي را به ثبت سھامي



 شده در اساسنامه مثل معين عمليات تواند بالفاصله به مي خاص سھامي شركت مرحله ايندر 
 عمليات مرحله حق انجام اين عام در سھامي شركت خدمات بپردازد اما يا توليد ياتجارت 
 اعالميهانتشار  عام فقط اجازه سھامي شركت به زيرا را ندارد خدماتي  يا توليدي يا تجارتي
 كه را نويسي پذيره اعالميه عام سھامي شركت موسسين بايستي داده شده است و نويسي پذيره

 وفورش رسانيده قرار گرفته به طرق مختلف به اطالع عامه مردم شركتھا اداره ثبت تاييدمورد 
 نويسي پذيره( سھام خريد را به عموم مردم انجام دھند در مھلت شركت سھام بقيه درصد 80

 از سھام ديگر درصد 29 معادل حداكثر ًمجددا توانند مي نيز موسسينتوسط مردم ) سھام 
 شركت سھام حداكثر بايستي و نمايد نويسي پذيره (خريداري عام را خودشان سھامي شركت
در  . يابد اختصاص شركت موسسينبه اشخاص جدا از )51/0 (يك نصف بعالوه يعني سرمايه
 جنانچه به مردم شركت سھام اكثريت مھلت فروش پايان در يعني نويسي پذيره مھلت پايان

 در اساسنامه مشخص كه شركت سرمايه 51/0ً مجموعا از موسسين شده توسط خريدهسھام 
 بايستي اينكار برسدبراي قطعي ثبت تواندبه مي عام سھامي شركت باشد بيشترشده است 
 راي اعالم وضمن داده راتشكيل شركت عمومي جلسه مجمع اولين نويسان پذيره و موسسين

 وروزنامه و بازرسان مديره ھيات اولين بكارشركت وشروع برتاسيس داير درصدسھام 51
صورتجلسه  وبايستي رانيزتعيين شركت ھاي آگھي چاپ كثيراالنتشارجھت



پس از  .نمايد ارائه قضائيه قوه ثبتشركتھاي به اداره شركت ثبت براي جلسه را اولين كتبي 
 شركت ھزينه به االنتشار كثير و روزنامه رسمي درروزنامه شركت تاسيس عمل خالصه اين

 را نويسان وپذيره موسسين از دريافتي سرمايه تواند مي وشركت . رسيد عام به چاپ سھامي
 سرمايه اصلي ھسته بنابراين. اندازد كار به شركت اھداف مقرر در اساسنامه يا ھدف براي

 غير يانقد  (شركت موسسين كه  ھايي دارائي خاص عبارتست از شركتھايپرداخته شده در 
 عام عبارتست از وجه نقد سھامي شركت ودر اند پرداخته سرمايه سھام خريدبابت  )نقدي
 سھام خريدبابت )  موسس غيرسھامداران  (نويسان پذيره و موسسين توسط كه نقدي وغير

.  پرداخته شده استشركت عام به سھامي شركت سرمايه
 حقوق صاحبان سھام- 3 -1

: تراز نامه عبارتست ازيا حسابداري معادله شركتدر 
دارائي – ھا بدھي

سھام حقوق صاحبان -1-3
: تراز نامه عبارتست ازيا حسابداري معادله شركتدر 

سھام يا سرمايهحقوق صاحبان =  ھادارائي – ھا بدھي



 حقوق صاحبان ويا ويژه گردد ارزش كسر ھا دارائي ھا از بدھي چنانچه سھامي ھاي شركتدر 
: عبارتست از شركتسھام در 

 قانوني يا مجاز سرمايه-1
 اضافي پرداخت شده سرمايه يا سرمايه افزايش-2
اندوخته ھا -3
) نشده تقسيم(سود انباشته -4

 يا توسط سھامداران كه شامل آن بخش از حقوق صاحبان سھام است قانوني  يا مجاز سرمايه
 به سھمي به صورت سھام سود شركت مكتب سودھاي از محل يا خريداري شركتصاحبان 
 تواند وجود داشته باشد مي ممتاز وسھام عادي سھام شكا سھامداران درآمده است و به مالكيت

 راي حق داراي نيز ممتاز سھا باشد و به ندرت مي         راي حق داراي عاديًمعموال سھام .
 سھامي شركتھاي اكثر ھستند و در راي سھام ممتاز فاقد حق شركتھا بيشتر ودرخواھند بود 

 شده است سھام بيني پيش عادي آنھا به سھام تبديل يا سھام ممتاز بازخريدمقرارت مربوط به 
 دارنده سھم وجود دارد براي راي حق يك در مقابل ھر سھم كه ھستند سھامي سرمايه عادي

ًو ضمنا صاحبان سھام )  دارد راي حق يم عضو فقط يا سھامدار ھر كه تعاوني شركتھايبجز (
در مباحث . خواھند بود سھيم شركت طور معمول در سود وبه شده ھستند تضمين فاقد سود عادي
 در مورد گزارش مطالبي بخش اين در ليكن شود مي گفته تفصيل حقوق صاحبان سھام به بعدي

. گرددمي معروض شركتحقوق صاحبان سھام در ترازنامه 



: مجاز يا قانوني سرمايهگزارش -1-3-1

 از تعدادي درج شود ھر گاه تفكيك سھام و مبلغ آن به تعدا بايستي سھامي شركتدر ترازنامه 
 ترازنامه گزارش گردند عالوه بر آن پيوست يادداشتھاي در بايدسھام فروخته نشده باشند 

 افشاءشوند ترازنامه نويس زيرھستند در ) فوق العاده( معمول غير راي داراي كه سھام بايستي
 نسبت به كه مازادي ومبالغ ھرگونه صرف سھام بايستي سرمايه سھام كردنپس از مشخص 

 اعالم شده سھام از سھامداران وصول شده در بخش حقوق صاحبان بھاي يا و اسمي بھاي
 مازاد حاصل از فروش سھام اين سھام خزانه فروش رفته باشد كه صورتيدر . گردد ذكرسھام 
 در بخش حقوق صاحبان سھام در ترازنامه افشا شود بايستي) فصل خواھد آمدايندر (خزانه 

 شركتبه  )دولتي غيربخش (توسط مردم  )خودياري (بالعوض ھاي كمك كه صورتيدر .
 در بخش اضافي پرداخت شده سرمايه تحت عنوان مردمي كنمكھاي اينپرداخته شده باشد 

 مي منظور ھاي به عنوان درآمد دوره بالعوض دولتي كمكھاي(حقوق صاحبان سھام درج شود 
)  شود

  سھم حقوق صاحبان سھام سھم تفكيك امكاندر بخش حقوق صاحبان سھام در صورت 
 چشمگيري حقوق صاحبان سھام را به نحو گزارشگري ارزش اقليت و سھم اكثريت
. به آن توجه شده است كمتر تاكنون كه دھد ھر چند مي افزايش



  اندوخته ھا-2-3-1
 شده از تحديد اندوخته ھا در واقع بخش آيد مي نشده تقسيم در بخش سود كه ھمانطوري
 سرفصل تحت سھان ترازنامه در بخش حقوق صاحبان ودر شده ھستند تقسيمانباشت سود 

 اونواع از يك ھر كه است شايستهدر درج اندوخته ھا در ترازنامه . شوند مياندوخته ھا افشا 
.  شوندذكر در ترازنامه يكديگراندوخته ھا در ترازنامه به صورت جدا از 

  نشدهتقسيم يا سود انباشته شده -3-1-
 از سود باقيمانده سود صاحبان سھام در صورت وجود تقسيم اندوخته ھا و تخصيصپس از 

 وجود سنواتي سور يا نشده تقسيم سود يا گذشته سود انباشته ھاي ودوره جاري دوره ويژه
 دردوره نشده تقسيم سودھاي حاصل انباشت كه سود انباشته يا سورسنواتي .يافتخواھد 
 در ترازنامه درج بايستي از حقوق صاحبان سھام بخشي و سنوات قبل است بھعنوان جاري

 قابل بعدي در سنوات محدوديت كمترين بدون كه است اي نشده تقسيم انباشته سود شودسود
.  خواھد بود تقسيم

 سھام خزانه -4-3-1
 سھام خود از سھامداران جھت انباشت خريد نسبت به عادي مانند افراد سھامي شركت ھرگاه

 كه سھامي نمايد مناسب حاصل شده باشد اقدام قيمت افزايش كه مواقعيآن و سپس فروش در 
كند مي خريداري ترتيب بدين



 سھام كه است اين در شركت  باقيمانده سھام يافرق سھام خزانه  .ميگويندسھام خزانه 
 براي سھام خزانه حاليكه در اندً قبال فروخته نشده يعني دست اول ھستند شركت در باقيمانده
 وبار فروخته شده سھامدار به شركتً قبال توسط يكبار يعني سھام دست دوم ھستند شركت
 بھائي آنھا را با ًمجددا مقتضي نموده است تا در وقت خريداري از سھامداران شركت ديگر
 ثبت سھام خزانه مبناي سھام خزانه ًمعموالبھايخزانه  سھامحسابدارياز نظر . بفروشد بيشتر
 سود حاصل از فروش سھام خزانه نيز موقع فروش سھام خزانه ودر ميگيرد شده قرار تحصيل
 توضيحالزم به . گردد مي بدھكار سورسنواتي ياسود انباشته  گردد حسابشركت عايد زماني
 حالت اگر حساب صرف اين ثبت نمود در نيز اسمي توان به ارزش مي سھام خزانه را كهاست 

 سھام خزانه را در اسمي بھاي نسبت به پرداختي داشته باشد مبلغ اضافه بستانكارسھام مانده 
 مي بدھكار سنواتي يا و ما به التفات را در حساب سود انباشته كنند مي بدھكارحساب سھام 

. سازند

 كسر مانده حساب سھام خزانه را از حقوق صاحبان سھام بايستيدر بخش حقوق صاحبان سھام 
با توجه به ( مدتكوتاه يا بلند مدت گذاري سرمايه بعنوان آن را حسابداران از بعضي.نمود 

 .كنند ميمنظور )  سھام خزانه خريدوفروشبرنامه 



  سرمايه پرداخت شده-4-1
 ھای دارائیبطور کلی سرمايه ھر موسسه ای عبارت است از مجموع مبالغ نقدی يا 

 ويا  که توسط صاحب يا صاحبان موسسه جھت تأسيس موسسه به کار انداخته شدهغيرنقدی
 وبه اوليه واحد انتفاعی بوده سرمايهمسلم است که اين سرمايه ، .اختصاص داده شده است

 حاصله سودھای ومازادمرور زمان در صورت کارکرد موفق،شرکت نائل به کسب سود شده 
 موسسه بکار خواھد رفت وفعاليتنيز در واقع ھمراه با سرمايه اوليه جھت کسب درآمد 

 ديگر نيز نوعی وحقوقی بر آن وجوه استقراضی واحد انتفاعی از اشخاص حقيقی وعالوه
 سود تقسيم نشده، برای ومازاد کنار سرمايه اوليه ودرسرمايه گذاری موقت در موسسه است 

واضح است که استقراض ھای واحد انتفاعی ممکن .  سود به کار گرفته می شودوکسبفعاليت 
ديون جاری يا کوتاه مدت يعنی .  مدت انجام شودويابلند) کوتاه مدت(است به صورت جاری 

بايد بازپرداخت شوند در صورتی که استقراض ھای )  مالیيکدوره( که طی يکسال ھائیبدھی 
 يکجا باز بصورتبه اقساط يا ) مالی چنددوره(  که بايد طی چند سال ھائیبلند مدت يعنی بدھی 
 بعنوان توان نمیکوتاه مدت يا بدھی ھای جاری را  استقراض ھای ولذاپرداخت می شوند 

نھا در تاريخھای نوعی سرمايه موقت برای واحد انتفاعی در نظر گرفت، زيرا بازپرداخت آ
نقش موثری در کسب درآمد برای )  طرفیوموسساتبجز بانکھا (مقرر در طی يک دوره
.موسسه نخواھد داشت



برای ھمه موسسات ) استقراض ھای بلند مدت (در صورتی که بدھی ھای بلند مدت 
در نتيجه استقراض  )وموفقبا فرض وجود مديريت کارآمد (ًکامال سودآور خواھد بود 

 تقسيم نشده از شرکت ميتوان سودھای ومازادھای بلند مدت را در کنار سرمايه اوليه 
 فصل منظور از سرمايه پرداخت شده دراينيک نوع سرمايه موقت محسوب نمود 

 سود ومازاد در مورد سرمايه اوليه وبحثاستقراض ھای بلند مدت موسسه نبوده 
شرکت در شرکتھای سھامی می ) صاحبان (تقسيم نشده از شرکت توسط سھامداران 

 انجام وبرایدر موسسه دوام داشته ) تا انحالل (ًباشد که معموال تا پايان عمر شرکت 
 موقت يا سرمايھعدر مورد . درآمد بکار گرفته می شوندوکسبفعاليتھای شرکت 

 گذاری ھا يا وسرمايهاستقراض ھای بلند مدت در مباحث اوراق قرضه پرداختنی 
. مطالب مربوط تشريح خواھند گرديدھناسرمايه پذيری 

: انواع سرمايه پرداخت شده 1-4-1
 در وغيرنقدیسرمايه پرداخت شده از نظر ماھيت، جنس آن حداکثر دو نوع است، نقدی 

 بودن سرمايه توسط مالک موسسه تعيين می شود اما وغيرنقدیموسسات انفرادی ميزان نقدی 
 بنا وغيرنقدی تعاونی ميزان سرمايه نقدی وشرکتھای باستثنای شرکتھای سھامی عام درشرکتھا

 ازنظرقانون که غيرنقدیحتی قيمت سرمايه .  تعيين خواھد شدوسھامدارانبه توافق بين شرکاء 
ناميده می شود می تواند بنا به توافق شرکاء يا سھامداران شرکت  » آورده غير نقدی «تجارت

. سھامی تقويم گردد



مربوط  دارائی باشد حساب غيرنقدی بصورتبديھی است که چنانچه قسمتی از سرمايه 
 سرمايه پرداخت شده در شرکتھای ويا غيرسھامی شرکت در شرکتھای وسرمايهبدھکار شده 

ه موسس يا سھامی بستانکار خواھد شد اما در شرکتھای سھامی عام يا تعاونی چنانچ
 پرداخت نمايد غيرنقدی بجای پرداخت نقدی بھای سھام مورد خريد خود آورده سھامداری

 ثبت وبھنگامًتوسط کارشناس رسمی دادگستری کتبا تعيين شده  غيرنقدیبايستی قيمت آورده 
بھای سرمايه سرمايه در اساسنامه مدارک مالکيت به شرکت منتقل گردد بديھی است که 

تر شرکت  بيش از قيمت تعيين شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نبايستی در دفاغيرنقدی
) ت اطالق می گردد.ق . ا. قانون تجارت که به اختصار قاصالحيه قانون 78ماده .(انتقال يابد

  شدهوپرداخت تفاوت سرمايه ثبت شده – 2-4-1 
 دوم نتيجه گرفته می شود که سرمايه در شرکتھا بجز شرکتھای تعاونی وبحثاز مقدمه 

 سھامی در ودرشرکتھای در شرکت نامه غيرسھامی در شرکتھای وبايستیمحدود بوده 
ليکن تمام سرمايه ثبت شده در .  ثبت برسدوبهاساسنامه شرکت مبلغ کل سرمايه شرکت درج 

 بايستی توسط شرکاء شرکت پرداخت شوند پس در شرکتھای غير سھامی غيرسھامیشرکتھای 
 وعام سھامی خاص سرمايه ثبت شده برابر با سرمايه پرداخت شده می باشد اما در شرکتھای

 درصد از سرمايه ثبت شده 35حداقل ) در صورت  عدم نياز( می توانند نويسان وپذيره مويدين
 نمايندتاديهرا به شرکت 



 سال از تاسيس قطعی شرکت بر طبق مھلت 5 درصد باقيمانده را نيز بايستی ظرف مدت 65و
مايه ثبت شده در ابتدا تعيين شده توسط ھيأت مديره شرکت به شرکت پرداخت نمايند بنابراين سر

:بصورتممکن است 
شدهسرمايه ثبت = سرمايه پرداخت شده + سرمايه تعھد شده 

ه پرداخت شده مساوی باشد و پس از مطالبه سرمايه تعھد شده مبلغ سرمايه ثبت شده با سرماي
 پرداخت نشده نويسان و  پذيره مويدينبنابراين مادامی که تمام بھای سھام توسط . خواھد شد

داخت شده کمتر از  اندازه سرمايه تعھد شده يا تعھد صاحبان سھام يا تعھد سھامداران پرباشدبه
ه شرکت موظف است طی ًسرمايه ثبت شده خواھد بود اما ھمانطوری که قبال گفته شد ھيات مدير

تعھد صاحبان سھام يا ) شروع به کارھای اصلی( سال بعد از تاسيس قطعی شرکت 5مدت 
داران در روزنامه سرمايه تعھد شده را وصول کند در اين صورت آگھی الزم برای تمام سھام

 مقرر به اطالع سھامداران می رساند که ظرف مدت مقرر نسبت بطرقکثيراالنتشار چاپ شده و 
در نتيجه از تعھد صاحبان . به پرداخت بقيه بھای سھام خريداری شده به شرکت اقدام نمايند

رمايه داران سھام کاسته می شود يعنی حساب جاری بانکی شرکت بدھکار و حساب تعھد س
 مديره شرکت بايستی شرکت نسبت به پرداخت بقيه بھای سھام خريداری شده اقدام ننمايد ھيأت

ً کال به فروش رسانيده و ھزينه ھای مربوط به فروش سھام را ًرأساسھام اين قبيل سھامداران را 
 کسر  و  از  محل فروش سھام وی  مبلغ وجه  نقد مستنکف سھامداراز پرداختی نقدی قبلی 

پرداختی  وی  را   مسترد



). ت.ق.10 ق 35ماده (نمايد
 سرمايه ثبت شده يا سرمايه رسمی ومويدينبعد از دريافت تمام بھای سھام از سھامداران 
از طرف ديگر، به مرور زمان با فرض وجود .شرکت با سرمايه پرداخت شده برابر می گردد

بديھی است که ممکن .  شرکت ھمه ساله موفق به کسب سود می شودوموفقمديريت کارآمد 
 اندوخته ھای مختلف کنار گذاشته شود از طرف بعنواناست بخشی از سود ساالنه شرکت 

 اندوخته قانونی کنار بايد بعنوان درصد سود ويژه بعد از کسر ماليات ھمه ساله 5ديگر حداقل 
 بيشتری از قسمت بمبلغگذاشته شده ھمچنين ممکن است قسمتی از سھام باقيمانده شرکت 

 به وجود آمدن اندوخته ولذا موفق به کسب صرف سھام گردد وشرکتاسمی آن بفروش برسد 
 ھای شرکت نسبت دارائی انباشته يا سود تقسيم نشده باعث افزايش وسود سھام وصرفھا 

 ھمانند افزايش ونقشی بيشتری در شرکت بکار می افتد دارائی نتيجه ودربه قبل از آنھا شده 
 شده اضافی محسوب سرمايه در شرکت ايفا می کند بنابراين اقالم فوق نوعی سرمايه پرداخت

 وسعيتر) قانونی(معنای سرمايه پرداخت شده نسبت به سرمايه ثبت شده می شوند و لذا 
 ھا رقمی بيشتر از سرمايه ثبت شده دارائی منبع سرمايه پرداخت شده در ًوعمالخواھد بود 
 سھام شرکت در بازار بيشتر از ارزش معامالتی ھمين اساس است که ارزش وبرخواھد بود 

: يعنی .شرکت می گردد) قانونی (اسمی 



شرکتارزش دفتری سھام  = سرمايه قانونی پرداخت شده+اندوخته ھا+صرف سھام+سود انباشته
شرکت تعداد سھام سرمايه ميانگين

 نيز ًوعمالی شود بايد دانست که برای ھر يک از اقالم فوق بايستی حساب جداگانه نگھدار
يستی جدا  شرکتھای سھامی حساب سرمايه قانونی يا سرمايه قانونی پرداخت شده بادرحسابداری

ًزيرا ظاھرا سرمايه قانونی پرداخت شده . انباشته ثبت شودوسود وصرف اندوخته ھا حسابھایاز 
 ويا وکاھش ثبت شرکتھا رسيده وادارهيا ثبت شده در اساسنامه شرکت به تصويب سھامداران 

. افزايش آن با رعايت تشريفات قانونی مجاز می باشد
بجز ( انباشته بنا به تصميم مجمع عمومی وسود صرف  سھام حسابھایدر صورتی که مانده 

 سودھای در نتيجه وجود سود تقسيم نشده، عالوه بر ولذاقابل پرداخت است )  اندوخته قانونی 
 فوق حسابھای دليل است که وبھمين فوق افزايش می يابد حسابھایپرداخت شده ھمچنين مانده 

 شده جداگانه نگھداری می گردد، لذا ھر يک از اجزاء وپرداخت سرمايه ثبت شده حسابھایاز 
.  غيررسمی جداگانه بررسی می گرددوسرمايه)رسمی (  سرمايه قانونی حسابھای

) رسمی ( سرمايه مجاز-3-4-1
ھر شرکت سھامی شامل سھام سرمايه شرکت است ) رسمی (سرمايه قانونی 

 سھام وبرگکه بايستی توسط سھامداران شرکت وجه آنھا پرداخت شده 
 به سھامدار در شرکت است به سھامدار سند مالکيت بمنزلۀسرمايه شرکت که 

. تناسب سھام خريداری شده تسليم گردد



 اکثريت وآراء به تعداد سھامی که خريداری نموده در شرکت حق رأی دارد سھامدارھر 
سرمايه قانونی يا ثبت شده ممکن است از . سھامداران توسط ھيأت مديره شرکت اجرا می شود

: يک نوع سھام يا از انواع سھام تشکيل شده باشد که عبارتند از 
 نام وبیسھام با نام ) الف

ه باشد يعنی  در تمام شرکتھا ممکن است سھام بی نام ھمراه سھام با نام وجود داشتبطورکلی
اما وجود سھام بی نام در ھمه .سھام با نام در تمام شرکتھای سھامی وجود خواھد داشت

، يا مالک سھامدار نيست،سھام با نام سھامی را می گويند که نام الزامیشرکتھای سھامی 
 به سھامدارسھام بر روی آن نوشته شده باشد، اين قبيل سھام در صورت فروش توسط 

 ومشخصات ونام سھام شرکت انجام شود وانتقاالتشخص ثالث بايستی با ثبت در دفتر نقل 
 سھام شرکت توسط کارکنان وانتقال نقل ودفترجديد بر روی برگ سھام ) سھامدار(مالک 

 روی ورقه سھم ھستندکه امضاء مسئولين می رسد، اما سھام بی نام، سھامی وبهشرکت قيد 
مالک سھم يا ) با نامسھام( آن سھام ودارنده وجود ندارد سھامدارمحلی برای نوشتن نام 

.  باشدنمی آن در دفاتر شرکت قابل ثبت وانتقال ونقل شرکت خواھد بود سھامدار
 سھام عادی) ب

 و رأيبوده حق اکثريت شرکتھای سھامی دارای سھام عادی ھستند، يعنی سھامداران دارای
 شرکت سود داشت به توصيه ھيأت مديره واگردر سود شرکت به حالت عادی سھيم ھستند 

. كرد ، سود سھام دريافت خواھند وسھامداران



 ھای عمومی شرکت نيز در حد باالئی نباشد، سود واندوختهاما اگر شرکت سود نداشته باشد 
 امر تابع واينسود عادی ممکن است با نام يابی نام صادر شود . سھام وجود نخواھد داشت

بعضی شرکتھای سھامی سھام خود . مندرج در برگ سھام می باشدوشرايطمقررات اساسنامه 
 سھام وچنانچهاگر سھام نوع الف سھام عادی ھستند .را با نوع الف يا ب مشخص می کنند

 نوع الف باشند نوع ب طبق شرايط مندرج در برگ سھام دارای امتياز خاصی نسبت به سھام
ممکن است سھام نوع ب به جای . در اين صورت ، سھام نوع ب سھام ممتاز خواھند بود

 وازً نسبت به سھام الف باشند،مثال حق رأی نداشته باشندمحدوديتھائیداشتن امتياز دارای 
 نظر سود وازند ًنظر سود نيز در سود عادی شرکت سھيم باشند، مثال حق رأی نداشته باش
عادی بدون حق نيز در سود عادی شرکت سھيم باشند، در اين حالت سھام مزبور را سھام 

 سھام –ًمعموال در حسابداری برای حساب سھم عادی عبارت حساب سرمايه . رای می گويند
 باشد برای ھر يک حساب جداگانه نگاھداری وب سھام نوع الف واگرعادی به کار می رود 

 سھام ب، نامگذاری می – سرمايه وحساب سھام الف – نامھای حساب سرمايه وبهمی گردد 
 وثبتاری  سھام سرمايه از نوع ممتاز باشد بنام حساب سرمايه سھام ممتاز نامگذواگرشود 

.می شود
سھام ممتاز ) ج

 برگ سھام امتياز مزبور قيد ودرسھام ممتاز سھامی ھستند که امتيازات خاصی دارا باشند 
  شرکت محسوب می شود،سھامدار سھام ممتاز درعين حال که ودارندهمی شود 



بندرت سھام ممتاز مانند سھام عادی .می تواند از امتيازات سھام ممتاز برخوردار گردد
سھام ممتاز را . اکثر شرکتھا، سھام ممتاز فاقد حق رأی می باشندودردارای حق رأی ھستند 

 حساب سھام ممتاز را با نام نوع امتياز ًومعموالاز لحاظ امتيازاتی که دارند طبقه بندی می کنند 
به دليل نداشتن . نگھداری می کنند سھام ديگر سرمايه حسابھایمندرج در برگ سھام جدا از 

 ھای شرکت ، در عوض سھام دارائی حقوق کامل مشابه سھام عادی در ونداشتنحق رأی 
 ھای شرکت ھستند، در دارائیًممتاز معموال دارای اولويت در دريافت سود، يعنی بخشی از 

 سھام ممتاز به نتيجه در صورت انحالل شرکت ،پس از پرداخت بدھی ھا، ابتدا بھای رسمی
 صورت باقی بودن وجوه نقد پس بھای اسمی سھام عادی ودرصاحبان آنھا پرداخت می شود 

 شرکت بيشتر از بھای اسمی سھام عادی دارائیاگر (به سھامداران عادی پرداخت خواھد شد 
بنابراين ھنگام ).  ھا صورت خواھد گرفتدارائیباشد بازپرداخت سھام عادی نيز به نسبت 

 زمانی که سود وتااعالم سود سھام پرداختنی ابتدا سود سھام ممتاز کنار گذاشته می شود 
چون ميزان سود سھام . سھام ممتاز پرداخت نشود ،سھام عادی نيز قابل پرداخت نخواھد بود
. ممتاز بر اساس امتيازات مندرج در برگ سھام ممتاز تعيين می شود

:  لذا انوع سھام ممتاز به شرح زير طبقه بندی می گردد
)جمع شونده (سھام ممتاز با انباشت -1
سھام ممتاز بدون انباشت پ-2
سھام ممتاز با مشارکت کامل در سود -3
سھام ممتاز به مشارکت محدود در سود-4



سھام ممتاز با مشارکت در اندوخته ھا-5
) جمع شونده ( سھام ممتاز با انباشت -1

 در مذكور سود ًثانيا دارند و معيني سود ثابت و ًاوال كهامتياز سھام ممتاز با انباشت در اين است 
 در حساب سود ويژه سود يا ) نقدينگي كمبود(برگ سھام ممتاز در صورت عدم وجود پرداخت 

 بعد مالي گردد و در دوره مي منتقل بعديسھام ممتاز انباشته شده و از دوره مربوطه به دوره 
  جديد ودوره گذشته سالھاي سود انباشته سھام ممتاز مربوط به كافيدر صورت داشتن وجه نقد 

 گذشته به محض سالھاي در سودويژهًضمنا در صورت نداشتن . جا پرداخت گردد يك بايستي
 انباشته شده سھام ممتاز پرداخت گردد سودھاي بايستي سود وتقسيم سود در سال بعد كسب

 طرف يك از زيرا دارد بيشتري جذابيت سرمايه نوع سھام ممتاز از نظر دارندگان اينًمعموال .
 به سھام در صورت نداشتن پول و متعلقه سود ديگر شده است و از طرف تضمين سود داراي
  پوليپولي قدرت  قدرت تامينتامين سود و  سود و كسبكسبدر حساب سود سھام ممتاز انباشته شده و به محض در حساب سود سھام ممتاز انباشته شده و به محض  سود حتي

  شركتشركت نوع سھم را در  نوع سھم را در ايناين مثال زنده  مثال زنده ايرانايراندر در .. گردد  گردد ميميسود متعلق به دارنده سھم پرداخت سود متعلق به دارنده سھم پرداخت 
 درصد  درصد 2020  دارايداراي شد و سھام ممتاز آن  شد و سھام ممتاز آن تشكيلتشكيل  13731373 در سال  در سال كهكه رفاه  رفاه اياي  زنجيرهزنجيره  فروشگاھھايفروشگاھھاي

 اين دارندگان كه است بديھي:  توان مثال زدمي..سود سھام قابل پرداخت در ھر شش ماه استسود سھام قابل پرداخت در ھر شش ماه است
. باشندمي شركت در رأينوع سھام فاقد حق 



: سھام ممتاز بدون انباشت -2

  مالي فقط در سود دوره عادي مانند سھام يعني باشد مي عادي مانند سھام ًتقريباسھام ممتاز بدون انباشت 
. ھستند سھيم جاري

 مانند سود سھام نيز نشده باشد سود سھام ممتاز ويژه سود كسب موفق به شركت كه صورتي در بنابراين
 نمي حالت اين صاحبان سھام ممتاز در نتيجه ودر شود مي سود سھام رد ًاصطالحاو . گردد نمي اعالم عادي

.توانند از سود سھام ممتاز برخوردار شوند 

:  در سودكامل مشاركت سھام ممتاز با -3
 عالوه بر سود ثابت مندرج در برگ سھام ممتاز از حق كه ھستند سھامي در سود كامل مشاركتسھام ممتاز با 

 سود ثابت سھام ممتاز تا سود التفاوت مابه سود ثابت سھام به اضافه يعني در سود برخوردار ھستند كامل مشاركت
 مشاركت درصد صادر و فروخته شده باشد و سھام مزبور حق 10 سود ممتازبا سھام شركتيً مثال اگر عاديسھام 
 نموده باشد تصويب درصد سود سھام 20 عادي سھام براي مزبور شركت در سود را داشته باشد چنانچه كامل

 ده درصد ًمجددا درصد سود ثابت 10 بر عالده درصد شده و 20 مشمول نيز در سود كامل مشاركتسھام ممتاز با 
 عادي سھام ممتاز مزبور در ھر دوره معادل سود سھام كه نحوي از سود سھام برخوردار خواھند شد به نيز ديگر
 مشاركتسود سھام ممتاز با حق . نگرددتصويب عادي سھام براي حالت سود سھام اين است اگر در بديھي.گردد 
 سھام ممتاز كهقابل توجه است . مندرج در برگه سھام ممتاز قابل پرداخت خواھد بود ميزان در سود به ھمان كامل

.  بدون انباشت باشد يا تواند با انباشت مي در سود كامل مشاركتبا حق 



: در سود جزئي يا محدود مشاركت سھام ممتاز با -4

 كامل مشاركت در سود مانند سھام ممتاز با حق جزئي يا محدود مشاركتبا حق  سھام ممتاز
 در سود كامل مشاركت حق داراي سھام با سھام ممتاز قبيل اينتنھا فرق . باشند ميدر سود 

 از سود محدودي درصد يك عالوه بر سود ثابت مندرج در برگ سھام از كه مورد است ايندر 
 مشاركت سھام ممتاز ده درصد با حق شركتيًمثال . برخوردار خواھند شد عادي سھام اضافي

 درصد اعالم شود 20 عادب اگر سود سھام يعني درصد صادر نموده است 5 ميزانمحدود به 
 مي ديگر درصد 5قطدارندگان سھام ممتاز مزبور عالوه بر ده درصد سود ثابت سھام ممتاز ف

 جزئي مشاركت سھام ممتاز با كهقابل توجه است . برخوردار شوند عاديتوانند از سود سھام 
 سھام ممتاز بدون يا سھام ممتاز با انباشت بصورت است ممكن نيز شركت محدود در سود يا

. انباشت باشند
: در اندوخته ھا مشاركت سھام ممتاز با حق -5 

 كه شود مي گفته سھامي به شركت ھاي در اندوخته مشاركتسھام ممتاز با حق 
 از اندوخته شركتعالوه بر سود ثابت مندرج در برگ سھام در صورت انحالل 

 ميزان كه است بديھي. خواھند داشت عادي معادل سھم سھمي نيز شركت ھاي
. . در اندوخته ھامشاركت



 در اندوخته ھا به صورت مشاركت ميزان كه است ممكن باشد و نمي عادي مانند سھام ھميشه
 شركتً محدود در برگه سھام ممتاز منظور شده باشد ضمنا سھام ممتاز با بصورت ويا كامل

 با بصورت ميتوانند داشته باشند مشاركت در اندوخته ھا كه ميزاني ھر ھابهدر اندوخته 
.  بدون انباشت باشند ياانباشت 

: شده تحصيل سرمايه يا غيررسمي پرداخت شده سرمايه -5-1
 كاركرد چنانچه اصلي فعاليتھاي و شروع سھامي شركت ازتاسيس گفته شد بعد كه ھمانطوريكه

 بر درآمد ماليات كسر سود شده و پس از كسب موفق به شركت مناسب باشد شركت مديريتو 
 عمومي مجمع تصويب و قانوني طبق مقررات ماليات كسر بعد از ويژه بر سود ماليات يا
 بر درآمد ماليات كسر بعد از ويژه ازسود گردد و مي تقسيم مديران توصيهبنا به ) سھامداران(

 شركتھاي در قانون كه است حداقلي بردرآمد ماليات كسر بعد از ويژه درصد سود 5حداقل 
 درصد 5 از بيش توانند مي سھامي شركتھاي عمومي و مجمع مديران ولي آمده است سھامي

 ليكن بگذارند كنار قانوني اندوخته بعنوان بر درآمد دوره مال را ماليات كسر بعد از ويژهسود 
 از سود قانوني توانند اندوخته نمي مالي بردرآمددوره ماليات كسب بعد از ويژه سود 5 از كمتر
 اليحه 139ًضمنا طبق ماده  .نمايند اندوخته مالي دوره بردرآمد ماليات كسر بعد از ويژه

 ماليات كسر درصد سود خالص بعد از 5 گذاشتن حداقل كنار اصالح قانون تجارت قانوني
 شركت ثبت شده سرمايه دھم يك معادل شركت قانوني مجمع اندوخته كه زماني دوره تا بردرآمد
كسرآن وادامه بوده اجباريبرسد 



اندوخته . شود مي محسوب اختياري ثبت شده نوع اندوخته سرمايه دھم يكپس از 
 بخشي توانند مي وفق اساسنامه يا و عمومي مجمع تأئيد با مديران قانوني براندوخته
 از اختياري ھاي انواع اندوخته بعنوان رانيز بردرآمد ماليات كسر بعد از ويژه ازسود
 استفاده در براي ديگر خاص ھاي و اندوخته احتياطي اندوخته عمومي اندوخته قبيل

.  بگذارند كنارموارد خاص 





سرمايه در مورد سھام نكاتي
،با نسبي،تضامني (سھامي غير شركت با سھامي شركت اصلي تفاوت دانيم مي كه ھمانطوري
 موظف به چاپ برگ سھامي شركتھاي كه است ايندر  ) سھامي غير محدود و مختلط مسئوليت

 صاحبان حق وامضاء ازمھر راپس سھام برگھاي بايستي ھستند و شركت سرمايه برايسھام 
 دھند در تحويل به سھامداران سرمايه بعنوان آنان پرداختي در مقابل مبلغ شركتامضاء در 

 و مالكيتدر واقع برگ سھام سند . ندارند اي اجازه چنين سھامي غير شركتھاي كه صورتي
 شركت مقررات مندرج در اساسنامه وطبق است شركت در سھامدار ھر مالكيت ميزان كننده تعيين

 سھامدار يا مالك ورقه سھام بنام جديد به فرد سھامدار يك انتقال سھم درموقع تجارت درقانون
 سرمايه سھام ھايبرگه ) ورقه( درمورد نكاتي فصل اين لذادر خواھد شد ظفرنويسي جديد

 مطرح نشده است و عادي ياً قبال در بحث انواع سھام ممتاز كه ميگردد تشريح سھامي شركتھاي
: عبارتند از

:جديد سھام درخريد حق تقدم -1-2
 درواقع كه شركت سھامداران موجود براي جديد سھام خريد آمدن حق تقدم در بوجودعلت 
 بحث الزم است در مورد طرق اين باشد و لذا در مي شركت سرمايه افزايش ھستند شركت مالكين
 در جداول توسعه سرمايه افزايشعلت . گردد بيان آن مطالب الزم وحسابداري سرمايه افزايش

 فوق  علل اصلي برعلت عالوه ليكن. استدرآمدشركت ازدياد نھايت و در شركت فعاليتھاي
سرمايه نيزدرافزايش ديگري



  مصوب قوانين مواقع بعضي در يعني دانست قانوني از مصوبات يكي علل را اين توان مي كه
 معيني تاسقف آنھا سرمايه شركت كار ادامه براي ميدھند موجود دستور شركتھاي به شركت
 خود ھاي بدھي پرداخت براي الزم نقدينگي شركنت است ممكن اينكه دھند علت دوم افزايش
 مقابل ودر وارد نموده شركت در سھامدار بعنوان آنھا را بستانكاران باشد و با توافق رانداشته

 امر در مقابل اوراق قرضه صادره اين و نمايد را به آنھا واگذار سرمايه افزايشطلب آنھا سھام 
 توسعه كه است بديھي .يابد مي مصداق نيز به سھام ھستند تبديل قابل كه عام سھامي شركت

 بوده و سرمايه افزايش اصلي عامل شركت درآمدھاي تحصيل ازدياد ودرنتيجه شركت فعاليتھاي
 افزايش پيرامون بحث اين ولذادرادامه باشند مي علت مزبور الشعاع تحت ديگر  ھايعلت 
. گردد مي بيان مطالبي سرمايه

: سھام موجود اسمي ارزش افزايش وسيله به سرمايه افزايش) الف
 شركت سرمايه 1347 از قانون تجارت مصوب قسمتي قانون اصالح اليحه 157برابر ماده 

در . سھامداران اضافه نمودكليه سھام با توافق اسمي مبلغ افزايش طريق توان از مي را سھامي
 1880 برابر ماده بايستي سھام موجود اسمي ارزش افزايش براي سھامدارن تصويبصورت 
 شركت بانكي جاري بانكي به حساب ًنقدا ارزش سھام يافته افزايش تمام مبلغ الذكر فوق اليحه

  بھاي افزايش از روش سرمايه افزايش اجازه سھامي شركت ًاوال بنابراين.  پرداخت گرددسھامي
 شركتھاي ثبت برسدواداره به ثبت بايستي سرمايه افزايش ًراداردثانياروش شركت سھام اسمي
قضائيهقوه 



منتشر سازد و  ) شركت ھزينهبه (كشور رسمي درروزنامه را سرمايه افزايش بايستي قضائيه
 افزايش طريق از سرمايه افزايش حق دارد شركت حسابداري سرمايه افزايش ازانتشارپس 

 سھامي( زاھدان شركت سرمايه سھام كنيدفرض  .كند سھام را در دفاتر ثبت اسمي سھامي
 شركت سھام بھاي كه توافق نمودند ھمگيسھامداران .  باشدريالي يكھزار سھم 5000)عام 

 ھر سھم افزايش بھاي بابت لایر 4000 مبلغ سھامدار وھر يابد افزايش لایر 5000به مبلغ 
 در قضائيه قوة شركتھاي توسط اداره ثبت شركت سھام بھاي افزايش كه كنيد وفرضبپردازد 

 را باطل ريالي 1000 موظف است سھام شركت اين. چاپ شده باشد كشور رسميروزنامه 
 افزايش در قبال پرداخت شركت سھامداران وبه نموده وصادر چاپ ريالي 5000 وسھام
 سرمايه حساب سھام ريالي 1000 حالت بابت ابطال سھام ايندر . دھدتحويل سھام بھاي
 شده بدھكار شركت از سھامداران، حساب وجوه نقد دريافتي التفاوت مابه وبابت شده بدھكار
 ثبت يعني شود مي       بستانكارريالي 5000 به مبلغ سھام سرمايه عوض حساب سھام ودر

: شودمي زاھدان انجام شركت در زيرروزنامه 

5000×1000=5000000              قبلي ريالي 1000 سرمايه سھام كل
5000×5000= 25000000        جديد ريالي 5000 سرمايه سھام كل

-5000000=20000000         سھام بھاي افزايش پرداختيمبلغ 
25000000



 :شركتثبت در دفتر روزنامه 
5000000      ) ممتازيا عادي (سرمايهحساب سھام 

20000000    )    بانكي جاري(حساب وجوه نقد 
25000000   ) ياممتاز عادي (سرمايهحساب سھام 

 ريالي 5000 به سھام ريالي 1000 سھام اسمي بھاي افزايشبابت 

 اوراق قرضه به وصاحبان بستانكاران به روش توافق با سرمايه افزايش)ب
: جديدسھام 

 شركت جنسي دارائي از محل يا )دارائي( از محل وجوه نقد الرج بايستي پرداختني حسابھاي
 سھامداران كليه وتصويب بستانكاران رابطه در صورت توافق اينبازپرداخت گردند ،در 

، پس از شركت از پرداختني اسناد ودارندگان بستانكاران پرداخت وجه نقد به جاي به شركت
 وجه نقد به جايً، رسما به كشور رسمي آن در روزنامه آگھي و انتشار سرمايه افزايشثبت 

 بدھي شده و تحويل سرمايه افزايش، برگ سھام شركت پرداختني اسناد ودارندگان بستانكاران
 گردند مي تبديل سرمايهھا به سھام 



 1500000 مبلغ وب الف آقايان از يك شوشتر به ھر سھامي شركت كه كنيدبطور مثال فرض 
 دريافت لایر 1000000 برگ سفته به مبلغ يك شركت از نيز جيم وآقايان.  استبدھكار لایر

  جديد طلب خود سھام جاي به كه توافق نمودند شركتھر سه نفر با سھامداران . داشته است
 10000 سھم 400 كه بود ريالي 10000 سھم 800 شركت، سھام كنند دريافت را شركت
 كشور رسمي روزنامه ودر تصويب نفر نامبرده 3 براي سرمايه افزايش به عنوان ديگر ريالي
 عمل در دفتر اينثبت .  آمدبعمل سرمايه با سھام شركت بدھي معاوضه وسپس گرديد آگھي

: است زير شوشتر به قرار سھامي شركتروزنامه 
3000000       وبستانكاران پرداختي حسابھايحساب 

1000000  پرداختنيحساب اسناد 
4000000    )   ممتازيا عادي (سرمايهحساب سھام 

 جديد است اگر سھام بديھي وجيم وب الف آقايان طلب به بجاي جديد سرمايه سھام تحويل
 آقايان يعني نفر 3ھر  (بستانكاران بايستي آنھا باشند رسمي قيمت از بيش ارزشي داراي شركت
 در بازار شركت جديد سھام كنيدفرض . بپردازندشركتمبلغ صرف سھام را به ) وجيم وبالف 
 صرف سھام لایر 800000 مبلغ اينصورت داشته باشد در قيمت لایر 1200 ھر سھم بھايبه 

 در دفتر روزنامه زير به صورت سرمايه به سھام بدھي تبديل وثبت شود مي شركت نصيب
:  به عمل خواھد آمدشركت



300000    ) بستانكاران (پرداختني حسابھايحساب 
1000000 پرداختنيحساب اسناد 
800000    نقدحساب وجوه 
4000000  سرمايهحساب سھام 

800000    سھامحساب صرف 
.جديد سھام اسمي بھاي از بيش قيمتي به وجيم  وب الف آقايان به طلب به سرمايه جديد سھام تحويل
 قانون تجارت اليحه 70 و69 باشد طبق مواد وفروخته اوراق قرضه چاپ شركت صورتيكهدر 
 سرمايه افزايش پرداخت وجه نقد به آنان سھام جاي اوراق قرضه به مالكين تواند با توافق با مي

 شركت به جديد سھامدار بعنوان اوراق قرضه مالكين نتيجه ودر داده تحويل آنان وبهرا صادر 
 گردد مي بستانكار سرمايه وحساب بدھكار پرداختني حالت حساب اوراق قرضه دراين.وارد شوند

 اوراق قرضه به سھام در حساب صرف تبديل گردد سود شركت نصيب سودي مورد اين در واگر
 پرداخت وجه نقد بابت سود سھام به جاي تواند به مي سھامي شركت.  خواھد شدبستانكارسھام 

 سھام را اين، دھدتحويل سھامداران وبه نموده وصادر منتشر سرمايه افزايشسھام  سھامداران،
 ويا نشده تقسيم در قبال سود كه سھامي ھر گونه ھمچنين. گويند مي جايزه يا سھام ًاصطالحا

  ھاي اندوختھت تبديل يعني گردد تحويل به سھامداران موجود قانونياندوخته ھا به جز اندوخته 
 سھام مزبور به سھامداران وتسليم نشده به سھام تقسيم سود كلي وبطور و صرف سھام اختياري

.گويند مي سھمي را سھام سود بگيرد صورت شركت نسبت به سھام موجود آنان در كه



 اندوخته تبديل در قبال جديد قانون تجارت، اجازه صدور سھام اليحه 160و158برابر مفاد مواد 
، گيرد  مي سھامداران صورت تائيد با كه پيشنھادي سھام وسود نشده وسودتقسيم اختياري ھاي

 به شركت قابل پرداخت عوايد كه است اين در كارحسن  . داده شده استسھامي شركتبه 
  ودر شود نمي توزيع سھامداران بين انباشته شده است، شركت ھاي دارائي در كهسھامداران 

 توسط سھامداران به حساب وجھي حال عين ودر حاصل گشته شركت سرمايه افزايش نتيجه
 نشده تقسيم سود يا اختياري حالت حساب اندوخته اين در كهمسلم است . گرددنمي پرداخت شركت

.  خواھد شدبستانكار شركت سرمايه سھام وحساب  بدھكار پرداختني سود سھام يا
سسسـ

:جديد با قبول سھامداران سرمايه افزايش)د
 تواند با صدور مي سھامي شركت 1374 قانون تجارت مصوب اسفند اليحه 157طبق ماده 

 با يعني جديد به سھامداران ويا سھامداران موجود بين نقدي بصورت آن وفروش جديدسھام 
 جديد صدور سھام بايستي كه است بديھي. دھدافزايش را شركت سرمايه، جديدقبول سھامداران 

 تائيد خاص با سھامي شركت ودر فوق العاده عمومي مجمع تصويب عام با سھامي شركتھايدر 
 خاص شرايط داراي عام سھامي شركت در جديدًضمنا قبول سھامداران .ھمه سھامداران باشد

 تخصص بايستي جديد سھامدار كه شود قيد كه است ممكن حداكثر يعني است محلي يا صنفي
 ديگري شرايط ،شرايط اين از وغير باشد ساكن خاصي در شھر اينكه ويا را داشته باشد خاصي
. گرددنمي مطرح جديد سھامدار براي



 شركت ھمه سھامداران تائيد خاص فقط به سھامي شركتھاي در جديد سھامداراما قبول 
، ثبت صدور قانوني تشريفات وانجام سھامداران تصويبلذا با فرض .  خواھد داشتامكان
 رسمي در روزنامه وانتشار قضائيه قوه شركتھايدر اداره ثبت ) سرمايه افزايش(جديدسھام 
 با ولذا نمائيم مي مطلب را دنبال جديد سھامداران براي جديد در مورد صدور سھام كشور

 به جديد چنانچه سھام جديد سھامداران براي جديدصدور سھام  قانوني تشريفاتفرض انجام 
 شركت فروخته شود، حساب وجوه نقد اسمي قيمت به يعني مندرج در برگ سھام قيمت
 بيشتر مبلغي به جديد اگر سھام صادره ليكن. گرددمي بستانكار سرمايه سھام وحساب بدھكار
  به عنوان صرف سھام دريافتي ومبلغ اسمي بھاي آن فروخته شود تفاوت اسمي ازبھاي
 چاپ ھاي ھزينه تواند مي شركتًضمنا . گرددمي بستانكار نام ھمين حساب به ودر تلقي

.   سازدمستھلك را از محل صرف سھام جديد سھام وصدور
) :موجود (قبلي سھامدارن براي با حق تقدم جديدصدور سھام )ه

 در شركت صاحبان سھام 1347 تجارت مصوب اسفند قانوني اليحه 166به موجب ماده 
 آن طي كه ومھلتي بوده وانتقال حق تقدم قابل نق واين حق تقدم دارند جديد سھام خريد

  پذيره روز از روز شروع 60 از كمتر نمايند را اعمال مذكور توانند حق تقدم ميسھامداران 
 سھام سھام خريد صاحبان سھام از حق تقدم مقرره گردد اگر در مھلت مي تعيين نويسي
172)ماده ( فروخته خواھد شد جديد متقاضيان به باقيمانده، سھام ننمايند استفاده جديد



 حق جديدسھام  خريد در شركت سھام فعلي شود، صاحبان مي مالحظه قانوني مفاد مواد بطوريكه
 خريدنداشتن حق تقدم در .  توانند به شخص ثالث انتقال دھندمي حق تقدم را اين وحتيتقدم دارند 

 طريق را از شركت سرمايه افزايش كه اي فوق العاده عمومي در ھمان مجمع بايستي جديدسھام 
 سھام خريد در واقع سلب حق تقدم در ولذا شده باشد قيد نموده است، تصويب جديدصدور سھام 

 به نسبت سھام خود در شركتصاحبان سھام . شودمي بيني پيش شركت توسط سھامداران جديد
 شركت قبلي نصف سھام جديد اگر سھام صادره يعني حق تقدم دارند جديد سھام خريد در شركت

 داشته باشد فقط حق تقدماختيار را در شركت سھم از سھام 100 از سھامداران يكي  ًباشد ومثال
 نتيجهدر . تواند حق تقدم داشته باشدمي سھم 50 يعني معادل نصف سھام خود را دارد خريد

 جديد بتوانند سھام كه صاحبان سھام موجود است براي امتياز اين، سھا خريدداشتن حق تقدم در 
 بعد از صدور سھام نمايد خريداري در بازار شركت سھام بھاي تر از پائين قيمتي را به شركت
 بايستي با حق تقدم صاحبان سھام، صاحبان سھام جديد سھام نويسي پذيره اعالميه وانتشار جديد

 حق تقدم گواھي مراجعه وبا ارائه نويسي پذيره دراعالميه شده معين مكانھايدر مھلت مقرر به 
 گواھي شركت كه زماني.نمايند آنھا اقدام وخريد جديد سھام بھاي سھام نسبت به پرداخت خريد

 صورت وستدھاي چون داد نمايد مي را به نام سھامداران صادر جديد سھام خريدنامه حق تقدم در 
 خريد حق تقدم در كننده دريافت سھامدار ليكن نخواھد آمد، بعمل ثبتي شركتنگرفته،لذا در دفاتر 

قانوني  دفاتر  داراي حقوقي  يا  حقيقي  شخصيت  يك داشته باشد و خود حسابداريسھام ، اگر 



 اين علت نمايد سھام دفاتر خود را ثبت خريد نامه حق تقدم گواھي به ارزش بايستيباشد، 
 جارينسبت به ارزش   به سھامداران اعطاء شده است،كه سھام خريد حق تقدم در اين كهاست 

 بين دھد مي جديد سھام خريد براي سھامدار كه قيمتي يعني. دارندقيمتسھام در بازار تفاوت 
 ارزش داراي جديد واقع سھام ودر در بازار است شركت سھام بھاي از كمتر درصد 50 تا 10

 نسبت به نرخ بازار كه شده است تعيين ترجيحي سھامداران نرخ براي يعني است، ترجيحي
ارزش داراي حواله يك حق تقدم را مانند گواھي كه است ترجيھي ارزش وھمينرجحان دارد 

 حق تقدم در گواھينامه دريافت سھامداران موقع كه است بديھي.نمايد مي وانتقال وقابلنموده 
 از ارزش شركت يامسئولين مديره ھيات واعضاي  يكديگر با مذاكره با جديد سھام خريد

 افزايش جديد، سھام فرحزاد عام سھامي شركتًمثال اگر .  شوندمي خودآگاه حق تقدم گواھينامه
 از سھامداران يكي الف آقاي فرض وبه صادر نموده باشد لایر 1000 اسمي به ارزش سرمايه
 حق تقدم گواھينامه سھم مندرج در 400000 از يعني را دارد شركت درصد سھام يك كه شركت

 افزايش تعداد اينكه سھم خواھد بود وبا توجه به 4000 عبارت از كه درصد سھام را دارد يك
 حق امتيار الف از آقاياز .  باشدمي قبلي سرمايه درصد 50 معادل يعني سھم 200000سھام 
.  سھم برخوردار خواھد شد2000 به تعداد جديد سھام خريدتقدم 



     

   الفآقايتعداد سھام ×سرمايه افزايش تعدادسھام
= الفآقاي خريدتعداد سھام حق تقدم در 

سرمايه شرکت قبل از افزايش تعدادسھام

200000×4000
=2000    داردخريد الف حق تقدم آقاي كه سھاميتعداد 

 400000
 بھاي به جديد سھام آمده است، سھام خريد به حق تقدم در گواھينامه ذيل در كه طوريھمان 

 كه الف آقاي يعني شود مي سھام فروخته خريد به دارندگان حق تقدم در لایر 4000ھر سھم 
 بپردازد لایر 8000000 بايستي سھام مزبور خريد براي دارد، خريد سھم حق تقدم 2000

 سھام كه شود مي متوجه وتحقيق الف با پرسش آقايسپس ) 2000×4000=8000000(
 پي نتيجه ودر شود مي وفروش  خريد لایر 5350 ھر سھم بھاي در بازار به فرحزاد شركت
 ارزش دارد وي براي حق تقدم گواھينامه لایر 1350 سھمي سھم ھر 2000 بابت كه برد مي
 حق تقدم گواھينامهبا گرفتن برگ ) 2000×1350=2700000 (لایر 2700000ً جمعا ولذا
 ازاي الف در آقاي كه دانست بايد ليكن. دارداختيار آمد قابل انتظار در در در سھام در خريد
دھد مي را از دست مبلغي درآمد چه اين كسب



 قبل زيرا يابد مي كاھش بازار سھام قيمت سھام خريد در مھلت استفاده از حق تقدم در زيرا
 بود لایر 5350 سھام در بازار ،ھر سھم بھاي ، جديد سھام وصدور  سرمايه افزايشاز 

 سھامدار براي خريد حق تقدم ريالي 4000 سھم يك ريالي 5350 ھر دو سھم ازايچون به 
ً جمعا جديد سھم ويك  قبلي دو سھم بھاي ولذاوجود دارد 

 شود تقسيم سھم 3 اگر به كه خواھد بود لایر 14700) 5350+5350+4000=14700(
 سھام در قيمت جديد بعلت صدور سھام نتيجه خواھد شد در لایر 4900 ھر سھم مبلغ قيمت

  يافت خواھد كاھش لایر 4900بازار به مبلغ ھر سھم 
اوراق قرضه قابل تبديل به سھام-3-2

وسسه را تشکيل به کار انداختن سرمايه که وجوه نقد مھمترين بخش سرمايه ھر فرد يا م
ختن سرمايه کسب می دھد يکی از عمليات مداوم صاحب سرمايه می باشد جاذبه به کار اندا

 دارند  منفعت بيشتر می باشد به ھمين سبب کسانی که وجوه نقد مازاد بر نيازويادر آمد 
 اندازند تا باال ترين دائما تحقيق ميکنند که وجوه نقد اضافی خود را در چه فعاليتی به کار

تلف می شود منفعت را بدست آورند و ھمين امر علت اصلی تاسيس شرکتھا و موسسات مخ
شتر امتيازاتی بديھی است که مديران و صاحبان سرمايه در شرکتھا برای کسب در آمد بي

 تشويق به سرمايه گذاری در رابرای دارندگان وجوه نقد مازاد در نظر می گيرند تا آنھا را 
.شرکت خود بنمايند 



 عام صدور يکی از طرق جلب صاحبان وجوه نقد به سرمايه گذاری در شرکت ھای سھامی
ل به سھام عالوه بر اوراق قرضه قابل تبديل به سھام می باشد اوراق قرضه صادره قابل تبدي
قرضه به سھام شرکت سود ثابتی که دارد يک نوع امتياز ديگر نيز دارد که حق تبديل اوراق 

مديريت خوب و صادر کننده اوراق قرضه است اين حق در شرکتھای سھامی عامی که دارای 
قرضه به  با بيش از بھره متداول بانکی ھستند يک نوع جاذبه برای فروش اوراق سوددھی

 دھی خوبی داشته وسود که مديريت شرکتھائیصاحبان سرمايه ايجاد می کند زيرا سھام سرمايه 
 و سود دھی باشند ارزش بازار بيشتری نسبت به سھام شرکتھای ديگری که وضع مديريت

 امر که خريد سھام شرکت دارای ازاينمناسب ندارند دارد و لذا صاحبان وجوه نقد با آگاھی 
 بازار رقابت گاه غير ممکن می باشد خودبخود ترغيب می شوند که ودروضعيت خوب مشکل 

 موقع  افزايش تادرکنند اوراق قرضه قابل تبديل به سھام سرمايه اين قبيل شرکتھا را خريداری 
رکت نسبت به سرمايه شرکت بتوانند از حق تقدم تبديل اوراق قرضه به سھام سرمايه ش

. متقاضيان عادی استفاده نمايند 
ھام نبايستی امتياز مسلم است که شرکت سھامی عام صادر کننده اوراق قرضه قابل تبديل به س

رضه به سھام شرکت مطالبه تبديل به سھام را از بين ببرد يعنی نبايستی در شرايط تبديل اوراق ق
 واقع بايستی برای تشويق صاحبان وجوه نقد به خريد اوراق قرضه قابل ودرصرف سھام نمايد 

 شرکت قرار دھد تا تبديل به سھام شرکت بھای اوراق قرضه صادره را معادل بھای اسمی سھام
در  امر تشويق  صاحبان



 قانون تجارت مصوب اسفند 70 ق قرضه شرکت موفق گردد در ماده اوراوجوه نقد به خريد 
نشده اوراق  نيز اين امر تصريح شده و مقرر گشته است که معادل مبلغ باز پرداخت 1347

از ثبت افزايش سرمايه قرضه صادره با حق تبديل به سھام بايستی از سھام افزايش سرمايه بعد 
ت تسليم گردد در با رعايت موازين قانونی به صاحبان اين قبيل اوراق قرضه از سھام شرک

 اوراق كننده عام صادر سھامي شركت حسابداريصورت وقوع اين عمل بايستی در دفاتر 
. گرددبستانكار شركت سرمايه وحساب بدھكار پرداختنيحساب اوراق قرضه  قرضه،

عادی به سھام تبديلسھام ممتاز قابل -4-2
 به صورت نيز وبخشي عادي تواند به صورت سھام مي سھامي ھاي شركت سرمايه سھام 

 وخريد كنند مي خريداري شركت اصليً را معموال سھامداران عاديسھام .سھام ممتاز باشد 
 پذيره شرايط وطبق آزاد بوده ديگر وھم سھامداران اصلي سھامداران برايسھام ممتاز ھم 

 سرمايه اصليً سھام ممتاز واقعا جزو سھام آيا بدانيم اينكه براي.  باشدمي خريد قابل نويسي
 دارندگان سھام ممتاز توجه شود، اگر دارندگان سھام ممتاز رأي به حق بايد نه، يا است شركت

 مانند سھام شركت صورت سھام ممتاز اين را داشته باشند در شركت در اداره امور رأيحق 
 پرداخت شده را  سرمايه واقعي ماھيت حالت سھام ممتاز اين پرداخت در سرمايه از بخشي عادي
 به نام سھام ممتاز به كه باشد مي اوراق قرضه نوعي در واقع بلكه تواند داشته باشد نمي

 سھامقبيل اين داده و دارندگان تشكيل را شركت فروخته شده خريداران



 در اداره راي اگر دارندگان سھام ممتاز فاقد حق ولي ھستند شركت اصلي سھامدار نيزممتاز 
 شركت سود سھام ممتاز دريافت سھام ممتاز فقط قبيل  اين خريدار وحق باشند شده شركتامور 

 توانند مي شركت حالت دارندگان سھام ممتاز در صورت اعالم ايندر . باشدمي مقرر مواعددر 
 آن مشابه حسابداري كه نمايند اقدام عادي به سھامرأي حق فافقد سھام ممتاز تعويض براي
 حالت اين باشد، در رأي اگر سھام ممتاز با حق ليكن.  باشدمي عادي اوراق قرضه به سھام تبديل

 نتيجه ودر در بازار برخوردار خواھند شد قيمت  افزايش از عادي مانند سھام نيزسھام ممتاز 
 سھام ممتاز خود به تبديل بازار نسبت به قيمت توانند برابر مي سھام ممتاز قبيل ايندارندگان 

 قابل شركتً معموال طبق مقررات رأي حق داراي سھام ممتاز زيرا كنند اقدام شركت عاديسھام 
. در مقرراتعادي به سھام راي سھام ممتاز با حق تبديل ونرخ خواھد بود عادي به سھام تبديل

 سھام ممتاز به تبديل قابليت موضوع ھمين نتيجه ودر گردد ميفروش سھام ممتاز از قبل اعالم 
 شركت پرداخت شده سرمايه از بخشي شركت سھام ممتاز كه باشد مي امر اين مبين عاديسھام 

 تبديل نرخ شركتدر مقررات فروش سھام   حقوق سھامداران،تساوي ايجاد وبراي داده تشكيلرا 
 شركت عادي مانند سھام نيز ارزش سھام ممتاز ولذا شود مي منظور عاديسھام ممتاز به سھام 

  يافت خواھد افزايشدر بازار 



ممتاز سھام بازخريد -5-2
 سھام ممتاز بازخريد سھام ممتاز، كننده عام صادر سھامي شركت اساسنامة است در ممكن
 سھامداران بين حقوق تساوي  ايجاد ًمنحصرا سھام ممتاز بازخريدھدف از . شده باشدبيني پيش

 در باال بردن منابع نيزً مثال در قبال سود سھام ممتاز شركت حذف تعھد ديگر طرف وازبوده 
 سرمايه سھام ممتاز بازخريد نتيجهچون در . باشدمي موثر شركت كارآئي نتيجه ودر شركت
 شركت در اساسنامه اوليه سرمايه  وكاھش سھام ممتاز بازخريد، لذا اگر يابد مي كاھش شركت

 سھام ممتاز به وجود بازخريد طرح اجراي براي مانعي قانونيمنظور شده باشد از نظر مقررات 
 شركت فوق العاده عمومي مجمع بايستي نشده باشد،بيني پيشً امر قبال اين اما اگر آيد نمي

 اداره ثبت تائيد وبه نموده تصويب را شركت سرمايه وكاھش سھام ممتاز بازخريدموضوع 
 قسمتي اصالح قانوني اليحه آن در ذيل وتبصره 189طبق ماده (  برساندقضائيه قوه شركتھاي

).1374از قانون تجارب مصوب 
 ودر گردد مي وصفر بدھكار شركت سرمايه سھام ممتاز حساب سھام ممتاز بازخريد تاريخدر 

 صورتيدر . شودبستانكار بايستي سھام ممتاز بھاي بابت پرداخت شركتمقابل حساب وجوه نقد 
ً سھام مزبور قبال به سھامداران پرداخت نشده وصرف صرف سھام باشند داراي سھام ممتاز كه

 سھام بازخريد به ھنگام نتيجه پرداخت گردد، در نيز حساب صرف سھام ممتاز بايستيباشد 
چنانچه موقع . گردد بستانكار بايستي شركت وجوه نقد وحساب شود مي وصفر بدھكار نيزممتاز 
   سھام ممتاز ،  سھامبازخريد



 پرداتي ومبلغ اسمي بھاي تفاوت بايستي شوند بازخريد آنھا اسمي بھاي از بيش مبلغيممتاز به 
 و وجوه نقد بدھكار نشده تقسيم حساب بود يا سود انباشته تقسيم از محل حساب بازخريدبابت 

 اسمي قيمت از كمتر سھام ممتاز خريد بھاي سھام ممتاز بازخريد اگر در موقع ليكن. گردبستانكار
 در حساب صرف سھام بايد شده بازخريد ومبلغ سھام اسمي بھاي تفاوت اينصورتآن باشد در 

.   شودبستانكار









 و بگيريم مدت ثابت در نظر يك رابراي موسسه يك صاحبان گذارى سرمايهاگر 
 سال ابتداي موسسه نسبت به يك را در ديگر ھر گونه وام از اشخاص دريافت
 ابتداى در بردارائيھا اضافى تمام  وجوه بدست آمده بگيريم در نظر تغييربدون 

 سود شناسايي اركان از يكي براين نامند بنا ميسال را سود صاحبان موسسه 
 موسسه يا شركت يك بين است وستد داد فرآيند باشد و سود ميعامل مھم زمان 

. از زمان محدوديدر مدت 
:  نشدهتقسيمسود 
:تعريف

 صاحبان موسسه بين كه معين مالي دوره يك شده در تحصيلھر گونه منافع 
 نشده شامل تقسيمسود . گويند مي نشده تقسيم و پرداخت شده باشد را سود توزيع
 ذيلنمودار .  باشد مي از موسسه خارج نشده است كه شده موسسه تحصيلمنافع 

: دھدمي را نشان سھامي شركتھاي نشده در تقسيمساختار سود 

 و بگيريم مدت ثابت در نظر يك رابراي موسسه يك صاحبان گذارى سرمايهاگر 
 سال ابتداي موسسه نسبت به يك را در ديگر ھر گونه وام از اشخاص دريافت
 ابتداى در بردارائيھا اضافى تمام  وجوه بدست آمده بگيريم در نظر تغييربدون 

 سود شناسايي اركان از يكي براين نامند بنا ميسال را سود صاحبان موسسه 
 موسسه يا شركت يك بين است وستد داد فرآيند باشد و سود ميعامل مھم زمان 

. از زمان محدوديدر مدت 
:  نشدهتقسيمسود 
:تعريف

 صاحبان موسسه بين كه معين مالي دوره يك شده در تحصيلھر گونه منافع 
 نشده شامل تقسيمسود . گويند مي نشده تقسيم و پرداخت شده باشد را سود توزيع
 ذيلنمودار .  باشد مي از موسسه خارج نشده است كه شده موسسه تحصيلمنافع 

: دھدمي را نشان سھامي شركتھاي نشده در تقسيمساختار سود 



  دورهويژهزبان   دورهويژهزبان 

 ساير وھزينهانجام درآمد 
مالي درھردورهمبادالت 

 ساير وھزينهانجام درآمد 
مالي درھردورهمبادالت 

 ساير فروش و خريدوانجام 
مالي دوره درھرمبادالت 

 ساير فروش و خريدوانجام 
مالي دوره درھرمبادالت 

 ساير آنھا و كاالوفروشساخت 
مالي درھردورهمبادالت 

 ساير آنھا و كاالوفروشساخت 
مالي درھردورهمبادالت 

جاري پرداختي وتخصيصات تقسيمات جاري پرداختي وتخصيصات تقسيمات

 سود خالص دورهيا ويژهسود  سود خالص دورهيا ويژهسود 

 نشده دورهتقسيممانده سود  نشده دورهتقسيممانده سود 

سود انباشتهسود انباشته



 بھاي. اشتغال داردسوارى خودروى وفروش به ساخت شركتي كنيم ميفرض :عددىمثال 
 باشد مي تومان ٢ ⁄٠٠٠⁄٠٠٠ يا لایر٢٠/ ٠٠٠/٠٠٠ شركت  براي سوارىتمام شده ھر 

 دارائيھاي   و  سرمايه سھام    مالي دوره مزبوردريك تمام شده بھاي X٣.  شده استمعين٣
X٣لایر ٨٠٠ ⁄٠٠٠⁄٠٠٠ مبلغسال  ابتداي  در  شركت

14.700.000.000=30.000.000×490
490×20.000.000=14.700.000.000    شده تمام شده خودرو فروخته بھاي

 تمام شده خودرو فروخته شدهبھاي
14700000000×٪10 =1470000000   دردوره شركت بر درآمد ماليات

X شركتX                  3 سالزيان سود و صورتحساب

14700000000                       كل فروش

)9800000000)     (  فروش رفتهكاالي تمام شده بھاي(
4900000000

 بھاي. اشتغال داردسوارى خودروى وفروش به ساخت شركتي كنيم ميفرض :عددىمثال 
 باشد مي تومان ٢ ⁄٠٠٠⁄٠٠٠ يا لایر٢٠/ ٠٠٠/٠٠٠ شركت  براي سوارىتمام شده ھر 

 دارائيھاي   و  سرمايه سھام    مالي دوره مزبوردريك تمام شده بھاي X٣.  شده استمعين٣
X٣لایر ٨٠٠ ⁄٠٠٠⁄٠٠٠ مبلغسال  ابتداي  در  شركت

14.700.000.000=30.000.000×490
490×20.000.000=14.700.000.000    شده تمام شده خودرو فروخته بھاي

 تمام شده خودرو فروخته شدهبھاي
14700000000×٪10 =1470000000   دردوره شركت بر درآمد ماليات

X شركتX                  3 سالزيان سود و صورتحساب

14700000000                       كل فروش

)9800000000)     (  فروش رفتهكاالي تمام شده بھاي(
4900000000



)2450000000(ناويژهسود 
2450000000) دورهھاي ھزينه(

)1470000000 ( ماليات كسر قبل از ويژهسود 
) بردرآمد ماليات(

  ويژهسود 
980000000



 باشد مي انجام شده در ھمان سال وھزينه تابع درآمد ويژه در ھر سال رقم سود كه است بدھي
 مبلغ شركت عمومي مجمع تائيد و مديره ھيات توصيه طبق بطورمثالدر ضمن اگر 

 و احتياطي اندوخته بعنوان لایر 000/000/100 و قانوني  به عنوان اندوخته 000/000/80
 ميزان سود،صورتحساب تنظيم با گيرد سود سھام به صاحبان سھام تعلق لایر 000/000/500
 خواھد بود لایر 000/000/300سال  ( مالي دوره درپايان نشده تقسيمانباشته  X3مبلغ) سود 

.  نمانده باشدباقي اي قبل سود انباشته سالھاي از اينكهبه فرض 



•X3سالX             شركت ويژه سود تقسيم صورتحساب
980000000                     مالي دوره ويژهسود •
)  سودتخصيصات و تقسيمات(•
80000000              قانونياندوخته •
100000000          احتياطياندوخته •
500000000                  سودسھام•
)                 680000000                              (كسوراتجمع •
•                                               300000000



ياسنواتي انباشته يا نشده تقسيمسود 
 صاحبان سھام و بين كه شركت شده تحصيل منافع باقيمانده نشده تقسيم شود سود ميمالحظه 

 نشده رقم متصل شونده به تقسيممبلغ سود . باشد مي نشده توزيع يا تقسيم شركت امور ساير
 دوره درھمان آخرسال به ترازنامه مالي دوره وزيان متصل شدن سود وباعث باشد ميترازنامه 

: ازاعبارتست:   ازاعبارتست توضيحاتبا توجه به . باشد مي
 x3 فوق ترازنامه اول سال

X3 سال    درابتداي X شركتترازنامه 
800000000 ھا دارائي جمعصاحبان و حقوق بدھيجمع 
 800000000،وسرمايهسھام 

: باشدمي ذيل به شرح نيز سال طي شركت)  وجه نقد(صندوق  x3حساب 



X3 حساب وجه نقد در سال
800000000 اول سال ماندهشده تمام بھاي بابت پرداختي

10000000000
14700000000 بابت فروشدريافتيدستگاه                    500:سوارايھا
2450000000 ھا           ھزينه بابت پرداختي

15500000000جمع                
12450000000جمع                              

 305000000015500000000                   زيرمانده به نقل 
15500000000

3050000000



است ترازنامه  Xزير به صورت نقد فرض شده به شرح كه ھا دارائيبا توجه به مانده حساب 
 سود كال شود تفاوت در ترازنامه اول سال ميمالحظه . خواھد بود3 سالپايان در شركت
. باشدمي     X3 3 سال ودرپايان X  مالي خالص دوره مكتسب

X 3 سال   پاياندر X شركتترازنامه
:دارائي  :جاري بدھي
50000000/3        وجه نقد                14700000000 بر درآمد ماليات

200000000             كاال موجودي      500000000  پرداختيسود سھام 
3250000000                  دارائي  جمع 1970000000   جاري بدھيجمع 

: حقوق صاحبان سھام
800000000   سرمايه

80000000    قانونياندوخته 
100000000  احتياطياندوخته 
300000000 نشده    سودتقسيم

3250000000



 و وسرمايه ھا بدھي تمام بخش كلي بطور داردو ھا وجود دارائي ماھيت نشده در تقسيمسود 
 يا بخش يك دارائيھاي اين. وجود دارنددارائيھا در ماھوي ھا از نظر اندئخته نشده و تقسيمسود 

 از محل ديگر بخشي موسسه و يا شخص بدھيھاي از آن از محل بخشي كه باشد ميموسسه 
 بين سود توزيعدر واقع . آمده است بوجود صاحبان موسسه يا حقوق صاحب يا سرمايه

 يا شركت در دارايي كاھش يا صاحب موسسه باعث خارج شدن از منابع وجوه نقد ياسھامداران 
 برقراري آنباعث عدم پرداخت يا آن توزيع وعدم شركت ماندن سود در شدباقيموسسه خواھد 

 نشده به تقسيم از سود بخشي اگر حتي نشده خواھد شد تقسيم تعادل سود شركت ھاي دارائي
 كه تقسيمسود قابل 239،طبق ماده1345برابر قانون تجارت مصوب .يابداندوخته ھا اختصاص 

 زيانھاي منھاي شركت مالي نشده است عبارتست از سود خالص سال تقسيم سود ديگر بيانب 
 تقسيم بعالوه سود قابل اختياري ھاي اندوخته وساير قانوني ھاي واندوخته قبل مالي سالھاي
 سود قابل بعنوان نشده ھر سال در دوره بعد تقسيم،مانده سود 239بنابر ماده . قبل سالھاي
 تقسيم،مورد مالي سود سال تسھيم ودر جمع شده مالي سال تقسيم با سود قابل بايستي تقسيم

. واقع شود



: شده باالذكر مربوط به مباحث مثالي
 امر فاقد سود ابتداي در شركت اين،نظربگيريم در تاسيس را از سال اول شركت يكاگر 
 كسرلایر سود خالص پس از 000/1 در سال اول مبلغكه شود ميفرض . باشد مي مكتسب
 است ماليات كسر پس از شركت ويژه رقم در واقع سود اين بر درآمد دوره داشته باشد ماليات
 به برخي حالت اين گذاشته شود لذا در كنار سھام وسود اندوخته ھا بايستيلایر 000/1چون از

 239 در ماده كه صورتي  ميگوينددر تقسيمآن سود قابل 
 مي اختياري ھاي اندوخته وساير قانوني اندوخته كسر بعد از تقسيمقانون تجارت سود قابل 

 نشده تا تقسيم ،چون ماليات كسر پس از ويژه سود لایر 000/1 مبلغ ديگراز طرف .باشد 
 ميلایر 000/1 چون مبلغ بنابراين نشده را داشته باشد تقسيم تواند نام سود مي تقسيمزمان 

 سود برخي ديد است ،از تقسيم سود قابل حسابدارن از برخي ديد واقع شود از تقسيمتواند مورد 
 شود اما چون نمياصطالح را شامل 2 از يك ھيچ نشده است از نظر قانون تجارت ظاھرا تقسيم

 سھام بين كه مبلغي سھام دارن دارد لذا از نقطه نظر بين تقسيمقانون تجارت نظر به سود قابل 
.  سازد مي را مطرح تقسيم است سود قابل تقسيمداران قابل 



 از نظر زيرا برند مي بكار خبره اصطالح سود انباشته را حسابداران از بعضي ميان ايندر 
 تحصيل يا دريافت ھا و ھزينه پرداخت مكانيزم از مالي سال يك در طول بتدريجآنان مبلغ مزبور 

 دھد اما مي تشكيل را ماليات كسر بعد از ويژه سود مالي سال يان ودرپا ماند مي باقيدرآمدھا 
 نتيجه ودر در آمد كسب عادي درشرايط ھر موسسه كاركرد فرآيند كه توان گفت مي كليبطور 
 بدھكار از وزيان خالصه سود يا وزيان به نام سود حسابي در ويژه باشد سود مي ويژهسود 
 ماند و بھتر است مي باقي بستانكار شدن درآمدھا به صورت مانده وبستانكار ھا ھزينهشدن 

 سود تقسيم به نام ديگري به حساب ويژه را در صورت وجود سود وزيانمانده حساب سود 
 كه (وزيان در حساب سود بدھكار در صورت وجود مانده كه است بديھي.انباشته منتقل سازند 

 سود انباشته منتقل نموده و تقسيم به حساب نيز است آن را شايسته)  باشدمي ويژه زيان
 يك نتيجه باشد و مي ادواري حساب يك در واقع راكه وزيان سود يا وزيانحساب خالصه سود 

 دھد صفر مي نشان ويژه  زيان يا ويژه موسسه را تحت عنوان سود كاركرد دوره يك ياسال 
 نشان داده ويژه با فرض داشتن سود زير عمل ثبت اين براي. سازند مينموده و آن را مسدود 

: شود مي
دوره پايانX:  بروزيان خالصه سود يا زيانحساب سود و 

بر سود انباشته تقسيمحساب 
سودوزيان وبستن تقسيم به حساب ويژهانتقال سود 



 حساب اينكه داشته باشد با فرض ويژه زيان مالي دوره يك پايان موسسه در كه صورتيدر 
 وزيان مانده حساب سود بايستي داشته باشد مذكور زيان از بيش اي سود انباشته مانده تقسيم

 كسر سود انباشته را تقسيم حساب قبلي سود انباشته منتقل نموده و از مانده تقسيمرا به حساب 
:نماينديعني

دوره پاياندر X سود انباشته بهتقسيمحساب )
گذشته سالھاي از سود كسر جھت ويژه زيان برانتقال وزيان خالصه سود يا سودوزيانحساب 

 آنرا در حساب بايستي داشته باشد باز ھم ويژه زيان اوليه فقط سالھاي در اياگر موسسه 
 ترتيب بدين. گردد كسر بعد سالھاي سازند تا در سنوات بعد از سود بدھكار سود انباشته تقسيم

 را كردموسسه كار سالھا نتيجه ،دائمي حساب يك سود انباشته ،به صورت تقسيمدر حساب 
. سازندمي خارج ازآن ھر دوره را وتخصيصات تقسيمات نموده و سپس منعكس متواليبطور 

 مازاد دليل سود انباشته به تقسيم در سنوات گذشته مانده حساب ويژهبا فرض وجود سود 
 دھنده حقوق صاحبان سھام افزايش بوده و بستانكار اي ھا مانده ھزينهبودن درآمدھا نسبت به 

. شود مي تبديلبخش عمده 2 باشد سپس به مي
 سود باقيمانده وديگري مالي امور ھر دوره براي يافته اختصاص يا شده تقسيم اقالم يكي
 دھنده حقوق صاحبان سھام در ترازنامه به حقوق افزايش از اقالم يكي بعنوان كه نشده تقسيم

 ھا و حقوق سھامداران با بدھي مانند حساب مالي دوره پايان ودر شود ميسھامداران اضافه 
. شود مي مفتوح افتتاحي بعد با ترازنامه وسال بسته شده اختصاصيترازنامه 



 ديدهقسمت عمده 2)  سنوات قبلويژهمانده سود +ويژهسود ( در حساب سود انباشته بنابراين
.نيافته اختصاص يا نشده تقسيم سود وديگري يافته اختصاص يا شده تقسيم سود يكي شود مي

:نيافته اختصاص يا نشده تقسيمسود 
 نوعي آن را حسابداران برخي كه بر درآمد ماليات بحث الزم است در ابتدا در مورد ايندر 

 نوعي آن را نيز ديگر وبرخي كنند مي سود انباشته منظور تقسيم حساب ودر دانسته تخصيص
 مطالبي سازند مي منعكس وزيان خالصه سود ويا وزيان حساب سود پايان دانسته و در ھزينه

مطرح شود 
:  بر در آمده دورهماليات

سود ) با فرض مازاد بودن درآمدھا  (وزيان ھا از در آمدھا در حساب سود ھزينه كسرپس از 
موسسات  .گويند مي ماليات كسر قبل از ويژه لحظه به آن سود اين در كه شود مي حاصل ويژه

 ابتدايكه از 1366 مصوب سوم اسفند ماه تقسيم مالياتھايقانون 131 ماده برطبقموظفند 
 مربوطه را ويژه بر درآمد سود ماليات باشد مي الزامي آن اجراي شمسي ھجري 1368سال 

 الزم است حساب سود كار اين براي  نمايند كسر ويژه حاصل را از سود ورقممحاسبه نموده 
 ماليات يا بر درآمد ماليات ذخيره به نام جديدي و حساب بدھكار را وزيان خالصه سود يا وزيان

:يعني نمايند بستانكار را پرداختني



بر وزيانحساب سود 
   برآمدبر ماليات ذخيرهحساب 

 كسر پس از ويژه به نام سود جديد شود و مانده مي گيري مانده وزيانسپس حساب سود 
 موظفند،سود حقوقي  واشخاص شركتھا مستقيم ي مالياتھا برابرقانون. شو مي ناميده ماليات
 بنويسندو ميگويند مالياتي به آن اظھار نامه كه فرصي خود را در مالي دوره وعملكرد وزيان
 محاسبه شده را ماليات چك بايستي سپس نمايند بر درآمد محاسبه شده را مشخص ماليات ميزان

 .نمايند دريافت رسيد و تسليم مربوطه مالياتي به حوزه مالياتيھمراه با اظھار نامه 
 پرداخت پيش و حساب نمايند مي تلقي پرداخت پيش يك را به عنوان ماليات چكمعموال صدور 

:يعني: سازندمي بستانكار وجوه نقد را وحساب بدھكار را ماليات
بر ماليات پرداخت پيش

بروجه نقد 
 ماليات اگر دارايي و اقتصادي توسط وزارت امور مالياتي به اظھار نامه رسيدگيپس از 
 از زيادتر اگر ولي گردد مي دوره مربوطه صادر مالياتي حساب مغاصا بود برگ صحيح ابرازي
 ودر گردد مي دريافت صورت تفاوت آن دراين شد مي پرداخته ماليات بايستي ابرازي ماليات

: باشدمي زير به شرح قطعي مالياتدفاتر موسسه 



به پرداختي ماليات
بر ماليات پرداخت پيش
بر نشده تقسيمسود 

بروجه نقد 
شده ابراز ماليات كسريبابت پرداخت 

 باشد در مي واقعي از مبلغ بيش موسسه ابرازي ماليات كه مشخص شد رسيدگي از اگرپس
 مي باقي دارايي و اقتصادي سال بعد در وزارت امور براي حالت اضافه پرداخت موسسه اين

 تقسيم يا سنواتي به حساب سود بايستي پرداختي اضافه التفاوت مابه شركت در دفاتر وليماند 
:يعني شود بستانكارنشده 

به) بردرآمد ماليات ذخيره( پرداختني ماليات
بر ماليات پرداخت پيش
بر نشده     تقسيمسود 
 آن در بدھكار مانده وباقي شود مي وحذف بستانكار قطعي ماليات به مبلغ ماليات پرداخت پيش

 ماليات ماند و سال بعد به ھمراه مي باقي پرداخت پيش سال بعد به عنوان برايحساب مربوط 
. شو دمي پرداخت پيش ابرازي



:سود سھام سھامداران 
 مالكين بين شركت دارايي از بخشي توزيعسود سھام سھامداران عبارتست از 

ھر . قبل حاصل شده است ھاي دوره يا جاري درآمد دوره كسب نتيجه از آنكه
 نگردد در واقع توزيع سھامداران وبين بماند باقي رقم در موسسه اين از كه مبلغي
 موفي
. باشد مي در سود سھام سھامداران محدوديت ايجاد

 يا ميگردد توزيع نقدي بصورت يا سھامداران بين شونده توزيعسود سھام 
 است پرداخت سود سھام به علت عدم ممكن) سھميسود  (سرمايه سھام بصورت

 موقتا اينكه يا پذيرد موسسه صورت توليدات از جنسيوجود وجه نقد به صورت 
 ظرف سال بعد به بايد صورت اين در موسسه بماند در جاري بدھيبه صورت 

 شود تبديل پرداختنيصورت اسناد 
:پرداخت سود سھام به صورت نقد) الف

 مديران توصيه به ويا عمومي سود سھام را بر اساس مصوبه مجمع ميزانابتدا 
 پيشنھادي و به حساب سود سھام بدھكار حساب سود انباشته آن ودر نموده تعيين

 .كنند مي بستانكار پرداختني سود سھام يا عادي سود سھام يا



 براساس واگر پرداختني باشد سود سھام عمومي سود سھام مصوبه مجمع ميزان اگر يعني
 شود پس در موقع پرداخت سود ھر مي تلقي عادي يا پيشنھادي باشد سود سھام مديران توصيه
 وحسابجاري شده بدھكار عادي يا پيشنھادي يا پرداختني حساب سود سھام وي به سھامدار
 دو بايستي سود سھام چك در موقع صدور كه توجه داشت بايد. شود مي بستانكار موسسه بانكي
 سود سھام ماليات براي مجددا كلي چك يك مجموعا بابت ھمه سود سھامداران يا و چكفقره 

. پرداخت شوددارايي و اموراقتصادي و به وزارت گرديدهسھامداران صادر 
:عدديمثال 
 1 سال پايان بسطام در شركتXلایر000/000/14مبلغ 

 درآمدشركت بر مالياتبه طور فرض . دارد ماليات كسر قبل از ويژهسود 
 سھامداران بين نقد بصورت لایر 000/000/5سود سھام مبلغ . باشد ميلایر 000/100/2مبلغ
٪ 10 بر درآمدماليات پرداخت سود سھام پايان تا عمليات نمايش مطلوبست شود مي توزيع

:منظور شود
X1/12/29:) وزيانخالصه سود  (وزيان سود 000/000/14
000/000/14 سود انباشته تقسيم

 سود انباشتهتقسيم به ويژهانتقال سود 



X1/12/29:000/100/2) سودوزيان( سود انباشتهتقسيم
       ويژه از سود بردرآمد ماليات گذاشتن كنار         000/100/2 بر درآمدماليات ذخيره
X1/12/29:000/000/5 سود انباشتهتقسيم

000/000/5 پرداختنيسود سھام 
سھامداران سود سھام قابل پرداخت به كنارگذاشتن
سال درطي000/000/5X2 پرداختنيسود سھام 

   000/000/5 بانكيجاري
  ودارايي اقتصادي به وزارت امور پرداختني ھاي مالياتپرداخت سود سھام به سھامداران و 

: نقدي غيرپرداخت سود سھامداران به صورت ) ب
 ممكن پرداختني سود سھام نتيجه ودر ويژه از مواقع موسسه با وجود داشتن سود بسياريدر 

 سود سھام سھامداران را كه نداشته باشند اختيار پرداخت سود سھام در بريا كافياست وجه نقد 
 موجودي يا موسسه توليدات از كه است ممكن نقد بپردازند و لذا با موافقت سھامداران بصورت

 پول نقد استفاده شده جاي به كاال



 موسسه به براي تمام شده قيمت به كاال حالت اگر ايندر . به سھامداران داده شود كاالو 
 تمام قيمت به كاال و حساب بدھكار پرداختني حساب سود سھام بايستي گردد توزيعسھامداران 

 به مبلغي كاال تحويل موقع سھامدار سود سھام ھر مالياتبابت پرداخت . شود بستانكارشده 
 بدھكار شركت بانكي جاري حساب كه شود مي يافت در سھامدار از ھر سھامدار ماليات ميزان

 در وجه ماليات شده و بستانكار شركت بانكي جاري و بدھكار سود سھام پرداختني مالياتو 
. شود مي پرداخت وداراييوزارت امور اقتصاد 

 در كاال به صورت مبلغي به صورت نقد و مبلغي پرداخت سود سھام كه توجه داشت بايد: تبصره
.  شود مي پرداخت نقدي از مبلغ سھامدار  ماليات حالت اين متداول است و در بسيار ايران

:عدديمثال 
 شركت x1 مبلغ سھامدار به ھر كنان كار را به سرمايه عام تمام سھام سھامي بجنورد شركت

 تائيد با كه سود سھام تعلق گرفته است لایر 000/50 سال پاياندر . واگذار نموده است
 پرداخت شود كاال لایر 000/30لایر نقد و000/20 مبلغسھامدار قرار شد به ھر كاركنان

.٪ سود سھام فرض شود10 سھامدارانيا كاركنان از يك ھر ماليات.
(   بجنورد شركت روزنامه دردفتر  نقدي به صورت كاركنان ثبت پرداخت سود سھام به مطلوبست

x2شودمي فرض مساوينفر با سھام 500 سال تعداد سھامداران طي در نقدي وغير :(



 سال طيدر 000/50X2سود سھام پرداختني:
30/ 000     كاال موجودي
19500        بانكي جاري
500 سود سھام   پرداختني ماليات

 سود پرداختني  ماليات  : ھرسھامدارپرداخت سود سھام به 
000/250 بانكيجاري در سال توزيع پاياندر 000/250X2سھام

،مربوط سھامدار سود سھام پانصد مالياتپرداخت 
X1 به سال
 شركت نقدبراي يا  كاال است پرداخت سود سھام به صورت ممكن

 سود سھام آنان به كه بخواھند مديره ھيات از وسھامدارانمقدور نباشد 
 پرداخت جديد سرمايه سھام ويا پرداختني اسناد ياصورت اوراق قرضه 

.شود



: سھميسود ) ج

 دارند سرمايه افزايش به نياز شركت فعاليت به علت گسترش شركتھا از بعضي
 سرمايه افزايش حاصل از محل سرمايه سھام تحويل سرمايه افزايش راه بھترينو 

. وجه نقد است جايبه سھامداران به 
 حال حقوق صاحبان سھام عين ودر نشده شركت دارائيھاي كاھش عمل باعث اين
 سود سھام ماليات ميزان حالت اين در كه است بديھي .يابد نمي كاھش نيز

 ومابقي پرداخت شده ودارايي اقتصادي به وزارت امور شركت از طرف پرداختني
جديد سھام وورقه محسوب شده سھمي به عنوان سود پرداختنيسود سھام 

 سھام قيمت كاھش باعث سھميسود . شودمي وتحويل سھامدارصادر براي
 ودر آيد مي به وجود سرمايه تعداد سھام زيراافزايش شود مي در بازار شركت
.نمايد مي تنزل قبلي سھام از حد ويژه ارزش نتيجه



: عدديمثال 

لایر 000،000/22مبلغ.ريالي است000/10سھم 100 قوچان شامل شركت سرمايه
 ھر سھم ازاي گرفت در تصميم شركت كه بود ماليات كسر در سال از شركت ويژهسود X1قبل
 غيرجاري دارايي.نمايد تحويل به سھامداران سرمايه افزايش بعنوان سھمي سھم سود يك

 ارزش كه بود كارخانه واثاثه و ساختمان زمين شامل درسال شركت
لایر شامل 000،000/22 معادل نيز شركت جاري ودارائيھايلایر 000،000/10آنX1دفتري

 سرمايه تعداد سھام سھمي سود تحويل بعداز. به صورت وجه نقد بود قسمتي و كاال موجودي
 بر مالياتلایر 000/200/2 شركت كنيد فزض يابد ميرياالفزايش 000/10سھم 000/2به

 شده داشته باشد توزيع سھمي به صورت سود كه سود سھام مالياتلایر 000،000/1درآمد و
:زيراست به صوت سھمي سود توزيع قبل از شركتترازنامه 



X1/12/29:  عام قوچانسھامي شركتترازنامه 
:جاري دارايي   :        جاري بدھي
000/000/22 كاال وموجودي نقد 200/2/ 000 بر درآمد         ماليات

:جاري غيردارايي 000/000/11 پرداختنيسود سھام 
000/000/10 و ساختمان واثاثهزمين       000/200/13جمع                        

x1/ 29/12: عام قوچانسھامي شركتترازنامه 

000/000/32:سھامدارن حقوق داراييجمع 
000/000/10سھام سرمايه

000/800/8 نشدهتقسيمسود 
000/800/18جمع

000/000/32 و حقوق سھامدارانبدھيجمع 



 برتعداد تقسيم بدھي منھاي ازدارايي سھام عبارتست دفتري زمان ارزش دراين
 سھام

سھمي قبل از سود ھرسھم دفتريارزش =200/13-000/000/32/ 000= 18/ 800/ 000= 18800
         000/1          000/1

 توجه شود شركت به ترازنامه سھمي سود توزيع اگر بعد از كه صورتيدر 
 و ميرسدسھم 000/2 شده و تعداد سھام به لایر 000/200/3 جاري بدھي ميزان

:  عبارتست از دفتريارزش 

سھمي بعد سود ھرسھم دفتريارزش = 32/ 000/ 200/3-000/ 000= 28/ 800/ 000= 14400
                   000 / 2          000 /2

 سھام  دفتري ارزش كاھش باعث سھمي شود سود مي مالحظه كه طوريبه 
 در بازار شركت ارزش سھام كننده تععيين شركت سھام دفتري ارزش كه شود مي
.نمائيد توجه ذيل مطلب به ترازنامه درك سھولت براي. شود مي



000/000/22 نقدووجهكاالموجودي    000/200/2 بر درآمدماليات
000/000/1 سود سھام پرداختنيماليات              

000/200/3      جمع :جاري غير دارايي

: حقوق صاحبان سھام

)000/2(سرمايه      سھام  000/000/10 واثاثهوساختمان زمين
000/000/20

800/8  /000 نشده                تقسيم      سو د 

000/800/28جمع000/000/32جمع

000/000/32



 سود توزيع در بازار به علت شركت سھام قيمت كاھش كه است ذكرالزم به 
 كمتر سھمي باشد و معموال چنانچه سود مي    سرمايه٪سھام 20 از بيش سھمي

 ناچيز در بازار شركت ارزش سھام كاھش شود توزيع٪بين سھامداران 20از 
رھنمود در مورد انتقال 2 حسابداري ھاي رويه كميته جھت ھمينخواھد بود به 

: صادر نموده استسھميسود 

:اول
 ندھد كاھش را در بازار شركت سھام قيمت سھمي سود توزيع كه موارديدر 

 صادر شده جديد معادل ارزش بازار سھام بايستي شركت باشد اندك آن كاھش يا
  انتقال دھدسرمايه سود انباشته به حساب تقسيم را از حساب سھميبابت سود 



: دوم
 وآشكار را در بازار بطور شركت سھام قيمت سھمي سود توزيع كه موارديدر 

جديد سھام صادره اسمي معادل ارزش بايستي شركت دھد،كاھش ايقابل مالحظه 
 منتقلسرمايه حساب رابه سود انباشته تقسيم حساب رااز سھميبابت سود 

حالت مطرح خواھد2 فقط درسھمي سود براي حسابداري ثبت دفاتر بنابراين.نمايد
:شد 
: حالت اول-

: ارزش بازار سھام 
قيمت  ولذا سھام دارد برقيمت قابل مالحظه غير تاثير سھمي حالت سود ايندر 

. ماند مي باقي سھمي سود توزيع  قبل از بھاي به ھمان  تقريباسھام در بازار  
 ازكمتر سھمي بابت سود جديد تعداد سھام منتشر شده كه مواقعيمعموال در 

 حالت طبقايندر . افتدمي حالت اتفاق اين باشد شركت سرمايه٪سھام 25
 سودتقسيم معادل ارزش بازار سھام از حساب حسابداري ھاي رويه رھنمودكميته

 و ارزش بازار سھام به عنوان حرف سھام ثبتاسمي شود و تفاوت ارزش مي كسر
. شودمي



:عدديمثال 

 پس ازويژه سود درسال نيشابور عام سھامي شركتx2لایر000/000/40مبلغ 
سھام.لایر بود 000/000/10 نشده مبلغ تقسيم ويژهمانده سود . دارد ماليات كسر
X2ريالي بود000/10سھم 000/10 شامل شركت سرمايه از سال تاقبل شركت

يكسھم 5٪سود سھام در مقابل ھر10 گرفت ضمن پرداخت تصميم عموميمجمع .
 در آننمايد توزيع سھاداران بين جايزه سھام يا سھمي به عنوان سود نيزسھم 

.لایر بود 000/12 ھرسھم در بازار از قرار شركتزمان ارزش سھام 
:نيشابور شركت دردفاتر سھامداران براي سود تخصيص ثبت مطلوبست

 سھميك سھم X229/12/5 در مقابل ھركه وجود داشته سرمايهده ھزار سھم 
تعداد سھام منتشره در سود000/1=000/2 نتيجه شود در مي توزيع سھميسود 
  . باشدمي سھمي



5                                                        
دربازار انتشارسودسھمي سھام قابل بھاي

 000/000/24=1200*000/2
سھم سھام قابل انتشار بابت سود اسميارزش 

000/000/20=000/10*000/2
ازسودسھمي ناشيصرف سھام 

 000/000/4=000/000/20-000/000/24
:ثبت روزنامه

X2/12/29:000/000/34 سود انباشته تقسيم
000/000/10 سھام پرداختنيسود
000/000/20      سرمايه سود

000/000/4 سھام      صرف
 سھامدارانبراي سھمي وسود سود سھام تخصيصبابت 



:يافته پس از ثبت سود اختصاص شركت حسابھاي

سـودانبـاشتـه تقسيـم سـرمـايـه سھـام

مانده000/000/10000/000/3400/000/10مانده
 سود X2سودسھام بابت000/000/20سود

سھامي

000/000/40سھميو سود 000/000/120مانده



پرداختني سھام سودسھـام صـرف

000/000/4000/000/10

 سودازتقسيم سودازتقسيم

: حالت دوم

 بين سھمي به عنوان سود سرمايه٪سھام 25 از بيش كه مواقعيمعموال در 
 بوجود شركت سھام براي قابل مالحظه در بازار كاھش گردد توزيعسھامداران 

 مي تقليل اسمي در بازار به اندازه ارزش شركت گاه ارزش سھام وحتي آيد مي
 را به سھمي ثبت سھام سود حسابداري ھاي رويه كميته سبب ھمين يابدبه
. نموده استتوصيه اسمي ارزش بھاي



: عدديمثال 

 سود تقسيم مانده حساب 000/5سھم 000/5 شامل شيروان عام سھامي شركت سرمايه
 گرفت در تصميم شركت باشد مجمع ميلایر 000/000/20 درسال. استرياليX3شركتانباشته 
 اينقبل از  .نمايد توزيع سھامداران بين جايزه ياسود سھميسھم به عنوان سود 1سھم2قبال ھر
 سھام قيمت فوق تصميم بودبعدازلایر 000/8 سھمي در بازار ھر شركت سھام قيمت تصميم
. يافت كاھشلایر 5300 به ھر سھم شركت

.شيروان شركت در دفاتر سھمي ثبت سود مطلوبست
 قابل مالحظه  و تا حد ميزان سھام به بھاي چون حسابداري  ھاي رويه رھنمودكميتهطبق 
 به سھمي قابل انتشار از محل سود وسھام ، صرف سھام محاسبه يافته تقليل سھام ودارزش
 شود پس مي داده جديدسھم 1سھم 2 در مقابل ھروچون شود مي ثبت دردفاتر سھام اسمي قيمت
 :كه سھم قابل انتشار است 000/5 =2500تعداد

2500×000/5=000/500/12 سودسھميازمحل سھام اسميبھاي 2



روزنامهثبت 
X3/12/29:000/2500/1 سود انباشته تقسيم

000/500/12       سرمايهسھام 
سھميبابت سود 

:شركت حسابھاي نمايش

 سود انباشتهتقسيم                                                                     سرمايهسھام        
000/000/25000/500/12000/000/20        مانده

مانده سودسھمي        بابت 000/500/12 سود   ازتقسيم
يه سرما بهسھمي
000/500/37جديدمانده 



 سود انباشته تقسيم از حساب مستقيم انتقال جاي به كه دھند مي تريجح حسابداران بعضي•
 قابل انتشار استفاده سھمي بنام حساب سھام سود ديگري از حساب واسطه سرمايهبه حساب 

 سھام به سھامداران از حساب وتحويل سھمي از سود ناشي سھام واقعي از انتشار وپس كنند
 شركت در مثال يعني دھند افزايش را سرمايه قابل انتشار حساب سھام سھميسھام سود 

: شودمي انجام زير ابتدا ثبت شيروان

X3/12/29: 000/500/12 سود انباشته تقسيم
سھم يك ھر دو سھم سھمياختصاص سود 

 منتشر شد سھمي از سود ناشي اوراق سھام كه تاريخيپس در ھر 
 تحويل تاريخدر :  انجام خواھد شدزير گرديدثبت  تحويل سھامداران وبه

حساب سھام سود :برگ سھام
000/500/12 قابل انتشار  سھمي

000/500/12 سرمايه                   سھام 



: صاحبان سود سھام) د
 1347 از قانون تجارت مصوب اسفند قسنتي اصالح قانوني اليحه قانون 99و90طبق ماده 

 به محق رادارند سود سھام تصويب براي شركت عمومي حق حضور در مجمع كه كساني
 شركت وزيان سود تصويب جھت عمومي مجمع تشكيل تاريخ در ولذا سود سھام ھستند دريافت

 و نقدي اعم از سود نيز شركت باشد صاحب سود سھام شركت صاحب سھام  كه شخصيھر 
. باشدمي سھمي سود يا جايزهسھام 

 جھت عمومي مجمع تشكيلروز قبل از 1 حتي سھام خود را سھامداري اگر كه است بديھي
 فروش،سھام فروخته شده را با در نظر گرفتن سود سھام تاريخ سود بفروش برساند در تصويب

 دارد مي دريافت خريدار سھام را ھمزمان از وبھاي در واقع سود سھام فروشد مي خريداربه 
 در شركت سھم مالك باشد ھمان كه صاحب سود سھام به ھر علت كه است دليل ھمين به ولذا
 . سود سھام خواھد بودتصويب براي شركت عمومي مجمع تاريخ
: تاريخ مرتبط با ھايثبت : ه

:  مشخص وجود داردتاريخدر رابطه با سود سھام سه 
سھام پيشنھادسود تاريخ -1
سھام پرداخت سود واعالم تصويب تاريخ -2
 پرداخت سود سھامتاريخ -3



 مي مختلف ثبت حسابھاي فوق سود سھام را در تاريخھاي متناسب با حسابداران از برخي
 پيشنھادي حساب سود سھام مديره ھيات سود توسط پيشنھاد تاريخ در كه ترتيب اين به كنند

 سود انباشته را تقسيم وحساب  بستانكار مديره ھيات شده توسط پيشنھادرا به مبلغ سود 
 سود آنحساب پرداخت تاريخ وتعيين عمومي درمجمع سود تصويبپس از . سازندمي بدھكار
 مي بستانكار را پرداختني به نام سود سھام ديگري جديد وحساب شده بدھكار پيشنھاديسھام 
 جاري و حساب بدھكار پرداختني پس به ھنگام پرداخت سود سھام حساب سود سھام نمايند
. شودمي بستانكار بانكي
:پاره سھم) و

 به سھامداران جايزه سھم يا سھمي سود توزيع در ھنگام كه گوتند مي حالتيپاره سھم به 
و  نگيرد تعلق كاملسھم 1معادل 

. برسدوي سھم به 1يا 1
2   3

 سود توزيعاگر به ھنگام .  استشركت يك سرمايهسھم از سھام 10 دارايمثال سھامداران 
سھم 10 ازاي در بنابراين گيرد تعلق وي به سھمي سھم سود يكسھم 4 در قبال ھر سھمي
درنتيجـه گيـرد مي تعلق سھمي سود ويسھم به 5/2وي



 لذا نيست مقدور ديگرسھم 5/0 صدور وچون داده خواھد شد وي به كامل جديددو سھم 
 بين مزبور گواھي كه شود مي نصف سھم داده امتياز يا گواھي برگ بزوريك سھامداربه 

 پاره امتياز تواند مي مزبور وسھامدار گيرد مي قرار وفروش خريدسھامداران مشابه مورد 
 نموده خريداري را سھامدارديگري پاره سھم،اينكه ويا بفروشد ديگريسھم خود را به 

.  دارددريافت  كاملسھم 1جا1 خود وباامتياز
:محاسبه سود ھر سھم

 ويا شده باشد تشكيل سرمايه عادي فقط از سھام يا است ممكن سھامي شركت ھر سرمايه
 به سھام تبديل سھام ممتاز و اوراق قرضه و اوراق بھادار قابل عادي عالوه بر سھام اينكه
 و متاز،سھام عادي شامل سھام سرمايه درنتيجه باشد رسانيده منتشر و بفروش نيز عادي

. باشد مي عادي به سھام تبديلاوراق قابل 
:سرمايه بودن سھام عادي درحالتمحاسبه سود ھر سھم )الف

 اصالح قانون تجارت مصوب قانوني اليحهقانون 239 طبق ماده اينكهنظر به 
 سالھاي نشده تقسيم به اضافه سود مالي شامل سود خالص سال تقسيمسود قابل 1347اسفند

 باشد لذا در مي اندوخته ھا وساير قانوني واندوخته قبل مالي سالھاي زيانھاي منھايگذشته 
:واقع سود قابل پرداخت ھر سھم عبارتست از



:سود قابل پرداخت ھر سھم: يعني شركت بر تعداد سھام تقسيم نيافته تخصيصسود 
نيافته سودتخصيص] دورهسودويژه +قبلي نشده سودتقسيم-)قانونياندوخته + سال قبلزيان[ (

 سرمايهتعداد سھام 
 به پرداختني به شرح فوق محاسبه شد در واقع سود سھم كهسود قابل پرداخت ھر سھم 

 زير به صورت سرمايه ھر سھم به صورت خام در حالت براي باشد اما سود سھام سھامدارمي
:است 

دوره سودخالص
=  به صورت خامياسودھرسھم ھرسھم بسبتسود به 

 تعھد عادي تعدادسھام

  شدهوفروخته

 اين باشد در راي حق داراي به صورت سھام ممتاز شركت  سرمايه از سھام تعدادياگر 
 كسر سھامداران محاسبه و از سود خالص دوره قبيل اين سود سھام ممتاز بايستيصورت 
سود . گرددمي تقسيم متعھد و فروخته شده عادي بر تعداد سھام سودويژه مابقي وپس گرديده

 حساس و كامال اھرم يك شركت مديريت و شركت كاركرد بررسي برايھر سھم به صورت خام 
. باشدميارزشمند 



: عدديمثال 
 سھم 000/1 و ريالي 000/5 سھم عادي000/4 شامل كاشمر شركت سرمايهسھام 

 X5 سود خالص پس لایر 000/000/1 باشد مبلغ مي راي حق داراي ريالي 000/5ممتاز
 ميباشدوامتيازآن    عادي برابرسھام سودي ممتازداراي دارد سھام كسرماليات از درسال شركت

 معادل رأي تعداد امري در گيري رأي به ھنگام كه مواقعي در يني آراست تساويمربوط به 
 شده تصويب آرا از سھام ممتاز باشد آن مورد اكثريت كه صورتي٪ حد نصاب باشد در 50

 نشده ي تقسيم سود لایر 000/000/2 مبلغ شركت كه صورتي گردد در مي تلقي عموميمجمع 
 بعنوان ويژه٪ سود 20 وقانوني بابت اندوخته ويژه٪سود 5 اينكه داشته باشد با فرض قبلي

 ھر پرداختني سود وتعيين ھرسھم سود خام مطلوبست در نظر گرفته شده باشد احتياطياندوخته 
 مي به ھر سھم كه سودي٪ در نظر گرفته شده است ضمنا 20 سود سھام كه فرض اينسھم با 

 سھيم شركت در سود عاديچون سھام ممتاز مانند سھام  .نماييد تعيين نيزتوان پرداخت را 
:ھستند پس سود خام ھر سھم عبارتست از 

000/000/10
=000/2سود خام ھر سھم

 000/5 



000/4*000/5+000/1*000/5=000/000/25  شركت سرمايه سھام كل
000/000/25*٪20=000/000/5               پرداختنيسود سھام 

        000/000/5

=000/1                ھرسھم پرداختنيسود سھام 

    000/5

000/000/10*٪5=000/500                           قانوني اوندخته
000/000/10*٪2=000/200                         احتياطياندوخته 

نيافته تخصيصمحاسبه سود 

000/000/20 نشده سنوات قبل                تقسيممانده سود 
000/000/10                     ماليات كسر بعداز ويژهسود 

000/000/12                 وتخصيص تقسيمجمع سود قابل 



:  سودتخصيصات شود مي كسر

000/500                   قانونياندوخته 
000/000/2              احتياطياندوخته 

)000/2500            ( تخصيصاتجمع 
000/9500   نيافته تخصيصمانده سود 

     000/500/9
=900:كرد توان پرداخت مي ھرسھم به كه سودي مبلغ حداكثر

000/5

:  سودتخصيصات شود مي كسر

000/500                   قانونياندوخته 
000/000/2              احتياطياندوخته 

)000/2500            ( تخصيصاتجمع 
000/9500   نيافته تخصيصمانده سود 

     000/500/9
=900:كرد توان پرداخت مي ھرسھم به كه سودي مبلغ حداكثر

000/5



: عادي تعدادسھام ميانگينمحاسبه 
 را مالي در طول سال ثابت باشد سود خالص دوره شركت عادي تعداد سھام كه صورتيدر 

 آيد مي سود به نسبت ھر سھم بدست يا خام ھر سھم كنندوسود مي تقسيم عادي برتعدادسھام
 تعدادسھام سرمايه كاھش يا سھام تجزيه دراثر يا سرمايه افزايش اگر در طول سال در اثر ليكن

 خالص وسود محاسبه شده عادي تعدادسھام ميانگين بايستي شخص نباشد كامل دريكسال
 امر اين دراجراي.آيد بدست ھرسھم خالص تاسود گردد تقسيم عادي سھام برتعدادميانگين

 تعداد تاميانگين جمع شوند يكديگر مدت شده وبا تعيين به نسبت سال عادي تعدادسھام بايستي
. آيد بدست برسھام

:عدديمثال 
 صادر و فروخته باشد عادي سال سھم درابتداي فردوس شركت كنيد فرض 000/4X5تعداد

را  به  سھامداران / 1/4در تاريخX5شركت از سھام باقيماندهسھم 000/1 سال  نيزطيدر 
 X5/10/1  بعنوان ديگر سھم 000/5 مقررات تعدادبارعايت تاريخ   فروخته پس در جديد

 معادل آنچه داشت سھام سھامدار به ھر كه طوري فروش رساند به وبه منتشر سرمايه افزايش
 000/351/78  در سال شركت   ويژه  سود  كه  صورتي  X5 فروخته شده است در مبلغجديد
. باشدمي لایر



: X5 در سال ھرسھم سود خام وتعيين عادي تعدادسھام ميانگين محاسبه مطلوبست

1.000=4.000=  سال 1 سھم به مدت 4.000تعداد 

  4    4
3850= 15.000=  سال 3 سھم به مدت 5.000=1.000+4.000

                                    4              4
 :X5 29/12 تا 1/10 تاريخاز 

2500=000/10= سال1 سھم به مدت 1.000تعداد 
           4  4

000/1+3850+2500=7350 م در طول سال        تعدادسھا ميانگين

7835100=10660سود خام ھر سھم                       
          7350



 نشده تشكيل راي حق داراي وممتاز عادي فقط از سھام شركت سرمايه كه شركتھاييدر )ب
 مانند سھام ممتاز عادي به سھام تبديل انواع اوراق بھادار قابل عاديباشد و عالوه بر سھام 

 منتشر و به فروش عادي به سھام تبديل قرضه قابل اروراق و عادي به سھام تبديلقابل 
. شودمي تلقي پيچيده يا ساختار مختلط داراي شركت سرمايهً اصطالحا باشد رسانيده
 رود مي بكار مالي متناسب با سال عادي موزون تعداد سھام ميانگين روش شركتھا ايندر 
 االصول علي وجود دارد و عادي به سھام تبديل آنھا اوراق قابل سرمايه چون در ساختار ليكن

 اين و لذا كنند تبديل عادي توانند اوراق خود را به سھام مي اوراق اين صاحبان تاريخيدر ھر 
 مي وگزارش تعيين ھر سھم را يافته تقليل ابتدا سود اوليه ھر سھم و سپس سود شركتھا تبديل
.كنند

:يافته شده اختصاص تقسيم سود يا در سود سھام محدوديت
: شامل دو قسمت است كلي سود انباشته به طور تقسيم حساب ياسود انباشته و 

يابد مي اختصاص گذاريھا سرمايه بابت اندوخته ھا و كه وجوھي -1       
نيافته تخصيص سود -2       



 يافته تخصيص سود ولي گيرد قرارمي سھامداران بين تقسيم مورد نيافته تخصيصسود 
 از سود آينده ھدفھاي اجراي براي شركت كه دارد وجوھياختصاص به اندوخته ھا و 

 شركت اقدامات وساير اندوخته ھا براي كهاختصاص داده است و لذا آن بخش از سود انباشته 
 239برابر ماده . گيرد قرار تقسيم سھامداران به عنوان بين تواند نمياختصاص داده شده 

 عبارتست تقسيم سود قابل 1347 اصالح قانون تجارت مصوب اسفند ماه قانوني اليحهقانون 
:از

مالي سود خالص دوره - سال قبلزيان+ نشده سال قبلتقسيم سود -واختياري قانونياندوخته 

 شده است و بيان كامل سود سھام به طور محدودكنندهعوامل 239 در ماده بنابراين
: عبارتند از

 قانوني اندوخته -1
اختياري ھاي اندوخته ساير -2
قبل سال زيانھاي -3
 سود انباشته تقسيم حساب سود يا از سود انباشته بخشي در واقع مورد فوق شامل كه
 دوره ويژه قبل سود سالھاي كاركرد نتيجه در ويا مديره ھيات پيشنھاد ويا طبق قانون كهاست 
 سھامداران به بين تقسيم قابليت ويژه سود بقيه وسپس شود مي گذاشته كنار جديد مالي

.كند مي پيدا را سھمي سود يا پرداختيصورت سود سھام 



:بنابراين
 قبل از سالھاي وزيانھاي اندوخته ھا براي كه است مواردي شامل درسودسھام محدوديت
 بايستي انباشته ويژه از سود تخصيصھر گونه  . شودمي اختصاص داده  شركتسود انباشته 
 تقسيم صورتحساب شامل مالي صورتھاي ثبت و ضمنا در تخصيص مربوط به آن درحسابھاي

 پيوست ھاي يادداشت در بايد آنھا جزئيات ويا ترازنامه افشا شود وصورتسود انباشته 
.  ثبت و درج گرددمالي صورتھاي

 عالوه بر كه قرار باشد عمومي مجمع وتائيد مديره ھيات توصيه اگر بنا به :به طور مثال 
 خدمت بازخريد براي ،شركت آتي طرحھاي و احتياط براي ديگري ،اندوخته قانونياندوخته 
 در بايستي نمايد منظور راي حق ممتازبدون سھام وبازخريد اوراق قرضه وبازخريد  كاركنان
. گرددبستانكار اندوخته فوق حسابھاي از يك سود انباشته ھر تقسيم حساب بدھكارنمودنمقابل 

:عدديمثال 
لایر سود 000/000/500 زعفران اشتغال دارد در مبلغ وفروش كشت به كه بيرجند شركت

 مبلغ پايان در شركت)سنواتيسود ( نشدهتقسيممانده سود .  داردماليات سال X4 بعدازكسر ويژه
٪از 10 گذاشتن كنار با عموميسال مجمع X3مديره ھيات توصيهلایر است بنا به 000/000/6
 بازخريد٪به عنوان اندوخته 10 و احتمالي زيانھاي براي احتياطي به عنوان اندوخته ويژهسود 

٪اندوخته 5 عالوه بر شركت كاركنان بازخريد٪براي پاداش 5 ورايسھام ممتاز بدون حق 
. موافقت نموده است قانوني



 مزبور را دفتر ھاي گذاشتن اندوخته كنار يا تخصيصثبت مربوط به  : ًاوال مطلوبست
 يافته تخصيص و سود نيافته تخصيص مبلغ سود تعيين : ًثانيا. بنويسند بيرجند شركتروزنامه 

 و قانوني اندوخته ميزان.   نمودتقسيم توان مي سھامداران بينچه مبلغ سود سھام  : ًثالثا
ديگر لایر 000/500/2 يعني كاركنان بازخريدمعادل آن اندوخته پاداش 

000/500/2=5٪×000/000/50
 سھام ممتاز بازخريد اندوخته ومعادل احتياطيمبلغ اندوخته 

000/000/5=10٪×000/000/50
:بيرجند شركتثبت روز نامه 

29/12/X4 :000/000/15 سود انباشته تقسيم
000/500/2   قانوني اندوخته
000/500/2  بازخريد پاداش اندوخته
000/000/5 سھام ممتازبازخريد اندوخته
                    000/000/5 احتياطي اندوخته

 اندوخته ھا از سود انباشتهتخصيصبابت 
X4سال پايان سود انباشته در تقسيم حساب نمايش



 اندوخته ھا از سود انباشتهتخصيصبابت 
X4سال پايان سود انباشته در تقسيم حساب نمايش

000/000/15000/000/6
قبليمانده       

يابابت اندوخته ھا          
000/000/50يافته سودتخصيص   

بعدكسرماليات سودويژه

000/000/41نيافته تخصيصمانده سود 

. نمود تقسيم سھامداران به عنوان سھم سود سھام بين توان مي را 000/000/41مبلغ 



: فصل چھارم

اوراق  قرضه پرداختی



:مقدمه
 عامسھامي شركت  كتبي از انواع تعھدات يكي  پرداختياوراق قرضه 

 عامسھامي شركت دران  كه. ميباشد اشخاص ثالث درمقابل دولت يا
 مبلغكه نمايد مي يا دولت تعھد نموده است يا اوراق قرضه كردهمنتشر 
 پرداخت پول بهتاريخ يعني سررسيد اوراق قرضه را در دربرگمندرج 
 در فواصلكه كند مي تعھد "ضمنا.  اوراق قرضه بپردازندخريدار
كه است بديھي  كند پرداخت نيز سود اوراق قرضه را تعيين  زماني

 بهقبلي از منابع بيش پولي نياز  درواقع دولت ويا عام سھامي شركتھاي
 اوراق قرضه بهوفروش وانتشار اقدام به چاپ بانكھا استقراض از جاي

 تا با فروش اوراق قرضهنمايند مي ديگر حقوقي ھاي وشخصيتمردم 
شركت كلي ونياز ماند مي باقي شركت بلند مدت به عھده پرداختيتعھد 

 دارنده گان پول حاظربرخي  اينكهنظر به .  گردد مي دولت برطرف يا
مالكين در زمره سھامدار به عنوان شركت سھام از خريد با نيستند
 شوندشريك  شركت باسود آينده تا در گيرد مي قرار شركت



 تا بنمايند شركت از پرداختني اوراق قرضه خريد تا پول خود را صرف ميدھند ترجيح بلكه
 ديگر طرف واز مطمئن سرمايه طرف سود يك واز گيرند قرار شركت گزاران سرمايهجزء 
 اين اوراق قرضه اين خريدار زيرا.     گردد مند اصل طلب خود قبل از سھامداران بھره دريافت
 انحالل و كندموقع خريداري را شركت اوراق قرضه سھام خريد جاي اگر به كه را دارد طفكر

 امر مانده پايان ودر پرداخت گردد بايد موئسسه بدھيھاي ابتدا تجاري واحد ورشكستگي
 برخي بسا در وچه گردد تقسيم سھامداران بين سرمايه سھام وتعداد به نسبت شركت داراييھاي

 ولذا  شودنمي بازيافت نيز آنان سرمايه اصل بلكه نشده سامداران عايد سوديموارد نه تنھا 
 كه سھام اوراق قرضه را خريد جاي به ميدھند ترجيح دارنده گان پول مازاد بر مصرف اكثر

 به آنھا باز حتمي به طور تقريبا سررسيد در نيز سرمايه داشته واصل ومشخص معينسود 
 سرمايه سپرده بانكھا خاطر در اطمينان براي اينكه ويا نمايد خريداريپرداخت خواھد شد 

 با فروش اوراق نيز عام سھامي شركتھاي ديگراز طرف كنند بلند مدت گزاري
 وام يا بانكھا به مراجه حال از عين ودر خود را مرتفع ساخته مالي نيازقرضه 

 در مخارجي پرداخت واحتماال بلند مدت داراييھاي گرو گذاشتن يا ديگردھنده گان 
 به فروش ميدھند ترجيح نيز عام سھامي شركتھاي خواھند شد لذا نياز بي امر اين

. اوراق قرضه متوسل شوند وچاپ



 مناسبي پشتوانه شركت مالي وضع وساختار در گذشته شركت موفق بودن كه است بديھي
: چاپ اوراق قرضه الزم استبراي. ميباشد فروش اوراق قرضه براي
 پرداخت شده شركت بانكي عام توسط سھامداران به حساب سھامي شركت تمام سھام  :ًاوال
باشد
. باشدرسيده شركت عمومي مجمع تصويب به متوالي ال در دوس شركت دو تراز نامه  :ًثانيا

 آن به ادراه وشرايط در مورد انتشار اوراق قرضه عمومي صورتجلسه مجمع بايستي: ًضمنا 
.  به چاپ برسدمذبور مصوبه شركت رسمي روزنامه ودر مستقيم قضايي قويه شركتھايثبت 

: چاپ شودبايد زير اوراق قرضه موارد درھربرگ

قرضه اوراق اسمي قيمت
قرضه اوراق سررسيد تاريخ

قرضهنرخ بھره اوراق 
قرضه پرداخت بھره اوراق تاريخھاي

بازخريديارزش بازار 



:فروش اوراق قرضه
:ميشود وفروش خريداوراق قرضه در سه حالت 

قرضه اوراق برگھاي به بھاء مندرج در يعني اسمي قيمت به –الف 
 صدوـك با عدد اسمي درصد اضافه تر از ارزش يك "مثال اسمي از ارزش بيش قيمت به –ب 

.ميشود اوراق قرضه به صرف فروخته گويند ميً اصطالحا.ميشوددرصد مشخص 
 ميشود فروخته اسمي از ارزش كمتر درصد يكً مثال اسمي از بھاء كمتر قيمت فروش به –پ 
.ميگيرد صورت كسر حالت فروش اوراق قرضه به اين ودر ميشودمشخص % 99 با عدد كه
 

:انواع اوراق قرضه
 برگ اوراق قرضه نام روي يعني ميشود نام فروخته بيًمعموال اوراق قرضه به صورت 

 روي را مالك است نام ممكن عام سھامي شركتھاي از برخي ليكن.  چاپ نشده استمالكھا
 ابطال اوراق ويا در محضر رسمي سند تنظيم با يا اوراق قبيل اين انتقال بنويسنداوراق قرضه 

 صورت صادركننده شركت توسط جديد خريدار به نام جديد اوراق قرضه تنظيم در قبليقرضه 
:ميشود بندي طبقه زير صورتھاي از مورد فوق اوراق قرضه به وغير.ميگيرد



. مشخص پشتيوانه وبدون معين پشتيوانه داراي اوراق قرضه –الف 

 شده معين شركت بلند مدت دارائي اوراق قرضه به پشتوانه وبازپرداخت است فروش ممكن
 بلد مدت دارائي بايستي كافي صورت موقع باز پرداخت در صورت نداشتن وجه نقد دراينباشد 

 فروش كه درصورتي محل آن اوراق قرضه به صاحبان آنان بازپرداخت شود وازفروخته شده 
 صورت فروش دراين صورت گرفته باشد مشخصي ياپشتوانه وثيقه تعيين قرضه بدون واوراق

 در ھر دو حالت اعتبار كه است بديھي. ميشود انجام كلي اوراق قرضه اعتبار وبازپرداخت
 با كامل ارزش اوراق قرضه ارتباط ولذا خواھدبود پشتوانه اوراق قرضه صادره شركت وحيثيت
 معتبر شركت اگر "مثال خواھدداشت قابل توجه اوراق قرضه وشرايط صادركننده شركتاعتبار 
 بانكھا نزد گذاري سرمايه از نرخ بھره كمتر شركت نرخ بھره اوراق قرضه صادره ليكنباشد 

 خريد براي داران سرمايه در جمع شركتاحتمال فروش اوراق قرضه .  معادل آنھا باشدحتي يا
 بھره اوراق قرضه صادره آن ونرخ معتبر باشد شركت اگر ليكن.  باشدمي بعيداوراق قرضه 

 صورت دراين شده باشد معين بانكھا نزد گذاري سرمايه از نرخ بھره بيش دودرصد تا يك
 يعني. آن شودمعاله آن اسمي از ارزش بيش% 5 است ممكن حتي شركتارزش اوراق قرضه 

. به صرف فروخته شودشركتاوراق قرضه 



:اوراق قرضه قابل تبديل –ب 
 برخوردار ھستند به خوبي مالي وضعيت واز ھستند سوددھي حسن سابقه داراي كه شركتھاي

 قابليت  وباتعھد گذاران اقدام به صدور اوراق قرضه سرمايه جلب نظر براي امتياز يكعنوان 
.نماييد مي معين درتاريخھاي يا درسرسيد شركت به سھام تبدديل

 مشخص تاريخھاي يا اوراق قرضه تاسرسيد جديد از صدور سھام شركتھا قبيل اين "معموال
 سرمايه ارزش سھام شركت به حسن سابقه وباتوجه كنند مي خوداريشده در اوراق قرضه 

 قرضه نسبت به تبديل دارندھاوراق ودرنتيجه.آيد وجودمي به طور محسوس به دربازار شركت
.اوراق قرضه به سھام اقدام خواھد نمود

:اوراق قرضه دارای سر رسيد متوالی: پ
 در سالھای ھستندکه قرضھایاين اوراق قرضه که به آن قرضه سلایر می گويند اوراق 

 سال ديگردرسال 3متوالی ھر بخشی از آن پرداخت می شود مثال بازپرداخت اولين بخش در 
 قبيل اوراق قرضه به سرمايه گذاران اين بخش شداين خواھد بعدانجام سالھای ودرچھارم 

.  انتخاب نماينداختيار را می دھد که مدت باز پرداخت اوراق قرضه را خودشان تعيين يا



:فروش اوراق قرضه به کسر
اران  به ھنگام صدور و فروش اوراق قرضه نرخ بھرھای که بابت خريد به خريدھرگاه

اوراق قرضه کمتر پرداخت گردد کمتر از نرخ بھره متداول بازار باشد در اين صورت قيمت 
 اين کاھش قيمت اوراق قرضه را کسر ولذا اسمی ان در بازار به فروش خواھد رسيد ازبھای

.اوراق قرضه می گوييم
 نمیشرکت فروشنده .....در حالت فروش اوراق قرضه کسر تمام مبلغ اسمی اوراق قرضه 

اوراق  در سر رسيد عالوه بر پرداخت سود در ھر سال بايستی تمام مبلغ اسمی حليکه  شوددر
مانند نوعی ھزينه قرضه را پرداخت نماييد به ھمين دليل کسر اوراق قرضه در ھنگام فروش 

 سالنه اما کسر اوراق قرضه تا مدت سر رسيد اوراق قرضه ھمراه با پرداخت خواھدشدبدھکار 
 موقع پرداخت آخرين بھره اوراق قرضه آخرين ودربھره اوراق قرضه ھمه ساله مستھلک شده 

مانده حساب کسر اوراق .مانده کسر اوراق قرضه نيز پرداخت و حساب آن صفر خواھد شد
 معادل کسر شودزيرا در تراز نامه شرکت از اوراق قرضه پرداختی کسر می ھرسالقرضه در 

 محاسبه مبلغی که بايستی ميباشدبرایاوراق قرضه وجه نقد کمتر از ارزش اسمی اوراق قرضه 
سر شوند دو ھمه ساله از حساب کسر اوراق قرضه در موقع پرداخت بھره اوراق قرضه ک

:روش متداول است 
موثر روش استھالک بھره -1
 روش خط مستقيم-2



:روش استھالک بھره موثر برای کسر اوراق قرضه
 دفتری مشخص می وارزشدر اين روش کسر اوراق قرضه از مبلغ اسمی اوراق کم می شود 

بھره ھر سال به شود ارزش دفتری اوراق قرضه را در نرخ بھره بازار ضرب ميکنند و نرخ 
 متعھد شده اوراق قرضه مبلغی است که از کسر وبھرهنرخ بازار بدست می آيد که تفاوت آن 

ب کسر اوراق قرضه اوراق قرضه بايد کاھش يابد و اين عمل ھمه ساله تکرار می شود تا حسا
.صفر شود 

:مثال عددی
با % 12لایر با نرخ بھره1000000برگ اوراق قرضه 100شرکت سھامی عام زاھدان •

بود و در نتيجه اين اوراق به %15ساله منتشر کرد نرخ بھره بازار در تاريخ انتشار 5سررسيد 
 سال در پايان سال 5 پرداخت شد و بعد ھرسال سود اوراق قرضه در پايان ندکسر فروخته شد 

x5 به فروش اوراق  بھای اوراق قرضه تماما باز پرداخت شد مطلوب است ثبت عمليات مرتبط
اولقرضه در سال 

x5,x4,x3,x2,x1بھره پرداخت ھر سال اوراق قرضه در سالھای 
x5باز پرداخت اوراق قرضه در پايان سال 

کسر اوراق قرضه را به روش استھالک بھره موثر مستھلک نماييد



 و مجموع 497177/0عبارتست از % 5در % ) 15( با نرخ بازار لایرارزش فعلی يک 
352155/3 عدد لایر سال بھره قسطی يک 5ارزش فعلی 

سالمبلغ بھره پرداختی اوراق قرضه در ھر 
 12000000=12%×100000000

قرضه اوراق 100000000ارزش فعلی 
49717700=497177/0×100000000

سال5مجموع ارزش فعلی بھره ھر سال برای
40225860=3352155×12000000

قرضهقيمت فروش اوراق 
89943560=400225860+49717700

اولکسر اوراق قرضه در ابتدای سال 
10056440=89943560-100000000

 قيمت دفتری سال اول لایر 8994356 مبلغ 1xبرای استھالک کسر اوراق قرضه در سال 
اوراق قرضه بايد خواھد بود که آن را در نرخ بھره بازار ضرب می کنند و مبلغی که کسر 

:مستھلک شود به دست می آيد
13491534=15%×89943560



شود مبلغی که بايد کسر اوراق قرضه کم 1xدر سال 
1491500=12000000-13491500

2xارزش دفتری سال
91435000=1491500+89943500

 2xبھره اوراق قرضه به نرخ بازار در سال 
13715000=15%×91435000

شود از کسر اوراق قرضه بايد کم 2xمبلغی که در سال 
1715000-12000000-13715000

3xارزش دفتری سال 
93150000=1715000+91435000

 3xبھره به نرخ بازار در سال 
13972500=15%×93150000

از کسر اوراق قرضه بايد کم شود 3xمبلغی که در سال 
1972500=12000000-13972500

4xارزش دفتری 
95122500=1972500+93150000

4xبھره به نرخ بازار 
14268000=15%×95122500



شوداز کسر اوراق قرضه بايد کم 4xمبلغی که در سال 
2268000=12000000-14268000

 5xارزش دفتری 
97390500=2268000+95122500

5xبھبود نرخ بازار 
14608500=15 % ×97390500

شود از کسر اوراق قرضه بايد کم 5xمبلغی که در سال 
2608500=12000000-14608500

1000=99999000=2608500+97390500



: دفتر روزنامه شرکت سھامی عام زاھدانثبتھای
 :1xابتدای سال 

89943560    وجه نقد
10056440   کسر اوراق قرضه

100000000اوراق قرضه پرداختی
 :1xآخر سال 

13491500   ھزينه بھره اوراق قرضه  
12000000  وجه نقد

1491500        قرضهکسر اوراق 
قرضهپرداخت بھره سال اول اوراق 

 :2xآخر سال 
13715000ھزينه بھره اوراق قرضه

12000000وجه نقد
1715000کسر اوراق قرضه



 :x3آخر سال 
13972500 قرضهھزينه بھره اوراق 

12000000 وجه نقد
1979500    کسر اوراق قرضه

 :x4آخر سال 
14268000  قرضهھزينه بھره اوراق 

12000000  نقدوجه 
2268000     قرضهکسر اوراق 

 :x5آخر سال 
14609440   ھزينه بھره اوراق قرضه

12000000   نقدوجه 

2609440    قرضهکسر اوراق 



قرضهپرداخت بھره اوراق 

 :5xآخر سال 
100000000اوراق قرضه پرداختی

100000000وجه نقد
قرضهبابت بازپرداخت اصل اوراق 

:روش استھالک خط مستقيم برای کسر اوراق قرضه
کل کسر اوراق اين روش ساده تر از روش استھالک بھره موثر ميباشد در اين روش منبع 

الھای بعد نيز مساوی قرضه را به مدت اوراق قرضه تقسيم می کنند و مبلغ ھر سال را که در س
ھر سال به دست می ميباشد به بھره تعھد شده اوراق قرضه اضافه می نمايند و ھزينه بھره 

.آيد



 اگر در مسئله شرکت سھامی عام زاھدان استھالک کسر اوراق قرضه به روش :بطور مثال
 است به مدت 10056440مستقيم استھالک منظور شود کل مبلغ کسر اوراق قرضه که مبلغ 

:يعنی.  سال است تقسيم ميگردد5اوراق قرضه که 

ميشودمبلغی که ھر سال از کسر اوراق قرضه مستھلک 

 2011288=5÷10056440
سالھزينه بھره قابل ثبت ھر 

14011288=2011288+12000000

 :1xثبت پرداخت بھره اوراق قرضه در پايان سال 

29/12 /x1: 
14011288ھزينه بھره
12000000وجه نقد

2011288   کسر اوراق قرضه



29/12 /x2: 
14011288ھزينه بھره
12000000وجه نقد

2011288   قرضهکسر اوراق 
29/12 /x3: 

14011288ھزينه بھره
12000000وجه نقد

2011288   کسر اوراق قرضه 
29/12 /x4: 

14011288ھزينه بھره
12000000 نقدجه

2011288   قرضهکسر اوراق 
29/12/5x: 

14011288ھزينه بھره
12000000وجه نقد

2011288   کسر اوراق قرضه



 کسر اوراق قرضه در روش مستقيم استھالکحساب

1/1/1x     : 10056440         29/12/1x      : 
2011288

 29/12/2x       : 2011288
 29/12/3x       : 2011288
 29/12/4x       : 2011288

29/12/5x       : 2011288
10056440جمع                



:فروش اوراق قرضه با صرف 

باشد ارزش  در توزيع اوراق قرضه بھره تعھد شده اوراق قرضه بيش از بھره بازار ھرگاه
ی معادل متفاوت بھره ًبازار اوراق قرضه به قسمتی بيشتر از مبلغ اسمی آن و حدودا به مبلغ
 فروش اوراق قرضه بازار و بھره اوراق قرضه به فروش خواھد رسيد در چنين حالتی در قبال

رضه در ترازنامه بيش از قيمت اسمی تفاوت وجوه نقد دريافتی شرکت و بھای اسمی اوراق ق
مانده صرف اوراق قرضه . شرکت به حسابی به نام صرف اوراق قرضه بايستی بستانکار شود

ل صرف اوراق در ترازنامه شرکت به حساب اوراق قرضه پرداخت اضافه ميشود زيرا معاد
صرف اوراق قرضه نيز ميبايستی در . قرضه در وجه نقد شرکت اضافه دريافتی انجام شده است

ق قرضه، ھزينه مدت عمر اوراق قرضه مستھلک شده و ھر سال به ھنگام پرداخت بھره اورا
 منظور گرديده و حساب صرف اوراق قرضه حسابھابھره اوراق قرضه معادل نرخ بازار در 

. و مستھلک شودمعادل تفاوت بھره بازار و بھره تعھد شده اوراق قرضه بايستی بدھکار 
ز مانند، استھالک برای محاسبه مبلغی که ھر سال بايستی از صرف اوراق قرضه کسر گردد ني

 روش استھالک نرخ بھره موثر و روش استھالک خط مستقيم عمل 2کسر اوراق قرضه 
.ميشود



:روش مستقيم استھالک صرف اوراق قرضه
 اوراق قرضه مستقيم نحوه و مبلغی که ھر برمدتدر اين روش مبلغ صرف اوراق قرضه را 

مبلغ مذکور ضمن بدھکار شدن . سال بايد از صرف اوراق قرضه مستھلک شود بدست می آيد
شود و ھزينه اوراق ًدر صرف اوراق قرضه عينا از مبلغ بھره پرداخت شده اوراق قرضه کم مي

. قرضه به نرخ روز در حساب ھزينه بھره بدھکار خواھد شد
:مثال عددی

در % 12 را با بھره ريالی 000/500 برگ اوراق قرضه 50 تعداد خاششرکت سھامی عام 
بود لذا اين اوراق % 10 نرخ بھره بازار 1x سالسال منتشر و به فروش رساند چون در سال 

 که موعد سر رسيد اوراق قرضه بود اوراق قرضه، 5xدر پايان سال . به صرف فروخته شدند
به % 12 نيز بھره اوراق قرضه به نرخ 5x تا1xخريداران بازپرداخت شد و در طول سالھای 

. ثبت فروش اوراق قرضه به صرفمطلوبست. خريداران پرداخت شد
اق قرضه در ثبت بھره اوراق قرضه و استھالک صرف اوراق قرضه و ثبت بازپرداخت اور

.خاشدفاتر شرکت سھامی عام 
.روش استھالک صرف اوراق قرضه به طريق مستقيم استھالک عمل گردد



 5 و ارزش فعلی 620921/0، % 10 بر مبنای نرخ لایر 1ًضمنا ارزش فعلی 
. ميباشد790787/3، %  10 بر مبنای ريالیقسط يک 

قرضه برگ اوراق 50کل ارزش اسمی 
250000000=500000×50

قرضهبھره تعھد شده ساليانه اوراق 
3000000=12%×25000000

ساله 5 اوراق قرضه ريالی 25000000ارزش فعلی 
15523025=620921/0×25000000

قرضهريالی بھره اوراق 3000000 قسط 5ارزش فعلی 
11372361=790787/3×3000000

اوراق لایر 25000000مبلغ فروش رفته 
26895386=11372361+15523025

قرضهکل مبلغ صرف اوراق 
1895386=25000000-26895386

ميشودمبلغی که ھر سال از صرف اوراق قرضه مستھلک 
2/379077=5÷1895386

سالمبلغ ھزينه بھره ھر 
8/2620922=2/379077-3000000



:خاشثبت عمليات در دفتر روزنامه شرکت سھامی 

1/1/x1  : 
8/2620992ھزينه بھره

2/379077   قرضهصرف اوراق 
3000000    نقدوجه 

29/12/x2 : 
8/2620992  بھرهھزينه 

2/379077    قرضهصرف اوراق 
3000000    نقدوجه 

29/12  /x3: 
8/2620992   بھرهھزينه 

2/379077     قرضهصرف اوراق 
3000000      نقدوجه 



29/12/x4: 
8/2620992ھزينه بھره

2/379077  قرضهصرف اوراق 
3000000   نقدوجه 

29/12/x5: 
25000000  پرداختیاوراق قرضه 

25000000  نقدوجه 
:استھالک صرف اوراق قرضه به روش استھالک بھره

ری ميباشد را در در اين روش ابتدا سھامی فروخته شده اوراق قرضه که در واقع ارزش دفت
اوراق قرضه به نرخ بھره بازار ضرب ميکنند و مبلغ ھزينه به قيمت روز سال اول فروش 

.دست می آيد
راق قرضه در  ھزينه بھره به نرخ بازار و نرخ بھره تعھد شده مبلغ استھالک صرف اوتفات

 را از ارزش 1x مبلغ استھالک صرف اوراق قرضه در سال ًمجددا. سال اول را معين ميکند
 . شوددفتری سال کسر می کنند و ارزش دفتری اوراق قرضه در سال دوم معين می



اق قرضه در سال دوم بدست می آيد پس ارزش دفتری سال دوم را در نرخ بھره ضرب ميکنند و ھزينه بھره اور
ً مجددا.   در سال دوم مشخص می نمايدکه تفاوت آن با بھره پرداخت شونده ميزان استھالک صرف اوراق قرضه را

ری سال دوم کسر ميکنند و قيمت در سال سوم مبلغ استھالک صرف اوراق قرضه در سال دوم را از ارزش دفت
ب در مدت اين اوراق قرضه اين عمل دفتری اوراق قرضه پرداختی برای سال سوم بدست می آيد و به ھمين ترتي

. ھمه ساله تکرار می شود
:مثال عددی

.  را به روش استھالک بھره حل نمائيدخاشمفروضات مربوط به شرکت سھامی 
26895386    قرضهبھای فروش اوراق 

:1xھزينه بھره سال 
2689538=10%×26895386

:1xاستھالک صرف اوراق قرضه 
310500=2689538-3000000

:2xارزش دفتری 
26584886=310500-26895386

:2xھزينه بھره 
2685488=10%×26584886



: x2استھالک صرف اوراق قرضه سال 
340500=2658500-3000000

:x3ارزش دفتری اوراق قرضه سال 
26243386 =3401500-26584886

 :x3ھزينه بھره 
2624338=10%×26243386

:x3استھالک صرف اوراق قرضه 
375700=2624338-3000000

: x4ارزش دفتری اوراق قرضه 
25867686 =37570-26243386

: x4ھزينه بھره 
2586768=10%×25867686

:4xاستھالک صرف اوراق قرضه 
413200=2586768-3000000

:5xارزش دفتری 
25454486 =413200-25867686

:5xھزينه بھره 
2545448=10%×25454486

:5xاستھالک صرف اوراق قرضه
454500=2545448-3000000

1895500=45400+413200+25867686 +375700+341500 +
310500



صرف اوراق .  بيش از صرف اوراق استلایر 12جمع استھالک صرف اوراق قرضه مبلغ 
 مزبور از آخرين مبلغ استھالک صرف اوراق قرضه لایر 12 سال می باشد و 5قرضه در طول 

:کم ميشود در نتيجه استھالک صرف اوراق قرضه به شرح زير می باشد
 :x5استھالک صرف اوراق قرضه در سال 

454488=12-454500
ثبت پرداخت بھره اوراق قرضه در دفتر 

: به روش استھالک بھرهخاشروزنامه شرکت 

29/12/1x :
2689500  ھزينه بھره

310500     قرضهصرف اوراق 
000/000/3وجه نقد

29/12/2x:
2658500    ھزينه بھره

341500      قرضهصرف اوراق 
000/000/3  وجه نقد



29/12/3x:
2624300   ھزينه بھره

375700     صرف اوراق قرضه
000/000/3 وجه نقد

29/12/4x:
2586800    بھرهھزينه 

413200      قرضهصرف اوراق 
000/000/3  نقدوجه 

29/12/5x:
2545512     بھرهھزينه 

454488       قرضهصرف اوراق 
000/000/3   نقدوجه 



حساب اوراق قرضه به روش استھالک بھره 

1x                :310500   1/1/1x         :1895388صرف سال

2x                   :341500صرف سال

3x                   :375700صرف سال

4x                   :413200صرف سال

5x                   :454488صرف سال

1895388جمع                                



:فروش اوراق قرضه با سر رسيد متوالی به کسر يا صرف

در اين حالت . شدممکن است به جای سر رسيد در اوراق قرضه سررسيد متوالی تعيين شده با
 دسته بندی شده برای ھر سررسيد بصورتاوراق قرضه فروخته شده با سررسيد متوالی را 

. ثبت نمايندحسابھابايستی جدا از سررسيد ديگر محاسبه و در 

:مثال عددی
 4 ساله، با برگ 3 برگ 10 برگ اوراق قرضه با سررسيد متوالی 5اگر شرکت سھامی الف 

 ساله منتشر نموده و به فروش 7 برگ 10 ساله و 6 برگ 10 ساله، 5 برگ 10ساله، 
 ساله نيز جداگانه و به ھمين ترتيب برای 4 ساله جداگانه برای 3رسانيده باشد بھتر است برای 

مل آورده و ھزينه ھر سررسيد جداگانه محاسبات مربوط به کسر يا صرف اوراق قرضه را به ع
. ھزينه بھره دوره مالی منظور نمايندبعنوانبھره ھر سررسيد را با يکديگر جمع نموده و 

، محاسبه سررسيدجداگانهکسر يا صرف اوراق قرضه با سررسيد متوالی را نيز برای ھر 
. را منظور نمايندسررسيدھانموده و جمع استھالک صرف يا کسر اوراق قرضه برای تمام 



:بازپرداخت اوراق قرضه
: فروش و بازپرداخت اوراق قرضه صادر در تاريخ بھره

 يا اينکه فاصله انداوراق قرضه فروخته شده يا منطبق با موعد پرداخت بھره فروخته شده 
در حالت اول فرض ميشود که اوراق . اندزمانی بين موعد پرداخت بھره آنھا به فروش رفته 

در اين حالت به قيمت اسمی . قرضه درست در موعد پرداخت بھره به فروش رفته باشند
. و در نتيجه به قسمت اسمی ھم بازپرداخت ميشونداندفروخته شده 
:مثال عددی

 سال را در 5 به سررسيد ريالی 500000 ضه برگ اوراق قر 10شرکت سھامی عام زابل 
در % 20بھره اوراق قرضه ھمه ساله به نرخ . به فروش رسانيد) روز صدور (1/4/1xتاريخ 
. بھای اوراق قرضه بازپرداخت شد 1/4/6x پرداخت گرديد و در تاريخ ھرسال/ 1/4تاريخ 

 در دفتر 1/4/6x نمايش آخرين بھره در پايان سال پنجم و بازپرداخت اوراق در مطلوبست
. يان سال پنجمروزنامه شرکت زابل و نمايش بھره پرداختی اوراق قرضه از ابتدا تا پا

 9 بنابراين در پايان ھر سال اند صادر و به فروش رسيده 1/4چون اوراق قرضه در تاريخ 
 ماه را 12 حساب وجه نقد معادل بھره 1/4ماه بھره پرداختی بايد ثبت شود و در تاريخ 

 ماه آن به حساب بھره پرداختی بدھکار 9پرداخت می کند ليکن سه ماه آن به حساب ھزينه و 
. خواھد شد



 در دفتر کل شرکت بستنکار ماه مانده 9 حساب بھره پرداختی با 6xبنابراين در ابتدای سال 
:زابل افتتاح شده است يعنی
10×500000=5000000            زابلکل اوراق قرضه شرکت 

5000000×%20=1000000       قرضهبھره ھر سال اوراق 
1000000×=750000   شود پرداخت می 1/4/6xکه در 5x ماه سال 9بھره 

 :1/4/6xثبت روزنامه زابل در تاريخ 
1/4/x6 :

750000        پرداختیبھره 
        قرضهھزينه بھره اوراق 

250000

1000000                   نقدوجه 
قرضهبابت پرداخت بھره سال پنجم اوراق 

1/4/6x : 
5000000      پرداختیاوراق قرضه 

5000000      نقدوجه 
ضه ق اق او داخت بازپ وخهبابت دف x1/1/4شده



حساب بھره پرداختی اوراق قرضه در دفتر کل شرکت زابل

1/4/2x     75000029/12/1x     750000
1/4/3x     750000 29/12/2x     750000
1/4/4x     75000029/12/3x     750000
1/4/5x     750000 29/12/4x     750000

1/4/6x     75000029/12/5x     750000



:فروش و بازپرداخت اوراق قرضه صادره در بين موعد مقرر
رسم بر اين است در صورتی که اوراق قرضه بعد از موعد پرداخت بھره فروخته شده باشند 
خريدار وصول می که عالوه بر دريافت اصل مبلغ ورقه قرضه، بھره مدت سپری شده نيز از 

. يکسال کامل به وی پرداخت خواھد شدبھرهگردد و پس در موعد پرداخت بھره ، 
:مثال عددی

 ھر 1/4 خود را که در تاريخ ريالی 500000 برگ اوراق قرضه 5شرکت سھامی ايرانشھر 
 فروخت بھره اوراق قرضه ھمه ساله 15/5/1xسال سررسيد پرداخت بھره آن بود در تاريخ 

 ضمن پرداخت آخرين 1/4/6x ھر سال پرداخت گرديد و در پايان سال پنجم يعنی 1/4در تاريخ 
.بھره بھای اوراق قرضه نيز بازپرداخت شد

 و پرداخت اولين بھره اوراق قرضه در 15/5/1x ثبت فروش اوراق قرضه در مطلوبست
1/4/2x 1/4/6 و بازپرداخت اوراق قرضه درxًضمنا بھره .  در دفتر روزنامه شرکت ايرانشھر

.در سال بود% 20اوراق قرضه 
5×500000=2500000 برگ اوراق قرضه بدون کسر يا صرف             5بھای 

15/5/1x         62500 =45×20%×2500000 تا 1/4/1xبھره اوراق قرضه از 
     360



 بھره اوراق قرضه از خريداران وصول می شود و ليکن بايستی در حساب لایر 62500مبلغ 
. انجام می شود15/51xبھره پرداختی بستانکار شود و ثبت زير بابت فروش اوراق قرضه در 

15/5/1x : 
2562500      نقدوجه 

62500          بھره پرداختی
2500000      پرداختیاوراق قرضه 

شود محاسبه می x ماه سال 9 بھره پرداختی 29/12/1xدر 
275000=9×20%×2500000

       12
 دريافتی از خريدار از آن کسر در حساب بھره پرداختی ثبت خواھد شد لایر 62500پس مبلغ 

:يعنی
29/12/1x: 

312500        بھرهھزينه 
312500        پرداختیبھره 

15/5/1xثبت بھره اوراق قرضه فروخته شده در 



 که 1/4/2xدر تاريخ .  است375000 مبلغ 1xمانده حساب بھره پرداختی در پايان سال 
.اولين بھره يکساله پرداخت شد ثبت زير به عمل می آيد

1/4/2x : 
375000        پرداختیبھره 

        قرضهھزينه بھره اوراق 
125000

500000        نقدوجه 
قرضهبابت پرداخت بھره سال اول اوراق 

 داده بازپسبايد در پايان سال پنجم بابت بازپرداخت اوراق قرضه اصل بھای اوراق قرضه 
شود
1/4/6x: 

2500000اوراق قرضه پرداختی
2500000وجه نقد

 15/5/1xبازپرداخت اوراق قرضه فروخته شده در 



:بازپرداخت اوراق قرضه قبل از سررسيد
 اوراق قرضه برابر تصميم ھيئت  مديره و مجمع صادرکنندهدر صورتی که شرکت سھامی عام 

قرضه بازپرداخت عمومی خود زودتر تراز سررسيد اوراق قرضه وجه آن به خريداران اوراق 
اق قرضه تا تاريخ نمايد چنانچه اين اوراق بدون کسر يا صرف فروخته شده باشند بھره اور
 بازپسراق قرضه بازپرداخت بر اساس نرخ مندرج در اوراق قرضه محاسبه و ھمراه بھای او

. داده ميشود
 که بھره لایر 1000000به مبلغ % 20 سال با نرخ 5 اوراق قرضه با سررسيد اگر:مثال

 ماه قبل از سررسيد 27 ماه پس از فروش يعنی 33 ماه يکبار پرداخت می شود بعد از 6آن ھر 
 مگر بنمايد تواند ادعای کاھش بھره اوراق قرضه را از خريدار نمیباز پس داده شود شرکت 

از جلب مشتری آنکه روی برگ اوراق قرضه چنين شرطی را قيد کرده باشد که چنين شرطی 
بھره با فرض اينکه آخرين دفعه پرداخت % 20برای خريد اوراق قرضه شرکت می کاھد لذا 

 ماه ديگر بايد بھره اوراق 3 درصد در صورت گرفته لذا شرکت فقط برای 30بھره در ماه 
: بھای اوراق قرضه به خريد آن باز پس دھد يعنیلایر 1000000قرضه را ھمراه 

1000000×%20×3= 50000 ماھه اوراق قرضه3به ھمراه 
        12



:ثبت روزنامه

:در تاريخ باز پرداخت
1000000     پرداختیاوراق قرضه 

50000         بھرهھزينه 
1050000     نقدوجه 

آخر ماه 3بابت بازپرداخت اصل و بھره 

اب بديھی است اگر اوراق قرضه به صرف يا کسر فروخته شده باشند ابتدا حس
صرف يا کسر اوراق قرضه اصالح می شود پس ضمن بازپرداخت بھای اوراق 
قرضه و استھالک باقيمانده حساب صرف يا کسر اوراق قرضه سود يا زيان 

. ثبت می شودحسابھابازپرداخت اوراق قرضه در 



 می آيد که شرکت صادر بوجودبديھی است که سود يا زيان بازپرداخت اوراق قرضه در زمانی 
اگر بيش از مبلغ اسمی . کننده اوراق قرضه خود را به قيمتی غير از مبلغ اسمی خريداری نمايد

اسمی يا بھای فروخته يا بھای فروخته شده بازپرداخت کند زيان و در صورتيکه کمتر از مبلغ 
 قرضه به بازخريداوراقدر حين عمل يعنی .  پرداخت حاصل می شودکندسودشده بازپرداخت 

از بازار يا بورس باز مبلغی کمتر يا بيشتر در صورتی اتفاق می افتد که اوراق قرضه خود را 
. خريد کند
 را که ريالی 500000 ساله 5 برگ اوراق قرضه 50 خاش کنيد شرکت سھامی فرضً:مثال

بوده است آنھا را به صرف % 10منتشر نموده و چون نرخ بھره در بازار % 12با بھره 
 و صرفی که فروخته لایر 500000اگر قيمت . فروخته است در پايان سال سوم باز خريد نمايد

 فقط بايد صرف اوراق قرضه در نخواھدداشتبود بازپرداخت کند که سود يا زيان بازپرداخت 
يعنی با فرض اينکه صرف اوراق قرضه با روش مستقيم . پايان سال سوم ابتدا تعديل گردد

 ھزينه بھره 21/12/3xصورت گرفته باشد در پايان سال سوم انتشار اوراق قرضه يعنی در 
.اوراق قرضه در پايان سال سوم به شرح زير ثبت ميشود

29/12/3x: 
   قرضهھزينه بھره اوراق 

8/2620992
2/379077     قرضهصرف اوراق 

3000000      نقدوجه 
بابت پرداخت بھره اوراق قرضه در پايان سال سوم



حساب صرف اوراق قرضه

1/4/2x        2/3790771/1/1x     1895386

1/4/2x        2/379077

1/4/2x        2/379077

1895386جمع بستانکار    6/1137231جمع بدھکار   

4/758154مانده بستانکار       



ضه تمام مانده پس ضمن پرداخت بھای اوراق قرضه به مبلغ اسمی به اضافه صرف اوراق قر
: حساب صرف اوراق قرضه نيز بدھکار می شود يعنی

29/12/3x : 
25000000اوراق قرضه پرداختی
4/758154صرف اوراق قرضه

4/25758154وجه نقد
بودبازپرداخت اوراق قرضه به ھمان قسمتی که فروخته شده 

بيشتر % 1 در پايان سال سوم اوراق قرضه خود را به قسمت خاشدر صورتيکه اگر شرکت 
:از قسمت اسمی بازپرداخت می نمود در آن صورت

25000000×%1=250000         اسمیمبلغ اضافی نسبت به قيمت 
25000000+250000=25250000 بابت خريد اوراق قرضه         بازپرداختیبھای 

4/25758154-25250000=508154040سود بازپرداخت اوراق قرضه



. به عمل می آيد3x ثبت صفحه بعد در پايان سال خاش دفاتر شرکت ودر
29/12/3x : 

25000000    اوراق قرضه پرداختی
4/758154     صرف اوراق قرضه

4/508154     وجه نقد
 بازخريدارزش اسمی اوراق قرضه، اوراق خود را % 3 بيشتر از خاشبديھی است شرکت 

.نمايد زيان بازپرداخت اوراق قرضه برای شرکت ايجاد می شود

: اوراق قرضهاستھالکیسپرده وجوه 
 ثابت بعضی از شرکتھا به تقاضای خريداران سررسد و فروش اوراق قرضه با نتشاردر حالت 

درآمد شرکت را بنام اوراق قرضه يا جھت جلب نظر خريداران اوراق قرضه ھمه ساله مبلغی از 
 تخصيص ميدھند که به ھنگام اين تخصيص حساب تقسيم سود انباشته استھالکیاندوخته وجوه 

 دارائيھایدر نتيجه اين اندوخته در .  بستانکار ميشوداستھالکیبدھکار و حساب اندوخته وجوه 
.می دھدشرکت به کار گرفته می شود و سود قابل تقسيم بين سھامداران را کاھش 



 سرمايه گذاری می شود يعنی اصل و فرع دوباره سرمايه ًمجددامعادل مبلغ اين اندوخته 
 اوراق بازخريد اين سرمايه گذاری ابطال وجوه آن بابت سرسيدگذاری می شود بطوريکه در 

.قرضه پرداخت ميشود

 به حساب سود سنواتی يا اندوخته استھالکیبعد از بازپرداخت اوراق قرضه اندوخته وجوه 
 ممکن است ھيئت مديره شرکت با تصويب مجمع عمومی قسمتی از ميشودوھای ديگر منتقل 

ھای بانکی در نزد دارايی نقد خود را بابت تضمين بازپرداخت اوراق قرضه در حساب سپرده 
 بدھکار و حساب جاری استھالکیدر اين حالت حساب سپرده وجوه . شعبه بانک سپرده نمايند

.بانکی شرکت بستانکار ميگردد
ًتقيما حساب در موقع بازپرداخت اوراق قرضه به جای بستانکار شدن وجه نقد شرکت مس

. بستانکار و حساب اوراق قرضه بدھکار ميشوداستھالکیسپرده وجوه 

ه افتتاح حساب سپرده در صورتيکه شرکت اختيار داشته باشد يا زمانی که بدون اجبار اقدام ب
،  نموده است شرکت می تواند تا فرارسيدن سررسيد بازپرداخت اوراق قرضهاستھالکیوجوه 

در .  بنمايد را به کار انداخته و صرف خريد يا سرمايه گذاری سودآور استھالکیسپرده وجوه 
 را به کار اندوخته و صرف خريد يا سرمايه استھالکیصورت سرمايه گذاری سپرده وجوه 

. بنمايدگذاری سودآور 



 بايستی حساب سرمايه گذاری وجوه استھالکیدر صورت سرمايه گذاری سپرده وجوه 
 بستانکار شود و ھر بار که سود سرمايه استھالکی را بدھکار و حساب سپرده وجوه استھالکی

 بدھکار و حساب درآمد سرمايه گذاری استھالکیگذاری کسب شود بايد حساب سپرده وجوه 
.  بستانکار گردداستھالکیوجوه 

 به حساب سپرده وجوه استھالکیبديھی است که به ھنگام فروش اصل سرمايه گذاری وجوه 
 بدھکار و درآمد استھالکی به مبلغ فروش بدھکار و حساب سرمايه گذاری وجوه استھالکی

. بستانکار خواھد شداستھالکیسرمايه گذاری وجوه 





 . قرضه واوراق بلند مدت در سھام گذاري سرمايه

 ازديگر شركت در شركتي گذاري سرمايه
شركتاگر  ( شركت سھام خريد طريق
سرمايه در مشاركت ياو )  باشد سھامي
و)  باشد سھامي غير شركتاگر  ( شركت

سھامي شركت اوراق قرضه از خريد يا
.گيرد مي صورت عامي



 مدت حداكثر براي شركت گذاري سرمايهاگر 
 گذاري سرمايه سال دوام داشته باشد آن را يك

 سرمايه اگر ولي گويند مي مدت كوتاه ياموقت 
 شركت در سھام و اوراق قرضه شركت گذاري
 دوام داشته باشد در متمادي ساليان براي ديگر
 مي بلند مدت گذاري سرمايه صورت آن را اين

. نامند 



 دارايي بلند مدت مانند گذاري سرمايه
 بلند گذاري سرمايه ليكن باشد مي جاري

 بلند مدت يا جاري غير داراييمدت مانند 
 گذاري سرمايه باشد امروزه ھدف از مي

.  منظور است چندينبلند مدت ، شامل 



 سرمايه بلند مدت گذاري سرمايهو در واقع ، 
 مھمترين كه ھدف است چندين داراي گذاري

:  آنھا عبارتند از 
 سود اوراق يا سود سھام طريق سود از كسب

 .دربازار آنھا بھاي ياافزايشقرضه 
 سرمايه شركت  در مديريت وكنترلاعمال نفوذ 

 . پذير



 به منظور پذير سرمايه شركت مالي تأمين
 پذير سرمايه شركت توليداتاستفاده منظم از 

.  گذار سرمايه شركتجھت دوام 
.  ھا شركت ساير در سھام گذاري سرمايه -1-5

 شركت ھا توسط شركت ساير سھام خريد
 نفوذ براي بيشتر در بلند مدت ، ديگر سھامي

 شركت گذار در سرمايه شركت كنترلو 
. است پذير سرمايه



 بلند مدت گذاري سرمايه حسابداري نتيجهدر 
 كنترل تابع نفوذ و ديگر شركتھايدر سھام 
 براي.  است پذير سرمايه گذار در سرمايه

از %   15 آباد ركن سھامي شركتمثال اگر 
 خريداري را شيراز عام سھامي شركتسھام 
 آباد در ركن شركت نفوذ ميزان باشد  كرده
 . باشدنمي قابل مالحظه شيراز شركت



 تواند در نميً مزبور عمال شركتدر 
 كاري سياست و ريزيھابرنامه 
 مورد نظر را تأثير شيراز شركت

 مجمع گيريھاي تصميمبگذارد و 
 آباد نقش ركن شركت رأي، عمومي
كرد نخواھد ايفاء را كننده رھبري



  شيراز  شركت آباد از ركن شركت كه سھاميو لذا 
 مورد توجه گذاري  سرمايه از بازده بيشتر خريده
 سرمايه حسابداري لحاظ، بدين و گيرد ميقرار 
 كه  مواردي در ديگر شركت عادي در سھام گذاري
 را ديگر شركتسھام %   20 از كمتر گذار سرمايه
 تمام قيمت از روش اقل بايد نموده باشد ، خريداري

.  بازار انجام شود ياشده 



 گذاري سرمايه شركت كه صورتيدر 
 را ديگر شركتسھام %   20 از بيش

 حداكثر ميزان باشد و آن كرده خريداري
 عموميباشد ، در مجامع %   50 از كمتر

 دارندغيبتآرا % 30 اينكهبا توجه به 



 گذار و نفوذ سرمايه شركتلذا حضور 
 اكثريت داشتن طريق از شركت در وي

 محسوس خواھد ًكامال در مجامع نسبي
 مي سعي شركت سھامداران سايربود و 
 شركت نظرات اي تا اندازه كه كنند

كنند گذار را قبول سرمايه



شركت گيريھاي تصميمو لذا در 
اي نفوذ قابل مالحظه پذير سرمايه

 حالت ،اينخواھند داشت ، در 
 در سھامگذاري سرمايه حسابداري

 بر اساس روش ارزشديگر شركت
  . انجام خواھد شد ويژه



 از بيش گذار سرمايه شركتاما اگر 
 را پذير سرمايه شركتسھام %   50

  اكثريت باشد ، چون در مجامع خريده
 گيريھاي تصميم را دارد ، لذا مطلق
  شركت رأي با ًكال پذير سرمايه شركت
    .گيرد مي گذار انجام سرمايه



 اصلي شركت گذار سرمايه شركت نتيجهدر 
 خواھد فرعي شركت پذير سرمايه شركتو 

 مالي ھاي صورت تھيهًو معموال ضمن . بود 
 ارزش يا و خريد حسابداري از روش تلفيقي
 سرمايه حسابداري اتحاد منابع در ويا ويژه
. گردد مي سھام استفاده گذاري



: تمام شده بھاي روش -1-1-5
 گذاري سرمايه تمام شده، بھايدر روش 

 سھام ثبت تحصيل يا تمام شده بھايبه 
 نيز گذاري سرمايه شود و سود مي

 گذاري سرمايه بھايمحدود به سود 
 باشدمي ماليشده در ھر دوره 



 دريافت چنانچه سود سھام بنابراين
 مالي دوره ويژهشده، فقط از سود 

 از بخشيصورت نگرفته باشد و 
 نشده تقسيمسود سھام شامل سود 

  قبلي ھاي اندوخته يا قبل ساليان
 باشدپذير سرمايه شركت



در آن صورت سود سھام را به نسبت 
 و كنند مي منظور مالي دوره ويژهسود 

 خريده سھام بھاي كه مواقعيفقط در 
 تمام قيمت نسبت به مھمي و دائميشده 
 دھدمي، رخ خريدشده 



 گذاري سرمايه ارزش كاھش توان مي
 ثبت نمود و حسابھا بازار در بھايرا به 

 تمام شده به قيمت روش تغيير نتيجهدر 
 تمام شده و بھاي بين قيمتروش اقل 

 خواھد بودجايز بازار بھاي



 ھاي شركت سھام خريد در ثبت بنابراين
 تمام قيمت بايدسھام % 20 از كمتر ديگر

 به عنوان دريافتيشده واصل سود سھام 
 موارد وتغييرات.  شود شركتدرآمد ثبت 

 در وثبت شناسايي قابل زيرفوق به شرح 
. باشد ميدفاتر    



 دوره و ويژهاگر سود سھام شامل سود : الف 
  . دوره قبل باشد سودھاي

 بهپرداختيچنان چه سود سھام 
ويژة گذار شامل سود سرمايه
 از سودنيز بخشي و مالي دورة
ھاي اندوخته يا نشده تقسيم
پذير سرمايه شركت قبل سالھاي

بوده باشد



 گذار مبلغ اضافه سرمايه شركت حالت ايندر 
 بايد را مالي دوره ويژه نسبت به سود دريافتي

 سرمايه وحساب نمود تلقي سرمايهبرگشت 
 سرمايه ودرآمد سازد بستانكار را گذاري
 ويژه را به اندازه سود سھام از سود گذاري
 .بستانكارنمايد گذار سرمايه شركت ماليدوره 



: مثال 
  5/2/2N تاريخ آباد در ركن شركت

  شركتريالي 10000تعداد صد سھام 
 را به قرار ھر سھم شيراز عام سھامي

 خريد و بابت كرد خريداري لایر 000/13
 پرداخت كارمزد نيز لایر 000/40سھام 
 .نمود 



 عام سھامي شركت 10/9/72 تاريخو در 
 اصلي بھاي%  50 معادل سھامي سود شيراز
 نمود پراخت آباد ركن شركت به شركتسھام 
 از محل شيراز شركت از دريافتي از سود نيمي
 باشد مطلوب مي قبل سالھاي نشده تقسيمسود 

 سود سھام در ودريافت سھام خريداست ثبت 
. آباد ركن شركتدفتر روزنامه 



 سھم 100 خريد بھاي
1300000=100  ×13000

سھم 100  خريد تمام شده ، قيمت
340000=40000+1300000

  :5/2/2N تاريخثبت روزنامه در 

)5/2/2N  (بلند مدت گذاري سرمايه  ) شيراز شركتسھام  ( 
1340000

) بانك  ياصندوق (وجه نقد 
 1340000



 شركت ريالي 10000 سھم 100 خريدبابت 
 شيراز سھامي

شيراز شركت از دريافتيسود سھام 
500000=50 % ×1000000

 سالھاي از سود كه دريافتي از سود بخشي
استگذشته 

250000=2 /×500000



 سود سھام از سود 250000مبلغ 
 يعني ديگر بخشي و N1 سال ويژه

  سنواتيلایر از محل سود 250000
 باشدكه مي قبل سالھاي سود يا

.   شود مي حساب   سرمايهبرگشت 



 آباد ركن  شركتثبت در دفتر روزنامه 
10/9/2Nدر 

10/9/2N بانك  ياصندوق (  وجوه نقد(
500000

سھام در گذاري سرمايهدرآمد 
250000 

 )شيراز شركتسھام (  بلند مدت گذاري سرمايه
250000



. قبل است سالھاي از آن مربوط به سود نيمي كه سود سھام دريافتثبت 

)5/2/2N آباد ركن شركت كل در دفتر شيراز شركتسھام ( بلند مدت گذاري سرمايه حساب نمايش

1340000)10/9/2N   (
250000

1090000         حسابمانده



   گذاري سرمايه سقوط ثابت ارزش درحالت: ب

 در اثر عوامل متعدد كه صورتيدر 
 اقتصادي ركود دچار پذير سرمايه شركت
 سھام بھاي شود ، مي زيان نتيجهو در 
 به طور محسوس پذير سرمايه شركت
 سقوط خواھد اسمي از ارزش كمتر مبلغي
نمود



 با سھام كه كاغذ توليد شركتًمثال 
 لایر 50000000 به مبلغ اي سرمايه
 براي ريالي ھزار يك سھم 50000شامل 
 شده بود ، به علت تاسيس كاغذ  توليد
 از كه محلي در كارخانه جھت زمين خريد
 داده تشخيص ممنوع زيست محيطنظر 

 شدركودشده ، دچار 



 كاغذ شركت ارزش سھام نتيجهو در 
 و ارزش سھام يافت كاھشدر بازار 

 لایر  800 به ھر سھم ريالي 1000
 سھام كاغذ شركتسقوط نمود و 

  لایر 800ً را رسما ھر سھم شركت
.   داد تغيير



 شركتسھام %   20 كه التحرير لوازم شركت
%   20 داشت ناچار شد اختيار را در كاغذ
 تقليل شده را در دفاتر خريداري سھام قيمت

 سھام التحرير لوازم شركت كه صورتيدھد در 
 كارمزد درصد يك را با پرداخت كاغذ شركت

 نموده باشدخريداري



 شركت ارزش سھام رسمي ثبت سقوط مطلوبست
 .التحرير لوازم شركت در دفاتر كاغذ
  كاغذ  شركت شده از خريده سھام بھاي

10000000 =20   %  ×50000000
سھام خريد كارمزد

100000 = 1   %  ×10000000



شده خريده تمام شده سھم قيمت
 10100000 =  100000  + 10000000

كاغذ  شركت شده از خريدهتعداد سھام 
10000=20  % ×50000

ارزش بعد از سقوط كاغذ شركت سھام بھاي
8000000  = 800 × 10000



  كاغذ  شركتمبلغ سقوط ارزش سھام 
2100000 = 8000000 – 10100000

 بعد التحرير لوازم شركتثبت روزنامه در دفتر 
 :  كاغذ شركت سھام بھاي قطعياز سقوط 

  سرمايه ارزش كاھش زيان) شماره سند الف 
گذاري

2100000



 كاغذ شركت بلند مدت سھام گذاري سرمايه
2100000

 شده از خريدهبابت سقوط ارزش سھام 
كاغذ شركت

(  بلند مدت گذاري سرمايه حساب نمايش
) كاغذ شركت سھامي

التحرير لوازم شركت كلدر دفتر 



 تمام قيمت بين قيمت قاعده اقل جايگزيني: پ
  بازاربھايشده و 
 بلند مدت در سھام گذاري سرمايهدر 
 ازكمتر كه صورتي در شركتھا ساير
 باشدپذير سرمايه شركتاز سھام %  20

21000002100000سند الف                 سند الف                 1010000010100000مانده قبل از سقوط                  مانده قبل از سقوط                  

80000008000000 سھام       سھام      قمتقمتمانده بعد از سقوط مانده بعد از سقوط 



 ارزش سھام كاھشدر صورت 
 در بازار چون پذير سرمايه شركت

 تمام شده بازار در دفاتر قيمتبه 
 به بايد اند گذار ثبت شده سرمايه
 شوندتبديل بازار يافته كاھش قيمت



 سھام به علت عدم قيمت كاھشو چون 
 بازار بھاي به گذاري سرمايهفروش 

 است پس زيان بيني پيش نوع يك، 
 الوصول مشكوك مانند مطالبات بايد
 ذخيره شده بيني پيش زيان اين براي

 شودميدر نظر گرفته 



 مزبور با توجه به ذخيرةو ھر سال 
 تمام شده قيمت بازار و بين قيمتاقل 
 خواھد شد  و پس از فروش تعديل

 نھايي تعديل بلند مدت گذاري سرمايه
.به عمل خواھد آمد 



 بلند مدت به گذاري سرمايه حسابداري  2-1-5
 .ويژهروش 

 سھام خريد داده شد توضيحً قبال طوريكهھمان 
%   20 از بيش ديگر شركت توسط شركت يك

 گذار سرمايه شركتمنجر به نفوذ قابل مالحظه 
 خواھد شد ، پذير سرمايه شركتدر 



 تواند با مي گذار سرمايه شركت نتيجهدر 
 پذير سرمايه شركتاستفاده از نفوذ خود در 

 امتيازاتعالوه بر استفاده از سود سھام به 
 با گذاري سرمايه زيرا يابد دست ديگري
 سرمايه شركتسھام %  20 از بيشداشتن 
 سھامي شركت مؤسسين معادل نفوذي پذير
كرد خواھد پيداعام 



 نظر او را يا سھامداران ديگرو 
 به يا و پذيرفت يا يافتخواھند 

 ديگرندرت نظرات سھامداران 
 حالت اين گردد ، لذا در ميغالب 
 تواند فقط نمي گذاري سرمايهسود 

محدود به سود سھام باشد



در % 20 از بيش گذاري سرمايهو لذا 
 مستلزم ثبت موارد ديگر شركتسھام 

 به روش ارزش گذاري سرمايهمربوط به 
 ايجاب گذار را سرمايه شركت در دفاتر ويژه
 شركت سھام از خريد قاعده بنابراين كند مي

 تمام شده قيمت در ابتدا به پذير سرمايه
.  شود مي ثبت حسابھا در خريد



 ھر سال ، برابر پايان در ليكن
 سرمايه شركت از سھام كه درصدي

 سرمايه ارزش بايستي دارد پذير
 سرمايه را برابر درصد گذاري
  شركت ويژه نسبت به ارزش گذاري
نمايد تعديل پذير سرمايه



 سود دريافتو پس به ھنگام 
سھام، معادل سود سھام 

 وجوه نقد خود را دريافتي
 گذاري سرمايه و حساب بدھكار

،نمايد بستانكاررا 



 سھام خريد سال اولين پايانلذا بعد از 
 ارزش بايستي ، پذير سرمايه شركتاز 
 شركت دارائيھاي خالص قيمت با ويژه

 گذار سرمايه شركت توسط پذير سرمايه
 شودبررسي



 به نسبت ارزش گذاري سرمايهو حساب 
 در پذير سرمايه شركت داراييھاي ويژه

ًمثال فرض .  گردد تعديل گذار سرمايهدفاتر 
از سھام %  30 معادل برازجان شركت كنيد

 تاريخ عام بندر را در سھامي شركت
1/7/2N لایر 4500000 بھاي به 

 نمود ، خريداري



 برابر برازجان شركت پرداختيمبلغ 
. باشد مي بندر شركت ويژهارزش %  30

دارايي       بدھي       غير دارائي بلند      بدھي      ويژهمجموع حقوق     ارزش 
=              =            -+              -

 جاري         جاري            جاري               مدت               شركتصاحبان سھام        



 بندر تحت نفوذ شركتاز مھر ماه به بعد 
 2N سال پاياندر .  درآمد برازجان شركت
 معادل اي ويژه سود برازجان شركت

 قرار شد كه است كرده تحصيل لایر  4000000
 به سھامداران پرداخت لایر 1000000مبلغ 

.  به عنوان اندوخته ھا منظور شود بقيهشده و 



:  اول نكته
 بر اساس گذاري سرمايهبه ھنگام ثبت سود 

 در دفاتر پذير سرمايه شركت ويژهارزش 
 آن قسمت از سود بايستي گذار، سرمايه شركت
 از بخش درآمد كه گذار سرمايه شركتسھم 
 . باشد مي پذير سرمايه شركت مترقبه غير



 تمام بھاي با روش ويژه ارزش حسابداري مقايسه  3-1-5
: شده 

سرمايه حسابداري مقايسهدر 
 بلند مدت در سھام بهگذاري
 تمام شده و روشبھايروش 
بينيم مي ويژهارزش 



 سرمايه تمام شده بھاي روش كه
 تمام شده بھاي بلند مدت به گذاري
 بعد فقط سالھاي طي در گرديدهثبت 

 شركت در دفاتر پرداختيسود سھام 
.   شود مي گذار ثبت سرمايه



 عالوه بر ثبت ويژهاما در روش ارزش 
 ويژه بلند مدت به نسبت ارزش گذاري سرمايه
، در پذير سرمايه شركت شده خريداريسھام 
 درآمد بايستي گذار ، سرمايه شركتدفاتر 
 شركت كه مبلغي كل به ثبت نيز گذاري سرمايه
 داشته است ويژه ارزش افزايش پذير سرمايه

. ثبت شود گذاري سرمايه شركتدر دفاتر 



 پايان در ويژه تمام شده و ارزش قيمت   روش 4-1-5
:  پذير سرمايه شركتعمر 

پذير سرمايه  شركت عمر پاياندر 
 گذارسرمايه شركت حقيقيسھام 
سرمايه شركت بدھي تسويهبعد از 
: عبارت است از پذير



 شركت دارائي باقيماندهخارج قسمت 
 شركت سرمايه بر تعداد سھام تقسيم

 سرمايه شركت عمر پايانو لذا در 
 گذار سرمايه شركت به كه آنچه پذير
 مشخصي رسد مبلغ مي سھامداران يا

است



 در ھر دو روش ثبت مبلغ كه
 تفاوت ليكن است يكسانمزبور 

 شركت عمر پاياندو روش  در 
 خواھد نتيجه اين به پذير سرمايه
رسيد



  تصفيه درآمد حاصل از كه
 در روش ثبت پذير سرمايه شركت

 از درآمد بيشتر تمام شده بھايبه 
  سرمايه شركت تصفيهحاصل از 

 تمام بھاي در روش ثبت به پذير
شده



 شركت تصفيه از درآمد حاصل از بيشتر
 در روش ثبت به ارزش پذير سرمايه
 قبل از اضافي باشد و لذا درآمد ويژه
 اين و در ويژه در روش ارزش تصفيه

 در روش گذاري سرمايهحالت با درآمد 
 خواھد شد يكسان تمام شده بھايثبت به 

.



 بلند مدت در گذاري وسرمايه سھمي سود -5-1-5
:سھام 

 ، شركت سھام خريد نتيجهھر گاه در 
 در سھمي ، سود پذير سرمايه شركت

عوض پرداخت وجه نقد به 
.نمايد تحويلسھامداران 



 سھام يا سھميچون سھام سود 
 شركت از محل سود انباشته جايزه
 شركت ويژه ارزش كه پذير سرمايه

 حقوق صاحبان سھام منظور شده يا
 گرددميبه سھامداران اھداء 



 بلند گذاري سرمايه از نظر ولذا
 گذار سرمايه شركتمدت در 

 و نمايد نمي ايجاد كاھش يا افزايش
  شركت اختيارفقط تعداد سھام در 

 گذار اضافه خواھد  شدسرمايه



 سھمي در بخش سود كهو ھمانطور 
 به سھمي سود تحويلگفته شده بعد از 

 كاھشسھامداران ارزش بازار سھام 
 سھم به عالوه بھاي و معادل يافته

.  خواھد شد سھميسھام سود 



 افزايش در بازار شركت سھام تدريج به ولي
 امكان سرمايه شركت براي و كند ميحاصل 
 شده را به خريداري از سھام تعداديفروش 
 اگر به كه نمايد مي در بازار فراھم بيشتر بھايي

  سرمايهفروش رساند ، درآمد فروش سھام با 
 و در دفاتر شناسايي  بايستي بلند مدت گذاري
.  ثبت گردد پذير سرمايه  شركت



 گذاري سرمايه حسابداري بازار و بھاي   6-1-5
: بلند مدت 

 ثبتحسابداران از ايعده 
شركت در دفاتر گذاري سرمايه
 بازاربھاي را به گذاري سرمايه
 دھندميانجام 



 عمل اين آنھا در انجام داليلو عمده 
 شركت بودن ارزش سھام شخصي
 بھاي.  باشد مي در بازار پذير سرمايه
 ھا در اطاق شركت سھام عمومي

.  شود مي مشخص كشوربورس ھر 



 ثبت حسابداران اكثرحاال 
 بلند مدت را به گذاري سرمايه
 دليل بازار به بھايروش 

 ارزش سھام در دائمينوسانات 
 مي استاندارد     غيربازار 
دانند



  دورة زيان يا سود كه اندو معتقد 
 نوسانات قرار اين دستخوش مالي

 به ناپايدار زيان ياگرفته و سود 
 ثبتھايوجود خواھد آمد و 

 خواھد تغيير ھمواره حسابداران
كرد



 شركتدر موقع فروش سھام توسط 
 مي يكسان نظريه دو اين گذار سرمايه

 بھاي در موقع فروش تفاوت زيراشود 
 يا ثبت شده در قالب سود بھايبازار و 

 به عمل كذاري سرمايه فروش زيان
. خواھد شد 



 بازار توسط طرفداران اصل بھايو عدم ثبت به 
 گرديد خواھد تعديل زمان اين تمام شده ، در بھاي

.
%   : 50 از بيش ديگر شركت در سھام گذاري سرمايه  7-1-5

 از بيش شركت در سھام گذاري سرمايهدر 
از سھام %   51 گذار با داشتن سرمايه%  50

 اكثريتً عمال صاحب پذير سرمايه شركت
 شودمي رأي



كند تواند اعمال نظر مي تنھاييو لذا به 
شركت مديريت و مديراندر مورد انتخاب 

 حالتاين در نمايدً عمال اقدام پذير سرمايه
 و اصلي يا مادر يا گذار سرمايه شركت
 محسوبفرعي شركت پذير سرمايه شركت
 . شود مي



 در گذاري سرمايه شركت ثبت حالتي  چنيندر 
  مي صورت گذاري سرمايه در دفاتر ويژهروش 
  صورتھاي مالي ھر دوره پايان در بايد و گيرد
 تھيه فرعي و اصلي شركت توسط تلفيقي و مالي

 شخصيت به صورت اصلي شركتشده و توسط 
 شودمنعكس واحدي



 يكديگر با فرعي و اصلي شركتحال اگر 
 در گذاري سرمايهادغام شوند ثبت 

 تمام شده بھاي به روش اصلي شركت
 فرعي و اصلي شركت و گيرد ميصورت 

 پيوند يكديگر به كاربرگ تھيهبا 
. خورندمي



: بلند مدت در اوراق قرضه گذاري سرمايه  - 2-5

 به موجب كه ھستند اوراقي: اوراق قرضه 
 مي عام متعھد سھامي شركت يك ياآنھا دولت 
 با سود معين رسيد را در سر معينيشود مبلغ 
 اوراق قرضه بپردازدخريدارشخص به 



 براي( باشد مي پرداختي برات يا مانند سفته ًتقريبا
 قرضه منتشر اوارق چندين ايراندر ) متعھد
. شده

  ملي اوراق قرضه -1
  ارضي اوراق اصالحات -2
به پشتوانه ( اسناد خزانه در دھه پنجم قرن چھاردھم -3

) مركزي بانكجواھرات 
 عباس اراضي اسناد خزانه عباس آباد به پشتوانه -4

  آباد تھران



: اوراق قرضه با اضافه بھاء خريد -1-2-5

 اوراق قرضه با اضافهخريدثبت 
 حساب واحدطريقهبھاء به 

 در دويا و گيرد ميصورت 
. حساب



 و اصلي حساب واحد مبلغ طريقهدر 
 سرمايه حساب يكاضافه بھاء  ھر دو در 

 دريافتي اوراق قرضه يا بلند مدت گذاري
. شودميبلند مدت ثبت 

در روش ثبت در دو حساب، مبلغ اضافه 
 بدھكار نام ھمين جدا و به حسابيبھاء در 

 شودمي



 در نيز اوراق قرضه اصلي بھايو 
 بلند مدت دريافتيحساب اوراق قرضه 

 خواھد بدھكار بلند مدت گذاري سرمايه
 سود ثتب دو در موقع اينتفاوت .شد 

. شودمي آشكار اوراق قرضه دريافتي



 :كسريھا يا تخفيف اوراق قرضه با خريد -2-2-5

اگر  اوراق قرضه در بازار بھره ، 
 نسبت به سود در بازار كتريسود 

 حالت اوراق اينداشته باشد ، در 
 اصلي بھاي تخفيف كسرقرضه به 

 شودميفروخته 



 در اوراق قرضه گذاري سرمايهو 
 شود در مي انجام اصلي قيمت زير
 توان اوراق قرضه مي نيز حال اين

 تمام قيمت به يا شده را خريداري
 حساب ثبت نموديكشده در 



 قيمت اوراق قرضه به بھاي اينكه يا
 ثبت گذاري سرمايه در حساب اصلي

 را اصلي بھاي و خريدنمود و تفاوت 
 تخفيف يا ھا كسري به نام جاييدر 
. ثبت نمود گذاري سرمايه بھاي



: مثال 
 تعداد 1/1/5N تاريخ در كازرون شركت

 پنج ريالي 50000صد برگ اوراق قرضه 
.  نمود خريداري سھام عام شركتساله از 

 تاريخسود اوراق قرضه ھر سال در 
.  شد مي پرداخت 29/12



در سال %   10  ِارم شركتسود اوراق قرضه 
در سال %   12نرخ سود پول در بازار . بود 

 اوراق قرضه كازرون شركت گيرد ميانجام 
 لایر 4639500 ارم را به مبلغ شركت

 لایرھزار 360500 ومبلغ نمود خريداري
  گرديد  كازرون شركت نصيب بھا كسر با تخفيف

. 





 حسابداري در تغييرات –  1-6
 در سه گروه قابل طبقه ًكال حسابداري تغييرات
:  ھستند و عبارتند از بندي
 حسابداري روشھاي در اصول و تغييرات: الف 
 به مستقيم از استھالك در روش محاسبه تغييرمثل 
 .نزولي
 قيمت تغيير مثل حسابداري برآوردھاي در تغيير: ب

.  اسقاط 



 واحد حسابداري شخصيت در تغيير: ج
شركت شدن دو يكيگزارشگر مثل 

 حسابداري اصول تغيير - 1-1-6
 يك در حسابداري اصول تغييرمنظور از 
 حسابداري اصل يك كاربرد تغييرمؤسسه ، 

 باشدمي ديگريبه اصل 



 حسابداري اصل يك نفي معني به اينو 
 وروش ضرورت معني به بلكه ، نيست
 واين موسسه مناسب تر است براي جديد
 كه كه است پذيرش قابل ھنگامي تغيير

 موسسه را مالي وكاركرد مالي وضعيت
 . كنند منعكسمناسبتر و مطلوبتر 



:ًمثال 
 آخركاال موجودي ارزيابي در تغيير -1

 . اليفو به مايفودوره از 
استھالك روش محاسبه تغيير -2

 شده ازتھيهً قبال كه داراييھايي
 .  نزولي به مستقيم



 حسابداري روش در تغيير -3
ً قبال كه قراردادھا و پيمانھا

 كار پيشرفت بر حسب قراردادھا
  كارً شده بعدا به روش ميثبت 
  . شده تكميل



  حسابداري برآوردھاي در تغيير  - 2-1-6

حسابدارياستفاده از برآوردھا در 
 امرخبرگان باشد ، توسط ميالزم 

 برآوردتغييراثر  . آيد ميبه عمل  
جاري دورة مالي ھايدر صورت 
اھميتدر صورت 



 ويژه در سود ترتيب به بايستي ٌحتما
 بر ماليات مترقبه غيربعد از اقالم 

 و سود خام ھر ويژهدرآمد و سود 
  تغييرات اينسھم نشان داده شود و 

  مالي ھاي به صورت درآينده بايد
.   گزارش شود آينده



 مداوم ساالنه مطابق با برآوردھايو 
 به نياز ھر سال محاسبه گردد و نياز

  اين ندارد و اگر ايگزارش جداگانه 
 موسسه مالي نسبت به وضع تغييرات

 افشاگري باشد الزم به اھميت بي
   .نيست ايجداگانه 



 حسابداري شخصيت در تغيير  -3-1-6

 و شركتھا تركيبدر صورت 
 جذب و يا و يكديگرموسسات با 
 در تغيير يكديگرادغام در 

 مي به وجود حسابداري شخصيت
آيد



 صورتھاي بايد حالت ھمواره اينپس در 
 ، حسابداري شخصيت سال اولين مالي
 مترقبه و سود غير قبل از اقالم ويژهسود 
 وسود شخصيت تغيير بعد از آثار ويژه
 تغيير نمايش ضمن ماليات بعد از ويژه
 نيز سود خام ھر سھم چنين وھم ماليات

 .مشخص گردد 



   ناقصمدارك از مالي صورتھاي تھيه  2-6

: مقدمه 
 استخدام امكان كه درآمد كم مؤسسات وقتي

.  دوطرفه را ندارند حسابداري انجام ياحسابدار 
 يك به مبلغي با پرداخت مالي ھر دوره پاياندر 

 مالي صورتھاي تھيهحسابدار ، از آن خواھان 
شامل



 مؤسسه براي و ترازنامه زيادسود 
 به صورت بدون كه شوند ميشان 
 و سر يادداشت و در دفتر ماليسند 
 . شوند مي مؤسسه نوشته ھاي رسيد

   الزممدارك از زيان سود و تھيه - 1-2-6



  سرمايه تغييراتاستفاده از فرمول : الف 

 دوره مورد نظر ابتدايي سرمايهاگر 
 اختالف تعيينمشخص باشد ، با 

 اول سرمايه  آخر دوره با سرمايه
 تفاوت حقوق صاحب تعيين با يادوره 

 اول و آخر بين صاحبان مؤسسه يا
دوره



 مجدد صاحب گذاري سرمايه كسرپس از 
 برداشتھاي صاحبان موسسه و افزودن يا

 صاحبان موسسه بدون داشتن ياصاحب 
 و فروش با خريداطالعات مربوطه به 

 يا توان سود مي درآمدھا ھاي  ھزينه
 نمود و پس تعيين موسسه را ويژه زيان
.كرد راتنظيم توان ترازنامه مي



:  سود با استفاده از فرمول ترازنامه تعيين: ب

 در ھرحسابداريبرابر معادله 
 موسسهيك  داراييھايلحظه 

بدھيھايبرابر است با مجموع 
ياموسسه و حقوق صاحب 

. صاحبان موسسه 



 با داشتن اطالعات ناقص شامل بنابراين
 دوره پايان در ابتدا و بدھيھا و دارائيھا
 اول دوره و آخر سرمايه توان مي مالي

دوره را محاسبه نموده و از تفاوت آنھا 
 موسسه ويژه سود 6-2-1به روش     

 تنظيم نسبت به وھمچنينرا محاسبه نمود 
 . كردترازنامه اقدام 



 : نقدي پرداختھاي و ازدريافتھا مالي صورتھاي تھيه 2-2-6

 روزانه مؤسسه يادداشتھايبر اساس 
 بدون كه نقدي و پرداخت دريافتاز 

 تواند مي گيرد  ميسند و ثبت صورت 
 حسابھا تنظيم  براي مھميمنبع 
.    محسوب شود حسابھا وصورت



 مي نقدي دريافتھاي تجزيه با بنابراين
 ميزان ، نقدي درآمدھاي ميزانتوان 
 بدھكاران از دريافتي ، مبالغ نقديفروش 

 و حساب كرد را مشخص واستقراضھا
 حسابھاي ويا بدھكاران فروش ، ھاي

. نمود بازسازي را وپرداختي دريافتي



  دوطرفهحسابھاي تنظيمحل مسئله بدون : ب

بايد فروش دوره تعيين براي -1
 را بهنسيهفروش نقد و فروش 

فروش نقد مشخص.   جمع زد يكديگر
تغييرات نسيهاست اما در فروش 

كرد محاسبه بايد را بدھكارانحساب 



 در دوره بدھكاران از دريافتيو مبالغ 
  تخفيفاترا با برگشت از فروش و 

 در آخر بدھكار فروش و مانده نقدي
 را در بدھكارجمع نمود و سپس مانده 

 تا فروش كرد  كسراول دوره از ان 
.   مشخص شود نسيه



  نيز دوره خريد محاسبه براي -2
 خريد مبلغ بايد ، فروسش مشايه
 مشخص گردد و حساب نسيه ھاي

 خريد مخصوص ثبت بستانكاران
 تغييراتپس .    باشد مي  نسيه ھاي

  . محاسبه شود بايد بستانكاران



 ارقام بايد وفروش خريد تعيين عالوه بر -3
 ودوره اول دورة مانده كه را وبدھي دارايي

 وبا كرده بررسي را نيست يكسانآخر ان 
 ھا وجوه نقد وپرداخت ھا دريافتتوجه به 

 وبراي محسبه اتفاق افتاده را تغييرات وساير
  .كرد ارقام الزم را استخراج مالي ھاي صرت



 مالي وضعيت در تغييراتصورت 
)  صورت گردش وجوه نقد (

اقتصادي عامل مھمترينوجوه نقد 
مي حقوقي و حقيقي ھر شخص براي

 وجوه نقد دربسيار اھميت. باشد 
تغييرات بررسي ھا ، شركت



 و ماليوجوه نقد در ھر دوره 
 و اندازه ورود و ميزانمشاھده 

 و شركتخروج وجوه نقد در 
  نقدي مقدار وجوه تعيينباالخره 

 الزم بودهمالي ھر دوره براي كه



 براي وجوه نقد اضافيو مازاد 
 كوتاه بلند مدت و گذاريھاي سرمايه

، پولي گيريھاي تصميم سايرمدت و 
 و مالي عمليات مھمتريناز 

 تھيه نتيجهدر .  باشد مي حسابداري
تغييراتصورت 



 صورت گردش وجوه شكل به كه مالي وضعيت
 مالي صورتھاي شود در شمار مي تنظيمنقد 

 مي حسابداري اصلي وظايفجزء ) اساسي(
. باشد 

:اطالعات مربوط به گردش وجوه نقد 
 انتفاعي توان واحد ارزيابي و نقدينگيسنجش 

 به موقع تعھدات، پرداخت سود ايفايدر 
 .نقدي نيازھاي وتأمين



 شناسايي طريق از عمليات به كمك
 وجوه نقد وگردش عمليات بينارتباط 
.  درباره سود وتفسيرمربوط 
 مالي تامين ھاي فعاليت ارزيابي
   . انتفاعي واحد گذاري وسرمايه



 صورت گردش وجوه نقد با مقايسه
   :اساسي مالي صورتھاي ساير

 از صورت گردش وجوه نقد،غير
 مثلديگري اساسي مالي صورتھاي

 وزيانترازنامه ، صورت سود و 
 باشدميصورت حساب سود انباشته 

  .



 يك مالي وضعيتترازنامه ھر مؤسسه 
 ترازنامه نشان تھيه درتاريخمؤسسه را 

 تاريخي اقالم آن اكثريت دھد و مي
 نتايجاقالم ترازنامه نشان دھنده . ھستند
 در گذشته ، وضع عملياتي گيري تصميم
گذاريھا سرمايه



 مانده يعني در گذشته مالي تامينو 
 پرداخت نشده و بدھيھاي و داراييھا

 ميحقوق صاحبان سھام را نشان       
. دھد 

 ھر دوره ، زيانصورت حساب سود و 
 موسسه را بر اساس ارزشعملكرد



 كه دوره را يك عمليات ونتيجه پولي
 در تغييراتي باعث عملياتي دراثرفعاليتھاي

. كند مي          بيان اند شده دارائيھاخالص 
 سود ميزانصورت حساب سود انباشته، 

 آن را در دوره تغييرات قبل و سالھايانباشته 
. سازد مي مشخص جاري



:  مفھوم ورود و خروج وجوه نقد -2-7

 در اثر آن وجوه نقدكه فعاليتيھر گونه 
اوليه مؤسسه اضافه شود، ورود وجوه 

عكس گردد و بر مي تلقينقد به مؤسسه 
 موجب مصرف وجوه نقدكه فعاليتيھر 



مؤسسه گردد به نام خروج وجوه نقد 
.   شود مي ناميده

 منجر به كه فعاليتھايي ترينعمده 
 جريان نتيجه وجوه نقد و در افزايش

ورود وجوه نقد به مؤسسه را فراھم 
  : سازد عبارتند از مي



.  و ارائه خدمات كاال فروش -1
 بلند مدت گذاريھاي سرمايه فروش -2

.  مدت وكوتاه
 آالت و ماشين فروش انواع ، -3

 مالي دارائيھاي ساير و تجھيزات
 .نامشھود

.  استقراض وھرگونه وام دريافت -4



 مجدد و ھرگونه گذاري سرمايه -5
 سرمايه در نقدي مستقيم افزايش

.  مؤسسه توسط صاحبان آن 
 دريافت و نقدي ھداياي دريافت -6

 محاكمه رأي از ناشيخسارات 
.صالحه 



 باعث خروج وجوه كه فعاليتھايي ترينعمده 
: گردد عبارتند ازمينقد از موسسه 

 
 فروش براي كه كاالھايي انواع خريد -1

. شود  ميعرضه 
 كه كسانيمزد ( ھا ھزينه پرداخت انواع -2

).  دھند مي انجام كار موسسه براي



 كوتاه يا بلند مدت گذاريھاي سرمايه انواع خريد -3
.مدت 

 بلند مدت شامل اموال، دارائيھاي انواع خريد -5
 .نامشھود و تجھيزات آالت ، ماشين

 و پرداخت سود بدھيھا ساير و وامھا پرداخت -6
 ناشيبه صورت نقد به سھامداران پرداخت خسارت 

  . صالحه محاكمه رأياز 



 ھا شامل ، دارائيدر موقع فروش 
 تجھيزات ھا ، اموال و گذاري سرمايه

 ھاي دارائي ساير آالت و ماشين، 
 شود ، مي دريافت ، وجوه نامشھود

 ايجاد وام و دريافت ھنگام چنينھم 
 وبدھي



 مجدد از طرف صاحبان گذاري سرمايه
 گردد پس مي دريافتمؤسسه ، وجوه نقد 

 وجوه نقد ورودي ھاي جريان توان مي
به مؤسسه را به سه دسته خالصه 

 : كرد
 يعني و خدمات نقدي غير دارائيھاي فروش -1

  .نقدي غير دارائي كاھش



 اخذ وام يعني ھا بدھي افزايش -2
 . ديگران از استقراضھا وكسب

 حقوق صاحبان سھام افزايش -3
  انتشارسھام و افزايش درنتيجه
 .  جديد



غيرھاي دارائيتحصيلدر ھنگام
ھاي دارائي افزايش يعني نقدي
 وجوه نقدبايستي نقدي غير

 موقعچنينپرداخت شود ھم 
بازخريد و بدھيھاپرداخت انواع 

بدھي در كاھش يعنياوراق قرضه 
ھا



 در حقوق صاحبان سھام وكاھش
شامل ، پرداخت سود سھام به 

 انواع سھام بازخريد ياسھامداران 
 بايستيممتاز و سھام خزانه ، 

وجوه نقد پرداخت گردد لذا عمده 
 خروج وجوه نقد از كهموارد 

 : نمايد مي ايجادمؤسسه را 



 نقدي غير ھاي دارائي در افزايش -1
. ھا بدھي در كاھش -2
. صاحبان سھام درحقوق كاھش -3
 اطالعات در صورت حساب بندي  طبقه -3-7

.گردش وجوه نقد 

: دھد مي انجام ھرموسسه كه فعاليتھايي



 كه اعمالي يعني عملياتي فعاليتھاي -1
. شده است زيان سود و كسبمنجر به 

 يعني گذاري سرمايه ھاي فعاليت -2
 سرمايه و فروش خريد براي كه اعمالي
 مدت انجام كوتاه يا بلند مدت ھاي گذاري
. شود مي



 يعني پولي تأمين ھاي فعاليت -3
  دريافت شامل استقراض و كه اعمالي
 و بازپرداخت جديد گذاري سرمايه
 و سود سھام و استقراضيوجوه 
 مي سھام خزانه و سھام ممتاز خريد
.  گردد 



 ھر كه سه مورد اينبا توجه به 
  طبقه 3 دھد به ميمؤسسه انجام 

  فعاليتابتدا       . كرد  تقسيم كلي
 ھاي فعاليت و سپس عملياتي ھاي

 سرمايه ھاي  فعاليت و گذاري سرمايه
فعاليتھاي و گذاري



 از نظر ورود و خروج مالي تأمين
  پايان شود و در ميوجوه نقد نوشته 

 خالص از سه بخش كاھش يا افزايش
 مي محاسبه الذكر فوق فعاليتھاي

 با تفاوت بايد مبلغ موجود كهگردد 
 نقد درموجودي



 كند برابري مالي دوره انتھايابتدا و 
 صورت گردش تنظيم برايپس . 

 و ورودي جريانھايوجوه نقد 
 وجوه در ارتباط با سه بخش خروجي
 گذاري سرمايه ، عملياتي فعاليت
 . محاسبه گردد مالي وتامين



 فعاليت ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به - 4-7
 : عملياتي ھاي

 منجر به سود وكه فعاليتھايي
اصلي اھداف اجري يا زيان

فعاليتھاي شود را ميمؤسسه 
فعاليت در   گويند مي عملياتي

مي ھا پرداخت ھزينه عملياتي ھاي
شود



 دريافتو درآمدھا ) خروج وجوه نقد(
و تفاوت ) ورود وجوه نقد( شود مي

 يا و ويژه ھا سود ھزينهدرآمدھا و 
 اگر كه خواھد بود ويژه زيان

رويدادھاي ثبت و ضبط حسابداري



 ھزينه يعني باشد نقدي به روش مالي
 پرداخت شد و ًنقدا فقط كه ھايي

 شد، دريافت ًنقدا فقط كه درامدھايي
  يا افزايش مبلغ نمايندهثبت شده باشد 

 فعاليتھاي از ناشي وجوه نقد كاھش
.   خواھد بود عملياتي



  فعاليت ورود و خروج وجوه نقد مربوط به - 5-7
 :گذاري  سرمايه ھاي

  گذاري سرمايه  ھاي فعاليت
 :  گذاري سرمايه  ھاي فعاليتورود وجوه نقد در 

 مشھود و جاري غير ھاي دارائي فروش -1
 .  نامشھود

 . تجاري غير دريافتي وجه اسناد دريافت -2



 كه مدت كوتاه گذاريھاي  سرمايه وجه دريافت -3
 . نيستندمشابه  وجه نقد 

 سرمايه فعاليتھايخروج وجوه نقد در 
 :گذاري

 مشھود و جاري غير دارائيھاي انواع خريد -1
 .  نامشھود

 دريافتي اسناد دريافت با ديگران پرداخت وام به -2
 . تجاري غير



 سرمايه و پرداخت وجه انواع خريد -3
 . نيستند شبه نقد كه گذاريھا

 :ًمثال 

 سرمايه است گفته شود حساب ممكن
 شركتھا ساير مدت در سھام كوتاه گذاري

لایر 1000 دوره ابتدايدر 



 باشد درمي لایر 900 دوره پايانو در 
صورت اين

900-1000=100
شركتھا ساير در حساب سھام كاھش لایر

 ازناشي كاھش اين بايستي كهوجود دارد 
 ھا وجود داردشركت سايرفروش سھام 



 فروش سھام به مبلغ نتيجه در كه
 وجه نقد وارد موسسه لایر 100

 افزايش لایر 100شده و لذا مبلغ 
 مؤسسهدر ورود وجوه نقد به 

.  وجود دارد 



 اضافي اگر ضمن اطالعات ولي
 در طول دوره مبلغ كهعنوان شود 

 خريداري الف شركت سھام لایر 700
 از سھام لایر  800شده و مبلغ 

 شده بودتحصيلً قبال كه ب شركت



 صورت اينفروش رفته است در 
 ورود و خروج كامل گزارش براي

  لایر  100 فقط نبايستيوجوه نقد 
 به نام كشورھا ساير سھام كاھش
  پايان ورود وجوه نقد در افزايش
.   نوشته شد نقدي جريانات



 سھام خريد لایر 700 بايد بلكه
 خروج افزايش الف به عنوان شركت

 فروش لایر 800 ومبلغوجوه نقد 
 افزايش ب به عنوان شركتسھام 

ورود وجوه نقد به موسسه در 
 درج گردد نقدي جريانات صورتحساب

. 



 فعاليت  ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به - 6-7
 :پولي و مالي تأمين ھاي

فعاليت انجام برايمؤسسات 
 بهنياز ، گذاري سرمايه ھاي

 مال را دارندديگرپول و انواع 
تأمين براي



 راه ، اولين مؤسسه پولي نيازھاي
 سرمايه افزايش يا گذاري سرمايه

.  صاحبان مؤسسه در مؤسسه است 
 بلند بدھي ايجادراه دوم استقراض و 

.   باشد مي مدت وكوتاهمدت 



 كه مال ديگر انواع تأمين براي
 بعضي در ولي كند اقدام نيازمورد 

 اموال مورد تحصيل برايمواقع 
  تأمين عمليات مؤسسه از نياز
 مثل كند مي استفاده نيز  پولي مالي
خريد



 اموال در قبال ساير ياساختمان و 
 سرمايه جديد سھام تحويلصدور  و 

 سرمايه و مالي فعاليت نوع يك كه
 شود البته از مي توأم محسوب گذاري
. پولي غير مال ھاي  فعاليتنوع 



 مؤسسه در پولي مالي فعاليتھاي بنابراين
 غير مدت كوتاه بدھي بلند مدت و بدھيھاي
 حقوق افزايش و عملياتي غير و تجاري

 ورود جريان افزايشصاحبان سھام با 
 گرددميوجوه نقد به مؤسسه 



 ھرگونه پرداخت گونه برعكسو 
  غير  بدھي بلند مدت و ھاي بدھي

 حقوق وكاھش تجاري وغير عملياتي
 جريان كاھشصاحبان سھام باعث 

ورود وجوه نقد به مؤسسه خواھد شد 
.



 :مالي صورتھاي تحليل و تجزيه
 ومقايسه ، ماليانتخاب اطالعات 

 اطالعاتبينمشخص نمودن رابطه 
 ومقايسات ارزيابي و تفسير ، مالي

تحليل و تجزيه شده را تعيينارتباطات 
 .  گويند مي مالي صورتھاي



 زير ترتيب به مالي صورتھاي تحليل و تجزيه
. شود ميانجام 

 : مالي  انتخاب اطالعات -1
 شود مي برگزيده تحليل و تھيه براي كه اقالمي

 شوند تا مي صاحبان مؤسسه انتخاب ديدگاهاز 
 گرددبه واقع مفيد او براي انجام شده تحليل

: طور مثال 



 براي مالي صورتھاي تحليل و اگرتجزيه
 براي شود ، چون مي انجام بانكھا از يكي

 به بانكي تسھيالت سايرپرداخت وام و 
 وضع استحكاممؤسسات، قدرت پرداخت و 

 حائز بانك براي آنھا آوري و سود مالي
.  است اھميت



 اطالعات فوق را منتھي اقالم بايد تحليلگر
. نمايد تحليل و تجزيهانتخاب و 

 بين و مشخص نمودن ارتباط مقايسه -2
 :مالياطالعات 

 بين نمودن ارتباط مقايسهھدف از 
بررسي انتخاب شده مالياطالعات 



 وآثار  كمي تغييراتعلل و موجبات 
.   اطالعات مزبور است كيفي نتايج
 اقالم انتخاب شده از وكيفي كميآثار 
 و گيري درصد يابي نسبت طريق

  . گيرد مي صورت رونديابي



   :ارزيابي و تغيير -3
 نسبت ھا و روندھا ويعني

 شده از مرحلهتھيه درصدھاي
 و از مشخص نمودنمقايسه

 گذشتهمالي اطالعات بينارتباطات 
توانايي آن كنونيمؤسسه و وضع 

مؤسسه را در ادامه



 و نمايد بيني پيش درآمدھا وكسب كار
 بخش رضايت در مورد اينكه ديگر

 مالي و وضع سودآوريبودن 
  اين براي نمايدمؤسسه اظھار نظر 

:  شودمي روش استفاده 4 كار



 اي مقايسه تحليل و تجزيه روش :الف 
 يك اقالم مندرج در مقايسه شامل كه

 يكديگر چند دوره با حسابھايصورت 
. است 
 كه دروني تحليل و تجزيه روش :ب 

 صورت يك اقالم مندرج در مقايسهشامل 
 . يكديگرحساب با 



 در سرمايه تحليل و تجزيه روش :پ
 كه در گردش سرمايه شامل كهگردش 
 عوامل موثر در شناساييشامل 
 و كاھش و مالي وضعيت تغييرات
 مؤسسه است نياز پول مورد افزايش

  .



 وتحليل تجزيه روش :ت
 شامل سنجش كهخطر 
 گذاري سرمايه كه  خطراتي

. مؤسسه با آن مواجه است 



 با دورني تحليل و تجزيه  -1-8
 : عمودي تحليل و تجزيه

 اقالم مندرج در صورت حسابھرگاه
 ومقايسه يكديگر با مالي دوره يك

تجزيه به آن گيرند قرار تحليل تجزيه
 .  گويند مي دروني وتحليل



 اقالم مندرج در ترازنامه بررسيًمثال 
 صورت حساب سود و يامؤسسه 

 و يكديگر با مالي دورة يك زيان
 آنھا با ھم تحليل تجزيه و مقايسه
.   باشد مي  دروني تحليل و تجزيه



 و تجزيه مورد كه حسابھايي صورت اولين
 پايان ترازنامه گيرد مي قرار دروني تحليل
 اقالم مندرج در آن را كه باشد مي ماليدوره 

به منظور  . كنند مي      مقايسه يكديگربا 
 تفسير مزبور را ھاي ثبت مقايسه اينانجام 
 . نيستند قطعي صد درصد تفسيرھا كه كنند مي



:  انواع ثبت ھا - 1-1-8
:  شوند مي تقسيم دسته 4 به ثبتھا

 تجاري واحد توانايي :نقدينگي ھاي ثبت -1
 .جاري بدھيھاينسبت به بازپرداخت 

 يا مالي منابع كاربرد :فعاليت ھاي ثبت -2
 .مديران اختيار ھا در دارئي



 نحوه :گذاري سرمايه ھاي ثبت -3
 بازيافت ميزان و شركت سرمايه تركيب

 و وام دھندگان طلبكارانمطالبات توسط 
. مؤسسه 

 سود ميزان :آوري سود ھاي ثبت -4
.كند مي بيان مؤسسه را آوري



 نقدينگي ھاي نسبت – 2-1-8
س :  نقدينگي ھاي نسبت مھمترين

  :جارينسبت : الف 
 ترازنامه بر جاري دارائي مجموع اقالم تقسيماز 

 گردد مي مشخصي جاري ثبت جاري بدھيتمام اقالم 
 .

: مثال 
 24000000 فردين شركت جاري دارائيمجموع 

جاري بدھي و مجموع لایر



نسبت .  استلایر  8000000  شركت
  .كنيد تعيين را جاري

 جاري دارايي
  جارينسبت = 

جاري بدھي
. باشد مي 3 جارينسبت 

  24000000
3= 

  8000000



 دارائي لایر 3 بدھي لایر يك در مقابل ھر يعني
.

 بزرگتر باشد قدرت جاريھر قدر نسبت 
 و يابد مي افزايش جاري بدھيبازپرداخت 

 خدمات يا وام بيشتر خاطر اطمينان با طلبكاران
. قرار خواھند داد شركت اختيار در كاال يا



 فوري يا سريع يا آنيثبت : ب 
 زود نقد شونده بر دارائيھاي تقسيماز 

 حاصل آني نسبت جاري بدھيھاي
 به دو جاري دارائيھاي شود  مي

 دارائيھاي يكي شوند مي تقسيمدسته 
 زود نقديا سيال جاري



 غيرآني جاري ھاي دارائيو دوم 
 جريان در بايد كه سيال غير يا

 به نقد تبديلو . گيرندفروش قرار 
  يا كاال موجوديھايمثل . شوند

.  مصرف شونده جاري دارائيھاي



 :فعاليت ھاي نسبت -3-1-8
:  عبارتند از فعاليت ھاي نسبت مھمترين

. ثبت دوره وصول مطالبات : الف
 وصول مطالبات عالوه دورة نسبت تعيين براي

 داشتن مانده اول مالي دوره پايانبر ترازنامه 
 دريافتي واسناد دريافتي حسابداري دورة

 ھم الزم استنسيه فروش وميزان



 بايد ثبت ابتدا اين تعيين برايو 
 دفعات گردش ياگردش مطالبات و 

 بايد گردش تعيين براي شود و تعيين
. توسط مطالبات محاسبه شود 

 مجموعه مانده يعنيمتوسط مطالبات 
 و اسناددريافتي حسابھاي



 را مالي در اول و آخر دوره تجاري
 تا مشخص شود كنيم مي  تقسيم 2بر 

 متوسط مطالبات مجموع تعيينبعد از 
 دوره را بر متوسط نسيهفروش 
كنند مي تقسيممطالبات 



 .  آيدتا دفعات گردش به دست 
  كهآنگاه سال را بر حسب روز 

 روز مقرر شده بر دفعات 360
  .  كنند مي تقسيمگردش مطالبات 

پس نسبت وصول مطالبات 
.  شودمي شخصي



 كاال و دفعات گردش كاالدوره گردش : ب
:

   :كاال محاسبه دفعات گردش براي
اطالعات الزم از صورت حساب سود و 

 كاالي موجودي.  شود مي استخراج زيان
كاالي موجودياول دوره و 



 كاالي تمام شده بھاي دوره و پايان
 الزم كه ھستند اطالعاتيفروش رفته 

 موجودي مجموع تقسيماست  ابتدا از 
 2 اول و آخر دوره بر عدد كاالي

كنند مي مشخص كاال ميانگين



 فروش كاالي تمام شده بھايو سپس 
 كاال موجوديرفته را بر متوسط 

 كاال تا دفعات گردش كنند مي تقسيم
 360 نمودن تقسيماز .  شود معين

 دوره كاالروز بر دفعات گردش 
 .آيد ميگردش به دست 



   :عملياتدوره گردش : پ
: دو نوع است كاالمؤسسات فروش 

 و خريداري ديگر را از منابع كاال كه
 اين كه كند مي عرضه مشتريبه 

 بازرگاني يا تجاريًمؤسسات صرفا 
. ھستند 



 را كاال كه كاالمؤسسات فروشنده 
 مي وسپس سازند ميًراسا 
 مي  توليدي به آنھا كه فروشند
 عمليات و دوره گردش گويند

 مي ساخته كاال زمانيكهشامل مدت 
.  شود 



:   در گردش سرمايه به كاالنسبت : ت
 در گردش عبارت است ازسرمايه
 ازجاري بدھي منھاي جاري دارائي
 مؤسسه بركاال موجودي نمودن تقسيم
 بهكاال در گردش ، نسبت سرمايه
.   شود مي در گردش حاصل سرمايه



 در گردش قدرت سرمايه به كاالنسبت 
 كاال خريدھايبازپرداخت مؤسسه را در قبال 

 . دھد مي نشان        نسيهبه طور 
 :جاري سرمايهثبت گردش : ث

 درآمد و جاري سرمايه استفاده از چگونگي
 . شركت اصلي كارھاي مسير در يا كاالفروش 



 جاري سرمايه ثبت گردش در تعيين براي
 در سرمايه فروش خالص را بر بايد

. گردد معين تا ثبت كنند تقسيمگردش 
بستانكاراندوره بازپرداخت : ج

 پرداخت به بندي و بودجه ريزي برنامه براي
ميزان و درھرماه بستانكاران



 براي ھرماه در بايد شركت به نقديوجه 
ًضمنا .  فراھم سازدبستانكارانپرداخت به 
 طلب دريافت تاريخ محاسبه بستانكاران
 كند مي بيني پيش با آن شركتخود را از 
 دفعات رابر يكسال ايام بايد بستانكاران
.كند تقسيم بستانكاران به پرداختي



 بستانكاران دفعات بازپرداخت به تعيينبر 
 شده خريداري كاالي تمام شده قيمت بايد

 كنند تقسيم بستانكاراندوره را بر متوسط 
 مجموع بستانكاران متوسط تعيين برايو 

 و اسناد تجاري ، پرداختي حسابھايمانده 
يا تجاري پرداختي



 دوره پايان را در ابتدا و تجاري بستانكاران
 .نمايند تقسيم 2 را بر مالي

 :گذاري سرمايه ھاي  نسبت -4-1-8
 :اند نوع 2

 كه ويژه ثابت به ارزش دارائي نسبت  :يكي
 ثابت به دارائي در گذاري سرمايه ميزان

.  شود مي سنجيدهمؤسسه با آن 



كه ھستند اھرمي ثبتھاي  : ديگري
مي تعيين ويژه ارزش رابه بدھيھاثبت 
 در ساختاركننده  تعيين يعني كنند

 به چهبدھي انواع شركت ويژهارزش 
 واند شده تركيبنسبت 



 ھاي بدھي ھا به دو دسته بدھيچون 
 ھاي شد ثبت مي تقسيم و بلند مدت جاري
 بدھي كل ثبت يكي.  حالت دارند 3 اھرمي

 ھاي بدھي ثبت دومي ويژهبه ارزش 
 بدھي سوم ثبت ويژه  به ارزش جاري
 . ويژه بلند مدت به ارزش ھاي



 مؤسسه دھي سود امكانات ھا بدھي اين
 دھند و مي افزايش فرد را گيري بھره يا

 به مضاعفي نيروي اھرمي يكمانند 
 كسب دھند و چون مؤسسات با ميانسان 
مضاعفي نيروي به بدھي



 مي سود مجھز كسبجھت 
 ھايشوند لذا به      ثبت 

، ثبت ويژه به ارزش بدھي
  .گويند مي اھرمي ھاي



 :  ويژهمنظور ارزش 
  :ويژه ثابت به ارزش دارائيثبت : الف
 ثابتدارائيھاي بھاي جمع تقسيماز 

دارائيھاي ثبت شركت ويژهبه ارزش 
. شود مي حاصل وبژهثابت به ارزش 

اينًمعموال 



 يا و توليدي مؤسسات برايثبت 
 توليد صنعت و نياز به لحاظ صنعتي

  بين بلند مدت گذاريھاي سرمايهبه 
 وليمناسب است %   100تا %   75

  بين ثبت اين  تجاريدر مؤسسات 
. است %   50تا %   20



 :  بدھي كلثبت : ب
 بر تقسيم مؤسسه بدھي كلخارج قسمت 

 :شركت ويژةارزش 
 و طلبكاران مالكيت ميزان ثبت اين

 شركت در شركت صاحبان ياصاحب 
 دھد ازميرا نشان  



 بودن خوب يك زير طلبكارنظر 
 را يك باالتر از شركت  ولياست 

 طلبكاراناما از نظر .  داندنميبد 
 باشد نشان دھنده 1 از بيشاگر 

 و طلب آنان شركت ورشكستگي
 .  باشدنميقابل وصول 



 به ارزش جاري بدھينسبت : پ
  :ويژه

 جاري ھاي بدھي مجموع تقسيماز 
.  شودمي حاصل ويژهمؤسسه بر ارزش 

 مالكيت ثبت به جاري بستانكاران ميزان
 ثبت به اين.  صاحبان مؤسسهياصاحب 
طلبكاران



 بازيافت از اطمينان ميزان مدت مؤسسه كوتاه
.  دھد ميطلب آنان را از طرف مؤسسه نشان 

  :ويژه بلند مدت به ارزش بدھيھايثبت : ت
 از منابع وام دھندگان گيري وام ظرفيت ميزان

اين ھر قدر كند مي بيانرا 



 براي باشد ،آسان اخذ وام كوچكثبت 
. خواھد شدبيشترمؤسسه 

 :سودآوري نسبتھاي -5-1-8
 و مديران كاركرد سودآوري نسبتھاي

 تشريح سود بازدھيمؤسسه را از نظر 
 وسودآوريًمعموال  . كند مي



 موضوعيمعتبر بودن مؤسسه دو 
 مورد عالقه صاحبان بيشتر كهاست 

  ثبتھايي مؤسسه است و مشتريانو 
 شاخصھاي يا سودآوري كه

  مي مورد توجه آنان قرار سودآوري
.گيرد



 :آوري سود براي ثبت ھا مھمترين
: بازده فروش : الف 
 به فروش خالصويژه سود تقسيماز 

 ، درصد بازده فروش100ضرب در عدد 
.  شود ميمشخص 
 سامانشركت سود خالص :ًمثال 

لایر 4500000



 است لایر 135000000 شركتو فروش خالص 
بازده فروش چند درصد است ؟ . 

 4500000
درصد بازده       =         ×  %100   =  33

135000000
1

.   است ويژه فروش سود لایر         ھر 
3



 :  ويژهبازده ارزش : ب
 در قبالكه دھد مي درصد نشان اين

 صاحبانياحقوق صاحب 
چند) آنانگذاري سرمايه(مؤسسه

 آنان شده استنصيبدرصد سود، 
 محاسبه بازده ارزشبراي



 ويژه سود خالص را بر ارزش ويژه
 تا در كنند ميضرب 100 و در عدد تقسيم

 .حاصل گردد  ويژهصد بازده ارزش 
  :داراييدرصد بازده : پ
 و دارايي بازدھي سنجش براي درصد اين
بكارگيري براي در واقع يا



 مورد وكار كسب براي درائيھا
 و در واقع گيرد  مياستفاده قرار 

 استفاده سنجيدن براي نھاييشاخص 
 باشد تفاوت آن مي دارائيھا از بھينه

 سود ميزاندرصد و درصد بازده، 
  اھرمي آوري سود يا بدھيھا آوري
.   شود مي ناميده



 در گردش سرمايهنسبت بازده : ت
: در گردش سرمايه بازده ودرصد

 تقسيم در گردش سرمايه بر ويژهاگر سود 
 در گردش مشخص سرمايه بازدھيشود ثبت 

 100 ثبت مزبور را در عدد واگر شود مي
 در گردش سرمايه بازدھي درصد كنندضرب 
 . خواھد شد مشص



: مثال 
 دارائي ماھان اگر شركتدر 
 بدھيلایر باشد چون 15000000،جاري
 يعني بود دارائيھا%  40 معادل شركت

 در گردشسرمايهلایر لذا 11200000
 .  شودمي    لایر 3800000مبلغ 



گردش در سرمايه در گردش و بازده سرمايه
 3800000=11200000-15000000

6800000
79 = %100× 

         3800000
.  است مطلوبي درصد ، در صد اين
 نسبت ھا ساير -6-1-8

 : EPSسود به نسبت ھر سھم   : الف 
 تقسيم از حكايت سود خام ھر سھم ياسود به نسبت ھر سھم 

ويژهسود 



 سود به نسبت ھر عاديبر تعداد سھام 
 اين مقايسه شود از ميسھم شخص 

 در شركت سھام خريد به تمايلنسبت 
 شود و از طرف مي شخص خريداران

قيمت نسبت ديگر



 شود و مي سنجيده ھرسھم نسبت سودبهسھام 
. شودمي تعيين ارزش سھام در بازار

 دو يابينسبت  (گذاري سرمايهبازده : ب
 ) :پانت

 يك ھاي فعاليت آوري سود ميزان كه بازده اين
 بازده فروش در حاصلضرب باشد از ميمؤسسه 

 . گردد مي حاصل     دارايينسبت گردش 



 .اي مقايسه تحليل و تجزيه -2-8
 

صورتھاي اي مقايسه تحليل و تجزيهدر 
مقايسه طريق از پياپي چند دوره مالي

كه سودوزياني و اي ترازنامه نسبتھاي
وتحليل تجزيه بطريق



 ، اند شده گيري محاسبه و اندازه دروني
 مالي صورتھاي تحليل و تجزيهبه 

 مقايسهبا .  پردازند مي مؤسسه وكاركرد
 مي مالي دورة چند درصدھاينسبت ھا و 

 مؤسسه دھي و سود فعاليتتوان به روند 
 پي آينده آنھا در بيني پيشدر گذشته و 

. برد 



 تھيه اطالعات سايرعالوه بر نسبت ھا 
 مقايسه مورد نيز چند دوره طيشده در 

 كاھش شود تا مي يابيقرار گرفته و روند 
 نزولي يا صعودي سير يا افزايش يا

 درسوددھي مؤسسه را ھاي فعاليت
  .نمايد آشكار سرمايه وبازدھي



. روند فروش -1-2-8
 زيان صورت حساب سود و مقايسهاز 

 روند فروش خالص رامتواليچند دوره 
 وعالوه كنند مي مشخص متواليچند دوره 

 مھم ھايبر آن روند فروش در دوره 
 باتاريخ



 مي      مقايسه ديگرمؤسسات مشابه 
 ناگھاني كاھشھاي يا افزايشھاگردد 

 روند فروش در چند سال مقايسهدر 
 با مقايسه در خود مؤسسه و در پياپي
 گر را وادار تحليل مؤسسات ساير
كند مي



 علل بپردازد و سھم بازار و يافتنتا به 
 كشف را تغييرات در مؤثر بودن مديريت
 كاھش يا افزايش تغييرات تعيين در نمايد

 و قيمتھا روند افزايش و كاھشنه تنھا 
 و مقدار ميزان روند بلكهمنابع فروش 
.  در نظر داشت بايدفروش را ھم 



 روند سود -3-2-8
 ، پياپي چند دوره ويژه سود مقايسهاز 

 اخيرآنروند سود مؤسسه در سنوات 
 گردد اگر روند سود مثبت باشد ميحاصل 
 نداشته باشد نشانه منفي نوسان يعني

كاركرد



خوب مؤسسه است روند سود ارتباط 
 در حالت يعني با روند فروش دارد مستقيم
 افزايش فروش منجر به افزايش عادي
 فروش كاھش برعكس شود و ميسود 
 گرددمي سود كاھشباعث 



 فروش تا حد كاھش كهمسلم است 
نقطه سر به سر باعث صفر شدن 

 روند سود از بنابراين گردد ميسود 
 مينقطه سر به سر به بعد شروع 

ھر چند. گردد 



 نيز روند سود يابد افزايشروند فروش 
 روند سود با افزايش. اضافه خواھد شد 

 ھا وجود خواھد ھزينه بودن عاديفرض 
 ناگھاني افزايشداشت اما در صورت 

 است ممكن ھا ماليات يا ھا و مواد ھزينه
 سود افزايش فروش منجر به افزايش
 .نگردد 



 : ويژه روند ارزش -3-2-8
 حقوق صاحبان سھام درمقايسهاز 

 روند ارزشپياپي دورةترازنامه چند 
 گردد اگر روندمي مشخص ويژه

 را در سنواتافزايش ويژهارزش 
 نشان دھداخير



 سازد نمايان را كاھش اگر ياو 
 وكاھش افزايش گر علل تحليل بايستي
 .  نمايد وتحليل بررسي را ويژهارزش 
 از محل عدم ويژه ارزش افزايش
 دوره ويژه سود تبديل سود و تقسيم
 به سودمالي



 باشد  اندوخته مي سنواتي ياانباشته 
 از اي يافته سھم اختصاص نيزھا 

 را ويژه ارزش كهانباشته ھا ھستند 
 ارزش افزايش.  دھند مي افزايش
 دوره ويژه سود افزايش در اثر ويژه
 به سود انباشته ، مالي



 وكارائي مديريت مطلوبيتنشانه 
 روند بررسيمؤسسه خواھد بود در 

 و كاھش تغييرات بايد ويژهارزش 
 روند عمليات ارزش حاصل از افزايش
 شوند تفكيك يكديگر و سود از تجاري

  .



:  در گردش سرمايه روند – 4-2-8
 در گردش چند دوره سرمايه مقايسهاز 
 مي در گردش حاصل سرمايه روند پياپي

 از سال درگردش سرمايهگردد اگر روند 
 ،جاريپايه تا سال 



 باشد و شتاب تدريجي افزايش داراي
 در سرمايه عمليات روند افزايشبا 

 باشد مؤسسه يافته افزايشگردش، 
 در گردش را سرمايه روند مطلوبترين

 درسرمايه اگر عكسبر . دارد



 باشد تدريجي  كاھش دارايگردش 
 نيز جاري بدھي واگرنامطلوب 

 در گردش روند سرمايهمتناسب با 
  تدريجي كاھش نداشته باشد كاھش
 در گردش نشانه در خطر سرمايه

.  افتادن مؤسسه خواھد بود 



 .نسبتھا روند -5-2-8
 براي نيز درصدھا و نسبتھا روند بررسي

 يا مطلوبيت و كاركردنشان دادن نحوه 
 در مؤسسه،عملياتنامطلوب بودن روند 

 نسبتھاي مقايسه باشد از مي ضروري
 گرددمي حاصل نسبتھا، روند اخيرسنوات 

 .



 صورتي در آني و جاري نسبتھاي روند :الف
 داشته  باشد مطلوب و در صعودي سير كه

.  بودن خوب خواھد بود يكنواختصورت 
 كه صورتي وصول مطالبات در دورة روند :ب

 مشابه باشد اخير ساليان بوده و در يكنواخت
.  باشد ميمطلوب 



 ثابت دارايي روند نسبت افزايش : پ
 سرمايه ، داللت بر ويژهبه ارزش 

 از توان بيش و ضروري  غير گذاري
.  مؤسسه خواھد بود

 به بدھي چنانچه روند نسبت :ت
سير  ويژهارزش 



  به موقع اداي داشته باشد نشانه نزولي
 باشد و باعث ميتعھدات مؤسسه 

. خواھد بودخوشنامي
:  در گردش سرمايه تحليل و تجزيه
 در گردش به سرمايه يكنواخت افزايش

 مؤسسه ويك عملياتصورت ھماھنگ با 



 كاھش ھماھنگ آن در زمان كاھش يا
 مؤسسه، نشانه مناسب يك عمليات
 مؤسسه مديران مالي سياستبودن 
 در گردش با سرمايهچون .  باشد مي

  جاري دارايي تفاوت جاري سرمايه
. باشدمي جاري بدھي منھاي



 و جاري دارايي در يكسان افزايشاز 
 كاھش برعكس يا و جاري بدھي

  بدھي و جاري داراييمشابه در 
 در سرمايه مبلغ در تغيير ، جاري

 ممكن آورد نمي بوجودگردش را 
است



 يا افزايش در گردش بدون سرمايه اجزاي
 دروني تغييراتي در گردش سرمايه در كاھش

.داشته باشد 
 در سرمايه تغييرات شناسايي -1-3-8

.گردش 
:جاري دارائي و جاري بدھي: الف 
 كنند مي كسر جاري دارايي را از جاري بدھي

 در گردشوسرمايه



 جاري بدھياگر .   شود ميحاصل 
 بدھي اضافياضافه شود و مبلغ 

 اضافه گردد جاري داراييدر اقالم 
 در گردش به سرمايه در تغييري
.   آورد نميوجود 



:  ثابت دارايي تغييرات: ب
يا ثابت و داراييھا افزايش كه صورتيدر 
 صورتجاري دارايي از محل جاري غير
مي در گردش سرمايه كاھش باعث گيرد

 منجر بهجاري دارايي كاھش زيرا. شود 
 . گردد مي در گردش سرمايه كاھش



:  بلند مدت بدھي در تغييرات: پ
 جاري دارايي بلند مدت اگر به بدھيھاي
 مي افزايش را جاري دارايي.  شوند واريز

 جاري دارايي اگر از برعكسدھند و 
 كاھش را جاري داراييبازپرداخت گردند، 

.  دھند مي



 تبديل جاري بدھي بلند مدت به بدھياگر 
 . يابد مي افزايش جاري بدھيشوند ، 

:  صاحبان سھام درحقوق تغييرات: ت
 حقوق صاحبان سھام اگر به افزايش

 صورت جاري دارايي به واريزصورت 
 . گيرد



 سرمايه را اضافه نموده و جاري دارايي
. اضافه خواھد شد درگردش

 : سنجي خطر تحليل و تجزيه-4-8
 نظر آينده به سنجي خطر وتحليل تجزيه

فعاليتھاي براي را آيندهدارد و خطرات 



بيني پيش وخدماتي وتوليدي تجاري
ھاي ريزينموده و با انجام برنامه 

 خطراتنويسي و بودجه صحيح
مي كاھش را به حداقل گذاري سرمايه

گري آينده بحث سنجيخطر . دھد 
.   دھد مي تشكيل را كاراساس 



 :ريزي بودجه و برنامه -1-4-8

 رسيدن براي شركت يك ماليبودجه به برنامه 
 گرديده سود شخص تحليل در كه ھدفيبه 

 بودجه ، واجراي تنظيمھدف .  شود مي تعريف
 سود مورد نظر صاحبان و وتأمين سرمايهحفظ 
.  مؤسسه است مديران



 نحوه يعني ريزي به ھدف برنامه رسيدن براي
 سرمايه ، انساني نيروي ، كارگيري به ميزانو 

به منظور حصول ھدف، . و مواد الزم است 
 برنامه براي بوده و ضروري ريزيبرنامه 
 بودجه توسط شخص با قسمت تنظيم ريزي

 نياز اطالعات مورد كسب با شركتشخص از 
.  شود ميانجام         



 و مقداري از نظر شركت فروش بيني پيش
 مي تشكيل بودجه را تنظيم گام اولين ، ريالي
 شركت توليد فروش مقدار بيني پيشبا . دھد 
 توليد ھاي ھزينه گردد و متعاقب آن مي تعيين
 توزيع ھاي وھزينه اداري عمومي ھزينه

 تعيين شده و سود مورد نظر بيني پيش وفروش
.  گردد مي



 .سنجي خطر تحليل و تجزيه -4-8

 بهسنجي خطر وتحليل تجزيه
 راآينده نظر دارد و خطرات آينده
 وتوليدي و تجاري فعاليتھاي براي

 نموده و با انجامبيني پيش خدماتي
 وصحيح ھاي ريزيبرنامه 



 را به گذاري سرمايه خطرات نويسيبودجه 
 آينده بحث سنجيخطر .  دھد مي كاھشحداقل 
.  دھد مي تشكيل را كار اساس گري
 .ريزي بودجه و برنامه -1-4-8

 رسيدن براي شركت يك ماليبودجه به برنامه 
 گرديده سود شخص تحليل در كه ھدفيبه 

.  شود مي تعريف



 بودجه ، حفظ اجراي و تنظيمھدف 
 سود مورد نظر تأمين و سرمايه

.    مؤسسه است مديرانصاحبان و 
  ريزي به ھدف برنامه رسيدن براي
 ، كارگيري به ميزان نحوه و يعني

 و مواد الزم سرمايه ، انساني نيروي
.   است 



 ريزيبه منظور حصول ھدف،  برنامه 
 تنظيم ريزي برنامه براي بوده و ضروري

بودجه توسط شخص با قسمت شخص از 
 مي انجام نياز اطالعات مورد كسب با شركت
. شود 
 و مقداري از نظر شركت فروش بيني پيش
 مي تشكيل بودجه را تنظيم گام اولين ، ريالي
. دھد 



 توليد فروش مقدار بيني پيشبا 
 آن ومتعاقب گردد مي تعيين شركت
  عمومي ھزينه توليد ھاي ھزينه
 وفروش توزيع ھاي وھزينه اداري
 شده و سود مورد نظر بيني پيش
.   گردد مي تعيين



.  بودجه سنجي خطر -2-4-8
 اطالعات جامعمالي صورتھاي

مالي صورتھاي روي واز دارند مفيدي
بيني پيش توان مي تقريب، با 
گرديد موفق آينده از احتماالت بسياري

 ،نگري آينده يا بيني پيشدر . 
 انجام شدهعمليات



 تجزيه طريق گشته و از تحليل و تجزيه
 وتحليل تجزيه ، دروني ھاي وتحليل
 در سرمايه وتحليل وتجزيه اي مقايسه

 مؤسسه را وحال گذشته وضعيتگردش ، 
 با وپسبه طور واضح مشخص نموده 

 را مشخص آينده ، برنامه نويسيبودجه 
 . سازيم مي



 براي مؤسسه يك مسئله در مھمترين
 فراھم نمودن وجوه نقد نحوة  ، آينده

 نقدي انداختن منابع كار به نيازمورد 
 فعاليتھاي انجام براي نقدي غيرو 

 باشد مي سود حداكثر تأمين با شركت
  .


