


دوره کلیات حسابداری و حسابداری شرکت ها

دکتر فرزاد فخر آل علی: سخنران

عضویت پیوسته انجمن مدیریت ایران-

کشورمدرس و پژوهشگر دانشگاه های معتبر -

کشوردر MBAمدرس دوره های حرفه ای حسابداری و -

ایاالت متحده Northwestدکتری امور مالی از دانشگاه -

دکتری حرفه ای مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران-

مولف و مترجم کتب مدیریتی و ارائه دهنده مقاالت علمی متعدد-

موسس موسسه آموزشی و پژوهشی آزاد فرسام -



کلیات حسابداری

تعریف کلی حسابداری

 تقسیم بندی های واحدهای اقتصادی

مکانیزم معادله اساسی حسابداری

سیستم حسابداری دو طرفه

 مرحله 10چرخه حسابداری در

انواع صورتهای مالی در موسسات و شرکت ها

صورتهای مالی غیر رسمی

نقش کاربرگ در حسابداری



کلی حسابداری تعریف 

حسابداری زبان تجارت است.

 و بتث، اندازه گیری، شناساییحسابداری عبارتند از

اطالعات مالی و اقتصادی به استفاده گزارش

حیح کنندگان، به گونه ای که امکان تصمیم گیری ص

.و آگاهانه را برای آنان فراهم آورد



تقسیم بندی های واحدهای اقتصادی 

ورانواع واحدهای اقتصادی بر طبق قانون اساسی کش:

عمومی واحدهای -1

تعاونی واحدهای -2

خصوصیواحدهای -3



تقسیم بندی های واحدهای اقتصادی 

انواع واحدهای اقتصادی از لحاظ نوع فعالیت:

خدماتیواحدهای -1

(تجاری) بازرگانیواحدهای -2

(تولیدی ) صنعتیواحدهای -3



تقسیم بندی های واحدهای اقتصادی 

 هدف فعالیتانواع واحدهای اقتصادی از لحاظ:

واحدهای انتفاعی -1

واحدهای غیر انتفاعی-2

 تعداد مالکیتانواع واحدهای اقتصادی از لحاظ:

(تک مالکی ) واحد های انفرادی -1

(چند مالکی ) واحدهای غیر انفرادی -2



مکانیزم معادله اساسی حسابداری

 طرفه شالوده حسابداری 2طبق سیستم حسابداری

:عبارتند از

(حقوق صاحبان سهام)سرمایه +  بدهی  =  دارایی 



انواع دارایی ها 

(:کوتاه مدت)دارایی های جاری

(سریع)دارایی های جاری آنی -1

(غیر سریع)دارایی های جاری غیرآنی -2

 (:بلند مدت)دارایی های ثابت

دارایی های ثابت مشهود-1

دارایی های ثابت نامشهود-2



انواع بدهی ها 

 (جاری)بدهی های کوتاه مدت

 بدهی های بلند مدت

 بدهی های احتمالی



عوامل افزاینده و کاهنده سرمایه 

عوامل افزاینده سرمایه:
درآمد-1
سرمایه گذاری مجدد-2
(ویژه)سود خالص -3
فروش-4

عوامل کاهنده سرمایه:
هزینه-1
برداشت-2
(ویژه)زیان خالص -3
خرید-4



(دوبل)طرفه2سیستم حسابداری 

 به طور خالصه بیان می دارد که هر فعالیت مالی

ار طبقه از حسابهای کلی تاثیر گذ2حداقل باید روی 

.باشد



مرحله 10چرخه حسابداری در 

 جمع آوری و تهیه اسناد مثبته

 تجزیه و تحلیل و تهیه سند حسابداری

 انتقال سند حسابداری به دفتر روزنامه عمومی

 انتقال دفتر روزنامه به دفتر کل

تهیه ترازآزمایشی حسابهای دفتر کل

 انجام اصالحات و تعدیالت

تهیه ترازآزمایشی بعد از اصالحات و تعدیالت

 بستن حسابهای موقت

 تراز آزمایشی اختتامی

بستن موقت حسابهای دائمی



انواع کلی حسابها در حسابداری

 (ترازنامه ای)حسابهای دائمی

 (سود و زیانی)حسابهای موقت

 (دفتر معین)حسابهای اشخاصی

 (واسط)حسابهای رابط

حسابهای سود و زیانی



انواع صورتهای مالی در موسسات و شرکت

 رسمیصورتهای مالی  :

صورت حساب سود و زیان-1

ترازنامه -2

صورت جریان وجوه نقد-3



صورتهای مالی غیر رسمی و اهمیت آنها 

 غیر رسمیصورتهای مالی:

صورت حساب سرمایه-1

انواع تراز آزمایشی-2

کاربرگ-3





نقش کاربرگ در حسابداری

 گانه چرخه 10جمع آوری یکباره کلیه مراحل

.حسابداری در یک گزارش جامع

 استستونی 10رایج ترین نوع آن کاربرگ.

 استغیر رسمی یک صورت مالی.

 ایره در دپیشبرد بهینه امور حسابداری هدف از تهیه آن

.حسابداری واحد مربوطه است

نحوه تهیه آن نیاز به مهارت دارد.



انواع دفاتر در حسابداری

 دفاتر رسمی

دفتر روزنامه عمومی-1

دفتر کل-2

دفاتر غیر رسمی

دفتر معین -1

دفتر اندیکاتور-2

...و غیره -3



جایگاه واحد مالی در سازمان 



مباحث منتخب حسابداری شرکت ها

 ارتقانون تجانواع شرکت ها بر اساس تقسیم بندی

 شرکت هاتاسیسمراحل

 امربوط به گروهی از شرکت هتضامنیمسئولیت

 مربوط به گروهی دیگرمسئولیت محدود

 در شرکتهای سهامی نسبت به سهام مسئولیت

 شرکاءورود و خروج انواع حاالت

 تصفیه شرکت ها انواع و مراحل



ارتانواع شرکت ها بر اساس تقسیم بندی قانون تج

 7قانون تجارت انواع شرکتها به 22بر اساس ماده

:دسته تقسیم می شوند

شرکت های تضامنی -1

شرکت های با مسئولیت محدود-2

شرکت های نسبی-3

شرکتهای سهامی و انواع آن -4

شرکت های مختلط-5

شرکت های مختلط سهامی -6

شرکت های مختلط غیر سهامی-7



شرکت های تضامنی

آندرکهاستتجاریسازمانیکتضامنیشرکت

دوره.می کننداجراومدیریتراآنبیشتریانفردو

هابدهیپرداختبرایشخصا  وبرابربه طورمالک

.هستندمسئولشرکتدیونو



های با مسئولیت محدودشرکت 

یادونبیکهاستشرکتیمحدودمسئولیتباشرکت

ازیکهروشدهتشکیلتجارتیاموربراینفرچند

امسهقطعاتیاسهامبه سرمایهاینکهبدونشرکاء

درخودسرمایهمیزانتافقط-باشدشدهتقسیم

.استشرکتتعهداتوقروضمسئولشرکت



شرکت با مسئولیت محدودویژگی های 

 دو شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل
استقابل ثبت شریک

 اد دفتر اسنگونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریقهر
.امکان پذیر استرسمی

 دبا مسئولیت محدو»اسم شرکت باید حتما  عبارت در  »
مثلشخص ثالث آورده شود در غیر اینصورت در مقابل 

.قوانین شرکت تضامنی با آن برخورد می شود
 که در شرکت دارنداساس سهمی کدام از شریکان بر هر ،

امه البته می توان در اساسن. از حق رای برخوردار می باشند
.حق رای ها را تغییر داد

 ی میزانحداقل و حداکثر خالف دیگر انواع شرکتها، بر
.با مسئولیت محدود وجود نداردسرمایه شرکت برای 



های نسبیتعریف شرکت 

نسبیشرکت»تجارتقانون183یمادهطبق

اسمتحتدرتجارتیاموربرایکهاستشرکتی

هرتمسئولیوتشکیلنفرچندیادوبینمخصوص

کتشردرکهاستایسرمایهنسبتبهشرکاازیک

رکاشمسئولیتشرکتنوعایندرلذا«استگذاشته

.باشدمیشانسرمایهنسبتبه



نمونه ای از ساختار شرکت های سهامی



تعریف شرکت های سهامی و انواع آن 

ودمی شتشکیلتجاریامورانجامبرایکهاستشرکتی
یکسانتعدادیاارزشهم سهامازمتشکلآنوسرمایه

خاصسهامینوعدوبهسهامیشرکت های.استسهام
دروداینتفاوتمهمترینکهمی شوندتقسیمعامسهامیو

تاالردرعامسهامیشرکت هایسهامکهاستاین
.استمبادلهقابلبورس

 استجهاندرتجاریسازمان هاینوعترینبزرگ.
ستاآنمالکانازمستقل،سهامیشرکتحقوقیشخصیت

شخصیتیکتعهداتوحقوقوامتیازاتازبسیاریو
اقدامایبگیردوامخودنامبامی تواندمثال  .داردراحقیقی

ند،کدعوااقامهدیگران،علیهمی تواند.کندداراییخریدبه
یحت.کندمنعقدقراردادافرادسایربامی تواندهمچنین
.باشددیگرسهامییاتضامنیشرکتمالکمی تواند



تعریف شرکت های مختلط

کتشرگونه ایسهامیغیرشرکتیامختلطشرکت
صورتبهشخصچندینآندرکهاست،تضامنی
نامحتترا،مستقلیکارآفرینیفعالیت هایمشترک،

.می کننداجراشرکتیک

ردشریکچندینیایکتعهداتمحدود،مشارکتدر
ایسرمایه هبهمحدودشرکت،اینبستانکارانقبال
شرکاءدیگر کهحالیدر،استشرکتدرآنان

اینهک،دارندمسئولیتشرکت،بدهیقبالدرشخصا  
ابوتضامنیشرکتازرامحدودمشارکتموضوع،
.می نمایدمتمایزمحدودمسئولیت



شرکت های مختلط غیر سهامی

عنودوبامختلطشرکت هایایرانتجارتقانوندر

ده اندشتقسیم بندیسهامیغیرمختلطوسهامیمختلط

نهمیاز.دارندراخودبهمنحصرقوانینکدامهرکه

راآننوعدوبایدمختلطشرکت هایتوضیحرو

.دهیمقراربررسیمورد

کههستندشرکت هاییسهامی،غیرمختلطشرکت های

امنضشریکنفرچندیایکباوتجاریاموربرای

دونبومحدودمسئولیتباشریکنفرچندیایکو

.می شوندتشکیلسهامانتشار



شرکت های مختلط سهامی 

کشرینفرچندیایکباسهامیمختلطشرکت های

ایجادسهامیشریکنفرچندیایکوضامن

ن هاآسرمایهکههستندکسانیسهامیشرکا.می شوند

برکسیهرمسئولیتودرآمدهسهامصورتبه

اما.کرده استواردشرکتدرکهاستسهامیاساس

طروابوطلبکارانمقابلدرضامنشرکامسئولیت

شرکتقوانینمشابهدرستدیگریکباآن ها

.می شوندمحاسبهتضامنی



تاسیس شرکت هامراحل 







تعریف اساسنامه در شرکت های سهامی

ى دهدماعتبارآنبهکهاستسندىحقیقتدرشرکتاساسنامه.
وفعالیتنحوهوهدف،شرکتسرمایهومشىخط آندرو

مجامعومدیرههیئتوشرکتاعضاءازیکهروظایف
وانتخابنحوهومدیرانتعدادوشرکتبازرسانوعمومى
یافوتکهمدیرانىجانشینتعیینچگونگىومأموریتمدت

مى گرددمعینمى شوندمعزولومحجوریاونمودهاستعفاء
همان طورىومى باشدالزم الرعایهاعضاءبراىآنموادکلیهو
ثباعاوشناسنامهیاسجلحقیقىشخصیکزندگىدرکه

اوهباساسنامهنیزحقوقىشخصدرمى شوداعتبارشوهویت
ومدیرانوظایفواختیاراتحدودومى دهداعتباروهویت
قیدآندرآنهاعملکردچگونگىوآنهامسؤولیتمیزان

.مى گردد

داراىبایدخاصسهامىوعام،سهامىشرکت هاىبنابراین
.باشنداساسنامه اى



مواد الزم در اساسنامه شرکت های سهامی

.اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد۲۴/۱۲/۴۸الیه اصالحى مصوب ۸برابر ماده 

.نام شرکت. ۱

(روشن)صریح و منّجز به  طور موضوع شرکت . ۲

مدت شرکت. ۳

دتأسیس شعبه مورد نظر باشصورتى  که مرکز اصلى شرکت و محل شعب آن در . ۴

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدى و غیرنقدى آن. ۵

اشد تعداد سهام بى نام و با نام و مبلغ اسمى آنها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر ب. ۶
تعداد، خصوصیات و امتیازات این گونه سهامتعیین 

اید تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمى هر سهم و مدتى که ب. ۷
سال نمى باشد۵شود که البته این مدت بیش از مطالبه 

نحوه انتقال سهام با نام. ۸

طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بى نام و بالعکس. ۹

آنهادر صورت پیش بینى امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب . ۱۰



مواد الزم در اساسنامه شرکت های سهامی

شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت. ۱۱

مواقع و ترتیب دعوت مجامع. ۱۲

مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومى و ترتیب . ۱۳
اداره آنها

اى تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین بر. ۱۴
زول و مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى کنند یا به جهات قانون محجور، مع

یا ممنوع مى گردند

تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. ۱۵

تعداد سهام تضمینى که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند. ۱۶

ت قید اینکه شرکت داراى چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مد. ۱۷
مأموریت آنها

ود تعیین آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب س. ۱۸
و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى ساالنه

نحوه انحالل اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. ۱۹

چگونگى تغییر اساسنامه. ۲۰



ت هاتعریف شرکتنامه برای سایر انواع شرک

محدود،مسؤولیتباشرکت هاىمخصوصشرکت نامه
نىتعاووسهامىشرکت هاىومى باشدنسبىوتضامنى
دسننوعىهمشرکت نامه وندارندشرکت نامهبهنیازى
یلتشکمنظوربه شریکچندیادوبینکهاسترسمى
ماده)تتجارقانونبرابرومى شودتنظیمتجارتىشرکت
در.شدتشکیلشرکتکهآنازپس(تجارتقانون۱۹۷
بهآنضمائموشرکت نامهخالصهبایداولماههمان

معتبرىسنداینوشودارسالدادگسترىوزارت
امهاساسنازقسمتىحقیقت،درآنمندرجاتکهمى باشد
درو،گردیدهچاپقضائیهقوه وسیلهبهکهاستشرکت
کلادارهوکشورامالکواسنادثبتسازماناختیار
ه بومى گیردقرارصنعتىمالکیتوشرکت هاثبت

.مى شودتنظیممؤسسینوسیله



شرکت های سهامیشرکتنامه مواد الزم در 

نام شرکت. ۱

موضوع شرکت. ۲

سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی. ۳

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء. ۴

تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن. ۵

گاه اواسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامت. ۶

اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء . ۷
دارند

قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت. ۸

کتتاریخ و نحوه رسیدگى به حساب ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شر. ۹

انحالل شرکت. ۱۰

قید سایر نکاتى که الزم باشد. ۱۱

رکت ها باالخره شرکت نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت ش. ۱۲
ثبت گردد



مربوط به گروهی از تضامنیمسئولیت 

شرکت ها
همستواندنمیشرکاءازیکهیچتضامنیشرکتدر

تمامرضایتبهکند،مگرمنتقلدیگریبهراخود

مطالبهنشدهمنحلتضامنیشرکتکهمادام.شرکا

ازپسوآیدعملبهشرکتخودازبایدآنقروض

وصولبرایتوانندمیشرکتطلبکارانانحالل

هبیاوبخواهندکهشرکاازیکهربهخودمطالبات

.کنندرجوعهاآنتمام



مربوط به گروهی دیگرمحدود مسئولیت 

یاسهامبه سرمایهاینکهبدونشرکاءازیکهر

رمایهسمیزانتافقط-باشدشدهتقسیمسهامقطعات

شرکتتعهداتوقروضمسئولشرکتدرخود

.است



در شرکتهای سهامینسبت به سهام مسئولیت 

ها، و سرمایه به سهام تبدیل شده با توجه به انواع نرخ

هر شریک به میزان سهام خود مسئولیت شرکت را

.به طور کلی عهده دار می باشد



حاالت ورود شریک جدید به شرکت

عنواینکه:قدیمیشرکایباجدیدشریکیمبادله
نایدر.باشدمیحقیقیاشخاصبینیمبادلهمبادله
ایهسرمیعنی.کندنمیتغییریشرکتسرمایهحالت
ابربرویکسانآنازبعدوشریکورودازقبلشرکت
باحقیقیاشخاصمبادلهمبادله،نوعاینکهچونواست

بتثوسنجشمالکمبادله،ریالیمبلغاستیکدیگر
ادلهمبسرمایهدفتریارزشبلکهگیردنمیقراررویداد
انجامرزیثبتمبادلهاینبابتوباشدمیثبتمالکشده
:شودمی

××سرمایه ی شرکای قدیمی 

(شرکای)سرمایه ی شریک



حاالت ورود شریک جدید به شرکت

ادلهمبنوعاینکه:شرکتباجدیدشریکیمبادله

خصشبا(جدیدشریک)حقیقیشخصبینیمبادله

.است(شرکت)حقوقی

تضامنی،شرکتبهجدیدشریکوروددر:تذکر

اشدبشدهواردشرکتدرکهنسبتیهرباجدیدشریک

نوعنای.باشدمینیزشرکتقبلیتعهداتتماممسئول

کههبودحقوقیشخصباحقیقیشخصمبادلهمبادله،

.شودمیسرمایهافزایشموجب



حالتهای خروج شریک از شرکت

هبشرکاءخروجمحدودمسئولیتباهایشرکتدر

.میباشدانجامقابلروشدو

مسهانتقالونقلگواهیوسیلهبهشرکاءخروج.1

.الشرکه

ابایصورتجلسهتنظیموسیلهبهشرکاءخروج.2

.شرکتسرمایهکاهشدستور



حالت اول خروج شریک از شرکت

بهیاصورتجلسهتنظیمبابایدشرکاءاولروشدر

انتقالونقلگواهیونمایندمراجعهداراییاداره

.گیرندتحویلراالشرکهسهم

وردهکمراجعهاسنادرسمیدفترخانهبهبایدازآنبعد

طریقاینازتا.نمایندصلحصدورسندتقاضای

باداردراشرکتازخروجقصدکهشریکی

وتشرکقبلیشرکاءازیکیبهخودسهمواگذاری

.نمایدخروجشرکتاز،جدیدشریکیکیا



حالت دوم خروج شریک از شرکت

ایصورتجلسهتنظیمبابایدشرکاءدومدرروش
ازشرکتمیخواهدکهرافردییالشرکهسهممیزان
اینازونمایندکمشرکتسرمایهازراشودخارج
.نمایندخارجشرکتازرامتقاضیشریکطریق

لسهصورتجتنظیمازبعدبایدشرکاءروشدوهردر
بامرتبطنیازموردمدارکتهیهوخودبهمربوط
ثبتادارهبهرامدارکبایدشریک،خروجینحوه

ازراادارهآنطریقاینازتاکردهارسالهاشرکت
ازرانظرموردشرکتوساختهمطلعخودتصمیم
.نمایندخارجشرکت





و تصفیه شرکتانحالل 

یکلیتفعاآنتوسطکهاستعملیاتیشرکتتصفیه
شرکتدرموجودهایداراییویافتهخاتمهشرکت
یمتقسشرکتامتیازآورانوسهامدارانشرکاء،میان
،شرکتانحاللبهمواردازبرخیدرالبتهشودمی

نحاللازیرانیستصحیحکهگویندمینیزتصفیه
.گیردمیصورتکاملتصفیهازبعدشرکت

شرکتمهموضروریمسائلازیکیتصفیهامر
هتصفیمدیرانومتخصصانتوسطبایدکهاست

اساسنامهدربایدتصفیهمدیرنامگیردصورت
.شودذکرشرکت



تصفیه شرکتمراحل 

بایدارددکهباالییاهمیتدلیلبهشرکتتصفیهفرآیند

:شودطیشدهتعیینپیشازمراحلوبرنامهطبق

شرکتمطالباتوصول-1

شرکتدرموجودهایداراییتمامکردننقد-2

شرکتدیونوقروضپرداخت-3

وسهامدارانمیانمنقولغیرهایداراییتقسیم-4

شرکا



انحالل شرکت به صورت اختیاری

مدیرانوسهامداراناستممکنمواردایندر

درنیناتوایا،سرمایهوبودجهکمبوددلیلبهشرکت

حلمنبهتصمیمشدهتعیینپیشازتعهداتاجرای

لانحالاعالنصورتایندر.بگیرندشرکتکردن

طیمجمع،توسطتصفیهمدیرانتخابوشرکت

بتثادارهبهوشدهاعالمرسمیجلسهصورتتنظیم

رسمیروزنامهدرسپسوشودمیارسالهاشرکت

حصالذیافرادتمامتاشودمیمنتشروشدهآگهی

.شوندمطلعشرکتشدنمنحلاز



شرکت به صورت اجباریانحالل 

ونیقانغیرامورانجامدلیلبهشرکتاجباریانحالل

ایندرکهگیردمیصورتدادگاهحکمتوسط

تثبادارهدرشرکتانحاللاعالنبایدنیزصورت

روزنامهدرسپسوشدهثبتواعالمهاشرکت

.شودمنتشروآگهیرسمی



استارتاپ ها یا شرکت های نوپا

 ویژگی اساسی دارند2استارت آپ ها در بدو تاسیس:

.فاقد سرمایه کافی می باشند-1

.دارای ایده های نو و نو آوری ها تازه هستند-2



(سرمایه گذار ) شرکت های حامی 

برحمایتوگذاریسرمایهجهتاساساکهشرکتهایی

دگیرنمیشکلنوپاهایشرکتنابهایایدهروی

کاروکسبطرحازحداکثریحمایتآنهاهدفو

.باشدمینوپاهایشرکت



انواع تقسیم بندی بازار های مالی

انواع بازارهای مالی از لحاط خرید و فروش سهام:

بازارهای اولیه -1

بازارهای ثانویه-2

یانواع بازارهای مالی از لحاظ تاریخ سررسید دارای:

بازارهای پولی-1

بازارهای سرمایه-2





راههای ارتباطی با عزیزان

ایمیل جهت ارسال فایل  :

farzadfakhr@gmail.com

صفحه اینستاگرام  :@farzadfakhr

تلگرام :@ffakhr

کانال تلگرام :@ffarsam

توئیتر :@farzadfakhr1


