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 مقدمه

هذيزيت هٌبثغ ٍ هخبرج ػوَهي كطَرّب ّووَارُ هوَرد جَ وِ    خشاًِ داري ثِ ػٌَاى يكي اس هكبًيسن ّبي هطزح ٍ كبرثزدي در سهيٌِ    

( 35ثَدُ است. در ايزاى ًيش هسئَليت هذيزيت هٌبثغ ٍ هخبرج ثخص ػوَهي ثزػْذُ خشاًِ داري كل كطَر ًْبدُ ضذُ است. طجق اصل )

ضوَد ٍ ّووِ دزداخمْوب در     داري كل كطوَر هموزكوش هوي    ّبي خشاًِّبي دٍلت در حسبةقبًَى اسبسي  وَْري اسالهي ايزاى، دريبفت

 گيزد. حذٍد اػمجبرات هصَة ثِ هَ ت قبًَى اًجبم هي

ايجبد ٍ اسمقزار چٌيي هكبًيسوي ًيبس ثِ ٍ َد يك سيسمن اطالػبجي حسبثذاري  بهغ ٍ كبرآهذ دارد كِ ثمَاًذ اطالػوبت هزثوَب ثوِ        

ُ     ّب ٍ دزداخوت كليِ دريبفت هجوبس در سوطَح هخملوك حكوَهمي اراموِ ًوبيوذ ٍ هجٌوبي         كٌٌوذگبى  ّوبي خشاًوِ را ججويوغ ٍ ثوزاي اسوم بد

( قبًَى هحبسجبت ػوَهي كطَر خشاًِ 101گيزي ّبي آًْب قزار گيزد. ايي هَضَع هَرد جَ ِ قبًَى گذار قزار گزفمِ ٍ در هبدُ ) جصوين

ّوب حوذاك ز   ًوَاع حسوبة  ّبي درآهذ هموزكش در خشاًِ را ثِ ج كيك اهكلك ضذُ است صَرجحسبة دريبفت ٍ دزداخت هبّبًِ حسبة

ّبي هوذكَر ثبيوذ   ثٌذي اًَاع حسبة ظزف هذت دٍ هبُ جْيِ ٍ ثِ ديَاى هحبسجبت كطَر جحَيل ًوبيذ. ثِ ػالٍُ ثز هجٌبي ايي هبدُ، طجقِ

 ثٌذي درآهذّب ٍ اػمجبرات در قبًَى ثَد ِ كل كطَر، جَسط ٍسارت اهَر اقمصبدي ٍ دارايي جؼييي ضَد. هٌطجق ثز طجقِ

بس دسمَرالؼول حبضز ثِ دًجبل آى است كِ ثب ارامِ رٍش ّبي حسبثذاري هٌبست ضوي ارجقبي ضو بفيت هوبلي گوشارش ّوبي     ثز ايي اس

 خشاًِ داري كل كطَر، سهيٌِ ثْجَد جصويوبت هجمٌي ثز ايي گشارضبت را فزاّن آٍرد.
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  فصل اول فصل اول 

وجـو  موـو    وجـو  موـو    حسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها حساب سطوح تفصیلي معین حساب حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  ِـَدجــت

  * / سبيز / اسمبىهلي دسمگبُ ا زايي اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ثوَد وِ ػوَهي ٍاحوذّب ثوَد وِ ٍاحوذّبي گوشارضوگز

 اػمجبر ػوَهي

 اػمجبر ّشيٌِ
 ، ثزًبهِ، رديكسبيز /دسمگبُ ا زايي هلي/ اسمبىاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ّب( ٍ طجقِ اػمجبري )حقَق ٍ هشايبي هسموز/ سبيز ّشيٌِ هم زقِ
 * 

 اي اػمجبر سزهبيِ
، طزح، رديك / سبيز دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبىاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ًَع  طزح )اًم بػي / غيز اًم بػي(ٍ هم زقِ 
 * 

 اػمجبرجولك دارايي ّبي هبلي
، هطخصبت اػمجبر / سبيزدسمگبُ ا زايي هلي/ اسمبىاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( هصَة/ اثالغي ٍ ضوبرُ طجقِاي،  )ّشيٌِ / سزهبيِ
 * 

 اػمجبر ػوَهي جخصيص يبفمِ

 اػمجبر ّشيٌِ جخصيص يبفمِ
ٍ هم زقِ دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ثزًبهِ، رديك اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ّب( )حقَق ٍ هشايبي هسموز/ سبيز ّشيٌِطجقِ اػمجبري 
 * 

 اي جخصيص يبفمِ اػمجبر سزهبيِ
ٍ هم زقِ دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، طزح، رديك اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ًَع  طزح )اًم بػي / غيز اًم بػي(
 * 

 اػمجبرجولك دارايي ّبي هبلي جخصيص يبفمِ
دسمگبُ ا زايي هلي/ اسمبى، هطخصبت اػمجبر )ّشيٌِ اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( هصَة/ اثالغي ٍ ضوبرُ طجقِاي،  / سزهبيِ
 * 

 اػمجبر ػوَهي دزداخت ضذُ

 اػمجبر ّشيٌِ دزداخت ضذُ
ٍ هم زقِ دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ثزًبهِ، رديك اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ّب( هسموز/ سبيز ّشيٌِطجقِ اػمجبري )حقَق ٍ هشايبي 
 * 

 اي دزداخت ضذُ اػمجبر سزهبيِ
ٍ  هم زقِ دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، طزح، رديكاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ًَع  طزح )اًم بػي / غيز اًم بػي(
 * 

 دزداخت ضذُ ّبي هبلي اػمجبرجولك دارايي
دسمگبُ ا زايي هلي/ اسمبى، هطخصبت اػمجبر اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( هصَة/ اثالغي ٍ ضوبرُ طجقِاي،  )ّشيٌِ/ سزهبيِ
 * 

 اػمجبر ػوَهي حوَالووِ ضذُ

 اػمجبر ّشيٌِ حوَالووِ ضذُ
ٍ هم زقِ دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ثزًبهِ، رديك اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ّب( هسموز/ سبيز ّشيٌِطجقِ اػمجبري )حقَق ٍ هشايبي 
 * 

 اي حوَالووِ ضذُ اػمجبر سزهبيِ
ٍ هم زقِ  طزح، رديك دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ًَع  طزح )اًم بػي / غيز اًم بػي(
 * 

 حَالِ ضذُ ّبي هبلي اػمجبرجولك دارايي
دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، هطخصبت اػمجبر اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( هصَة/ اثالغي ٍ ضوبرُ طجقِاي،  )ّشيٌِ / سزهبيِ
 * 

  هـٌـاتـغ ػـوـَهـي

 ّبي ػوَهي دريبفت

 دريبفمي ثبثت درآهذ ػوَهي
ثٌذي ثَد ِ  دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ضوبرُ طجقِاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ثَد ِ )هلي / اسمبًي(ثيٌي  ٍ ًَع ديص
 * 

 اي ّبي سزهبيِ دريبفمي ثبثت ٍاگذاري دارايي
ثٌذي ثَد ِ  دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ضوبرُ طجقِاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ثيٌي ثَد ِ )هلي / اسمبًي( ٍ ًَع ديص
 * 

 ّبي هبلي دريبفمي ثبثت ٍاگذاري دارايي
ثٌذي ثَد ِ  دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، ضوبرُ طجقِاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ثيٌي ثَد ِ )هلي / اسمبًي( ٍ ًَع ديص
 * 

  * دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى ٍ هَضَع اًمقبلاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  1ٍ وَُ ػوووَهوي اًمقوبلي

 *  ّبي هزثَب ثِ ج كيك حسبة ّب دريبفمي اس سبيز حسبة

  هَجَدي ٍ هػاسف ػوَهي

 هَ َدي ًقذ

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك ٍ َُ ػوَهي

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك دزداخت اػمجبر ّشيٌِ

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة اي ثبًك دزداخت اػمجبر سزهبيِ

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك دزداخت اسمبى
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 ها حساب سطوح تفصیلي معین حساب حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

 ػوَهيّبي  دزداخت

 دزداخمي ثبثت اػمجبر ّشيٌِ

هطخصبت اػمجبر دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

ٍ ًَع دزداخت )حقَق ٍ هشايبي  هم زقِ( رديكٍ  ثزًبهِ ٍ اثالغي هصَة/)

 ّب( هسموز ٍ كسَر /  سبيز ّشيٌِ

*  

 اي دزداخمي ثبثت اػمجبر سزهبيِ
هطخصبت اػمجبر دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 ًَع  طزح )اًم بػي / غيز اًم بػي(ٍ هم زقِ( رديك  ٍ  طزح ٍ هصَة/اثالغي)
*  

 ّبي هبليدزداخمي ثبثت جولك دارايي
هطخصبت اػمجبر دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبى، اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( ٍ ضوبرُ طجقِ اثالغي هصَة/اي،  )ّشيٌِ / سزهبيِ
*  

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ّشيٌِگزداى حسبثذاري  جٌخَاُ

 اي گزداى حسبثذاري سزهبيِ جٌخَاُ
ًَع  طزح )اًم بػي/ دسمگبُ ا زايي هلي، طزح ٍ اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 غيز اًم بػي(
*  

  * ّب( ٍ ًَع دزداخت )حقَق ٍ هشايبي هسموز/  سبيز ّشيٌِ اسمبى ثِ ج كيك جٌخَاُ گزداى ّشيٌِ اسمبى

  * ثِ ج كيك اسمبى اي اسمبى جٌخَاُ گزداى سزهبيِ

  ّاي اًتظاهي حساب

 گزداى خوشاًوِ جٌخوَاُ -حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي حسبة
__ 

*  

 *  گزداى خوشاًوِ جٌخوَاُ -طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 اسٌبد خشاًِ اسالهي -حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي حسبة
 دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبىاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

*  

 *  اسٌبد خشاًِ اسالهي -طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 اٍراق هطبركت -حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي حسبة
 اسمبىدسمگبُ ا زايي هلي / اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

*  

 *  اٍراق هطبركت -طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 ّب ّب ثب دارايي جسَيِ ثذّي -حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي حسبة
 دسمگبُ ا زايي هلي / اسمبىاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

*  

 *  ّب ّب ثب دارايي جسَيِ ثذّي –طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 ثذّي ثبثت كسَر حقَق ٍ هشايب -حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي حسبة
 ثِ ج كيك ًَع كسَر

*  

 *  ثذّي ثبثت كسَر حقَق ٍ هشايب -طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 هطبلجبت ثلٌذ هذت دٍلت –حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي حسبة
 اسمبىدسمگبُ ا زايي هلي / اي  ثَد ِرديك  ثِ ج كيك

*  

 *  هطبلجبت ثلٌذ هذت دٍلت –طزف حسبة اًمظبهي  ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 ضَد. یاكتي تاتت دسآهذ ػوَهي هحسَب هيحساب ٍجَُ ػوَهي اًتوالي تِ ػٌَاى ًاٌّذُ حساب دس -1
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 ػوَهي ٍجَُحساتذاسي  -2

  تٌخَاُ گشداى خضاًِتاتت دس ًظش گشكتِ ضذُ اػتثاس تاًٌي تِ هيضاى (: 1ثثت ضواسُ )

 .تاضذ هيدس سال هشتَط گشداى خضاًِ  سوق هاًًَي هجاص تشاي تاهيي ٍجِ اص هحل تٌخَاُحساب اًتظاهي كَم تِ هٌظَس ًٌتشل    

 

 اختػاظ ٍجِ اص هحلٍ  ّضیٌِ گشداى حساتذاسي اػتثاس ت تٌخَاُتاتٍاحذّاي گضاسضگش ٍجَُ هؼادل دسخَاست  (:2ثثت ضواسُ )

 ّا دس حساب آى گشداى خضاًِ تٌخَاُ

 

اختػاظ ٍ اي  ّاي سشهایِ گشداى حساتذاسي اػتثاس تولي داسایي هؼادل دسخَاست ٍجِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت تٌخَاُ(: 3ثثت ضواسُ )

 ّا دس حساب آى گشداى خضاًِ تٌخَاُ ٍجِ اص هحل

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ - حساب اوتظامی

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** َـشيـىـٍگزدان حـساتـذاري  تىـخًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ  

 

   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** خـشاوـٍ گـزدان تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اي اعـتثار سـزمـايـٍتـاوـک پـزداخت 

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** اي گزدان حـساتـذاري سـزمـايـٍ تىـخًاٌ

 ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ  
 

   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ  -حساب اوتظامی   
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 تِ ٌّگام اػالم اػتثاس ٍاحذّاي گضاسضگش(: 4ثثت ضواسُ )

 ضَد. چٌاًچِ اػتثاس ٍاحذ گضاسضگش تـييش ًوایذ، ثثت كَم تش اساس اغالحيِ هشتَط تؼذیل هي   

 

 ٍاحذّاي گضاسضگش تخػيع اػتثاستِ ٌّگام اػالم (: 5ثثت ضواسُ )

 ضَد. چٌاًچِ اػتثاس تخػيع یاكتِ ٍاحذ گضاسضگش تـييش ًوایذ، ثثت كَم تش اساس اغالحيِ هشتَط تؼذیل هي   

 خضاًِ 8001تِ حساب   ٍاسیض ٍجَُ ػوَهي (:6ثثت ضواسُ )
 

ّاي هالي ٍ ٍاگزاسي  )حسة هَسد تِ ػٌَاى دسآهذ ػوَهي، ٍاگزاسي داسایيخضاًِ  8001ٍاسیض ٍجَُ ػوَهي تِ حساب (: 6-1ثثت ضواسُ )

 اي(  ّاي سشهایِ داسایي

 
 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـًدجـٍ عـمًمـی ياحـذَا

 ** ار َـشيـىـٍـاعـتث  

 ** اي اعـتثـار سـزمـايـٍ  

 ** َاي مالی تملک دارايیاعـتثـار   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** ار َـشيـىـٍـاعـتث

 ** يـافـتـٍ اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص  
 

   ** اي اعـتثـار سـزمـايـٍ

 ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 

   ** یـالـمَاي  تملک دارايـی تثارـاع

 ** تخصیص يافتٍ یـالـمَاي  دارايـیتملک  تثارـاع  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** دريافـتی تاتــت درآمــذ عـــمًمی  

 ** اي  َاي سزمايٍ دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 ضَد. گشداى خضاًِ، ثثت ریل ًيض اػوال هي دس غَست استلادُ اص تٌخَاُ

   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی 

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی   
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 ػوَهي ًطَس( هاًَى هحاسثات 125ّاي اختػاغي عثن هادُ ) حساب يهَجَداستلادُ اص  دس غَست(: 6-2ثثت ضواسُ )

 ضَد. هيّا تذٌّاس ٍ تاًي ٍجَُ ػوَهي تستاًٌاس  حساب دسیاكتي اص سایش حساب ،ّاي هشتَط تِ حسابكَم هثلؾ تذیْي است پس اص ٍاسیض    

 
 گشداى حساتذاسي تٌخَاٍُ تسَیِ ٍ پا تِ پایي  ّضیٌِ تخػيع یاكتِ تاتت اػتثاسٍاحذّاي گضاسضگش پشداخت ٍجِ تِ  (:7ثثت ضواسُ )

 

 گشداى خضاًِ تٌخَاُ اص هحلٍجِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس ّضیٌِ تخػيع یاكتِ  تاهييدس غَست  (:8ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** َا  دريافتی اس سايز حساب  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** ٍـىـشيـَ تثارـاعاتت ـت تیـزداخـپ

 ** َـشيـىـٍ ذاريـساتـزدان حـگ ًاٌــختى  

 ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ  

 

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

 ** اعـتثار َـشيـىـٍ پـزداخـت شـذٌ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍتـاوـک   

 
   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی   

 
   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

 ** اعـتثار َـشيـىـٍ پـزداخـت شـذٌ  
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 ٍ هضایاي هستوش ًاسًٌاى تؼْذات پشداخت ًطذُ هشتثظ تا ًسَس حوَم (:9ثثت ضواسُ )

 ضَد. تاال تؼذیل هيتذیْي است پس اص پشداخت تذّي كَم، ثثت    

 
تخػيع یاكتِ ٍ تسَیِ ٍ پا تِ پایي  اي ّاي سشهایِ تولي داسایيپشداخت ٍجِ تِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس  (:10)ثثت ضواسُ 

 گشداى حساتذاسي تٌخَاُ

 

 گشداى خضاًِ تٌخَاُ اص هحلاي تخػيع یاكتِ  ّاي سشهایِ دسغَست تاهيي ٍجِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس تولي داسایي (:11ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تذَی تاتت كسًر حقًق ي مشايا -حساب اوتظامی 

 ** تذَی تاتت كسًر حقًق ي مشايا -طزف حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 
   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي حـساتـذاري سـزمـايـٍگـزدان  تىـخـًاٌ  

 ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ  

 

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** سزمايٍ ايتـاوـک پـزداخت اعـتثار 

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** اعـتثار سزمايٍ ايپـزداخـتی تـاتت 

 ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار سزمايٍ اي  

 
   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی   

 
   ** تـخصیص يـافـتـٍاي  سـزمـايـٍاعـتثار 

 ** پـزداخـت شـذٌاي  سـزمـايـٍاعـتثار   
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 ّاي هالي تخػيع یاكتِ  پشداخت ٍجِ تِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس تولي داسایي (:12)ثثت ضواسُ 

 

 گشداى خضاًِ تٌخَاُ اص هحلتخػيع یاكتِ  هاليّاي  دسغَست تاهيي ٍجِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس تولي داسایي (:13ثثت ضواسُ )

 

 

 

 

 

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َشيىٍ تـاوـک پـزداخت اعـتثار

   ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 
   ** َاي مالی تملک دارايیپـزداخـتی تـاتت اعـتثار 

 ** َشيىٍ تـاوـک پـزداخت اعـتثار  

 ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ  

 

   ** تخصیص يافتٍ َاي مـالـی اعـتثار تملک دارايـی

 ** پـزداخـت شـذٌ َاي مالی تملک دارايیاعـتثار   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

 َشيىٍ / تـاوـک پـزداخت اعـتثار

 اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ
**   

 ** عـمـًمـیتـاوـک يجـًٌ   

 

   ** َاي مالی پـزداخـتی تـاتت اعـتثار تملک دارايی

  
 َشيىٍ / تـاوـک پـزداخت اعـتثار

 اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ

** 

 

   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی   

 

   ** تخصیص يافتٍ َاي مـالـی دارايـیاعـتثار تملک 

 ** َاي مالی پـزداخـت شـذٌ اعـتثار تملک دارايی  
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 (( هاًَى تشًاهِ ٍ تَدج32ِهَضَع هادُ ))ّاي اًتلاػي  عشحپشداخت ٍام تاتت (: 14ثثت ضواسُ )

 اًتلاػيػوشاًي ّاي  اي تاتت عشح سشهایِّاي  اص هحل  اػتثاس تولي داسایيٍام دس غَست پشداخت (: 14-1ثثت ضواسُ )

 ّاي پشداختي ًيض ثثت اًتظاهي كَم اػوال هي ضَد. اغل ٍ تْشُ ٍامتِ هيضاى جشاین تاخيش دس پشداخت    
 ٍام پشداختي تْشُ ٍ اغلتِ ٌّگام دسیاكت  (:14-2ثثت ضواسُ )

 .گشدد كَم اػوال هي ثثت اًتظاهي ّاي پشداختي ًيض ٍامتخطَدگي تِ هيضاى    
 ٍاحذ گضاسضگشحساب پس اص تشسسي ٍ تایيذ دسخَاست اتالؽ اػتثاس  ٍ ٍاسیض ٍجِ تِ  (:15ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** سزمايٍ ايتـاوـک پـزداخت اعـتثار 

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سزمايٍ اي

 ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار سزمايٍ اي  

 

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ سـزمـايـٍاعـتثار 

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 ضَد. تِ هيضاى اغل ٍ تْشُ ٍام پشداختي، ثثت ریل اػوال هي

   ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –حساب اوتظامی 

 ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –طزف حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** َاي مالی دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 

   ** مطالثات تلىذ مذت ديلت  –طزف حساب اوتظامی 

 ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** تـاوـک پـزداخت اعـتثار َـشيـىـٍ  
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 اي تخػيع یاكتِ ّاي سشهایِ دس غَست ٍاگزاسي اٍسام هطاسًت كشٍش ًشكتِ ٍ اسٌاد خضاًِ اسالهي تاتت اػتثاس تولي داسایي(: 16ثثت ضواسُ )

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

 ** َـشيـىـٍ حـًالـٍ شـذٌاعـتثار   

 

   ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ  

 

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** حـًالـٍ شـذٌاي  اعـتثار سـزمـايـٍ  
 

 َـشيـىـٍ / تـاوـک پـزداخت اعـتثار

 اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ
**   

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار تملک دارايی َاي مالی

 
 َشيىٍ / تـاوـک پـزداخت اعـتثار 

 اي تـاوـک پـزداخت اعـتثار سـزمـايـٍ
** 

 

   ** َاي مالی تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار تملک دارايی

 ** َاي مالی حـًالـٍ شـذٌ اعـتثار  تملک دارايی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ هؼييػٌَاى حساب 

   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 
   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 
   ** اسىاد خشاوٍ اسالمی –حسـاب اوتظامی 

 ** اسىاد خشاوٍ اسالمی –طزف حسـاب اوتظامی   

 
   ** ايراق مشاركـت –حـساب اوتظامی 

 ** ايراق مشاركـت –طـزف حـساب اوتظامی   
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 هغاتن هجَص هاًًَي هشتَطدٍلت اي / هالي  ّاي سشهایِ تا داسایيي ٍاحذ گضاسضگش ّا تْاتش تذّيتسَیِ ٍ دس غَست (: 17ثثت ضواسُ )

 

 اىـشداى استـَاُ گـٌخـت(: 18ثثت ضواسُ )

 ٍاگزاسي تٌخَاُ گشداى استاى (:18-1ثثت ضواسُ )

 ضَد. گشداى استاى ًيض تِ غَست كَم ضٌاسایي هي الصم تِ رًش است تشهين تٌخَاُ   

 

 گشداى خضاًِ تٌخَاُ اص هحل تٌخَاُ گشداى استاى غَست تاهيي ٍجِدس  (:18-2ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ

   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي  َاي سزمايٍ دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 
   ** يـافـتـٍاعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص 

 ** اعـتثار َـشيـىـٍ پـزداخـت شـذٌ  

 

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 
   ** َا تا دارايی َا تسًيٍ تذَی -حساب اوتظامی 

 ** َا َا تا دارايی تسًيٍ تذَی -طزف حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** انـاستت ـتـاوـک پـزداخ

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 

   ** ناـاسـت َشيىٍگــزدان  ىخـًاٌـت

   ** اسـتـان اي گــزدان سـزمـايـٍ تـىخـًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخـت استـان  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخـت استـان

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  
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 تسَیِ تٌخَاُ گشداى استاى(: 18-3ثثت ضواسُ )

تخػيع یاكتِ دس هواتل حساب اي  ّضیٌِ / سشهایِ، حساب اػتثاس اي حساب پشداختي تاتت اػتثاس ّضیٌِ / سشهایِتذیْي است تِ هيضاى    

 ضَد. هي ثثتاي پشداخت ضذُ  اػتثاس ّضیٌِ / سشهایِ

 

حوَم ٍ هضایاي دسخَاست اتالؽ اػتثاس هاًٌذ )ٍاحذّاي گضاسضگش اتالؽ اػتثاس پس اص تشسسي ٍ تایيذ دسخَاست (: 18-4ثثت ضواسُ )

 حساب خضاًِ استاىٍاسیض ٍجِ تِ هستوش( ٍ 

 
 

   ** اسـتـان َشيىٍگــزدان  تـىخـًاٌ

    اي اسـتـان گــزدان سـزمـايـٍ تـىخـًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخـت استـان  

 
   ** گـزدان خـشاوـٍ تـىخـًاٌ -طزف حساب اوتظامی 

 ** خـشاوـٍ گـزدان تـىخـًاٌ -حساب اوتظامی   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک پـزداخـت استـان

   ** ت اعـتثار َـشيـىـٍـپـزداخـتی تـات

 ** اسـتـان َشيىٍگــزدان  تـىخـًاٌ  

 

   ** يـافـتـٍاعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص 

 ** اعـتثار َـشيـىـٍ پـزداخـت شـذٌ  
 

   ** تـاوـک پـزداخـت استـان

   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي اسـتـان گــزدان سـزمـايـٍ تـىخـًاٌ  

 
   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اسـتـان َشيىٍگــزدان  تـىخـًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخـت استـان  
 

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

 ** َـشيـىـٍ حـًالـٍ شـذٌاعـتثار   
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 خضاًِ استاى ّاي هشتَط تَسظ حسابتِ  كَم اتالؿيُ ٍَجٍاسیض دسیاكت گضاسش پس اص (: 18-5ثثت ضواسُ )

 

 حساب خضاًِ استاىتِ دس غَست ٍاسیض ٍجَُ هلي تخػيع یاكتِ ٍاحذّاي گضاسضگش (: 18-6ثثت ضواسُ )

 

 خضاًِ استاى اص سَيّاي هشتَط  حسابتِ  كَمهلي ٍجَُ   دسیاكت گضاسش ٍاسیضپس اص (: 18-7ثثت ضواسُ )

ٍجَُ حساب تِ  تيٌي ضذُ( دسآهذ اختػاغي پيصتش هاصاد ٍغَلي )هاًٌذ  ؿيشػوَهي خضاًِ ٍجَُدس غَست اًتوال (: 19ثثت ضواسُ )

  ػوَهي هغاتن هَاًيي ٍ هوشسات هشتَط

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** اسـتـان َشيىٍگــزدان  تـىخـًاٌ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اسـتـانَشيىٍ گــزدان  تـىخـًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخـت استـان  

 

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

 ** اعـتثار َـشيـىـٍ پـزداخـت شـذٌ  

 

   ** اي اسـتـان گــزدان سـزمـايـٍ تـىخـًاٌ

 ** تـاوـک پـزداخـت استـان  

 

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ

 ** اسـتـانَشيىٍ گــزدان  تـىخـًاٌ  

 

   ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ

 ** اسـتـاناي  گــزدان سـزمـايـٍ تـىخـًاٌ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** دريافـتی تاتــت درآمــذ عـــمًمی   
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 هوشسات هشتَطهغاتن هَاًيي ٍ  ؿيشػوَهيحساب ٍجَُ تِ ػوَهي  ٍجَُاًتوال دس غَست  (:20ثثت ضواسُ )

 استشداد ٍجَُ اضاكِ دسیاكتي (:21ضواسُ )ثثت 

اضاكي   ضَد ًِ تذٍى هجَص ٍ یا صایذ تش هيضاى هوشس ٍغَل ضَد اػن اص ایي ًِ هٌطا ایي دسیاكت تِ ٍجَّي اعالم هي ،ٍجَُ اضاكِ دسیاكتي   

ًِ تحون اضاكِ دسیاكتي تش اثش سسيذگي ٍاحذ ریشتظ  اضتثاُ پشداخت ًٌٌذُ یا هاهَس ٍغَل ٍ یا ػذم اًغثام هثلؾ ٍغَلي تا هَسد تاضذ ٍ یا ایي

 غل ضَد.ٍ یا هواهات هضایي حا

 تِ ٍاحذّاي گضاسضگشٍجَُ اضاكِ دسیاكتي  ٍاگزاسيدس غَست (: 21-1ثثت ضواسُ )

 

 تِ حساب خضاًِاص سَي ٍاحذّاي گضاسضگش  ٍجَُ اضاكِ دسیاكتياستشداد دس غَست (: 21-2ثثت ضواسُ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** يجـًٌ عـمـًمـی اوتقالـی

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** دريافـتی تاتــت درآمــذ عـــمًمی 

   ** اي  َاي سزمايٍ دريافتی تاتت ياگذاري دارايی

   ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** دريافـتی تاتــت درآمــذ عـــمًمی   

 ** اي  َاي سزمايٍ دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  

 ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی  
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 ّا تستي حساب(: 22ثثت ضواسُ )
 اي ّاي تَدجِ تستي حساب(: 22-1ثثت ضواسُ )

 ّاي هالي تستي حساب (:22-2ثثت ضواسُ )

 تستي حساب ّاي اًتظاهي(: 22-3ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –طزف حساب اوتظامی 

 ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –حساب اوتظامی   

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ

   ** اي اعـتثار سـزمـايـٍ

   ** اعتثار تملک دارايی َاي مالی

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ تـخصیص يـافـتـٍ

   ** اي تـخصیص يـافـتـٍ اعـتثار سـزمـايـٍ

   ** اعتثار تملک دارايی َاي مالی تخصیص يافتٍ

   ** پـزداخـت شـذٌاعـتثار َـشيـىـٍ 

   ** اي پـزداخـت شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ

   ** اعتثار تملک دارايی َاي مالی پزداخت شذٌ

   ** اعـتثار َـشيـىـٍ حـًالـٍ شـذٌ

   ** اي حـًالـٍ شـذٌ اعـتثار سـزمـايـٍ

   ** َاي مالی حـًالـٍ شـذٌ اعـتثار  تملک دارايی

 ** تـًدجـٍ عمًمی ياحـذَا  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** دريافـتی تاتــت درآمــذ عـــمًمی 

   ** اي  َاي سزمايٍ دريافتی تاتت ياگذاري دارايی

   ** َاي مـالی  دريافتی تاتت ياگذاري دارايی

 ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی  

 ** پـزداخـتی تـاتت اعـتثار َـشيـىـٍ  

 ** اي پـزداخـتی تـاتت اعـتثار سـزمـايـٍ  

 ** پزداختی تاتت تملک دارايی َاي مالی  

 ** يجـًٌ عـمـًمـی اوتقالـی  
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 ّا اكتتاح حساب(: 23ثثت ضواسُ )

 ي هاليّا اكتتاح حساب (:23-1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ عـمـًمـی

 ** دريافتی تاتت ياگذاري دارايی َاي مالی  

 

 ّاي اًتظاهي اكتتاح حساب (:23-2ضواسُ )ثثت 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –حساب اوتظامی 

 ** مطالثات تلىذ مذت ديلت –طزف حساب اوتظامی  
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  فصل دوم فصل دوم 

 وجو  اختصاص وجو  اختصاص حسابذاری حسابذاری 
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 ّاسش كػل حساب  -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تــَدجـِ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ٍاحوذّباخمصبصي ثوَد وِ  ثوَد وِ ٍاحوذّبي گوشارضوگز

 اػمجبر اخمصبصي اػمجبر اخمصبصي

 ٍ طزح ٍ رديك، ثزًبهِ، دسمگبُ ا زايياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 (ثٌذي ثَد ِ ضوبرُ طجقِهطخصبت هٌبثغ )
 اػمجبر اخمصبصي دزداخت ضذُ اػمجبر اخمصبصي دزداخت ضذُ * 

 اػمجبر اخمصبصي حوَالوِ ضذُ اػمجبر اخمصبصي حوَالوِ ضذُ

  هـٌـاتـغ اخـتـػـاغي

 ّبي اخمصبصي دريبفت
 دريبفمي ثبثت درآهذ اخمصبصي

هطخصبت هٌبثغ دسمگبُ ا زايي هلي ٍ اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

  ثٌذي ثَد ِ( )ضوبرُ طجقِ
 * 

  * هلي ٍ هَضَع اًمقبل دسمگبُ ا زايياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  1ٍ َُ اخمصبصي اًمقبلي

  هَجَدي  ٍ هـػـاسف اختـػاغي

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك ٍ َُ اخمصبصي هَ َدي ًقذ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  دزداخمي ثبثت اػمجبر اخمصبصي ّبي اخمصبصي دزداخت

 هحسَب هي ضَد.اختػاغي  اًتوالي تِ ػٌَاى ًاٌّذُ حساب دسیاكتي تاتت دسآهذ اختػاغي حساب ٍجَُ  -1
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 حساتذاسي ٍجَُ اختػاغي -2

 اختػاغيِ ـَدجـتالؽ ـات (:1ثثت ضواسُ )

 ضَد. چٌاًچِ اػتثاس اختػاغي ٍاحذ گضاسضگش تـييش ًوایذ، ثثت كَم تش اساس اغالحيِ هشتَط تؼذیل هي   

 تِ حساب خضاًِاختػاغي ٍاسیض ٍجَُ (: 2ثثت ضواسُ )
 

 

 اختػاغيپشداخت ٍجِ تِ ٍاحذّاي گضاسضگش تاتت اػتثاس  (:3ثثت ضواسُ )

 

 گضاسضگش اتالؽ دٌّذٍُاحذ حساب ٍ ٍاسیض ٍجِ تِ  اختػاغيپس اص تشسسي ٍ تایيذ دسخَاست اتالؽ اػتثاس  (:4ثثت ضواسُ )

 

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** ياحـذَا یـاصـاخـتص تــًدجــٍ

 ** یـاصـتصـاخ ارـاعـتث  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اخـتصـاصـیتـاوـک يجـًٌ 

 ** اخـتصـاصـی دريافـتی تاتــت درآمــذ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اخـتصـاصـی پـزداخـتی تـاتت اعـتثار

 ** اخـتصـاصـی تـاوـک يجـًٌ  

 

   ** اعـتثـار اخـتصـاصـی

 ** پـزداخـت شـذٌ اخـتصـاصـی اعـتثار  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اخـتصـاصـی پـزداخـتی تـاتت اعـتثار

 ** اخـتصـاصـی تـاوـک يجـًٌ  

 

   ** اعـتثـار اخـتصـاصـی

 ** حـًالـٍ شـذٌ اخـتصـاصـی اعـتثار   
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 اختػاغي تِ حساب ٍجَُ ػوَهي هغاتن هَاًيي ٍ هوشسات هشتَطدس غَست اًتوال ٍجَُ  (:5ثثت ضواسُ )

ضَد.  ًيض ثثت كَم اػوال هي ػوَهي ًطَس( هاًَى هحاسثات 125)هادُ دس ساستاي ٍاحذّا دس غَست تشداضت اص حساب دسآهذ اختػاغي    

 .گشدد ّاي كَم تؼذیل هي ثثتپس اص ٍاسیض هثلؾ كَم تِ حساب هشتَط، تذیْي است 

 دس غَست اًتوال ٍجَُ ػوَهي تِ حساب ٍجَُ اختػاغي هَاًيي ٍ هوشسات هشتَط (:6ثثت ضواسُ )

 

 ّا تستي حساب(: 7ثثت ضواسُ )
 اي ّاي تَدجِ تستي حساب(: 7-1ثثت ضواسُ )

 
 ّاي هالي تستي حساب (:7-2ثثت ضواسُ )

 

 

 

 

 

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** یـيجـًٌ اختصاصی اوتقال

 ** اخـتصـاصـیتـاوـک يجـًٌ   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اخـتصـاصـیتـاوـک يجـًٌ 

 ** اخـتصـاصـی دريافـتی تاتــت درآمــذ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اعـتثـار اخـتصـاصـی

   ** پـزداخـت شـذٌ اخـتصـاصـی اعـتثار

   ** حـًالـٍ شـذٌ اخـتصـاصـی اعـتثار 

 ** اـياحذَ اختصاصی تـًدجـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اخـتصـاصـی دريافـتی تاتــت درآمــذ

 ** اخـتصـاصـی پـزداخـتی تـاتت اعـتثار  

 ** یـيجـًٌ اختصاصی اوتقال  
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    سومسومفصل فصل 

 های دولت های دولت   شركتشركتحسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تــَدجـِ

  * دسمگبُ ا زايي اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ضزكت ّبي دٍلمي ثوَد وِ ثوَد وِ ٍاحوذّبي گوشارضوگز

 اػمجبر ضزكت ّبي دٍلمي اػمجبر ضزكت ّبي دٍلمي
 *  دسمگبُ ا زايياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

 اػمجبر ضزكت ّبي دٍلمي دزداخت ضذُ اػمجبر ضزكت ّبي دٍلمي دزداخت ضذُ

  ّاي دٍلتي ّاي ضشًت دسیاكت

 ّبي دٍلمي ّبي ضزكت دريبفت
 *  دسمگبُ ا زايياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ّبي دٍلمي دريبفمي اس ضزكت

  * دسمگبُ ا زايي ٍ هَضَع اًمقبلاي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  1ّب ٍ َُ اًمقبلي ضزكت

  ّاي دٍلتي ضشًت ٍ هَجَديّا  پشداخت

  * ّبي ثبًكي ج كيك هطخصبت حسبة ثِ ّبي دٍلمي ثبًك ٍ َُ ضزكت هَ َدي ًقذ

  * دسمگبُ ا زايياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ّبي دٍلمي دزداخمي ثِ ضزكت ّبي دٍلمي ّبي ضزكت دزداخت

  ّاي اًتظاهي حساب

 ّبي دٍلمي طلت اس ضزكت  -حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي حسبة
 ٍ سبلدسمگبُ ا زايي اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

*  

 *  ّبي دٍلمي طلت اس ضزكت  -طزف حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 ّبي دٍلمي ثذّي ثِ ضزكت -حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي حسبة
 ٍ سبلدسمگبُ ا زايي اي  ثَد ِثِ ج كيك رديك 

*  

 *  ّبي دٍلمي ثذّي ثِ ضزكت -طزف حسبة اًمظبهي ّبي اًمظبهي طزف حسبة

 حساب ٍجَُ اًتوالي ضشًت ّا تِ ػٌَاى ًاٌّذُ حساب دسیاكتي اص ضشًت ّاي دٍلتي هحسَب هي ضَد. -1
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 ّاي دٍلتي حساتذاسي ضشًت -2

 اتالؽ تَدجِ ضشًت ّاي دٍلتي (:1ثثت ضواسُ )

 

 ّاي دٍلت تِ حساب خضاًِ ٍاسیض ٍجَُ ضشًت (:2ثثت ضواسُ )
 

 

 پشداخت ٍجِ تِ ضشًت ّاي دٍلتي (:3ثثت ضواسُ )

 

 دسآهذ ػوَهيحساب سْن دٍلت تِ الحساب  ػليسَد  اًتوال (:4ثثت ضواسُ )

ضَد. تذیْي  ( هاًَى هحاسثات ػوَهي ًطَس ًيض ثثت كَم اػوال هي125دس ساستاي هادُ )ي دٍلتي ّا ضشًتغَست تشداضت اص حساب  دس    

 .گشدد ّاي كَم تؼذیل هي پس اص ٍاسیض هثلؾ كَم تِ حساب هشتَط، ثثتاست 

 دٍلتدسیاكتي سَد سْن اضاكِ تاتت تذّي تسَیِ تِ هٌظَس ّاي دٍلتي  دس غَست اًتوال ٍجَُ ػوَهي تِ حساب ضشًت (:5ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** شزكت َاي ديلتی تــًدجــٍ

 ** َاي ديلتی اعـتثـار شزكت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت

 ** تـیـَاي ديل دريـافــتی اس شـزكـت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلـتـی پـزداخـتی تـٍ شـزكـت

 ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت  

 

   ** َاي ديلتی اعـتثـار شزكت

 ** َاي ديلتی پزداخت شذٌ اعـتثـار شزكت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َـا يجـًٌ اوتقالی شزكت

 ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت

 ** تـیـَاي ديل دريـافــتی اس شـزكـت  
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ّاي هالي حساتشسي ضذُ تيطتش اص  عثن غَستّا  آىّاي دٍلتي، چٌاًچِ سَد ٍاهؼي  تؼييي سَد هغؼي ضشًتپس اص  (:6ثثت ضواسُ )

 .ضَد صیش ضٌاسایي هيتِ غَست ٍاحذّاي هشتَط اص تيٌي ضذُ تاضذ، هغالثات هشتَط تِ سَد سْن دٍلت  سَد پيص

 
ّاي هالي حساتشسي ضذُ ًوتش اص  عثن غَستّا  آىًِ سَد ٍاهؼي  دس غَستيّاي دٍلتي،  تؼييي سَد هغؼي ضشًتپس اص  (:7ثثت ضواسُ )

 ضَد. هيسَد سْن دٍلت تِ ٍاحذّاي هشتَط تِ غَست صیش ضٌاسایي تاتت اضاكِ دسیاكتي  تذّيتيٌي ضذُ تاضذ،  سَد پيص

 
 هغالثات هشتَط تِ سَد سْن دٍلت تسَیِ (:8ثثت ضواسُ )

 ضَد. تسَیِّا  آىتِ تا تذّي اضاكِ دسیاكتي تاتت سَد سْن دٍلت ّاي دٍلتي  ضشًتاص چٌاًچِ هغالثات  (:8-1ثثت ضواسُ )

ٍ تسَیِ تِ حساب خضاًِ ّا  اص هحل ٍجَُ ٍاسیضي آى ّاي دٍلتي تاتت سَد سْن دٍلت هغالثات اص ضشًتًِ  دس غَستي (:8-2ثثت ضواسُ )

 .تِ حساب دسآهذ ػوَهي هٌتول ضَد

 تسَیِ تذّي هشتَط تِ سَد سْن دٍلت (:9ثثت ضواسُ )

 ّا تسَیِ ضَد. آىهغالثات اص تا ّاي دٍلتي  تذّي تاتت اضاكِ دسیاكتي سَد سْن دٍلت تِ ضشًتچٌاًچِ  (:9-1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -اوتظامیطزف حساب   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -طزف حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی  

 

   ** َاي ديلتی شزكتتذَی تـٍ   -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َـا يجـًٌ اوتقالی شزكت

 ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت  

 

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی  
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تسَیِ ٍ تِ حساب ػوَهي اص هحل ٍجَُ  ّاي دٍلتي ًِ تذّي تاتت اضاكِ دسیاكتي سَد سْن دٍلت تِ ضشًت دس غَستي (:9-2ثثت ضواسُ )

 ضَد.ٍاحذّاي هشتَط ٍاسیض 

 

 

 ّا تستي حساب(: 10ثثت ضواسُ )
 ّاي تَدجِ اي تستي حساب(: 10-1ثثت ضواسُ )

 

 

 ّاي هالي تستي حساب(: 10-2ثثت ضواسُ )

 

 ّاي اًتظاهي تستي حساب (:10-3ثثت ضواسُ )

 

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -اوتظامیطزف حساب 

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلـتـی پـزداخـتی تـٍ شـزكـت

 ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت  

 

   ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتیاعتثار شزكت

   ** َاي ديلتی پزداخت شذٌاعـتثـار شزكت

 ** َاي ديلتیشزكت تــًدجــٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ حساب هؼييػٌَاى  هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـیـَاي ديل دريـافــتی اس شـزكـت

 ** َاي ديلـتـی پـزداخـتی تـٍ شـزكـت  

 ** َـا يجـًٌ اوتقالی شزكت  

 ** َاي ديلتی تـاوـک يجًٌ شـزكـت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی  
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 ّا اكتتاح حساب(: 11ثثت ضواسُ )

 هاليّاي  اكتتاح حساب(: 11-1ثثت ضواسُ )

 

 ّاي اًتظاهي اكتتاح حساب(: 11-2ثثت ضواسُ )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -طزف حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   **  َاي ديلـتـی تاوک يجًٌ شـزكـت

 ** تـیـَاي ديل دريـافــتی اس شـزكـت  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی تذَی تـٍ شزكت  -طزف حساب اوتظامی  

 

   ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -حساب اوتظامی

 ** َاي ديلتی طلة اس شزكت -طزف حساب اوتظامی  
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  فصل چهارم فصل چهارم 

  وجو  ا ان وجو  ا ان حسابذاری حسابذاری 
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  بخش اولبخش اول

 وجو  سپرد وجو  سپرد حسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تـذّـي تاتت ٍجـَُ اهـاًي

 *  / سبيز / اسمبىهلي رديك دسمگبُ ا زايي ثِ ج كيك  ّوبي دوزداخومٌي سوپوزدُ ّب ٍ اسٌبد دزداخمٌي حسبة

  ٍجَُ اهـاًي ٍ هغالثات هَجَدي

 هَ َدي ًقذ
  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك ٍ َُ سپزدُ

  * اسمبى  /هلي رديك دسمگبُ ا زاييثِ ج كيك  گزداى رد ٍ َُ سپزدُ جٌخَاُ

  * __ سپزدٍُ َُ ثبثت  هطبلجبت دريبفمٌيّب ٍ اسٌبد  حسبة

 

 حساتذاسي ٍجَُ سپشدُ -2

 ٍاسیض ٍجَُ سپشدُ ٍاحذّاي گضاسضگش ٍ استاى تِ حساب خضاًِ (:1ثثت ضواسُ )

  
 ٌّگام ٍاگزاسي ٍ تشهين تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ سپشدُ تِ ٍاحذّاي گضاسضگش ٍ استاى (:2ثثت ضواسُ )

 

 سپشدُ اضخاظ تِ حساب هشتَط ٍاحذّاي گضاسضگش هغاتن اسٌاد ٍ هذاسى اسایِ ضذُدس غَست ٍاسیض ٍجِ تاتت سد ٍجَُ  (:3ثثت ضواسُ )

گشداى دس اختياس ٍاحذ گضاسضگش هشاس ًگيشد، پس اص تشسسي ٍ  ّاي دسیاكتي تِ غَست تٌخَاُ چٌاًچِ هثالؾ هَسد ًياص تشاي استشداد سپشدُ   

 ضَد. تایيذ اسٌاد ٍ هذاسى هشتَط، ٍجَُ هضتَس تِ حساب تاًي سد ٍجَُ سپشدُ ٍاحذ گضاسضگش ٍاسیض هي

 گشداى سد ٍجَُ سپشدُ هغاتن اسٌاد ٍ هذاسى هشتَط ٌّگام تسَیِ تٌخَاُ (:4ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ

 **  اي پـزداخـتىیـَ سـپـزدٌ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تىخًاٌ گزدان رد يجًٌ سپزدٌ

 ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اي پـزداخـتىیـَ سـپـزدٌ

 ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اي پـزداخـتىیـَ سـپـزدٌ

   ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ 

 ** تىخًاٌ گزدان رد يجًٌ سپزدٌ   
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 ( هاًَى هحاسثات ػوَهي ًطَس125هادُ ) دس غَست استلادُ اص هَجَدي حساب سپشدُ ٍاحذّا عثن (:5ثثت ضواسُ )

 ضَد. ّاي كَم تؼذیل هي پس اص ٍاسیض هثلؾ كَم تِ حساب هشتَط، ثثتتذیْي است    

 ّا تستي حساب(: 6ثثت ضواسُ )

 

 ّا اكتتاح حساب(: 7ثثت ضواسُ )

 

  

  

  

  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** يجـًٌ سپـزدٌتاتت مطالثات 

 ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** اي پـزداخـتىیـَ سـپـزدٌ

 ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ سـپزدٌ

 ** اي پـزداخـتىیـَ سـپـزدٌ  
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  بخش دومبخش دوم

  وجو  نا شخصوجو  نا شخصحسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1 

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تـذّـي تاتت ٍجـَُ اهـاًي

 *  دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ثذّي ثبثت ٍ َُ ًبهطخص ّب ٍ اسٌبد دزداخمٌي حسبة

  ٍجَُ اهـاًي ٍ هغالثات هَجَدي

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك ٍ َُ ًبهطخص هَ َدي ًقذ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ٍ َُ ًبهطخصثبثت هطبلجبت  دريبفمٌيّب ٍ اسٌبد  حسبة

 

 حساتذاسي ٍجَُ ًاهطخع -2

 ٍاسیض ٍجَُ ًاهطخع تِ حساب خضاًِ (:1ثثت ضواسُ )

 

 اًتوال ٍجَُ ًاهطخع ٍاحذّا تِ حساب ٍجَُ ػوَهيتِ ٌّگام  (:2ثثت ضواسُ )

 

 تاهيي هٌاتغ الصم جْت استشداد ٍجَُ ًاهطخع اص هحل ٍجَُ ػوَهي (:3ثثت ضواسُ )

 

پس اص تشسسي اسٌاد ٍ ّا  آىدس غَست هطخع ضذى هاّيت ٍجَُ اص سَي ٍاحذّاي گضاسضگش ٍ ٍاسیض ٍجِ تِ حساب  (:4ضواسُ )ثثت 

 هذاسى اسایِ ضذُ

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص 

 ** تـذَـی تاتت يجـًٌ وامشخص   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** مطالثات يجـًٌ وامشخـص

 ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص 

 ** مطالثات يجـًٌ وامشخـص  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـذَـی تاتت يجـًٌ وامشخص 

 ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص   
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 ّا تستي حساب(: 5ثثت ضواسُ )

 

 ّا اكتتاح حساب(: 6ثثت ضواسُ )

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـذَـی تاتت يجـًٌ وامشخص

 ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص  

 ** مطالثات يجـًٌ وامشخـص  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تـاوـک يجـًٌ وامشخص

   ** مطالثات يجـًٌ وامشخـص

 ** تـذَـی تاتت يجـًٌ وامشخص  
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  بخش سومبخش سوم

  های بین راه های بین راه   وجو  چكوجو  چكحسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  اهـاًيتـذّـي تاتت ٍجـَُ 

 *  دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  راّي ّبي ثيي چكثذّي ثبثت ٍ َُ  ّب ٍ اسٌبد دزداخمٌي حسبة

  ٍجَُ اهـاًي ٍ هغالثات هَجَدي

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة راّي ّبي ثيي چكثبًك ٍ َُ  هَ َدي ًقذ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  راّي ّبي ثيي چكهطبلجبت ثبثت ٍ َُ  دريبفمٌيّب ٍ اسٌبد  حسبة

 

 ّاي تيي ساّي حساتذاسي ٍجَُ چي -2

 ّاي تيي ساّي تِ حساب خضاًِ چيٍاسیض ٍجَُ  (:1ثثت ضواسُ )

 

 ّاي تيي ساّي ٍاحذّا تِ حساب ٍجَُ ػوَهي اًتوال ٍجَُ چيتِ ٌّگام  (:2ثثت ضواسُ )

 

 ّاي تيي ساّي اص هحل ٍجَُ ػوَهي تاهيي هٌاتغ الصم جْت استشداد ٍجَُ چي (:3)ثثت ضواسُ 

 

 ّا پس اص تشسسي اسٌاد ٍ هذاسى اسایِ ضذُ ٍ ٍاسیض ٍجِ تِ حساب آىدس غَست دسخَاست ٍاحذّاي گضاسضگش  (:4ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي تیه راَی تـاوـک يجـًٌ چک

 ** َاي تیه راَی تـذَـی تاتت يجـًٌ چک  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** راَی َاي تیه مطالثات تاتت يجًٌ چک

 ** َاي تیه راَی تـاوـک يجـًٌ چک  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي تیه راَی تـاوـک يجـًٌ چک

 ** راَی َاي تیه مطالثات تاتت يجًٌ چک  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي تیه راَی تـذَـی تاتت يجـًٌ چک

 ** َاي تیه راَی تـاوـک يجـًٌ چک  
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 ّا تستي حساب(: 4ثثت ضواسُ )

 

 ّا اكتتاح حساب(: 5ثثت ضواسُ )

 

 

 

 

  

  

  

  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ هؼييػٌَاى حساب 

   ** َاي تیه راَی تـذَـی تاتت يجـًٌ چک

 ** َاي تیه راَی تـاوـک يجـًٌ چک  

 ** راَی َاي تیه مطالثات تاتت يجًٌ چک  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي تیه راَی چکتـاوـک يجـًٌ 

   ** راَی َاي تیه مطالثات تاتت يجًٌ چک

 ** َاي تیه راَی تـذَـی تاتت يجـًٌ چک  
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  بخش چهارمبخش چهارم

  های ساز ان های ساز ان   وجو  خانهوجو  خانهحسابذاری حسابذاری 
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تاتت ٍجـَُ اهـاًيتـذّـي 

 *  دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ّبي سبسهبًي خبًِثذّي ثبثت ٍ َُ  ّب ٍ اسٌبد دزداخمٌي حسبة

  ٍجَُ اهـاًي ٍ هغالثات هَجَدي

  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ّبي سبسهبًي خبًِثبًك ٍ َُ  هَ َدي ًقذ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  ّبي سبسهبًي خبًٍِ َُ هطبلجبت ثبثت  دريبفمٌيّب ٍ اسٌبد  حسبة

 
 ّاي ساصهاًي حساتذاسي ٍجَُ خاًِ -2

 ّاي ساصهاًي تِ حساب خضاًِ ٍاسیض ٍجَُ خاًِ(: 1ثثت ضواسُ )

 

 ّاي ساصهاًي تِ حساب ٍاحذ گضاسضگش تِ ٌّگام ٍاسیض ٍجَُ خاًِ(: 2ثثت ضواسُ )

 

 ّا تستي حساب(: 3ثثت ضواسُ )

 

 ّا اكتتاح حساب(: 4ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ساسماوی تـاوـک يجـًٌ خـاوـٍ

 ** َاي ساسماوی تـذَـی تاتت يجـًٌ خـاوـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ساسماوی تـذَـی تاتت يجـًٌ خـاوـٍ

 ** َاي ساسماوی خـاوـٍتـاوـک يجـًٌ   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ساسماوی تـذَـی تاتت يجـًٌ خـاوـٍ

 ** َاي ساسماوی تـاوـک يجـًٌ خـاوـٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** َاي ساسماوی تـاوـک يجـًٌ خـاوـٍ

 ** َاي ساسماوی تـذَـی تاتت يجـًٌ خـاوـٍ  
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  پنجمپنجم  بخشبخش

 ا وال  کشوفها وال  کشوفهحسابذاری وجو  حسابذاری وجو  
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 ّا سشكػل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

  تـذّـي تاتت ٍجـَُ اهـاًي

 *  دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  اهَال هكطَفِثذّي ثبثت ٍ َُ  ّب ٍ اسٌبد دزداخمٌي حسبة

  ٍجَُ اهـاًي ٍ هغالثات هَجَدي

 هَ َدي ًقذ
  * ّبي ثبًكي ثِ ج كيك هطخصبت حسبة ثبًك ٍ َُ اهَال هكطَفِ

  * دسمگبُ ا زايي هلياي  ثَد ِثِ ج كيك رديك  اهَال هكطَفِ جٌخَاُ گزداى رد ٍ َُ

 

 حساتذاسي ٍجَُ اهَال هٌطَكِ -2

 ٍاسیض ٍجَُ حاغل اص كشٍش اهَال هاچام (:1ثثت ضواسُ )

 
 پشداخت اص هحل ٍجَُ اهَال هٌطَكِ (:2ثثت ضواسُ )

 ضَد. ًيض ثثت كَم اػوال هي دس غَست استشداد یا تشگطت ٍجَُ اهَال هٌطَكِ

 ٍاگزاسي تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ اهَال هٌطَكِ(: 3ضواسُ )ثثت 

 تسَیِ تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ اهَال هٌطَكِ(: 4ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ

 ** مکشًفٍتذَی تاتت يجًٌ امًال   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تذَی تاتت يجًٌ امًال مکشًفٍ

 ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تىخًاٌ گزدان رد يجًٌ امًال مکشًفٍ

 ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تذَی تاتت يجًٌ امًال مکشًفٍ

   ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ

 ** تىخًاٌ گزدان رد يجًٌ امًال مکشًفٍ  
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 ّا تستي حساب(: 5ثثت ضواسُ )

 
 ّا اكتتاح حساب(: 6ثثت ضواسُ )

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** مکشًفٍتذَی تاتت يجًٌ امًال 

 ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ  

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼيي

   ** تاوک يجًٌ امًال مکشًفٍ

 ** تذَی تاتت يجًٌ امًال مکشًفٍ  


