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ن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق      یـ ه حقوق چاپ و نشـر ا یکل

ناشـر محفـوظ و    يبـرا  1348مؤلفان و مصنفان مصـوب سـال   
باشد. لذا هـر گونـه اسـتفاده از     یمنحصراً متعلق به نشر نوآور م

، یل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپ    ین کتاب (از قبیاز ا یا قسمتیکل 
، هر نوع انتشار به صـورت  یکیالکترون ، نشريبردار اسکن، عکس

و  يریا تصـو یـ  یل صـوت یلم فای، فيد يو ي، ديد ی، سینترنتیا
از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام   یره) بدون اجازه کتبیغ

 .رندیگ یقرار م یگرد قانونین تحت پیاست و متخلف
 
 

 احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید. لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات
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رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی  کتابنهادن به اعتماد شما به  و ارج ینشر نوآور ضمن قدردان
 یسازي و نشر کتاب، تمام مختلف آماده يها که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

اند  اند و تالش کرده کار بسته به یختۀ گرامیستۀ شما فرهیدرخور و شا یارائۀ کتاب يو همت خود را برا یسع
ک کتاب خوب، هم از نظر محتـوایی و غنـاي علمـی و    یاستاندارد  يها ند که از حداقّلیارائه نمارا  يکه اثر

 فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز   رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر،   نقص و اشکال دانست. ازسـوي  توان الزاماً مبرّا از  را نمی يچ اثریال در کار وجود دارد و هایراد و اشک
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        این انتشارت بنابه تعهدات حرفه

ن گرامـی، ازهرگونـه اشـکال    ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگا   گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به
 ها رفع نماید. هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

ن مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یکه ح یم درصورتیتقاضا دار یختۀ گرامیراستا، از شما فره لذا در این 
د پس یا خود کتاب انجام داده يد، اگر اصالحات را بر روینمود در آن برخورد ییا محتوایشکلی  يرادهایا ای

بـا انتشـارات، ارسـال     ینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگیشدة خود را با هز شیرایاز اتمام مطالعه، کتاب و
ا یـ د، لطـف کـرده عکـس    یا ادداشت نمودهی يا د، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانهیینما

ن یـ د، تـا ا ییـ ل انتشارات نـوآور ارسـال نما  یمیرگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ااسکن ب
هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه        ها و ویرایش موارد بررسی شده و در چاپ

 ، شکلی و ساختاري آن گردد.یفیپربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح ک
منظـور   ور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه نشر نوآ

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       یعلمی و فرهنگی، درصـورت  يو همکار یر و تشکر از این همدلیتقد
تـاب و یـا چـاپ    رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان ک   زان اصالحات، بهیمتناسب با م

تـان ارسـال   یعنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برا      شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خـود را بـه   اصالح
ر یکتاب نیزاز زحمـات شـما تقـد    يرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدیکه اصالحات تأث ید، و درصورتینما یم
 شود. یم

زان در یـ شـما عز  يکارهـا  ا، نظـرات، انتقـادات و راه  شنهادهیآورندگان کتاب، از پ دین نشر نوآور و پدیهمچن
مانه و مشـتاقانه اسـتقبال   یآن صـم  یو علمـ  یفـ یراستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح ک

 ند.ینما یم
 نشر نوآور
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 1348ب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال ن کتایه حقوق چاپ و نشر ایکل
ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه        ي، برا1350آن مصوب  یینامۀ اجرا نییو آ

 گـر کتـب، مجـالت،   ین کتـاب، در د یـ ر ایاز مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول و تصـاو   یا قسمتیاستفاده از کل 
ل چـاپ،  یـ برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قب ز هر گونه بهرهیگر، و نیها و موارد د تیات، ساینشر

صـورت   از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  يبردار اف و عکس يد یه فایل پیپ از آن، تهی، اسکن، تایفتوکپ
از نشـر   یره بــدون اجـازه کتبـ   یو غ يریا تصوی یل صوتیلم، فای، فيد يو  ي، ديد ی، الکترونیکی، سینترنتیا

 رند.یگ یقرار م ییو قضا یگرد قانونین تحت پیحرام است، و متخلّف زیشرعاً ن بوده و یرقانونینوآور ممنوع و غ
ن ین، توسط ایچن نیاف و موارد ا يد یا پیل ورد یصورت فا از کتب نشر نوآور به  یچ کتابینکه هیبا توجه به ا

ا موارد یپ، اسکن و یاقدام به تا یتیکه هر سا یارائه نشده است، لذا درصورت ینترنتیت ایچ سایدر هانتشارات 
د، یا اقدام به فروش آن نمایت خود قرار داده و یاز متن کتب نشر نوآور را در سا یا قسمتید و کل یمشابه نما

ت را به عهده دارند و به طور روزانه به یت ادارة ساین انتشارات، که مسئولیا ینترنتیتوسط کارشناسان امور ا
ن کار از ینکه ایشدن هرگونه تخلّف، ضمن ا و در صورت مشخّص یپردازند، بررس یها م تیسا يمحتوا یبررس

ق وزارت فرهنگ و یانتشارات از طر یل قانونیباشد، وک یز حرام مین یر مجاز و از نظر شرعیغ ینظر قانون
، اقدام یر مراجع قانونیز سای) و نینترنتیو ا يا انهیم رایبه جرا یدگیرس سیس فتا (پلی، پلیارشاد اسالم
 ییو قضا یگرد قانونیان را مورد پی، خاطییو اقدامات قضا یانجام مراحل قانون یعمل آورده، و ط  مقتضی به

 ن انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.یۀ خسارات وارده به ایقرار داده و کلّ
سو، اُفست یتال، چاپ ریجی، جزوه، چاپ دیۀ کپیها، اقدام به ته یکه هر یک از کتابفروش  یدر صورتن یهمچن

مزبور به  یتخلّفات کتابفروش یرسان ند، ضمن اطّالعیاز کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نما
ۀ ناشران، و انجمن ناشران یاتّحاد ،یق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمین محترم، از طریر همکاران و موزعیسا

 د.ینما یحقوق خود از متخلّف م يفایاقدام به است ییو قضا یز مراجع قانونیو ن یدانشگاه

 راصلِ کتاب،ینسخۀ غ يه، استفاده و مطالعه از روید، فروش، تهیخر
 ز حرام است.یرمجاز و شرعاً نیغ یاز نظر قانون

ل موارد فـوق، یود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبخ یانتشارات نوآور از خوانندگان گرام
ق یا از طریو  09123076748و  021 66484191 -2 يها انتشارات نوآور به شماره يها ق تلفـنیا از طـریمراتب را 

ت یتماس با ما در سا يق منویا از طریو  info@noavarpub.com ل انتشارات به آدرسیمیا
www.noavarpub.com ز خود یدآورنده و نیع حقوق ناشر، پدییند، تا از تضین انتشارات ابالغ نمایبه ا

 ، از کتب یعنوان تشکّر و قدردان د، و در راستاي انجام این امر مهم، به یعمل آ  به يریخوانندگان محترم جلوگ
 ند.یافت نمایه دریز هدیانتشارات نوآور ن 



 فصل اول 
 ات (دارایی جاري)وجوه نقد و مطالب

 

 نقد و بانک  يموجود
 يشـتر ین بیوجه نقـد در بانکهـا معمـوالً از اهمـ     يت است که نگهدارین نظر قابل اهمیباشد از ا می وجه نقد ينگهدار ياز روشها یکی

 شود  می سیآن م يو ورود یشود کنترل خروج يفوق در صندوق نگهدار يکه موجود یبرخوردار است و در صورت
در بانـک منجـر بـه     گـذاري  سرمایهکه  يباشد به طور می از تورم یان ناشیاز ز يریوجه نقد در بانک جلوگ ياز موارد نگهدار گرید یکی

 د ینما می د را جبرانیاز کاهش قدرت خر یشود بخشیسود سپرده م

 بانک  
 بانک  صورتحساب بانک ملت

 xxx  xxx xxx 
  

 ورود
  

 ورود
  
 خروج

 ه نمود یته یرت بانکید صورت مغایداشت با یرتین دو حساب مغایست و اما اگر مانده این يرادین دو دفتر برابر بود ایاگر مانده ا
 باشد   می ت بستانکاریماه يدارا یمانده بانک طبق صورتحساب بانک 

ن یـ باشد در صورت برابر نبودن ا می گر عکسیکدینت دفاتر و صورتحساب بانک با یوجه نقد طبق پر یو خروج يت ورودالزم به ذکر اس
   شود: می جادیر ایل زیبه دال یرت بانکین صورت مغایه شود که اید تهیبا یرت بانکیدو صورت مغا

 ا عمداً یا بانک سهواً یاشتباهات حسابدار شرکت ـ 1
   یدادها و تاخر و تقدم اختالف زمانیاز ثبت رو یاختالفات ناشـ 2

   یرت بانکیقه محاسبه صورت مغایطر
 ن بار یاول

ن یـ ا يسه شود و اقالم باز مشخص شود بـرا یگر مقایکدیبانک با  يبانک شرکت و حسابها يست حسابهایبا می بار اول بود فقط ياگر برا
 م  یخود و بانک را انجام ده يست مقابله حسابهایبا می کار
 ن بار یدوم
 م  یده می رت ماه قبل و مقابله دقاتر و بانک را انجامیصورت مغا یعنیم یکن می ماه قبل استفاده یرت بانکین بار از صورت مغایدوم يبرا

  یرت بانکیصورت مغاهاي  روش
  اي) ترازنامهروش ها ( ح ماندهیروش تصحـ 1
 بانک  یاب ارسالدن از مانده طبق دفاتر شرکت به صورت حسیروش رسـ 2
 بانک به مانده طبق دفاتر شرکت  یدن از مانده طبق صورتحساب ارسالیروش رسـ 3
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 اي   ترازنامهروش ها  ح ماندهیروش تصح
 یرت بانکیصورت مغا

 ...................شرکت / موسسه
 ................خیبه تار یمنته

 مانده طبق دفاتر شرکت
 شود:  اضافه می

 شتریان نامشخص وجوه واریزي م
 اشتباه حسابدار 

 
  شود: کسر می

 کارمزد
 هزینه دسته چک 

 چکهاي الوصول / برگشتی

 مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک
 شود:  اضافه می

 وجوه بین راهی 
 اشتباه حسابدار

 
 شود: کسر می

 چکهاي معوق 
 اشتباه حسابدار

 
   بانک یورتحساب ارسالدن از مانده طبق دفاتر شرکت به مانده طبق صیروش رس

 یرت بانکیصورت مغا
 ...................شرکت / موسسه

 ................خیبه تار یمنته
   مانده طبق دفاتر شرکت

  :شود می اضافه
   xxx  ان نامشخص یمشتر يزیوجوه وار

   xxx  اشتباه حسابدار 
 معوق يچکها

 
  :شود می کسر

   xxx  کارمزد  
   xxx  نه دسته چک یهز
 xxx   یالوصول / برگشت يکهاچ

 xxx   ین راهیوجوه ب
 xxx  بانک  یارسالمانده طبق صورتحساب 

 بانک به مانده طبق دفاتر شرکت   یدن از مانده طبق صورتحساب ارسالیروش رس
 یرت بانکیصورت مغا

 ...................شرکت / موسسه
 ................خیبه تار یمنته

 بانک  یسالمانده طبق صورتحساب ار
  :شود می اضافه

   xxx کارمزد  
   xxx نه دسته چکیهز

 xxx یالوصول / برگشت يچکها
 xxx ین راهیوجوه ب

 
  :شود می کسر

   xxx ان نامشخصیمشتر يزیوجوه وار
   xxx اشتباه حسابدار

 ........ معوق يچکها
 xxx مانده طبق دفاتر شرکت
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   یرت بانکیاصطالحات صورت مغا
 معوق  يچکها
م یحسابدار بانک هنوز تصـم  ینکه حسابدار شرکت از حساب بانک موجود در شرکت کم کرده ولیا یعنیصادر شده و وصول نشده  چک

 به کاهش مانده نگرفته است 
 توسط بدهکاران  يزیوجوه وار

 ند یز نمایوار شرکت ياز آن را به حساب جار یا بخشیخود را و  یاز بده یافتد مبلغ می بدهکاران به شرکت بعضاً اتفاق
ثبـت نشـده اسـت بـه      يزیـ مان اضافه شده است اما در حساب بانک طبق دفاتر شرکت رقـم وار ین صورت مبلغ به بانک به موجودیدر ا
 شود  می شود دفاتر منتقل می ن صورت به اضافهیهم

  ین راهیوجوه ب
   )کلر(که به بانک واگذار شده که هنوز وصول نشده  ياز مشتر یافتیچک در

 تباه حسابدار اش
 کند   می ا کم در دفاتر ثبتیا بانک مبلغ را اضافه یافتد حسابدار شرکت  می اوقات اتفاق یگاه

ال در دفـاتر  یـ ر 165.000ن مبلغ را حسابدار بانـک بـه مبلـغ    یصادر کرد که ا 156.000را به مبلغ  یبه طور مثال حسابدار شرکت چک
معـادل   یعنـ یاد از دفاتر کم کرده است اضافه کنـد  یرا که ز ید مبلغین صورت باید در ابانک ثبت کرد و از حسابها کم کر یعنیخودش 

   دید حسابدار بانک به حساب بانک اضافه نمایال بایر 9.000مبلغ 
 ز انجام دهد  یست اصالحش را نیبا می دیز نمایا واریرا از حساب ما بردارد و  یپول یاگر بانک اشتباه

 اشتباهات دوبل 
آن به  یست اثر اشتباه اول و اثر اصالحیبا می شود می صادر شده به طور مثال در دفاتر در بستانکار بان مشاهده يواقع چکهام یدر بعض

 م  یده می نشان یرت بانکیصورت دوبل در حسابها و صورت مغا
 مثال: 

کـارمزد حوالـه بـه شهرسـتانها      114.460 ین راهـ یوجوه ب 1.226.902 یطبق صورتحساب ارسال 1.059.266مانده طبق دفاتر شرکت 
در دفاتر ثبت شده  43.690 ،46.390حسابدار شرکت چک صادره  3.000نامشخص  يزیوار 200.000توسط بدهکاران  یوصول 1.350

 برداشت نشده است  یرت بانکیه صورت مغایخ تهیر صادر تا تاریز يچکها 5.000ان یمشتر یاست چک برگشت
 مبلغ  شماره چک 

860   42.196 
861   9.300 
862   25.000 
863   11.650 

 یرت بانکیصورت مغا
 ...................شرکت / موسسه

 ................خیبه تار یمنته
 1.226.902 مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک 1.59.266 مانده طبق دفاتر شرکت

  شود:  اضافه می  شود: اضافه می
 114.460 وه بین راهیوج 3.000 وجوه واریزي مشتریان نامشخص

  اشتباه حسابدار 200.000 وصولی توسط بدهکاران
    اشتباه حسابدار

  شود: کسر می  شود:  کسر می
  88.146 چکهاي معوق 1.350 کارمزد

  اشتباه حسابدار  هزینه دسته چک
   5.000 چکهاي الوصول / برگشتی

   2.700 اشتباه حسابدار 
 1.253.216  1.253.216 
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 مثال: 
ثبت شده اسـت   456.000صادره  465.000در دفاتر شرکت چک  1.825.583و طبق دفاتر  1.762.632مانده طبق صورتحساب بانک 

به بدهار حساب شرکت به علت تشابه  يگریمربوط به شرکت د 20.000به مبلغ  یبانک چک 16.665به مبلغ  15.566ن چک یو همچن
بهمـن از   30در  325.400مبلـغ   170.000سفته نکول شده  2.800کارمزد بانک  329.150عوق م يمنظور نموده چکها يحساب جار

بهمـن   30در  ينت موجودیفکس و حسابدار ثبت الزم را انجام داده و در پر يزیش واریز شده و فیشهرستان به حساب شرکت پول وار
 ز نموده یحساب شرکت وار بدون اطالع شرکت به 134.000ان یاز مشتر یکیمشاهده نشد  يزیرقم وار

 یرت بانکیصورت مغا
 ...................شرکت / موسسه

 ................خیبه تار یمنته
  1.762.632 مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک 1.825.583 مانده طبق دفاتر شرکت

  شود:  اضافه می  شود: اضافه می
 325.400 وجوه بین راهی 1.099 اشتباه حسابدار

  20.000 اشتباه حسابدار 134.000 صولی توسط بدهکارانو
  شود: کسر می  شود: کسر می
  329.150 چکهاي معوق 2.800 کارمزد

  اشتباه حسابدار 170.000 هزینه دسته چک
   9.000 اشتباه حسابدار

  1.778.882   1.778.882 

 مطالبات  يحسابدار
 باشند   ی میافتنیو اسناد درحسابها  يجارهاي  ییتم از داراین آیسوم

  یافتنیحسابها و اسنا دربندي  طبقه
 باشد   ی میا سال مالی یک دوره مالیاست که مربوط به  یمطالبات يجار یافتنیدر يمنظور از حسابها

 استتر  جاري یعنی یک دوره یکساله و یک دوره مالی براساس تاریخ ترازنامه هر کدام کوتاه
 

 بلند مدت   -1-1-1
   یافتنیحساب در -1-1

 کوتاه مدت -2-1-1
  يتجار -1

   مدتبلند  -1-2-1
   یافتنیاسنا در -1-2

 مدت  کوتاه -2-2-2
  یافتنیدر يحسابها

 بلند مدت   -1-1-2
   یافتنیحساب در -2-1

 مدت کوتاه -2-1-1
  ير تجاریغ -2

 بلند مدت   -1-2-1
   یافتنیاسنا در -2-2

 کوتاه مدت  -2-2-2

  یافتنیدر يحسابها
 شود   می خوانده يل شده است تجاریل شرکت آنچه از اساسنامه تشکیاز تشک یمنظور اصل یعنیت شرکت باشد یاز فعال یکه ناش یمطالبات
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  یافتنیدر ير حسابهایسا
 شود   می دهیر نامیا سایو  ير تجاریشرکت باشد غ ير عادیت غیاز فعال یکه ناش یمطالبات

 یافتنیـ شود حسـاب در  یافتنیدر ياهداف شرکت که منجر به طلب حسابها يدر راستا يدیک شرکت تولیدر به طور مثال فروش کاال 
 شوند   میبندي  طبقه ير تجاریغ یافتنیدر يوام کارکنان به شرکت جز حسابها یند و بدهیگو يتجار

 ش داده شود ینما یمال ياد به صورت خالص در صورتهیبا یافتنیران حسابها و اسناد دریا يطبق استاندارد حسابدار 

  يجار يهایینحوه ارائه دارا
  ي:جار يهاییدارا

   xxx وجه نقد
   xxx کوتاه مدت   گذاري سرمایه
   xxx   یافتنیح در
   xxx یافتنیر ح دریسا

  xxx مواد و کاال   يموجود
   xxx ش پرداختهایپ

د در یـ را با یو ناخالصـ  مییرا به صورت خالص ثبـت نمـا   یافتنیرو اسناد د یافتنیدر يد حسابهایم طبق استاندارد بایهمان طور که گفت
 محسبه کرد  یحیتوض يادداشتهای

 
ر یخـارج و بـه سرفصـل سـا     يجارهاي  ییدا کند از سرفصل دارایپ يتسر یک دوره مالیش از یافت آن به بیکه در یمطالبات 

 شود   می منتقلها  ییدارا
 
  1/1/89    7/7/89   29/12/89    30/12/90 

 یسال آت  يسال جار   يسال جار   
 

 اتفاق افتاده است یداد مالیکه رو یسال
 

 مثال: 
 300سال سوم   ،300سال دوم ، 300سال اول ، 900روش ف

 ه شود یسال اول ته يدر ابتدا ترازنامهاگر 
 300 یافتنیدر يحسابها

 600 ییر دارایسا
 قـرار  یافتنیـ در يدر قسـمت حسـابها   يجـار هاي  یین مبلغ جز دارایم که ایریگ می لرا در سال او یتومان 300نجا چون ما طلب یدر ا
 رند  یگ می ها قرارییر دارایشوند را جز سا می افتیکسال دریش از یوجوه که در ب یرند و مابقیگ می
 ه شود یسال دوم ته يدر ابتدا ترازنامهاگر 

 300 یافتنیدر يحسابها
 300 ییر دارایسا
 قـرار  یافتنیـ در يدر قسـمت حسـابها   يجـار هاي  یین مبلغ جز دارایم که ایریگ می را در سال اول یتومان 300طلب  نجا چون مایدر ا
 رند  یگ می ها قرارییر دارایشوند را جز سا می افتیکسال دریش از یوجوه که در ب یرند و مابقیگ می
 ه شود یسال سوم ته يدر ابتدا ترازنامهاگر 

 300 یافتنیدر يحسابها
 0 ییر دارایسا
 قـرار  یافتنیـ در يدر قسـمت حسـابها   يجـار هاي  یین مبلغ جز دارایم که ایریگ می را در سال اول یتومان 300نجا چون ما طلب یدر ا
ـ  یگ می ها قرارییر دارایشوند را جز سا می افتیکسال دریش از یوجوه که در ب یرند و مابقیگ می سـت کـه در   ین ینجـا طلبـ  یدرا یرنـد ول

 افت شود یدر ندهیآ يسالها
 


