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محتواي اين کتاب توســط کميسيون تخصصي رشتة حسابداری دفتر تأليف کتاب های درسی فني و 
حرفه اي و کاردانش، با عضويت خانم ها: آناهيتا آپادانا، راضيه احسانی، کبری نورشاهی و آقای حسن 

الگزتين تأييد شده است.



مقدمه:
فقدان کتابی که کلیه سرفصل های استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی را به صورت کامل پوشش داده 
و مورد تأیید دفتر تألیف کتاب  های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش باشد، سازمان پژوهش و برنامه  ریزی 
آموزشی را بر آن داشت تا تألیف کتاب حاضر را در دستور کار خود قرار دهد. مؤلفان بر مبنای استاندارد 
مهارت و آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی مصوب گروه برنامه ریزی درسی امور مالی و بازرگانی، اقدام 
به تألیف این کتاب نمودند. کتاب پیش رو مشتمل بر ده فصل آموزشی است که مؤلفان در تدوین آن تمام 

تالش و کوشش خود را برای رعایت سرفصل های مصوب صرف کرده اند. 
بر اساس استاندارد، کتاب حسابداری عمومی تکمیلی باید شامل یازده فصل باشد که بنابر نظر مؤلفان و 
با هماهنگی اعضای کمیسیون برنامه ریزی و تألیف، فصل مربوط به حسابداری سایر دارایی ها، در فصل  6، 
منابع طبیعی و دارایی های ثابت مشهود ادغام گردید. به این ترتیب کتاب حسابداری عمومی تکمیلی مشتمل 
بر ده فصل است که این فصول به ترتیب عبارتند از: فصل 1، مفاهیم نظری حسابداری؛ فصل 2، مطالبات؛ 
فصل 3، سفارشات و پیش پرداخت ها؛ فصل4، حسابداری موجودی ها؛ فصل 5، دارایی های ثابت مشهود؛ 
فصل 6، منابع طبیعی، دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها؛ فصل 7، سرمایه گذاری ها؛ فصل 8، بدهی ها 

و تعهدات؛ فصل 9 صورت های مالی؛ فصل 10، تجزیه و تحلیل صورت های مالی. 
همان گونه که رئوس فصل های کتاب نشان می دهد، استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی مطالب متعددی 
را مورد اشاره قرار داده است که مؤلفان ملزم به رعایت آن بوده اند و این امر منجر به افزایش نسبی حجم 
کتاب شده است. با این وجود تالش شده است که مطالب تا حد امکان به زبانی ساده بیان شده و از شکل ها، 
نمودارها و تصاویر برای تسهیل فرآیند آموزشی بهره گرفته شده است. بخش هایی از مطالب برخی فصول 
در قالب مطالعة آزاد ارائه شده است. بخش هایی از مطالب کتاب به صورت مطالعة آزاد ارائه شده است، زیرا 
عدم وجود این مطالب در یک پارچگی مباحث کتاب خدشه وارد می سازد و برخی نیز فراتر از بضاعت علمی 
هنرجویان قرار دارد. با این وجود، به هنرجویان عزیز اکیداً توصیه می شود نسبت به مطالعه و فراگیری این 

مطالب نیز اهتمام ورزند. 
به منظور افزایش اثربخشی فرایند یادگیری، مؤلفان از روش های جدید بهره گرفته اند. نخست در ابتدای 
هر فصل اهداف آموزشی و رفتاری در قالب اهداف فصل ارائه شده است. انتظار می رود هنرجویان بتوانند 
پس از مطالعة کلیة مطالب فصل و پاسخ به پرسش ها و حل تمرین ها و مسائل، به اهداف مورد نظر فصل 
ارائه شده در  دست یابند. دوم، پس از مقدمة هر فصل، از ساختاری درختی برای خالصه سازی مطالب 



فصل استفاده شده است. انتظار می رود، این نحوة ارائه بتواند، تصویری کلی از مطالبی که قرار است در 
طی فصل آموخته شود، در ذهن هنرجویان ایجاد کند. سوم، در ابتدای هر مطلب، هدف مطالعه مرتبط با 
آن ارائه شده است. به این ترتیب هنرجویان می توانند پیش از مطالعة هر یک از بخش های فصل، هدف 
مطالعة مربوط به آن را مجددا مرور کنند. چهارم، در طول متن هر فصل، پس از ارائة مطالب کلیدی و در 
جای مناسب، تمرین هایی به همراه پاسخ ارائه شده است تا به هنرجویان در یادآوری و ارزیابی مطالب ارائه 
شده کمک کند. به هنر جویان توصیه می شود، پس از آن که خود به این تمرین ها پاسخ دادند، از پاسخ ارائه 
شده به منظور کنترل درستی پاسخ خود، استفاده کنند. سرانجام، در پایان هر فصل از چهار نوع سؤاالت 
خودآزمایی، پرسش ها، تمرین ها و مسائل برای افزایش فراگیری مطالب و ارزیابی سطح یادگیری هنرجویان، 

استفاده شده است. 
هر چند مؤلفان تمام تالش خود را برای ارائة بی نقص مطالب بکارگرفته اند، اما بی شک کتاب حاضر عاری از 
اشتباه و خطا نیست. از تمامی هنرآموزان و هنرجویان عزیز تقاضا مندیم با ارائة انتقادات و پیشنهادات خود، 

ما را در بهبود کتاب و رفع ایرادات و اشتباهات احتمالی یاری رسانند. 
در پایان الزم است از سایر عزیزانی که ما را در ارائة این اثر یاری رساندند، تشکر و قدردانی نماییم. 
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192 نگهداری کمتر از 20 درصد
193 نگهداری بين 20 درصد و 50 درصد
195 مالکيت بيش از 50 درصد
200 نحوة ارائه در صورت های مالی



صفحه عنوان

200 ارائه در ترازنامه

202 سؤاالت فصل هفتم

211 فصل هشتم: بدهی ها و تعهدات
212 مفاهیم بدهی ها و تعهدات
212 بدهی ها

212 تعهدات

212 طبقه بندی بدهی ها
213 بدهی های جاری

220 ارائة بدهی های جاری در صورت های مالی
221 بدهی های بلندمدت
222 اوراق مشارکت
222 انواع اوراق مشارکت
223 تشریفات انتشار اوراق مشارکت

223 داد و ستد اوراق مشارکت

224 حسابداری انتشار اوراق مشارکت
225 انتشار اوراق به ارزش اسمی
226 حسابداری انتشار اوراق مشارکت به کسر

228 انتشار اوراق مشارکت به صرف

229 بازخرید اوراق
229 حسابداری بازخرید اوراق مشارکت در سررسيد
229 بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسيد
230 حسابداری بدهی های بلندمدت
230 تسهيالت پرداختنی بلندمدت
231 اسناد پرداختنی بلندمدت
233 نحوة ارائة بدهی های بلندمدت
233 سؤاالت فصل هشتم



صفحه عنوان

241 فصل نهم: صورت های مالی
242 ترازنامه
242 سودمندی ترازنامه

242 محدودیت های ترازنامه

243 طبقه بندی در ترازنامه

244 دارایی های جاری

249 دارایی های غير جاری

250 بدهی ها 

252 حقوق صاحبان سرمایه

254 شکل)فرمت( ارائة ترازنامه
257 صورت سود و زیان
257 صورت سود و زیان چند مرحله ای
260 صورت سود و زیان یک مرحله ای

264 سؤاالت فصل نهم

273 فصل دهم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
274 مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
274 نياز به تحليل های مقایسه ای

275 ابزار تجزیه و تحليل

276 تجزیه و تحلیل افقی
277 ترازنامه
278 صورت سود و زیان
279 تجزیه و تحلیل عمودی
280 ترازنامه
280 صورت سود و زیان
283 تجزیه و تحلیل نسبت ها
284 نسبت  های نقدینگی



صفحه عنوان

289 نسبت های سودآوری

291 نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها

293 خالصه نسبت ها

296 سؤاالت فصل دهم
312 منابع






