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مقدمه 

به نور خود چراغ دل برافروخت               به نام آن که جان را فکرت آموخت    

      امروزه آشــنايي با مفاهیم حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي 
اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث حســابداری در حدی که با مطالعۀ آن بتوان به 
عنوان حسابدار يک مؤسسۀ کوچک فعالیت نمود، تشريح شود. اعتقاد مؤلف بر اين است که مطالب مطرح شده در اين کتاب 
کمی فراتر از حسابداری مقدماتی است، لیکن بنا بر ضرورت رعايت سرفصل های مقرر در استانداردهای ابالغ شده به مؤلف، 
تالش شــد که حتی االمکان مباحث مطروحه به شکل ســاده و قابل فهم بیان گردد. مع هذا، رعايت نکات زير براي موفقیت در 

اين درس بسیار مفید است:
1ـ در کالس کاماًل به درس گوش فرا دهید. اگر مي توانید يادداشت برداري کنید، به خصوص از مثال هايي که در کالس 

حل مي شود. بعد از هر جلسه نوشته هاي خود را چند بار بخوانید و آنها را مرتب کنید.
2ـ در حد امکان ســعي شده اســت اين کتاب به صورت خود آموز تهیه شود و لذا شامل مثالهاي حل شده و راهنمايي هاي 
الزم براي يادگیري درس است. توصیه جدي مي شود قبل از حضور در کالس تمام مطالب جلسات قبلي را مرور کنید و درس 
جلســه آينده را نیز پیشخواني نمايید. سعي کنید هنگام مرور مطالب جلسات قبل، اشکاالت خود را يادداشت نمايید و در اولین 
فرصت آنها را از معلم بپرســید. در صورتي که مطالب جلســات قبل را خوب فرا نگیريد، يادگیري مطالب جلسات بعدی میسر 

نخواهد بود.``
3ـ تمامي تمرينات و مســائل کتاب را قبل از اين که در کالس حل شــوند خودتان به تنهايي حل کنید. اگر يک مســئله را با 
فکر و ابتکار خودتان حل کنید بهتر از آن اســت که تمامي مســائل فصل در کالس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي 
کنید. اگر قباًل مسائل را خودتان حل کرده باشید اشکاالت خود را مي دانید و هنگام حل مسائل در کالس به همان نکات توجه 

ويژه خواهید نمود.
4ـ قبل از مطالعه متن فصول کتاب به هیچ وجه به حل مسائل و تمرينات آن فصل نپردازيد. سعي کنید پس از خواندن تمامي 

متن هر فصل و اطمینان از يادگیري آن به حل مسائل و تمرينات آن اقدام نمائید.

                                                                                                            مؤلف



  پیشگفتار
             تاريخچه حسابداري1

نگهداري دفاتر حســابداريـ  گر چه به شــکل بسیار سادهـ   از قرن ها پیش در تاريخ بشر معمول بوده است. بابِلي ها پرداخت 
حقوق و دستمزد را با خط میخي بر الواح گلي نقش مي کردند ؛ مصريان قديم درآمد و هزينۀ دستگاه هاي دولتي و عملیات و 

معامالت بنگاه هاي بازرگاني را بر روي کاغذ پاپیروس ثبت مي نمودند.
دفترداري دوبل يا دوطرفه، که اساس سیستم هاي جديد حسابداري است، نیز سابقه اي طوالني دارد و نمونه هاي متعددي از 
دفاتر حسابداري به صورت مترادف، که قديمي ترين آنها مربوط به سال 1211 میالدي است و توسط بازرگانان ايتالیائي تنظیم 

گرديده، در موزه هاي بزرگ دنیا موجود است.
       اولیــن کتــاب چاپي درباره دفترداري دوبل متعلق به يک راهب ايتالیائي به نام لوکا پاچیولي2 اســت که در ســال 1494 
میالدي منتشــر گرديد و بســیاري از اصول دفترداري و حسابداري زمان ما عیناً در آن مالحظه مي شود. به نظر بعضي از محققان 

احتمال مي رود رساله دفترداري دوبل پاچیولي با استفاده از نسخۀ خطي کتاب بندتوکترولي3 ، تهیه شده باشد. 
به تدريج با تشــکیل بازارهاي سرمايه و شرکت هاي سهامي ، نیاز به حسابداري و حسابرسي حرفه اي اجتناب ناپذير گرديد. 
قانون شــرکتهاي سال 1862 انگلستان به منظور حمايت از ســرمايه گذاران در مقابل تقلبات و تخلفات، حسابرسي شرکت هاي 
ســهامي را الزامي کرد و در ســال 1880 »انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز4« از تعدادي حسابدار ورزيده، که از دانش و 
مهارت هــاي تخصصــي برخوردار و در انجام وظايف حرفه اي خود ملزم به رعايت آئین رفتار حرفه اي مدوني بودند، تشــکیل 

گرديد و به اين ترتیب نمونه اي از نظام حرفه اي حسابداري پديدار شد. 
پیشــینۀ حسابداري در ايران نیز به نخستین تمدن هايي برمي گردد که در اين سرزمین پاگرفت و مدارك حسابداري متنوع و 
متعددي براي اداره امور حکومتي و اجراي فعالیت هاي اقتصادي ابداع شد که در پاسخ به نیازهاي زمان، سیر تحولي و تکاملي 
داشــته است. ممیزي امالك در تمدن ساساني و تکامل حســابداري سیاق براي نگه داري حساب درآمد و مخارج حکومتي در 

دوران سلجوقیان و نگه داري حساب فعالیتهاي بازرگاني به حساب سیاق، نمونه هاي بارز و پیشرفتۀ آن است.
       در ايران عصر حاضر اولین قانوني که حرفۀ حســابداري و حسابرســي را به رســمیت شــناخت، قانون مالیات بر درآمد 
مصوب ســال 1335 بود. در اين قانون از حسابرســان مستقل تحت عنوان محاسب و کارشــناس قسم خورده ياد شده است. در 
آئین نامه اي که براي همین قانون در ســال 1340  توســط وزارت دارائي تدوين شد، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب 

مطرح گرديده است. 
از ســا ل ها پیش برخي از اهل فن در صدد تشــکیل انجمن حســابداران و حسابرسان مســتقل ايران بودند؛ نظیر آنچه که در 
بســیاري از کشــورهاي مترقي جهان وجود داشت. در مرداد ماه سال 1340 وزارت دارايي براساس اختیارات حاصله از مادۀ 33  
قانون مالیات بر درآمد مصوب ســال 1340  آئین نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب را به 
منظور تشکیل مرجع رسمي جهت رسیدگي به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و مؤسسات ديگر و اظهار نظر در اختالف 

1 ـ حفظ کردن تاريخ ها و اسم هايي که در اين قسمت ارائه شده اند ضرورتی ندارد.
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محاسباتي، صادر کرد. انجمن در اين آئین نامه » مستقل و داراي شخصیت حقوقي« معرفي شده است.
        در ســنوات پس از انقالب، ســازمان حسابرســي با تصويب قانون تشکیل مورخ 1362/10/5 و اساسنامه قانوني مصوب 
1366/6/17 مجلس شــوراي اســالمي، عماًل فعالیت خود را از تاريخ 1362/9/16 با ادغام شــرکت ســهامي حسابرسي وزارت 
امور اقتصادي و دارائي و مؤسســه حسابرسي ســازمان صنايع ملي و سازمان برنامه آغاز کرد. همچنین مؤسسات حسابرسي بنیاد 
مســتضعفان و بنیاد شــهید در تاريخ 1367/12/28 منحل و با کلیۀ امکانات و پرســنل از تاريخ 1368/1/1 به سازمان حسابرسي 
ملحق گرديدند. اين سازمان طبق اساس نامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح 

کشور تعیین شد. 
        همچنین قانون اســتفاده از خدمات تخصصي حســابداران ذي صالح در جهت رسمیت بخشیدن به امور حسابداري، در 
بهمن ماه 1372 به تصويب رسید. به موجب اين قانون به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي تولیدي،  بازرگاني، خدماتي و 
همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان ســرمايه 
و ديگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت اجازه داده مي شود از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صالح استفاده 

نمايد. امید است نوشتار حاضر در تحقق اين اهداف براي کشور عزيزمان مؤثر باشد.


