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L اساسات

حسابداری شامل ثبت، ذخیره و ریفرنس دهی متام معامالت روزمره ی کاروبارتان می گردد. این معامالت مالی متام پولی را که به رشکت شام می آید )فروش 

محصوالت و خدمات( و از آن خارج می گردد )کرایه، معاشات، موجودی، تدارکات و غیره( احتوا می کند.

هر معامله در کتاب لیجر نوشته یا بطور کمپیوتری تایپ می گردد. این لیست متام معامالت روزمره مهم بوده و زمینه ی ثبت مفصل معامالت را مهیا می سازد تا 

شام بتوانید از این معلومات برای ساخنت صورت حساب های مالی که سالمت کاروبارتان را نشان دهد، استفاده منایید. این ریکاردها برای گزارش دهی معلومات 

مالیاتی به حکومت نیز به کار می روند. به این دلیل، بسیار مهم است که ریکاردهای دقیق و هر روزه ی معامالت تجاری خود را نگه دارید.

A بیشرت بدانیم

متام معامالت مالی بصورت روزمره در لیجر ثبت می شود و باید سندی داشته باشید که در آن معامالتی چون رسید فروشات، انوایس، تادیات به تهیه کننده یا 

بانک را رشح دهد. این اسناد برای هر معامله مدارکی ایجاد می کند و می توان آن را در جریان تفتیش و ارزیابی دوباره مرور منود. حسابداری از رهنمودهایی 

.)mof.gov.af( که ریاست عواید، وزارت مالیه ی افغانستان تهیه کرده است، پیروی می مناید

معامالت لیجر همه در گروه هایی تنظیم می گردند که به نام ساختار کودینگ حساب ها )چارت آف اکونتس( یاد می شود و در آن معلومات مالی برای ساخنت صورت حساب های 

مالی چون بیالنس شیت، صورت حساب درآمد، و صورت حساب جریان نقدی به کار می رود. این صورت حساب ها برای نشان دادن سالمت مالی تشبث شام به کار می رود.

فعالیتهایمعمولتجاریکهدرلیجرحسابداریاستفادهمیشوند:

فروش محصول یا عاید خدمات	 

پس انداز در حساب بانکی	 

تادیات برای خرید تدارکات یا خدمات	 

هرگونه مصارف عملیاتی دیگر	 

حسابداری همچنان حسابات دریافتی )پولی که هنوز از مشرتی که قبالً به او محصول یا خدمات فروخته اید، گرفته نشده است( و حسابات پرداختی )پولی که 

یک رشکت قرضدار است(، معاشات و دارایی ها )هرچیز ارزش مندی که رشکت در اختیار دارد(، خریدهایی از قبیل فرنیچر، کمپیوتر، تجهیزات را ثبت می کند 

و مهم تر از همه سهم مالک را ثبت و پی گیری می مناید.

حسابداری معموالً براساس نقد یا براساس شکل واقعی گزارش دهی استوار است. اساسات محاسبه را ریاست عواید وزارت مالیه تعیین می کند. مطابق ماده 37، رشکت های 

سهامی و محدود املسئولیت باید بر اساس محاسبه ی تعهدی )accrual Basis of accounting( و سایر تشبثات بر اساس روش محاسبه ی نقدی گزارش بدهند.

در روش محاسبه ی تعهدی زمانی که فروشات انجام می شود یعنی وقتی محصوالت و خدمات عرضه می شود، عواید )درآمد ناشی از فروش محصوالت و خدمات( 

ثبت می گردد. در روش حسابداری نقدی عواید زمانی ثبت می گردد که پول نقد از مشرتی گرفته می شود و هزینه ها هنگام پرداخت مصارف ثبت می گردد. 

بطور مثال، فرض کنید که شام 200 ست موبایل را به یک خرده فروش بفروشید و او سه ماه بعد پول تان را بپردازد. در روش حسابداری تعهدی شام عاید را 

اکنون ثبت می کنید چون تلفون های موبایل را فروخته اید. در حسابداری نقدی شام عواید را سه ماه بعد، زمانی که پول تان پرداخت گردید، ثبت می منایید.

Beginner- بیشرت )مثل  برای معلومات  و ویب سایت هایی  )بطور مثال کویک بوک، زوهو بوکس(  نرم افزاری متعدد در بخش حسابداری وجود دارند  بسته های 

Bookkeeping.com( نیز موجوداند. برخی رشکت ها از مایکروسافت اکسل برای اهداف حسابداری استفاده می منایند.

C تعریف اصطالحات این بخش

بیالنسشیت- صورت حساب دارایی های، دیون و رسمایه ی یک رشکت.



  حسابداری   |   5

صورتحسابجریاننقدی- سند مالی که جریان پول را به داخل تشبث و خروج پول از تشبث را نشان می دهد.

ساختارکودینگحسابها- چارت سازمانی که نشان دهنده ی هر حساب در لیجر می باشد.

صورتحسابمالی- ریکارد رسمی فعالیت های مالی در یک تشبث.

صورتحسابدرآمد-عملکرد مالی یک رشکت را در مدت زمان معین حسابداری گزارش می دهد.

انوایس- لیست اشیا و خدمات ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت گردد.

لیجر- مجموعه ی حساب های مالی.

سهممالک- رسمایه گذاری مالک در تشبث.

رسید- سندی که به مشرتی پس از پرداخت پول داده می شود و یک کاپی آن در خود تشبث حفظ می شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

ساختار کودینگ حساب ها )چارت آف اکونت( چیست؟ 11. حسابداری  	 

حسابداری چگونه به مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

صورت حساب های درآمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 
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.2
چرا باید اسناد و مدارک 
مفصل مالی را نگه دارم؟
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حفظ اسناد و مدارک مفصل به شام کمک می کند تا بتوانید برای بیالنس کردن حسابات لیجر، معامالت خود را تفتیش )آدیت( کنید. گزارش های مالی به شام 

کمک خواهد کرد تا دریابید کدام فعالیت ها سودآور بوده و کدام یکی از آن ها سودمند نیستند، و در نتیجه رشکت خود را بهرت مدیریت منایید. حفظ مدارک 

مفصل همچنان به شام کمک خواهد کرد تا داوری منایید که آیا تشبث شام از نظر مالی در وضعیت خوبی هست یا خیر و آیا در آینده با مشکالت مالی روبرو 

خواهید شد یا نه.

بطور مثال، فرض کنید فریده کاکر یک سال قبل کار شیرینی پزی را رشوع کرده بود. او در بازار تازه وارد شده بود و هر ماه محصوالت جدید عرضه می کرد. 

فریده اسناد بسیار کم درمورد عواید خود در اختیار داشت، ولی عواید را بر اساس محصوالت دسته بندی نکرده بود. بعد از مشوره با یک دوست محاسب، او 

متوجه شد که برخی محصوالت خوب فروش داشته و برخی نداشته اند. دوست او به فریده گفت که حسابداری اش بسیار ابتدایی بوده و در آن ذکر نشده که هر 

محصول چقدر عاید ایجاد کرده است. او سیستم حسابداری خود را بهبود بخشید و محصوالتی را که عاید نداشت، متوقف کرد. طوری که می بینید، حسابداری 

مناسب و مطابق نیازهای تان، به شام کمک خواهد کرد تا تشبث خود را هوشیارانه و سودمندانه اداره کنید.

K بیشرت بدانیم
 

اینکهچراشامبهمدارکمالی بایدمعلوماتمالیدقیقوبهموقعداشتهباشید.چنددلیل برایآنکهرشکتخودراموفقانهمدیریتکنید،

مفصلنیازدارید:

نظارت از موفقیت و ناکامی تشبث. بدون داشنت تصویر واضح مالی، به سختی می توان فهمید که یک تشبث در چه وضعیتی است. آیا شام پول بدست 	 

می آورید؟ آیا فروشات تان افزایش می یابد؟ آیا هزینه ها بیشرت از عواید است؟ کدام مصارف بر اساس سطح فروشات تان بسیار باالست؟

تهیه ی معلومات مورد نیاز برای تصمیم گیری. ارزیابی وضعیت مالی باید بخشی از هر تصمیم تجاری شام باشد. بدون مدارک دقیق و معلومات مالی، 	 

شاید دانسنت اثرات گزینه های مختلف سخت باشد. آیا الزم است فروشنده ی دیگری استخدام کنید؟ استخدام کارمند تولید دیگر چقدر هزینه خواهد 

داشت؟ آیا محصول یا خدمات مشخص سودآور است؟

بدست آوردن منابع رسمایوی دیگر. اگر تشبث شام به مرحله ای رسیده است که باید یک همکار تجاری بگیرید، هرگونه همکار احتاملی باید از سالمت 	 

مالی رشکت تان آگاه شود. اگر شام به رسمایه نیاز دارید و می خواهید با یک رسمایه گذار بیرونی همکار شوید، در آن صورت، احتامالً به تهیه ی معلومات 

مالی زیادی نیاز خواهید داشت. عرضه کنندگان و سایر قرض دهندگان شاید از شام بخواهند که برخی مدارک مالی مشخص را برای شان نشان دهید. 

این معلومات را می توانید بر اساس حسابداری روزمره ی تان توسط یک محاسب بیرونی تهیه کنید.

بودجه سازی. متام تشبثات باید برای اهداف پالن گذاری بودجه بسازد. بودجه از طریق پیش بینی نیازهای نقدی شام و کمک در کنرتل مرصف پول به 	 

تشبث شام کمک خواهد کرد. اگر شام در جستجوی منابع رسمایوی دیگر هستید، شاید یک رسمایه گذار بخواهد بودجه ی شام را ببینید تا مطمنئ شود 

تشبث تان منظم و باثبات است. شام باید معلومات مالی درست داشته باشید تا بودجه ی مناسب تهیه کنید.

تهیه ی مالیات بر درآمد. شام باید مالیات وارده را فایل کرده و بپردازید. با داشنت مدارک خوب، محاسبه ی مالیات پرداختی آسان تر خواهد بود و شانس 	 

بیشرت خواهید داشت تا آن را به موقع بپردازید. اگر یک نفر محاسب مالیات شام را محاسبه مناید، حسابداری مناسب برایش کمک خواهد کرد تا مالیات 

شام را آسان تر محاسبه مناید.

توزیع نفع. اگر رشکت شام از نوع مشارکت است، برای تعیین مبلغ مناسب نفع هر رشیک به مدارک و اسناد خوب نیاز خواهید داشت. اگر رشکت تان از 	 

نوع سهامی است، باید سود سهام هر سهم دار را تعیین کرده و بپردازید.

C تعریف اصطالحات این بخش

بودجه- تخمین درآمد و مصارف برای مدت زمان معین.

رسمایه- پولی که برای رشوع و ادامه ی کار رشکت نیاز است.

سودسهام- بخشی از درآمد رشکت که به رشکا پرداخته می شود.
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مصارف- پولی که رشکت برای اجناس و خدمات موردنیاز می پردازد.

رسمایهگذار-فرد یا رشکتی که به امید عواید مالی به رشکت پول می پردازد.

لیجر- لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

نفع- هر مبلغ پولی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند.

سهممالکیتسهمدار- آن مقدار از ارزش رشکت، یا مبلغی که درصورت تسویه ی دارایی های رشکت و پرداخت متام دیون آن، به سهم دار تعلق می گیرد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

حسابداری چیست؟ 11. حسابداری 	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری	 

حسابداری چگونه به مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری   	 

هرچند وقت بعد باید کار حسابداری را انجام دهم؟ 11. حسابداری 	 

چگونه شوم که کاروبار من به دقت مدیریت می شود یا خیر؟ 11. حسابداری 	 
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.3
لیجر چیست؟
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لیجر در واقع یک فایل کمپیوتری یا کاغذی است که در آن معامالت مالی رشکت فهرست شده است. لیجر حسابداری عمده عبارت از لیجر عمومی است که 

خالصه ی متام معامالت مالی بصورت انفرادی در آن بصورت تاریخ وار ثبت شده است. لیجر عمومی را می توان به لیجرهای فرعی ساختار کودینگ حساب ها 

 )account( نیز تقسیم بندی کرد که بصورت جداگانه ثبت شده و بیالنس رشوع و پایان هر حساب را نشان می دهند. خالصه های حساب )chart of accounts(

فعالیت معامالتی یک دوره زمانی و نیز بیالنس حساب جاری را نشان می دهند. لیجر منبع معترب برای تهیه گزارش های مالی رشکت از جمله بیالنس شیت و 

صورت حساب درآمد می باشد.

K بیشرت بدانیم

لیجرهامنابعاصلیاسنادمالیمیباشندوبهآنهادفرتثبتنیزمیگویند.هرمعاملهیمالیبهسهنوععاملیجرثبتمیگردد:

لیجر عمومی متام معامالت مالی انفرادی را تاریخ وار ثبت می کند.	 

لیجر فروشات بیشرت به حسابات دریافتی ارتباط می گیرد. این لیجر شامل ریکاردهای معامالت مالی مشرتیان با رشکت می گردد.	 

لیجر فروش عبارت از ریکارد معامالت خرید یک رشکت می باشد و به حسابات پرداختی ارتباط می گیرد.	 

در مقابل هر دبیتی که در لیجر ثبت می شود، باید کریدتی وجود داشته باشد تا در مجموعه مقدار دبیت، مساوی به مقدار کریدت شود. بطور مثال، اگر شام 

برای رشکت خود یک کمپیوتر بخرید، باید به حساب دارایی های خود دبیت )افزایش( و از حساب نقدی یا بانکی خود کریدت )کاهش( کنید. به این شیوه 

حسابات شام به توازن خواهد رسید و تصویر روشنی از وضعیت تجارت خود خواهید داشت.

از لیجر عمومی، دبیت )پول کرس شده از یک حساب( یا کریدت )پول افزوده به حساب( در لیجرهای فرعی ثبت می گردد. برای هر بیالنس شیت و هر قلم عاید 

لیست شده در لیجرهای فرعی ساختار کودینگ حساب ها، لیجرهای فرعی وجود دارند. این لیجرها بیالنس جاری هر قلم حسابات را حفظ می کند. در پایان 

دوره )ماهانه، سه ماهه یا ساالنه(، متام حسابات کریدت و دبیت مقایسه می شوند تا معامالت ثبت ناشده ی مالی مشخص گردد. بعد از آن که صورت حساب های 

مالی آماده شدند، لیجرهای فرعی متام اقالم صورت حساب درآمد و سودسهام صفر می گردد.

اینجابهچندمثالازخالصهیحساباتتوجهمنایید:

بیالنسموجودیحساب101

)افغانی(کریدت )افغانی(دبیت )افغانی(

۵1،544،000 ثور 1397

۸700،000844،000 ثور 1397

۱۲90،000754،000 ثور 1397

بیالنسپولنقدموجودحساب101

)افغانی(کریدت)افغانی(دبیت)افغانی(

10430،000ثور1397

13300،00084،000646،000ثور1397

20417،0001،063،000ثور1397

2590،0001،153،000ثور1397

بیالنسحسابات پرداختیحساب 101

)افغانی(کریدت )افغانی(دبیت )افغانی(

11122،400 ثور 1397
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1584،960207،360 ثور 1397

2384،960122،400 ثور 1397

بیالنسحسابات دریافتیحساب 101

)افغانی(کریدت )افغانی(دبیت )افغانی(

1302،000470،000 ثور 1397

11420،000890،000 ثور 1397

15302،000588،000 ثور 1397

19420،000168،000 ثور 1397

با پیرشفت صنایع کمپیوتری و نرم افزار، رضورت نگهداری دفرتچه های ثبت فزیکی رفع شده است. وقتی اقالم معامالت در لیجر عمومی ثبت گردید، نرم افزار 

حسابداری بصورت خودکار معامالت را به لیجرهای فرعی مناسب ثبت خواهد کرد. سیستم های محاسبه ی الکرتونیک معموالً دارای رهنمود کاربران و بررسی 

خطاها می باشند. این امکانات کمک می کند تا معامالت در حسابات مناسب درج گردد.

برای رشکتی که دفرتچه های حسابی فزیکی استفاده می کند، کار باید از لیجر عمومی رشوع شود. بعد می توان برای هر حساب، مثل حساب بانکی، حسابات 

دریافتی، موجودی، فرنیچر دفرت و ماشین آالت دفرت و غیره لیجر فرعی ساخت. در تشبثات کوچک تری چون دکان داری، استفاده از سیستم حسابداری دستی به 

شکل کتابچه رایج است. برای کارهای ابتدایی این سیستم خوب است، ولی منی تواند برای تحلیل های بعدی اعداد و ارقام الزم را بصورت مناسب فراهم سازد. 

بطور مثال به تجربه ی فرزانه و برادرش توجه کنید که به دلیل کمبود سیستم مناسب حسابداری متحمل رضر شدند. بیشرت خریداران از آنان پول قرضدار بودند، 

ولی فرزانه متام پول های قرض اش را درست ثبت نکرده بود. یکی از دالیل مشکل این بود که سیستم حسابداری آنان خالصه ی حسابات را نداشت و یک خریدار 

چندین قلم جنس را قرض گرفته بود. در سیستم کمپیوتری، تهیه ی گزارش ها و خالصه ها آسان است. در سیستم دستی، هرچیز را باید با قلم افزود کنید.

باید برای هر بیالنس شیت حساب دیون، مانند حسابات پرداختی، معاشات پرداختی و دیون یک لیجر ایجاد منایید. بیالنس شیت- حسابات سهم مالکان شامل 

لیجرهای سهم مالکان در رسمایه، درآمدهای تقسیم نشده و سود سهام می شود.

فروش  لیجر  ارایه می کند،  یا خدماتی که رشکت شام  هر محصول  برای  دارد.  وجود  نیز  درآمد  بیالنس شیت، حسابات صورت حساب  فرعی  لیجرهای  بر  عالوه 

مواد،  که  می باشد  شده  فروخته  کاالهای  هزینه ی  شامل  درآمد  صورت حساب  لیجرهای  سایر  دارد.  وجود  درآمد  صورت حساب  به  مرتبط  خدمات  یا  محصول 

تجهیزات و کار مستقیم ناشی از تولید یا حسابات مرتبط به مصارفی چون حمل و نقل و ارسال، کرایه، آب و برق را دربر می گیرد.

شام می توانید برای هر هزینه ی مشخصی که خواهان پی گیری و درک اثرات آن بر تشبث خود باشید، لیجر مشخصی تهیه کنید.

C تعریف اصطالحات این بخش
 

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.

حساباتدریافتی-پولی که باالی مشرتیان قرض است و انتظار می رود بپردازند.

بیالنسشیت-سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

ساختارکودینگحسابها)چارتآفاکونتس(-فهرست متام حسابات استفاده شده در لیجر عمومی یک اداره به منظور توحید معلومات در صورت حساب های 

مالی آن اداره.

سودسهام-بخشی از درآمد رشکت که به رشکا پرداخته می شود.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.
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درآمدهایتقسیمنشده- نفعی که بدست آمده و دوباره در رشکت رسمایه گذاری شده است.

لیجرهایفرعی- لیجری که برای ذخیره ی انواع مشخص معامالت محاسباتی دیزاین گردیده است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

ساختار کودینگ حساب ها )چارت آف اکونت( چیست؟ 11. حسابداری 	 

حسابداری چگونه به مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری 	 

چگونه مطمنئ شوم که کاروبار من به دقت مدیریت می شود یا خیر؟ 11. حسابداری 	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چگونه می توانم با استفاده از صورت حساب نفع و رضر دریابم که کدام بخش تشبث ام سودآوری بیشرت دارد؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی لیجر حسابات پرداختی

منونه ی لیجر حسابات دریافتی

منونه ی لیجر جریان نقد

منونه ی لیجر عمومی

منونه ی لیجر معاشات
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.4
ساختار کودینگ حساب ها 
)چارت آف اکونت( چیست؟
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L اساسات

ساختار کودینگ حساب ها عبارت از لیست متام حسابات است که یک رشکت برای ثبت معامالت در لیجر عمومی شناسایی و فراهم کرده است. یک رشکت 

می تواند با افزودن و حذف حسابات، ساختار کودینگ حسابات خود را مطابق نیازهای خود عیار سازد.

این ساختار بصورت تیپیک طوری تنظیم می گردد که اول حسابات بیالنس شیت )دارایی ها، دیون و سهم مالکان( و بعد از آن حسابات صورت حساب درآماد 

)عواید، نفع، مصارف و رضرها( قرار می گیرد.

برای هر حساب در ساختار کودینگ حساب ها یک نام و شامره تعیین می شود تا آسان تر شناسایی گردد. شامره های حساب معموالً پنج رقمی یا بیشرت می باشد 

و هر رقم از یک بخش رشکت، دپارمتنت، نوع حساب و غیره منایندگی می مناید.

K بیشرت بدانیم

در ذیل ساختارهای معمول کودینگ حساب ها معرفی شده است و برای کمک به انتخاب فقره های مناسب هر حساب، توضیحاتی نیز ارایه گردیده است. برای 

هر حساب یک شامره و نام داده شده است. رقم اول شامره نشان می دهد که آن حساب مربوط به دیون، دارایی یا کدام کتگوری دیگر است. بطور مثال اگر 

رقم اول عدد »1« باشد، مربوط به دارایی می شود، اگر رقم اول عدد »3« باشد مربوط به حساب عواید است. ستون »افزایش« نشان می دهد که آیا دبیت یا 

کریدت مبلغ حساب را افزایش خواهد داد یا خیر.

بیالنسشیت

حسابدارایی

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

بررسی بیالنس حساب، چک های دریافت شده از مشرتیان که هنوز نقد نشده است.دبیتنقد101

و هنوز دبیتحسابات دریافتی120 فروخته شده مدیون می باشند  یا محصول  انجام شده  بخاطر خدمات  به رشکت  مبالغی که مشرتیان 

پرداخت نگردیده است.

هزینه ی موجودی خریده شده که هنوز فروخته نشده است.دبیتموجودی140

هزینه ی تدارکاتی که هنوز استفاده نشده است.دبیتتدارکات150

هزینه ی وصول و آماده سازی زمین برای رشکت.دبیتزمین170

هزینه ی خرید یا اعامر ساختامن برای رشکت.دبیتساختامن175

هزینه ی خرید تجهیزات برای رشکت.دبیتتجهیزات180

حسابدیون

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

مبالغ پرداختی دیون از جمله قرضه های بانکیکریدتمبالغ پرداختی210

پرداخت کریدتحسابات پرداختی215 نقد  بصورت  فوراً  پول شان  ولی  کرده اند  عرضه  را  خدمات  و  کاالها  که  کنندگانی  تهیه  دین  مبلغ 

نگردیده است.

پولی که به کارمندان بخاطر ساعات کارشان مدیون می باشید ولی هنوز نپرداخته اید.کریدتمعاشات پرداختی220

دیون کریدتعواید پیشکی240 شود،  تادیه  مبالغ  این  وقتی  است.  شده  دریافت  خدمات  عرضه ی  یا  کاال  ارسال  از  قبل  که  مبالغی 

کاهش می یابد.

رهنی 250 قرضه ی 

پرداختی

قرضه ی رسمی که به حق ترصف وثیقه تا زمان بازپرداخت قرضه، ارتباط می گیرد.کریدت
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حسابسهممالکان

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

مبلغی که مالک در رشکت رسمایه گذاری کرده به عالوه ی نفع رشکت که هنوز توسط مالک برداشت نشده کریدتفاطمه، رسمایه290

است.

مبلغی که مالک برای استفاده ی شخصی در جریان سال جاری محاسباتی برداشت کرده است. در پایان آن دبیتفاطمه، برداشت295

سال، مبلغ موجود در این حساب به حساب فاطمه، رسمایه )حساب 290( انتقال خواهد یافت.

صورتحسابدرآمد

حساباتعوایدعملیاتی

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

مبالغی که منبع ارایه خدمات یا عرضه محصول به مشرتیان بدست آمده است. وقتی یک محصول یا خدمات کریدتعواید خدمات310

بصورت قرضه داده می شود، این حساب و حساب دریافتی افزایش خواهد یافت. هنگامی که پول نقد پرداخت 

گردد، این حساب و حساب نقد افزایش خواهد یافت.

حساباتمصارفعملیاتی

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

مصارف کارمندانی که معموالً مبلغ ثابت را بطور منظم دریافت می کنند.دبیتمصارف معاشات500

مصارف کارمندان غیرمعاش بگیر که معموالً به نرخ ساعت پرداخت می گردد.دبیتمصارف مزد510

هزینه ی تدارکات استفاده شدهدبیتمصارف تدارکات540

هزینه ی ساختامن، زمین و امکانات کراییدبیتمصارف کرایه560

هزینه ی برق، گرمایش، آب و غیرهدبیتمصارف آب و برق570

هزینه ی اعالنات، تبلیغات یا سایر مصارف فروشدبیتمصارف اعالنات610

هزینه ی دارایی های طوالنی مدت اختصاص یافته به مصارفدبیتمصارف استهالک750

عوایدومصارف،نفعورضرغیرعملیاتی

رشححسابافزایشعنوانحسابشامره

نفع و سود سهام بدست آمده از حسابات بانکی، رسمایه گذاری ها یا پول های دریافتی. زمانی که کریدتعاید حاصل از سود بانکی810

سود حاصل شود این حساب و حساب نقد افزایش می یابد.

خرید کریدتنفع حاصل از فروش دارایی910 قیمت  از  باالتر  قیمت  به  را  دارایی هایش  از  یکی  رشکت  یک  که  زمانی  حاصله  مبلغ 

می فروشد.

مبلغی که درصورت فروش دارایی ها به قیمت پایین تر از نرخ خرید، از دست می دهد.دبیترضر حاصل از فروش داریی960

انتظار می رود که یک رشکت این چارت های منونه را اصالح و بهبود بخشد، تا نیازهای مشخص اش برآورده گردد. شام می توانید حسابات بیشرت را بیافزایید یا 

حساباتی را که مورد استفاده شام نیستند، حذف کنید.

برای کمک به مقایسه پذیری عملکرد مالی در چندین دوره، بهرت است با تعداد بیشرت حسابات کار خود را رشوع کنید تا مدام نیاز به افزودن حسابات تازه نگردد. 

با داشنت حسابات مشابه، شام بهرت قادر به ارزیابی موثر عملکرد تشبث خود خواهید شد.
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C تعریف اصطالحات این بخش

داراییها-هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

سهممالکان- ارزش اسهام یا مالکیت بخشی از یک رشکت.

مصارف- پولی که رشکت برای اجناس و خدمات موردنیاز می پردازد.

صورتحسابدرآمد-سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

دیون-هرچیزی که رشکت شام به دیگران مدیون می باشد.

حقترصفوثیقه)حقرهن(-حقی که برای تضمین بازپرداخت قرضه به قرضه دهنده واگذار می شود.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چگونه می توانم با استفاده از صورت حساب نفع و رضر دریابم که کدام بخش تشبث ام سودآوری بیشرت دارد؟ 12. مدیریت مالی	 
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 .5
پول نقد را چگونه مدیریت کنم؟
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L اساسات

مدیریت پول نقد رشکت برای کاروبار موفق حیاتی است، بخصوص در مراحل رشوع. اگر شام نتوانید بیل های خود را به موقع بپردازید، کاروبارتان ناکام خواهد 

شد. مدیریت پول نقد به شام کمک خواهد کرد تا نقد کافی برای تادیات به موقع داشته باشید.

و  ثبت  هزینه ها  این  سیستم حساب داری  در  و  می کنند  می فروشند جمع آوری  که  و خدماتی  محصوالت  هزینه های  پرداخت  برای  را  نقد  پول  تشبثات  بیشرت 

پی گیری می گردد. پول نقد شامل پول کاغذی، سکه و چک می باشد. تهیه ی رسیدات فروش از طریق راجسرت پول نقد، ماشین دبیت کارت، یا توسط دست 

اولین گام پی گیری ورود و خروج نقد می باشد. رسید سندی است که نشان می دهد معامله صورت گرفته و معلوماتی از قبیل وقت، محل، قیمت و اقالم خریده 

شده را ارایه می کند. بعد رسید در وقت دیگر بعنوان مدرک معامله استفاده می شود.

برای مدیریت پول نقد در سیستم حسابداری خود، باید بدانید که منابع نقد شام چیست )بطور مثال تادیات مشرتی( و پول نقد را در کجا استفاده می کنید 

پول  باید  وقت  و چه  کرد  دریافت خواهید  را  پول  زمان  باید مشخص سازید چه  آن شام  از  بعد  غیره(.  و  مالیات  برق،  و  آب  کرایه،  عملیاتی،  )مثالً هزینه های 

بپردازید. با این معلومات شام می توانید پولی را که به تشبث شام وارد می شود و از آن خارج می گردد تعقیب منایید.

K بیشرت بدانیم

باید پیش بینی  از پول نقد، شام  از پروسه ی نظارت، تحلیل و بهینه سازی رسیدات نقدی منفی تادیات نقدی تان است. برای نظارت  مدیریت پول نقد عبارت 

جریان نقد را تهیه کنید که بودجه ی مدیریت نقد است. بودجه باید بطور منظم تازه و بروز شود.

برای تحلیل جریان نقد، مبلغ و زمان ورود پول به تشبث تان را مشخص سازید. همچنان بررسی کنید که مشرتیان تان در چه مدت پول شام را می پردازند. باید 

پول نقد را به زودترین فرصت ممکن جمع آوری کنید. برای کاهش مدت زمان پرداخت مشرتیان، باید بیشرت مواقع به مشرتی انوایس )بیل( بدهید و از آنان 

بخواهید که پول را در مدت 30 روز بپردازند. می توانید به مشرتی خود انوایس بدهید تا در بدل تخفیف کم، پول را زودتر بپردازد. تشبثاتی هستند که بخاطر 

مرصف بی رویه ی پول نقد دچار مشکل در مدیریت نقد می باشند، و در بیشرت مواقع منی توانند بیل های خود را بپردازند. این امر به مدیریت نامناسب پول نقد 

و نبود عدم پیش بینی امور نقدی در بودجه مرتبط است. وقتی در رشکت خود پول نقد دارید، به ماه های بعدی فکر کنید که قبل از دریافت تادیات باقی مانده 

به پول نقد نیازمند خواهید شد. ورکشیت بودجه ی جریان نقد در بخش ابزار این سند موجود است و شام را در تحلیل جریان نقد تان یاری می رساند.

مصارف نقدی خود را تحلیل کنید. برای کاهش خروج پول نقدتان هرچه می توانید انجام دهید. بطور مثال، بجای خریدن تجهیزات جدید، تجهیزات موجود را 

ترمیم کنید و بجای خرید تجهیزات، آن را اجاره بگیرید. اگر شام بخرید، تالش کنید تجهیزات مستعمل خریداری کنید، یا بجای پرداخت پول نقد با تجهیزات 

موجود تبادله منایید.

جدا نگه داشنت پول نقد رشکت از حسابات شخصی تان الزمی است. شام نباید امور مالی شخصی و تجاری خود را خلط کنید. اگرچه پرداخت معاش به خودتان 

مهم است، اما یکجا کردن حسابات تجاری و شخصی باعث خواهد شد تا نتوانید مقدار عاید رشکت را بفهمید. شام باید درعین حال به آن عده اعضای خانواده 

که در رشکت شام کار می کنند تاکید کنید که اصل جدایی پول نقد شخصی و تجاری را رعایت کنند.

سخن آخر این که شام باید ذخیره ی نقدی داشته باشید. علیرغم پالن گذاری و تحلیل، اتفاقات پیش بینی ناشده ممکن است و در نتیجه ی شاید به پول نقد 

نیاز پیدا کنید. داشنت ذخیره ی نقد به شام اجازه خواهد داد تا کار خود را بطور نورمال ادامه دهید. معموالً یک تشبث سامل آن قدر پول نقد دارد که درصورت 

عدم دریافت پول نقد از مشرتیان مصارف سه ماهه ی خود پوشش دهد. بعنوان یک اصل باید آنقدر پول نقد داشته باشید که سه ماه کارتان را بچالند.

این  یا خطاهای معامالتی شناسایی گردد.  افتاده  تعویق  به  تا هرگونه معامله ی  را رسبدهید  ماه  آن  بانکی و حسابداری  باید معامالت حساب  درپایان هرماه، 

خطاها ممکن نتیجه ی بیجا شدن رسید فروشات، رسید مصارف یا خطای بانکی باشد.

C تعریف اصطالحات این بخش

بودجه- تخمین درآمد و مصارف برای مدت زمان معین.
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هزینههایعملیاتی- مصارف روزمره ی مدیریت تشبث.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه از صورت حساب بانکی استفاده کنم؟ 11. حسابداری  	 

چگونه عواید خود را ثبت کنم؟ 11. حسابداری  	 

چگونه هزینه ها را ثبت کنم؟ 11. حسابداری  	 

چگونه مطمنئ شوم که کاروبار من به دقت مدیریت می شود یا خیر؟ 11. حسابداری 	 

چگونه فروشات را پی گیری کنم؟ 11. حسابداری 	 

بودجه چیست و چگونه آن را استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورکشیت بودجه ی جریان نقد

منونه ی لیجر جریان نقد
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.6
چگونه از صورت حساب 

بانکی استفاده کنم؟
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صورت حساب های بانکی سند تجاری مهمی است. این اسناد را بانک به شام می دهد و در آن متام معامالت انجام شده از طریق حساب های بانکی جاری و 

پس انداز شام درج است. صورت حساب های بانکی برای تسویه ی بیالنس کتابچه ی چک )چک بوک( و بیالنس مندرج صورت حساب بانکی استفاده می شود. 

هرگاه به درستی برای تسویه ی هردو ریکارد استفاده شود، صورت حساب های بانکی مدرک ثبوت پول نقد می باشند.

هدف از تسویه ی بیالنس این است که هرگونه تفاوت بین دو نسخه را پیدا کنیم و مدارک تان را مطابق اسناد بانک عیار سازید، و درعین حال هرگونه خطای 

احتاملی در صورت حساب بانکی را شناسایی منایید. صورت حساب های بانکی مدارک تجاری بسیار مهم می باشند و معموالً برای گرفنت قرضه یا خط اعتبار 

)lines of credit( رضورت اند. این مدارک در تفتیش و ارزیابی های تجاری کاربرد دارند.

K بیشرت بدانیم

در پروسه ی تسویه ی صورت حساب بانکی بیالنس صورت حساب بانکی و بیالنس حساب لیجر عمومی رشکت مقایسه می شوند. بعد اگر تفاوتی میان دو مبلغ 

دیده شد، باید دلیل آن را پیدا کنید. ممکن است تفاوت به دالیل ذیل میان این دو سند وجود داشته باشد: شاید برخی چک ها هنوز نقد نشده  باشند، فیس 

خدمات بانکی یا خطا در درج مبلغ در لیجر رشکت.

از  یا سپردن/گرفنت پول  الکرتونیکی  انتقاالت  نیز هر چک صادر شده،  و  باید هر سپرده به حساب جاری عمومی  معامالتی که در لیجر شام ثبت شده است 

حساب بانکی توسط دبیت کارت را احتوا کند. لیجر باید متام معامالت انداخنت پول به حساب بانکی و گرفنت پول از حساب بانکی از طریق کریدت کارت را 

که در بانک ثبت شده است، نیز ثبت کند.

صورت حساب بانکی باید تسویه شود تا لیجر حساب جاری بیالنس گردد. این لیجر باید همیشه بیالنس مثبت )دبیت( داشته باشد، درغیر آن ممکن از حساب 

شام بیش از پول موجود گرفته شود و بانک فیس زیادی را از این بابت چارج کند.

از نظر مفهوم مقابل اصطالحات کریدت و دبیت مورد استفاده در  اصطالحات دبیت و کریدت که در بانک ها برای بیالنس حسابات و معامالت بکار می روند 

تشبثات قرار دارند. در حساب بانکی پس انداز »کریدت« و کشیدن پول از حساب »دبیت« خوانده می شود. این دقیقاً معنای مقابل دبیت و کریدت استفاده 

شده در تشبثات را دارد. وقتی با بانکداران درمورد حسابات بانکی خود صحبت می کنید، از این تفاوت آگاه باشید.

تشبثات مسلکی ترجیح می دهند تادیات خود را از طریق حسابات بانکی انجام دهند. به این دلیل که صورت حساب های بانکی این معامالت را طوری که هست 

نشان می دهند و سند معتربی برای تفتیش می باشند. اگر شام همکار تجاری دارید، صورت حساب های بانکی را می توانید بعنوان مدرک مالی در گزارش های 

مالی خود استفاده کنید. وقتی از حسابات بانکی خود برای معامالت مالی استفاده می کنید، در واقع برای کاروبار خود سوابقی می سازید که درصورت نیاز 

به قرضه، قرضه دهندگان و بانک داران می توانند به آن مراجعه کنند. بیاد داشته باشید که معامالت بانکی از جمله پرداخت معاشات از طریق حسابات بانکی، 

نسبت به پرداخت نقدی وقت بیشرت می گیرد. باید انتظارات کارمندان، تهیه کنندگان و همکاران تجاری خود را در این زمینه مدیریت کنید و برای تکمیل اسناد 

و انتقال پول برای خود وقت کافی مدنظر بگیرید.

راه خوب دیگر پرداخت پول استفاده از چک است. وقتی شام حساب بانکی باز می کنید، مامور بانک از شام می پرسد که آیا چک بوک نیاز دارید یا خیر. چک 

بوک بگیرید. شام در حاالت نیاز فوری به پول به چک بوک رضورت خواهید داشت. اما، در افغانستان پرداخت پول نقد بیشرت رایج است. احتامالً متوجه خواهید 

شد که مشرتیان مدام تقاضای پرداخت پول نقد می کنند. پرداخت نقد برای مبالغ کوچک و تا 10،000 افغانی خوب است، اما برای مبالغ کالن تر اگر از چک 

و انتقال بانکی استفاده کنید با خطر گم شدن و دزدی شدن پول و درعین حال پیچیدگی های لوجستیکی مواجه نخواهید شد.

C تعریف اصطالحات این بخش

صورتحساببانکی- گزارش ماهوار بانکی که در آن متام سپرده ها، چک ها و بیالنس حساب جاری یا حساب پس انداز درج است.
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حسابجاری- توافق بانکی که اجازه می دهد پول به حساب بریزید و با نوشنت چک از آن حساب مصارف خود را بپردازید.

 لیجر- لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

حساب جاری چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ 12. مدیریت  مالی  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

راجسرت بانکی

منونه ی لیجر عمومی
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.7
کریدت کارت و دیبت 

کارت چیست؟



24   |   دستیار

L اساسات

کریدت کارت عبارت از خط اعتباری است که بانک، تاجر یا نهاد قرضه دهنده برای یک فرد یا تشبث صادر می کند. با این کارت می توانید پیش از آن که واقعاً 

پول فزیکی در اختیار داشته باشید، چیزی را بخرید. رشکت های کریدت کارت معموالً از پولی که قرض گرفته می شود، درصورتی که قبل از ختم ماه پرداخت 

نشود، فیس می گیرند. نرخ سود آن معموالً بلند است و می توان بعد از پرداخت بیالنس قبلی دوباره از آن استفاده کرد.

دبیت کارت سهولت کریدت کارت را عرضه می کند ولی به طریقه ی متفاوت کار می کند. این نوع کارت را بانک ها به این هدف نیز صادر می کنند که هرگاه شام 

از آن استفاده کردید، پول استفاده شده بصورت خودکار از حساب جاری تان کرس می شود و کریدت صادر منی گردد. چون معامالت دبیت کارت کمی وقت گیر 

است و انتقال پول از حساب به این طریق ممکن چند روز وقت بگیرد، لذا مهم است که بیالنس حساب جاری تان را دایم درنظر داشته باشید.

K بیشرت بدانیم

خریدهایی که از طریق کریدت کارت صورت می گیرد باید به لیجر شام بعنوان کریدت رشکت صادر کننده کریدت کارت گزارش داده شود، زیرا این یک نوع 

دین است. این پول در بخش دبیت لیجر شام بعنوان مصارف عملیاتی درج می گردد. وقتی این کردیت کارت از حساب جاری عمومی پرداخت می شود، در 

حساب جاری کریدت ثبت می گردد و در حساب دیون کریدت کارت دبیت ثبت می شود. این فقره ها باعث کاهش دیون کریدت کارت و نیز کاهش پول نقد 

در بانک می شود.

کریدت کارت معموالً همراه با مقدار معین خط اعتبار صادر می گردد. بیشرت کارت ها مدت اعتبار 30 روزه دارند، یعنی قبل از رشوع دوره بعدی شام باید حداقل 

تادیات را انجام دهید. اگر شام بیالنس کریدت کارت خود را بصورت کامل نپردازید، معموالً فیس کالنی از بیالنس باقی مانده در دور بعدی چارج می شود. 

سابقه ی تادیاتی شام نیز بر امکان استفاده از کریدت کارت در آینده اثر گذار می باشد. بطور مثال، بعضی بانک های افغانستان مثل بانک بین املللی افغانستان 

)ای آی بی( به مشرتیان شایسته ی خود مبالغ مختلفی را اجازه می دهند تا در یک ماه معین مرصف کنند. بانک برای اطمینان از صالحیت و شایستگی متقاضی 

در استفاده از کریدت به جریان نقدی، سابقه ی کریدت، وظیفه، و منبع درآمد او نگاه می کند.

همچنان تشبث شام می تواند تادیات کریدت کارتی را از مشرتیان خود بپذیرد. معموالً این سهولت در بانک تنظیم می شود و نیازمند ماشین پروسس کننده یا 

تجهیزات دجیتالی می باشد. بیشرت بانک ها این خدمات را در برابر فیس عرضه می کنند.

معامالت دبیت کارتی باید در حساب جاری لیجر در ستون کریدت ثبت شود که مقدار وجوه موجود در حساب جاری تان را کاهش می دهد. این مبلغ در ستون 

مقابل لیجر هزینه ی کاالی فروخته شده یا سایر مصارف مربوطه بعنوان دبیت ثبت خواهد شد.

شام باید برای استفاده از دبیت کارت وجوه الزم را در حساب جاری خود داشته باشید. این معامالت در صورت حساب بانکی ماهوار شام نیز ظاهر خواهد شد 

و می توانید لیجر خود را با آن مقایسه و تسویه کنید.

C تعریف اصطالحات این بخش

هزینهیکاالهایفروختهشده- هزینه های مستقیم کاالهای فروخته شده توسط یک رشکت.

کریدت-اعتامد و دادن فرصت پرداخت بعدتر قیمت چیزی را که اکنون می خرید.

دبیتکارت- از پول حساب جاری استفاده می کند.

لیجر-لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

دیون-هرچیزی که رشکت شام به دیگران مدیون می باشد.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

چگونه از صورت حساب بانکی استفاده کنم؟ 11. حسابداری  	 

چگونه مطمنئ شوم که کاروبار من به دقت مدیریت می شود یا خیر؟ 11. حسابداری 	 
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.8
چگونه عواید خود را ثبت کنم؟
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عاید عبارت از پول بدست آمده از فروش کاالها و خدمات حاصل از عملیات های اصلی تشبث، قبل از کرس هرگونه مصارف و هزینه ها می باشد. تادیات ممکن 

قبل از عرضه ی کاالها و خدمات یا هم زمان با آن انجام گیرد.

حسابداری به یکی از دو شیوه صورت می گیرد. در حسابداری نقدی درآمد را در لیجر هنگام تکمیل فروش ثبت می کنید، هرچند ممکن پول هنوز دریافت نشده 

باشد. این کار درصورتی ممکن است که مشرتی یا تهیه کننده توافق کند پول را بعد از مدت معین خواهد پرداخت ولی محصول یا خدمات را فوراً تسلیم شود.

K بیشرت بدانیم

روش حسابداری نقدی می تواند کریدت کارت، انتقال الکرتونیک، انتقال از یک بانک به بانک دیگر و یا هر طریقی دیگر واریز کردن پول را شامل گردد که 

در لیجر حساب جاری شام بعنوان دبیت ثبت شود. در مقابل، در لیجر مربوطه مثل لیجر درآمد )فروشات یا خدمات(، سهام مالکان، یا لیجر دیون و قرضه ها 

کریدت ثبت می شود. درآمد، سهام مالکان و دیون مربوط به حسابات بیالنس کریدت می شوند. تنها متشبثاتی که دارای رشکت سهامی یا محدوداملسئولیت 

نباشند، می توانند از این روش حسابداری استفاده کنند.

محاسبه ی تعهدی هم حسابات دریافتی را دربر می گیرد و حسابات پرداختی.

انوایس پرداخت نشده ی مشرتی باید در ستون دبیت حساب دارایی بعنوان حساب دریافتی ثبت شود. در لیجر صورت حساب درآمد باید پول انوایس بعنوان 

درآمد فروشات و خدمات در ستون کریدت ثبت گردد.

وقتی پول این انوایس از مشرتی گرفته شد، در لیجر دارایی باید ثبت گردد: در لیجر حساب جاری برای ثبت دبیت و در لیجر حسابات دریافتی بعنوان کریدت 

تا حساب دریافتی کاهش یابد.

لیجرهای فرعی ابزار تحلیلی عالی برای ثبت حسابات دریافتی شام می باشند. لیجر فرعی هر مشرتی به شام اجازه می دهد تا بتوانید بیالنس هر مشرتی را 

مرور و بررسی کنید. وقتی مشرتی معینی را بخاطردریافت محصول یا خدمات انوایس می دهید، مبلغ کل قرضداری او را لیست کنید. در لیجر عمومی شام 

این مبلغ بعنوان کریدت در حساب عواید )درآمد( و در حساب دریافتی بعنوان دبیت ثبت می شود. بعد یک ستون دبیت دیگر در لیجر فرعی حسابات دریافتی 

برای مشرتی الف ثبت می شود. وقتی مشرتی الف پول را بپردازد، در حساب جاری دبیت و در حساب اصلی دریافتی کریدت ثبت می گردد. آن وقت ستون 

کریدت دیگری در لیجر فرعی حساب دریافتی برای مشرتی الف ثبت خواهد شد که در نتیجه بیالنس عمومی دیون آن مشرتی کاهش یافته و در نهایت صفر 

می شود. در این وقت، حساب آن مشرتی بطور کامل پرداخته حساب می گردد.

بطور مثال، وقتی شام به احمد مسعود مالک دکان خرده فروشی کاال می فروشید، باید عاید تان را در چند مرحله ثبت کنید. اول حساب دریافتی خود را افزایش 

خواهید داد )دبیت( و درعین حال درآمد )کریدت( خود را نیز افزایش خواهید داد. شام این معامله را در یک لیجر فرعی به نام احمد مسعود ثبت خواهید 

کرد و اطمینان بدست خواهید آورد تا سیستم حسابداری اجازه ی وارد کردن دریافتی های آینده ی احمد مسعود را نیز خواهد داد. وقتی او عمالً در آینده پول 

را بپردازد، در حساب لیجر فرعی اش ثبت کنید که در نتیجه دیون احمد کاهش خواهد یافت. هربار او پول پرداخت این کار را انجام دهید تا دیون اش صفر 

شود. به مثال ذیل توجه کنید:

بیالنستاریخپرداختکلمبلغدیننامشامرهانوایستاریخ

باقیمانده

پرداخت2پرداخت1

رسطان 35،000 افغانیاحمد مسعود112،345 جوزای 1397  15

1397

15،000 افغانی10،000 افغانی10،000 افغانی

به یاد داشته باشید که در افغانستان شام باید مالیات را هنگامی بپردازید که درآمد کسب می کنید )مثالً انوایس به مشرتی می دهید( نه زمانی که پول نقد را 

دریافت می کنید.
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بیالنس متام لیجرهای فرعی مشرتیان باید مساوی به بیالنس لیجر دریافتی باشد.

در محاسبه ی تعهدی وقتی مصارف صورت می گیرد یعنی زمانی که از فروشنده یا تهیه کننده انوایس دریافت می کنید، این مصارف در لیجرها بعنوان دبیت 

ثبت می شود. درعین حال در لیجر دیون مثل حساب پرداختی کریدت ثبت می شود.

بعداً وقتی بیل تادیه شد، لیجر حساب جاری کردیت می شود تا مبلغ پول پرداخته شده ثبت گردد و لیجر حساب دیون دبیت می شود تا دیون کاهش یابد.

C تعریف اصطالحات این بخش

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.

حساباتدریافتی- پولی که باالی مشرتیان قرض است و انتظار می رود بپردازند.

محاسبهیتعهدی-زمانی که یک رشکت عواید مندرج صورت حساب درآمد را هنگام وقوع مصارف ثبت می کند نه هنگام پرداخت پول نقد.

محاسبهینقدی- زمانی که یک رشکت عواید خود را تا زمان دریافت پول نقد ثبت منی کند و مصارف خود را زمانی ثبت می کند که پرداخت شده باشد.

مصارف- پولی که رشکت برای اجناس و خدمات موردنیاز می پردازد.

لیجر-لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

عاید چیست و چگونه عاید خود را مشخص سازم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری  	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

لیجر حسابات دریافتی

منونه ی لیجر جریان نقد

منونه ی لیجر عمومی
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.9
چگونه هزینه ها را ثبت کنم؟
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L اساسات

پی گیری هزینه های انجام معامالت تجاری بخش جداناپذیر حسابداری است. هزینه ها باید بصورت مفصل ثبت شود چون در درک نیازمندی رسمایوی کاروبار 

را رشوع می کنید، مصارف  کاروبار خود  تازه  وقتی  در گرداندن چرخ تشبث خود متحمل می شوید.  از مصارفی است که شام  عبارت  کمک می کند. هزینه ها 

ویژه ی رشوع تشبث نیز مطرح می شود. هزینه های رشوع تشبث شامل بازاریابی، کرایه، تدارکات، معاش کارمندان، تجهیزاتی چون فرنیچر، پرنرت و فوتوکاپی، 

کمپیوتر یا ماشین آالت تولیدی می گردد. هزینه های رشوع تشبث و هزینه های خرید تجهیزات از هزینه های عملیاتی فرق دارند و از قواعد حساب داری متفاوت 

پیروی می کنند.

حسابات پرداختی از پولی منایندگی می کند که یک تشبث به تهیه کنندگان مدیون است و پولی که از کارمندان مقروض باشید نیز شامل این حساب می گردد. 

مصارف معاشات یکی از بزرگرتین مصارف یک رشکت است و شامل معاشات کارمندان، مدد معاش تعطیالت، بیمه و سایر انواع مدد معاش ها می گردد.

K بیشرت بدانیم

هزینه های عملیاتی عبارت از مصارف مرتبط به حفظ و مراقبت و مدیریت روزمره ی یک تشبث می باشد. هزینه ی عملیاتی معموالً در صورت حساب درآمد رشکت 

انعکاس می یابد. هزینه های عملیاتی شامل اجزای مختلف اداره و مدیریت رشکت می گردد از جمله: هزینه های بازاریابی، مصارف سفر، تدارکات، کرایه، آب 

و برق، معاشات و مزدهای روزانه.

هزینه ی کاالهای فروخته شده مصارف )دبیت( تهیه و ساخت محصوالت و خدمات است. این هزینه ها معموالً مصارف مستقیم تولید، پروسس یا سایر عملیات های 

مرتبط به ساخنت محصول است. این هزینه ها عبارت از مصارفی است که بطور مستقیم به تولید محصوالت و خدمات ارتباط می گیرند، مانند مصارف کار، مواد 

و مخارج تولید. بطور مثال، وقتی شام مواد خام، مثالً شیر، می خرید تا محصوالت لبنی تولید کنید، بخش عمده ی هزینه ی کاالی فروخته شده ی شام شیری 

خواهد بود که از محله جمع می آوری می کنید. هرگونه مصارف مستقیم ترانسپورتی، کار و پروسس مواد نیز شامل هزینه ی کاالی فروخته شده خواهد بود.

عمومی  جاری  حساب  یا  )کریدت(  مقابل  ستون  می شود.  ثبت  دبیت  ستون  در  درآمد  صورت حساب  لیجرهای  در  شده  فروخته  کاالهای  عملیاتی  هزینه های 

)نقدی( یا درصورت استفاده از روش محاسبه ی تعهدی حسابات پرداختی )کریدت( خواهد بود.

این  هزینه های  می گردد.  ثبت  شیت  بیالنس  دبیت  ستون  در  معموالً  که  است  تشبث  یک  در  شده  استفاده  ثابت  دارایی های  از  عبارت  رسمایوی  هزینه های 

دارایی ها در صورت حساب درآمد در یک دوره ی زمانی معین و با توجه به نوع دارایی درج می گردد. محاسبه دوره ای این هزینه ها را استهالک می گویند. وقتی 

برای خرید دارایی پول نقد مرصف می شود، در حساب نقد کریدت ثبت می گردد. وقتی قرضه برای خرید دارایی مرصف می شود، کریدت مذکور بعنوان دین 

ثبت می شود.

انوایس فروشنده ی یک محصول یا خدمات در لیجر شام بعنوان کریدت در حسابات پرداختی اصلی و بعنوان دبیت در مصارف مربوطه ثبت می شود. وقتی به 

فروشنده پول می پردازید، آنگاه به حساب جاری بانکی خود کریدت و به حساب اصلی پرداختی دبیت ثبت خواهید کرد.

C تعریف اصطالحات این بخش

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.

محاسبهیتعهدی- زمانی که یک رشکت عواید مندرج صورت حساب درآمد را هنگام وقوع مصارف ثبت می کند نه هنگام پرداخت پول نقد.

داراییها-هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.
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محاسبهینقدی- زمانی که یک رشکت عواید خود را تا زمان دریافت پول نقد ثبت منی کند و مصارف خود را زمانی ثبت می کند که پرداخت شده باشد.

استهالکشده- چیزی که ارزش خود را در طول زمان از دست بدهد.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

هزینههایعملیاتی- مصارف روزمره ی مدیریت تشبث.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری  	 

استهالک چیست و چگونه آن را پی گیری کنم؟ 11. حسابداری  	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری  	 

تفاوت میان مصارف عملیاتی و رسمایه گذاری رسمایوی چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

هزینه های ثابت و غیرثابت چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چگونه می توانم هزینه ها و مصارف خود را مدیریت کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

لیجر حسابات پرداختی

منونه ی لیجر جریان نقد

منونه ی لیجر عمومی

 



32   |   دستیار

.10
چگونه قرضه ها را محاسبه کنم؟
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قرضه ها دیونی هستند که در بیالنس شیت در ستون کریدت ثبت می گردند. ثبت قرضه در حسابداری معموالً دریافت قرضه، پرداخت تکتانه در طول زمان و 

برگرداندن مبلغ اصلی قرضه را در موقع تعیین شده نشان می دهد. مالک تشبث باید نوع قرضه ها را براساس ماهیت قرضه و رابطه با قرضه دهنده ای که قرضه 

را صادر کرده است، تفکیک مناید.

قرضه باید از نظر زمان نیز به طوالنی مدت و کوتاه مدت تقسیم شود. قرضه هایی که انتظار می رود در 12 ماه پرداخت شود، باید بعنوان کوتاه مدت معرفی 

بعنوان  و  باید شوند  پرداخت  ماه  دوازده  در  که  مبالغی هست  بخش  یک  کنیم.  تقسیم  بخش  دو  به  را  مدت  دراز  قرضه ی  که  است  الزم  کار  این  برای  شوند. 

قرضه های کوتاه مدت ثبت می شوند، و بخش دیگر بعنوان قرضه ی دراز مدت ثبت می گردد.

حسابات پرداختی عبارت از اشکال قرضه ی کوتاه مدت می باشند که باید در بیالنس شیت جداگانه تعریف شوند.

مالکان و نیز کسانی که قرضه را صادر می کنند، از قرضه ی کوتاه مدت برای کمک به نظارت سالمت مالی تشبث استفاده می منایند. این کار با مقایسه ی متام 

قرضه های کوتاه مدت یا قرضه های جاری با دارایی های جاری تشبث صورت می گیرد. دارایی های جاری معموالً به شکل نقد و حسابات دریافتی تعریف می شوند.

K بیشرت بدانیم

قرضه ها ممکن از خوتان، یک شخص، رسمایه گذار یا بانک باشد. وقتی تشبث قرضه می گیرد، درصورتی که کوتاه مدت باشد به شکل دین جاری و درصورتی 

که دراز مدت باشد به شکل دین دراز مدت محاسبه می گردد. بعد تشبث مبلغ قرضه را بطور نقد دریافت می کند. برای ثبت این معامله، در حساب نقد دبیت 

)افزایش( درج کنید تا دریافت پول نقد ثبت شود و در حساب مربوطه ی دیون کریدت )کاهش( ثبت منایید.

قرضه دهندگان از قرضه ی شان بر اساس مدت زمان معین مثالً ماهوار یا شش ماهه تکتانه یا سود می گیرند، و فیس یا تکتانه بر اساس جدول تادیات پرداخته 

می شود. هنگام ثبت قرضه باید مصارف تکتانه را بر اساس هامن دوره ی زمانی تعیین شده افزود منایید، حتی اگر سود فعالً پرداختی نباشد. سود افزوده شده 

از حساب مصارف سود گرفته می شود و در حساب دیون جاری تحت عنوان سود پرداختی دیون باقی مانده کریدت می گردد. 

فیس  یا  ثبت سود  برای  دوباره مصارف سود چارج منی شود.  پرداخت گردید،  وقتی سود  ثبت می شوند.  و  پرداخته  یکجا  تکتانه  افزودن  از  بعد  تادیات گاهی 

پرداخت، در حساب سود پرداختی دبیت می منایید تا دین پرداخت نشده ی سود رفع گردد و مبلغ سود پرداخت شده را در حساب نقد کریدت می کنید. 

قرضه ی »غیراستهالکی« به قرضه ای گفته می شود که در طول دوره ی قرضه، قرضه دهنده تنها تکتانه را به قرضه دهنده می پردازد. زمانی که مدت قرضه تکمیل 

شد قرضه دهنده مبلغ اصلی قرضه را بطور یکجایی می پردازد. برای ثبت آخرین قسط اصل مبلغ قرضه، به حساب دیون دبیت کنید تا دین پرداخت نشده ی 

قرضه از سیستم حسابداری شام حذف گردد و مبلغ مذکور را در حساب نقد کریدت منایید.

در قرضه ی استهالکی، تادیات در طول زمان صورت می گیرد تا هم سود و هم قسطی از قرضه ی اصلی پرداخت شود. برای ثبت تادیات دورانی قرضه، اول مبلغ 

پرداخت شده را در ستون مصارف سود درج کنید و بعد مبلغ باقی مانده را در حساب قرضه دبیت منایید تا بیالنس باقی مانده ی قرضه کاهش یابد. مبلغ نقد 

کریدت می شود تا پرداخت نقدی ثبت گردد.

نظر  از  اسالمی  قرضه ی  جزئیات  و  ماهیت  بود.  خواهید  نیازمند  مذکور  قرضه ی  مشخصات  مطابق  و  ویژه  محاسباتی  تدابیر  به  شام  اسالمی،  قرضه های  در 

استفاده ی قرضه فرق می کند. یک ویژگی عمده ی این نوع قرضه ها این است که تکتانه یا سود ندارند. بطور مثال اگر شام بر اساس مرابحه قرضه بگیرید، اصل 

مبلغ را همراه با تکتانه ی مشخصی که شام قبالً توافق کرده اید باید بپردازید. معموالً این نوع معامله بعنوان یک مبلغ واحد قرضه ی پرداختی ثبت می شود و 

مطابق جدول زمانی توافق شده دوباره آن را می پردازید.

C تعریف اصطالحات این بخش

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.
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حساباتدریافتی- پولی که باالی مشرتیان قرض است و انتظار می رود بپردازند.

داراییها-هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت-سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

دیونجاری-هر دینی که باید در مدت کمرت از یک سال پرداخته شود.

سود-پولی که بصورت منظم به نرخ معینی در برابر پولی که قرض گرفته شده است، پرداخته می شود.

قرضه-پولی که از یک فرد یا بانک قرض گرفته شده و انتظار می رود در مدت زمان معین همراه با تکتانه یا سوداش بازپرداخت گردد.

دیوندرازمدت-هر دینی که باید در مدت بیش از یک سال بازپرداخت شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

چگونه هزینه ها را ثبت کنم؟ 11. حسابداری 	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری  	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دیون چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دیون و سود چیست و چگونه آن ها را مدیریت کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

لیجر حسابات پرداختی

 



  حسابداری   |   35

.11
چگونه سهم مالکان را محاسبه کنم؟
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دیون رشکت  منفی کل  دارایی  بین کل  تفاوت  از  عبارت  مالکان  زبان ساده، سهم  به  است.  تشبث  در  مالکان  از سنجش رسمایه گذاری  عبارت  مالکان  سهم 

می باشد. مبلغ رسمایه گذاری که برای آغاز تشبث خود انجام داده اید، سهم مالکیت شام در آن تشبث است. پولی را که از خانواده یا دوستان قرض گرفته اید 

دیون شام گفته می شود.

حساب سهم مالکان مهم ترین حساب در بیالنس شیت است. سهم مالکان یک تشبث معموالً بیان گر سالمت آن تشبث در پایان دوره ی حسابداری می باشد. 

سهم مالکان معموالً در بیالنس شیت به صورت سهم مالک، سهام عادی، یا درآمدهای تقسیم نشده انعکاس می یابد. افزایش سهم مالکان بعنوان کریدت در 

سمت راست لیجر ثبت می گردد. کاهش سهم مالکان بعنوان دبیت در سمت چپ لیجر نوشته می شود.

رشکت  در  بیشرت  افغانی   200،000 مبلغ  می خواهد  مالک  یک  و  دارد  مالک  دو  رشکت  یک  مالکان:  سهم  حساب  جورنال  در  معلومات  ثبت  از  مثال  یک 

رسمایه گذاری مناید. جورنال در لیجر شام مبلغ 200،000 افغانی افزایش دبیت در حساب دارایی ها و افزایش )کریدت( 200،000 افغانی را در سهم مالکیت 

آن مالک نشان خواهد داد.

K بیشرت بدانیم

باید توجه داشته باشید که دارایی هایی که برای سنجش سهم مالکان بکار می روند به قیمتی که هزینه شده اند  دارایی ها بخش کلیدی سهم مالکان است. 

آنها هزینه شده است فرق داشته باشند. ممکن است این  با پولی که برای  نشان داده می شود نه به قیمت ارزش فعلی. ارزش واقعی دارایی ها ممکن بسیار 

از  از دارایی است که احتامالً بیش  یا کمرت ارزش داشته باشند. موجودی مثال خوبی  دارایی ها نسبت به هزینه هایی که برای کسب شان شده است، بیشرت 

هزینه ی خرید یا تولیدشان ارزش دارند.

تقریباً در متام نهادها، همیشه بجای ارزش دارایی، هزینه ی واقعی آن در بیالنس شیت تشبث درج می گردد. این هزینه ی »تاریخی« معیار مهمی برای ایجاد 

ابزار ثابت و قابل تشخیص برای سنجش پیرشفت تشبث فراهم می سازد.

بارها، مالکان تشبث کاروبار خود را با استفاده از ملکیت های خود رشوع می کنند. این ملکیت ها ممکن فرنیچر، ماشین آالت یا ابزار و تجهیزات دیگری باشد که 

مالک در طول سال های قبل از تصمیم رشوع تشبث بدست آورده است.

ملکیتی که مالک در تشبث رسمایه گذاری می کند باید در گزارش های مالی رشکت و در بیالنس شیت دارایی دبیت شود، در صورت حساب درآمد بعنوان مرصف 

بر اساس مقررات صادره ی  به مالک رشکت کریدت می شود،  یا  یا مصارف تعیین می شود  برای دارایی  ارزشی که  ثبت شود و در سهم مالکان کریدت گردد. 

ریاست عواید وزارت مالیه ی افغانستان استوار می باشند.

در برخی موارد، ارزش ممکن پایین تر از قیمت اصلی پرداخت شده توسط مالک، یا پایین تر از ارزش منصفانه بازار در وقت انتقال مالکیت به تشبث باشد. وقتی 

ارزش مالکیت تعیین شد، به حساب بیالنس شیت دارایی های ثابت یا در صورت حساب درآمد بعنوان »ابزار کوچک« یا »تجهیزات« دبیت می  شود و در حساب 

سهم مالکان کردیت می گردد.

هزینههایرشوعتشبث

بیشرت تشبثات هزینه های رشوع دارند. این هزینه ها ممکن شامل مصارف تحقیق و تحلیل بازار، فیس مشوره های حقوقی و فیس های مختلف حکومتی گردد. 

این هزینه ها معموالً از سوی مالک از منابع شخصی و مدت ها قبل از بازشدن حساب بانکی تشبث پرداخت می گردد. این هزینه ها باید در لیجر بیالنس شیت 

شام بعنوان کریدت در حساب سهم مالکان ثبت گردد و در حساب مصارف صورت حساب درآمد، از جمله فیس و مصارف جواز، دبیت شود.

از  این هزینه ها  آوردن ماشین آالت، تجهیزات، امکانات و مواد الزم می شود. وقتی  قبل از رشوع فعالیت واقعی تشبث، معموالً هزینه های اضافی برای بدست 

منابع مالی خود مالک پرداخت شدف باید در بیالنس شیت حساب دارایی یا در حساب مصارف لیجر صورت حساب درآمد دبیت شود، و در عین حال در بیالنس 

شیت لیجر حساب سهم مالکان کریدت گردد. مبلغی که در این حالت ثبت می شود مبلغ واقعی پرداخته شده خواهد بود.
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C تعریف اصطالحات این بخش

داراییها- هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

سهممالک- آن بخشی از دارایی های رشکت که در متلک مالک رشکت قرار دارد.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

لیجر- لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

دیون- هرچیزی که رشکت شام به دیگران مدیون می باشد.

درآمدهایتقسیمنشده- نفعی که بدست آمده و دوباره در رشکت رسمایه گذاری شده است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری  	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دارایی چیست؟ 12. مدیریت  مالی   	 

دیون چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 
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.12
استهالک چیست و چگونه 

آن را پی گیری کنم؟
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دارایی هایی چون ماشین آالت، وسایط، کمپیوترها، فرنیچر، یا تجهیزاتی که در انجام کار تشبث استفاده می شوند معموالً ارزش خود را از دست خواهند داد، 

کهنه خواهند شد و باالخره باید تبدیل یا دور انداخته شوند. رشکت ها باید راهی برای ثبت این ضایعات در اسناد و مدارک خود داشته باشند.

کاهش این ارزش در اسناد محاسباتی شام بعنوان استهالک ثبت می گردند. برای هر دارایی عمر مفید تعیین می شود تا استهالک آن سنجیده شود.

نرخ کاهش ارزش هر دارایی با توجه به نوع، دوام و کارآیی آن فرق می کند. چون این عوامل در فعالیت های مختلف تجاری فرق می کند، از ایرنو نرخ کاهش 

این  افغانستان  در  باشیم.  داشته  یک دست  سنجش  ابزار  مختلف  صنایع  در  در  تا  می شود  سنجیده  تشبثات  متام  توسط  شده  پذیرفته  معیار  مطابق  ارزش 

استنداردها هنوز ایجاد نشده اند، ولی وزارت مالیه به رشکت ها اجازه می دهند تا دوره های متعدد را برای استهالک داریی شان استفاده کنند. کوتاه ترین مدت 

استهالک کامل یک دارایی دو سال می باشد.

استهالک بر اساس ارزش تاریخی یک قلم جنس و عمر احتاملی آن محاسبه می گردد نه بر اساس هزینه ی کنونی تبدیل آن با جنس جدید. متام دارایی ها 

استهالک منی شوند. برخی اجناسی که یک سال یا کمرت عمر می کنند در محاسبه ی استهالک جای منی گیرند. تنها صاحبان دارایی حق ادعای استهالک را 

دارند. اجاره ی دارایی که شام مالک اش نیستید، از جمله ساختامن و وسایط مستحق استهالک منی باشند.

K بیشرت بدانیم

گرفته  مدنظر  استهالک  محاسبه ی  در  دارند،  یک ساله  استفاده ی  که  تجهیزاتی  می باشد.  دارایی  ارزش  کاهش  بیانگر  که  است  مرصفی  از  عبارت  استهالک 

منی شوند. زمین استهالک منی شود، چون در جریان استفاده کهنه منی شود و ارزش خود را از دست منی دهد.

مدت زمانی که ارزش دارایی به دلیل استهالک از بین می رود توسط رهنمودهای رسمی که متام تشبثات باید پیروی کنند، تثبیت می گردد. این مدت زمان 

را »عمر مفید« دارایی می گویند. این رهنمودها را ریاست عواید وزارت مالیه ی افغانستان تعیین می مناید و در قانون مالیات بر در آمد انعکاس یافته است.

و کریدت کردن در حساب استهالک متعلقه ثبت می کنند. وقتی  با دبیت کردن حساب مصارف استهالک در صورت حساب های درآمد  را  تشبثات استهالک 

دارایی استهالک می شود، بیالنس استهالک افزوده تا زمانی افزایش می یابد که مساوی به ارزش خرید آن دارایی شود. وقتی هزینه ی دارایی صفر شد، رشکت 

می تواند از ادامه ی ثبت استهالک دست بردارد. شام زمانی محاسبه ی استهالک یک دارایی رشکت را متوقف می کنید که آن را بفروشید یا عمر مفید اش پایان 

یافته باشد.

طبققانونمالیاتبردرآمداستهالکداراییتازمانیمحاسبهمیگرددکهضیاعیاختمعمرمفیدآندرگزارشهاومحاسباتمالیثبتشود.

هنگامثبتاستهالکدرمالیاتبردرآمد،مهماستکهمتامقوانینمالیاتیکشوررامدنظرداشتهباشید.درافغانستان،عمراستهالکداراییها

قرارذیلمیباشد:

چهار سال برای تعمیر	 

دو سال برای سایر دارایی های استهالک شدنی	 

از مصارف استهالک مجاز  افغانستان، ثبت ضایعات عملیاتی ناشی  بر درآمد  مبلغ استهالک در هر سال بطور مساوی محاسبه می گردد. طبق قانون مالیات 

است. برای معلومات بیشرت به قانون مالیات بر در آمد افغانستان مراجعه منایید.

C تعریف اصطالحات این بخش

داراییها-هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

استهالک-نرخ کاهش ارزش دارایی عینی در طول زمان.
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مصارف- پولی که رشکت برای اجناس و خدمات موردنیاز می پردازد.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دارایی چیست؟ 12. مدیریت  مالی   	 

دیون چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی جدول زمانی استهالک
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.13
چگونه جدول معاشات 

را مدیریت کنم؟
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جدول معاشات عبارت از فهرست نام کارمندان و مبلغ معاشات شان می باشد. این جدول عبارت است از مدرک مالی کل مبلغ معاشات و مزدهای ساعت وار 

و روزانه، مدت معاش، پرداخت امتیازات رخصتی های رسمی، رخصتی تفریحی، رخصتی مریضی که رشکت به کارمندان می پردازد. جدول معاشات به معنای 

ریکارد کل درآمد کارمندان یک رشکت در جریان سال مالی نیز می باشد.

بر اساس تعداد روزهایی که کار کرده است، معاش داده  برای تعداد دیگر  از کارمندان در روز پرداخت معاش مبلغ معینی پرداخته می شود ولی  به تعدادی 

می شود. کارمندان بامعاش معموالً ماه یکبار معاش می گیرند، ولی کارمندان روزمزد هر روز یا هفته وار معاش خود را دریافت می کنند.

بعد از آنکه معاش کارمند محاسبه گردید، رشکت باید هربار مالیات بر معاشات را کرس کند. یک رشکت ممکن مبالغی را برای نان چاشت، ترانسپورت و امثال آن نیز 

از معاش کارمند، درصورتی که قرارداد ایجاب مناید، کرس کند. رشکت باید مبالغ کرس شده را محاسبه کرده و کنار بگذارد تا بعداً به مراجع ذیربط پرداخته شود.

مطابق فصل نهم ماده 58، هر شخصی که دو نفر یا بیشرت از آن را در یک ماه سال مالیاتی )از رشوع ماه حمل تا آخر ماه حوت( استخدام مناید، باید مالیات 

الزمه را از معاش کارمند کرس کند. از هر کارمند انتظار می رود تا اجازه ی کار و منرب تشخیصیه مالیاتی )تی آی ان( داشته باشد. زمانی که از معاش کارمندان 

مالیات را کرس می کنید، باید مبلغ کرس شده را در مدت 10 روز پس از پایان هر ماه به وزارت مالیه بپردازید. اگر شام نتوانید معاشات را گزارش دهید و مالیات 

وضع شده را بپردازید، از بابت تاخیر جریمه خواهید شد. بیاد داشته باشید که حتی اگر در ماه معینی شام معاش نپردازید یا تشبث تان تازه کار باشد، بازهم 

طبق قانون مالیات بردرآمد باید از معاشات خود به دولت گزارش بدهید. وزارت مالیه ی افغانستان از همه ی رشکت ها و کارمندان رشکت ها می خواهد که منرب 

تشخیصیه ی مالیاتی داشته باشند. شام مالیات معاشات را باید به منرب تشخیصیه ی هر کارمند بریزید.

K بیشرت بدانیم

مدیریت جدول معاشات شامل حفظ اسناد و مدارک نیز می گردد. هر کارمند ریکارد جداگانه دارد که در آن مبالغ پرداخت شده ی هر دوره و کرسیان نشان 

داده می شود و برای ایجاد گزارش های آخر سال مفید می باشند.

چند روش برای مدیریت جدول معاشات وجود دارد. یکی استفاده از محاسب معاشات است که مسئولیت متام پروسه را بعهده بگیرد. این کار راحت است ولی 

پرهزینه نیز می باشد. در عوض شام می توانید از نرم افزار معاشات استفاده کنید یا در برنامه ی اکسل جدول های معاشات را تهیه منایید. این روش ارزان است 

و بیشرت پروسه ی محاسبه ی معاشات را خودکار می سازد. روش آخری این است که معاشات را با دست خود حساب کنید. این کار برای رشکت هایی که چند 

کارمند محدود دارد، مناسب است ولی برای رشکت های تعداد زیاد کارمند دارند، استفاده از افراد یا رشکت های قراردادی بهرت می باشد.

برای محاسبه ی معاشات با دست، اول برای هر کارمند لیجر بسازید. می توانید معاشات را با رضب کردن مزد ساعت وار هر کارمند به تعداد ساعاتی که کار کرده 

است محاسبه کنید. ساعات کار هر کارمند باید روزمره حساب شود. به یک کارمند می توان معاش ثابت برای دوره ی معین پرداخت که غیر از معاش پایه، مدد 

معاش و امتیازات را نیز شامل می شود.

کرسیات به مبالغی گفته می شود که کارفرما از اصل معاش کارمند کم می کند. انواع معمول کرسیات عبارتند از فیس بیمه، فیس تقاعد، مالیات حکومت.

درلیجرجدولمعاشاتبایدستونهایذیلرامدنظربگیرید.

تفاوت بین معاش  را ثبت کنید.  ناخالص، کل کرسیات به شمول مالیات  یا صدور چک، شامره چک، معاش  نقد  تاریخ پرداخت  در هر دوره ی معاش کارمند 

ناخالص و متام کرسیات عبارت از معاش خالص کارمند می باشد. در لیجر عمومی خود مبلغ معاش خالص را بعنوان مرصف ثبت کنید. این کار باید در هر بار 

صدور چک یا پرداخت نقد به کارمند انجام شود. بعد می توانید این معلومات را با صورت حساب بانکی تسویه منایید. به مثال ذیل توجه منایید:

مجموع معاش ناخالصشامره چکتاریخنام کارمند

کرسیات

معاش خالصمالیه

700.00  175.00  125.00  1,000.00 2017/1/101کارمند 1

610.00  136.00  75.00  821.00 2017/1/102کارمند 2
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به یاد داشته باشید که شام می توانید معاش کارمندان خود را از طریق بانک نیز بپردازید و از حساب بانکی رشکت به حساب معاشات هرکدام شان جداگانه 

انتقال دهید. این کار زمانی خوب است که تعداد کارمندان زیاد و معاش کارمندان بلند باشد.

کارفرما باید در کرس مالیات از معاش کارمندان قوانین را رعایت کند و به ادارات مربوطه ی حکومتی گزارش دهد. مالیات در محاسبه ی معاشات بسیار مهم 

است. محاسبه ی مالیات معاشات باید مطابق قانون مالیات افغانستان صورت گیرد. متام افغان ها ملزم به پرداخت مالیات معاشات به نرخ های ذیل می باشند:

0% از 0-5،000 افغانی معاش ماهوار  	

2% از 5،001 - 12،500 افغانی معاش ماهوار  	

10% از 12،501-100،000 افغانی معاش ماهوار  	

و 20% از 100،000 و بیشرت از آن معاش ماهوار  •

این مالیات بر معاشات همراه با گزارش مفصل آن به وزارت مالیه باید ده روز بعد از پایان ماهی که مالیه کرس شده است، ارسال گردد. باید از آغاز استخدام 

برای هر کامند فایلی ایجاد منایید. این فایل باید شامل متام معلومات الزم برای تکمیل گزارش های پایان هر ماه و پایان سال باشد، از جمله نام کامل، آدرس 

پستی، منرب تشخیصیه ی مالیاتی و سایر معلومات الزمه.

C تعریف اصطالحات این بخش

چک-سند ویژه ای که برای پرداخت مصارف از حساب جاری بانکی استفاده می شود.

فروشندگان- افراد یا سازمان هایی که محصوالت و خدمات مورد استفاده برای فعالیت رشکت را فراهم می سازند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دیون چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری  	 

چگونه هزینه ها را ثبت کنم؟ 11. حسابداری 	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی لیجر معاشات
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.14
حسابات پرداختی و 

دریافتی چیست؟
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L اساسات

حساب پرداختی پولی است که یک رشکت به اعتبار دهندگان مدیون می باشد. وقتی رشکت کاالها و خدمات را قبل پرداخت قیمت فرمایش داده و دریافت 

می کند، درواقع آن ها را به قرض یا اعتبار می خرد. تهیه کننده ی آن کاال و خدمات را اعتبار دهنده می گویند. بیل تهیه کننده در رشکت بعنوان دین در حسابات 

پرداختی ثبت می گردد.

به منظور حسابداری، این مبلغ در بیالنس شیت لیجر دیون درج می شود تا متام انوایس های پرداخت نشده ی فروشنده از بابت محصوالت و خدماتی که قبالً 

رشکت دریافت کرده است، ثبت گردد.

حسابات دریافتی عبارت از پولی است که رشکت در بدل کاالها و خدماتی که به مشرتیان داده است، حق دارد دریافت کند. مدرک حساب دریافتی انوایسی 

است که هنگام فروش اجناس و خدمات به آنان می دهید. انوایس نشان دهنده ی کاالها و خدمات فروخته شده به مشرتی است، مبلغی که آنان به شام مقروض 

می باشند، و زمانی که قرار است آن پول را بازپرداخت کنند.

حسابات دریافتی بعنوان دارایی جاری در بیالنس شیت لیجر دارایی درج می شود تا متام انوایس های پرداخت نشده ی مشرتی از بابت خدمات و محصوالتی 

که قبالً از رشکت شام دریافت کرده ولی پول آن ها را نپرداخته است، ثبت شود. حسابات دریافتی عبارت از حساب بیالنس دبیت می باشند.

حسابات پرداختی و دریافتی، هردو، جزئی از روش محاسبه ی تعهدی محسوب می گردند. رشکت های سهامی و رشکت های محدوداملسئولیت افغانستان باید 

مالیات بر درآمد خود را به روش محاسبه ی تعهدی گزارش دهند.

K بیشرت بدانیم

حسابات پرداختی عبارت از انوایس های پرداخت نشده ی فروشنده هستند که در لیجر تاریخ، شامره ی انوایس و مبلغ آن ثبت شده است. برای هر فروشنده 

باید لیجر جداگانه باشد چون برخی فروشندگان ممکن بر اساس رشایط فروش زودتر از دیگران خواستار پرداخت پول گردند. این امر کمک می کند تا بیالنس 

در بخش هزینه ی  مقابل  لیجر  در  و  پرداختی کریدت می شود  در حسابات  مبلغ  این  باشیم.  داشته  را  آن ها  زمان رسرسید  و  فروشنده  هر  مقدار قرض  جاری 

کاالهای فروخته شده دبیت می گردد، البته درصورتی که رشکت شام یک رشکت تولیدی و پروسس کننده باشد، و درصورتی که رشکت تان در صنعت خدمات 

فعالیت کند در بخش مصارف دبیت می شود.

هنگامی که انوایس فروشنده پرداخت شد، از لیجر حساب جاری چکی صادر می شود )کریدت( که مقدار پول را کاهش می دهد و در لیجر حساب پرداختی 

فروشنده دبیت می شود تا بیالنس حساب دیون کاهش یابد.

حسابات دریافتی بیانگر انوایس های پرداخت نشده ی مشرتی است که در لیجر شام تاریخ، شامره و مقدار پول آن ثبت می باشد. برای هر مشرتی باید لیجر 

جداگانه موجود باشد. به این طریق شام بیالنس جاری مقدار قرضداری هر مشرتی در زمان معین را خواهید داشت. این بخش لیحر حسابات دریافتی دبیت 

می باشد و در لیجر صورت حساب درآمد- حساب درآمد محصوالت و خدمات دبیت ثبت می شود.

صدور انوایس به مشرتی هنگام عرضه ی کاال و خدمات امر معمول است. وقتی از این انوایس پرداخت نشده ی مشرتی تادیه صورت می گیرد، پرداخت مشرتی 

تا بیالنس طلبات شام  یابد و در بیالنس شیت لیجر حسابات دریافتی مشرتی کریدت شود  افزایش  نقد  تا مقدار پول  باید در لیجر عمومی دبیت شود  شام 

کاهش یابد.

 

C تعریف اصطالحات این بخش

محاسبهیتعهدی-زمانی که یک رشکت عواید مندرج صورت حساب درآمد را هنگام وقوع مصارف ثبت می کند نه هنگام پرداخت پول نقد.

بیالنسشیت- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.
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هزینهیکاالهایفروختهشده-هزینه های مستقیم کاالهای فروخته شده توسط یک رشکت.

داراییهایجاری- دارایی هایی که در مدت یک سال یا کمرت از آن استفاده گردد و به آسانی در بدل پول نقد فروخته شود.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

انوایس-لیست اشیا و خدمات ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت گردد.

دیون- هرچیزی که رشکت شام به دیگران مدیون می باشد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری 	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری	 

چگونه قرضه ها را محاسبه کنم؟ 11. حسابداری  	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دارایی چیست؟ 12. مدیریت  مالی   	 

دیون چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی انوایس
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.15
هرچند وقت بعد باید کار 

حسابداری را انجام دهم؟
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این که هر چند وقت بعد حسابداری می کنید بسته به حجم و مقدار فعالیت های رشکت شام است. چندین کار حسابداری معموالً به منظور تازه و بروز نگهداشنت 

مدارک مالی بطور روزمره انجام می شوند. این فعالیت ها تهیه ی بیالنس و بروز کردن حسابات بانکی را برای اطمینان از این که متام تادیات و پس اندازها به 

درستی گزارش داده شده باشند، دربر می گیرد. درعین حال تصمیم گیری درمورد این که کدام تادیات باید انجام گیرد، پرداخت پول، و ثبت تادیات در لیجر 

مالی نیز باید هر روزه انجام شود. نکته ی آخر این که حسابداری دریافت تادیات از مشرتیان و مراجعین نیز باید روزمره انجام گیرد.

هنگامی که فعالیت های روزمره جریان دارد، در لیجر انرتی های متعدد از جمله فروشات، حسابات دریافتی، حسابات پرداختی، پس انداز بانکی، خریداری ها 

و معاشات صورت خواهد گرفت. مهم است که این معامالت را به زودترین فرصت ممکن انجام شود.

فعالیت هایی که باید بطور ماهوار صورت گیرد عبارتند از تسویه حساب جاری بانکی تشبث، بازنگری و پی گیری حسابات پرداختی، بررسی و طی مراحل پرداخت 

معاشات، بررسی صورت حساب نفع و رضر )صورت حساب درآمد( و بیالنس شیت.

هرسال شام باید معاشات کارمندان خود را به دفرت مربوطه ی مالیه دهندگان کوچک، متوسط یا بزرگ وزارت مالیه گزارش دهید و در پایان سال گزارش مالی 

تهیه کنید که خالصه ی عملکرد تشبث شام را بیان کند.

K بیشرت بدانیم

فعالیتهایروزمره

با  هر معامله از جمله صدور صورت حساب مشرتیان، دریافت پول نقد از مشرتیان یا پرداخت پول به فروشندگان را ثبت کنید. شام می توانید ان معالمات را 

دست یا در جدول اکسل ثبت کنید ولی گزینه ی دیگر استفاده از نرم افزار حسابداری مثل کویک بوک می باشد.

فعالیتهایهفتهوار

متام نسخه های انوایس های صادره، متام رسیدات نقدی یا چک پس انداز و متام تادیات نقدی از طریق چک یا بطور نقدی را پیش خود نگه دارید. سیستم فایل 

را برای پی گیری متام فروشندگان ایجاد کنید تا موقع رضورت به آسانی به آن ها دسرتسی داشته باشید. درعین حال، فایل معاشات و فایل صورت حساب بانکی 

را که بطور ماهوار تنظیم شده باشد، تهیه منایید. یک عادت معمول تشبثات تازه کار این است که رسیدهای ورقی را در بکس نگه می دارند و هنگام تصفیه ی 

مالیات در میان توده ی رسیدات رسگردان می شوند. به استثنای حاالتی که مقدار معامالت شام بسیار کم باشد، در غیر صورت بهرت است فایل های جداگاه 

برای انواع مختلف رسیدات داشته باشید که بصورت منظم نگه داری شود.

متام بیل هایی را که وقت پرداخت شان رسیده باشد، رس وقت بپردازید. حسابات پرداختی خود را پی گیری کنید و پول نقد کافی برای پرداخت به موقع قرض 

تهیه کنندگان نگه دارید تا در پرداخت پول آنان دچار تاخیر نشوید. کاپی انوایس های ارسال شده و دریافت شده را پیش خود حفظ کنید.

فعالیتهایماهوار

چک بوک رشکت خود را بیالنس کنید و با صورت حساب های بانکی تسویه منایید. این کار یافنت و اصالح خطاها و اشتباهات شام یا بانک را آسان می سازد.

رشوع ماه زمان خوبی است که حسابات دریافتی پرداخت نشده را مرور کرده و به مشرتیان یا هرکسی که از شام قرضدار است، اطالع دهید تا پول را بپردازند.

جدول معاشات را پروسس و بازنگری کنید تا مطمنئ شوید معاشات کارمندان به موقع و درست پرداخت گردد. شام همچنان می توانید مالیات معاشات را نیز بررسی کنید.

نفع خود را نیز بررسی کنید. صورت حساب نفع و رضر به شام می گوید چه مقدار عاید کرده و چه مقدار مرصف منوده اید. این ارقام را با بودجه ی خود هر ماه 

مقایسه منایید و ببینید که چه تفاوتی میان ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده وجود دارد و در کجا شام بیش از پالن یا کمرت از آن مرصف کرده اید.

فعالیتهایماهوار

عاید ساالنه ی کارمندان خود را به اداره ی مالیاتی ذیربط گزارش دهید. گزارش های مالی ساالنه را با استفاده از مدارک حسابداری خود تهیه کرده و بررسی 
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منایید. نرم افزارهای حسابداری چون کویک بوک برای سهل تر و قابل فهم تر کردن این پروسه به شام پیشنهاد می شود. یک فعالیت کلیدی در پایان هر سال 

مالی گزارش دهی فعالیت مالی شام به حکومت در چوکات اظهارنامه ی مالیاتی ساالنه می باشد. این کار الزامی بوده و حسابداری شام در جریان سال کمک 

می کند تا در پایان سال مالی برای ارایه گزارش مالی آماده باشید.

C تعریف اصطالحات این بخش

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.

حساباتدریافتی- پولی که باالی مشرتیان قرض است و انتظار می رود بپردازند.

بیالنسشیت- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

لیجر-لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

معاشات- مجموع پولی که به کارگران، خود متشبث یا دیگران بخاطر کارشان پرداخت می شود.

فروشندگان-افراد یا سازمان هایی که محصوالت و خدمات مورد استفاده برای فعالیت رشکت را فراهم می سازند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

حسابات پرداختی و دریافتی چیست؟ 11. حسابداری  	 

حسابداری چگونه به مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی رسید
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 .16
حسابداری چگونه به مدیریت 

مالی کمک می کند؟
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مدیریت مالی ابتدایی با شیوه ی درست حفظ اسناد و مدارک رشوع می شود. مدارک مالی دقیق به شام کمک می کند که برخی سوال های مهم را درمورد تشبث 

خود جواب دهید، از جمله: آیا شام پول بدست می آورید یا از دست می دهید؟ آیا تشبث شام از بنیاد مالی محکم برخوردار است؟ آیا مشکل مالی احتاملی 

پیش روی تان قرار دارد؟

حسابداری معامالت مالی چون مصارف، معاشات، درآمد و مالیات را بعد انجام پروسس و ثبت می کند. حسابداری این معامالت را در گزارش های مالی تنظیم 

می کند که برای مدیریت مالی نقش کلیدی دارند و بخش های کلیدی متعدد معلومات مالی درمورد تشبث شام را باهم یکجا می کنند. این گزارش های مالی 

داده ها و اطالعات مندرج اسناد حسابداری را یکجا کرده و به شکلی عرضه می کنند که تصویر کالن تشبث شام را نشان دهد.

اگر شام مدارک و اسناد را به درستی و در سیستم منظم حسابداری حفظ و نگهداری کنید، یک محاسب می تواند شا را در تهیه ی صورت حساب های مالی و 

یا گزارش مالیاتی دقیق تر یاری رساند.

K بیشرت بدانیم

ارایه ی  طریق  از  درآمد  صورت حساب  شیت.  بیالنس  و  درآمد  صورت حساب  از  عبارتند  می باشند،  متکی  حسابداری  معلومات  بر  که  مالی  عمده ی  گزارش  دو 

به تصویر می کشد. بیالنس شیت خالصه ی  را  یا رضر در یک دوره ی معین می شود، عملکرد مالی یک رشکت  نفع  خالصه ی عواید منفی مصارف که مساوی 

دارایی های، دیون و سهم مالکان رشکت را بیان می مناید.

بیالنس شیت گزارش دوامدار دارایی ها و دیون را در یک زمان معین فراهم می سازد. هرقدر معلومات تازه و بروز باشد، به هامن انداز بیالنس شیت دقیق و مفید 

خواهد بود. بیالنس شیت نشان می دهد که رشکت شام چه مقدار دارایی دارد و چه مقدار مقروض است و ارزش رشکت را در لحظه ی معین به تصویر می کشد.

نظارت از حسابات بیالنس شیت به شام اجازه می دهد تا حسابات مهمی چون نقد، موجودی، طلبات و سایر دارایی ها را نظارت منوده و آن ها را با دیون خود مقایسه منایید.

بیالنس شیت برای نشان دادن موقعیت مالی رشکت و این که طلبات و دیون آن چه مقدار است، استفاده می شود. با تحلیل گزارش های بیالنس شیت در طول 

زمان شام می توانید جریان نقدی و سودآوری خود را بهبود بخشید. وقتی تشبث شام بخوبی مدیریت شده و سودآور باشد، احتامل موفقیت آن باال می رود. 

بیالنس شیت درعین حال به شام کمک خواهد کرد تا سالمت تشبث خود را با همکاران تجاری به بحث بگیرید و درک خوبی از سهم مالکیت رشیک تجاری 

خود در رشکت داشته باشید.

صورت حساب درآمد را صورت حساب نفع و رضر نیز می گویند و نشان دهنده ی عواید، مصارف، نفع ها، رضرها و درآمد خالص در یک دوره ی زمانی معین، مثالً 

در یک سال، می باشد. حسابداری و حفظ و نگهداری درست اسناد مبالغ گزارش داده شده ی عواید حاصل از فروش یا درآمد رسمایه گذاری، و مصارف عملیاتی 

ناشی از تهیه و تولید محصوالت و خدمات الزمی می باشد.

در پایان یک دوره ی گزارش دهی که معموالً پایان سال است، هرگونه سود یا رضر حاصل از کرس مصارف از عواید به حساب سهم مالکان انتقال داده می شود 

و متام عواید و مصارف مندرج صورت حساب درآمد صفر می گردد تا رشکت برای ثبت فعالیت های سال بعد آماده شود.

حسابداری برای تامین گزارش دهی و پی گیری دقیق وضعیت مالی رشکت حیاتی است.

C تعریف اصطالحات این بخش

داراییها- هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت-سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.
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سهممالک- آن بخشی از دارایی های رشکت که در متلک مالک رشکت قرار دارد.

مصارف- پولی که رشکت برای اجناس و خدمات موردنیاز می پردازد.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

دیون- هرچیزی که رشکت شام به دیگران مدیون می باشد.

نفع- هر مبلغ پولی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

حسابداری چیست؟ 11. حسابداری 	 

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 
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.17
چگونه بدانم که به 

حسابدار نیاز دارم یا خیر؟
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نیاز شام به داشنت محاسب به دانش و تجربه ی تان در ایجاد و رهربی تشبث و نگهداری اسناد و مدارک مالی به شیوه ی معیاری و منظم وابسته است. وقتی 

تازه کار خود را رشوع می کنید خوب است از یک نفر محاسب برای تنظیم اسناد و مدارک مالی تان کمک بگیرید و اطمینان حاصل کنید که رشایط و معیارهای 

ادارات مالیاتی را رعایت می کنید.

بیشرت مالکان تشبثات کوچک در آغاز کار حسابداری را خودشان بعهده می گیرند ولی زمانی می رسد که شام الزم می بینید از کسی که دارای دانش و تجربه 

در حسابداری و یا محاسبه باشد، کمک بگیرید. متخصص محاسبه می تواند کارها را موثرتر انجام دهد، مقررات و رشایط قانونی را برآورده سازد، و داده های 

محاسبوی را به معلومات مفید تبدیل مناید تا شام فرصت مترکز بر کارهای تجارتی خود داشته باشید.

 

K بیشرت بدانیم

مهم است که تفاوت بین توانایی ها و وظایف حسابدار و محاسب را بدانید. حساب داران بیشرت وظایف مربوط به معامالت حسابی روزمره و رسیدگی به مسایل 

مرتبط به آن ها را بعهده دارند. بیشرت حسابداران می توانند کار حسابات دریافتی )ارسال انوایس و دریافت پول( و حسابات پرداختی )اجرای پرداخت ها برای 

پرداخت منایند.  و  تنظیم  را  معاشات  و  کنند  تسویه  را  بانکی  بدهند، حساب های  گزارش  و  نظارت منوده  را  موجود  نقد  پول  دهند،  انجام  را  تشبث(  مصارف 

حسابداران پیش رفته کار ثبت جورنال های روزمره، جورنال های ماهانه و تهیه ی صورت حساب های مالی را انجام دهند.

ایجاب  ندارند. وقتی کارها  و عده ای چنین دانشی  بیشرت داشته  تعدادی دانش محاسباتی  یعنی  باهم فرق دارند.  تجربه  و  نظر مهارت  از  معموالً حسابداران 

از  بیشرت  معاش  مراتب  به  محاسبان  چون  کرد.  استخدام  دوامدار  بطور  یا  دوره ای  موقت،  بطور  را  محاسبی  می توان  مناید،  را  حسابداری  از  فراتر  توانایی 

حسابداران می گیرند، شام باید از آنان برای وظایف مشخصی که فراتر از توانایی حسابدارتان باشد، کار بگیرید.

محاسب می تواند شام را هنگام رشوع تشبث درمورد چگونگی مدیریت بهرت تشبث یاری رساند. محاسب معموالً دانش و تجربه کار با ادارات مختلف حکومتی 

را دارد و از رشایط ثبت و گرفنت جواز رشکت آگاه می باشد. محاسبان می توانند مسایل بسیار پیچیده را شناسایی کنند، در گرفنت قرضه کمک منایند، مالیات 

شام را تصفیه کنند، درمورد پالن گذاری مالیاتی به شام مشوره بدهند، و مشوره های اسرتاتیژیک در امور مالی ارایه کنند.

بیشرت  به پی گیری شان هستید، می خواهید کارمندان  قادر  از حدی شده است که شام  بیشرت  بوده اید، مشرتیان تان  اگر شام شاهد رشد رسیع کاروبار خود 

استخدام منایید، در آن صورت محاسب می تواند شام را در کارهای محاسباتی و سیستم های الزم مدیریت توسعه ی کارها کمک کند.

اگر شام بیش از حد معمول فروشات دارید، ولی سود زیادی بدست منی آورید، محاسب می تواند شام را کمک کند تا مصارف خود را بازنگری کنید و خالهای 

احتاملی را شناسایی مناید تا اصالح شود و مصارف اضافی برطرف گردد تا رشکت تان بیشرت نفع کند.

محاسبان درعین حال می توانند شام را در توسعه ی تشبث به ساحات جدید، رعایت قوانین و مقررات و رشایط مالیه دهی کمک کنند. محاسبان می توانند شام 

را در جریان تفتیش و مدیریت کار تفتیش رشکت توسط ادارات دولتی رهنامیی مناید.

حسابداران و محاسبان در کار باهم به منظور کمک به موفقیت مالکان تشبث عادت دارند. وقتی تشبث شام رشد می کند و نیازهایش تغییر می یابد، استفاده 

از محاسبان برای مسایل مشخص در کنار مهارت های حسابداری خودتان و حسابداری که استخدام کرده اید به شام یاری خواهد رساند تا امور مالی رشکت 

خود را نظارت و مدیریت کنید و ارزش و موثریت آن را به حداکرث برسانید.

 

C تعریف اصطالحات این بخش

محاسب- کسی که وظیفه اش حفظ و تنظیم مدارک و اسناد مالی یک تشبث یا شخص می باشد.

تفتیش- بررسی رسمی حسابات یک فرد یا رشکت، که معموالً از سوی طرف مستقل انجام می شود.
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حسابداری- پی گیری و حفظ اسناد فعالیت های مالی یک تشبث.

جورنال-حساب مفصلی که متام معامالت مالی یک تشبث را ثبت می کند.

معاشات- مجموع پولی که به کارگران، خود متشبث یا دیگران بخاطر کارشان پرداخت می شود. 

نفع- هر مبلغ پولی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

هرچند وقت بعد باید کار حسابداری را انجام دهم؟ 11. حسابداری  	 

حسابداری چگونه به مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری 	 

چگونه مطمنئ شوم که کاروبار من به دقت مدیریت می شود یا خیر؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

برای ساخنت و اصالح صورت حساب مالی خود از کجا می توانم کمک بگیریم؟ 12. مدیریت  مالی  	 
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چگونه مطمنئ شوم که کاروبار من 

به دقت مدیریت می شود یا خیر؟
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درنظر گرفنت تدابیر برای اطمینان از مدیریت مناسب و مصئون رشکت تان بسیار مهم است. بهرتین راه مدیریت پول تشبث این است که پول را خودتان جمع آوری و 

پرداخت منایید، اما هنگامی که رشکت تان رشد می کند، احتامل دارد بیشرت این مسئولیت ها را به کارمند یا گروهی از افراد استخدام شده به این منظور، واگذار منایید.

برای کمک به مدیریت مصئون پول در رشکت شام توسط افراد دیگر، نکته ی کلیدی این است که فرصت های تقلب و اختالس را محدود سازید. این هدف با تطبیق 

پروسیجرهای مشخص مرتبط به ورود و خروج روزمره ی پول نقد در رشکت ممکن است. تطبیق این پروسیجرها به کنرتل داخلی ارتباط می گیرد. در کنرتل داخلی، 

عملکرد سیستم محاسباتی شام، این که چه کسی مسئولیت وظایف محاسبه را دارند، و چگونگی تعدیل این مسئولیت ها برای مقابله با اختالس ارزیابی می شود. 

K بیشرت بدانیم 

شاید شام تا زمانی که بصورت تصادفی متوجه اختالف در حسابات نگردید یا اختالس به حدی زیاد شود که پوشاندن آن ناممکن گردد، نتوانید به وجود مشکل 

یا حیف و میل پول رشکت پی بربید. اما می توانید با تدابیر پیش گیرانه مانع کارمندان یا قراردادی هایی شوید که از خالهای موجود در رشکت استفاده کرده 

پول شام را اختالس می منایند و یا از طریق کنرتل داخلی کمبودها را شناسایی و رفع منایید.

کنرتل داخلی معموالً متشکل از چند فعالیت عمده می باشد. یکی از این فعالیت ها بازنگری و مستندسازی متام معامالت عمده است. این ها معامالتی هستند 

که بر صورت حساب مالی شام اثرات جدی می گذارند بیشرتین مبلغ را دارا می باشند. دوم این که یک منونه ی معامالت را از میان آن هایی که مهم تشخیص 

داده شده اند بررسی منایید تا مطمنئ شوید پروسه های محاسباتی تعیین شده، در آن ها رعایت می گردد. بطور مثال اگر شام یک معامله ی تادیه پول نقد را 

پرداختی،  اسناد، ثبت در حسابات  تهیه ی  پروسه ی تصدیق،  بعد  از نخستین درخواست رشوع کرده  تعقیب منایید.  را  پروسه  پایان  تا  از رشوع  انتخاب کنید، 

صدور تادیه و در نهایت ثبت آن رقم در صورت حساب بانکی را مرور منایید. گپ آخر این که نتایج کنرتل داخلی باید با سایر مسئوالن رشکت رشیک و بحث 

شود و پالن اصالحی تهیه و تطبیق گردد.

تفکیک وظایف و تدابیر کنرتلی جنبه های مهم کنرتل داخلی مناسب می باشند. یک منونه ی کنرتل داخلی خوب این است که امضای شام در تادیات پول به 

فروشندگان الزمی باشد.

را  نقد  معامله ی  انجام  یا  تا شخص سومی مرصف  ایجاد شود  پروسیجری  باید  دارد،  آن دسرتسی  به  یا  اداره می کند  را  نقدی  فعالیت های  اگر شخص دیگری 

تصدیق یا تایید کند. بطور مثال، اگر مشرتیان بطور معمول تادیات خود را از طریق ایمیل به شام ارسال می کنند، شخصی که ایمیل را باز می کند نباید هامن 

شخصی باشد که پول را در بانک واریز می مناید.

هرقدر تفکیک وظایف بیشرت باشد، به هامن اندازه کنرتل داخلی موثرتر و فرصت تخلف کمرت می شود. تشبثات کوچکی که چند کارمند محدود دارند، فرصت 

اختالس  و  تخلف  فرصت های  باعث کاهش  نیز  وظایف مختلف  به  کارمندان  تبدیل  است.  نیاز  مسایل  این  به  بیشرت  توجه  ایرنو  از  و  ندارند  را  وظایف  تفکیک 

می شود. رخصتی های اجباری و تعطیالت نیز فرصت می دهد تا کس دیگری وظایف و مسئولیت های یک شخص را برای مدتی بدست گیرد.

مهم است که متام فروشات بصورت درست گزارش داده شود. انوایس های فروشات باید از قبل چاپ شود و دارای شامره ی مسلسل باشد و هر انوایس باید ذخیره 

و مستند گردد. متام صفحات انوایس های باطل شده باید حفظ شوند و از بین برده نشوند.

راه دیگر اطمینان از این که پول در رشکت شام به دقت مدیریت می گردد، این است که همیشه صورت حساب بانکی ماهوار خود را با حساب جاری تان تسویه 

منایید. هرباری که پول به حساب بانکی ریخته می شود یا چکی صادر می گردد باید در لیجر حساب جاری ثبت گردد. با رسدادن صورت حساب بانکی و لیجر 

حساب جاری شام مطمنئ می شوید که معامالت تان از قلم نیفتاده یا معامالت غیرمجاز انجام نشده است.

C تعریف اصطالحات این بخش

حساباتپرداختی- پولی که یک رشکت به قرضه دهنده یا داین مقروض است.
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اختالس-دزدی یا حیف و میل وجوه توسط کسی که صالحیت دسرتسی به آن وجوه به او داده شده و یا حیف و میل وجوه متعلق به کارفرما توسط کارمند.

صورتحسابمالی- ریکارد رسمی فعالیت های مالی در یک تشبث که شامل بیالنس شیت، صورت حساب درآمد، و صورت حساب جریان نقد می شود.

تقلب-بدست آوردن منافع مالی و شخصی از راه خالف.

انوایس- لیست اشیا و خدمات ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت گردد.

لیجر-لیجر عبارت از ریکارد کامل معامالت مالی در طول عمر یک رشکت است.

فروشندگان- افراد یا سازمان هایی که محصوالت و خدمات مورد استفاده برای فعالیت رشکت را فراهم می سازند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

چگونه بدانم که به حسابدار نیاز دارم یا خیر؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

بهرتین شیوه های مدیریت معامالت به شمول تادیات نقدی چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

اگر متوجه شوم که کارمندانم مرتکب عمل غیراخالقی شده اند، چه کار کنم؟ 13. اخالق کاری   	 

من با یک معامی اخالقی بروبرو ام. چگونه بهرتین اقدامات الزم را انتخاب و تطبیق کنم؟ 13. اخالق کاری   	 

رفتار غیراخالقی چگونه بر تشب من تاثیر می گذارد؟ 13. اخالق کاری   	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی انوایس

منونه ی رسید 
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.19
چگونه موجودی ها را ثبت و پی گیری 

کنم، و چرا این کار مهم است؟
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موجودی یکی از پایه های تشبث شامست. بعد از پول، موجودی مهم ترین دارایی در بیالنس شیت شام می باشد. موجودی عبارت از درآمد بالقوه و درصورتی 

که نفروشید، رضر بالقوه ی شام است. برخی تشبثات ممکن تصور کنند که پی گیری موجودی ضیاع وقت است، اما واقعیت این است درصورت استفاده، ابزار 

بسیار مفید می تواند باشد. بطور مثال، خوب است بدانید از یک نوع محصول بسیار زیاد می فروشید، ولی بخاطر عدم فروش از نوع محصول دیگر پول از دست 

می دهید. مدیریت موجودی همچنان کمک می کند تا برخی محصوالت را برای مدت بسیار طوالنی نگه ندارید و بجای آنکه آن محصوالت را در گدام یا فروشگاه 

خود نگهداری کرده مصارف غیررضوری متحمل گردید، بکوشید با قیمت پایین تر آن ها بفروش رسانید.

تشبثات معموالً برای پوره کردن فرمایشات مشرتیان و ادامه ی فعالیت به موجودی متکی می باشند. موجودی دارایی عمده ایست که تشبث را در کارهایی چون 

برنامه ریزی و تطبیق بودجه کمک می کند. از ایرنو، تشبث شام باید به ریکارد دقیق موجودی بعنوان ابزار عمده ی مدیریتی که بسیار فواید دارد، نگاه کند.

K بیشرت بدانیم

از نظر حسابداری، برای تعقیب موجودی تشبث به دو حساب نیاز است.

قیمت واقعی خرید محصوالت فروشی را در حساب خریدها ثبت می کنیم. این حساب برای محاسبه ی قیمت محصوالت فروخته شده استفاده می شود که بخشی 

از صورت حساب درآمد است.

ارزش موجودی را در حساب موجودی ثبت می کنیم. این ارزش در بیالنس شیت بعنوان دارایی در ستون موسوم به موجودی ثبت می گردد. یک رشکت بصورت 

معمول موجودی فزیکی را با استفاده از یکی از آن دو روش پی گیری می کند.

موجودیدورهای

این روش عبارت از حساب فزیکی موجودی در گدام یا فروشگاه شام می باشد. این شامرش را می توان روزمره، ماهوار، ساالنه، یا در دوره های دیگری که مناسب 

حال تشبث شام باشد، انجام داد. برخی فروشگاه ها و دکان ها برای شامرش موجودی چند ساعت در روز یا یک روز کامل کار را تعطیل می کنند.

موجودیدایمی

در این روش با هر قلم فروشات، حسابات موجودی اصالح و تعدیل می شود. شام باید برای مدیریت موجودی از سیستم محاسبه ی کمپیوتری استفاده کنید 

که با جایی که فروشات ثبت می گردد، وصل باشد. خوب است که گاه گاه بصورت فزیکی نیز موجودی را حساب کنید تا مطمنئ شوید ارقام موجود در سیستم 

کمپیوتر شام با حساب واقعی موجودی فزیکی که با دست انجام داده اید مطابقت داشته باشد. دزدی، تخریب یا ضیاع موجودی در سیستم کمپیوتری بصورت 

خودکار ثبت منی گردد، لذا هرگونه ضایعات تا زمانی که موجودی خود را بصورت فزیکی نشمرده اید نشان داده نخواهد شد.

شام باید هزینه ی کاالهای فروخته شده را محاسبه کنید تا نفع بدست آمده را مشخص منوده و صورت حساب درآمد را آماده کنید. این مدت زمان می تواند یک 

ماهه، سه ماهه یا ساالنه باشد.

برای محاسبه ی کاالهای فروخته شده، مشخص سازید که چه مقدار از موجودی شام فروخته شده است. با مبلغ موجودی که در رشوع ماه دارید )موجودی 

اولیه( و در حساب موجودی تان ثبت است رشوع کنید، و مبلغ فروخته شده ای را که در حساب خریدها ثبت کرده اید به آن افزود کنید تا کاالهای موجود برای 

فروش را پیدا کنید. بعد موجود خود را در پایان ماه از آن کرس کنید. این کار را با شمردن موجودی باقی مانده می توان انجام داد.

موجودی اولیه+ خریدها= کاالهای موجود برای فروش- موجودی نهایی= اقالم فروخته شده.

بطور مثال اگر شام در رشوع یک دوره به ارزش500،000 افغانی موبایل فروشی داشته باشید، و به ارزش 1،000،000 افغانی موبایل جدید بخاطر آمادگی  

برای سال نو خریداری کرده باشید، در آنصورت شام به ارزش 1،500،000 افغانی موجودی آماده ی فروش دارید. وقتی شام موجودی خود را چک می کنید 

و متوجه می شوید که به ارزش 200،000 افغانی تلفون موبایل دارید، به این معناست که شام به ارزش 1،300،000 تلفون موبایل فروخته اید. شام از روی 

تعداد تلفون ها نیز می توانید موجودی خود را محاسبه کنید.
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200 تلفون )موجودی اولیه( + 400 تلفون )خریده شده(= 600 تلفون )آماده برای فروش(- 100 تلفون )فعالً موجود(= 500 تلفون فروخته شده.

بعد از یافنت تعداد اقالم فروخته شده، این رقم را با تعداد واقعی فروشات در جریان دوره ی حسابی مقایسه کنید که بر تعداد فروشات انجام شده در جریان ماه 

استوار است. در مثال فوق، شام باید دوباره به گدام یا دکان خود مراجعه منوده چک کنید که آیا واقعاً 100 عدد تلفون باقی مانده است یا خیر. اگر ارقام باهم 

مطابقت نداشته باشد، احتامالً مشکلی وجود دارد. اگر در حساب موجودی متوجه خطایی شدید ممکن ناشی از باز ماندن برخی تلفون ها از حساب بخاطر 

تخریب، جابجایی، دزدی یا دور انداخنت باشد.

موجودی روی تاقچه های فروشگاه یا گدام در بیالنس شیت به قیمتی محاسبه می گردد که هنگام خرید آن ها پرداخت شده است. بجز برخی استثنائات، ارزش 

جمله  از  هزینه ها  سایر  شامل  موجودی  برای  پرداخته شده  قیمت  گاهی  می باشد.  دارایی ها  برای  پرداخته شده  واقعی  هزینه ی  بیانگر  بیالنس شیت  مندرج 

انتقاالت نیز می شود. در رشکت های تولیدی، گاهی ارقام موجودی شامل کار، مواد خام و تدارکات نیز می گردد.

بیاد داشته باشید که ارزش اجناس معموالً بازتاب دهنده ی هزینه ی پرداخته شده برای آن اقالم می باشد. در پایان سال مهم است که موجودی خود را بشامرید 

و قیمت موجودی باقی مانده را مشخص کنید. معموالً هزینه ی موجودی فروخته نشده را منی توان تا زمانی که فروخته نشده باشند، بعنوان مرصف کرس کرد. 

این قاعده کمک می کند تا میان عواید بدست آمده از کاالهای فروخته شده و کرسیات هزینه های آن محصوالت مطابقت وجود داشته باشد. موجودی نهایی 

در بیالنس شیت بعنوان دارایی ثبت می شود و بازتاب دهنده ی هزینه ها می باشد.

ارزش بازار موجودی ممکن بسیار باالتر از هزینه ی آن ها باشد. گاهی در بازارهای ضعیف، ارزش موجودی کاهش می یابد. وقتی کاهش قیمت بازار به حدی 

رسید که پایین تر از قیمت پرداخته شده ی شام برای آن موجودی باشد، می توانید موجودی را به ارزش پایین تر گزارش دهید. گزارش دادن موجودی به ارزش 

پایین تر از هزینه ی خریداری آن کاالها باعث می شود که بیش از هزینه هایی که رصف تهیه ی آن کاالها شده است از عواید خود در محاسبات کرس کنید.

بطور معمول ارزش موجودی بسیار باالتر از هزینه اش می باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که متام کاالهای خریده شده را به دقت محاسبه کنید. دزدی 

موجودی می تواند ضایعه ی بزرگی به تشبث شام باشد. با نظارت دقیق هزینه ی کاالهای فروخته شده همراه با شامرش و محاسبه ی دقیق موجودی باقی مانده، 

می توانید مشخص سازید که آیا اقالم موجودی گم شده است یا خیر.

همیشه عملی نیست که در متام سال رقم دقیق و کامل موجودی را بروز و تازه کنید. برای آن که کار آسان شود، معموالً خرید کاالهای فروشی مستقیم به 

از صورت حساب درآمد کرس  انجام می شود، هزینه ی کاالهای موجود  پایان سال وقتی حساب موجودی  ثبت می شود. در  بعنوان مرصف  صورت حساب درآمد 

می شود و به بیالنس شیت بعنوان موجودی افزود می گردد. این کار با کریدت کردن حساب مصارف صورت حساب درآمد و دبیت بیالنس شیت حساب موجودی 

انجام می شود که در نتیجه باعث تغییر در نفع خالص یا رضر آن دوره می گردد.

C تعریف اصطالحات این بخش

داراییها-هرچیز ارزشمندی که یک رشکت در اختیار دارد.

بیالنسشیت-سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

هزینهیکاالهایفروختهشده-هزینه های مستقیم کاالهای فروخته شده توسط یک رشکت.

درآمد-متام پولی که از منبع فروشات، خدمات یا دیون به رشکت می آید.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

نفع- هر مبلغ پولی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

موجودی چیست و چگونه می توانم موجودی خود را به بهرتین وجه مدیریت کنم؟ 5. عملیات و مدیریت پروژه	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

دارایی چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

نفع چیست و چگونه می توانم نفع خود را مشخص سازم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی گزارش موجودی
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.20
چگونه فروشات را پی گیری کنم؟
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L اساسات 

دریافت  فروش  پول  که  زمانی  تا  می شود  فروخته  به مشرتی  تازه  که جنس  مرحله ای  از  را  فروش  معامالت  دهد  اجازه  به شام  که  محاسبه ای  دیزاین سیستم 

می گردد، پی گیری کنید، بسیار مهم است. گاهی تکمیل این چرخ ماه ها وقت می گیرد.

از پول است. چک ها، دبیت کارت ها و کریدت  از منبع فروش کاالها و خدمات شان بدست می آورند. رسیدات نقدی چیزی بیشرت  بیشرت تشبثات پول نقد را 

کارت ها نیز فروشات نقدی به حساب می آیند. از طریق انتقاالت الکرتونیک یا دبیت کارت ها و کریدت کارت های مشرتیان، پول بطور مستقیم و بدون ضیاع 

وقت به حساب بانکی رشکت ریخته می شود.

معمول ترین راه پی گیری فروشات از طریق رسیدهای فروش به مشرتیان می باشد. این رسیدات ممکن است از طریق بیل، ماشین دبیت/کریدت کارت، یا توسط 

قلم تهیه شود. رسیدات شامل تاریخ، موقعیت، مبلغ اختصاص یافته، نوع محصول و کیفیت می باشد.

خریدهای اعتباری دکان/فروشگاه را منی توان تادیه نقدی خواند چون بصورت مستقیم از سوی شام به مشرتی ارایه می گردد نه از طرف طرف ثالثی چون بانک 

یا نهاد قرضه دهنده. وقتی فروش از طریق دادن اعتبار صورت می گیرد، به مشرتی انوایس داده می شود )و یک کاپی آن برای رشکت نگهداری می شود( و با 

مشرتی توافق می شود که پول در مدت زمان تعیین شده همراه با فیس یا تکتانه ی اعتبار پرداخت گردد. مبلغ انوایس شده در لیجر حسابات دریافتی )پولی 

که مشرتیان باید پرداخت کنند( ثبت می شود.

K بیشرت بدانیم

مهم است که هر فروش بصورت درست ثبت شود و معامالت از طریق رسیدها یا انوایس ها مستند گردند. مستند کردن به شام اجازه خواهد داد تا کاالهایی را که 

از رشکت خارج می شوند تعقیب کنید، فروشات گزارش داده شوند و حساب مشرتی تا زمان پرداخت پول نظارت گردد. طبق قانون مالیات بر درآمد افغانستان، 

شام باید از فروشات ناخالص خود مالیات بر عایدات تجارتی )بی آر تی( بپردازید. مهم است که به دقت فروشات خود را پی گیری کرده و اسناد آن را جمع آوری 

منایید تا بتوانید در جریان تفتیش رسمی وزارت مالیه فروشات خود را توجیه منایید.

برای پرچون فروشی که حجم فروشات اش زیاد است، سیستم ثبت و پی گیری فروشات )point of sale( راه خوبی برای تعقیب فروشات است. سیستم ثبت و 

پی گیری فروشات می تواند در حد جدول ثبت نقدینه ها و یا جدول شامره دار ساده باشد که در آن هر قلم فروش درج می گردد و در پایان روز خالصه ی آن چاپ 

می شود. درعین حال این سیستم می تواند سیستم نرم افزار الکرتونیک پیچیده ای باشد که با راجسرت نقدی یا ماشین بارکودخوان شام وصل باشد. عالوه بر 

فروشات، سیستم ثبت و پی گیری فروشات پیش رفته می تواند موجودی شام را بصورت فوری و همزمان با فروش ثبت و پی گیری کند و شام دریابید که چه زمان 

به خرید موجودی بیشرت نیاز خواهد بود.

 

هر فروش، باید در جورنال رسیدات نقد با دست یا از طریق نرم افزار ثبت گردد. وقتی فروش نقد انجام می شود، دبیت نقد به حساب نقدی شام ثبت می گردد 

تا مقدار نقد را کاهش دهد و در بیالنس شیت انعکاس داده شود. عاید فروش در صورت حساب درآمد درج می گردد تا مقدار عاید شام را افزایش دهد. هرگونه 

مالیات فروش در حساب مالیات جمع آوری شده افزوده می شود و در بیالنس شیت انعکاس می یابد.

اگر فروش به کریدت انجام شود، مبلغ در حساب دریافتی های شام دبیت و ثبت می شود. عاید فروش به حساب کریدت می شود تا عاید شام در صورت حساب 

درآمد افزایش یابد. وقتی مبلغی از مشرتی دریافت می شود، آن مبلغ را به حساب نقد خود دبیت و در حساب دریافتی ها کریدت کنید.

اگر به مشرتی بخاطر پرداخت زودتر قیمت کاالها و خدمات تخفیف می دهید، این تخفیف باید به شکل کاهش عواید نشان داده شود.

فهرست متام حسابات استفاده شده  یا ساختار کودینگ حسابات شامل حسابات مفصل تر فروشات می باشد تا نوع درآمدی را که می خواهید ثبت کنید معلوم 

باشد و این که آن درآمد از منبع فروش محصوالت یا خدمات است.

بطور مثال، شام سه نوع محصول الف، ب و ج را تولید می کنید. هر نوع محصول در سیستم کودینگ حساب ها به تفصیل بعنوان درآمد ثبت می شود. این کار 

به شام تصویر کالن تری از مبلغ فروشات هر نوع اجناس و خدمات می دهد.
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یا شام می توانید فعالیت فروشات خود را در لیجرهای فرعی حسابات دریافتی هر مشرتی بطور مفصل ثبت کنید.

مثالً: مشرتی الف فقط از محصول نوع الف و نوع ب خرید می کند.

وقتی فروش را در لیجر فرعی مشرتی ثبت می کنید، می توانید مبلغ فروشات هر نوع محصول را به تفصیل درج کنید. این لیجرهای فرعی مشرتیان را می توان 

به شکل حسابداری تعهدی یا نقدی استفاده منود.

C تعریف اصطالحات این بخش

محاسبهیتعهدی- زمانی که یک رشکت عواید مندرج صورت حساب درآمد را هنگام وقوع مصارف ثبت می کند نه هنگام پرداخت پول نقد. 

بیالنسشیت-سند مالی که نشان می دهد در زمان معین در رشکت خود چه مقدار دارایی دارید و چه مقدار مدیون اید.

محاسبهینقدی-زمانی که یک رشکت عواید خود را تا زمان دریافت پول نقد ثبت منی کند و مصارف خود را زمانی ثبت می کند که پرداخت شده باشد.

کریدت- اعتامد و دادن فرصت پرداخت بعدتر قیمت چیزی را که اکنون می خرید.

صورتحسابدرآمد- سند مالی که تفاوت عاید )درآمد( و مصارف را نشان می دهد.

انوایس-لیست اشیا و خدمات ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت گردد.

جورنال-حساب مفصلی که متام معامالت مالی یک تشبث را ثبت می کند.

رسید-سندی که به مشرتی پس از پرداخت پول داده می شود و یک کاپی آن در خود تشبث حفظ می شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چرا باید اسناد و سوابق مفصل مالی را نگه دارم؟ 11. حسابداری  	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری 	 

ساختار کودینگ حساب ها )چارت آف اکونت( چیست؟ 11. حسابداری 	 

پول نقد را چگونه مدیریت کنم؟ 11. حسابداری 	 

چگونه عواید خود را ثبت کنم؟ 11. حسابداری 	 

بهرتین راه رسیدگی به معامالت از جمله پرداخت های نقدی چیست؟ 12. مدیریت  مالی  	 

صورت حساب های دارمد )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

چرا به بیالنس شیت نیاز دارم و چگونه آن را تهیه کنم؟ 12. مدیریت  مالی  	 

K ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه ی رسید


