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L اساسات

مايل صورت حسابونه هغه اسناد دي چې له تاسې رسه د خپل کاروبار په پرمخ بېولو کې مرسته کوي او دا ستاسې د کاروبار د مايل فعالیتونو رسمي سوابق دي. 

څنګه چې تاسې خپل وخت، کار او پیسې په خپل کاروبار باندې لګوئ، غواړئ ډاډه شئ چې د خپلې کورنۍ د مالتړ او د خپل کاروبار د ودې لپاره پیسې ګټئ. 

تاسې باید دا درې مهم مايل صورت حسابونه هره میاشت وګورئ: د عاید صورت حساب )چې د ګټې او زیان د صورت حساب په نوم هم یادېږي(، بېالنس شیټ 

او د نغدي جریان صورت حساب. ځینې نور صورت حسابونه هم شته چې ښایې د کاروبار په پراخیدو رسه تاسې هغه وکاروئ، خو دا درې صورت حسابونه ډېر 

زیات مهم کاریدونکي اسناد دي. 

د عاید صورت حساب تاسې ته دا ښیي چې آیا تاسې په کاروبار کې پیسې ګټئ او يا يې له السه ورکوئ. بېالنس شیټ تاسې ته دا ښیي چې تاسې په خپل 

کاروبار کې څومره پیسې لرئ او څومره پیسې د نورو خلکو پر تاسې پور دي. د نغدي جریان صورت حساب ټولې هغه پیسې ثبتوي چې ستاسې کاروبار ته 

راځي او یا هم ترې وځي.

تاسې باید دا صورت حسابونه هره میاشت وګورئ او تازه یې کړئ، او همداشان هغه باید محرم او خوندي وساتئ. دا اسناد تاسې په دې پوهوي چې باید کوم 

لګښتونه را کم کړئ، چیرې تاسې ګټه کوئ، څرنګه په خپلو سوداګریزو فعالیتونو کې د بدلون لپاره پالن رامنځته کړئ او په خپل کاروبار کې څومره بریايل 

یاست. تاسې د دې صورت حسابونو لپاره ټول معلومات د حسابدارۍ له سوابقو څخه تر السه کولی شئ. د حسابدارۍ سوابق هره ورځ په ژورنال کې عوايد او 

لګښتونه په ترتیب رسه ليکي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د عاید صورت حساب )ګټه او زيان( په تېر وخت کې ستاسې د کاروبار فعالیت څرګندوي. دا له دوو برخو څخه جوړ دی: عاید )هغه پیسې چې ستاسې کاروبار 

ته راغيل دي( او لګښتونه ) هغه پیسې چې ستاسې کاروبار یې کاروي(. د عاید او لګښتونو په پرتله کولو رسه به تاسې پوه شئ چې آیا تاسې په کاروبار کې 

پیسې السته راوړئ )ګټه کوئ( او یا پیسې تاوانوئ. د عاید او لګښتونو ترمنځ توپري ګټه بلل کېږي. د عاید صورت حساب د وخت په يوه ټاکلې دوره لکه ځانګړې 

مياشت، ربع يا يوه کال کې ستاسې د کاروبار د فعاليتونو په اړه راپور ورکوي. 

بېالنس شیټ د کاروبار څښنت ته دا ښیې چې رشکت څه شی لري، د نورو خلکو پر دوی څومره پور دی او د کاروبار ارزښت څومره دی. دا درې برخې لري: 

شتمنۍ، پورونه او د مالکانو ونډه )ارزښت(. دا چې دې ته ولې بېالنس شیټ وايي اصيل علت یې دا دی چې د دې سند د شتمنيو برخه تل د پورونو او د مالکانو 

د ونډې له برخې رسه مساوي وي. دا چې د عاید صورت حساب په تیر وخت کې د یوه رشکت کړنې ښیې، بېالنس شیټ د وخت په یوه ځانګړې مقطع کې د 

رشکت وضعیت څرګندوي )رشکت اوس مهال څرنګه پر مخ روان دی(.

د نغدي جریان صورت حساب هغه پیسې ښیې چې ستاسې کاروبار ته ور دننه کېږي او ترې وځي. دا سند تاسې ته دا پوهه درکوي چې تاسې څومره نغدي 

پیسې لرئ او د خپل کاروبار د چلولو لپاره کايف اندازه پیسې لرئ او که نه. که چیرې تاسې داسې کاروبار لرئ چې ډېر بوخت یا هم لږ بوخت وي، دا سند 

ستاسې لپاره ډېر ګټور دی. دا سند تاسې رسه د خپلو لګښتونو د ورکړې د پالنولو په برخه کې مرسته کوالی يش.

د دې صورت حسابونو اپډیټ )تازه( او دقیق ساتل ډېر مهم دي. که ستاسو کاروبار کوچنی وي، کوالی شئ دا صورت حسابونه تاسې په خپله جوړ کړئ. خو 

کله مو چې رشکت پراخیږي، په هغه صورت کې تاسې باید یو کس استخدام کړئ تر څو تاسې ته دا صورت حسابونه چمتو کړي. حتی که بل کس هم تاسې ته 

مايل صورت حسابونه چمتو کوي، تاسې باید تل هغه په خپله وګورئ او پرې پوه شئ چې څرنګه هغه ولولئ. د مايل صورت حسابونو په اړه پوهیدل ډېر مهم کار 

دی، په دې رسه تاسې کوالی شئ له هغو معلوماتو څخه چې په دې صورت حسابونو کې تاسې ته درکړل شوي، د ځینو شیانو په اړه زده کړه وکړئ. دا صورت 

حسابونه هغه وسایل دي چې تاسې ته دا معلومات درکوي، آیا ستاسې کاروبار په سمه توګه روان دی او که نه. 

ځینې وختونه داسې هم کېدای يش چې ښایې تاسې خپل صورت حسابونه نورو خلکو ته ور ښکاره کړئ. کېدای يش تاسې له یوه محاسب یا کوم بل کس څخه 

مشوره وغواړئ ترڅو تاسې رسه د ښو سوداګریزو پرېکړو نیولو په برخه کې مرسته وکړي. کله چې تاسې غواړئ له یوه بانک یا کوم بل پور ورکوونکي څخه پور 

وغواړئ، په هغه وخت کې هم دا صورت حسابونه ډېر اهمیت لري. په دا شان حاالتو کې هغوی غواړي ووینې چې آیا تاسې په رښتیا هم په خپل کاروبار کې کله 

ګټه کړې ده که نه، او يا تاسې خپل کاروبار څرنګه مدیریت کړی دی. باالخره، د مايل صورت حسابونو معلومات هغه وخت هم ډېر مهم ګڼل کېږي چې تاسې 

وغواړئ خپل کاروبار وپلورئ او یا هم له نورو خلکو څخه غوښتنه وکړئ چې ستاسې په کاروبار کې پانګونه وکړي. 
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C  د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

مايل صورت حسابونه – د یوه کاروبار د مايل فعالیتونو رسمي سوابق دي چې بېالنس شیټ، د عاید صورت حساب او د نغدي جریان صورت حساب کې شامل 

دي.

شتمني – هر هغه با ارزښته شیان چې ستاسې کاروبار یې لري.

بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

د حسابدارۍ سوابق – په ورځنی توګه يا اکرثه وخت د عاید او لګښتونو د مايل معامالتو ثبتول.

د نغدي جریان صورت حساب – هغه مايل سند چې دا ښیې ستاسې کاروبار ته څومره پيسې راځي او څومره پيسې تري ځي.

د عاید صورت حساب –هغه مايل سند دی چې د عاید او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

پورونه – هر هغه شی چې ستاسې په کاروبار باندې د نورو پور وي.

ګټه –هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاتې کېږي.

د مالکانو ونډه – که چیرې د رشکت ټوله شتمني په پیسو واړول يش او ټول پورونه ورکړل يش، نو د یوه رشکت ارزښت یا هغه مقدار پاتې پیسې چې بېرته ونډه 

والو ته ورکول کېږي، د مالکانو ونډه بلل کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره دا مطالب ولولئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

د خپل مايل صورت حسابونو په جوړولو او ساتلو کې له چا څخه مرسته غوښتی شم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

د نغدي جریان صورت حساب څه شی دی؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

شتمني څه ده؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

ګټه څه ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

A اضايف شته مواد

بېالنس شیټ

د نغدي جریان صورت حساب

د عاید صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۲
د عوايدو صورت حساب )د ګټې 
او زيان صورت حساب( څه شی 

دی او هغه څنګه کارولی شم؟
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L اساسات

د عاید صورت حساب )ګټه او زيان( په تېر وخت کې ستاسې د کاروبار فعالیت څرګندوي. دا له دوو برخو څخه جوړ دی: عاید )هغه پیسې چې ستاسې کاروبار 

ته راغيل دي( او لګښتونه ) هغه پیسې چې ستاسې کاروبار یې کاروي(. د عاید او لګښتونو په پرتله کولو رسه به تاسې پوه شئ چې ایا تاسې په کاروبار کې 

پیسې ګټئ )ګټه کوئ( او یا پیسې تاوانوئ. د عاید او لګښتونو ترمنځ توپري ګټه بلل کېږي. د عاید صورت حساب د وخت په يوه ټاکلې دوره لکه ځانګړې مياشت، 

ربع يا يوه کال کې ستاسې د کاروبار د فعاليتونو په اړه راپور ورکوي. 

د عاید صورت حساب هدف دا دی تر څو مدیرانو او پانګه والو ته وښیې چې آیا رشکت د راپور په ټاکيل مهال کې پیسې ګټلې او که یې بایللې دي. دا کار 

ستاسې د رشکت د تیرو کړنو په څارنه کې ډېر مرستندوی دی، او په ډېره دقیقه توګه د راتلونکو کړنو په اړه د وړاندوینې لپاره کارول کېدی يش.

بلل  بيل  توګه ستاسې څخه  په  يوه شخص  له خپل کاروباري حساب څخه ورکړئ. ستاسې کاروبار د  دا ډېره مهمه ده چې د خپل کاروباري لګښتونو پیسې 

کېږي. که چېرې غواړئ د خپل کاروبار لپاره پور تر السه کړئ او یا هم یوه ورځ خپل کاروبار پلورئ، دا مهمه ده چې خلکو ته ګټه ور ښکاره کړئ، ځکه هېڅوک 

نه غواړي په داسې کاروبار کې پانګونه وکړي، چې ګټه نکوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د کره معلوماتو لپاره، باید هره میاشت د عاید صورت حساب رامنځته يش، تر څو ستاسې د کاروبار د ښه مدیریت په برخه کې مرسته وکړي او دا معلومات درکړي 

چې څومره پیسې ستاسې کاروبار ته راغلې او څومره پیسې مو په خپل کاروبار کې په کوم ډول لګولې دي.

داسې معلومیږي چې د عاید او لګښتونو پرتله کول ډېر کار ته اړتیا لري، خو د ګټې او زیان صورت حساب هغه مهمه وسیله ده چې له تاسې رسه د خپل کاروبار 

د مدیریت په برخه کې خورا ډېره مرسته کولی يش. ستاسې د عاید او لګښتونو پرتله کول داسې معنی ورکوي لکه د یوه ناروغ ماشوم تبه چې ګورئ – ترمامېرت 

تاسو ته وايي چې روغتیايي ستونزه شتون لري نو ځکه تاسې د ستونزې د حل په لټه کې کېږئ. دې ته ورته، د ګټې او زیان صورت حساب تاسې ته وايي چې 

د خپل کاروبار »تبه وګورئ« نو ځکه تاسې پوهېږي چې د کاروبار د پر مخ وړلو لپاره څه باید وکړئ او څه و نه کړئ.

د عاید د صورت حساب په جوړولو کې الندې ګام په ګام الرښوونې تعقيب کېږي.

څنګه د ګټې او زیان صورت حساب ترتیب کړم؟

لومړی ګام: په یوه کاغذ د دوو یا دریو ستونونو لرونکی جدول جوړ کړئ. دا کار کېدای يش په الس رسه په یوه کاغذ تر رسه کړئ او یا هم د کمپیوټر د ایکسیل 

په پروګرام وکاروئ او یا هم یوه مسلکي محاسب ته دنده ورکړئ تر څو تاسې ته صورت حساب جوړ کړي. په درېیم ستون کې د هغه کال یا تر هغې ورځې پورې 

ستاسې د رشکت یا کاروبار عاید، لګښتونه او ګټه راځي.

د بېلګې په توګه د فاطمې سینګارتون )ارایشګاه( ته وګورئ. ۳۲ کلنه فاطمه څلور کاله کېږي چې سينګارتون لري. هغه دری د ویښتانو جوړوونکې او یوه د 

السونو او نوکانو سينګاروونکې په کار ګامري. فاطمه د کاروبار مدیریت پر غاړه لري او د خپلو خدماتو او محصوالتو پلورونکې هم ده.

دلته د نوموړې د ګټې او زیان د صورت حساب یوه بېلګه راغلې ده:

دویم ګام: په لومړي ستون کې، په رس رس کې تر السه شوې پیسې )عاید( او په پای کې یې لګول شوي پیسې )لګښتونه( راغيل دي. د کال له پيله تراوسه 

)YTD( په دې کال کې د ټولو مياشتو مجموعه ده. په دغه جدول کې، فاطمې د غوايي په میاشت کې ۳۹۳۳۷ افغانۍ تر السه کړې دي، چې د همدې کال 

د وري له پيله تر اوسه پورې یې ۷۸۶۷۴ افغانۍ ګټلې دي.

د کال له پيله تراوسهغوايی )افغانۍ(عاید )افغانۍ(

39,33778,674د سینګار خدمات

23,52846,516د محصوالتو پلور
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6,80013,600پورونه

69,665139,330ټولټال عاید

3,5257,050کرایه

6801,360اوبه

1,5003,000برېښنا

1010د جرناتور تیل

13,60027,200معاشات

5,00010,000د سینګار د خدماتو لوازم

6,80013,600د پلور لپاره موجود محصوالت

6801,360مالیات

1,7001,700بازارموندنه

لګښتونه 5001,000متفرقه 

2,1004,200پاک کول او ترمیم

14,280*7,140*د پور بياورکړه

6,8006,800د پانګې لګښتونه

لګښتونه 51,69594,910ټولټال 

17,97044,420خالصه ګټه

دریم ګام: په دویم ستون کې د عاید او لګښتونو د هرې کټګورۍ ارقام دننه کړئ. دا ارقام ستاسې د حسابدارۍ له سوابقو څخه تر السه کېږي.

خالصه ګټه: )له ټولټال عاید څخه د پانګې او د پورونو د بياورکړې په ګډون د ټولټال لګښتونو منفي کول(

د فربورۍ د میاشت ګټه = ۵۱,۶۹۵-۶۹,۶۶۵=۱۷,۹۷۰ افغانۍ

څلورم ګام: په دریم ستون کې، د پخوانیو میاشتو په ګډون عاید او لګښتونه اضافه کړئ. دا تاسې ته د کال له پيله تراوسه په الس درکوي. په یاد مو وي چې 

په تیرو میاشتو کې هېڅ راز د پانګې لګښتونه نه وو. له همدې کبله د پانګې لګښتونه همغه ۶,۸۰۰ افغانۍ پاتې دي. 

* د پورونو په ورکړه کې ۵ سلنه سود هم شامل دی.

پينځم ګام: د ګټې او زیان له یوه بشپړ شوي صورت حساب څخه څه شی زده کوالی شو؟

د ګټې او زیان صورت حساب په کارولو رسه، تاسې پوهېږئ چې ستاسې کاروبار چیرې پیسې ګټې يا لګوي او د کال کوم وختونه ښه دي. په ځینو میاشتو کې 

د لګښتونو )زیان( په پرتله عاید ډېر کم وي او په ځینې نورو میاشتو کې عاید )ګټه( تر لګښتونو ډېر وي. د فربوري په میاشت کې، فاطمې ۱۷,۹۷۰ افغانۍ 

خالصه ګټه وکړه، خو په نورو میاشتو کې ښایې هغه زیان وکړي.

د هغو میاشتو لپاره د پالن نیولو په خاطر چې په کې زیان شوی وي، تاسې باید ځانګړې بازارموندنه وکړئ، لکه د ډېرو پېرودونکو د جلبولو په موخه د ځانګړو 

خدماتو يا ميلو په اړه ځانګړې بیې وړاندې کړئ. )د بازارموندنې برخه ووینئ(.

د دې لپاره چې د ځینو کم عاید لرونکو میاشتو لګښتونه مو پوره يش، غوره ده په بانک کې د هرې میاشتې له خالص ګټې څخه یو مقدار پیسې سپام کړئ. 

همدارنګه، باید د راتلونکو پرمختګونو لپاره پیسې له ځان رسه وساتئ.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

د حسابدارۍ سوابق – په ورځنی توګه يا اکرثه وخت د عاید او لګښتونو د مايل معامالتو ثبتول.
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د پانګې لګښتونه – سرت لګښتونه لکه ملکیت، ودانۍ یا لوازم )فرنیچر، وسایل او د ځینو پرمختګونو راوستل(.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

عاید )Income(– ټولې پیسې چې د پلور، خدماتو یا پورونو له الرې ستاسې کاروبار ته راځي.

د عاید صورت حساب – هغه مايل سند چې د عايد )درآمد( او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

پانګه وال – هغه انفرادي کس یا رشکت چې د مايل ګټو په خاطر پیسې ورکوي.

معاشونه – ټولټال پیسې چې کارکوونکو، خپل ځان او یا هم نورو ته ورکول کېږي.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع اړوند د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب ولولئ

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

د خپل مايل صورت حسابونو په جوړولو او ساتلو کې له چا څخه مرسته غوښتی شم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

ګټه څه ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

څرنګه کوالی شم په کاروبار کې د ډېرې ګټورې برخې د پېژندلو لپاره د ګټې او زيان صورت حساب وکاروم؟ ۱۲. د مالی مدیریت	 

A اضايف شته مواد

د عاید صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۳
د نغدي جریان صورت 

حساب څه شی دی؟
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L اساسات

د نغدي جریان صورت حساب هغه پیسې ښیې چې ستاسې کاروبار ته د وخت په يوه مقطع کې راځي اوترې ځي. دا سند تاسې ته دا پوهه درکوي چې تاسې 

په الس کې څومره نغدې پیسې لرئ او د خپل کاروبار د چلولو لپاره کايف اندازه پیسې لرئ او که نه. که چیرې تاسې داسې کاروبار لرئ چې ډېر بوخت یا هم 

لږ بوخت وي، دا سند ستاسې لپاره ډېر ګټور دی. دا سند تاسې رسه د خپلو لګښتونو د ورکړې د پالنولو په برخه کې مرسته کوالی يش او تاسې ته دا معلومات 

درکوي چې د راتلونکو لګښتونو لکه د معاشاتو د ورکولو لپاره کايف اندازه د نغدو پيسو جريان شتون لري يا نه.

د نغدي جریان صورت حساب د کاروبار له څښتنانو او پانګه والو رسه په دې پوهاوي کې مرسته کوي چې څرنګه د یوه رشکت چارې پر مخ ځي، له کومه ځایه 

څخه پیسې ورته راځي او څرنګه یې پیسې لګول کېږي. د یو ښه نغدي جریان لرل او د خپل نغدي جریان تعقیب ستاسې د کاروبار د فعال ساتلو لپاره ډېر 

حیايت ارزښت لري او کوالی يش تاسې د دې جوګه وګرځوي چې خپل پورونه ادا کړئ او خپل کاروبار ته پراختیا ورکړئ.

د بېلګې په توګه، عزیزه نېږدې مجبوره وه چې خپل د کالیو کاروبار تر اخرت وړاندې د خپلو نغدي پیسو د جریان د محدودیتونو له کبله وتړي. هغې تر اخرت 

وړاندې میاشت کې له یو سرت پیرودونکي څخه د پیسو د تر السه کولو هیله درلوده، خو پیرودونکي هغه مقدار پیسې په خپل وخت ورته ورنکړې. عزیزې په تیرو 

میاشتو کې د خپلو نغدو پیسو جریان نه وو تعقيب کړی او له همدې کبله نه پوهیده چې د تکو د اخيستو، ګنډونکو ته د حق الزحمې د ورکړې او داسې نورو 

مواردو لپاره به څومره نغدو پیسو ته اړتیا ولري. هغې ته تر اخرت وړاندې زیات شمېر سفارشونه راغلل او اړتیا یې درلوده چې خپل اومه توکي پوره کړي، خو وررسه 

نغدې پیسې نه وې. عزیزه نیکمرغه وه چې له خپل ورور څخه یې پور واخیست، که نه دومره پیسې وررسه نه وې چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي او ښایې 

کاروبار یې هم په ټپه دریدلی وای. له همدې تجربې څخه هغې زده کړه وکړه او اوسمهال د نغدو پیسو د جریان ښه تعقیبي سیستم لري.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د نغدي جریان صورت حساب هغه پیسې ښیې چې ستاسې کاروبار ته د وخت په يوه مقطع کې راځي او د کاروبار له څښتنانو او پانګه والو رسه په دې پوهاوي 

کې مرسته کوي چې څرنګه د یوه رشکت چارې پر مخ ځي، له کومه ځایه څخه پیسې ورته راځي او څرنګه یې پیسې لګول کېږي.

د نغدي جریان صورت حساب د جوړولو لپاره، تاسې باید د اړوندې میاشتې د نغدو پیسو ټول رسیدونه وګورئ. د هر پلور له کبله د نغدو درکړل شویو پیسو مقدار 

په ژورنال کې ثبت کېږي او ستاسو د حسابدارۍ په سوابقو کې لیجر ته لېږل کېږي. وروسته، تاسې په دې مياشت کې ټول ورکړل شوي لګښتونه ليکئ. دا 

معلومات همدارنګه ستاسې د حسابدارۍ په سوابقو کې شتون لري. په پای کې، تاسې لګول شوې پیسې له تر السه شویو پیسو څخه منفي کوئ. په دې رسه 

به تاسئ ووینئ چې څومره پیسې مو په جاري حساب کې درته پاتې کېږي تر څو د روانې میاشتې د بېلونو پیسې ورکړئ.  

دلته یې یوه بېلګه ده:

ماللۍ د سوغات جوړولو او پلورلو پلورنځی لري. تیره میاشت د هغې کار ډېر ښه و. خو درې میاشتې وړاندې، هغې د لوازمو د پېرلو لپاره یو مقدار پور تر السه 

کړی وو اوس نوموړې خپل پور ادا کوي.

لومړی ګام: په تیره میاشت کې د خرڅالو له اړخه تر السه شوی عاید وليکئ.

 عاید:

۳۹,۳۳۷ خرڅالو او خدمات:     

دویم ګام: د همدې میاشتې ټول نغدي لګښتونه وليکئ.

نغدي لګښتونه:

)۱۰,۲۰۰( معاشات )د تاسې د خپل معاش په ګډون(   

)۲,۶۷۵( کرایه      

)۸۰۰( مواد       

)۷۰۰( مالیات       

)۵۰۰( برېښنا       
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)۱,۰۰۰( د پور ورکړه      

)۱۵,۸۷۵( ټولټال لګښت     

درېیم ګام: د خالص نغدي جريان د معلومولو لپاره، ټولټال لګښتونه له عاید څخه منفي کړئ.

۲۳,۴۶۲ خالص نغدي جريان    

هغه مقدار پیسې چې د میاشتې په پای کې پاتی کېږي خالص نغدي جريان دی. دا د ماللۍ لپاره ډېره ښه میاشت وه. د هغې میاشتني لګښتونه د ورکړل 

شوي پور په ګډون ۱۵,۸۷۵ افغانۍ وو او د هغې په جاري حساب کې ۲۳,۴۶۲ افغانۍ پاتې دي.

دا ډېره ښه میاشت وه خو راتلونکې میاشت ښایې د اخرت د ملانځلو له کبله کم عايد ولري. خو کرایه، معاشونه، مالیه او د برېښنا لګښتونه به د تیرې میاشتې 

په څیر وي، ځکه د ګرځندویانو موسم په دې مقدار باندې هېڅ اغیزه نه لري. 

نغدي زیرمه څه شی ده؟

نغدي زیرمه هغه مقدار پیسې دي چې تاسې یې په بانک کې د خپلو سوداګریزو لګښتونو لپاره ساتئ. دا نغدي زيرمه بيا تاسو په هغو حاالتو کې کاروئ چې 

کاروبار مو د یوه وخت لپاره د لګښتونو د پوره کولو وړتیا نه لري. د ماللۍ په قضیه کې، هغه مقدار پیسې چې نوموړې په دې میاشت کې ګټلې پخپل جاري 

حساب کې سايت او په راتلونکې کې د هغو میاشتو لګښتونو پرې پوره کوي چې عاید ډېر کم وي. په عمومي توګه سپارښتنه کېږي چې نغدي زيرمه بايد له دريو 

څخه تر شپږو مياشتو د لګښتونو رسه برابره وي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

پور – هغه پيسې، چې يوې خوا له بلې معموال له بانک څخه پور کړې وي.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

ژورنال –هغه مرشح حساب چې د کاروبار ټول مايل معامالت پکې ثبت کېږي.

لیجر – يو ليجر د یوه رشکت د ټول عمر د مايل معامالتو بشپړ ثبت دی.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره دا مطالب ولولئ

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د خپل مايل صورت حسابونو په جوړولو او ساتلو کې له چا څخه مرسته غوښتی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

عاید څه دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د نغدو پیسو د ورکړې په ګډون د معامالتو د اداره کولو لپاره غوره الرې چارې کومې دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

لیجر څه شی دی؟ ۱۱ .حسابداري	 

د حسابدارۍ سوابق څنګه له مايل مدیریت رسه مرسته کوي؟ ۱۱ .حسابداري	 

A اضايف شته مواد

د نغدي جریان صورت حساب
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.۴
شتمني څه شی ده؟
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L اساسات

شتمني هر هغه ارزښتمن شيان چې ستاسو رشکت یې لري. شتمني په حقیقت کې ستاسو د رشکت ملکیتونه دي چې په راتلونکې کې به ستاسو کاروبار ته 

ګټه برابره کړي. شتمني کېدای يش ملموسه وي )فزيکي شيان وي لکه نغدې پیسې، موجودي، کارکوونکي، توکي، تجهيزات او امالک( يا ناملموسه وي )غیر 

فزیکي اقالم لکه ویب پاڼه، نرم کالی يا سافټ وير، اړیکې یا انحصاري حقوق وي(.

په شتمنۍ لکه نغدو پیسو، وسایلو، تجهیزاتو او نورو باندې د اړتیا وړ شيان پېرلی شئ، هغه توکي جوړولی شئ چې پلورئ يې او په کاروبار کې د ګټې د السته 

راوړلو لپاره اړين خدمات برابرولی شئ.

همدارنګه د ارزښتمنو شتمنیو لرل تاسو ته وړتيا درکوي چې پور او کرېډټ) د هغو کسانو اعتامد چې تاسو ته پیسې درکوي او پوهېږي چې وروسته یې پیسې 

بېرته ورته سپارئ( ترالسه کړئ. بانکونه، پانګوال او اشخاص هغه مهال ستاسو د کاروبار د ودې په موخه تاسو ته پور درکوي چې پوه يش تاسو د پور د ورکړې 

په برخه کې د خپلې ژمنې د پوره کولو په موخه ارزښتمن توکي په واک کې لرئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

په کاروبار کې د شتمنۍ بېالبېل ډولونه شته. ملموسې شتمنۍ له فزیکي اقالمو لکه نغدو پیسو، تجهيزاتو، وسایلو، ودانیو، ځمکې، موجودي، توکو، ګرځنده 

ټلیفونونو، فرنيچر، کمپیوټرونو، موټرو، کارکوونکيو او په خلکو باندې پور پيسو څخه عبارت دي. ناملموسې شتمنۍ له غیر فزیکي اقالمو لکه ویب پاڼو، انحصاري 

حقوقو، سوداګریزو نښانونو، برانډ، نرم کايل او اړیکو څخه عبارت دي.

شتمنۍملموسې شتمنۍ ناملموسې 

ویب پاڼهتوکينغدې پیسې

انحصاري حقوقکارکوونکيتجهیزات او وسایل

سوداګریز نښاناثاثیه يا فرنيچرودانۍ

برانډکمپیوټرځمکه

نرم کايل وسایطموجودي

اړیکېهغه پیسې چې ستاسو په خلکو پور ديتیلیفون

شتمنۍ په چټکتيا د استفادې يا نغدو پیسو ته د تبدیل د وړتيا له مخې په دوه ډولو وېشل کېږي:

جاري شتمنۍ- هغه شتمنۍ چې په یوه کال یا له هغه په کم وخت کې کارول کېږي او په آسانۍ په نغدو پیسو پلورل کېدای يش.

نغدې پیسې	 

جاري او پس انداز حسابونه	 

موجودي	 

وسایل	 

طلبات يا ترالسه کیدونکي حسابونه ) هغه پیسې چې له پېرودونکو يې راټولوئ(	 

 اوږد مهاله یا ثابتې شتمنۍ- هغه شتمنۍ چې اوږدمهاله، له یوکال څخه زیات وخت لپاره کارول کېږي او په آسانۍ نغدو پیسو ته نه بدلېږي.

تجهیزات	 

اثاثیه )موبل او فرنیچر(	 

ودانۍ	 

موټران	 
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شتمنۍ د مايل راپورونو په برخه کې په بیالنس شیټ کې ځای پرځای کېږي. بېالنس شیټ دا څرګندوي چې رشکت څه لري، د نورو څه پرې پور دي او مالک 

ته د کاروبار ارزښت ښيي. بېالنس شیټ درې برخې لري: شتمنۍ، پورونه او د مالکانو ونډه )ارزښت(. د یوه بنسټ د بېالنس شیټ ارزونه د هغو مايل پیاوړتیا 

ښيي او آیا هغه به خپل مايل مسئولیتونه تررسه کړي که نه.

د يوې شتمنۍ ارزښت څه ډول پیدا کړو؟

د جاري شتمنیو ارزښت کوالی شو د شتمنۍ لپاره د ورکړل شوي پيسو له مخې وټاکو. دا ارزښت کېدای يش په الس، يا بانکي حساب کې نغدې پیسې 	 

وي، يا هغه بيه وي چې په دې وروستيو کې مو د وسايلو او موجودۍ لپاره ورکړې وي یا د یو يش اوسنی ارزښت وي.

د یوې شتمنۍ پخوانی متام شوی لګښت هغه اصيل بيه ده چې د اخيستلو په وخت کې تاسې تاديه کړې ده. د شتمنۍ د بازار ارزښت هغه بیه ده چې 	 

اوس مهال تاسې دا شتمنۍ پرې پلورلی شئ.

په طلباتو کې، تاسو پوهېږئ چې پېرودونکو ته مو د څومره پيسو بيل لېږلی دی )يا يې غوښتنه ترې وکړئ(. دا هغه مبلغ دی چې له خپلو پېرودونکو څخه 	 

یې د ترالسه کولو مته لرئ.

د اوږد مهاله شتمنیو ارزښت کوالی شئ د هغې د اوسنۍ بیې له مخې وټاکئ. دا ارزښت له هغه بیې څخه عبارت دی چې تاسو یې د هغه له پلور نه اوس 	 

مهال ترالسه کوالی شئ، دا هغه ارزښت نه دی چې تاسو د پېرلو پر مهال ورکړی دی. د شتمنيو د ارزښت ټاکلو تر ټولو غوره الر داده چې بازار یا هغه ځای 

ته چې دا شتمنۍ په کې پلورل کېږي الړ شئ، او د هغو اوسنئ بیه وپوښتئ. اوږد مهاله شتمنۍ د وخت په تېرېدو استهالکېږي )ارزښت يې کمېږي(.

 

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه(- هغه پیسې چې له پېرودونکو څخه یې د ترالسه کېدو مته لرئ.

شتمني – هر هغه با ارزښته شیان چې ستاسې کاروبار یې لري.

بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

پورونه – هر هغه شی چې ستاسې په کاروبار باندې د نورو پور وي.

د انحصار حق- هغه حکومتي جواز چې لرونکي ته یې د یوه ټاکيل وخت لپاره د یوې پروسې، ډیزاین او یا نوي نوښت ځانګړي حقوق ورکړل کېږي.  

د مالکانو ونډه – که چیرې د رشکت ټوله شتمني په پیسو واړول يش او ټول پورونه ورکړل يش، نو د یوه رشکت ارزښت یا هغه مقدار پاتې پیسې چې بېرته ونډه 

والو ته ورکول کېږي، د مالکانو ونډه بلل کېږي.

سوداګریز نښان- يو مشهور نښان، سمبول يا عبارت دی چې يو محصول یا خدمات څرګندوي او له حقوقي پلوه هغه له نورو ټولو محصوالتو بېلوي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

شتمني څه شی ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د ورکړې وړ حسابونه او طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه( څه شی دي؟ ۱۱ .حسابداري	 

A اضايف شته مواد

بېالنس شیټ
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.۵
 پورونه څه شی دي؟
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L اساسات

پورونه هغه څه دي چې ستاسو په کاروبار د نورو پور وي. په عمومي توګه پورونه هغه مبلغ دی چی د عرضه کوونکي، بانک، پور ورکونکي او یا د توکو او خدماتو 

د نورو وړاندې کوونکو په موږ باندې پور وي. د پور د خالصولو په موخه باید نغدې پیسې ورکړئ، يا خدمات او شتمنۍ وړاندې کړئ. په پورونو کې دا بېلګې 

شاملېږي: د کارکوونکو اجوره چې بايد ورکړل يش، قرض او سود، پر عایداتو مالیات، او هغه توکي او خدمتونه چې بیه یې التراوسه نده ورکړل شوې. که چېرې 

تاسې د ترکاڼۍ کاروبار لرئ او د کورونو او ادارو د ښکال لپاره ښکيل لرګین توکي جوړوئ، خامخا د دې محصوالتو لپاره با کیفیته لرګي ته اړتیا لرئ. کله چې 

تاسو له چمتو کوونکي لرګي ترالسه کوئ او ژمنه کوئ چې څو میاشتې وروسته به یې پیسې ورکړئ، په دې مفهوم چې تاسو خپل پورونه زیاتوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

هر کاروبار له الندې برخو جوړ دی:

شتمني- هغه شيان چې کاروبار يې لري.	 

پورونه - هغه څخه چې د نورو ستاسو په رشکت پور دي.	 

د مالکانو پانګه - د کاروبار د شتمنۍ هغه برخه چې د مالکانو ده.	 

 

په دې پوهېدل، چې ستاسو پورونه څه دي )پوروړي یاست( او څه ډول هغه مدیریت کړئ، ډیر اړین دي.

 

پورونه په دوه ډوله دي:

جاري پورونه: هغه قرض چې باید د کال په بهیر کې ورکړل يش. په دې کې د چمتوکوونکو )هغه چې تاسو ترې توکي یا خدمات پېرئ(، قرارداديانو )هغه چې 

تاسو ته کار کوي( تاديې او د قرض تاديې چې بايد د کال په بهیر کې ورکړل يش، شاملې دي.

پېرلو  په دې کې ځينې شيان لکه د کور د  یو کال څخه زیات وي.  له  باندې دی( چې د ورکړې مهال یې  تاسو  پر  )پور چې  هغه قرض  اوږد مهاله پورونه: 

اوږدمهاله قرضونه او ګروي شامل دي.

د پورونو د مدیریت یوه مهمه الر دا ده چې د خپل کاروبار د پرمخ بيلو څرنګوالی وګورئ او د لګښتونو د کمولو الرې چارې پيداکړئ. د جاري پورونو د مدیریت 

یوه الره دا ده چې د توکو او خدماتو د اخيستلو لپاره ارزان بيه بازارونه پيداکړئ ځکه په دې رسه چمتوکوونکو ته کمې پیسې ورکوئ. د اوږد مهاله پورونو د 

مدیریت یوه الره پر وخت د خپلو پورونو ورکړه ده ترڅو پر پور د سود د زیاتېدو څخه مخنیوی وکړئ.

پورونه په بیالنس شيټ کې چې ستاسو د رشکت اوسنی مايل وضيعت څرګندوي، ثبت کېږي. چمتوکوونکو ته تاديه د ورکړې وړ حساب په توګه ثبت کېږي. د 

ورکړې وړ حساب د مبلغ اندازه د کاروبار د ګټې په معلومولو کې مهمه ده. د پورونو پر کچه پوهېدل تاسې ته دا معلومات درکوي چې د پور د ورکړې وړتیا لرئ 

که نه. که چېرې ستاسو قرض له عايد زیات وي نو ستاسو اداره به په خپلو سوداګریزو چارو کې له ستونزو رسه مخ يش.

کله چې پور غواړئ او یا خپل رشکت پلورئ، پور ورکوونکی او یا اخيستونکی د رشکت د ارزښت او سالمتیا د معلومولو لپاره غواړي پوه يش چې پورونه څومره دي.

د پورونو د تعقيب غوره الره دا ده چې په متناوب ډول لکه په هره میاشت کې، پر ځان د خلکو د پورونو اندازه وګورئ او د هغو مطابق الرې چارې برابرې کړئ. 

تاسو کوالی شئ د ورکړې وړ حساب په یوه پاڼه کې وليکئ او يا له خپل محاسب وغواړئ چې په هره دوره کې تاسو ته د پورونو حساب درکړي. د یوه هوښیار 

سوداګر په توګه، تل باید خپلو پورونو ته پام وکړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې پورونه مو په وخت تاديه کړي دي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د ورکړې وړ حسابونه - هغه پیسې چې د پور ورکوونکو په رشکت پور دي.
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شتمني – هر هغه با ارزښته شیان چې ستاسې کاروبار یې لري.

بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

پور- هغه اندازه پیسې چې له نور پوروړي یو.

د مالکانو پانګه - د کاروبار د شتمنۍ هغه برخه چې د مالکانو ده.

پورونه – هر هغه شی چې ستاسې په کاروبار باندې د نورو پور وي.

یا پور ورکوونکي قانوين هوکړه چې د ملکيت د پېرلو په موخه په پور پیسې ورکوي او اخیستونکی تر هغه وخت پورې دا ملکيت نيش ترالسه  د بانک  ګروي- 

کولی چې بېرته يې پيسې نه وي ورکړې.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

شتمني څه شی ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څه ډول د مالکانو پانګه حسابولی شم؟ ۱۱. حسابداري	 

د ورکړې وړ حسابونه او طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه( څه شی دي؟ ۱۱. حسابداري	 

A اضايف شته مواد

بېالنس شیټ
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.۶
زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم 

او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟
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L اساسات

هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی. دا هم څرګندوي چې تاسو په 

شخيص توګه په خپل رشکت کې څومره پانګونه کړې. دا په یوه ټاکيل مهال کې ستاسو د رشکت د ارزښت انځور دی.

هغه شيان چې ستاسو کاروبار يې لري )لکه جاري حسابونه( »شتمني« بلل کېږي. هغه شيان چې ستاسو په کاروبار پور دي )لکه، بانکي یا کورين قرضونه( » 

پورونه« بلل کېږي. په رشکت کې ستاسو پانګونه د »مالکانو ونډه« بلل کېږي.

بیالنس شیټ يو مايل صورت حساب دی چې پانګوال یا بانک یې په دې موخه کاروي چې پوه يش آيا قرض يوه خوندي پانګونه ده يا نه. هغه صورت حساب 

چې دا شيان تعقيبوي بيالنس شیټ بلل کېږي ځکه دا شيان رسه برابروي يا بېالنس ورکوي.

په بل عبارت: شتمني = پورونه + د مالکانو ونډه

د بېالنس شیټ اهمیت په دې کې دی چې په یوه ټاکيل مهال کې ستاسو د رشکت انځور وړاندې کوي. تاسو بېالنس شیټ د خپل ملکيت )ستاسو شتمنۍ( 

او ستاسو پر کاروبار باندې د نورو خلکو د پور )ستاسو د پورونو( د پرتلنې لپاره کارولی شئ. د بېالنس شیټ په مرسته د خپل رشکت په ثبات پوهېدلی شئ. 

که چېرې کاروبار د لنډ مهال لپاره راوغورځي، ستاسو رشکت به کاروبار ته دوام ورکړی يش؟ دا د رشکت د کار د دوام په اړه د پریکړې کولو لپاره ارزښتمن دی.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

په بېالنس شیټ کې کوم شيان شامل دي؟

شتمني په څلورو ډولونو وېشل کېږي:

جاري شتمنۍ: )په بانک کې( شته پیسې، طلبات )هغه پیسې چې تاسو یې په لنډ مهال کې د ترالسه کېدو مته لرئ(.	 

اوږد مهاله شتمنۍ: تجهیزات، اثاثیه، جایداد او ودانۍ چې تاسو يې لرئ. همدارنګه هغه شیان چې په اوږد مهال کې ارزښت لري )لکه موټر او تجهیزات(.	 

موجودي: هغه اقالم چې رشکت یې په الس کې لري او د پلور ارزښت لري.	 

پورونه په دوه ډولونو ویشل کېږي:

جاري پورونه: هغه قرض چې باید په راتلونکو ۱۲ میاشتو کې ورکړل يش.	 

اوږد مهاله پورونه: هغه پورونه چې په اوږد مهال کې ورکول کېږي لکه ګروي یا اوږد مهاله قرضونه.	 

د مالکانو ونډه )چې پانګه هم بلل کېږي( هغه مبلغ پيسې دي چې مالکان کاروبار پرې پيلوي.

نه وېشل شوي عوايد: هغه ګټه چې له سوداګرۍ ترالسه او بېرته په رشکت کې پرې پانګونه شوې وي.	 

د ونډه والو ګټه: د رشکت د عوایدو یوه برخه چې ونډه والو ته ورکړل شوې وي. 	 

څرنګه بېالنس شیټ جوړ کړم؟

لومړی ګام: د خپل رشکت په نوم، د »بیالنس شیټ« عنوان او نېټې رسه یوه پاڼه یا هم د اکسیل شیټ جوړ کړئ. ) د موادو په برخه کې د بېالنس شیټ قالب وګورئ(.

دوهم ګام: جاري او اوږد مهاله شتمنۍ په بېالبېلو کټګوریو کې د دوی د پويل ارزښت رسه وليکئ. د بېلګې په توګه:

د ورځې په پای کې په راجسرت یا زیرمه کې نغدې پیسې 	 

جاري یا پس انداز حساب	 
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موجودي	 

تجهیزات	 

موبل او فرنچیر	 

دریم ګام: جاري او اوږد مهاله پورونه له کټګوريو او د هر يوه له پويل ارزښت رسه وليکئ. د بېلګې په توګه:

د ورکړې وړ حسابونه	 

معاشونه	 

کرایه	 

قرضونه	 

څلورم ګام:  ټولې شتمنۍ جمع کړئ. ټول پورونه او پانګه رسه جمع کړئ. د شتمنیو مجموعه باید د ټولو پورونو او پانګې له مجموعې رسه مساوي يش. شتمنۍ 

= پورونه + پانګه

بېلګه وګورئ:

بیالنس شیټ- 31 می 2017

شتمنۍ

جاري شتمني:

 ۲۵,۰۰۰د بانک سپام حساب

 ۵,۵۰۰جاري حساب

 ۱۰,۰۰۰موجودي

 ۴۰,۵۰۰ټولټال جاري شتمنۍ

اوږد مهاله شتمنۍ

 ۱۵,۰۰۰تجهیزات

 ۸,۰۰۰موبل او فرنیچر

 ۲۳,۰۰۰ ټولټال اوږد مهاله شتمنۍ

 ۶۳,۵۰۰ټولټال شتمني

پورونه

جاري پورونه:

 ۵,۰۰۰د ورکړې وړ حسابونه

 ۸,۰۰۰معاشونه

 ۵۰۰کرایه

اوږد مهاله پورونه:

 ۲۵,۰۰۰قرضونه

 ۳۸,۵۰۰ټولټال پورونه

د مالکانو ونډه

 ۲۵,۰۰۰د مالکانو پانګه اچونه

 ۶۳,۵۰۰ټولټال پورونه او د مالکانو ونډه

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

د ورکړې وړ حسابونه - هغه پیسې چې د پور ورکوونکو په رشکت پور دي.

طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه(- هغه پیسې چې له پېرودونکو څخه یې د ترالسه کېدو مته لرئ.
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جاري حساب- له بانک رسه هغه هوکړه چې په حساب کې د پیسو د اچولو او د لګښتونو په موخه د چک ليکلو سهولت برابروي. 

جاري شتمنۍ – هغه شتمنۍ چې په یوه کال یا له هغې څخه په کمه موده کې کارول کېږي او په اسانۍ په نغدو پلورل کېږي.

جاري پورونه- هغه پورونه چې بايد له یو کال څخه په کمه موده کې تاديه کړل يش.

 

د مالکانو پانګه - د کاروبار د شتمنۍ هغه برخه چې د مالکانو ده.

اوږد مهاله )ثابته( شتمني- هغه شتمني چې د اوږد مهال، له یوه کال څخه د ډېر وخت لپاره کارول کېږي او په اسانۍ په نغدو پیسو نه پلورل کېږي.

 

اوږد مهاله پورونه –هغه پورونه چې بايد له يوه کال څخه په زیاته موده کې ورکړل يش.

 

یا پور ورکوونکي قانوين هوکړه چې د ملکيت د پېرلو په موخه په پور پیسې ورکوي او اخیستونکی تر هغه وخت پورې دا ملکيت نيش ترالسه  ګروي- د بانک 

کولی چې بېرته يې پيسې نه وي ورکړې.

معاشونه – ټولټال پیسې چې کارکوونکو، خپل ځان او یا هم نورو ته ورکول کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

شتمني څه شی ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د خپل مايل صورت حسابونو په جوړولو او ساتلو کې له چا څخه مرسته غوښتی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څه ډول د مالکانو پانګه حسابولی شم؟ ۱۱. حسابداري	 

د ورکړې وړ حسابونه او طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه( څه شی دي؟ ۱۱. حسابداري	 

بودیجه له مايل صورت حسابونو رسه څه توپیر لري؟ ۱۰. بودیجه جوړونه	 

A اضايف شته مواد

بیالنس شيټ
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.۷
د خپل مايل صورت حسابونو 
په جوړولو او ساتلو کې له چا 

څخه مرسته غوښتی شم؟
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L اساسات

دا مهمه ده چې د خپل کاروبار سم والی تعقیب او وګورئ او د وخت په تېرېدو يې څرنګوالی معلوم کړئ. د مايل صورت حسابونو له الرې دا تعقیب او وضیعت 

څرګندولی شو. مايل صورت حسابونه هغه اسناد دي چې تاسو رسه د رشکت په اداره کې مرسته کوي او ستاسو د مايل فعاليتونو رسمي سوابق دي.

تاسې بايد هره میاشت درې مهم مايل صورت حسابونه برابر او وګورئ: د عوايدو صورت حساب )چې د ګټې او زیان د صورت حساب په نوم هم یادېږي(، بیالنس 

شیټ او د نغدي جریان صورت حساب.

د افغانستان حکومت د رشکتونو د مايل وضعیت د راپور ورکولو لپاره ځانګړي قالبونه لري )چې معموالً د فورمو په ډول وي(. دا فورمې له مالیايت دفرتونو څخه 

ترالسه کولی شئ او یا يې هم د مالیې وزارت له ویب پاڼې څخه ډاڼلود کولی شئ. د ژورنال او ليجر د معامالتو پربنسټ برابر شوي مناسب مايل صورت حسابونه 

دولت ته په مياشتني، ربعوار او کلني ډول صحيح معلومات وړاندې کوي.

ستاسو د مهارتونو، پخوانیو زده کړو، او سهولت په پام کې نيولو رسه تاسې کولی شئ د دې مايل صورت حسابونو د برابرولو او ساتلو لپاره له نورو خلکو مرسته 

کړي.  چمتو  حسابونه  صورت  مايل  او  ترالسه  معلومات  مايل  ورځني  څخه  ژورنال  یا  سوابق(  بشپړ  معامالتو  مايل  )د  لیجر  له  يش  کوالی  محاسبان  وغواړئ. 

محاسبني تاسو رسه د لیجر یا ژورنال په جوړولو کې مرسته کوالی يش، ترڅو خپلې ورځني مايل فعاليتونه په کې ثبت او وساتئ. د کمپيوټري پروګرامونو لکه 

کویک بوکس او مایکروسافټ ایکسل څخه هم د مايل معلوماتو د ثبت او مايل صورت حسابونو د جوړولو په برخو کې کار اخیستلی شئ. ځينې وختونه، یو شمېر 

پانګوال د مايل معلوماتو په اړه خپلې پوهې رسه رشيکوي او د مايل صورت حسابونو په برابرولو کې يو له بل رسه مرسته کوي. په پای کې، د مايل صورت حسابونو 

د جوړولو او پرهغه د پوهېدلو لپاره آسانه الره دا ده چې له نورو پانګوالو رسه وګورئ او په دې اړه خپلې تجربې او زده کړې رسه رشیکې کړئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د مايل صورت حسابونو د چمتوکولو او په هغه باندې د پوهېدلو لپاره د مرستې ترالسه کولو ډېرې رسچینې شتون لري. د مايل صورت حسابونو جوړول او په 

هغې پوهېدل ستاسو د کاروبار د سالمتیا لپاره ډېر حیايت دي.

محاسبني تاسو ته د صورت حسابونو د رامنځته کولو الره برابروي، او صورت حسابونه له تاسو رسه د کاروبار په مايل مدیریت کې مرسته کوي. دوی تاسو ته د 

عوایدو د صورت حساب، بېالنس شیټ، نغدي جریان د صورت حساب او مايل پالنونو د برابرولو الرښوونه کوي ترڅو شتمنۍ ډېرې او پورونه مديریت کړئ. د 

محاسبې او مالیايت خدماتو وړاندې کونکي رشکتونه له تاسې رسه مرسته کوي چې د محاسبې سیستم درته جوړ کړي، کارکوونکي مو و روزي، او مايل صورت 

حسابونه درته برابر کړي. تاسو کوالی شئ چی د مناسب فیس په بدل کې له هغوی یوازې یوځل مرسته وغواړئ او یا هم خپل د محاسبې فعاليتونه هغو ته 

وسپارئ.

حسابداران هغه کسان دي چې ستاسو د ورځنیو مايل فعالیتونو د تعقیب لپاره ټول سوابق برابروي. هغوی کوالی يش تاسو ته د ژورنال او لیجر په شان وسایل 

وړاندی کړي ترڅو هلته خپله هره پويل معامله، که له خرڅالو يا قرض څخه السته راغلې پيسې وي او يا ستاسو په کاروبار کې لګول شوې پيسې وي، ثبت کړئ. 

دا هغه مالومات دي چې محاسب يې د مايل صورت حسابونو د برابرولو لپاره کاروي. که چېرې تاسو کمپیوټر ته الرسسی لرئ داسې پروګرامونه شته چې تاسو 

ته مايل سوابق برابروي او هغه پخپله اداره کوي. مایکروسافټ ايکسل او کویک بوکس په دې برخه کې ډېر مشهور کارېدونکي پروګرامونه دي.

ځينې وختونه سوداګریز کوپراتیفونه، د کاروبار مالکان، یا ستاسو په سیمه کې سوداګريزې خونې د معلوماتو او نظریاتو د رشیکولو په موخه راغونډېږي، ترڅو له 

یو بل رسه د مايل مدیریت د وسایلو په رامنځته کولو او ښه پوهولو کې مرسته وکړي. دوی ډېر وختونه ستاسو د رشکت په اړه ښه پوهه لري او کوالی يش تاسو 

ته مشوره درکړي. د ډلې له ټولو غړو رسه د مرستې په موخه هغوی يو متخصص راغوښتلی يش. د بېلګې په توګه، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه 

له خپلو غړو رسه د خدماتو د وړاندې کونکو په پیدا کولو کې مرسته کوي او د هغو رشکتونو نوملړ ورکوي چې مايل خدمات وړاندې کوي. ځینې غیر دولتي 

سازمانونه او مرستندویه بنسټونه د ټولنې د پراختیايي پروګرامونو د يوې برخې په توګه د نويو سوداګريو مالکانو ته روزنه ورکوي او یا د مايل صورت حسابونو په 

جوړولو کې د مرستې لپاره یو متخصص ورلېږي.

بانکونه یا نور پور ورکوونکي هم له تاسو رسه مرسته کولی يش چې د سود د نرخ او قرضونو د اداره کولو په برخه کې روزنه درکړي. بله غوره رسچینه ملګري، 

کورنۍ شبکې یا همکار پانګوال دي چې د مايل صورت حسابونو د جوړولو په برخه کې مشوره او مرسته ترې ترالسه کوالی شئ.
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C ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

محاسب- هغه کس چې د یوه رشکت یا یو شخص د مايل سوابقو د ساتنې دنده لري.

 بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

 

حسابدار-  هغه کس دي چې د ورځنیو مايل فعالیتونو د تعقیب لپاره ټول سوابق برابروي او په هغو کار کوي.

 

د نغدي جریان صورت حساب – هغه مايل سند چې دا ښیې ستاسې کاروبار ته څومره پيسې راځي او څومره پيسې تري ځي.

 

د عاید صورت حساب –هغه مايل سند دی چې د عاید او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د نغدي جریان صورت حساب څه شی دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

حسابداري څه شی ده؟ ۱۱. حسابداري	 

لیجر څه دی؟ ۱۱. حسابداري	 

A اضايف شته مواد

بیالنس شيټ

د نغدي جریان صورت حساب

د عاید صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۸
عاید څه شی دی او څرنګه 

خپل عايد پېژندلی شم؟
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L اساسات

عاید هغه پیسې دي چې تاسو یې د خرڅالو، خدماتو او یا هم هغو توکو له پلور السته راوړئ چې تاسو ورته په رشکت کې اړتیا نلرئ. عاید ته خرڅالو هم ویل 

کېږي او په دې ډول محاسبه کېږي چې د پلورل شوو محصوالتو يا  خدماتو د خرڅالو بيه د پلورل شوو توکو یا خدماتو په شمېر کې رضب کېږي. هغه فیسونه 

او ګټه چې تاسو يې د پورونو د ورکړې له الرې ترالسه کوئ، هم په عوایدو کې حسابېږي.

د بېلګې په توګه، مکیز په کندهار والیت کې بسته بندي شوې وچه میوه پر پرچون پلورنځيو پلوري. نوموړې د هرې اونۍ په پیل کې د وچې میوې بسته بندي 

شوې پاکټونه پر هټیوالو باندې وېيش او د اونۍ په دننه کې یې پیسې ترې را ټولوي. د اونۍ په پای کې را ټولې شوې پیسې د هغې عاید دی. تیره اونۍ، مکیز 

۲۰۰ پاکټه وچه میوه وپلورله چې د هر پاکټ بیه یې ۸۰۰ افغانۍ وه، او د هغې ټولټال عاید ۱۶۰,۰۰۰ افغانۍ شو. 

ستاسې د عاید مقدار د عوایدو صورت حساب په رس کې ليکل کېږي چې بيا وروسته لګښتونه له عوایدو څخه منفي کېږي ترڅو خالص عاید، یا ګټه په الس 

رايش. څومره چې ستاسې عاید ډېر او لګښتونه کم وي، هغومره به ستاسې خالصه ګټه ډېره وي. په دې خالصه ګټه بيا په کاروبار کې پانګونه کوالی شئ او يا 

ځانته ډېرې پیسې ترې اخیستلی شئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د دې لپاره چې پوه شئ کاروبار ته مو څومره پيسې راځي، باید خرڅالو او عاید تعقیب کړئ. که چیرې لوړ عاید او ټيټ لګښت ولرئ، ستاسې کاروبار ښه سامل پر 

مخ روان دی او ښایې بریايل هم شئ. پانګه وال زیاتره وختونه د یوه رشکت عاید او ګټه په بېله توګه تر نظر الندې نیيس، ترڅو د کاروبار سالمتیا په ګوته کړي. 

د عاید د تعقیب لپاره بېالبېلې الرې شته. په حسابدارۍ کې، عاید هره ورځ او یا هم د اړتیا په صورت کې په ژورنال کې داسې لیکل کېږي چې څومره پیسې 

راغلې، له کومه ځایه راغلې او د څه لپاره وې. د دې کار په مرسته تاسې پوهېږي چې ستاسې د کاروبار کومه برخه ډېره مرصوفه ده او څه شی ښه خرڅالو لري. 

همداشان دا له تاسې رسه مرسته کوي چې د اړتيا وړ موجودي څه وخت وپېرئ.

 

لومړی ګام: کله چې څه شی پلورئ هغه ثبت کړئ او وررسه د هغه جنس یا خدمت نوم او د پیسو مقدار ولیکئ. 

دلته یې یوه بېلګه ده:

د څه يش لپارهمقدارله کومه ځایهنېټه

د ویښتانو کمول50د سینګار خدمات17/2/3

د مخ کریم15خرڅالو17/2/3

د نوکانو او السو سينګار30د سینګار خدمات17/4/3

دویم ګام: همدارنګه پېرودونکو ته د ورکړل شوو رسیدونو د نسخو په کتلو رسه، عاید تعقیب کولی شئ.

دلته یې یوه بېلګه ده:

د فاطمې سینګارتون  رسید

حصولبیهپلورل شوی توکیپېرودونکینېټه

5050د ویښتانو کمولماللۍ سادات17/2/3

درېیم ګام: ټول را ټول شوي عواید رسه جمع کړئ او د ګټې او زیان صورت حساب په پورتنۍ برخه کې یې ولیکئ.

عاید د ګټې معادل نه دی. که چیرې د عاید د جوړولو لګښتونه د خرڅالو له الرې د تر السه شوي عاید نه زیات وي، نو بيا تاسې د ګټې پر ځای زيان کړی دی. 

ټول عواید په کاروبار پورې اړوند دي. تاسې کوالی شئ خپله ونډه د معاش له الرې تر السه کړئ. همداشان تاسې کوالی شئ خپله ونډه په هغه صورت کې 

تر السه کړئ چې د کال په پای کې، د وېشلو لپاره په کايف اندازه ګټه شوې وي. وېشل کېدونکی مبلغ هغه پیسې دي چې څښنت ته په کاروبار کې د پیسو د 

مخکينۍ پانګونې له امله د بیرته ورکړې په بڼه ورکول کېږي يا ویشل کېدونکې پيسې د ګټې ونډه ده.
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C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د حسابدارۍ سوابق – په ورځنۍ توګه يا اکرثه وخت د عاید او لګښتونو د مايل معامالتو ثبتول.

وېشل – هغه پیسې چې څښنت ته په کاروبار کې د پیسو د مخکينۍ پانګونې له امله د بیرته ورکړې په بڼه ورکول کېږي يا ویشل کېدونکې پيسې د ګټې ونډه ده.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

د عاید صورت حساب – هغه مايل سند چې د عايد )درآمد( او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟  ۱۲. مايل مدیریت	 

ګټه څه شی ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟  ۱۲. مايل مدیریت	 

څنګه خپل عاید ثبتولی شم؟ ۱۱. حسابداري	 

A :اضايف شته مواد

د عاید صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۹
د عملیايت لګښتونو او 
د ثابتو لګښتونو ترمنځ 

توپیر څه شی دی؟
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L اساسات

عملیايت لګښتونه، چې زیاتره وختونه د “OPEX” اطالق ورته کېږي، د کاروبار د پرمخ بېولو ورځني جاري لګښتونه دي لکه کرایه، برېښنا، معاش، وسایل او سفرونه.

د  تجهیزاتو،  دایمي  د  لګښتونه دي چې معموالً  ورته کېږي، هغه سرت  زیاتره وختونه د “CAPEX” اطالق  پانګونه(، چې  ثابتو شتمنیو کې  )په  لګښتونه  ثابت 

انحصار د حقوقو او یا د هغو توکو لپاره کارول کېږي چې هر ځل نه پېرل کېږي، لکه ترمیم کاري، ودانۍ او یا هم د ملکیت ښه والی.

د دې دواړو تر منځ په توپیر باندې پوهېدل مهم دي، ځکه دا ستاسې پر بودیجې او د پیسو پر کارولو اغیزه کوي. په عملیايت لګښتونو کې، چې تاسې یو ځل 

پیسې ولګولې، هغه بیا تللې او بیرته په الس نه راځي. کېدای يش د لګول شویو پیسو څخه تاسې ګټه تر السه کولی شئ، خو ملموسه شتنمي چې ستاسې د 

کاروبار ارزښت ډېروي نه ختمېږي. کله چې په ثابتو شتمنیو کې پانګونه کوئ، حتی که پیسې مو هم لګول کېږي، خو هغه شتمني چې تاسې یې اوس لرئ ال 

اوس هم د دې ارزښت لري چې ستاسې د کاروبار ارزښت پرې لوړ يش ځکه چې هغه د اوږدمهال لپاره کارول کېدای يش. 

د بېلګې په توګه، مرجان په هرات ښار کې د خوړو رسولو کاروبار لري. نوموړې په خپل پخلنځي کې خواړه پخوي او بیا یې په ښار کې بېالبېلو ادارو ته انتقالوي. 

کله چې هغه سابه اخيل، اشپزانو ته معاشونه ورکوي او د کاروبار د ځای کرایه ورکوي، دا ټول د عملیايت لګښتونو په توګه په پام کې نیيس. خو کله چې هغه 

د پخلنځي کوم نوی توکی یا لوازم اخيل لکه اجاق ګاز، نو په حقیقت کې هغه ثابته پانګونه کوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

په عملیايت لګښتونو کې کرایه، معاشونه، برېښنا، اوبه، اعالنونه، وسایل او بازارموندنه شاملیږي، ځکه دا لګښتونه ستاسې د کاروبار د فعال ساتلو لپاره اړین 

دي. له دې پرته تاسې خپل کاروبار پر مخ نشی وړلی، خو کوالی شئ داسې الرې چارې په ګوته کړئ چې دا لګښتونه مو تر یوې اندازې پورې را ټیټ يش. د 

کارکوونکو د کار د وخت کمول، د ارزان بیه وسایلو اخیستل او په کاروبار کې د غیررضوري لګښتونو څخه تیښته کول ځينې بېلګې دي.

ثابته پانګونه د هغو توکو لپاره ده چې د اوږدمهال لپاره کارول کېږي او یا هم په کاروبار باندې اوږدمهاله اغیزه لري. دا ډول لګښتونه هره میاشت نه وي، بلکې 

په څو کلونو کې یو ځل وي. ثابته پانګونه شتمنیو ته ورته ده، چې ادارې يې په ملموس ډول په ملکیت کې سايت. کله چې په ثابتو شتمنیو کې پانګونه کوئ، 

حتی که پیسې مو هم لګول کېږي، خو هغه شتمني چې تاسې یې اوس لرئ ال اوس هم د دې ارزښت لري چې ستاسې د کاروبار ارزښت پرې لوړ يش، ځکه 

چې هغه د اوږدمهال لپاره کارول کېدای يش. یو بل توپیر یې دا دی چې ثابته پانګونه یا شتمني د وخت په تېرېدو استهالکېږي )خپل ارزښت له السه ورکوي(. 

په بله وینا، هر څومره چې د ډېر وخت لپاره شتمني ساتئ، هغومره به بیا وروسته تاسې د هغه په پلور کې له ستونزې رسه مخ یاست. د بېلګې په توګه، که چیرته 

تاسې اوس یو موټر په یوه بیه اخلئ، دوه کاله وروسته به هغه په ډېره کمه بیه پلورئ، ځکه د دوو کلونو په ترڅ کې موټر خپل ارزښت له السه ورکوي. د لویو 

شتمنيو یا توکو د پیرودلو په مهال باید تاسې دې حقیقت ته متوجه شئ او داسې شتمني واخلئ چې ارزښت وسايت او د پرتلنې وړ توکي یا شتمنۍ څخه ډېر 

ارزښتمن وي. فرض کړئ دوه د يوې بيې موټر دي خو دا یو په ښه کیفیت مشهور دی او وروسته په ښه بیه پلورل کیدای يش.

ځینې وختونه ستونزمنه وي چې د خپل کاروبار لپاره ګران بیه توکي واخلو. په دې معنی یا باید یو مقدار پیسې پور کړو او یا هم له عوایدو څخه یو مقدار ورته 

جال کړو. په ثابته پانګونه کې، ګران بیه توکي ستاسې کار اسانه کوالی يش او د ډېر فعالیت په تررسه کولو کې مرسته دررسه کوي. د بېلګې په توګه، که چیرې 

تاسې د موادو د کارتنونو د اېښودلو لپاره زیات شمېر کارګرانو او وخت ته اړتیا لرئ، د دې پر ځای هغه ماشينونه واخلئ چې په یو وار څو کارتنونه انتقالوي. په 

دې رسه به هم کار اسانه او هم د کارکوونکو لګښتونه کم يش. که چیرې اليس وسایل کاروئ، پر ځای يې برېښنايي وسایل وکاروئ چې په ښه او چټکه توګه کار 

کوي، او د خرڅالو لپاره ډېر محصوالت جوړولی يش. د کاروبار د پراخولو او د خپلو عملیايت لګښتونو د مدیریت لپاره دا ډېره مهمه مفکوره ده.

د ګټې او زیان په صورت حساب کې ثابته پانګونه له عملیايت لګښتونو څخه جال لیکل کېږي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

شتمني – هر هغه با ارزښته شیان چې ستاسې کاروبار یې لري.

ثابته پانګونه )په ثابتو شتمنیو کې پانګونه( – د اوږدمهاله شتمنیو پېرودل يا پانګونه په کې کول.
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لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

د عاید صورت حساب – هغه مايل سند چې د عايد )درآمد( او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

عملیايت لګښتونه– د خپل کاروبار د پرمخ بېولو ورځني لګښتونه.

د انحصار حق- هغه حکومتي جواز چې لرونکي ته یې د یوه ټاکيل وخت لپاره د یوې پروسې، ډیزاین او یا نوي نوښت ځانګړي حقوق ورکړل کېږي.  

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

ملموس – فزیکي توکي لکه نغدي پیسې، د توکو موجودي، کارکوونکي، تجهیزات، یا ملکیت.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

شتمني څه شی ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ثابت او بدلېدونکي لګښتونه کوم دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څنګه کولی شم مصارف او لګښتونه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

په خپل کاروبار کې د پیسو د لګولو لپاره باید څنګه پالن جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

A اضايف شته مواد

د عاید د صورت حساب

 د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۱۰
ثابت او بدلېدونکي 
لګښتونه کوم دي؟
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د يوې ادارې ټول لګښتونه په دوو برخو وېشل کېږي: ثابت لګښتونه او بدلېدونکي لګښتونه.

ثابت لګښتونه هغه لګول کېدونکې پیسې دي چې د محصوالتو د پلور د شمېر له بدلېدو رسه تړلې نه دي. دا لګښتونه ثابت وي او د ۰ یا ۱,۰۰۰ محصوالتو په 

خرڅالو رسه بدلون نکوي. په ثابتو لګښتونو کې کرایه، د پورونو بیرته ورکړه، بیمه، ودانۍ او تجهیزات شاملېږي.

بدلېدونکي لګښتونه هغه پیسې دي چې د محصوالتو د جوړولو او پلور او یا د خدماتو د وړاندې کولو لپاره لګول کېږي او د هر محصول د پلور رسه ډېریږي. 

په بدلېدونکو لګښتونو کې اومه توکي، موجودي، کارکوونکي، وسایل او د انتقال لګښتونه شاملیږي. دا لګښتونه کېدای يش د کاروبار د اندازې، د محصول د 

جوړولو لپاره د ټیټو بیو یا د کال په یوه ځانګړي موسم کې ټيټ يش.

د بدلېدونکو او ثابتو لګښتونو تر منځ په توپیر پوهېدل مهم دي، ځکه دا له تاسې رسه د ښو پرېکړو په نېولو کې مرسته کوي. ښایې تاسې ونه غواړئ چې خپل 

ثابت لګښتونه بې له رضورته زیات کړئ خو دا کار به یوازې په هغه صورت کې وکړئ چې پوه شئ دا کار ستاسې د سوداګرۍ له ودې او پراختیا رسه مرسته 

کوي. د بېلګې په توګه، په افغانستان کې زیاتره کاروبارونه د داميي استخدام پرځای کارکوونکي په ورځنۍ اجورې رسه استخداموي ترڅو ثابت لګښتونه ټيټ 

وسايت او کارکوونکو ته د اړتيا په وخت کې اجوره ورکړي. د بې رضورته لګښتونو د ورکړې د مخنیوي په خاطر ښې پرېکړې وکړئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

پر کومو  پوه شئ چې  پر دې  او  اړه پالن جوړ کړئ  په  تاسې رسه مرسته کوي چې د خپلو لګښتونو  دا کار  پوهېدل مهم دي.  بدلېدونکو لګښتونو  او  ثابتو  په 

لګښتونو باندې زیات کنټرول لرئ. د ثابتو لګښتونو په پوهیدو رسه، تاسې ته معلومېدلی يش چې د خپل کاروبار د فعاله ساتلو لپاره څومره پیسو ته اړتیا لرئ. 

د ثابتو لګښتونو د کمولو لپاره هم یو لړ الرې چارې شته، لکه له بل چا رسه کاري دفرت رشیکول او یا هم کوم بل ځای ته د دفرت انتقالول، د موجودۍ زیرمه یا 

د خپلو کارکوونکو کمول. 

پر بدلېدونکو لګښتونو باندې تاسې زیات کنټرول لرئ، ځکه هغه د تولیداتو او خدماتو له جوړولو رسه مخامخ تړيل دي. څومره چې ستاسې خرڅالو زیاتیږي، 

همدومره بدلېدونکي لګښتونه زیاتوالی مومي. څومره چې خرڅالو را ټیټیږي، همدومره بدلېدونکي لګښتونه را ټیټیږي. د دې لپاره چې یوه اداره پیسې سپام کړي، 

غوره الره دا ده چې د ارزان بیه عرضه کوونکو په موندلو، د کارکوونکو د لګښتونو یا معاشونو او د انتقال د لګښتونو په کمولو رسه بدلېدونکي لګښتونه کم کړي. 

الندې د بدلېدونکو لګښتونو د کمولو یوه بېلګه وګورئ:

فاطمه یو سینګارتون لري. که چیرې هغه په خپل دفرت کې لږ شمېر مشرتیان ولري او یا هم دفرت د رخصتیو له کبله تړلی وي، فاطمه ويني چې د اوبو او برېښنا 

لږ بېل راغلی. خو که چیرې هغه ډېر مشرتیان ولري او د ډېرو مشرتیانو وېښتان کم کړي او د نوکانو خدمات وړاندې کړي، نو ډېره اندازه برېښنا، اوبه او نور د 

ښایست اړوند توکي کاروي. په دا شان ورځو کې به  د کم بېروباره ورځو په نسبت، لوړ بدلېدونکي لګښتونه ولري. 

فاطمې ته د خپلو لګښتونو د راټیټولو یوازینۍ الره دا ده، په هغو ورځو کې، د بېلګې په توګه چې د بدې هوا یا د رخصتۍ له کبله د مشرتیانو شمېر کم وي، د 

کارګرانو کاري ساعتونه لنډ کړي. دا کار به د معاشونو لګښتونه کم کړي. د ځينو الرو په کارولو د برېښنا لګښتونه هم کمولی يش لکه د غیر رضوري ګروپونو، 

ماشیرني او نورو نه روښانه کول.

د ګټې لپاره د بدلېدونکو لګښتونو مديریت ډېر مهم دی. که چیرې لږ کاروبار لرئ، لږ عاید به لرئ. فاطمه باید خپل دفرت پرانیستی وسايت او ټول بدلېدونکي 

لګښتونه را ټيټ کړي تر څو ثابت لګښتونه ورکړای يش او د امکان په صورت کې د ډېر کاروبار لپاره چمتو و اويس.

دا هم ډېر مهم دي چې ثابت لګښتونه ټيټ وساتئ. له خپل عاید یا نغدي حساب څخه د ثابتو لګښتونو په خاطر د ډېر شمېر پیسو ورکول چې کاروبار رسه مرسته نيش 

کوالی، نه وړانديز کېږي. تاسې باید په منظمه توګه خپل ثابت لګښتونه تر نظر تیر کړئ او د خپلو میاشتنیو پیسو د ورکړې په برخه کې باید ډېر محتاط اوسئ ترڅو هغه هم 

تر یوه حده را ټیټ کړئ. د بېلګې په توګه، که چیرې ټوله ورځ کوم موټر چلوونکي او کرایه شوي موټر ته اړتیا نه لرئ، کوالی شئ د هغه په ځای له ټکيس موټر کار واخلئ.
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C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

موجودي – هغه محصوالت چې تاسې رسه د پلور لپاره موجود دي.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

څنګه کولی شم مصارف او لګښتونه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زما په کاروبار کې د عاید او لګښتونو لپاره موسمي بدلونونه په څه مفهوم دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

مصارف )لګښتونه( څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 
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.۱۱
ګټه څه شی ده او څنګه 

هغه پېژندلی شم؟
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ګټه هغه مقدار پیسې دي چې د لګښتونو له ورکولو وروسته له خرڅالو، یا عاید څخه پاتې کېږي. هره ګټه په کاروبار کې لګول کېږي یا يې مالکان له ځان رسه 

سايت. ګټه د بریا یوه غوره پیامنه ده او په پر له پسې توګه د ګټې تر السه کول د هر کاروبار اصيل موخه ده.

د یوه کاروبار عاید باید تر لګښتونو زیات وي، ترڅو وکوالی يش خپل بیلونه په وخت تادیه کړي، بېرته په کاروبار کې د ودې لپاره پانګونه وکړي او 

نور کسان استخدام کړي. ستاسې د کاروبار د ښه وضعیت لرلو د یوې نښې په توګه، دا مهمه ده چې ګټه تعقیب او د هغې د مقدار د زیاتوايل په 

لټه کې و اوسئ. په دې اړه یوه بېلګه لرو چې څرنګه خپله ګټه وپېژنو:

د فاطمې سینګارتون په تیرو دوو اونیو کې ۴۲,۹۶۹ افغانۍ عاید درلود.  په دې دوو اونیو کې د هغې لګښتونه ۳۱,۷۲۱ افغانۍ وو. که له خرڅالو څخه لګښتونه 

منفي کړو، د هغې ګټه ۱۱,۲۴۸ افغانۍ پاتې کېږي.

۴۲,۹۶۹ افغانۍ – ۳۱,۷۲۱ افغانۍ = ۱۱,۲۴۸ افغانۍ )ګټه(

که چېرې هغه دغه رقم دوه چنده کړي ) یانې ګټه په دوه نورو اونیو کې رضب کړي(، که کارونه عادي پرمخ والړ يش په اټکيل ډول به يې د ټولې مياشتې ګټه 

۲۲,۴۶۹ افغانۍ يش.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د افغانستان په کوچنیو کاروبارو کې د عاید او ګټې اصطالحات ځينې وختونه سؤتفاهم رامنځته کوي. ددې لپاره چې خپلې مايل چارې په سمه 

توګه مدیریت کړئ باید په دغو اصطالحاتو وپوهېږئ. دغو څو ټکو ته پام وکړئ:

عاید هغه مبلغ دی چې تاسو یې د محصوالتو یا خدماتو له پلور ترالسه کوئ. کله چې خپل لګښتونه له عاید څخه منفي کړئ، ګټه ترالسه کېږي.	 

له خپل کاروبار څخه یې 	  او  تاسو خپله ګټه حسابوئ  توپیر لري. کله چې  یا عاید رسه  له ګټې  بېالبېلو رسچینو ترالسه شوی شخيص عاید د رشکت  له 

وباسئ، بیا دا ستاسو شخيص عاید ته ور جمع کېږي. تاسو باید خپل شخيص او د کاروبار عاید رسه ګډ نه کړئ.

میاشتنۍ ګټه بدلون کوي.

میاشتنۍ ګټه ښايي د بېالبېلو عواملو له کبله بدلون ومومي. یو شمېر دا عوامل کنټرول کېدای يش لکه د محصوالتو د بیې لوړول، د لګښتونو کمول، اویا د 

اغیزمنو الرو موندل. ځینې نور عوامل کېدای يش ستاسو له کنټرول څخه بهر وي لکه د هوا د حاالتو بدلونونه، رخصتۍ، د وسایلو په په موندلو کې ستونزې 

او ګرانه بیه او نور. دا مهمه ده چې د کال په جریان کې د ګټې د بهیر بدلون وڅارئ او هغه عوامل وپېژنئ چې ستاسو پر کاروبار اغېزه کوي. فاطمې په دوه 

لومړیو میاشتو کې عاید ترالسه کړی اما کېدای يش په ځینو میاشتو کې یې عاید له لګښتونو کم وي. که چېرې د فاطمې لګښتونه له عوایدو څخه زیات وي، 

زیان کوي. فاطمه خپلې ګټې ته په پام کوالی يش، خپل کاروبار په هغه وخت کې چې ښه وي او هغه وختونه چې ښه نه وي غوره پالن کړي.

له بېالبېلو الرو د ګټې اندازه کول. دا امکان لري چې د فاطمې د سوداګرۍ بېالبېلې برخې اندازه کړو ترڅو وګورو کومه برخه ګټوره او کومه نده. کېدای يش 

فاطمه دې پایلې ته ورسیږي چې د وېښتانو د جوړولو لګښت کم او ګټه یې زیاته ده خو د نوکانو د ښکال د خدماتو وړاندې کول ډېر لګښت لري. پدې اړه د پوهې 

له ترالسه کولو وروسته هغه کوالی يش پرېکړه وکړي چې آیا غوره ده د نوکانو د سینګارولو د خدمتونو لګښتونه را کم کړي، بیه جګه کړي او یا هم د وېښتانو د 

اصالح په موخه د پېرودونکو د جلبولو لپاره بازار موندنه وکړي ترڅو د خپلې سوداګرۍ ګټه زیاته کړي.

د ګټې لپاره زما موخه څه ده؟ 

اصيل موخه د ګټې ترالسه کول دي، خو ددې په اړه چې یو رشکت باید د خپلې ګټې کچه څومره وټاکي بېالبېل نظریات وجود لري. ځینې سالکاران وړانديز 

کوي چې ښه موخه ۱۷ سلنه ده، مګر ځينې وايې نږدې ۲۵ سلنه ده. دغه موخې د کاروبار په هر سکټور کې توپري لري. څېړنه وکړئ چې ستاسو په سکټورکې 

منځنۍ ګټه څومره ده ترڅو غوره موخې وټاکئ، او تل د ګټې د زیاتوايل په موخه هڅې وکړئ ترڅو د هغه کاروبارونو په مقابل کې چې ورته خدمات او محصوالت 

وړاندې کوئ، د سيالۍ وړتیا ولرئ.
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څه ډول د خپلې ترالسه کېدونې ګټې  سلنه وټاکم؟

د فاطمې د سینګارتون بېلګې ته پام وکړئ. فاطمې ۴۲,۹۶۹ افغانۍ عاید او ۳۱,۷۲۱ افغانۍ لګښت درلود، او ګټه یې هم ۱۱,۲۴۸ افغانۍ وه. که چېرې د هغې 

ګټه )۱۱,۲۴۸افغانۍ( په عاید )۴۲,۹۶۶ افغانۍ( تقسیم کړو، وبه وینو چې ۲۶ سلنه ګټه يې کړې. تراوسه چې هغه ۱۰۰ افغانۍ راوړي، په هغه کې ۲۶ افغانۍ 

ګټه ده.

دا ګټه فاطمه قادروي چې د خپل کار د ودې په موخه پانګونه وکړي او خپله بریا ډاډمنه کړي. په معمويل توګه ګټه یا په رشکت کې بېرته په کار اچول کېږي، 

د شخيص اړتیاوو د رفع کولو لپاره کارول کېږي او که امکان ولري بېرته پانګه والو ته ورکول کېږي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

 

عاید )Income(– ټولې پیسې چې د پلور، خدماتو یا پورونو له الرې ستاسې کاروبار ته راځي.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ 

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ثابت او بدلېدونکي لګښتونه کوم دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څرنګه کوالی شم په کاروبار کې د ډېرې ګټورې برخې د پېژندلو لپاره د ګټې او زيان صورت حساب وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څنګه کولی شم مصارف او لګښتونه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

A اضايف شته مواد

د عوایدو صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۱۲
څرنګه کوالی شم په کاروبار کې د 

ډېرې ګټورې برخې د پېژندلو لپاره د 
ګټې او زيان صورت حساب وکاروم؟
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د عاید صورت حساب چې د ګټې او زیان صورت حساب په نوم هم یادېږي، ټول عملیايت لګښتونه ثبتوي او ستاسو له عاید څخه یې منفي کوي ترڅو معلوم 

کړي چې آیا پیسې السته راوړئ )ګټه کوئ( او يا یې له السه ورکوئ )زیان کوئ(. دا صورت حساب ستاسو د رشکت د کړنو په اړه د قضاوت او د زیاتې ګټې کولو 

په موخه د سمونونو د راوستلو په برخه کې مهم دی.

ډېر کاروبارونه د ډېرو بېالبېلو لګښتونو رسه، له يوه څخه ډېر محصوالت او خدمات وړاندې کوي. دا مهمه ده چې پوه شئ کوم محصول او خدمات ډېره ګټه 

کوي. په دې رسه تاسې کولی شئ د ځانګړي محصول او خدمت لپاره خپلې هڅې اعظمي کړئ.

د عاید صورت حساب په کارولو، هر محصول او خدمت په جال ډول وڅېړئ او د خرڅالو د بيې څخه د محصول د لګښت په منفي کولو رسه د هر یوه ګټه معلومه 

کړئ. د هر توکي بېالبېلې ګټې پرتله کړئ. هغه یو یا دوه محصوالت یا خدمات چې ډېره ګټه کوي باید ستاسو د کار په لومړیتوب کې وي او خپل ډېر وخت او 

انرژي په هغو ولګوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د خپل کاروبار د هغو برخو موندل او په هغې مترکز چې ډېره ګټه لري، د کاروبار عمومي ګټه او بریا اعظمي کوي. د دې لپاره چې معلومه کړئ ستاسو د کاروبار 

کومه برخه ډېره ګټه لري، خپل د عاید صورت حساب وګورئ او هر محصول یا خدمت چې وړاندې کوئ، بېل  کړئ. د هر محصول يا خدمت عواید د هغو له 

اړوندو لګښتونو رسه پرتله کړئ. د کاروبار د ګټې د معلومولو لپاره د هر محصول له ټولټال عوایدو څخه د هغو ټولټال لګښتونه منفي کړئ.

که چېرې یوې برخې له بلې ډېره ګټه کوله، بیا همغې برخې ته وده ورکړئ. که یوې برخه پیسې بايللې )زیان يې کاوه( هغه برخه ودروئ یا د ډېرې ګټې د کولو 

په موخه ځينې سمونونه، لکه په لګښتونو کې کمښت، په بیه کې زیاتوالی او یا په بازار موندنه کې پانګونه، راولئ.

په دغه بېلګه کې فاطمه په خپل سینګارتون کې دوه ډوله خدمتونه وړاندې کوي: د وېښتانو سمول او د نوکانو سینګار. هغه غواړي وپوهېږي کومه برخه یې ګټه 

کوي. دغه کار له هغې رسه د بیې ټاکلو، بازار موندنې او نورو مدیریتي هڅو په برخه کې مرسته کوي.

لومړی ګام : فاطمه ګوري چې د خپل کار په دواړو برخو کې یې بېالبېل لګښتونه لکه لګول شوی وخت، د برېښنا لګښت، وسایل او معاشات چېرې کارول شوي.

دوهم ګام: هغه معلوموي چې د لګښتونو لکه معاشاتو، کرایې، برېښنا، بازارموندنې، صفايۍ او بیارغونې نږدې ۲۵ سلنه يې د وېښتانو د جوړولو او ۷۵ سلنه نور 

يې د نوکانو د سینګار په برخه کې کارول شوي. پدې لګښتونو کې د هرې برخې د کره ونډې ټاکل ستونزمن دي، خو د اټکل لپاره يې هڅه وکړئ. په دې قضیه 

کې، فاطمې نږدې خپل ۷۵ سلنه وخت د نوکانو په سینګار لګولې دي نو دا پرېکړه کوي، چې ۷۵ سلنه ثابت لګښتونه يې هم په دې خدماتو لګول شوي دي.

دریم ګام: هغه د ګټې او تاوان صورت حساب برابروي چې د کاروبار دواړې برخې جال په کې ثبت شوې دي.

د غوايي په میاشت کې د عواید

وېښتانو سمول

د کال له پيله تراوسه د 

وېښتانو سمول

د غوايي په میاشت کې د 

نوکانو سینګار

د کال له پيله تراوسه د 

نوکانو سینګار 

 ۵۸,۹۲۱ ۲۳,۲۵۸ ۷۸,۶۷۴ ۳۹,۳۳۷عاید

 ۱۳,۶۰۰ ۶,۸۰۰ ۰پورونه

 ۷۲,۵۲۱ ۳۰,۰۵۸ ۷۸,۶۷۴ ۳۹,۳۳۷ټولټال عواید 

لګښتونه

 ۱,۷۰۰ ۸۵۰ ۵,۳۵۰ ۲,۶۷۵کرایه

 ۰ ۰ ۱,۳۶۰ ۶۸۰اوبه

 ۵۱۰ ۲۵۵ ۲,۵۵۰ ۱,۲۷۵برېښنا

 ۱۷۰ ۸۵ ۵۱۰ ۲۵۵د جرناتور تیل

 ۶,۸۰۰ ۳,۴۰۰ ۲۰,۴۰۰ ۱۰,۲۰۰معاشونه

 ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰وسایل
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 ۱۳,۶۰۰ ۶,۸۰۰ ۰ ۰د پلور لپاره محصوالت

 ۳۴۰ ۱۷۰ ۱,۰۲۰ ۵مالیات 

 ۴۲۵ ۴۲۵ ۱,۲۷۵ ۱,۲۷۵بازارموندنه

لګښتونه  ۵۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۲۵۰متفرقه 

 ۱,۷۰۰ ۸۵۰ ۵,۱۰۰ ۲,۵۵۰صفایي او بیارغونه

 ۱۴,۲۸۰ ۷,۱۴۰ ۰د پور ورکړه

لګښتونه  ۴۰,۰۲۵ ۲۰,۲۵۵ ۴۸,۰۶۵ ۲۴,۶۷۰ټولټال 

 ۳۲,۴۹۶ ۹,۸۳۳ ۳۰,۶۰۹ ۱۴,۶۶۷خالصه ګټه 

او نوکانو د سینګار عواید او لګښتونه ارزوي. که چېرې یوازې د فربوري میاشتې  څلورم ګام: هغه په فربوري مياشت او هم د کال له پيله تراوسه د وېښتانو 

ته پام ويش فاطمه ګوري چې د وېښتانو د سینګار د برخې ګټه ۱۴,۶۶۷ افغانۍ خو د نوکانو د سينګار د برخې ګټه ۹,۸۳۳ افغانۍ ده. خو کله چې په ټول 

کال کې د هرې يوې برخې ګټې پرتله کوي، فاطمه ګوري چې د نوکانو د سينګار ګټه ۳۲,۴۹۶ افغانۍ او د وېښتانو سمولو د برخې ګټه ۳۰,۶۰۹ افغانۍ ده.

فاطمه مومي چې د نوکانو سینګار د وخت په تېرېدو د وېښتانو د سمولو له برخې ډېره ګټه کوي، فاطمه پرېکړه کوي چې د نوکانو په برخه کې د پېرودونکو د 

ال زیات موندلو په موخه بازارموندنه وکړي. نوموړې به همدارنګه هڅه وکړي چې د وېښتانو د سمولو له برخې کوم لګښتونه را کم کړي ترڅو ډېره ګټه وکړي.

C ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

معاشونه – ټولټال پیسې چې کارکوونکو، خپل ځان او یا هم نورو ته ورکول کېږي.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ثابت او بدلېدونکي لګښتونه کوم دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ګټه څه شی ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

A اضايف شته مواد

د عوایدو صورت حساب

د )T( جدول د عاید صورت حساب
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.۱۳
 رس په رس کېدل څه شی دي 

او ولې بايد پرې پوه شم؟
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رس په رس کېدل هغه ټکی دی چې هلته د کاروبار السته راغيل عواید او کارول شوي لګښتونه رسه مساوي کېږي. په دې حالت کې نه ګټه شته او نه زیان. له 

دې ټکي پورته هره اندازه عاید ګټه ده چې بېرته يې په رشکت کې په کار اچولی شئ او یا یې د معاش په بڼه له ځان رسه اخیستلی شئ.

د رس په رس کېدو د ټکي موندل تاسو په دې پوهوي چې د لګښتونو د پوره کولو او يا ګټې لپاره بايد څومره پلور او یا تولید وکړئ. په ځانګړي ډول هغه مهال 

چې تاسو نوی کاروبار پیلوئ دا ډېره اړینه ده چې د رس په رس کېدو ټکي ته ورسېږئ، يا ور څخه واوړئ. کله مو چې ګټه وکړه، بيا کوالی شئ د خپلو موخو 

مطابق کاروبار ته پراختیا ورکړئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د ګټې السته راوړل د نویو او موجوده کاروبارونو تر ټولو مهم لومړیتوب دی. څرنګه چې د یوه رشکت عواید میاشت تر بلې توپیر کوي نو مهمه ده چې پوه شو د 

کاروبار د رس په رس کېدو ټکی کوم دی او که بدلون کوي بیا باید په دوامداره بڼه وکتل يش.

د رس په رس کېدو ټکي پيداکول:

لومړی ګام: ټول ټال لګښتونه پیدا کړئ.

د کاروبار اړوند لګښتونه په میاشتني ډول معلوم کړئ. په دغو لګښتونو کې کرایه، تجهیزات، وسایل، کارګر )تاسو او کارکوونکي(، سهولتونه، مالیات، پورونه او 

نور شامل دي. دا ټول یو له بل رسه جمع کړئ ترڅو ټول میاشتني لګښتونه ومومئ.

دویم ګام: د رس په رس کېدو ټکی موندل

ټول میاشتني لګښتونه را واخلئ او د محصول او خدماتو په لګول شوې بیه یې وویشئ. دا د هغه واحداتو شمېر دی چې د رس په رس کېدو لپاره يې باید په هره 

میاشت کې وپلورئ. هر واحد چې ستاسو رشکت یې له ټاکل شوي شمېر زیات پلوري، ګټه برابروي.

دا د راحلې د کاللۍ د کاروبار بېلګه ده، چې د رس په رس کېدو ټکی يې پيداکړئ:

لومړی ګام: راحله خپل ټول میاشتني لګښتونه جمع کوي. 

 ۳,۵۰۰  افغانیخاوره

 ۳,۲۰۰  افغانیکرایه 

   ۳۰۰  افغانیبرښنا

  ۸۰۰  افغانیوسایل 

   ۳۰۰  افغانیمعاش

 ۸,۰۰۰  افغانیټول لګښتونه

دویم ګام: د رس په رس کېدو ټکی موندل

که راحله د کاللۍ یو لوښی په ۱۰۰ افغانۍ پلوري، د رس په رس کېدو لپاره باید هغه هره میاشت ۸۰ لوښي وپلوري.

ټول میاشتنی لګښتونه )۸,۰۰۰ افغانی( ÷ د هر لوښي بیه )۱۰۰( افغانۍ = ۸۰ لوښي باید وپلورل يش.

دلته نوموړې ته هېڅ ګټه الس ته نه ورځي. دا د رس کېدو په رس ټکی دی.

دغو معلوماتو ته په پام، د ګټې د کولو لپاره باید راحله څو ټکي په پام کې ونييس. نوموړې کولی يش:

لګښتونه را کم کړي.	 
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په هره میاشت کې ډېر لوښي وپلوري.	 

د خپلو لوښو د پلورلو بیه لوړه کړي.	 

د رس په رس کېدو ټکي باندې پوهېدل د کاروبار په پالن جوړونه کې مهم دي ترڅو د ګټې موخه ترالسه کړئ.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

عاید )Income(– ټولې پیسې چې د پلور، خدماتو یا پورونو له الرې ستاسې کاروبار ته راځي.

 ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

ګټه څه شی ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څرنګه کوالی شم په کاروبار کې د ډېرې ګټورې برخې د پېژندلو لپاره د ګټې او زيان صورت حساب وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څنګه کولی شم مصارف او لګښتونه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

مصارف څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

A اضايف شته مواد

د رس په رس کېدو ټکي د تحلیل کارپاڼه
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.۱۴
کریډټ او پور څه شی دي؟
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کریډټ هغه پور کړای شوې پیسې دي چې تاسو يې د اړتیا پر مهال د توکو او خدماتو د پېرلو لپاره کاروئ. دا هغه اعتامد او فرصت دی چې د اخیستل کېدونکو 

توکو لپاره وروسته پیسې تادیه کړئ. کریډټ د هغه چا لخوا ورکول کېږي چې پور ورکوي خو کریډټ له لویو بنسټونو لکه بانکونو او د پانګونې له رشکتونو څخه 

رامنځته کېږي یا کوالی شئ کریډټ له غیر رسمي رسچینو لکه د کورنۍ له غړو ترالسه کړئ. کله چې کریډت ترالسه کوئ هوکړه کوئ چې ترالسه شوې پیسې 

به په معمويل بڼه له یوې اندازې اضايف پیسو رسه بېرته ورکوئ. دغو اضافه پیسو ته بیا سود ویل کېږي. د سود کچه د کریډټ د اصيل مبلغ د یوې سلنې له 

مخې ټاکل کېږي او دا د یو ټاکيل وخت لپاره وي.

پور هغه څه دی چې په تاسو د یو کس یا متوييل منبع چې تاسو ته پیسې، توکي او خدمتونه وړاندې کوي، پور وي. په محاسبه کې دې ته پور )LiAbiLiTY( وايي.

د اسالم کيل امر دی چې په خالص ډول سود اجازه نلري. په ټول افغانستان او یو شمېر هېوادونو کې داسې اسالمي متویلی مراجع شته چې وګړو او یا پانګونو ته 

د اسالم له قوانیو رسه سم کریډټ ورکوي. په دې برخه کې د کریډټ په اړه بشپړ معلومات وړاندې کېږي. په افغانستان کې ځینې مايل بنسټونه د اسالمي مقراراتو 

رسه په همغږۍ کار کوي. تاسو د اسالمي پور او کریډټ په اړه معلومات له انټرنټ او یا هم د مايل اسالمي محصوالتو لرونکو مايل بنسټونو څخه ترالسه کولی شئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کریډټ د سوداګریزو چارو د مدیریت په موخه داسې فرصت برابروي چې د عاید له السته راتلو وړاندې د رشکت ټولې نغدې پیسې ونه لګول يش. همدارنګه 

کریډټ پېرودونکو ته ددې فرصت ورکوي چې د بیې له ورکړې وړاندې د اړتیا وړ خدمات او محصوالت ترالسه کړي. پېرودونکی د خدماتو او محصوالتو په ترالسه 

کولو د رشکت پوروړی کېږي. په محاسبه کې دغه حساب ته طلبات وایي.

یا  بانکونه، د کوچنیو پورونو د ورکړې ادارې، د کریډټ کارت رشکتونه، ملګري  یا پلورنکي(،  هغه څوک چې تاسو ترې سوداګریز توکي اخلئ )عرضه کوونکي 

خپلوان کریډټ وړاندې کولی يش. د دې لپاره چې له رسمي مايل بنسټ څخه کریډټ ترالسه کړئ، تاسې باید وښيئ چې د اعتبار وړ یاست او نور پورونه مو 

ورکړي او د یاد مبلغ د بېرته ورکړې په موخه د کايف عاید السته راوړو وړتیا هم لرئ.

څه ډول له یوه رسمي مايل بنسټ څخه کریډټ ترالسه کړم؟

لومړی ګام: خپله کاري مخینه وګورئ ترڅو ډاډه شئ چې د چا داسې پور نه دی درباندې چې د هغو د بېرته ورکړې وړتیا نلرئ. که چېرې داسې وي نو ډېر ژر 

خپل پور ورکړئ. دغه پورونه تر ارزونې الندې نیول کېږي او وبه ښيي چې ستاسو کاروبار له مايل پلوه د باور وړ دی یا نه.

دوهم ګام : کریډټ ورکوونکی )هغه څوک چې تاسو ته کریډټ درکوي( له تاسو د معلوماتو غوښتنه کوي ترڅو پوه يش چې تاسو د پیسو د بېرته ورکړې توان 

(، کاري  نور  او  ټيلیفون شمېره  د  آدرس،  )نوم،  یو غوښتنلیک بشپړ کړئ. دغه غوښتنلیک شخيص معلومات  تاسو وغواړي چې  له  به  لرئ. کریډټ ورکوونکی 

مخینه ) اوس چېرته کار کوئ، له څه مهاله دلته بوخت یاست او په تېر کې مو کومې چارې تررسه کړې(، اوسنی عاید، او د تېر وخت د عاید، د اوسنيو پورونو لکه 

ګرو، د زده کړو د فیس تادیه او نورو پورونو په اړه معلومات غواړي. همدارنګه کریډټ ورکوونکی به له تاسو د وثیقې یا تضمین غوښتنه وکړي. وثیقه یا تضمین 

هغه ارزښتمن شی دی چې تاسو یې لرئ او که چېرې تاسو بیا خپل پور ورنکړ په بدل کې به هغه اخیستل کېږي. که چېرې وثیقه یا تضمین ونلرئ او یا هم 

د هغو ارزښت کم وي کېدای يش ستاسو د پور غوښتنه ونه منل يش. هغوی کیدای يش له تاسو داسې کسان وغواړي چې تایېد کړي ستاسو له خوا وړاندې 

شوي معلومات سم دي.

د عوایدو  بېالنس شیټ،  تاسو غواړي  له  بنسټونه  او مايل  بانکونه  وړاندې کوالی يې شئ مايل صورت حسابونه دي. ډېری  برخه چې  معلومايت  بله مهمه  یوه 

صورت حساب، د نغدي جریان صورت حساب او نور مايل سوابق وړاندې کړئ. هغوی دغه معلومات د دې لپاره ګوري ترڅو ستاسو د کریډټ د ترالسه کولو وړتيا 

تحليل کړي. لکه څنګه مو چې په دې برخه کې زده کړل د مايل صورت حسابونو ارزښت یوازې د سوداګرۍ له مدیریت رسه اړه نلري بلکه له بهرنیو پانګوالو او 

پورورکوونکو  رسه چې غواړي تاسو ته کریډټ درکړي، هم مرسته کوي.

له کریډټ ورکولو وړاندې کریډټ ورکوونکی له تاسو څخه ستاسو د رشکت د مخینې، بانک او نورو رسچینو په اړوند معلومات غواړي.

دریم ګام: کریډټ ورکوونکی د وړاندې شوو معلوماتو څخه په استفادې، د کریډټ اعظمي مقدار او د هغو د بېرته ورکړې رشایط )وخت، سود او د نه ورکړې یا 

ناوخت ورکړې جریمه( تاسو ته وايي. که چېرې تاسو دغه پور خپلو پېرودونکو ته لېږدوئ، باید ډاډ ترالسه کړئ چې هغوی د پور د ورکړې وړتیا لري. که چېرې 
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له خپلو پېرودونکو غواړئ چې ورته غوښتنلیک دوی هم بشپړ کړي، ستاسو لخوا د کریډټ د کچې په ټاکلو کې دا ډېره ګټوره سرتاتيژي ده.

 دا ډېره اړینه چې د پور اخیستو پر مهال له قواعدو پیروي او د رشایطو مطابق عمل وکړئ. که چېرې د پور په ورکړه بریايل نشوئ او یا مو پر وخت ورنشو کړای 

کیدای يش ګڼ شمېر فیسونه پر تاسو وضع يش او حتی شونې ده چې په راتلونکې کې د کریډټ موندنې فرصت له السه ورکړئ.

راتلونکي کې  په  او  ترالسه کوي  پېرودونکي د سوداګریز کریډټ غوښتنه کوي. هغوی ستاسو محصول  واقعیت دادی چې  یو معمول کاري  افغانستان کې  په 

د پيسو د ورکړې ژمنه کوي. ډېر پرچون پلورونکي د خپلو پېرودونکو د ساتلو په موخه له دغې سرتاتیژۍ ګټه پورته کوي. تاسو کوالی شئ خپلو مشرتیانو ته 

سوداګریز کریډټ د یوه اضايف ارزښت په توګه وړاندې کړئ، خو ځان ډاډمن کړئ چې په وخت تاسو ته پور بېرته درکوي. د خپلو پوروړو پېرودونکو د څارنې په 

موخه باید د حسابدارئ غوره سیستم ولرئ.

که ستاسو رشکت له بانک یا نورو رسمي بنسټونو څخه د کریډټ ترالسه کولو ته چمتو نوي، او غواړئ چې په راتلونکې کې ستاسو رشکت په کايف ډول وده وکړي 

نو د کریډت د ترالسه کولو لپاره باید پردې پروسه پوه شئ. که چېرې ونشئ کوالی له مايل بنسټونو پور واخلئ نو غیر رسمي پور ترالسه کول یې غوره الر ده.

غیر رسمي پور هغه وخت ترالسه کېږي چې تاسو رسمي مايل بنسټونو ونه کاروئ، او پر ځای پر هغو کسانو او ادارو تکیه کوئ چې وررسه بلدتیا لرئ. دلته تاسو 

هغه وخت پور ترالسه کولی شئ چې ورته شدیده اړتیا ولرئ او یا هم د بانک له الرې پیسې نشئ اخیستالی. د غیررسمی پور د ترالسه کولو ممکنه رسچینې 

پور  پورونه دي چې  یوه معمويل الر د شهزاده رسای غیر رسمي  پېرودونکي دي.  او مهم  ستاسو ملګري، کورنۍ، کاروباري دوستان، عرضه کوونکي، رشیکان 

ورکوونکي او حواله کوونکي د دریم کس په تضمین او باور پور ورکوي. دغه پروسه آسانه او غیر رسمي ده، خو ددې لپاره چې پور ورکوونکی باور وکړي یو کس 

باید ستاسو تضمني وکړي. غیر رسمي پورونه خپل د قوت او ضعف ټکي لري. دغه ډول پورونه آسانه، ګړندي او ځینې وختونه هم ارزانه دي خو کايف اسناد نه 

برابرېږي او کېدای يش په راتلونکې کې د شخړو سبب وګرځي. هغه مهال د غیر رسمي پور ترالسه کولو ته مخه کړئ چې په پور ورکوونکي بشپړ باور ولرئ او 

وکوالی شئ پور یې پر وخت ورکړئ.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

طلبات )ترالسه کیدونکي حسابونه(- هغه پیسې چې له پېرودونکو څخه یې د ترالسه کېدو مته لرئ.

سود- هغه پیسې چې په منظم توګه په ټاکيل نرخ د پور اخیستل شوو پیسو لپاره ورکول کېږي.

 پورونه – هر هغه شی چې ستاسې په کاروبار باندې د نورو پور وي.

پلورونکی- هغه یا اداره چې محصول یا خدمات د پلورولو په موخه وړاندې کوي.

د کریډټ ترالسه کولو وړتیا – د هغه احتامل ارزونه چې کېدای يش پور اخیستونکی خپل پور بېرته ورنيش کړای.

سوداګریز کریډټ- د عرضه کوونکو لخوا په پېرودونکو دا اعتبار چې توکي اوس واخيل او پیسې وروسته ورکړي.

 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

پورونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه او سود څه شی دي او څنګه باید هغه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

کریډټ کارټونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه څنګه محاسبه کولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 
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.۱۵
جاري حساب څه شی دی 

او څنګه يې کارولی شم؟
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L اساسات

جاري حساب هغه خدمت دي چې د بانک له لوري وړاندې کېږي او تاسو ته واک درکوي په هغه حساب کې پیسې واچوئ چې یوازې تاسو او ستاسو رشکت 

ورته الرسسی لري. په حساب کې موجودې پیسې د اړتیا په وخت کې ویستلی او کارولی شئ. تاسو د چک په لیکلو، د ډیبټ کارت په کارولو، یا د پیسو د 

اوتومات پرداخت د پالن په رامنځته کولو چې ستاسو په اجازه بل چا ته پیسې ورکوي، الرسسی ولرئ. ستاسو له حسابه دا ډول معامالتو ته ډيبټ یا )کرسیات( 

ویل کېږي، او د پیسو سپارلو ته کریډټ ویل کېږي.

تاسو د لګښتونو د ورکړې په موخه چک لیکلی شئ. کله چې د چک لرونکی کس بانک ته ورځي په چک کې لیکل شوی مبلغ ستاسو له حسابه کمېږي او د چک لرونکي 

ته ورکول کېږي. جاري حساب د نغدو پیسو د مدیریت وسیله ده او د ټولو هغو پیسو اسناد او سوابق چې تاسو یې له خپل حسابه اخلئ یا یې ورته زیاتوئ ساتل کېږي. 

جاري حساب له تاسو رسه مرسته کوي چې ثابته کړئ له چا پوروړي نه یاست او همدارنګه اړتیا نلرئ نغدې پیسې چې له ګواښونو ډک کار دی، له ځان رسه وګرځوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

څرنګه چې جاري حساب د پیسو د مدیریت تر ټولو غوره الر ده، بانکونه په معمول ډول د دغه ډول خدمتونو د وړاندې کولو په موخه میاشتنی فیس اخيل. دوی 

بېالبېل حسابونه وړاندې کوي. ځینې حسابونه ایجابوي چې یو معین مبلغ په حساب کې وساتل يش. که چېرې معین مبلغ په حساب کې نه وي هغه وخت 

کېدای يش بانک زیات فیس واخيل.

په بانک کې د جاري حساب له پرانیستو وروسته باید په خپل حساب کې د شته مبلغ د مدیریت او میاشتنیو معامالتو په موخه جاري بیالنس جوړ کړئ. دغه چاره 

له تاسو رسه مرسته کوي چې هر ډول تېروتنه چې د بانک یا تاسو له خوا کېږي لرې يش. د بانکي معامالتو څارنه د هغو پیسو په اړه د پوهېدو په موخه چې ستاسو 

حساب ته راځي او ترې ځي هم ګټوره ده او تاسو کوالی شئ د هغو مطابق خپله بودجه برابره کړئ. دغه کار له بانکي راجسرت څخه په استفادې کوالی شئ.

ستاسو په جاري حساب کې باید یوازې هغه پیسې وساتل يش چې تاسو يې د میاشتې په بهیر کې د خپلو ورځنیو معامالتو د اړتیا لپاره کاروئ. ځینې بانکونه 

کېدای يش داسې جاري حسابونه وړاندې کړي چې په حساب کې د شته مبلغ لپاره سود ورکړي، خو د دغه سود نرخ په معمول ډول د پس انداز حساب له سود 

کم وي. که چېرې ستاسو چکونه یا ډیبټ کارټ غال يش باید ژر تر ژره بانک ته خرب ورکړئ. بانک ستاسو له حساب څخه د پیسو ورکړې بندوي او د غال شوي 

چک يا ډییټ کارټ څخه بیا بل څوک ګټه نشی اخیستلی.

پس انداز حساب هم جاري حساب ته ورته دی خو یو توپري دادی دلته تاسو پیسې سپام کوئ او په ځینو مواردو کې د پس انداز پیسو له امله بانکي سود هم ترالسه 

کوئ. تاسو د پس انداز حساب لپاره چک نشی لیکالی. د پیسو د ساتلو او مدیریت لپاره جاري او پس اندازه حسابونه غوره الرې دي. په لویه کچه پیسې کوالی شئ په 

پس انداز حساب کې وساتئ او د لویو توکو د اخیستو په موخه یې وکاروئ، پدې توګه پس انداز پیسې د جاري حساب له لګښتونو بېلېږي او د څارنې کار یې آسانه کوي.

څه ډول جاري حساب پرانیزم؟

لومړی ګام: څېړنه وکړئ او تر هغه چې کوالی شئ له بېالبېلو بانکونو لیدنه وکړئ. بانکونه بېالبېلې ځانګړتیاوې لري او د هر یوه فیس له بله توپیر لري او تاسو 

بانک ومومئ چې په تر ټولو ښه ډول او کم لګښت ستاسو اړتیاوې پوره کړي. ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د پام وړ بانک ستاسو د سوداګریزو اړتیاوو برابر خدمات 

وړاندې کوي، لکه له بانک څخه بانک ته حواله، د اسعارو بدلون، آنالین بانکوايل او نور.

دوهم ګام : پرېکړه وکړئ چې څومره اندازه پیسې د خپلو میاشتنیو لګښتونو لپاره په خپل حساب کې ساتئ. یوه اندازه نغدې پیسې هم د کوچنیو توکو د پېرلو 

لپاره وساتئ، چې دا مقدار پیسې جیب خرڅ )وجه رسدستي( بلل کېږي. میاشتني لګښتونه د ګټې او زیان په صورت حساب کې یا د لګښتونو په یادداښت کې 

و ارزوئ ترڅو وکوالی شئ په یاد حساب کې د لګښتونو لپاره حد اقل پیسې وساتئ.

دریم ګام:  له داسې بانک لیدنه وکړئ چې ډېر د الرسيس وړ وي او کم فیس وضع کړي. د حساب پرانستلو په موخه غوښتنلیک ډک کړئ.

چک څه ډول کارول کېږي؟

لومړی ګام: بانک تاسو ته د چک یوه کتابچه او یو راجسرت درکوي ترڅو هلته ټول استفاده شوي چکونه ثبت کړئ. په چک کې ستاسو او ستاسو د رشکت نوم، 
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آدرس او د هر چک شمېره لیکل شوې وي.

دویم ګام: په راجسرت کې نېټه او د هغو پیسو مقدار ولیکئ چې تاسې په خپل حساب په امانت ایښې )په حساب کې مو اچولې(.

دریم ګام: کله چې چک لیکئ، نېټه، د چک اخیستونکي نوم، د چک مبلغ په عدد او حروفو ولیکئ او په پای کې یې السلیک کړئ. کوالی شئ د چک د صدور 

دلیل هم د حساب د شمېرې څخه پر پورته لیکه ولیکئ.

څلورم ګام:  په راجسرت کې نېټه، د چک شمېره، د چک اخستونکي نوم، د پیسو مبلغ او د چک د صادرېدو المل ولیکئ. په وروستي کتار کې بیا د چک مبلغ د 

خپل حساب له بېالنس )هغه څه چې تاسې په حساب کې لرئ( تفریق کړئ. د میاشتې په پای کې هغه فیسونه چې بانک وضع کړي، له خپل بېالنس کم کړئ.

پینځم ګام: د میاشتې په پای کې به تاسې له بانک څخه يو راپور )بانکي صورت حساب( ترالسه کړئ چې په هغه کې به تاسو ته ویل شوي وي چې تاسو په 

او په  حساب کې څومره پیسې اچولې )امانت سپارلې(، د هغو چکونو نوملړ چې تاسو لیکيل، د هغو پیسو مقدار چې ستاسو له حساب څخه اخیستل شوې 

حساب کې مو څومره پیسې پاتې )بېالنس( دي.

شپږم ګام : په راجسرت کې مو شته بېالنس له بانکي صورت حساب رسه پرتله کړئ. دغه دواړه شمېرې باید مساوي وي. که چېرې نه وي خپل جمع او تفریق 

یوځل بیا وګورئ، داسې نه چې کومه تېروتنه مو کړې وي. که چېرې ستاسو بېالنس د بانک له بېالنس رسه مطابقت ونلري له بانک رسه اړیکه ونیسئ.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

بانکي صورت حساب- میاشتنی بانکي راپور چې په پس انداز او جاري حساب کې هر سپارل شوی امانت مبلغ، چک او بېالنس څرګندو.

چک- هغه ځانګړې پاڼه چې په بانک کې له جاري حساب څخه د لګښتونو د ورکړې لپاره کارول کېږي.

ډيبټ کارټ- هغه کارت چې په مرسته یې له جاري حسابه پیسې ترالسه کوو.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

د عاید صورت حساب – هغه مايل سند چې د عايد )درآمد( او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

سود- هغه پیسې چې په منظم توګه په ټاکيل نرخ د پور اخیستل شوو پیسو لپاره ورکول کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

بانکي صورت حساب څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ډيبټ کارټونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ولې په بانک کې کايف نغدې پیسې نلرم؟ بودیجه مې وړانديز کوي زه باید پیسې ترالسه کړم. ۱۰. بودیجه جوړونه	 

A اضايف شته مواد

بانکي راجسرت
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.۱۶
پورونه او سود څه شی دي او 
څنګه باید هغه مدیریت کړم؟
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پور هغه پیسې دي چې له یوه کس یا بانک څخه په پور اخستل کېږي او پر ټاکيل وخت يې له ګټې رسه بېرته د ورکړې مته کېږي. سود هغه پیسې دي چې په 

منظمه توګه په ټاکيل نرخ د پور اخیستل شوو پیسو لپاره ورکول کېږي. د پور د رشایطو په اړه د معاملې د اړخونو له خوا د پیسو د تبادلې څخه مخکې هوکړه 

پېرودونکو  او مهمو  له ملګرو رشکتونو، عرضه کوونکو، همکارانو  لکه کورنۍ، ملګرو،  او هم غیر رسمي رسچینو  ادارو  له رسمي مايل  پور کوالی شو هم  کېږي. 

ترالسه کړو. که چېرې تاسې د کورنۍ له غړو یا ملګرو پور اخلئ هغوی ښايي سود درڅخه وانخيل، که چېرې تاسې له بانک یا کومې بلې مايل ادارې پور اخلئ 

د سود د ورکولو مته يې ولرئ.

پور په بېړين ډول پیسو ته د الرسيس تر ټولو غوره وسیله ده چې بیا وروسته ورکول کېږي. کوالی شو چې پور د تجهیزات د پېرلو یا نورو اړتياوو د رفع کولو، د 

کاروبار د پراخولو، يا په داسې کارونو کې د پانګونې لپاره وکاروو چې په عادي ډول يې د ډېرو پيسو څخه پرته نشو کولی.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

څرنګه چې پور ډېر ګټور دی، په یاد ولرئ چې باید هر پور د هغو له سود رسه یو ځای پر ټاکيل وخت ورکړل يش. دې ته په پام چې څوک تاسې ته پور درکوي 

ښايي د سود لوړ نرخ وضع کړي او د پور اخيستلو په وخت کې دا په پام کې ونیسئ چې نوموړی پور واخلئ یا نه.

د  پور  د  کېږي.  ورکول  خوا  له  مؤسسو  ورکوونکو  پور  کوچنیو  یا  بانکونو، حکومتونو  د  پورونه  ډېر  کړئ خو  ترالسه  غړو  له  کورنۍ  د  یا  ملګرو  له  پور  کوالی شئ 

غوښتنلیک د وړاندې کولو په وخت کې الندې ټکي په پام کې ونیسئ.

لومړی ګام: د پور اخیستو پر مهال، باید پر ځینې حقیقتونو پوه شئ:

د پور وخت به څومره وي؟ )څومره وخت وروسته به تاسو بیرته پور ورکوئ(	 

د سود د نرخ سلنه څومره ده؟	 

د پور د ترالسه کولو لپاره د وثیقې یا تضمین په توګه کومه شتمني لرئ؟ )وثیقه یا تضمین هغه ارزښتمن شی دی چې تاسو یې لرئ او که چېرې تاسو بیا 	 

خپل پور ورنکړ په بدل کې به هغه اخیستل کېږي(

که چېرې بېرته د پور پیسې ورنکړای شئ، جریمې څه شی دي؟	 

آیا يو بل څوک د پور د بېرته ورکړې لپاره باید ستاسو ضامنت وکړي؟) ضامن هغه څوک دی که چېرې تاسو بېرته پور اداء نشی کړای، مسئولیت د هغه 	 

پر غاړه دی(

په هره میاشت کې د پور د بېرته ورکړې لپاره ستاسو توقع څومره ده؟	 

د سود د لګښتونو د سپام په موخه کولی شئ پور ډېر ژر بېرته ورکړئ؟	 

آیا دا پور عريف دی که اسالمي ؟) که چېرې دا ځانګړتیا تاسو ته اهمیت ولري.(	 

دوهم ګام: د پور ورکوونکو ترمنځ کوم توپیرونه دي؟

بانکونه معموالً ډېر مالومات او تضمین غواړي. کېدای يش د پور د تنظیمولو په موخه فیس هم واخيل.	 

د کوچنیو پورونو د ورکړې ډېرې ادارې شته چې د حکومت له خوا متويلېږي. دا په معمويل ډول لوی رشکتونه دي چې په څو هېوادونو کې فعالیت کوي 	 

او ګن شمېر کارکوونکي لري. د کوچنیو پورونو د ورکولو کوپراتیفونه بیا په آسانه رشایطو پور ورکوي، خو پور اخیستونکی باید ددغې ډلې غړی وي او د 

پور د بېرته ورکړې مسئولیت دا ډله پر غاړه اخيل.

له ملګرو او کورنۍ د پور اخیستل آسانه دي خو د پور دا مقدار په معمويل توګه لږ وي. ستاسو ملګري او د کورنۍ غړي کېدای يش د پور پر وړاندې له تاسو 	 

د کم فیس او یا سود غوښتنه وکړي او یا یې هېڅ ونکړي خو پام مو وي که چېرې پور بېرته ورنه کړئ، کېدای يش ستاسو اړیکې زیامننې يش.

دریم ګام : د سود نرخ:

د سود نرخ او رشایط د پور پیسو او ستاسو د کريډټ مخينې ته په کتو توپري کوي.. که چېرې مو وړاندې پور نه وي اخیستی یا هم د نور پور د بېرته ورکړې پر 

مهال مو ځنډ کړی وي، کېدای يش پر تاسو د سود لوړ نرخ کېږدي. ځینې پور ورکوونکي د سود ټيټ نرخ هغو کسانو ته ورکوي چې د پور ښه مخینه لري او یا 

هم په تېر کې ورته غوره پېرودونکی پاتې شوی وي. هر بانک یا پور ورکوونکی د پریکړې کولو بېلې الرې چارې لري.
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څلورم ګام : خپل پور څه ډول مدیریت کولی شئ؟

لومړی، ډاډمن شئ چې تاسو د پور د میاشتنیو قسطونو د ورکړې لپاره کايف نغدي جریان لرئ. که چېرې تاسو پیسې د راتلونکي لپاره د وسایلو په پېرلو 	 

لګوئ، ډاډ ترالسه کړئ چې د پور د قسطونو د ورکړې په موخه د الزم عاید د ترالسه کولو لپاره کايف محصول پلورئ.

د سود د نرخ له مناسبوايل څخه ځان ډاډه کړئ. پور ورکوونکي بېالبېل نرخونه لري او تاسو د سود د ټيټ نرخ د ترالسه کولو هڅه وکړئ.	 

له السلیک وړاندې د پور هوکړه لیک په تفصیل ولولئ ترڅو د هغو له رشایطو او مقراراتو خرب شئ.	 

پور په ټاکيل وخت ورکړئ . د پور په ورکړه کې ځنډ یا نه ورکړه د سرتو جریمو المل کېږي.	 

د عاید په صورت حساب او په خپل بېالنس شیټ کې د پور کړای شوو پیسو د سود نرخ ولیکئ. )د سود نرخ د پور کړل شوو پیسو په مبلغ کې رضب کېږي(.	 

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

کریډټ - هغه هوکړه چې له مخې یې پور اخیستونکی اوی یو با ارزښته توکی ترالسه کوي او هوکړه کوي چې په راتلونکي ټاکيل وخت کې به یې پور له سود 

رسه بېرته ورکوي. 

د عاید صورت حساب –هغه مايل سند دی چې د عاید او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

پور ورکوونکی- هغه شخص یا اداره چې یوه اندازه پیسی دفیس په بدل کې خلکو ته ورکوي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه څنګه محاسبه کولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د کوچنیو پورونو او سوداګريزو پورونو ترمنځ توپري څه شی دی؟ ۳.  مايل رسچینو ته الرسسی	 

د پور د ورکړې پر مهال بانک کوم شیان ګوري؟ ۳.  مايل رسچینو ته الرسسی	 

آیا کوالی شم له ملګرو او کورنۍ د پانګونې غوښتنه وکړم؟ ۳.  مايل رسچینو ته الرسسی	 

د پور بېالبېل ډولونه کوم دي او څنګه هغه ترالسه کولی شم؟ ۳.  مايل رسچینو ته الرسسی	 
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.۱۷
څنګه کولی شم مصارف 

او لګښتونه مدیریت کړم؟
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د لګښتونو مدیریت د ګټې د ډېرولو په موخه د بریا لپاره زیات اهمیت لري. ددې لپاره چې وپوهېږئ پیسې له السه ورکوئ، رس په رس کېږئ، یا ګټه کوئ خپل 

عاید او لګښتونو ته کتنه وکړئ. که چېرې پیسې له السه ورکوئ هغه وخت شاید اړتیا وي، مصارف مو را کم کړئ ترڅو اوښتي زیانونه جربان کړئ. هر قلم لګښت 

که چېرې ډېر کم هم وي وڅارئ او وګورئ کوم شی له دې پرته چې ستاسو پر کاروبار منفي اغیز وکړي، لرې کوالی شئ.

هره اونۍ یا لږ تر لږه د میاشتې یو ځل باید خپل لګښتونه او عواید د عاید د صورت حساب، بودیجې، نغدي جریان صورت حساب او بېالنس شیټ د راپورونو 

پر بنسټ و ارزوئ. ورپسې اړین بدلونونه راولئ. دغې چارې ته تر ډېره هغه وخت اړتیا پیدا کېږي چې د خپلې بودیجې له ظرفیت زیات لګښت وکړئ. کومې 

برخې چې ستاسو سوداګریزو عوایدو ته مهمې وي، لکه د تولید اړوند لګښتونه یا بازارموندنه باید را کم کړای يش.

د دې کار لپاره له ګڼ شمېر وسایلو لکه عاید صورت حساب، د نغدي جریان صورت حساب او بېالنس شیټ څخه ګټه اخیستلی شئ. دغه راپورونه ستاسو د 

حسابدارۍ له برخې اخیستل کېږي، نو له همدې امله د دې مالوماتو کره والی او وخت ډېر مهم دی. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې خپلو لګښتونو ته بیا کتنه کوئ د عوایدو صورت حساب، بودیجه، نغدي جریان صورت حساب او بېالنس شېټ وکاروئ، او د الندې لګښتونو 

د کمولو په اړه فکر وکړئ:

کرایه:

یو ثابت لګښت د دفرت یا ودانۍ کرایه ده. دغه ځای چې تاسې يې د دفرت لپاره کاروئ، د هغو ګټې او موقعیت ته په پام دا شونتیا په پام کې ونیسئ چې کوالی 

شئ له بل رشکت یا کوم بل کس رسه یې رشیک کړئ؟ آیا بل رشکت به د پېرودونکو د موندلو په برخه کې مرسته وکړي؟ آیا دغه چاره به د سیالۍ المل يش؟ 

آیا د کاري دفرت لپاره په کمه کرایه بل مناسب ځای موندل کېږي؟ آیا کوالی شئ له ګډ سیمه ییز دفرت څخه ګټه واخلئ؟ کوالی شئ د ودانۍ د کرایې په اړه 

د ودانۍ له مالک رسه دوهم ځيل خربو ته کښېنئ.

ساعتونه:

د خپلو پېرودونکو د مراجعې مهال وڅارئ. آیا داسې ساعتونه یا ورځې شته چې هېڅ پېرودونکی ونلرئ یا یې شمېر ډېر کم وي؟ آیا داسې ټاکيل ساعتونه شته 

چې ګن شمېر وګړي ستاسو رشکت ته مخه کوي؟ تاسو کوالی شئ خپل کاري ساعتونه داسې برابر کړئ چې بېروبار ته ډېر وخت ورکړئ. دغه کار به د لګښتونو 

د کمولو لکه د معاشاتو او برېښنا په کمښت کې مرسته وکړي. پام مو وي چې د خپل کار په بهر کې لوحه ولګوئ چې په هغه کې مو کاري ساعتونه لیکيل وي 

ترڅو وګړي وپوهېږي څه وخت ستاسوهټۍ پرانیستې وي.

معاشات:

یوازې د اړتیا پر مهال له کارکوونکي ګټه واخلئ لکه هغه مهال چې کار ډېر وي، هغه موسم چې تاسو ډېر کار ته اړتیا لرئ، کارونه له نورو کارکوونکو رسه وویشئ 

ترڅو د کارکوونکو شمېر ټیټ وساتل يش.

موجودي:

هغه بیې چې تاسو یې د موجودۍ او وسایلو لپاره ورکوئ، وګورئ.آیا د هر جنس د زیات مقدار اخیستل د هر توکي بیه راټیټوي یا نه؟ آیا په کال کې داسې 

وختونه شته چې وسایل لږ لګښت ولري؟

د موجودۍ د ګدام مصارفو ته پام وکړئ؛ وګورئ چې د اضايف توکو د ساتنې په موخه چې ورته تر ډېره مهاله اړتیا نلرئ، ډېر لګښت نه کوئ؟ ددې پر ځای 

چې پر ساتلو یې پیسې ولګوئ د اړتیا پر مهال د هغو د اخستو ټاکنه په پام کې ونیسئ. د هغو توکو په پلورلو کې چې کم پلورل کېږي او یا يې په ګدام کې 

زیات لرئ تخفیف په پام کې ونیسئ ترڅو په ګدام کې کايف ځای پيدايش. د وسایلو او موجودۍ د اخیستو یا د هغو د ساتنې په برخه کې د کمو پیسو ورکړه 

د لګښتونو په کمښت کې مرسته کوي.

پورونه:

پورونه د ورکړې پر مهال له ځانه رسه سود هم لري چې باید د اصيل مبلغ رسبېره په منظم ډول تادیه يش. یو شمېر پور ورکوونکي غواړي چې پور يې ژر ورکړئ. 



  مايل مدیریت  |   55

دغه چاره له تاسو رسه مرسته کوي د کم سود په ورکړې پیسې ترالسه کړئ. فیسونه غیراړین لګښتونه دي نو د غیر اړینو فیسونو له ورکړې څخه د ځان ساتنې 

په موخه هڅه وکړئ خپل پور پر وخت اداء کړئ.

یو شمېر مايل بنسټونه د رشعي اصولو مطابق پورونه ورکوي. پام مو وي چې د اسالمي پورونو په اړه څېړنه وکړئ او داسې پور وټاکئ چې ستاسو له اړتیاوو رسه 

سم وي. د بېلګې په توګه د سوداګرۍ په موخه مرابحه مناسبه ده. مشارکت یا مضاربت بیا د هغو پانګونو لپاره چې وروسته حاصل ورکوي مناسب دي. د اسالمي 

پورونو لګښت په معمويل توګه د سود لرونکو پورونو رسه ورته وي خو د جوړښت، د قسطونو د مهالویش او د نورو مشخصاتو له پلوه رشعي پورونه بیا توپیر لري. 

یو سیمه ییز مايل بنسټ ته په تلو او له هغوی د اسالمي پور په اړه د مالوماتو په غوښتنو کوالی شئ ګڼ شمېر اطالعات ترالسه کړئ. په آزاد ډول ددغو اسالمي 

محصوالتو له جزیاتو ځان خرب کړئ. دهغوی د برورشونو نسخې له ځان رسه واخلئ او د پور د غوښتنې فورمه هم ترالسه کړئ او ویې لولئ. یوه بله الر داده چې 

له خپل همکار، د کورنۍ له غړي او یا هم ملګري وغواړئ چې په دې اړه زیات معلومات تاسو ته د انټرنټ له الرې راغونډ کړي. د ویب پاڼو په معلوماتو د باور په 

برخه کې احتیاط وکړئ او د نرش کوونکو بنسټونو د اعتبار په برخه کې مالومات غونډ کړئ.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی

حسابداري- په کاروبار کې د مايل معلوماتو د سوابقو ثبت کول.

د نغدي جریان صورت حساب – هغه مايل سند چې دا ښیې ستاسې کاروبار ته څومره پيسې راځي او څومره پيسې تري ځي.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

ثابت لګښتونه - هغه لګښتونه چې د پلور په زیاتوايل یا کموايل بدلون نه کوي.

د عاید صورت حساب- هغه مايل سند چې د عوایدو او لګښتونو توپیر ښيي. 

ګټه –هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاتې کېږي.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د نغدي جریان صورت حساب څه شی دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د عملیايت لګښتونو او د شتمنۍ د لګښتونو ترمنځ توپیر څه دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ثابت او بدلېدونکي لګښتونه کوم دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څه ډول خپل راتلونکي لګښتونه اټکل کوالی شم؟ ۱۰. بودیجه جوړونه	 
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.۱۸
په خپل کاروبار کې د پیسو د لګولو 

لپاره باید څنګه پالن جوړ کړم؟
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L اساسات

د سوداګرۍ په بریا کې ډېر عوامل ونډه لري. د کاروبار بریالی څښنت دغه عوامل پرتله کوي او پرېکړه کوي چې په کومه برخه کې پانګونه د نوموړي کاروبار 

ته پرمختګ ورکولی يش. کېدای يش په ټولو برخو کې په یو مهال پانګونه ونيش کړای خو کوالی يش پالن جوړ کړي چې کوم کارونه اوس او کوم کارونه په 

راتلونکې کې تررسه کړي. په کاروبار کې د پیسو د لګولو پالن جوړونه )پانګونه( باید دا څرګنده کړي چې په کوم ډول ستاسو کاروبار اغېزمنولی يش او په کوم 

ډول باید تررسه يش. ستاسو پر کاروبار دا عوامل اغیز لرلی يش:

موقعیت: آیا ستاسو د رشکت د آدرس موندل آسانه دي؟ آیا د دفرت ځای مو امن دی؟ د ښه موقعیت لرلو په خاطر کېدای يش لوړه کرایه پرې کړئ.

موخه: ستاسو رشکت په کومو چارو بوخت دی؟ آیا د خلکو د اړتیا او غوښتنې وړ محصوالت یا خدمات وړاندې کوي؟

بیه: آیا ستاسې بیې له وس رسه برابرې دي یا لوړې دي؟ ددې لپاره چې بیې ټیټې وساتئ، باید توکي او تجهیزات په ټیټه بیه وپېرئ. که چېرې قیمت لوړ وي 

آیا ستاسو د توکو یا خدمتونو کیفیت لوړې بیې توجیه کولی يش؟

په بېالبېلو کیفیتونو وړاندې  یا محصوالت  یا هم تاسو خدمات  پېرودونکو له غوښتونو رسه سم دی؟  یا توکو کیفیت د  آیا ستاسو د خدماتو  او اعتبار:  کیفیت 

کېږي؟ ددې لپاره چې با کیفیت محصوالت یا خدمتونه ولرئ باید مناسب یا تر ټولو غوره تجهیزات ولرئ.

د پېرودونکو خدمتونه: له خپلو پېرودونکو رسه څه ډول چلند کوئ؟ آیا پېرودونکي له تاسو ښه خاطره وړي، ترڅو بل ځل محصوالت یا خدمات وپريي؟ ددې 

لپاره چې د پېرودونکو غوره خدمتونه ولرئ ډاډ ترالسه کړئ چې غوره کسان چې الزم مهارتونه لري په کار ګومارل شوي، یا هغوی ته د پېرودونکو د خدمتونو په 

برخه کې اغیزمنه روزنه ورکړل شوې.

ظاهري بڼه: آیا ستاسو د کاروبار بهرنی ډول او شکل داسې دی چې پېرودونکي را جلب کړي او یا هم هغوی د توکو د پېرلو پر مهال ستاسو په هټۍ یا رشکت 

کې د آرامښت احساس وکړي؟

د کاروبار مالک په ځينو ځایونو کې د پیسو د لګولو اختیار لري، اما ځینې لګښتونه باید حتمي ويش. د بېلګې په توګه مالیات هغه لګښت دی چې باید په هر 

حال کې ورکړل يش. د نغدي جریان مدیریت له تاسو رسه مرسته کوي چې د حتمي لګښتونو د ورکړې پر مهال پیسې په واک کې ولرئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته د یو کاروبار د څيښتنې بېلګه وړاندې کوو چې په څه ډول د پانګونکې په اړه فکر کوي. فاطمه د یو سینګارتون څیښتنه ده. هغه پوهېږي چې بیې، کیفیت، 

د خدمتونو اعتبار، د هټۍ ظاهري بڼه او د پېرودونکو خدمتونه په خرڅالو څومره اغیزه لري. په الندې برخه کې وګورئ چې هغه هر یو عامل په څه ډول په پام 

کې نييس.

بیې:

فاطمه غواړي د بیو له مناسبوايل ډاډ ترالسه کړي. د دې د سینګارتون بيې تقریباً له نورو سینګارتونونو رسه ورته دي خو فاطمه غواړي چې د پیرودونکو لپاره 

يې بيې ترټولو غوره وي.

لومړی ګام: هغه خپل رسیدونه ګوري، ترڅو پوهه يش چې په کومو شیانو یې پیسې ورکړې او وسایل او محصوالت یې له کومه ځایه پېريل. فاطمه له نورو هغو 

ځایونو رسه هم چې د دې د اړتیا وړ توکي پلوري، د انټرنټ یا ټيلفون له الرې اړیکه نیيس.

دوهم ګام: کله چې هغې نورعرضه کوونکي پیدا کړل، له هغوی غواړي که ډېر توکي پريم بيې ټيټې کړئ او که چېرې بيې ټيټې وي بیا ډېر توکي اخلم. فاطمه 

همدارنګه پوښتنه کوي، چې د انتقال لګښتونه څومره دي؟

دریم ګام: که چېرې هغوی د لویو فرمایشونو لپاره ټیټې بیې وړاندې کړي، باید ډاډ ترالسه کړي چې د زیاتو توکو د پېرلو د ساتلو خوندي ځای لرئ. فاطمه باید 

وګوري چې د فرمایش د ورکړې پرمهال کايف نغدې پیسې لري. که چېرې کايف پیسې ونلري، بله الر داده چې فرمایشونه په کریډټ یا پور وپريي.
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کیفیت او اعتبار

فاطمه غواړي ډاډه يش چې پېرودونکي یې د خدمتونو له کیفیت خوښ دي.

لومړی ګام: هغه خپل د وېښتانو د وچولو ماشین ګوري. آیا دغه ماشین په سمه توګه کار کوي؟ زیات غږ خو نه کوي؟ آیا د کار پر مهال خو نه ګل کېږي؟ آیا 

د زړښت يا ورو کار له امله خو به زیاته برېښنا نه لګوي؟

دویم ګام: فاطمه پریکړه کوي چې د وېښتانو وچولو نوي ماشین ته اړتیا ده. هغه د وېښتانو د وچولو د ماشین د پلورونکو رشکتونو په لټه کې کېږي ترڅو د هغوی 

بیې او کیفیت و ارزوي. فاطمه دا پريکړه هم کوي چې څه وخت يې نصب کړي، نصبول يي څومره وخت نييس، او د لېږد او نصبولو لګښتونه يې څومره دي.

دریم ګام: فاطمه خپل مايل صورت حسابونه ګوري چې آیا کايف نغدې پیسې شته که نه؟ که چېرې کايف پیسې نه وي آیا په کریډټ يې اخیستلی يش؟ که 

چېرې ځواب منفي وي، آیا د کورنۍ له غړو یا د پور ورکولو له کوم کوچني بنسټ نه پور ترالسه کولی يش؟ څومره وخت وروسته او د څومره سود رسه بېرته بیا 

باید پور ورکړي؟

ظاهري بڼه

د فاطمې کاروبار وده کوي او د پېرودونکو شمېر زیاتېږي. د سینګارتون صالون باید نوی رنګ او فرش يش.

لومړی ګام: فاطمه د داسې نوي فرش په لټه کې ده چې صالون نوی او زړه راښکونکی کړي. هغه تر ټولو غوره محصول په غوره بیه پیدا کوي.

 

دوهم ګام: فاطمه د عاید صورت حساب او د یادداښت کتاب ګوري ترڅو پوه يش په کوم فرصت فرش هوار او رنګ وکړي ترڅو پېرودونکو او کاروبار ته مزاحمت 

ونيش. یا کېدای يش د فرشولو پر مهال صالون وتړي.

او د رنګاملۍ  په کریډټ رنګ  آیا  نه وي  پیسې  نه؟ که چېرې کايف  نغدې پیسې شته که  آیا کايف  دریم ګام: فاطمه خپل مايل صورت حسابونه ګوري چې 

خدمات اخیستلی يش؟ که چېرې ځواب منفي وي، آیا د کورنۍ له غړو یا د پور ورکولو له کوم کوچني بنسټ نه پور ترالسه کولی يش؟ څومره وخت وروسته او 

د څومره سود رسه بېرته بیا باید پور ورکړي؟

د پېرودونکو خدمتونه:

فاطمه غواړي ډاډ ترالسه کړي چې پېرودونکي یې له خدمتونو خوښ دي.

لومړی ګام: فاطمه له خپلو پېرودونکو څخه د خدمتونو په اړه نظر پوښتنه کوي او له هغوی څخه وړاندیزونه غواړي. فاطمه له نورو سالونونو لیدنه کوي ترڅو 

وویني په خپلو خدماتو کې نور کوم بدلونونه راوستلی يش. هغه له پېرودونکو رسه د خپلو کارکوونکو د چلند او خربو اترو څارنه کوي.

دویم ګام: فاطمه ځينې وختونه خپل کارکوونکي په مناسب مهال کې پېرودونکو ته د اغیزناکو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه روزي. هغه پوهېږي چې د 

پېرودونکو خدمتونه یې د کاروبار د بریا لپاره ډېر مهم دي.

هره پرېکړه چې تاسو کوئ پر لګښت او ګټې اغیز لري. کله چې د خپل کاروبار د ښه کولو لپاره پالن جوړوئ، ډاډه شئ چې دا پالن په څه ډول ستاسو کاروبار 

ته وده ورکوي او خرڅالو مو ډېروي. تاسو همدارنګه کوالی شئ خپله پانګونه په پړاو پړاو تررسه کړئ او له بل پړاو مخکې د لومړي پړاو د عوایدو له مقدار ځان 

خرب کړئ. په داسې وخت کې پانګونه وکړئ چې کاروبار ته مود وده او پرمختګ ورکړي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

رسید – د وړاندې شوو توکو او خدماتو لیست او هغه مبلغ مقدار چې باید ورکړل يش.

کریډټ- د هغو توکو د پیسو د ورکړې اعتبار او فرصت دی چې مخکې پېرل شوي دي.

سود- هغه پیسې چې په منظم توګه په ټاکيل نرخ د پور اخیستل شوو پیسو لپاره ورکول کېږي.



  مايل مدیریت  |   59

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

د پېرودونکو خدمتونه- ټول هغه فعالیتونه چې د پېرلو وړاندې، په وخت، او وروسته د پېرودونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره تررسه کېږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دا مطالب وګورئ

آیا توضیح کوالی شئ چې »عرضه او تقاضا« څه شی دي او ولې باید پرې پوه شم؟ ۹.  قیمت اېښودل	 

څنګه پوهېدلی شم چې پېرودونکي په کومو شیانو د پیسو د ورکړې لیوالتیا لري؟ ۹.  قیمت اېښودل	 

څه ډول د ارزښت پر بنسټ بیې وټاکم؟ ۹.  قیمت اېښودل	 

 



60   |   دستیار

.۱۹
زما په کاروبار کې د عاید 
او لګښتونو لپاره موسمي 

بدلونونه په څه مفهوم دي؟
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ډېری ادارې په خپل کاوربار کې د هوا د موسمي بدلون، کلتوري ماحول لکه رخصتۍ، او یا هم ځینو پیښو لکه ښوونځي ته د ماشومانو بیرته تګ له کبله، ځینې 

بدلونونه تجربه کوي. دغه موسمي بدلونونه کیدای يش نظر ستاسې د کاروبار ډول ته، سرتې او کوچنۍ اغېزې ولري.

په موسمي بدلون پورې تړيل کاروبارونه ښایې په يوه ځانګړي موسم کې ډېره کمه تقاضا اویا هم ډېره کمه ګټه ولري او یا هم شاید د یوه وخت لپاره په بشپړه 

توګه وتړل يش. د بېلګې په توګه، د بزګرۍ کارونه د کال په ځینو میاشتو کې ډېر وي، اما په ژمي کې وروکېږي یا بالکل په ټپه والړېږي. د آیسکریمو یو کاروبار، 

لکه د کابل په ښار کې د ایس لنډ آیسکریم پلورنځی، ښایې د ژمي په ساړه موسم کې ډېر محدود شمېر پېرودونکي ولري. د کال په ځینو مهمو پيښو کې کې 

لکه د اخرت په رخصتیو کې او یا هم د نوي کال په پیلیدو کې، په سوداګریزو چارو کې یو بیروبار رامنځته کېږي او د خرڅالو له زیاتوايل ډېره ګټه السته راځي.

لرونکو  او کم عاید  لرونکو میاشتو  لوړ عاید  اغیزه ولري. مناسبه پالن جوړونه د  په ټول کال کې  باندې  دغه موسمي بدلونونه کېدای يش ستاسې پر خرڅالو 

میاشتو تر منځ د تعادل د رامنځته کولو لپاره حیايت ارزښت لري. د موسمي بدلونونو په درک کولو رسه تاسې کوالی شئ داسې پالن جوړ کړئ چې کله مو 

کاروبار ښه وي پیسې وګټئ، او کله مو چې کاروبار په ټپه والړ وي بیا لګښتونه راکم کړئ. د بېالبېلو هغو موسمونو په اړه فکر وکړئ چې پر تاسې باندې اغیزه 

کوي، تاسې څرنګه هغوی ته چمتووالی نیسئ او له همدې بدلونونو څخه څنګه ګټه پورته کوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

دا مهمه ده چې موسمي بدلونونه درک کړو، چمتووالی ورته ونیسو او ګټه ترې واخلو. د امینې بېلګې ته وګورئ چې څرنګه هغې بدلیدونکی موسم په ګوته او 

ګټه ترې پورته کوي او دا کړنه د هغې د کاروبار د عاید او لګښتونو لپاره په څه معنی ده.

امینه له بزګرانو څخه میوه او ترکاري پیري او بیا د هغې د انتقال، پاکولو، بسته بندي کولو او بیا په بازار او رستورانټونو کې د پلورلو لپاره خلک ګامري.

لومړی ګام: امینه خپل د عاید صورت حساب او د نغدي پیسو جریان صورت ګوري او وینې چې د دويب په موسم او له هغه را وروسته میاشتو کې ښه ډېر عاید 

او لګښتونه لري خو د ژمي په میاشتو کې یې خرڅالو ډېر کم دي. د موسمونو پیژندنه د هغې پر کاروبار باندې اغیزه کوي او له همدې کبله نوموړې په دقت 

رسه ګوري چې څرنګه کوالی يش د موسمونو جریان مدیریت کړي.

دویم ګام: امینه خپل ثابت لګښتونه او بدلېدونکي لګښتونه ګوري. هغه مجبوره ده چې خپل ځینې ثابت لګښتونه لکه کرایه او ځینې پورونه )چې د کاروبار په 

پیل کې یې اخیستې( که هر ډول موسم وي، هغه تادیه کړي. د هغې بدلېدونکي لګښتونه لکه معاشونه )د کارکوونکو تنخوا(، ترانسپورت او بازارموندنه کېدای 

يش د ښه مشغول موسم او خرڅالو له مخې ښکته او پورته والړ يش. 

درېیم ګام: امینه مجبوره ده ثابت لګښتونه د خرڅالو پام کې نیولو پرته اداء کړي، دا باید د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره یوه الره ومومي. دلته امینه تصمیم 

نیيس چې د پرسيل او دويب د میاشتو ګټې وسايت او هغه بیا د ژمي په موسم کې د خپلو ثابتو لګښتونو د ورکړې لپاره وکاروي. همداشان امینه کوالی يش چې 

د ډېر خرڅالو لرونکو میاشتو په درشل کې د خپلو محصوالتو یا تولیداتو او خدماتو بیه لوړه کړي. په دې خاطر دا باید د بازار څېړنه وکړي تر څو ووینې چې ایا 

تر کومې بیې پورې خلک چمتو دي، پیسې پرې ورکړي.

امینه کوالی يش ځینې غیر رضوري لګښتونه را کم کړي. دا چې د ژمي په میاشتو کې هغه ډېر کم  څرنګه چې د ژمي په میاشتو کې خرڅالو ډېر کم وي، 

محصوالت پلوري، نو له همدې کبله هغه اړتیا نه لري چې کارکوونکو ته معاش او نور ترانسپوريت لګښتونه ورکړي. همداشان هغه کوالی يش خپل کاري ساعتونه 

را کم کړي، ټول برېښنایي وسایل بند کړي او یا هم هغه ساحه چې خپل توکي یې کې زیرمه کړي دي، را کمه کړي. 

څلورم ګام: امینه ځینو فرعي محصوالتو ته پام کوي )هغه شیان یا توکي چې د نورو توکو د جوړولو په پروسه کې رامنځته کېږي( ترڅو په خپل کاروبار کې د 

عاید اضايف منبع ډېره کړي. امینه وروسته له فکر او څېړنې دې نتیجې ته رسیږي چې د خوړو پاتې شوين را ټول کړي او هغه بیا پر نورو باندې وپلوري تر څو 

یې په ژمې کې د څارویو لپاره وکاروي. همداشان نوموړې په پام کې لري چې خپل خايل والړې الرۍ د ښار په بېالبېلو برخو کې پرچون پلورنځيو ته د لوازمو 

او توکو د انتقال په برخه کې په کار واچوي. 
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د نغدي جریان صورت حساب – هغه مايل سند چې دا ښیې ستاسې کاروبار ته څومره پيسې راځي او څومره پيسې تري ځي.

ثابت لګښتونه - هغه لګښتونه چې د پلور په زیاتوايل یا کموايل بدلون نه کوي.

عاید )Income(– ټولې پیسې چې د پلور، خدماتو یا پورونو له الرې ستاسې کاروبار ته راځي.

د عاید صورت حساب – هغه مايل سند چې د عايد )درآمد( او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو راټولولو فعاليت دی.

بازار موندنه – هغه پروسه چې خپلو پېرودنکو ته ورسېږئ او ورته څرګنده کړئ چې ويل باید دوی ستاسو محصول یا خدمات وپېري.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

بدلېدونکي لګښتونه – هغه پیسې چې ستاسې د محصوالتو دجوړولو او پلورلو لپاره لګول کېږي او د هر واحد محصول په پلورل رسه زیاتیږي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د نغدي جریان صورت حساب څه شی دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ثابت او بدلېدونکي لګښتونه کوم دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ګټه څه شی ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

آیا زما په کاروبار کې داسې فرعي محصوالت شته چې عواید رامنځته کړی يش؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

بازارموندنه څه شی ده؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار څېړنه څه ده او څنګه هغه تر رسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه 	 
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.۲۰
آیا زما په کاروبار کې داسې 
فرعي محصوالت شته چې 

عواید رامنځته کړی يش؟
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فرعي محصوالت هغه توکي یا پاتې شوين دي چې د یوه بل يش د جوړولو په بهیر کې رامنځته کېږي. دا هغه څه دي چې د یوه بل محصول د تولید یا فعالیت 

څخه وروسته، پاتې کېږي. فرعي محصوالت د اصيل تولید شوي محصوالتو په پرتله د ټیټ ارزښت لرونکي وي او ډېر وختونه د کثافاتو په سرتګه ورته کتل کېږي. 

ځینې وختونه دا فرعي محصوالت لکه څرنګه چې وي همغسې پلورل کېږي، يا د ډېر عاید لپاره له نور پروسيس وروسته پلورل کېږي ترڅو کاروبار ته ډېره ګټه 

رامنځته کړي. 

د بېلګې په توګه، د لبنیاتو په فارمونو کې غواګانې د شیدو د تولید لپاره ساتل کېږي. په دې لړ کې د همدې غواګانو فرعي محصوالت رسه )فاضله مواد( دي. 

دلته د غواګانو اصيل تولید شیدي دي، خو موږ رسه هم ترې تر السه کوو چې لږ ارزښت لري. خو د زیات عاید د تر السه کولو په خاطر، بزګران کوالی يش د 

خپلو غواګانو رسه د کښتونو د حاصلخیزۍ لپاره د کود په توګه وپلوري.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د الندې بېلګو په لوستلو پوهېدای شئ چې امینه او فهیمه څرنګه له فرعي محصوالتو څخه ګټه تر السه کوي:

امینه په کيل کې له بزګرانو څخه میوه او ترکاري اخيل. امینه هغه پاکوي او بسته بندي کوي یې او بیا یې پر رستورانتونو او پلورنځیو باندې پلوري. د میوو او 

ترکاریو پوټکي، ډنډر او پوستکي هغوی ته د فرعي محصوالتو په څیر پاته کېږي چې ښه نبايت رسه ورڅخه جوړېدای يش. 

فهیمه له لرګیو څخه زینتي توکي جوړوي. هغه لویې او وړې تختې او ډډې اخيل او بیا په بېالبېلو سایزونو کې ترې کاسې جوړوي. هغه د لرګیو په اره کولو، 

تراشلو او پالیش کولو رسه کاسې جوړوي. د کار په پای کې چې کوم لرګي او ټوټې پاته کېږي، هغه د سونګ د توکو په څیر کارول کېدای يش.

امینه او فهیمه باید پوه يش چې دغو اضايف توکو ته څوک اړتیا لري او په څومره بیه پرې ورکوي. له همدې کبله هغه مقدار پیسې چې دوی یې له دې اړخه 

تر السه کوي هغه یو اضايف عاید ګڼل کېږي.

امینه او فهیمه بازار ته ځي او هلته ګوري چې په بازار کې هم دا کود او هم دا د سونګ لرګي شته او له هغوی څخه یې د بیې پوښتنه کوي.  لومړی ګام: 

همداشان دوی د همدې توکو هغه اندازه پيټي ګوري چې ښه پلور لري. دا فعالیت د بازار د څېړنې یوه برخه ده، چې دې د پېرودونکو د اړتیاوو او غوښتنو په 

اړه معلومات راغونډوي.

دویم ګام: وروسته امینه او فهیمه له ملګرو، د کورنۍ له غړو او په بازار کې له خلکو رسه خربې کوي او له هغوی نه پوښتې چې څه يش ته اړتیا لري او یا هم دا 

چې هغوی څه ډول تولیدات یا محصوالت خوښوي. دوی همداشان د بزګرانو د کواپراتیف له ګروپ رسه د خربو کولو په اړه تصمیم نیيس.

فرعي  دا  نیيس چې خپل  تصمیم  فهیمه  او  امینه  ونیول شول،  الندې  کتنې  تر  معلومات  غونډ شوي  را  ټول  خوا  له  دوی  د  هغه چې  له  وروسته  ګام:  درېیم 

محصوالت یعنې کود او د سونګ لرګي د بازار د تقاضا مطابق بسته بندي کړي او د وخت او بسته بندۍ د لګښتونو )کار او مواد( پر بنسټ بیه پرې کېږي.

څلورم ګام: دوی تصمیم نیيس چې آیا د فرعي محصوالتو پيټۍ په خپلو پلورنځيو کې وپلوري او که یې په عمده توګه په بازار کې په سوداګرو باندې وپلوري. 

په دې کار رسه هغوی د خپلو نورمالو تولیداتو او محصوالتو تر څنګ د کود او د سونګ د لرګیو د فرعي محصوالتو په اضافه کولو رسه یوه د عاید اضايف رسچینه 

هم رامنځته کړه او له بلې خوا یې هغه وخت او انرژي چې د همدې اضايف توکو د دفع کولو لپاره باید لګولې وای، له هغې څخه یې هم مخنیوی وکړ.

د امینې د ګټې او زیان په صورت حساب کې، هغه نه یوازې د میوو د خرڅالو له درکه عاید تر السه کوي، بلکې د همدې میوو له پټوکو او پوستکو څخه د جوړ 

شوي کوډ د پلور له کبله رامنځته شوي عاید هم ثبت کوي. د فرعي محصوالتو د پلور عاید د میوو د خرڅالو د عاید هومره ندی، خو هغه پیسې چې دا یې له 

بېکاره توکو څخه تر السه کوي، هغه یو اضايف عاید ګڼل کېږي.

د کال له پيله تر اوسه )افغانۍ(ثور )افغانۍ(عاید

۳۵،۰۰۰۶۰،۰۰۰انار
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۲۵،۰۰۰۴۰،۰۰۰مڼې

۱۵،۰۰۰۳۵،۰۰۰زردالو

۱۰،۰۰۰۱۸،۰۰۰انځو

۳،۰۰۰۷،۰۰۰د کود خرڅالو

۸۸،۰۰۰۱۶۰،۰۰۰ټولټال عاید

په تفکر او د بازار په څېړلو رسه د فرعي محصوالتو له پلور څخه د اضايف عاید ترالسه کول ډېر ګټور وي. له فرعي محصوالتو څخه د عاید ترالسه کول هغه وخت 

مهم دي چې اصيل کاروبار مو دومره ښه ګټه ونلري.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

عاید )Income(– ټولې پیسې چې د پلور، خدماتو یا پورونو له الرې ستاسې کاروبار ته راځي.

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو راټولولو فعاليت دی.

ګټه – هغه مثبت مقدار پیسې چې له عاید څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه پاته کېږي.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

ګټه څه ده او څنګه هغه پېژندلی شم او له دې څخه زما موخه څه ده؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

څنګه کولی شم مصارف او لګښتونه مدیریت کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د بازار څېړنه څه شی ده او څنګه هغه تر رسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 
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.۲۱
آیا کوالی شم د ورکول کېدونکو مالیاتو 

مقدار مدیریت کړم او د خپلو مالیاتو 
د لګښتونو په اړه پالن جوړ کړم؟
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L اساسات

هر کاروبار باید مالیه ورکړي. راټول شوي مالیات د ښاروالۍ، والیت او یا د هېواد د حکومت له خوا د ټولو خلکو د اړينو خدماتو د تر رسه کولو لپاره کارول کېږي. 

په دغو خدماتو کې سړکونه، روغتونونه، پولیس، د سړک د غاړې ګروپونه، اوبه، ښوونځي، د کثافاتو پاکول او ځینې نور هغه خدمات شاملیږي چې زموږ ژوندې 

پرې خوندي او ښه کېږي. مالیات معموالً د کاروبار د ارزښت یا عاید او یا هم د ملکیت د ارزښت له مخې ټاکل کېږي.

تاسې باید د افغانستان پر عایداتو د مالیې له قانون څخه ځانونه ښه خرب کړئ، ځکه دا قانون ستاسې پر کاوربار باندې هم اعاملیږي. تاسې کوالی شئ خپل د 

فعالیت کاري جواز تر هغه وخته پورې معترب وساتئ چې حکومت ته مالیه ورکوئ. زیاتره کاروبارونه چې لرلید يې په هدفمنده توګه وده کول دي، خپل مالیات 

په خورا دقت رسه اداء کوي. که چیرې تاسې دولت ته د بېالبېلو مالیاتو او مکلفیتونو په اړه پوه شئ بیا کوالی شئ چې په ډېره اسانۍ رسه د خپلو مالیاتو د 

ورکړې چارې پر مخ یوسئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

په افغانستان کې هر کاروبار پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون تابع دی او د افغانستان حکومت دا قوانین وخت په وخت رسه تعدیل کوي. له همدې کبله تاسې 

هم باید د حکومت له خوا په دې برخه کې د نویو بدلونونو له راتلو څخه خرب و اوسئ. په دې اړه تر ټولو غوره الره دا ده چې د وړو مالیه ورکوونکو له ریاست، د 

منځینو مالیه ورکوونکو له ریاست او سرتو مالیه ورکوونکو له ریاست رسه په اړیکه کې و اوسئ، چې دا ټول د مالیې وزارت تر چرت الندې کار کوي او د دولت د 

ټولو عوایدو اداره پر غاړه لري.

پر عایداتو باندې د مالیاتو د قانون له مخې باید حکومت ته د خپل عاید او لګښتونو په اړه راپور ورکړئ. د هرې میاشتې، هرې ربعې او هر کال په پای کې 

تاسې باید عاید او لګښتونه حکومت ته ورښکاره کړئ او وضع شوي مالیات تادیه کړئ. د افغانستان حکومت د هغو رشکتونو لپاره چې په خپل وخت رسه راپور 

نه ورکوي او مالیاته نه تادیه کوي، یو لړ جریمې او مجازات ټاکيل دي. کله چې تاسې په دې اړه کوښښ کوئ او د مالیاتو له رشایطو څخه خرب یاست، نو کوالی 

شئ چې په اسانئ دا ټول کارونه مخ ته یوسئ او خپل کاروبار مو جاري وساتئ. د بېالبېلو مالیايت رشایطو په اړه د مرشحو معلوماتو د تر السه کولو په خاطر 

مهرباين وکړئ د مالیاتو د ورکړې الرښود په غور ولولئ.

د مالیاتو پینځه ډولونه شتون لري چې باید تاسې یې په اړه خرب و اوسئ او ورته جدي پاملرنه وکړئ:

د کارکوونکو موضعي مالیه

کله چې تاسې خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوئ، مکلف یاست د خپلو کارکوونکو د معاش یوه برخه د ماليې په توګه دولت ته وسپارئ. د مالیاتو بېالبېل حدونه 

شته او ستاسې کارکوونکي ښایې له هغو حدونو په يوه کې رايش. د مالياتو د بېالبېلو حدونو او د مالیاتو د محاسبې د پاڼې په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره د مالياتو 

د ورکولو د الرښوود موادو ته رجوع وکړئ تر څو د هر اندازه معاش د اړینې مالیې اندازه معلومه کړئ.

پر کرایې موضعي مالیه

ستاسې د کاروبار د ودانۍ یا کور له میاشتنۍ کرایې څخه یوه مشخصه سلنه مالیه حکومت ته ورکول کېږي.

تاسې کوالی شئ د هغه کور یا اپارمتان له څښنت رسه د کرایې د قرارداد په مهال دا موضوع رشیکه کړئ چې له میاشتنۍ کرایې څخه یو مقدار پیسې حکومت 

ته د ماليې په توګه ورکړي. هغه رشکتونه چې د کرايي مالیه نه وضع کوي او حکومت ته يې نه ورکوي، حتی که د آپارمتان له مالک څخه يې د مياشتنۍ کرايې 

د ورکړې په وخت کې هم نه وي کمه کړې، بیا هم د ماليې په ورکړه مکلف دي.

د قراردادي موضعي مالیه

قراردادي ته د ورکول کېدونکو پیسو څخه یوه سلنه پیسې باید د قراردادي د مالیې په توګه دولت ته ورکړل يش. که چیرې په هر کال کې د قرارداد د پیسو مبلغ 

له ۵,۰۰۰,۰۰۰ افغانیو کم وي، مکلف نه یاست چې له هغو څخه د مالیې پیسې وضع کړئ خو د پیسو د ورکړې د میاشتې له پای ته رسیدو وروسته د لسو 

ورځو په جریان کې باید دولت ته د پیسو د ورکړې په اړه راپور ورکړئ. د هغو فرعي قراردادیانو لپاره چې رسمي معترب کاري جوازونه لري، تاسې مکلف یاست 

چې له هغو څخه ۲ سلنه مالیه وګرځوئ او هغه رشکتونه چې رسمي معترب کاري جوازونه نه لري، له هغو څخه ۷ سلنه مالیه وګرځوئ، او دولت ته یې ورکړئ.
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مالیات انتفاعي 

هغه عواید چې تاسې یې د کاروبار له بېالبېلو پېرودونکو څخه تر السه کوئ، د دولت د مالیاتو تابع دي. د بېلګې په توګه، کله چې تاسې د کاروبار له کوم 

پېرودونکي څخه په خپل بانکي حساب کې پیسې ترالسه کوئ، تاسې مکلف یاست چې ۴ سلنه مالیه دولت ته ورکړئ. ځینې سوداګریز مشرتیان ستاسو د 

پیسو له ورکړې څخه ۲ سلنه مالیه وضع کوي او ستاسې په استازیتوب یې دولت ته ورکوي. پاتې ۲ سلنه باید تاسې دولت ته تادیه کړئ. د مالیاتو د رسید یوه 

نسخه باید تاسې په خپلو اسنادو کې خوندي وساتئ.

په کلنیو عوایدو مالیات

د کال په پای کې باید هر رشکت د خپلو عوایدو او لګښتونو په اړه یو بشپړ مرشح راپور دولت ته وړاندې کړي. د حکومت مالیايت ادارې د دې راپورونو فارمټونه 

او منونې په وړیا توګه ورکوي. دا اسناد معموالً د بیالنس شیټ، د عاید د صورت حساب، جدولونو او مهالوېشونو په بڼه دي چې په کې ځینې واړه توپیرونه وجود 

لري. که چیرې تاسې خپل مايل صورت حسابونه چمتو کړي وي، دا کار به تاسې رسه مرسته وکړي چې دا فورمې په ډېره اسانه توګه ډکې او حکومت ته یې 

وسپارئ. په عمومي توګه، رشکتونه مکلف دي چې له خپلې خالصې ګټې څخه د لګښتونو په منفي کولو رسه ۲۰ سلنه مالیه دولت ته ورکړي.

دولت ته د مالیاتو ورکول ستونزمن او ډارونکی کار دی، خو که چیرې سم ګامونه واخیستل يش تاسې کوالی شئ چې خپل مالیات په اسانۍ رسه 

ورکړئ او خپل کاروبار مو روان وساتئ. په دې اړه الندیني ګامونه په پام کې ونیسئ:

لومړی ګام: د حسابدارۍ د مناسب سیستم لرل له تاسې رسه د مايل صورت حسابونو په جوړولو کې مرسته کوي او همداشان له تاسې رسه د مالیاتو په ورکړه 

کې کمک کوي. کله چې تاسې ښه اسناد ولرئ، نو په اسانه توګه خپل مالیات په خپل وخت رسه ورکوالی شئ.

دویم ګام: هغه بېالبېل مالیات چې تاسې یې باید ورکړئ، په ګوته کړئ. د هرې میاشتې، ربعې او کال په پای کې د خپلو مايل صورت حسابونو له مخې د 

دولت له خوا اړینې فورمې  ډکې کړئ. د فورمو په اړه خپل ځانونه ښه پوه کړئ. تاسې کوالی شئ په دې اړه له خپل محاسب او یا هم د مايل خدماتو له کوم 

دفرت څخه مرسته وغواړئ. د خدماتو وړاندې کوونکی له تاسې څخه د یو مقدار فیس په اخیستلو رسه ستاسې ټولې مالیايت چارې پر مخ وړي. 

درېیم ګام: د مالیاتو د فورمو له مخې، تاسې باید محاسبه شوی مقدار مالیات په مستقیمه توګه د دولت په حساب کې جمع کړئ. د مالیاتو بیل باید د تاسو 

د ورکړې وړ حسابونو په راپور کې شامل وي، تر څو د هغه تادیه مو په یاد پاتې وي. د پیسو له ورکړې وروسته هغه رسیدونه له ځانه رسه وساتئ. همداشان، د 

راتلونکو مراجعو لپاره خپل د مالیاتو فورمونه او اسناد په سمه توګه دوسیه بندي کړئ. 

څلورم ګام: کله چې مو خپل مالیايت مکلفیتونه رفع کړل، خپل ټول اسناد بشپړ او تیار وساتئ. زیاتره وختونه د دولت له خوا ارزیايب کوونکي راځي، داهغه 

خلک دي چې پوهیږي باید څومره مالیات واخیستل يش او دا هغه خلک دي چې ستاسې کاروبار یا ملکیت ګوري او تصديق کوي چې مالیات په سمه توګه 

ورکړل شوي دي. ښایې هغوی شخصاً تاسې ته دريش او یا هم له تاسې څخه وغواړي چې د خپلو عوایدو او لګښتونو په اړه ورته اسناد ورکړئ. ستاسې د کاروبار 

د عاید په خاطر به هغوی هر کال او یا هم هر دری میاشت ستاسې د عاید په اړه راپور وغواړي. ستاسې د کاروبار د لګښتونو لپاره، هغوی ښایې د مناسبو اسنادو 

غوښتنه وکړی ترڅو په ډاګه کړي چې آیا په ریښتیا هم دا لګښتونه شوي او که نه. خپل اسناد مو کم تر کمه د پنځو کلونو لپاره له ځانه رسه وساتئ. د افغانستان 

پر عاید اتو باندې د مالیاتو د قانون له مخې، د مالیې وزارت د دې حق لري چې تر پنځو کلونو پورې له تاسې څخه اسناد وغواړي.

پینځم ګام: د حکومت له مالیايت ادارې څخه د تصفیې مکتوب تر السه کړی. کله چې مو خپل مالیات دولت ته ورکړل نو تاسې ته به د مايل کال په پای 

کې یو مکتوب درکړل يش. دولت ښایې هر کال سمدستې ستاسې کاوربار یا رشکت تفتیش نه کړي، اما شاید همداسې وکړي. په هر صورت تاسې باید خپل 

اسناد منسجم او تیار ولرئ.

د دولت بېالبېلې ادارې له یوه بل رسه کاري اړیکې او حقوقي تعهدات لري ترڅو ډاډ تر السه کړي چې ټولو رشکتونو او کاروبارونو خپل مالیات دولت ته تسلیم 

کړي. په دې اړه د سوداګریزو جوازونو صادروونکې ادارې او د مالیاتو اخسیتونکي ادارې له یوه بل رسه ډېرې تړلې دي. کله چې تاسې مالیه ورکوئ، نو باید 

خپل د فعالیت جواز مو هم معترب وي. په دې اړه تر ټولو غوره الره دا ده تر څو د مالیاتو د قانون په اړه ښه پوه و اوسئ او خپل مالیات مو هر څه ژر دولت ته 

ورکړئ، تر څو له جریمه کېدو څخه وساتل شئ.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د ورکړې وړ حسابونه - هغه پیسې چې د پور ورکوونکو په رشکت پور دي.
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بېالنس شیټ – هغه مايل سند چې دا څرګندوي ستاسې کاروبار د وخت په يوه ټاکلې دوره کې څومره شيان لري او څومره د خلکو پوروړی دی.

لګښتونه – د توکو او خدماتو لپاره له کاروبار څخه د پیسو ورکړه.

مايل صورت حسابونه – د یوه کاروبار د مايل فعالیتونو رسمي سوابق دي چې بېالنس شیټ، د عاید صورت حساب او د نغدي جریان صورت حساب کې شامل دي.

د عاید صورت حساب –هغه مايل سند دی چې د عاید او لګښتونو تر منځ توپیر ښیې.

عوايد )Revenue( – هغه مقدار پیسې چې په معمول ډول د توکو یا خدماتو د پلور له الرې ستاسې کاروبار ته راځي. 

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د نغدي جریان صورت حساب څه شی دی؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

مايل صورت حسابونه څه شی دي او بايد ولې هغه وکاروم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

د عوايدو صورت حساب )د ګټې او زيان صورت حساب( څه شی دی او هغه څنګه کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

زه ولې بېالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه باید هغه جوړ کړم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

A اضايف شته وسایل

د مالیاتو د ورکړې الرښود

د مالیاتو د محاسبې پاڼه
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.۲۲
د نغدو پیسو د ورکړو په ګډون 

د معامالتو د اداره کولو لپاره 
غوره الرې چارې کومې دي؟
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L اساسات

سوداګریزې معاملې د کاروبار او د هغوی د پېرودونکو، پلورونکو او د نورو کسانو ترمنځ چې راکړه ورکړه وررسه کوي، متقابل عملونه دي. معاملې کېدای يش 

ډېرې ساده وي )لکه د یوې ورځپاڼې پیرودل( او یا هم ډېر پیچلې وي )لکه د یوه دفرت د ودانۍ پیرودل( چې ډېر وخت نیيس او زیات شمېر نور کاروبارونه هم 

په کې راښکیل کېږي. په عمومي توګه، هر څه چې پېښېږي ځینې حسابدارۍ يې ثبت کوي. دا کار کېدای يش په الس او په ځانګړي توګه که چیرې د معاملو 

شمېر ډېر وي، په کمپیوټر تر رسه يش.

 

نغدې پیسې د توکو او خدماتو د پیر او پلور لپاره په اسانۍ کارول کېږي. دا کار هر چیرې په پراخه کچه منل شوی او د دواړو شخيص او سوداګریزو معاملو په 

برخه کې کارول کېږي. خو د نغدو پیسو اصيل ستونزه دا ده چې هغه په اسانۍ رسه ورکیږي او یا هم غال کېږي. په کاروبار کې، د پیسو غال او پر دې نه پوهیدل 

چې څومره پیسې راغلې او څومره والړې، دا ټول یوه لویه ستونزه ده. د چک یا کریډټ کارټ کارول ډېر خوندي کار دی، خو دا کار بیا هم زیاتو پروسو، د اضايف 

لوازمو پیرودو )د کریډیټ کارټ ماشینونو( او برېښنايي تعقیب ته اړتیا لري. په هر صورت، په دې برخه کې تر ټولو مهمه خربه دا ده چې د کاروبار څښنت باید 

د نغدو پیسو په ګډون د ټولو معاملو مسوول و اويس.

په برېښنايي بڼه د پیسو ورکړه د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پر یوه عام کار باندې اوښتی ده. په برېښنايي بڼه د پیسو د ورکړې لپاره ډېره رواج الره د 

ګرځنده ټیلفونونو کارول دي. د یوه کاروبار د څښنت په توګه، تاسې باید د ورځې له ټیکنالوژۍ رسه خپل ځانونه عیار کړئ او باید دا یقیني کړئ چې خپلو ټولو 

پېرودونکو ته مو د پیسو د ورکړو، هر ډول ممکن انتخابونه وړاندې کړي دي. په نوي ټیکنالوژۍ رسه سوداګریزې معاملې ډېرې ساده، اسانه او خوندي تر رسه 

کېږي. په برېښنايي بڼه د پیسو ورکړه کېدای يش نظر هغو نورو رشکتونو ته چې ال اوس هم په نغدي بڼه رسه پیسې تر السه کوي، ستاسې لپاره یوه ګټه و اويس.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د پیسو مطمئنه ورکړه

ایا یوه مشرتي پیسې مخکې له مخکې ورکړي دي او که د  دا ډېره مهمه ده چې پوه شو پیسې څه مهال حصول شوې دي، چې په دې رسه تاسې پوهیږئ 

خدماتو یا محصوالتو لپاره باید پیسې ورکړي. همداشان دا په دې خاطر هم ډېره مهمه ده چې وروسته تاسې کتلی شئ دا معامله چا کړې، څه وخت یې کړې، 

کوم خدماتو یا محصوالت يې د څومره پیسو په مقابل کې پېريل دي. د معاملو د بیا کتنې او تعقیب وړتیا له تاسې رسه مرسته کوي چې پوه شئ کوم خدمات یا 

محصوالت په زیاته اندازه پلورل کېږی، ستاسې له خوا ټاکل شوې بیه څومره ده، کوم ډول پیرودونکي دا محصوالت پیري او دا وړتیا درکوي چې څومره پیسې 

مو حصول او څومره تادیه کړې دي. 

د بېلګې په توګه، فاطمه د ښار په يوه ډېره مزدحمه سیمه کې د معتربو خوړو یو کوچنی رسټورانټ لري. د دې رستورانټ زیاتره پېرودونکي د غرمې د ډوډۍ په 

مهال ورته راځي او ډېر بیروبار لري. دلته دوو پېرودونکو ډوډۍ وخوړله او له رسټورانت څخه ووتل خو فاطمه نه پوهیدله چې ایا هغوۍ خپلې پیسې ورکړې او که نه.

کله چې هر پېرودونکی ډوډۍ خوري، فاطمه له هغو څخه د پیسو د اخیستلو په مهال یو رسید هم ورکوي. دلته په دې سیستم کې فاطمه کوالی شئ وویني 

آیا هغوی پيسې ورکړې او که نه. د هغه رسید یوه کاپي له فاطمې رسه پاته کېږي او هلته نېټه، د ورکړل شویو پیسو درک، مقدار او د پیسو د حصول کوونکي 

کس نوم لیکل کېږي. په دې رسه یوه کاپي پېرودونکو ته ورکوي او یوه کاپي له فاطمې رسه پاته کېږي. دغه رسید د حسابدارۍ د نغدو پیسو په لیجر یا د بانک 

په راجسرت کې د عوایدو )هغه پیسې چې کاروبار ته راځي( د ثبت لپاره کارول کېږي.

د نغدو پیسو له انتقال څخه مخنیوی

نغدې پیسې په اسانۍ ورکیږي یا غال کېږي، غوره ده چې د زیات مقدار نغدو پیسو له ګرځولو څخه مخنیوی وکړو. د بېلګې په توګه، فاطمه د عمده پلورونکو 

مارکیټ ته والړه ترڅو د خپل پلورنځي لپاره مواد وپیري. هغې څو بېالبېل محصوالت او تولیدات انتخاب کړل، چې پیسې یې هم ډېرې کېږي. فاطمه د دومره 

ډېرو پیسو انتقال ته اندېښنه لري خو باید عرضه کوونکو ته يې ورکړي. فاطمه نغدې پیسې پخپل جاري حساب کې اچوي. او د نغدو پیسو د کارول پرځای 

يې مقابل کس ته بانکي چک وليک. فاطمه چک د چک په راجسټر کې ثبت کړ او د پیسو ورکړه يې هم ثبت کړه. د میاشتې په پای کې، بانک هغې ته خپل 

میاشتني بانکي صورت حساب لیږي چې پکې لیکل شوي دومره پیسې عرضه کوونکي ته ورکړل شوې.

د پیسو ناوخته ورکړه

فاطمه د خپل رسټورانټ لپاره نوي چوکۍ اخيل. دا چوکۍ به تر دریو اونیو پورې هغه ته تسلیم کړل يش. فاطمه اوس نه غواړي خپلې پیسې اوس وکاروي، 

ځکه اوس هغه باید ځینې نور بیلونه اداء کړي او هیله لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې نورې پیسې ترالسه کړي. د هغې تصمیم دا دی چې د خپل کاروبار 
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د اعتبار په کارولو، دا چوکۍ په کریډیټ رسه واخيل. د دوکان څښنت هوکړه کړې چې چوکۍ د واخيل خو تر تسليمۍ پورې دې پیسې نه ورکوي. دلته باید 

فاطمه ډاډ تر السه کړي چې د چوکیو د تسلیمېدو تر وخته پلورونکي ته پیسې ورکولی يش، که يې ورنشوی کړی بيا باید ډېر لوړ فیس ورکړي تر څو د پلورنځي 

څيښنت ته خپل کريډټ )اعتبار( ونه باييل.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

حسابداري- په کاروبار کې د مايل معلوماتو د سوابقو ثبت کول.

چک- هغه ځانګړې پاڼه چې په بانک کې له جاري حساب څخه د لګښتونو د ورکړې لپاره کارول کېږي.

د چک راجسټر – د یوه جاري حساب د چک، ډيبټ او کریډیټ د معامالتو لیست دی.

جاري حساب- له بانک رسه هغه هوکړه چې په حساب کې د پیسو د اچولو او د لګښتونو په موخه د چک ليکلو سهولت برابروي. 

لیجر – يو ليجر د یوه رشکت د ټول عمر د مايل معامالتو بشپړ ثبت دی.

پلورونکي – هغه کس یا اداره چې د پلور لپاره محصوالت او خدمات وړاندې کوي.

B :د دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

عاید څه شی دی او څرنګه خپل عايد پېژندلی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

جاري حساب څه شی دی او څنګه يې کارولی شم؟ ۱۲. مايل مدیریت	 

حسابداري څه شی ده؟ ۱۱. حسابداري	 

لیجر څه شی دی؟ ۱۱. حسابداري	 

څنګه نغدې پیسې مدیریت کوالی شم؟ ۱۱. حسابداري	 

 

A اضايف شته مواد

د بانک راجسټر
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وسیيل    


