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L :اساسات

صورت حساب مالی اسنادی است که به شام در اداره تشبث تان کمک منوده و سوابق رسمی فعالیت های مالی تشبث شام را تشکیل می دهد. از آنجایی که 

شام وقت، کار و پول تان را رصف تشبث خود می کنید، لذا می خواهید مطمنئ شوید تا پولی را که برای حامیت خانواده و رشد تشبث خود نیاز دارید، از این 

منبع بدست آورید.

سه صورت حساب مالی بسیار مهمی وجود دارد که باید هر ماه به آن ها مراجعه منوده و آنها را تحلیل منایید و عبارتند از: صورت حساب عواید )مفاد و رضر(، 

ورقه بیالنس و صورت حساب پول نقد. صورت حساب های دیگری هم است که با رشد تشبث تان به تدریج از آن ها استفاده خواهید کرد، اما صورت حساب های 

فوق عام ترین و پرکاربردترین اسناد یا گزارش های مالی می باشند.

صورت حساب مفاد و رضر نشان می دهد که آیا تشبث شام مفاد می کند یا رضر؟ ورقه بیالنس نشان می دهد شام در تشبث تان چه مقدار پول دارید و چه مبلغ 

از دیگران مقروض هستید. صورت حساب پول نقد، آمد و رفت پول به تشبث شام را ثبت و مدیریت می کند.

تا  باید این صورت حساب های مالی را هر ماه بررسی و تجدید کرده و در جای محفوظ و بصورت محرمانه نگهداری کنید. این اسناد به شام کمک می کند 

بدانید: چه وقت و چگونه باید از مصارف خویش بکاهید؟ آیا مفاد می کنید یا خیر؟ چگونه برای تغییرات در تشبث خود برنامه ریزی میکنید؟ آیا تا چه حد در 

تشبث خود موفق هستید؟ معلومات الزم برای این صورت حساب ها را می توانید از اسناد سوابق حسابداری که عبارت از لیست روزانه ی درآمدها و مصارف درج 

شده در یک روزنامچه )ژورنال( می باشد، بدست آورید. 

K :بیشرت بدانیم

صورت حساب مفاد و رضر چگونگی کارکرد گذشته ی تجارت شام را نشان می دهد. این صورت حساب از دو بخش عمده تشکیل یافته است: عواید )پولی که 

تشبث شام بدست می آورد( و مصارف )پولی که رشکت شام مرصف می کند(. با مقایسه ی عواید و مصارف، قادر خواهید بود بدانید که آیا رشکت یا تشبث شام 

پول منفعت بدست آورده یا رضر می کند. وقتی مصارف را از عواید کرس کنیم، آنچه باقی می ماند فایده خوانده می شود. صورت حساب مفاد و رضر از عملکرد 

تجارت یا تشبث شام در جریان یک دوره زمانی چون ماهانه، سه ماهه یا ساالنه خرب می دهد.

ورقه بیالنس )Balance Sheet( نشان می دهد که رشکت چه چیزی را در اختیار دارد. از دیگران )افراد و نهاد ها( چه مقدار مقروض است و ارزش رشکت یا 

تشبث برای مالک چقدر است. ورقه بیالنس سه بخش دارد: دارایی ها، بدهی ها/قروض و سهم مالکین )تفاوت بین دارایی ها و بدهی های رشکت(. این سند 

را بخاطری ورقه بیالنس یا Balance Sheet می گویند که ستون دارایی های سند، همیشه مساوی به مجموع بدهی ها و سهم مالکان رشکت می باشد. درحالی 

که صورت حساب مفاد و رضر عملکرد گذشته ی رشکت را نشان می دهد، ورقه بیالنس وضعیت رشکت را در مقطع زمانی مشخص بیان می کند )یعنی رشکت در 

حال کنونی در چه وضعیت است(.

صورت حساب پول نقد، پولی را نشان می دهد که به رشکت وارد شده و نیز پولی که از رشکت خارج می شود. این سند کمک می کند تا بدانید چه مقدار پول 

نقد در اختیار دارید و آیا این پول برای فعال نگهداشنت رشکت کافی است یا خیر. این سند چه در حاالتی که رشکت شام پر رونق باشد و چه زمانی که کمرت 

رونق داشته باشد، بسیار مفید است و شام را در برنامه ریزی بخاطر پرداخت مصارف تان یاری می رساند.

الزم است تا این صورت حساب ها را به موقع و دقیق تکمیل کنید. وقتی رشکت شام کوچک است، می توانید خودتان این صورت حساب ها را بسازید. با رشد 

رشکت، شاید الزم شود کسی را استخدام کنید تا صورت حساب های شام را آماده مناید. حتی وقتی کس دیگری صورت حساب های مالی شام را تهیه می کند، 

تشبث خود  در  را  مالی  مندرج صورت حساب های  مفید  معلومات  اینکه  برای  باشید.  بلد  را  آن ها  استفاده ی  و  بررسی منوده  را  آن ها  نیز  باید همیشه خودتان 

استفاده کنید، الزم است تا این اسناد را بدانید. این صورت حساب ها ابزاری است که شام را کمک می کنند تا بدانید رشکت یا تشبث تان در وضعیت مناسب 

قرار دارد یا خیر.

گاهی رضورت می شود از اشخاص دیگر بخواهید تا صورت حساب های شام را مالحظه کنند. ممکن از یک محاسب یا کسی مشوره بخواهید که بتواند شام را در 

اتخاذ تصمیم درست تجارتی همکاری مناید. زمانی که بخواهید از بانک یا مرجع قرضه دهنده ی دیگر قرض بگیرید، نیز این اسناد بسیار مفید متام می شوند. نکته 

آخر اینکه، اگر بخواهید رشکت تان را بفروشید یا کسان دیگری را دعوت به رسمایه گذاری در آن منایید، معلومات صورت حساب های مالی بسیار مهم خواهد بود.
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C :واژه نامه این بخش

صورت حساب های مالی- اسناد و سوابق رسمی فعالیت های مالی یک رشکت یا تشبث که شامل ورقه بیالنس)Balance Sheet(، صورت حساب  مفاد و رضر و 

صورت حساب پول نقد می باشد.

دارایی ها- هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در اختیار دارد.

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی است که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار از افراد 

و سایر نهاد ها مقروض هستید که مکلف با تادیه آن میباشید.

سوابق حسابداری- سوابق معامالت مالی درآمدها و مصارف که روزانه و یا اغلب اوقات ثبت شده باشند.

صورت حساب پول نقد- سند مالی که آمد و رفت پول  را در رشکت شام نشان می دهد.

صورت حساب  عواید )مفاد و رضر( - سند مالی است که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

بدهی ها- هر چیزی که رشکت شام به دیگران مدیون است یا مجموع مطالبات دیگران از رشکت شام.

فایده- مبلغ باقی مانده بعد از تفریق منودن مصارف از عواید )درآمد(.

سهم مالکین- ارزش رشکت یا مبلغی که بعد از تبدیل کردن دارایی های رشکت به پول نقد و تادیه قروض رشکت میتوان به سهم داران رشکت پرداخت.

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

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

برای ترتیب و نگهداری صورت حساب های مالی از کجا می توانم کمک بگیرم؟ 12. مدیریت مالی	 

صورت حساب پول نقد چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

دارایی ها چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

بدهی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

فایده چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب وضعیت مالی

صورت حساب پول نقد

)t-taBle Income Statement( صورت حساب مفاد و رضر در دفرت بیالنس یا جدول تی
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 .2
صورت حساب  عواید )مفاد و رضر( 

چیست و چگونه از آن استفاده  کنم؟
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L :اساسات

و  به رشکت می آید(  )پولی که  عاید  از دو بخش عمده تشکیل شده است:  و  نشان می دهد  را  مفاد و رضر چگونگی عملکرد گذشته رشکت تان  صورت حساب 

مصارف )پولی که رشکت مرصف می کند(. صورت حساب مفاد و رضر از عملکرد تجارت یا تشبث شام در جریان یک دوره زمانی چون ماهانه، سه ماهه یا ساالنه 

خرب می دهد.

صورت حساب مفاد و رضر چگونگی کارکرد گذشته ی تجارت شام را نشان می دهد و از دو بخش عمده تشکیل یافته است: عواید )پولی که در تشبث شام بدست 

می آید( و مصارف )پولی که رشکت شام مرصف می کند(. با مقایسه ی عواید و مصارف، قادر خواهید بود بدانید که آیا رشکت یا تشبث شام مفاد کرده یا رضر. 

وقتی مصارف را از عواید کرس کنیم، آنچه باقی می ماند مفاد خوانده می شود. صورت حساب مفاد و رضر از عملکرد تجارت یا تشبث شام در جریان یک دوره 

زمانی چون ماهانه، سه ماهه یا ساالنه خرب می دهد.

هدف از صورت حساب مفاد و رضر این است که به مدیران و رسمایه گذاران نشان داده شود که آیا رشکت در مدت زمان مورد نظر )گزارش(، مفاد کرده یا رضر. 

این کار برای بررسی عملکرد گذشته ی رشکت شام مفید متام شده و می توان از آن برای پیش بینی دقیق تر عملکرد آینده استفاده کرد.

بسیار مهم است که شام مصارف کاروبار تجارتی خود را رصفاً از حساب تجارتی تان بپردازید. تجارت یا تشبث شام جدا از خود تان، یک مرجع مستقل دانسته 

میشود. اگر روزی بخواهید برای رشکت خود قرضه بگیرید یا آن را بفروشید، مهم است که اسناد حاکی از کسب منفعت رشکت در دست داشته باشید، زیرا هیچ 

کس حارض نیست در کاری رسمایه گذاری کند که عاید نداشته و مفاد نکرده باشد. 

K :بیشرت بدانیم

برای اخذ دقیق ترین معلومات، باید هر ماه صورت حساب مفاد و رضر تهیه شود تا بتوانید رشکت تان را بهرت مدیریت منوده و حساب دقیقی از مقدار پول هایی 

داشته باشید که به رشکت وارد می شود و نیز مقدار و محل پول هایی که برای رشکت مرصف می گردد.

ظاهراً پیگیری و حفظ اسناد عواید و مصارف کار زیاد می خواهد، اما صورت حساب مفاد و رضر، ابزار مهمی است که شام را در مدیریت کاروبار تجارت ی تان 

کمک می مناید. تعقیب درآمدها و مصارف تاحدودی به معاینه ی درجه حرارت بدن یک کودک مریض شباهت دارد. یعنی حرارت سنج به شام مشکل صحی را 

خرب می دهد تا بتوانید به مشکل رسیدگی کنید. به همین منوال، صورت حساب مفاد و رضر به شام اجازه می دهد »درجه حرارت« رشکت خود را معاینه کنید تا 

تشخیص دهید آیا نیاز به ایجاد تغییر در چگونگی اداره و مدیریت رشکت تان وجود دارد یا خیر.

ذیالً رهنمود قدم به قدم آشنایی با عام ترین اجزای ترتیب صورت حساب مفاد و رضر ارایه می گردد:

چگونه صورت حساب مفاد و رضر بسازم؟

قدم 1: نخست صفحه ی خط کشی شده و دارای دو یا سه ستون آماده کنید. این کار را می توانید با دست، توسط نرم افزاری چون برنامه ی اکسل یا به کمک 

شخص متخصص حسابداری انجام دهید. ستون سوم را بخاطر نشان دادن درآمدها، مصارف و فایده تشبث تان از آغاز سال تا اکنون عالوه کنید. 

  

بطور مثال آرایشگاه فاطمه را درنظر بگیرید. فاطمه که 32 سال دارد، از چهار سال به این سو مالک این آرایشگاه بوده است. او سه نفر آرایشگر مو و یک نفر 

آرایشگر ناخن استخدام کرده است. فاطمه مدیریت آرایشگاه و فروش محصوالت را به عهده دارد.

این منونه ی صورت حساب مفاد و رضر اوست:

قدم 2: در قسمت باالی ستون اول، منابع درآمد پول را بنویسید و در پایین آن مراجع مرصف را یادداشت منایید. در ستون سوم )عاید سال تا این تاریخ( را 

بنویسید که عبارت از مجموع عوایدی است که تا این تاریخ در سال مورد نظر درآمد داشته اید. در این جدول، فاطمه در ماه ثور مبلغ 39،337 افغانی بدست 
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آورده و از آغاز سال )ماه حمل( تاکنون 78,674 افغانی عاید داشته است.

درآمد ثور )به افغانی( عاید سال تا این تاریخ )به افغانی(

خدمات آرایش ۳۹,۳۳۷ ۷۸,۶۷۴

فروشات ۲۳,۵۲۸ ۴۶,۵۱۶

قرضه ۶,۸۰۰ ۱۳,۶۰۰

مجموع درآمد ۶۹,۶۶۵ ۱۳۹,۳۳۰

مصارف

۷,۰۵۰ ۳,۵۲۵ کرایه

۱,۳۶۰ ۶۸۰ آب

۳,۰۰۰ ۱,۵۰۰ برق

۱۰ ۱۰ تیل جرناتور

۲۷,۲۰۰ ۱۳,۶۰۰ معاشات

۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ مواد مورد رضورت خدمات آرایشی

۱۳,۶۰۰ ۶,۸۰۰ اجناس برای فروش

۱,۳۶۰ ۶۸۰ مالیات 

۱,۷۰۰ ۱,۷۰۰ مصارف بازاریابی

۱,۰۰۰ ۵۰۰ مصارف متفرقه

۴,۲۰۰ ۲,۱۰۰ صفایی و ترمیم

۱۴,۲۸۰ * ۷,۱۴۰ * سود قرضه

۶,۸۰۰ ۶,۸۰۰ مصارف رسمایوی

۹۴,۹۱۰ ۵۱,۶۹۵ مجموع مصارف

۴۴,۴۲۰ ۱۷,۹۷۰ مفاد خالص

قدم 3: در ستون دوم ارقام هر کتگوری درآمدها و مصارف را درج کنید. این ارقام از روزنامچه حسابداری گرفته می شود.

مفاد خالص: )حاصل تفریق متام مصارف به شمول مصارف رسمایوی و سود قرضه ی بازپرداخت شده  از مجموع درآمد(

فایده خالص ماه فربوری به افغانی: 69,665 – 51,695 = 17,970

قدم 4: در ستون سوم درآمد و مصارف ماه جاری و ماه  های قبلی امسال را درج کنید و در نتیجه )درآمد سال تا این تاریخ( بدست خواهد آمد.

توجه داشته باشید که در ماه قبلی )حمل( هیچ گونه مصارف رسمایوی نبوده است. لذا مبلغ مصارف رسمایوی 6,800 افغانی باقی می ماند.

* بازپرداخت قرضه شامل 5% سود نیز می شود.

قدم 5: از صورت حساب مفاد و رضر تکمیل شده چه چیزی می توان آموخت؟

با استفاده از صورت حساب مفاد و رضر، می توانید دریابید که رشکت تان در کدام موارد عاید یا رضر می مناید و کدام مواقع سال برای تشبث تان بهرت است. 

برخی ماه ها مقدار درآمد کمرت از مصارف است )رضر( و در ماه های دیگر عاید بیشرت از مصارف خواهد بود )مفاد(. در ماه فربوری، فاطمه مبلغ 17,970 افغانی 

مفاد خالص دارد، ولی در ماه های دیگر شاید تشبت وی رضر مناید.

بخاطر پالن گذاری برای ماه هایی که رضر می کنید، می توانید بازاریابی های مشخص ای انجام دهید، مثل گذاشنت قیمت ویژه باالی تعدادی از خدمات برای 

مشرتیان مشخص به منظور جلب مشرتی بیشرت. )بخش بازاریابی را ببینید(.
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پایین می آید،  تان  درآمد  ماه هایی که  در  بتوانید  تا  است  بسیار مهم  بانکی  مفاد خالص در یک حساب  از مدرک  نقد  پول  توجه  قابل  مبلغ  انداز منودن  پس 

مصارف تان را بپردازید. درعین حال شام برای امور انکشافی آینده نیز باید پول نگهداری منایید.

C  :واژه نامه این بخش

روزنامچه حسابداری- سوابق معامالت مالی درآمدها و مصارف که روزانه و یا اغلب اوقات در آن ثبت شده باشند.

مصارف رسمایوی- مصارف کالنی چون ملکیت، تعمیر و تجهیزات )موبل و فرنیچر، ابزار و وسایل، و کارهای توسعه ای(.

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود. مثالً پرداخت پول برق یا معاش کارمندان.

صورت حساب مفاد و رضر- سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

رسمایه گذار- فرد یا رشکتی که امکانات مالی را فراهم میکنند به این امید که فایده مالی بدست آید.

معاشات- مجموع پولی که به کارگران، خود و دیگران پرداخت می کنید.

مفاد- مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

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

برای ترتیب و نگهداری صورت حساب های مالی از کجا می توانم کمک بگیرم؟ 12. مدیریت مالی	 

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 12. مدیریت مالی 	 

مفاد چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

برای آگاهی از این که کدام بخش کارم بیشرت منفعت دارد، چگونه از صورت حساب مفاد و رضر استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب مفاد و رضر

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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 .3
صورت حساب پول نقد چیست؟
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L :اساسات

صورت حساب پول نقدی مقدار پولی را که در یک نقطه ی زمانی وارد یک رشکت شده و یا از آن خارج می شود ثبت و به منایش میگذارد. این سند کمک می کند 

تا بدانید چه مقدار پول نقد در اختیار دارید و آیا این پول برای فعال نگهداشنت رشکت کافی می باشد یا خیر؟ این سند چه در حاالتی که کار رشکت شام رونق 

داشته باشد و چه زمانی که رونق نداشته باشد، بسیار مفید است و شام را در برنامه ریزی بخاطر پرداخت مصارف تان یاری می رساند. در برنامه ریزی تادیه ی 

مصارف تجارتی و تشخیص این که آیا مقدار پول نقد کافی برای پرداخت مصارف احتاملی آینده از جمله معاشات در اختیار دارید یا خیر، صورت حساب پول 

نقد شام را کمک می کند تا این نیازمندی های مالی تانرا تحلیل و ارزیابی منایید.

صورت حساب پول نقد مالکان تشبثات و رسمایه گذاران را یاری می دهد تا پروسه های کاری یک رشکت را درک کنند و بدانند که پول رشکت از کجا بدست می آید 

و این پول ها چگونه به مرصف می رسد. داشنت جریان نقدی خوب و تعقیب جریان نقدی تان برای موفقیت و فعال نگهداشنت رشکت حیاتی است و به شام اجازه 

می دهد قرضه های رشکت را پرداخته و تجارت خود را توسعه دهید.

بطور مثال، عزیزه به دلیل کمبود پول نقد قبل از عید نزدیک بود تشبث البسه اش را متوقف کند. او چشم به راه دریافت پولی از یک مشرتی عمده اش در ماه 

قبل از عید بود، اما مشرتی نتوانست پول را به موقع بپردازد. عزیزه جریان نقدی ماه های گذشته ی تشبث اش را پیگیری نکرده بود و منی دانست برای خریدن 

بود که مقدار موجودی دکانش  و الزم  زیاد دریافت کرد  از عید سفارش های  نیاز دارد. پیش  پول  به چه مقدار  پرداخت حق الزحمه ی خیاطان وغیره  تکه باب، 

را افزایش دهد، اما پول کافی در اختیار نداشت. او خوش شانس بود که برادرش قرضه ی کوچکی به او داد، در غیر آن منی توانست مصارف اش را پوره کند و 

احتامالً مجبور می شد تشبث اش را متوقف مناید. او از این اتفاق درس سختی گرفت و اکنون سیستم خوبی برای پیگیری جریان نقدی اش دارد.

K :بیشرت بدانیم

صورت حساب پول نقد مقدار پولی را که در یک نقطه ی زمانی وارد رشکت و یا از آن خارج می شود نشان می دهد و به مالکان تشبثات و رسمایه گذاران کمک 

می کند تا بدانند رشکت چگونه کار می کند، پول رشکت از کجا بدست می آید و چگونه به مرصف می رسد.

برای ساخنت صورت حساب پول نقد باید دریافتی ها و پرداختی های نقدی هامن ماه را ببینید. مبلغ نقدی که برای هر قلم فروش به شام پرداخته شده است 

در روزنامچه ثبت گردیده و در لیجر سوابق حسابداری تان لیست خواهند شد. بعد، همه ی مصارفی را که در هامن ماه پرداخته اید لیست خواهید منود. در آخر، 

مصارف نقدی را از مبالغی که وارد رشکت شده است، تفریق خواهید کرد. رقم حاصله برای شام نشان خواهد داد که در حساب جاری تان چه مقدار پول برای 

پرداخت مخارج ماه جاری باقی مانده است.

او  اکنون  گرفت.  تجهیزات اش  برای خرید  قرضه ای  او  قبل،  ماه  بود. سه  کار وی خوب  ماه گذشته وضعیت  است.  و سوغات  تحفه  دکاندار  یک  ماللی  مثال: 

قرضه اش را بازپرداخت می کند.

قدم 1: درآمد حاصل از فروشات ماه گذشته را فهرست کنید.

درآمده:

39,337 فروشات و خدمات    

قدم 2: مصارف نقد آن ماه را فهرست کنید.

مصارف نقد:

) ۱۰,۲۰۰ ( معاشات )شامل معاش خود شام(   

کرایه       ) ۲,۶۷۵ (

مواد                      ) ۸۰۰ (

مالیات      ) ۷۰۰ (

برق                                                                         ) ۵۰۰ ( 

پرداخت قرضه                                                   ) ۱,۰۰۰ (

مجموع مصارف     ) ۱۵,۸۷۵ ( 
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قدم 3: مجموع هزینه ها را از درآمد کرس کنید تا جریان نقد خالص بدست آید.

23,462 جریان نقد خالص    

مبلغ نقد باقی مانده در پایان ماه را جریان نقد خالص می گوییم. این ماه برای ماللی ماه خوبی بوده است. مصارف ماهوار او، بشمول بازپرداخت قرضه مبلغ 

15,875 افغانی بوده و او اکنون مبلغ 23,462 افغانی در حساب جاری خود پس انداز دارد.

ماه مورد نظر، ماه خوبی بوده است اما ماه بعد بخاطر پایان یافنت جشن عید ممکن مالی درآمد کمرتی داشته باشد. اما مصارف کرایه، معاشات، مالیات و برق 

مثل ماه قبل ادامه خواهد داشت و تغییر فصلی مشرتی بر مقدار این مبالغ اثری ندارد.

پس انداز نقدی چیست؟

پس انداز نقدی مبلغ پولی است که شام در بانک بخاطر مصارف تجارتی خود نگهداری می کنید تا در مواقعی که تشبث تان پول کافی برای پوشش مصارف 

شام در یک دوره ی زمانی بدست منیاورد، از آن استفاده کنید. در قضیه ی ماللی، پولی که او بعد از تادیه ی مصارف ماهانه ذخیره کرده است، باید در حساب 

باید معادل  انداز نقدی  از آن استفاده مناید. معموالً توصیه می شود که پس  نباشد،  برای پوشش مصارف کافی  تا موقعی که درآمدهایش  جاری اش نگهدارد 

اوسط مصارف سه تا شش ماهه ی تشبث باشد.

C :واژه نامه این بخش

قرض- پولی که از افراد یا نهاد ها به عنوان قرضه اخذ میکنید و قرضه ی بانکی مثال عمده آن است. 

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

روزنامچه )جورنال(- حساب مفصل ای که همه ی معامالت مالی یک تجارت یا تشبث در آن ثبت می شود.

لیجر- لیجر ریکارد کامل معامالت مالی در طول دوره ی فعالیت رشکت است.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

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

برای ترتیب و نگهداری صورت حساب  مالی از کجا می توانم کمک بگیرم؟ 12. مدیریت مالی	 

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 12. مدیریت مالی	 

شیوه های مناسب اداره ی معامالت از جمله پرداخت های نقدی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری	 

حسابداری )BookkeepIng( چگونه ما را در مدیریت مالی کمک می کند؟ 11. حسابداری	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب پول نقد
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 .4
دارایی چیست؟
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L اساسات

ایجاد  آینده برای تشبث تان منفعت  دارایی هرچیز ارزشمندی است که رشکت شام در اختیار دارد. دارایی در واقع داشته ها و ثروت رشکت شامست که در 

خواهد کرد. دارایی ها به دو نوع دسته بندی می شوند: الف( دارایی های ملموس یا فزیکی مثل پول نقد، موجودی گدام، ، مواد خام، تجهیزات و امالک؛ ب( 

دارایی های ناملموس یا اقالم غیرفزیکی چون وبسایت، نرم افزار، شهرت و روابط یا حقوق معنوی.

دارایی هایی از قبیل پول نقد، تدارکات، تجهیزات و امثال آن به شام کمک میکند چیزهایی را که نیاز دارید خریداری کنید، کاال ها را که به فروش می رسانید 

تهیه منایید، و خدمات الزم را به مردم عرضه کنید تا رشکت شام فایده داشته باشد.

داشنت دارایی های ارزشمند درعین حال به شام فرصت می دهد تا قرضه و اعتبار )اعتامد کسی که به شام پول خواهد داد و می داند که بعداً پول اش را به او بر 

میگردانید( بدست آورید. بانک ها، رسمایه گذاران و اشخاص زمانی برای رشد کاروبار شام قرضه خواهند داد که بدانند چیزهای با ارزش بخاطر برآوردن تعهد 

خود در امر بازپرداخت قرضه در اختیار دارید.

K بیشرت بدانیم

در تجارت و کار تشبث، دارایی های گوناگون وجود دارد. دارایی های ملموس عبارت از اقالم فزیکی مثل پول نقد، تجهیزات، ابزار، تعمیرات، زمین، موجودی، 

مواد، تیلیفون موبایل، فرنیچر، کمپیوتر، وسایط و طلبات باالی مشرتیان می باشد؛ ب( دارایی های ناملموس عبارت از اقالم غیرفزیکی چون وبسایت، حقوق 

معنوی، عالیم تجارتی، برندها، نرم افزار و روابط می باشد.

انواع دارایی ها:

دارایی های ناملموس دارایی های ملموس

وبسایت پول نقد مواد

حقوق معنوی تجهیزات و ابزار مهارت های تخنیکی 

عالیم تجارتی تعمیرات فرنیچر

برند زمین کمپیوتر

نرم افزار موجودی وسایط

روابط تیلیفون طلبات باالی مشرتیان

دارایی ها از نظر چگونگی استفاده و قابلیت تبدیل به پول نقد نیز به دو دسته طبقه بندی می شوند:

دارایی های جاری- دارایی هایی اند که در مدت یک سال یا کمرت استفاده شده و به آسانی میتوان آنها را به پول نقد تبدیل کرد. دارایی های ذیل را 

میتوان، اقالم دارایی های جاری نامید:

پول نقد	 

حسابات جاری و پس انداز	 

موجودی	 

تدارکات	 

حساب طلبات باالی مشرتیان	 

دارایی های ثابت یا دراز مدت - دارایی هایی که کاربرد دراز مدت، طوالنی تر از یک سال داشته و به آسانی قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را ندارند. 

دارایی های ذیل را میتوان، اقالم دارایی های ثابت نامید:

تجهیزات	 

موبل و فرنیچر	 
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تعمیر	 

وسایط حمل و نقل	 

دارایی ها در ورقه بیالنس گنجانده می شوند. ورقه بیالنس آنچه را رشکت در اختیار دارد، آنچه به دیگران مدیون است، و ارزش سهم مالکین را نشان می دهد. 

ورقه بیالنس سه بخش دارد: دارایی ها، بدهی ها، و سهم مالکین . ارزیابی ورقه بیالنس یک نهاد قوت مالی آن را آشکار می سازد و این که آیا رشکت مورد نظر 

قادر به برآوردن مسئولیت های مالی  اش میباشد یا خیر.

ارزش یک دارایی را چگونه پیدا کنیم؟

ارزش دارایی های جاری را می توان با بررسی آنچه برای آن دارایی پرداخته شده است، تعیین کرد. ممکن این رقم پول نقد موجود در دست یا در حساب 	 

بانکی باشد. قیمتی باشد که شام برای تدارکات و موجودی پرداخته اید، یا اطالع از ارزش فعلی یک چیز باشد.

 قیمت سابق یک دارایی عبارت از قیمت ای است که در وقت خرید آن دارایی پرداخته شده است. ارزش بازار یک دارایی عبارت از قیمتی است که همین 	 

اکنون بتوانید با فروش آن دارایی بدست آورید.

در طلبات شام می دانید که چه مقدار پول باالی مشرتیان تان باقی مانده است. این مبلغی است که انتظار دارید از مشرتیان خود دریافت کنید.	 

ارزش طوالنی مدت دارایی ها را با مالحظه ی قیمتی که اکنون بتوان آن ها را به فروش رساند، می توان تعیین کرد. ارزش عبارت از قیمتی است که شام با 	 

فروش آن ها در حال حارض می توانید بدست آورید، نه آنچه قبالً برای تهیه ی آن ها پرداخته اید. بهرتین شیوه ی تعیین ارزش اجناس این است که به بازار 

یا جایی که این اقالم فروخته می شوند رفته قیمت فعلی آن ها را بپرسید. ارزش دارایی های طوالنی مدت با گذشت زمان کاهش می یابد )استهالک(. 

C :واژه نامه این بخش

طلبات- پولی که انتظار دارید از مشرتیان دریافت کنید.

دارایی ها- هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در اختیار دارد.

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت دارید، ارزش سهم مالکین چه مقدار 

بوده و به چه اندازه یک تشبث از افراد یا نهاد های مالی قرضه گرفته است. 

بدهی- هر چیزی که رشکت شام به دیگران مدیون است یا مجموع مطالبات دیگران باالی رشکت شام.

حقوق معنوی )حقوق و امتیازات انحصاری(- جواز حکومتی که به دارنده ی آن، حقوق انحصاری را نسبت به پروسه، دیزاین یا یک نسخه ی جدید برای مدت 

معین واگذار می کند.

حقوق صاحبان سهم- ارزش رشکت یا مبلغی که بعد از تبدیل کردن دارایی های رشکت به پول نقد و تادیه قرضه ها بتوان به سهم داران رشکت پرداخت.

عالیم تجارتی- نشان، سمبول یا عبارت آشنایی که معرف محصول یا خدمتی است و از نظر حقوقی آن را نسبت به همه ی محصوالت دیگر متامیز می سازد.

 

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

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

دارایی ها چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

بدهی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه یک ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

حساب های قابل پرداخت و حساب های قابل دریافت )طلبات( چیست؟ 11. حسابداری	 
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A :ابزار موجود بیشرت

)Balance Sheet( ورقه بیالنس

 



  مدیریت مالی |   17

 .5
بدهی چیست؟
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L اساسات

بدهی عبارت از هر چیزی که رشکت شام به دیگران مدیون است یا مجموع مطالبات دیگران باالی رشکت شام را در بر میگیرد. معموالً بدهی مبلغی است که به 

عرضه کننده، بانک، قرضه دهنده، یا سایر ارایه کنندگان کاالها و خدمات بدهکار )مدیون( هستیم. برای تصفیه یک بدهی، باید پول نقد، خدمت یا دارایی به 

طرف یا طرف های مقابل بدهید. معاش قابل تادیه کارمند، قرضه ها و سود قرضه، مالیات بر عایدات پرداخت ناشده، و کاالها و خدمات دریافتی که قیمت آن ها 

هنوز پرداخت نشده باشد منونه هایی از بدهیی یک تشبث میباشند. اگر شام تشبث حکاکی داشته باشید و وسایل زینتی چوبی برای خانه ها و ادارات بسازید، 

معموالً برای ساخنت محصوالت به چوب باکیفیت نیاز پیدا می کنید. وقتی چوب از عرضه کننده دریافت می کنید و تعهد می دهید که چند ماه بعد پول اش را 

پرداخت خواهید کرد، در واقع بدهی خود را افزایش می دهید. 

K بیشرت بدانیم

هر تشبث یا تجارت متشکل است از:

دارایی ها- آنچه در مالکیت یک تشبث یا تجارت قرار دارد.	 

بدهی- آنچه رشکت به دیگران مدیون است.	 

سهم مالکین - بخشی از دارایی های رشکت که در مالکیت مالک )مالکان( قرار دارد.	 

دانسنت این که دیون شام )آنچه به دیگران مدیون یا مقروض هستید( چیست و چگونه آن ها را مدیریت کنید، بسیار مهم است.

دو نوع بدهی داریم:

قراردادی ها  آنان می خرید(،  از  را  یا خدمات  )آن هایی که شام جنس  فروشندگان  به  تادیات  این  پرداخت شود.  در جریان سال  باید  که  پولی  بدهی جاری: 

)کسانی که برای شام کار می کنند( و اقساط قرضه که تاریخ نهایی پرداخت آن ها در جریان سال تکمیل می شود.

بدهی طوالنی مدت: قرضی )آنچه شام مقروض هستید( که مدت پرداخت اش بیش از یک سال باشد. این شامل چیزهایی چون قرضه های دراز مدت یا رهن 

خرید تعمیر می شود.

جاری  های  بدهی  مدیریت  طریقه  است.  مصارف  کاهش  برای  شیوه ها  یافنت  و  شام  تشبث  اداره ی  چگونگی  بررسی  بدهی  مدیریت  مهم  های  راه  از  یکی 

جستجوی جاهایی است که اجناس و خدمات را با نرخ پایین تر عرضه می کنند تا به فروشندگان پول کمرت بپردازید. طریقه مدیریت بدهی های طوالنی مدت 

پرداخت به موقع یا زودهنگام بدهی ها و قرضه های تان است تا از افزوده شدن سود اضافی بر قرضه خود جلوگیری کنید.

بدهی در ورقه بیالنس که بیانگر وضعیت جاری مالی رشکت شامست، ثبت می شود. پرداخت ها به فروشندگان )تهیه کنندگان کاالها و خدمات شام( به حساب 

به  قادر  آیا  که  تا مشخص سازید  بدهی کمک می کند  مبلغ  دانسنت  است.  مهم  مؤلدیت رشکت شام  تعیین سطح  در  بدهی  مبلغ  ثبت می گردند.  پرداختنی 

بازپرداخت یک بدهی هستید یا خیر. اگر قرض شام بیشرت از درآمدتان باشد، نهاد تان احتامالً در ادامه ی فعالیت تجارتی با مشکل روبر شود.

هنگام جستجوی قرضه یا زمانی که بخواهید رشکت خود را بفروشید، قرضه دهنده یا خریدار برای تعیین سالمت و ارزش رشکت تان خواستار معلومات درمورد 

مقدار بدهی تان خواهد شد.

بهرتین راه پیگیری بدهی بررسی مبالغی که در هر دوره )مثالً ماهوار( به دیگران مدیون هستید، و سنجش تدابیر الزم برای باز پرداخت آن ها می باشد. شام 

حساب پرداختنی خود را می توانید روی ورق ثبت کنید و از حسابدار خود بخواهید حساب بدهی هر دوره را برای شام بدهد. بعنوان یک تجارت پیشه ی هوشیار 

باید همیشه متوجه بدهی خود باشید و نگذارید با رسرسید زمان پرداخت دیونی که اطالعی از آن ها نداشته اید نگران یا متعجب شوید.
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C :واژه نامه این بخش

حسابات پرداختنی- پولی که یک رشکت از افراد و نهادهای مالی مقروض است.

دارایی ها- هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در اختیار دارد.

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار مقروضید. 

برعالوه این، صورت حساب مالی ارزش سهم مالکین یک تشبت را نیز نشان میدهد. 

قرض- پولی که به شخص دیگر مدیون هستیم.

سهم مالکین- بخشی از دارایی های رشکت که در مالکیت مالک )مالکان( قرار دارد.

بدهی- هر چیزی که رشکت شام به دیگران مدیون است یا مجموع مطالبات دیگران باالی رشکت شام.

رهن- توافق قانونی بانک یا مرجع دیگری که برای خرید ملکیت )خانه، تعمیر، زمین( پول قرض می دهد و خریدار تا زمانی که قرضه را بازپرداخت نکند، مالکیت 

آن ملک را بدست نخواهد آورد.

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

دارایی ها چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه یک ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه سهم مالکین را محاسبه کنم؟ 11. حسابداری	 

حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی )طلبات( چیست؟ 11. حسابداری 	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب وضعیت مالی
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چرا به ورقه بیالنس )Balance Sheet( رضورت 

دارم و چگونه یک ورقه بیالنس را ترتیب دهم؟
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L اساسات

به دیگران چه مقدار مقروض است. ورقه  و  ورقه بیالنس )Balance Sheet( سندی است که نشان می دهد یک رشکت در زمان معین چه مقدار دارایی دارد 

ارزش رشکت در یک مقطع  از  واقع، ورقه بیالنس یک تصویری  بیالنس درعین حال نشان می دهد که شام در رشکت خود چقدر رسمایه گذاری کرده اید. در 

زمانی است.

چیزهایی را که رشکت در مالکیت خود دارد )مانند حساب جاری( آن را »دارایی« می خوانیم. آنچه را رشکت به دیگران مدیون است )قرضه بانکی یا خانوادگی( 

»بدهی« می گوییم. رسمایه گذاری شام در رشکت »رسمایه یا سهم مالکین« خوانده می شود.

ورقه بیالنس یکی از انواع صورت حساب های مالی است که رسمایه گذار یا بانک برای آن که از مصئونیت رسمایه گذاری اش با شام اطمینان حاصل کند، از شام 

تقاضا مینامید که در اختیار آنها قرار دهید. این سند را بخاطری ورقه بیالنس می گویند که ستون دارایی های سند همیشه مساوی به مجموع بدهی ها و سهم 

مالکین یا ارزش دارایی مالک رشکت می باشد.

به عبارت دیگر: دارایی ها= بدهی ها + رسمایه یا سهم مالکین 

اهمیت ورقه بیالنس در این است که تصویر رشکت شام را در مقطع زمانی مشخص ارایه می مناید. شام از ورقه بیالنس برای مقایسه داشته ها )دارایی های( و 

بدهی های خود استفاده می توانید. ورقه بیالنس در دانسنت ثبات رشکت تان به شام کمک می کند. آیا رشکت شام در برابر تنزل کوتاه مدت کسب و کار مقاوم 

و با ثبات خواهد بود؟ این صورت حساب برای تصمیم گیری درمورد ارزش ادامه ی کار رشکت نیز ابزار مهمی است.

K بیشرت بدانیم

چه چیزی در ورقه بیالنس شامل است؟

دارایی ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

دارایی های جاری: پول نقد موجود )در بانک(، حساب طلبات )پولی که در کوتاه مدت انتظار دریافت اش را دارید(.	 

دارایی های ثابت: تجهیزات، فرنیچر، ملکیت یا تعمیری که در مالکیت شامست. همچنان، اقالمی که برای مدت طوالنی دارای ارزش است )مثل وسایط 	 

حمل و نقل یا تجهیزات(.

موجودی: اقالمی که رشکت در اختیار دارد و دارای ارزش فروش است.	 

بدهی به دو دسته تقسیم می شود:

بدهی های جاری: مصارفی که باید در 12 ماه آینده تادیه شوند.	 

بدهی های طوالنی مدت: قرض هایی که در مدت طوالنی تر پرداخت می شوند مانند رهن و قرضه های بلند مدت.	 

سهم مالکان )که رسمایه نیز خوانده می شود( عبارت از مبلغی است ک مالکان برای ایجاد رشکت رسمایه گذاری کرده اند.

مفاد تقسیم ناشده: مفادی است که از تجارت به دست آمده و دوباره در رشکت رسمایه گذاری شده است.	 

سود سهم: بخشی از عواید رشکت که به سهم داران یک تشبث داده شده باشد.	 

چگونه ورقه بیالنس بسازم؟

قدم 1: صفحه ای از ورق یا برنامه ی اکسل را به نام رشکت آماده کنید که باالی آن عنوان »ورقه بیالنس« و تاریخ را بنویسید. )در بخش ابزار به منونه ی ورقه 

بیالنس مراجعه کنید.(
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قدم 2: دارایی های جاری و طوالنی مدت را در کتگوری های جداگانه و با ارزش پولی هرکدام فهرست کنید. بطور مثال:

پول نقد موجود در راجسرت یا بیالنس نهایی پول نقد در پایان روز	 

حساب جاری یا حساب پس انداز	 

موجودی	 

تجهیزات	 

موبل و فرنیچر	 

قدم 3: بدهی جاری و طوالنی مدت را به ترتیب کتگوری و ارزش پولی هر کدام فهرست کنید. بطور مثال:

پرداختنی	  حسابات 

معاشات پرداخت ناشده	 

کرایه پرداخت ناشده	 

قرضه ها	 

قدم 4: همه ی دارایی ها را باهم بنویسید. متام بدهی ها و سهم مالکان را یکجا بنویسید. مجموع دارایی ها باید مساوی به مبلغ مجموعی بدهی ها و سهم 

مالکان شود. دارایی ها= بدهی ها + سهم مالکان

به مثال ذیل توجه کنید:

ورقه بیالنس- 31 می 2017

دارایی ها

دارایی های جاری:

پس اندازها ۲۵,۰۰۰

حساب جاری ۵,۵۰۰

موجودی گدام ۱۰,۰۰۰

مجموع دارا یی های جاری ۴۰,۵۰۰

دارایی های طوالنی مدت:

وسایل و تجهزات ۱۵,۰۰۰

موبل و فرنیچر ۸,۰۰۰

مجموع دارا یی های طوالنی مدت ۲۳,۰۰۰ 

مجموع دارایی ها ۶۳,۵۰۰

بدهی ها

بدهی جاری:

حسابات پرداختنی ۵,۰۰۰

معاشات پرداخت ناشده ۸,۰۰۰

کرایه پرداخت ناشده ۵۰۰

بدهی طوالنی مدت:

قرضه ها ۲۵,۰۰۰

مجموع بدهی ها ۳۸,۵۰۰

سهم مالکین یا رسمایه مالکین

رسمایه گذاری مالک ۲۵,۰۰۰

مجموع بدهی ها و سهم مالکین ۶۳,۵۰۰



  مدیریت مالی |   23

C :واژه نامه این بخش

حسابات پرداختنی- پولی که یک رشکت از طلب کاران اش مقروض است.

طلبات- پولی که انتظار دارید از مشرتیان دریافت کنید.

حساب جاری- توافقی با بانک که اجازه می دهد پول به حساب خود بیاندازید و برای پرداخت مصارف چک بنویسید.

دارایی های جاری- دارایی هایی که در مدت یک سال یا کمرت استفاده شود و به آسانی به فروش برسد.

بدهی جاری- هرچیزی که مدیون باشید و در مدت کمرت از یک سال باید باز پرداخت شود.

سهم مالکین- بخشی از دارایی های رشکت که در مالکیت مالک )مالکان( قرار دارد.

دارایی های طوالنی مدت )ثابت(- دارایی هایی که در دراز مدت، یعنی بیش از یک سال، استفاده خواهید کرد و به آسانی به پول نقد تبدیل نشود.

بدهی طوالنی مدت- هرچیزی که مدیون باشید و باید در مدت بیش از یک سال پرداخت گردد.

رهن- توافق قانونی بانک یا مرجع دیگری که برای خرید ملکیت )خانه، تعمیر، زمین( پول قرض می دهد و خریدار تا زمانی که قرضه را بازپرداخت نکند، مالکیت 

آن ملک را بدست نخواهد آورد.

معاشات قابل پرداخت- مجموع پولی که به کارگران، خود و دیگران پرداخت می شود.

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

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

دارایی ها چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

بدهی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

برای ترتیب و نگهداری صورت حساب  مالی از کجا می توانم کمک بگیرم؟ 12. مدیریت مالی	 

حساب جاری )حساب چک پذیر( چیست و من چگونه از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه سهم مالکین را محاسبه کنم؟ 11. حسابداری	 

حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی )طلبات( چیست؟ 11. حسابداری 	 

بودجه  با صورت حساب  مالی چه فرقی دارد؟ 10. بودجه سازی	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب وضعیت مالی
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برای ترتیب و نگهداری صورت حساب  

مالی از کجا می توانم کمک بگیرم؟
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پیگیری و اثبات سالمت تشبث تان و این که با گذشت زمان چه تغییراتی در آن رومنا شده، مهم است. یکی از راه  های کلیدی برای این کار و نشان دادن 

وضعیت رشکت خود به دیگران از طریق صورت حساب  مالی ممکن است. صورت حساب  مالی سند ای است که به شام در اداره ی رشکت یاری می رساند و سوابق 

رسمی فعالیت های مالی تشبث تان می باشد.

سه صورت حساب مالی بسیار مهم را باید هر ماه تهیه و بررسی کنید: صورت حساب مفاد و رضر، ورقه بیالنس و صورت حساب پول نقد.

حکومت افغانستان منونه های )template( مشخصی برای گزارش دهی وضعیت مالی رشکت ها دارد که معموالً به شکل فورمه های چاپی می باشند. این منونه 

ها )متپلت ها( را می توان از دفاتر مالیاتی بدست یا از وبسایت وزارت مالیه داونلود کرد. صورت حساب  مالی درست که بر اسناد روزنامه جورنال یا لیجر استوار 

باشد، در ارایه گزارش های دقیق ماهوار، سه ماهه و ساالنه به حکومت کمک می کند.

کمک  کار  این  در  دیگر  اشخاص  از  شود  الزم  شاید  می بینید  صورت حساب ها  حفظ  و  تهیه  در  که  زحمتی  و  دارید  شام  که  قبلی  دانش  و  مهارت  به  توجه  با 

آماده  برای تان  را  بگیرند و صورت حساب ها  روزنامچه )جورنال( شام  یا  مالی(  )ریکارد کامل معامالت  لیجر  از  را  روزانه  بخواهید. محاسبان می توانند معلومات 

کنند. حسابداران می توانند شام را در تهیه ی لیجر یا روزنامچه کمک کنند تا فعالیت های روزانه ی مالی خود را ثبت و نگهداری کنید. برنامه های کمپیوتری 

چون کویک بوک یا مایکروسافت اکسل نیز ابزاری هستند که شام را در ثبت معلومات مالی و ایجاد صورت حساب های مالی کمک منایند. گاهی، گروه هایی 

از متشبثین نیز ممکن با رشیک کردن معلومات مربوط به صورت حساب مالی و همکاری در درک بهرت این ابزار باهمدیگر کمک منایند. نکته آخر اینکه، یکی 

از بهرتین و آسان ترین راه های دریافت کمک در ساخنت و درک صورت حساب های مالی مالقات و صحبت با رشکت داران و متشبثین دیگری است که تجربه و 

دانش خود را با شام رشیک می سازند.

K :بیشرت بدانیم

برای دریافت کمک در تهیه و درک صورت حساب های مالی منابع زیاد وجود دارد. ساخنت و فهمیدن صورت حساب های مالی برای درک و نشان دادن سالمت 

تشبث شام حیاتی است.

محاسبان راه را برای تهیه ی صورت حساب های شام هموار می سازند و در نتیجه شام را در مدیریت امور مالی تشبث تان کمک می کنند. آنان شام را در امر 

ایجاد صورت حساب های مفاد و رضر، ورقه بیالنس، صورت حساب پول نقد و پالن های مالی برای افزایش دارایی ها و مدیریت بدهی تان رهنامیی خواهند کرد. 

ارایه کنندگان خدمات محاسبه و مالیات به شام در ایجاد سیستم محاسبه، آموزش کارکنان تان و ساخنت صورت حساب های مالی به شام یاری می رسانند. شام 

می توانید در برابر فیس مناسب از آنان فقط یک بار طالب کمک شوید یا امور محاسبه و مالی خود را به یک شخص یا نهاد بیرونی واگذار کنید.

حسابداران کسانی اند که همه ی اسناد و سوابق الزم برای پیگیری فعالیت های مالی روزانه شام را تنظیم می کنند. آنان می توانند به شام ابزاری چون جورنال و 

لیجر را بدهند تا در آن ها هر معامله ی پولی را ثبت کنید، چه این پول از منبع فروشات یا قرضه بدست آید یا پولی باشد که برای پرداخت مصارف استفاده شود. 

این معلوماتی است که محاسب در ساخنت صورت حساب های مالی استفاده می کند. اگر شام به کمپیوتر دسرتسی دارید، برنامه هایی وجود دارد که شام را در 

تنظیم اسناد و معلومات مالی و مدیریت آنها کمک می کند. مایکروسافت اکسل و کویک بوک دو برنامه ی بسیار مشهور مورد استفاده در این عرصه می باشند.

گاهی کوپراتیف های تجارتی، مالکان تشبثاتی که برای رشیک کردن معلومات و ایده ها گردهم می آیند، یا اتاق تجارت منطقه ی تان به یکدیگر در تهیه و درک 

بهرت ابزار مدیرت مالی کمک می کنند. آنان معموالً شناخت خوبی از رشکت شام دارند و می توانند به شام مشوره بدهند. آنان ممکن متخصصی را برای کمک 

به همه ی اعضای گروه دعوت کنند. بطور مثال اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اعضای خود در پیدا کردن ارایه کنندگان خدمات کمک می کند و می تواند 

فهرست رشکت هایی را که خدمات مالی عرضه می منایند رشیک سازد.

با  یا  آموزش می دهند  تشبثات  مالکان  به  انکشافی خود  برنامه های  در چوکات  )دونرها(  و سازمان های کمک دهنده  )انجیوها(  غیردولتی  برخی سازمان های 

فرستادن یک متخصص، تشبثات را در ساخنت صورت حساب های مالی کمک می کنند.

بانک ها یا دیگر مراجع قرضه دهنده به شام در مدیریت نرخ های تکتانه و قرضه ها کمک می توانند. منبع خوب دیگر دوستان، شبکه های خانوادگی یا متشبثین 

همکار می باشند که می توانید با آنان مستقیم صحبت کنید و مشوره و همکاری شان را در ساخنت و درک بهرت صورت حساب های مالی بگیرید.
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C :واژه نامه این بخش

محاسب- کسی که وظیفه اش حفظ ریکاردهای مالی یک رشکت یا شخص است.

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار مقروضید. برعالوه 

این، صورت حساب مالی ارزش سهم مالکین یک تشبت را نیز نشان میدهد. 

حسابدار- کسی که متام ریکاردها و اسناد را برای پیگیری فعالیت های مالی روزانه ترتیب و تنظیم می کند.

صورت حساب پول نقد- سند مالی که آمد و رفت پول ها را در رشکت شام نشان می دهد.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

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

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

صورت حساب پول نقد چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه یک ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

حسابداری چیست؟ 11. حسابداری	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب وضعیت مالی

صورت حساب پول نقد

صورت حساب مفاد و رضر

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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عاید چیست و عاید 
خود را چگونه بدانم؟
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را  ندارید، مشرتیان به رشکت شام می پردازند. عاید  نیاز  یا فروش چیزهایی که دیگر در رشکت خود  بابت فروشات، خدمات  از  از پولی است که  عاید عبارت 

فروشات نیز می گویند و محاسبه اش این گونه است که قیمت فروش محصول یا خدمات را رضب در تعداد جنس یا خدمات فروخته شده می کنید. هرگونه سود 

یا فیس بدست آمده از قرضه هایی که داده اید، نیز در جمع عواید حساب می شود.

او صندوق های حاوی میوه های  به دوکان های خرده فروشی والیت قندهار می فروشد. در رشوع هر هفته،  را  بندی شده  بطور مثال، مکیز میوه خشک بسته 

خشک بسته بندی شده را به دوکان ها توزیع کرده و در مدت یک هفته پول آن را جمع آوری می کند. پولی که در آخر هفته جمع می کند عاید او می باشد. هفته ی 

گذشته مکیز مقدار 200 صندوق میوه خشک بسته بندی شده را به نرخ 800 افغانی فی صندوق فروخت، و عاید مجموعی اش مبلغ 160,000افغانی میباشد.

مقدار عاید شام در قسمت اول صورت حساب مفاد و رضر نوشته می شود و بعد مصارف از آن کرس می گردد تا درآمد خالص یا فایده بدست آید. هرقدر عاید 

شام باالتر و مصارف تان کمرت باشد، فایده بیشرتی بدست خواهید آورد. فایده حاصله را می توانید دوباره در رشکت خود رسمایه گذاری منایید یا رصف نیازهای 

دیگر خود کنید.

K :بیشرت بدانیم

تعقیب فروشات و عواید برای دانسنت مقدار پولی که عاید رشکت شام می شود مهم است. وقتی عوایدتان باال و مصارف تان پایین باشد، در واقع رشکت شام 

سامل تر است و احتامل موفقیت تان بیشرت خواهد بود. رسمایه گذاران برای تعیین سالمت رشکت عاید و مفاد آن را جداگانه بررسی می کنند.

راه های مختلف برای پیگیری عواید وجود دارد. در حسابداری، عایدات هر روز طبق نیاز ثبت می شود و در روزنامچه مقدار هر عاید، محل و دلیل آن نوشته 

می گردد. این کار کمک می کند تا متوجه شوید کدام بخش رشکت شام بیشرتین فعالیت را دارد و چه چیزی بیشرت به فروش می رسد. این کار برای برنامه ریزی 

خرید مواد و اجناس مورد رضورت نیز مفید است.

قدم 1: وقتی چیزی را فروختید، نوع جنس یا خدمات فروخته شده و مبلغ بدست آمده را ثبت کنید.

مثال:

نوع جنس/خدمات مبلغ منبع تاریخ

اصالح موی 50 خدمات آرایشی 17/2/3

کرم روی 15 فروشات 17/2/3

پالش و زینت ناخن ها 30 خدمات آرایشی 17/4/3

 

قدم 2: از طریق مراجعه به کاپی رسیدهایی که به مشرتیان داده اید، نیز می توانید عواید را پیگیری کنید.

مثال:

رسید آرایشگاه فاطمه

رسید قیمت جنس خریداری شده مشرتی تاریخ

50 50 اصالح موی ماللی سعادت 17/2/3

قدم 3: همه ی عواید بدست آمده را باهم جمع کنید و حاصل جمع آن ها را در قسمت باالیی صورت حساب مفاد و رضر بنویسید.

عاید معادل فایده نیست. مصارف انجام شده برای کسب عاید اگر بییشرت از درآمد بدست آمده از منبع فروشات باشد، آنگاه شام بجای آنکه پول بدست آورید، 

پول از دست داده اید. همه ی عواید مربوط به رشکت است. ممکن شام سهم خود را از طریق معاش بردارید. اگر در پایان سال فایده کافی برای توزیع باقی 

مباند نیز شام می توانید سهم خود را بدست آورید. توزیع یا سود سهم عبارت از بازپرداخت پولی در برابر رسمایه گذاری مالک در یک رشکت می باشد.
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روزنامچه حسابداری- سوابق معامالت مالی درآمدها و مصارف که روزانه و یا اغلب اوقات ثبت شده باشند.

توزیع مفاد- پولی که به مالک بعنوان بازپرداخت رسمایه گذاری اش در رشکت، داده می شود. این پول سهم مالک از فایده نیز خوانده می شود. 

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمات پرداخته می شود.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

مفاد خالص - مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

فایده چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

عاید را چگونه ثبت کنم؟ 11. حسابداری 	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب درآمد

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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تفاوت بین هزینه های عملیاتی و 
هزینه های رسمایه گذاری چیست؟
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هزینه های عملیاتی عبارت از مصارف روزمره ی ادار ی رشکت شام مثل کرایه، برق، معاشات، تدارکات یا سفر است.

ترمیم،  و  بازسازی  ای چون  نادر  یا خریداریهایی  معنوی  دایمی، حقوق  تجهیزات  برای  معموالً  است که  از مصارف کالن تری  عبارت  هزینه های رسمایه گذاری 

ساختامن یا انکشاف امالک صورت می گیرد.

تفکیک این دو نوع هزینه مهم است، زیرا بر بودجه و استفاده ی پول شام اثرگذار می باشد. در هزینه های عملیاتی وقتی پول مرصف شد، دیگر برگشت ندارد. 

بیافزاید. در هزینه های رسمایوی، پول  بر ارزش رشکت تان  بود که  فایده به شکل دارایی ملموس نخواهد  این  اما  باشید  فایده ای گرفته  از مرصف پول  ممکن 

مرصف می شود اما این مرصف بر ارزش داریی های رشکت شام می افزاید و تا مدت طوالنی تر قابل استفاده است.

او در آشپزخانه اش غذا می پزد و به دفاتر مختلف در سطح شهر توزیع می کند. او مصارف خرید  بطور مثال، مرجان در شهر هرات تجارت مواد غذایی دارد. 

تازه ای چون داش برای آشپزخانه  یا وسیله ی  سبزیجات، معاش آشپزها و کرایه محل کارش را در جمع هزینه های عملیاتی حساب می کند. ولی وقتی ظرف 

می خرد مصارف آن را در جمع هزینه های رسمایوی مدنظر می گیرد.

K :بیشرت بدانیم

این  بدون  است.  رضوری  تجارت  کار  گردش  برای  مصارف  این  می شود.  بازاریابی  و  تدارکات  اعالنات،  آب،  برق،  معاشات،  کرایه،  شامل  عملیاتی  هزینه های 

یا  هزینه تر،  کم  تدارکات  استفاده شده،  کار  زمان  کاهش  دارد.  وجود  هزینه ها  این  کردن  کم  برای  راه هایی  ولی  بچرخانید  را  تشبث خود  مصارف منی توانید 

جلوگیری از مصارف غیررضوری در رشکت تان مثال هایی از تالش برای کم کردن هزینه های عملیاتی است.

هزینه های رسمایه گذاری )رسمایه گذاری ثابت( به اقالمی که مدت طوالنی تر دوام می یابند و اثرات دراز مدت بر رشکت دارند، ارتباط می گیرد. این رسمایه گذاری 

هر ماه اتفاق منی افتد. رسمایه گذاری ثابت با دارایی ها و چیزهایی رسوکار دارد که یک اداره آن ها را بشکل ملموس و مرئی تصاحب منوده و نزد خود نگه می دارد. 

در رسمایه گذاری ثابت، پول مرصف می شود اما این مرصف بر ارزش داریی های رشکت شام می افزاید و تا مدت طوالنی تر قابل استفاده است. تفاوت دیگر در 

این است که هزینه های رسمایه گذاری یا دارایی با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد )استهالک(. به عبارت دیگر، هرقدر از مدت رسمایه گذاری بیشرت 

بگذرد، به هامن اندازه قیمت فروش آن دارایی کمرت می شود. بطور مثال اگر شام موتری را به یک قیمت خریده باشید، دو سال بعد اگر بخواهید آن را بفروشید 

به قیمت کمرت فروخته خواهد شد. لذا دارایی با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد. وقتی خریداری های کالن انجام می دهید خوب است به این مساله 

توجه کنید و تالش ورزید دارایی هایی را جستجو و خریداری منایید که به قیمت خود بیارزد و در مقایسه با دارایی های مشابه ارزش بیشرت داشته باشد. ممکن 

با دو عراده موتر مشابه و دارای عین قیمت روبرو شوید که یکی از آن ها از نظر کیفیت بهرت است و بعدها به قیمت باالتر فروخته خواهد شد.

گاهی تصمیم گیری در خرید اجناس گران بها برای رشکت مشکل است. ممکن برای این کار الزم شود قرضه بگیرید یا بخشی از عوایدی را که می خواهید از 

رشکت برای خود بردارید، مرصف کنید. با این حال رسمایه گذاری برای خرید چنین اجناس گران بها کار شام را آسانرت می سازد و تجارت تان را رونق می بخشد. 

بطور مثال، اگر برای جابجایی صندوق های کالن محصوالت وقت و نیروی کار زیادی رصف می کنید، خریداری ماشینی که قادر به برداشنت و جابجایی چندین 

صندوق در عین زمان باشد، سودمند و موثر خواهد بود. خرید و استفاده ی این ماشین به تناسب استفاده از تعداد زیاد کارگر آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. 

اگر از ابزار دستی استفاده می کنید، به کار انداخنت ابزار برقی بهرت می باشد و کار شام را رسعت بخشیده و به فروش محصوالت بیشرت کمک می کند. این ایده 

در رشد تشبث و مدیریت هزینه های عملیاتی شام اهمیت به سزای دارد.

هزینه های رسمایه گذاری در صورت حساب مفاد و رضر جدا از هزینه های عملیاتی نوشته می شوند.

C :واژه نامه این بخش

دارایی ها- هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در اختیار دارد.

هزینه های رسمایه گذاری- خرید دارایی دراز مدت یا رسمایه گذاری ثابت.
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مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمات پرداخته می شود.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

هزینه های عملیاتی- مصارف روزمره ی جاری که برای اداره ی یک رشکت یا تشبث رضوری میباشد.

حقوق معنوی )حقوق و امتیازات انحصاری(- جواز حکومتی که به دارنده ی آن، حقوق انحصاری را نسبت به پروسه، دیزاین یا یک نسخه ی جدید برای مدت 

معین واگذار می کند.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

مرئی/ملموس- اقالم فزیکی چون پول نقد، موجودی، کارمندان، مواد، تجهیزات یا ملکیت.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

دارایی ها چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

هزینه های ثابت و هزینه های متغیر چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

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

چگونه مرصف پول را در بخش کاروبار تجارتی خود برنامه ریزی کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب مفاد و رضر

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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هزینه های ثابت و 

هزینه های متغیر چیست؟
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L :اساسات

همه ی هزینه ها و مصارف یک اداره را می توان به دو دسته تقسیم کرد: هزینه های ثابت و هزینه های متغیر.

هیچ  یا  بفروشید  قلم جنس   1،000 اگر  تغییر منی کند.  می فروشید،  که  محصوالتی  تعداد  نسبت  به  ولی  می کنید  که شام مرصف  است  پولی  ثابت  هزینه ی 

نفروشید، این هزینه به هامن اندازه باقی می ماند. هزینه های ثابت شامل کرایه، اقساط قرضه، بیمه، تعمیرات و تجهیزات می باشد.

هزینه های متغیر پولی است که برای تهیه و فروش محصوالت یا خدمات مرصف می کنید و همقدم با هر قلم فروش باال می رود. هزینه های متغیر شامل چیزهایی 

از قبیل هزینه های مواد، موجودی، کار، تدارکات و انتقاالت می شود. این هزینه ها با توجه به مقدار تشبث، هزینه ی مواد اولیه برای تهیه ی محصول یا فصل 

سال تغییر می کند.

را  ثابت خود  نخواهید هزینه های  تصامیم درست کاری کمک می مناید. شاید  اتخاذ  در  را  و شام  متغیر مهم است  و هزینه های  ثابت  بین هزینه های  تفکیک 

بصورت غیر رضوری افزایش دهید و رصفاً زمانی این کار را انجام دهید که بدانید رشکت شام رشد می مناید یا موثریت تولیدتان افزایش می یابد. بطور مثال، 

بیشرت تشبثات در افغانستان بجای استخدام کارمندان دایمی از کارگران روزمزد استفاده می کنند تا هزینه های ثابت خود را پایین نگهدارند و رصفاً در وقت 

رضورت برای کار پول بپردازند. برای جلوگیری از هزینه های غیررضوری تصامیم دقیق و هوشیارانه بگیرید.

K :بیشرت بدانیم

بر کدام  که  بدانید  و  کنید  برنامه ریزی  را  تا مصارف تان  را کمک می کند  کار شام  این  است، مهم می باشد.  متغیر  و کدام  ثابت  این که کدام هزینه  فهمیدن 

دارید.  نیاز  پول  مقدار  چه  به  خود  تشبث  نگهداشنت  فعال  برای  که  کنید  برنامه ریزی  می توانید  ثابت،  هزینه های  دانسنت  با  دارید.  بیشرت  کنرتول  هزینه ها 

شاید راه هایی برای کاهش مبلغ هزینه های ثابت وجود داشته باشد، از جمله استفاده از تعمیر بطور مشرتک با رشکت دیگر یا انتقال به محل جدید، ذخیره ی 

موجودی ها یا کاهش تعداد کارمندان موجود.

شام بر هزینه های متغیر کنرتول بیشرت دارید زیرا این هزینه ها رابطه ی مستقیم با تهیه ی محصوالت و خدمات شام دارد. با پایین آمدن فروشات، هزینه های 

متغیر نیز کم می شود. یک راه خوب برای حفظ پول در یک اداره کاهش هزینه های متغیر از طریق یافنت عرضه کننده ی ارزان، کاهش مصارف کار یا معاشات، 

تقلیل مصارف انتقال یا هزینه های حمل و نقل است.

مثال ذیل نشان می دهد که چگونه هزینه های متغیر تغییر می کند:

فاطمه مالک یک آرایشگاه است. وقتی در دوکانش مشرتی کمرت باشد یا روزهای جمعه دکان را تعطیل مناید، فاطمه متوجه می شود که برق و آب کمرت مرصف 

می شود و در نتیجه بل کمرت می آید. اما وقتی مشرتی بیشرت دارد و آرایشگری بیشرت می کند، آن وقت برق، آب و وسایل و امکانات آرایشی بیشرت مرصف می شود. 

در آن روزها، نسبت به زمانی که مشرتی ندارد یا تعداد مشرتیانش کم است، هزینه های متغیر او کمرت است.

یکی از راه ها برای این که فاطمه هزینه هایش را کم کند داشنت کارکنان کمرت در روزهایی است که می داند تعداد مشرتیانش کمرت است مانند روزهای رخصتی 

و زمانی که آب و هوا مناسب نیست. این کار مصارف معاشات او را کم می کند. او همچنان می تواند روش هایی برای پایین آوردن هزینه های برق به کار گیرد، 

مانند گل کردن چراغ ها، ماشین ها، وغیره.

باز نگهدارد و هزینه های  مدیریت هزینه های متغیر برای بدست آوردن فایده خیلی مهم است. وقتی کار کم باشد، درآمد کم می شود. فاطمه باید دکانش را 

متغیر را پایین بیاورد تا هزینه های ثابت را پرداخته بتواند و برای وقتی که کار رونق می گیرد آماده باشد.

پایین نگهداشنت هزینه های ثابت نیز از اهمیت مشابه ای برخوردار است. پرداخنت مبلغ کالن از عواید یا پول نقد برای هزینه های ثابتی که کمک چندانی به 

تشبث تان منی کند، توصیه منی شود. باید بطور مداوم هزینه های ثابت خود را مرور کنید و احتیاط کنید تا تادیات ماهوار غیر موثر را به عهده نگیرید. مثالً 

شام بجای استخدام راننده و موتر اجاره  یی متام وقت بخاطر امور تجارتی خود بهرت است از رشکت های ترانسپورتی و افرادی استفاده کنید که طبق رضورت و 

هر وقتیکه خواسته باشید خدمات عرضه می کند. 
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C :واژه نامه این بخش

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمات پرداخته می شود.

موجودی- محصوالتی که برای فروش در اختیار دارید.

مفاد خالص - مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

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

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

فصلی بودن کاروبار بر عواید و مصارف تشبث من چه تاثیر دارد؟ 12. مدیریت مالی	 
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.11
مفاد چیست و چگونه می توانم 

آن را مشخص سازم؟
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L :اساسات

مفاد عبارت از مبلغ باقی مانده از فروشات یا عوایدی است که بعد از پرداخت همه ی مصارف و هزینه ها بدست می آید. مالکان، مفاد را در رشکت رسمایه گذاری 

می کنند یا آنکه از رشکت برداشت میکنند. مفاد یکی از بهرتین ابزار موفقیت بوده و کسب دوامدار مفاد هدف هر رشکت و تشبث است.

درآمد یک تجارت باید بیشرت از مصارف اش باشد تا پول کافی برای پرداخت بل ها، رسمایه گذاری بیشرت برای رشد رشکت و استخدام کارمندان داشته باشد. 

یکی از بهرتین نشانه های سالمت تشبث شام این است که مفاد رشکت پیگیری شود و برای افزایش آن تالش گردد. اینجا مثالی درمورد چگونگی تعیین مفاد 

ارایه می کنیم:

آرایشگاه فاطمه مبلغ 42،969 افغانی در دو هفته ی گذشته درآمد داشته است. مصارف آن دو هفته مبلغ 31،721 افغانی بوده است. وقتی مصارف او را از 

درآمدش کرس کنیم، مبلغ 11،248 افغانی مفاد میباشد. 

42،969 افغانی- 31721 افغانی= 11،248 افغانی )فایده(

اگر او این رقم را دو چند سازد )یعنی مفاد اش را رضب دو هفته ی دیگر کند( می تواند به طور تخمینی و درصورتی که همه ی کارها بگونۀ که فعالً است باشد، 

مبلغ 22،496 افغانی مفاد داشته باشد. 

K :بیشرت بدانیم

اصطالحات عاید و مفاد گاهی در تشبثات کوچک افغانستان درست تعبیر منی شوند. برای آنکه امور مالی خود را به درستی مدیریت کنید، باید 

این اصطالحات را بدانید و به این نکته ها توجه کنید:

عاید مبلغی است که شام از فروش محصوالت یا خدمات بدست می آورید. وقتی مصارف خود را از عاید تفریق کنید، مفاد حاصل می شود.	 

عواید شام از منابع مختلف با آنچه مفاد خالص رشکت تان خوانده می شود تفاوت دارد. وقتی مفاد خود را محاسبه کرده و از تشبث تان بیرون می کشید، 	 

آنگاه آن مبلغ به عاید شخصی شام افزوده می گردد. شام نباید عاید شخصی و کاری خود را باهم خلط کنید.

مفاد ماهوار تغییر می کند.

مفاد خالص ماهوار ممکن در اثر عوامل گوناگون تغییر کند. برخی از این عوامل را می توان کنرتول کرد از جمله افزایش قیمت محصول، کاهش هزینه ها، یا 

یافنت روش هایی برای موثریت بیشرت. عوامل دیگر شاید خیلی از کنرتول شام خارج باشد از جمله تغییرات آب و هوا، رخصتی ها، مشکالت در یافنت تدارکات، 

وغیره. پیگیری و تعقیب روند تغییر مفاد خالص در جریان سال و یافنت عواملی که بر تشبث شام اثر گذار می باشند، مهم است. فاطمه در دو ماه اول عاید 

کرده، اما شاید در برخی ماه ها درآمدش پایین تر از مصارف باشد. اگر مصارف فاطمه بیشرت از درآمدش باشد، رضر خواهد کرد. فاطمه با مالحظه ی مفاد خالص 

تشبث اش می تواند برای زمان هایی که تشبث اش پر رونق است و وقت هایی کم رونق است، بهرت پالن گذاری مناید.

سنجش مفاد از راه  های مختلف. بخش های مختلف تجارت فاطمه را می توان سنجش کرد و دید که کدام بخش ها سودآور است و کدام بخش ها نیست. فاطمه 

ممکن به این نتیجه برسد که هزینه ی اصالح موی، کمرت و درآمدش بیشرت است اما پالش ناخن پر هزینه است. با این آگاهی او می تواند تصمیم بگیرید که آیا 

بهرت است هزینه های خدمات آرایش ناخن را کاهش دهد، نرخ ها را باال بربد یا برای جلب مشرتیان اصالح موی بازاریابی کند تا مفاد خالص رشکت را بیشرت سازد.

هدف من در کسب مفاد چه باشد؟ 

هدف عمده، بدست آوردن منفعت است اما درمورد مقدار مفاد خالص که یک رشکت باید آنرا مورد هدف قرار دهد، نظریات متفاوت وجود دارد. برخی مشاوران 

هدف خوب را 17% ولی تعداد دیگر حدود 25% پیشنهاد می کنند. این اهداف در هر سکتور تشبث فرق می کند. برای فهمیدن اوسط مفاد در صنعت خود 

تا اهداف خود را بهرت تعیین کنید و همیشه برای افزایش مفاد خالص تالش ورزید تا مقابل سایر رشکت ها و تشبثاتی که خدمات و محصوالت  تحقیق کنید 

مشابه عرضه می کنند توان رقابت داشته باشید.

چگونه فیصدی مفاد خالص را که بدست می آورم مشخص سازم؟

به مثال آرایشگاه فاطمه توجه کنید. فاطمه مبلغ 42،969 افغانی درآمد و 31،721 افغانی مرصف داشت، و مفاد اش مبلغ 11،248 افغانی شده بود. او با 
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تقسیم کردن مفاد خود )11،248 افغانی( باالی عایدش )42،969 افغانی(، در می یابد که 26% مفاد خالص دارد. تاکنون هر 100 افغانی او مبلغ 26 افغانی 

مفاد خالص خلق کرده است.

یا در خود  را تضمین مناید. مفاد خالص بطور معمول  آن  و موفقیت  برای رشد تشبث اش رسمایه گذاری کند  تا  اجازه خواهد داد  به فاطمه  این مفاد خالص 

رشکت دوباره رسمایه گذاری می شود یا برای نیاز های فردی مالکین به کار می رود و یا درصورتی که رشکت بیش از یک مالک )چندین سهمدار داشته باشد( 

به سهمداران توزیع می گردد.

C :واژه نامه این بخش

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمات پرداخته می شود.

صورت حساب مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

مفاد خالص - مبلغ باقیامنده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

هزینه های ثابت و هزینه های متغیر چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

برای آگاهی از این که کدام بخش کارم بیشرت منفعت دارد، چگونه از صورت حساب مفاد و رضر استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

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

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب مفاد و رضر

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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برای آگاهی از این که کدام بخش 

کارم بیشرت منفعت دارد، چگونه از 

صورت حساب مفاد و رضر استفاده کنم؟
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این  رضر.  یا  کرده  مفاد  تان  تشبث  آیا  که  شود  مشخص  تا  می کند  کرس  شام  عاید  از  و  کرده  ثبت  را  عملیاتی  مصارف  همه ی  رضر،  و  مفاد  صورت حساب 

صورت حساب برای قضاوت در مورد عملکرد رشکت شام و آوردن تعدیالت برای کسب مفاد بیشرت مهم است.

بیشرت تشبثات بیش از یک نوع محصول و خدمت را با هزینه های مختلف عرضه می کنند. مهم است که تشخیص دهید کدام محصول یا خدمت بیشرتین فایده 

را بوجود می آورد تا بتوانید تالش های خود را بر آن محصول یا خدمت حداکرث سازید.

با استفاده از صورت حساب مفاد و رضر، هر محصول و خدمت را جداگانه بررسی کنید و با تفریق هزینه های تولید هر کدام از قیمت فروش شان، مفاد ناخالص 

بدست آمده را پیدا کنید. مفاد ناخالص هر محصول را با فایده محصوالت دیگر مقایسه منایید. یک یا دو محصول یا خدمتی که بیشرت مفاد ناخالص را ایجاد 

می کنند باید در صدر اولویت های تان قرار گیرد و بیشرتین وقت و انرژی را رصف آن ها کنید.

K :بیشرت بدانیم

با یافنت بخشی از تشبث تان که بیشرتین مفاد ناخالص را دارد و مترکز تالش های خود به آن بخش قادر خواهید شد تا سود و موفقیت عمومی کار خود را 

افزایش دهید. برای تشخیص این که کدام بخش کار شام سودآورترین بخش است، صورت حساب مفاد و رضر خود را مرور کرده و هر محصول یا خدمتی را که 

عرضه می کنید جدا منایید. بعداً عاید بدست آمده از هر بخش را با مصارف مربوطه اش سنجش کنید. مجموع مصارف هر محصول یا خدمت را از مجموع درآمد 

آن کرس کنید تا مفاد ناخالص حاصله اش را بدست آورید.

اگر یک بخش بیشرت از بخش دیگر فایده آورد، آن وقت برای رشد آن بخش مترکز خواهید کرد. اگر یک بخش باعث از دست رفنت پول )رضر( می شود، شاید 

تصمیم به توقف آن بخش بگیرید یا تعدیالتی از قبیل کاهش مرصف، افزایش قیمت و یا رسمایه گذاری در بازاریابی بخاطر ایجاد فروشات بیشرت بوجود آورید.

در این مثال، فاطمه دو نوع خدمت را در آرایشگاه اش ارایه می کند: اصالح موی و پالش ناخن. او می خواهد بداند کدام بخش کارش بیشرت مفاد ایجاد می کند. 

این کار او را در تعیین نرخ مناسب، بازاریابی و تالش های مدیریتی اش یاری می رساند.

قدم 1: فاطمه بررسی می کند که هزینه های متعدد هر دو بخش کارش از جمله وقت رصف شده، برق، تدارکات و معاشات در کجا به مرصف رسیده است.

بازاریابی، صفایی و ترمیم حدود 25% برای اصالح موی و 75% برای پالش ناخن  قدم 2: او مشخص می سازد که بعضی مصارف مثل معاشات، کرایه، برق، 

اختصاص یافته است. تعیین سهم دقیق هر بخش در این مصارف مشکل است، اما حداکرث تالش خود را برای این کار به خرج دهید. در قضیه ی مورد بحث ما، 

فاطمه حدود 75% وقت خود را به رنگ و پالش ناخن ها رصف کرده است؛ لذا به این باور است که 75% هزینه های ثابت اش رصف آن کار شده است.

قدم 3: فاطمه یک صورت حساب مفاد و رضر ترتیب می دهد که در آن عواید و مصارف دو بخش کارش جداگانه درج است.

رنگ و پالش ناخن تا این وقت سالرنگ و پالش ناخن ماه ثوراصالح موی تا این وقت سالاصالح موی ماه ثوردرآمد

 ۳۹,۳۳۷عاید

 ۵۸,۹۲۱ ۲۳,۲۵۸ ۷۸,۶۷۴ ۰قرضه ها

 ۱۳,۶۰۰ ۶,۸۰۰ ۳۹,۳۳۷مجموع درآمد

۷۸,۶۷۴ ۳۰,۰۵۸ ۷۲,۵۲۱ 

مصارف

 ۲,۶۷۵کرایه

 ۱,۷۰۰ ۸۵۰ ۵,۳۵۰ ۶۸۰آب

 ۰ ۰ ۱,۳۶۰ ۱,۲۷۵برق

 ۵۱۰ ۲۵۵ ۲,۵۵۰ ۲۵۵تیل جرناتور

 ۱۷۰ ۸۵ ۵۱۰ ۱۰,۲۰۰معاشات

 ۶,۸۰۰ ۳,۴۰۰ ۲۰,۴۰۰ ۵,۰۰۰تدارکات
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برای  محصوالت 

فروش

۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ 

 ۱۳,۶۰۰ ۶,۸۰۰ ۰ ۵مالیات 

 ۳۴۰ ۱۷۰ ۱,۰۲۰ ۱,۲۷۵بازاریابی

 ۴۲۵ ۴۲۵ ۱,۲۷۵ ۲۵۰متفرقه

 ۵۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۲,۵۵۰صفایی و ترمیم

۵,۱۰۰ ۸۵۰ ۱,۷۰۰ 

قسط  پرداخت 

قرضه

۰ 

 ۱۴,۲۸۰ ۷,۱۴۰ ۲۴,۶۷۰مجموع مصارف

 ۴۰,۰۲۵ ۲۰,۲۵۵ ۴۸,۰۶۵ ۱۴,۶۶۷مفاد خالص

۳۰,۶۰۹ ۹,۸۳۳ ۳۲,۴۹۶ 

قدم 4: او عواید و مصارف اصالح موی و پالش ناخن را در ماه ثور و در عین حال برای وقت سپری شده ی سال جاری ارزیابی میکند. اگر فقط به ماه ثور نگاه 

اما، وقتی فایده هر  افغانی بوده است.  افغانی بوده ولی فایده رنگ ناخن مبلغ 9،833  شود، فاطمه در می یابد که فایده بخش اصالح موی مبلغ 14،667 

بخش را در کل مدت سپری شده ی سال مالحظه می مناید متوجه می شود که فایده بخش رنگ و پالش ناخن مبلغ 32،496 افغانی و فایده اصالح موی فقط 

30،609 افغانی شده است.

با درک این امر که کار پالش ناخن در مجموع بیش از کار اصالح موی پول می سازد، فاطمه ممکن تصمیم بگیرد که بازاریابی اش را بر افزایش مشرتیان پالش 

ناخن متمرکز سازد. او درعین حال جستجو خواهد کرد تا ببیند کدام مصارف اصالح موی را کم کند که باعث فایده بیشرت شود.

C :واژه نامه این بخش

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

معاشات- مجموع پولی که به کارگران، خود و دیگران پرداخت می شود.

مفاد خالص - مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

هزینه های ثابت و هزینه های متغیر چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

مفاد خالص چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

A :ابزار موجود بیشرت

صورت حساب مفاد و رضر

)t-taBle Income Statement( صورت حساب درآمد در دفرت بیالنس یا جدول تی
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نقطه صفری عواید و مصارف 
چیست و چرا باید آن را بدانم؟
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نقطه صفری به نقطه ای گفته می شود که مقدار درآمد حاصله ی رشکت شام مساوی به هزینه های وارده گردد. در این حالت نه فایده است نه رضر. باالتر از آن 

نقطه، هرگونه درآمد فایده خوانده می شود و می توانید آن را دوباره به رشکت رسمایه گذاری کنید یا بعنوان معاش خود بردارید.

یافنت نقطه ی صفری شام کمک می کند تا بدانید برای پوشش مصارف به چه مقدار فروش یا تولید نیاز دارید و چه مقدار تولید و فروش منفعت دارد. بخصوص 

زمانی که تازه تشبث را آغاز می کنید بسیار مهم است که نقطه صفری را هدف قرار داده و از آن عبور کنید. وقتی به منفعت رسیدید، می توانید تشبث خود را 

مطابق اهداف تجارت  تان توسعه ببخشید.

K :بیشرت بدانیم

بدست آوردن منفعت یکی از مهم ترین اولویت های تشبثات نو تاسیس و موجود است. از آنجایی که درآمد یک رشکت ماه به ماه فرق می کند، مهم است بدانید 

که در کدام نقطه درآمدها و مصارف صفری می شوند و بعد بطور دوامدار آن را مرور و ارزیابی کنید تا هرگونه تغییر در نقطه ی صفری از چشم تان پنهان مناند.

نکاتی برای یافنت نقطه ی صفری:

قدم 1: مجموع هزینه ها/ مصارف را معلوم کنید

هزینه ها و مصارف مرتبط به تشبث تان را بطور ماهوار معلوم کنید. این مصارف شامل کرایه، تجهیزات، تدارکات، کار )شام و کارمندان تان(، آب و برق، قرضه ها، 

وغیره می شود. این ها را باهم جمع کنید تا مجموع مصارف ماهانه ی خود را پیدا کنید.

قدم 2: یافنت نقطه ی صفری

مجموع مصارف ماهوار خود را حساب کرده بر قیمت تعیین شده هر محصول یا خدمت تقسیم منایید. رقم حاصله تعداد واحدهای فروش شام در هر ماه بخاطر 

دسرتسی به نقطه ی صفری می باشد. هر واحدی که رشکت شام باالتر از آن رقم می فروشد، مفاد ایجاد خواهد کرد.

ذیالً مثال راحیله را در یافنت نقطه ی صفری در تشبث کاللی گری اش مرور می کنیم:

قدم 1: راحیله مجموع مصارف خود را در یک ماه جمع می کند.

گل رس   ۳,۵۰۰ افغانی  

کرایه    ۳,۲۰۰ افغانی  

برق    ۳۰۰ افغانی  

ابزار    ۸۰۰ افغانی  

معاش   ۳۰۰ افغانی  

هزینه ی مجموعی  ۸,۰۰۰ افغانی    

قدم 2: یافنت نقطه ی صفری

اگر راحیله یک عدد ظرف کاللی را به 100 افغانی بفروش میرساند. باید در یک ماه تعداد 80 ظرف بفروشد تا به نقطه ی صفری برسد. مجموع مصارف ماهوار 

)8،000 افغانی( ÷ قیمت هر ظرف )100 افغانی( = 80 ظرف که باید فروخته شود.

تا اینجا هیچ فایده ای برای او منی ماند. این رقم نقطه ی صفری است.

با فهمیدن این معلومات، راحیله چند گزینه برای کسب منفعت پیش روی خود دارد:

او می تواند مصارف خود را کاهش دهد،	 

تعداد بیشرت ظرف در ماه بفروشد،	 

قیمت فروش هر ظرف را باال بربد.	 
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فهمیدن نقطه ی صفری در برنامه ریزی تشبث تان مهم است تا بتوانید به هدف تعیین شده برای فایده خود برسید و از آن عبور کنید.

C :واژه نامه این بخش

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

صورت حساب مفاد و رضر- سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

مفاد خالص - مبلغ باقیامنده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

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

فایده چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

برای آگاهی از این که کدام بخش کارم بیشرت منفعت دارد، چگونه از صورت حساب مفاد و رضر استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

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

 

A :ابزار موجود بیشرت

صفحه ی تحلیل نقطه ی صفری
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کریدت پول قرض گرفته شده ای است که شام در وقت نیاز به وسیله ی آن کاال و خدمات می خرید. هرکسی که قادر به دادن قرضه باشد، می تواند کریدت 

بدهد. با آنکه منبع معمول کریدت نهادهای بزرگی چون بانک ها و رشکت های رسمایه گذاری می باشند ولی شام می توانید کریدت را از منابع غیررسمی چون 

اعضای خانواده و دوستان نیز دریافت کنید. وقتی کریدت می گیرید، توافق می کنید که مبلغ دریافت شده را معموالً با مقدار پول بیشرت بازپرداخت کنید. این 

پول اضافی را سود یا تکتانه می گویند. مبلغ تکتانه به شکل فیصدی مبلغ اصلی کریدت از قبل تعیین می شود و زمان پرداخت آن نیز از قبل مشخص می گردد.

قرض چیزی است که شام به یک شخص یا منبع که برای شام پول، کاال یا خدمات ارایه کرده است مدیون هستید. در حسابداری این را دین می گویند.

دستور کلی اسالم این است که سود در شکل خالص خود مجاز نیست. در رسارس افغانستان و سایر کشورها، مراجعی وجود دارند که برای افراد و تشبثات بر 

اساس قوانین اسالم کریدت می دهند. در این بخش می خواهیم شناختی از چگونگی کارکرد کلی کریدت ارایه مناییم. برخی از نهادهای مالی در افغانستان 

نیز مطابق مقررات اسالمی قرضه می دهند. معلومات بیشرت را در مورد قرضه و کریدت اسالمی می توانید از انرتنت یا از طریق نهاد های مالی دارای محصوالت 

مالی اسالمی دریافت کنید.

K :بیشرت بدانیم

کریدت برای مدیریت امور تجارتی فرصتی را مهیا می سازد تا قبل از بدست آوردن درآمد متام پول نقد رشکت مرصف نشود. ضمناً کریدت برای مشرتیان نیز 

فرصت می دهد تا قبل از پرداخت قیمت، خدمات و محصوالت مورد نظر خود را دریافت کنند. مشرتی با دریافت خدمات و محصوالت مقروض رشکت می شود. 

در حسابداری، این را حساب دریافتنی می گویند.

کریدت توسط کسی که شام از او کاالی تجارتی می خرید )تهیه کننده یا فروشنده(، بانک، اداره ی قرضه های کوچک، رشکت کریدت کارت یا رفیق و اقارب 

داده می شود. برای دریافت کریدت از طریق نهاد مالی رسمی، باید بتوانید ثابت سازید که قابل اعتامد می باشید و قرضه های دیگر را بازپرداخت کرده اید و 

قادر به کسب درآمد کافی برای برگرداندن مبلغ قرض گرفته شده می باشید.

چگونه از طریق یک نهاد مالی رسمی، کریدت یا قرضه بدست آورم؟

قدم 1: سابقه ی کار خود را بررسی کنید تا مطمنئ شوید از کسی پول قرضدار نیستید که قادر به بازپرداخت آن نشده باشید. اگر چنین باشد، به زودترین 

فرصت ممکن آن قرض را بپردازید. این قروض مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و نشان خواهند داد که شام از نظر مالی قابل اعتامد هستید یا خیر.

قدم 2: قرضه دهنده خواهان معلوماتی در مورد شام خواهد شد تا دریابند که شام توانایی بازپرداخت پول را دارید. کریدت دهنده از شام خواهد خواست تا 

یک سند درخواستی را خانه پری کنید. این درخواستی حاوی معلومات شخصی )نام، آدرس، شامره تیلیفون، وغیره(، سابقه ی کاری )فعالً در کجا کار می کنید، 

از چه وقت تا کنون آنجا مرصوف کارید، و در گذشته کجا کار کرده اید(، چه مقدار پول اکنون عاید دارید و در گذشته چقدر عاید داشتید. هرگونه قرضداری 

از قبیل رهن، پول باقی مانده از مصارف تحصیل و دیگر دیون برای نهاد قرضه دهنده مهم است. کریدت دهنده از شام در مورد تضمین نیز خواهد پرسید. 

تضمین چیز ارزشمندی است که در اختیار دارید و اگر قرضه بازپرداخت نشود، قرضه دهنده آن را بجای قرض خود خواهد گرفت. اگر تضمین نداشته باشید یا 

ارزش تضمین تان باال نباشد، ممکن قرضه ی تان تایید نگردد. آنان شاید از شام بخواهد کسانی را معرفی کنید که تایید کنند معلومات ارایه شده درمورد شام، 

درست می باشد.

یک بخش مهم معلوماتی که ارایه می توانید، صورت حساب های مالی می باشد. بیشرت بانک ها و نهادهای مالی از شام می خواهند ورقه بیالنس، صورت حساب 

یا قرضه  امر کریدت  ارزیابی شایستگی شام در دریافت  برای  را  این معلومات  آنها  ارایه کنید.  را  نقدی سوابق مالی خود  مفاد و رضر و صورت حساب جریان 

ارزیابی خواهند کرد. طوریکه در این بخش آموختید، مفیدیت صورت حساب های مالی رصفاً به مدیریت تجارت شام محدود منی شود بلکه برای رسمایه گذاران 

بیرونی و قرضه دهندگانی که بخواهند به شام کریدت بدهند نیز کمک می کنند.

تایید مناید،  را  تجارتی شام  اعتبار  و  مالی  منابعی که صالحیت  دیگر  و  بانکی  معلومات  مورد سابقه ی رشکت شام،  در  دادن کریدت، کریدت دهنده  از  قبل 

جویای معلومات خواهد شد.
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قدم 3: کریدت دهنده با استفاده از معلومات ارایه شده به شام حداکرث مبلغ قرضه ای که آماده است بپردازد و رشایط بازپرداخت )زمان، تکتانه و جریمه های 

تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت( را اعالم خواهد کرد. اگر شام این قرضه را به مشرتی خود انتقال می دهید باید مطمنئ شوید که آنان قادر به بازپرداخت 

قرضه خواهند بود. اگر از مشرتیان خود بخواهید که درخواستی مشابهی را خانه پری کنند، برای تعیین مقدار کریدتی که به آنان خواهید پرداخت، مفید متام 

خواهد شد.

بسیار حیاتی است که شام از قواعد پیروی کنید و رشایطی را که در وقت قرض گرفنت پول توافق کرده اید برآورده سازید. اگر در پرداخت اقساط قرضه موفق نشوید 

یا آنها را به موقع نتوانید بپردازید، ممکن فیس های زیادی به عنوان جریمه بر شام وضع گردد و احتامل دارد در آینده فرصت دریافت قرضه را از دست دهید.

در افغانستان یک واقعیت معمول کاری این است که مشرتیان کریدت تجارتی طلب می کنند، یعنی محصول شام را دریافت منوده وعده می سپارند که پول را 

بعداً بپردازند. بیشرت پرچون فروشان برای حفظ مشرتیان خود از این اسرتاتیژی استفاده می منایند. شام می توانید کریدت تجارتی را بعنوان یک ارزش افزوده 

به مشرتیان خود پیشکش منایید، ولی خود را مطمنئ سازید که قرضه را باز پرداخت میتوانند. برای پیگیری مشرتیان مقروض خود باید سیستم حسابداری 

خوب داشته باشید.

رشکت شام شاید آماده دریافت کریدت از بانک یا نهادهای مالی رسمی دیگر نباشد، ولی دانسنت پروسه مفید است تا در آینده وقتی رشکت تان به قدر کافی 

رشد کرد، برای گرفنت قرضه آمادگی داشته باشید. اگر نتوانید از نهادهای مالی رسمی قرضه بگیرید، قرضه ی غیررسمی بدیل مناسبی است.

قرضه ی غیررسمی به قرضه ای گفته می شود که شام بجای استفاده از نهادهای مالی رسمی، به افراد و اداراتی که شخصاً آشنا هستید، اتکا می کنید. این گزینه 

برای شام فرصتی برای گرفنت قرضه در مواردی فراهم می سازد که دچار نیاز شدید هستید یا از طریق بانک پول گرفته منی توانید. خانواده، دوستان، تشبثات 

همکار، عرضه کنندگان، همتایان و خریداران کلیدی از جمله منابع احتاملی قرضه ی غیررسمی می باشند. یک منبع معمول قرضه ی غیررسمی رسای شهزاده 

است، جایی که قرضه دهندگان و حواله داران بر اساس اعتامد و تضمین شخص سوم قرضه می دهند. این پروسه آسان و غیررسمی است، اما برای آنکه قرضه 

دهنده اعتامد کند، شخصی باید شام را ضامنت مناید. قرضه های غیررسمی دارای نقاط قوت و نقاط ضعف است. از یک سو، این نوع قرضه آسان، رسیع و 

گاهی ارزان می باشد ولی از سوی دیگر برای داد و گرفت قرضه در این روش اسناد کافی تهیه منی شود و ممکن در آینده باعث جنجال و دعوا گردد. زمانی 

قرضه ی غیررسمی را انتخاب کنید که باالی طرف مقابل اعتامد کامل داشته باشید و بتوانید قرضه را به موقع برگردانید.

C :واژه نامه این بخش

طلبات- پولی که انتظار دارید از مشرتیان دریافت کنید.

سود یا تکتانه- پولی که به نرخ مشخص بطور منظم در برابر پول قرضه، تادیه می گردد.

بدهی- هر چیزی که رشکت شام به دیگران مدیون است یا مجموع مطالبات دیگران باالی رشکت شام.

فروشنده- شخص یا سازمانی که محصول یا خدمات را برای فروش عرضه می کند.

شایستگی دریافت کریدت- ارزیابی احتامل این که قرضه گیرنده شاید قرضه اش را بازپرداخت نکند.

کریدت تجارتی- اعتامدی که عرضه کننده به مشرتیان اجازه می دهد جنس بخرند ولی پول آن را بعداً بپردازند.

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

بدهی چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

قرضه  و سود چیست و چگونه آنها را مدیریت کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

کریدت کارت چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

چگونه بازپرداخت قرضه ها را درست مدیریت کنم؟ 12. مدیریت مالی	 
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 .15
حساب جاری یا حساب چک پذیر 

چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟
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L :اساسات

حساب جاری خدمات بانکی است که به شام فرصت می دهد پول را در حسابی بیاندازید که تنها شام و رشکت تان به آن دسرتسی دارد. پول موجود در حساب 

را هر وقت رضورت داشته باشید، کشیده و مرصف می توانید. شام با نوشنت چک، استفاده از دبیت کارت، یا روش خودکاری که به اجازه شام به دیگران پول 

پرداخته شود، به حساب خود دسرتسی خواهید داشت. این معامالت از حساب شام دبیت )کرسیات( گفته می شود؛ اما وقتی پول در حساب خود انتقال دهید، 

کریدت گفته می شود.

شام برای پرداخت مصارف می توانید چک بنویسید. وقتی شخص دارنده ی چک به بانک مراجعه می کند، مبلغ نوشته شده در چک از حساب شام کرس شده 

به دارنده ی چک پرداخته می شود. حساب جاری ابزاری برای مدیریت پول نقد است، و اسناد و سوابق هرچه در حساب خود بیافزایید یا برداشت کنید، حفظ 

می شود. حساب جاری به شام کمک می کند ثابت سازید پولی را که از کسی مدیون بوده اید پرداخته اید و ضمناً نیاز ندارید پول نقد زیادی را با خود بگردانید؛ 

کاری که گاه پرخطر می باشد.

K :بیشرت بدانیم

درحالیکه حساب جاری روش عالی برای مدیریت پول است، بانک ها معموالً مبلغی را بعنوان فیس این خدمات بطور ماهوار وضع می کنند. بانک ها حساب های 

بانک شاید  آن وقت  نباشد،  اگر مبلغ الزم در حساب  نگهداری شود.  ایجاب می کنند که مبلغ معینی در حساب  متفاوت پیشکش می کنند. برخی حساب ها 

فیس بیشرت بگیرد.

بعد از افتتاح حساب جاری، باید یک بیالنس جاری برای پیگیری مبلغ موجود در حساب و بررسی معامالت ماهوار خود ایجاد کنید. این کار کمک می کند تا 

هرگونه خطایی که بانک یا شام بطور اتفاقی مرتکب شده باشید، برطرف گردد. پیگیری معامالت بانکی بخاطر فهمیدن پولی که به حساب تان می آید نیز مفید 

است و شام می توانید مطابق آن بودجه ی خود را تنظیم کنید. این کار را با استفاده از راجسرت بانکی انجام داده می توانید.

در حساب جاری شام باید رصفاً پولی ذخیره شود که بخاطر معامالت روزمره در جریان ماه الزم دارید. برخی بانک ها شاید حساب جاری پیشکش کنند که مبلغ 

موجود در حساب مشمول سود بانکی نیز گردد، اما نرخ این سود معموالً کمرت از نرخ حساب پس انداز است. اگر چک یا دبیت کارت تان رسقت شود، باید فوراً 

به بانک گزارش دهید. بانک می تواند پرداخت ها از حساب شام را متوقف ساخته و مانع برداشت پول توسط شخص دیگر شود.

حساب پس انداز در مجموع شبیه حساب جاری است، ولی در این نوع حساب شام بیشرت به هدف پس انداز پول ذخیره می کنید و در برخی موارد بخاطر پول 

پس انداز شده سود بانکی دریافت می کنید. برای حساب پس انداز چک نوشته منی توانید. استفاده از حساب جاری و حساب پس انداز هر کدام برای حفظ پول 

شام و ایجاد نظم در استفاده ی آن پول یک گام عالی می باشد. مبالغ کالن را می توان در حساب های پس انداز ذخیره کرد و بخاطر خرید اقالم بزرگ استفاده 

منود. با این کار پول پس انداز از مصارف حساب جاری جدا می شود و کار پیگیری را سهل می کند.

چگونه حساب جاری یا حساب چک پذیر باز کنم؟

قدم 1: تحقیق کنید و تا جایی که می توانید از بانک های مختلف دیدار منایید. بانک ها محصوالت متفاوت دارند و فیس های هرکدام از دیگری فرق می کند 

و شام میتوانید بانکی را پیدا کنید که به بهرتین وجه و با کمرتین هزینه نیازهای شام را برآورده سازد. حصول اطمینان منائید که بانک موردنظر شام خدماتی 

عرضه مناید که مطابق نیازهای تجارتی شام باشد از جمله انتقال بانک به بانک، تسهیالت تبادله ی اسعار، بانکداری آنالین، وغیره.

بخاطر خریداری های  را  نقد  پول  مقدار  نگهدارید. یک  ماهوار  پرداخت مصارف  برای  در حساب خود  پول می خواهید  مقدار  که چه  بگیرید  تصمیم   :2 قدم 

کوچک خارج از بانک نگهدارید )پول رسدستی(. مصارف ماهانه را در صورت حساب مفاد و رضر بررسی منایید تا بتوانید حداقل پول الزم را در حساب مذکور 

برای پرداخت مصارف نگهدارید.

قدم 3: از بانکی دیدار کنید که بیشرت از همه قابل دسرتس است و کمرتین فیس را وضع می کنند. درخواستی را برای باز کردن حساب خانه پری کنید.
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کارکرد چک چگونه است؟

قدم 1: بانک به شام یک کتابچه ی چک می دهد و یک راجسرت که در آن همه یی چک های استفاده شده را ثبت می کنید. در چک نام شام، نام رشکت، آدرس 

و شامره هر چک درج می گردد.

قدم 2: در راجسرت، تاریخ و مبلغ پولی را که در حساب ریخته اید، نوشته کنید.

قدم 3: وقتی چک می نویسید، تاریخ، گیرنده چک، مبلغ چک به عدد و حروف نوشته در آخر امضا کنید. می توانید دلیل صدور چک را روی خط باالی شامره ی 

بنویسید. حساب 

قدم 4: تاریخ، شامره چک، گیرنده ی چک، مبلغ و دلیل صدور چک را در راجسرت بنوسید. در ستون آخر، مبلغ چک را از بیالنس حساب خود )پولی که در 

حساب دارید( تفریق کنید. در پایان ماه، فیس هایی را که بانک وضع کرده نیز از بیالنس خود کرس کنید.

قدم 5: در آخر ماه، از بانک اظهارنامه )استتمنت بانکی( بگیرید که در آن مبلغ انتقال شده، فهرست چک هایی که نوشته کرده اید، تاریخ نقد شدن چک، مبلغ 

پولی که از حساب شام برداشته شده، و مقدار باقی مانده در حساب تان )بیالنس( ثبت می باشد.

قدم 6: بیالنسی را که در راجسرت دارید با اظهارنامه ی بانکی مقایسه کنید. این دو رقم باید مساوی باشند. اگر مساوی نباشند، جمع و تفریق خود را بررسی 

کنید تا مبادا اشتباهی وجود داشته باشد. اگر بیالنس شام با بیالنس بانک مطابقت نداشت، می توانید با بانک در متاس شوید.

C :واژه نامه این بخش

صورت حساب بانکی- گزارش ماهوار بانکی که حاوی متام معامالت بانکی چون پول های انتقال شده، چک ها و بیالنس حساب جاری می باشد.

چک- ورق مخصوص که برای پرداخت مصارف از حساب جاری در بانک استفاده می شود.

دبیت کارت- کارتی که توسط آن می توان از حساب جاری پول برداشت کرد.

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

سود/تکتانه- پولی که بطور منظم و با نرخ مشخص در برابر پول قرض گرفته شده، پرداخت می گردد.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

از صورت حساب بانکی چگونه استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

دبیت کارت چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا در بانک پول نقد کافی ندارم؟ قرار بودجه باید پول بدست آورم. 10 بودجه سازی	 

A :ابزار موجود بیشرت

راجسرت بانک
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قرضه  و تکتانه چیست و 

چگونه آنها را مدیریت کنم؟
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قرضه عبارت از پولی است که از شخص یا بانک به قرض گرفته می شود و انتظار می رود در مدت زمان معین همراه با سود یا تکتانه بازپرداخت شود. سود پولی 

است که بطور منظم و با نرخ مشخص در برابر پول قرض، پرداخت می گردد. رشایط قرضه توسط طرفین معامله قبل از داد و گرفت پول توافق می شود. قرضه 

را می توان از ادارات رسمی و منابع غیررسمی چون خانواده، دوستان، رشکت های آشنا، عرضه کنندگان، همکاران و خریداران کلیدی دریافت کرد. اگر شام 

قرضه ای را از بانک یا اداره ی دیگری بگیرید، انتظار داشته باشید که از شام سود میگیرند.

قرضه وسیله ی خوب برای دستیابی رسیع به پول نقد می باشد که بعداً بازپرداخت گردد. قرضه را می توانید برای خرید تجهیزات یا سایر نیازها، انکشاف تجارت 

یا رسمایه گذاری که معموالً قادر نیستید بدون پس انداز کالن پولی انجام دهید، استفاده منایید.

K :بیشرت بدانیم

با آنکه قرضه بسیار مفید است، باید بیاد داشته باشید که هر قرضه باید همراه با تکتانه یا سود معین بازپرداخت گردد. نرخ سود با توجه به اینکه قرضه دهنده 

چه کسی یا کدام مرجع است، ممکن کم یا زیاد باشد و باید این مسأله را پیش از گرفنت قرضه مدنظر داشته باشید.

قرضه را می توان از دوستان یا اعضای خانواده گرفت؛ اما بیشرت قرضه ها از طریق بانک ها، حکومت ها یا گروه های قرضه های کوچک داده می شود.

قدم 1: هنگام گرفنت قرضه، باید برخی حقایق را مدنظر بگیرید:

مدت قرضه چقدر است؟ )یعنی برای بازپرداخت پول قرض گرفته شده، چقدر وقت به شام داده می شود؟(	 

فیصدی میزان سود چقدر است؟	 

پرداخت 	  و درصورت عدم  قرار داشته  باشد که در ملکیت شام  ارزشمندی  بگیرید )تضمین می تواند هرچیز  تا قرضه  را دارید  برای تضمین کدام دارایی 

قرضه از نزد شام ضبط می گردد(.

جریمه های عدم پرداخت قرضه چیست؟	 

آیا غیر از خود تان به امضا شخص دیگری بعنوان ضامن بازپرداخت قرضه نیاز است؟ )ضامن کسی است که اگر شام قرضه را نتوانید برگردانید، مسئولیت 	 

بازپرداخت را به عهده دارد(.

اقساط ماهوار بازپرداخت قرضه چه مقدار خواهد بود؟	 

آیا می توانید قرضه را زودتر بپردازید تا سود کمرتی بپردازید؟	 

آیا قرضه مروج یا اسالمی است؟ )البته درصورتی که این مسأله برای شام اهمیت داشته باشد(.	 

قدم 2: چه تفاوتی میان قرضه دهندگان وجود دارد؟

بانک ها معموالً بیشرتین معلومات را تقاضا کرده و تضمین نیز می خواهند. ممکن بخاطر طی مراحل قرضه نیز فیس بگیرند.	 

نهادهای زیادی در بخش قرضه های کوچک فعالیت دارند که از سوی حکومت ها متویل می شوند. این ها معموالً رشکت های کالنی هستند که در چندین 	 

کشور فعالیت داشته و تعداد زیاد کارمند دارند. کوپراتیف های قرضه های کوچک با رشایط آسان تر قرضه می دهند ولی قرضه گیرنده معموالً عضو گروه 

بوده و گروه مسئولیت بازپرداخت را به عهده می گیرد.

گرفنت قرضه از دوستان و خانواده ها آسان تر است؛ اما درین موارد پول کمرت برای قرضه میرس است. دوستان و اعضای خانواده شاید در برابر قرضه از شام 	 

فیس و سود تقاضا بکنند و شاید نکنند. اما توجه داشته باشید که اگر قرضه را بازپرداخت نتوانید احتامل دارد روابط شام خدشه دار شود.

قدم 3: میزان تکتانه یا سود

میزان و مدت سود به نسبت شخص یا نهادی که به شام قرضه می دهد و نیز سابقه ی شام در اخذ و پرداخت کریدت تفاوت می کند. اگر قبالً قرضه نگرفته باشید 

یا اگر شام در بازپرداخت قرضه های دیگر دچار تأخیر شده باشید، احتامل دارد میزان سود باالتر بر شام وضع گردد. برخی قرضه دهندگان نرخ های پایین تر به 

کسانی می دهند که سابقه ی خوب قرضه دارند یا در گذشته مشرتی خوبی برای شان بوده اند. هر بانک یا قرضه دهنده شیوه های متفاوت تصمیم گیری دارد.
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قدم 4: قرضه ی خود را چگونه مدیریت خواهید کرد؟

اول، مطمنئ شوید که جریان نقدی کافی برای بازپرداخت اقساط ماهوار قرضه دارید. اگر شام پول را بخاطر خرید تجهیزات آینده استفاده می کنید، 	 

اطمینان حاصل کنید که مقدار کافی از محصول خواهید فروخت تا عاید الزم برای پرداخت اقساط را بدست آورید.

اطمینان بدست آورید که میزان سود برای شام در حد معقول است. قرضه دهندگان نرخ های متفاوت دارند و شام باید تالش کنید پایین ترین نرخ ممکن 	 

سود را بدست آورید.

توافق نامه ی قرضه دهی را قبل از امضا به تفصیل بخوانید تا از رشایط و مقررات آن آگاه باشید.	 

قرضه را در اقساط تعیین شده بپردازید. تأخیر در پرداخت قرضه یا عدم پرداخت منجر به جریمه های سنگین خواهد شد.	 

در صورت حساب مفاد و رضر و ورقه بیالنس تان، مبلغ سود پول قرض گرفته شده را درج کنید. )میزان سود را رضب در مبلغ قرضه کنید(.	 

C :واژه نامه این بخش

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی است که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار از افراد 

و سایر نهاد ها مقروض هستید که مکلف با تادیه آن میباشید.

کریدت- قرارداد توافقی که قرض گیرنده چیزی باارزش را فعالً دریافت می کند و توافق می مناید که در آینده و زمان معین، معموالً همراه با سودش، بازپرداخت کند. 

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

قرض دهنده - شخص یا اداره ای که مبلغی از پول را در بدل فیس در اختیار دیگران قرار می دهد تا از آن استفاده کنند.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه یک ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه بازپرداخت قرضه ها را درست مدیریت کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

تفاوت بین قرضه های کوچک و قرضه های تجارتی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

بانک در وقت پرداخت قرضه چه چیزهایی را بررسی می کند؟ 12. مدیریت مالی	 

آیا می توانم از دوستان و خانواده ام قرضه بخواهم؟ 12. مدیریت مالی	 

انواع مختلف قرضه کدام هاست و چگونه می توانم قرضه بگیرم؟ 12. مدیریت مالی	 
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هزینه ها و مصارف خود را 
چگونه مدیریت می توانم؟
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مدیریت مصارف شام برای افزایش مفاد خالص و موفقیت رشکت شام اهمیت به سزای دارد. برای اینکه بدانید آیا پول از دست می دهید، در نقطه ی صفری 

تا  دهید  کاهش  را  که مصارف خود  باشد  نیاز  آنگاه شاید  بدهید،  از دست  پول  بررسی منایید. درصورتیکه  را  و مصارف خود  درآمد  می کنید  فایده  یا  هستید 

رضرهای وارده را جربان منایید. هر قلم مرصف را، هرقدر کوچک هم باشد، بررسی کنید و ببینید که کدام یکی را می توانید حذف کنید بدون آنکه بر تشبث 

تان تاثیر منفی بگذارد.

هر هفته یا حداقل ماه یکبار باید مصارف و عواید خود را با استفاده از گزارش هایی چون صورت حساب مفاد و رضر، بودجه، صورت حساب جریان نقدی و ورقه 

بیالنس ارزیابی منایید. بعداً هرگونه تعدیالت الزم را وارد کنید. این کار بخصوص زمانی بیشرت الزم می شود که بیش از ظرفیت بودجه خود مرصف می کنید. 

مصارفی که برای درآمد تجاری تان مهم اند مثل مصارف مرتبط به تولید یا بازاریابی باید آخرین گزینه در این تعدیالت باشند.

ورقه  و  نقدی  جریان  بودجه، صورت حساب  و رضر،  مفاد  از جمله صورت حساب  دارد:  وجود  تعدیالت  این  مورد  در  تصمیم گیری  به  برای کمک  متعددی  ابزار 

بیالنس. این گزارش ها از بخش حسابداری شام گرفته می شوند، لذا دقت و وقت شناسی در درج ثبت معلومات مالی در اسناد حسابداری خیلی مهم است.

K :بیشرت بدانیم

هنگام مرور مصارف تان با استفاده از صورت حساب مفاد و رضر، بودجه، صورت حساب جریان نقدی و ورقه بیالنس به گزینه های ذیل بخاطر کاهش مصارف 

توجه کنید.

کرایه:

را در نظر  این احتامل  و موقعیت اش،  آن  از  اختیار دارید، چگونگی استفاده  به جایی که در  نگاه  با  ثابت می باشد.  یا دفرت شام یک مرصف  کرایه ساختامن 

بگیرید که آیا می توانید با شخص یا رشکت دیگر جای خود را رشیک سازید؟ آیا رشکت دیگر به جلب مشرتی بیشرت کمک خواهد کرد؟ آیا این کار باعث رقابت 

خواهد شد؟ آیا دفرت و محل کار در جای دیگر با کرایه ی ارزانرت میرس است؟ آیا می توانید از دفرت مشرتک محلی استفاده کنید؟ می توانید به گفتگوی مجدد 

درمورد کرایه ی ساختامن با مالک نیز فکر کنید.

ساعات:

زمانی مراجعه ی مشرتیان خود را تحت نظر داشته باشید. آیا ساعات و روزهایی وجود دارد که هیچ مراجعه کننده نداشته باشید یا تعداد مشرتیان و مراجعین تان 

بسیار کم باشد؟ آیا ساعات مشخصی هست که تعداد زیاد افراد معموالً به رشکت شام مراجعه می کنند؟ شام می توانید ساعات کار خود را به شکلی تنظیم کنید 

که مترکز بیشرت به سمت مواقع پر رفت وآمد گردد. این کار به کاهش مصارفی چون معاشات و برق کمک خواهد کرد. توجه داشته باشید که در بیرون محل کار 

خود لوحه یا یادداشتی نصب کنید که در آن ساعات کارتان درج باشد تا مردم بدانند چه مواقع دوکان یا رشکت شام باز است.

معاشات:

فقط موقع رضورت از کارمند استفاده کنید، مانند ساعاتی که کار زیاد است، فصل هایی که به کار بیشرت نیاز دارید، و کار ها را میان کارکنان دیگر تقسیم 

کنید تا تعداد کارمندان تان را پایین نگهدارید.

موجودی:

قیمت هایی را که برای کاالها و اجناس مورد رضورت خود می پردازید بازبینی کنید. ببینید که آیا در صورت خرید مقدار بیشرت از هر جنس، قیمت هر واحد 

آن ها پایین می آید، یا خیر؟ آیا فصل هایی از سال هست که تدارکات کمرت هزینه بربد؟

به هزینه ی گدام و نگهداری موجودی خود نگاه کنید. ببینید که برای ذخیره  و نگهداری اجناس اضافی بالاستفاده یا آن هایی که برای مدت زیاد کاربرد ندارند، 

پول زیادی مرصف منی کنید؟ بجای آنکه بخاطر ذخیره و نگهداری اجناس پول بپردازید، گزینه ی خرید در موقع رضورت را مد نظر بگیرید. در فروش اجناس 

کم فروش یا اجناسی که در ذخیره گاه زیاد دارید، تخفیف مدنظر گیرید تا در گدام یا فروشگاه خود جای کافی داشته باشید. پرداخنت پول کم برای خرید 

تجهیزات و اجناس یا برای محل نگهداری آنها به کاهش مصارف کمک می کند.
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قروض:

تا شام  آن میباشند  تادیه گردد. برخی قرضه دهندگان خواهان  باید  بر مبلغ اصلی بطور منظم  به همراه دارد که عالوه  با خود سود  پرداخت  قروض در وقت 

قرضه را در وقت کم برگردانید. این کار به شام کمک می کند با پرداخت سود کمرت، پول کامیی کنید. فیس ها شاید مصارف ناخواسته باشند. برای جلوگیری 

از پرداخت فیس های غیررضوری تالش کنید قرضه و کریدت را رس وقت و به موقع بپردازید.

با  انتخاب کنید که  را  باشید که در مورد قرضه های اسالمی تحقیق کنید و قرضه ای  نهادهای مالی مطابق اصول رشعی قرضه می دهند. توجه داشته  برخی 

نیازهای شام بیشرتین مطابقت داشته باشد. بطور مثال، مرابحه برای تشبث تجارت بیشرت مناسب است. مشارکه مضاربه برای رسمایه گذاری که دیر حاصل 

سایر  و  اقساط،  زمانی  جدول  ساختار،  اما  ندارد؛  سود  بر  مبتنی  قرضه های  با  زیادی  تفاوت  معموالً  اسالمی  قرضه های  هزینه ی  می باشد.  مناسب  می دهد 

از آن ها در مورد قرضه های اسالمی می توانید  تقاضای معلومات  و  نهاد مالی محلی  به یک  با مراجعه  تفاوت هایی است.  مشخصات قرضه های اسالمی دارای 

اطالعات بیشرت کسب کنید. آزادانه سوال بپرسید و از جزئیات این محصوالت خود را آگاه سازید، کاپی بروشورهای آن ها را با خود بگیرید، و فورمه درخواست 

قرضه را نیز گرفته و مرور کنید. راه دیگر این است که از همکار، عضو خانواده یا دوست خود بخواهید که معلومات بیشرت از طریق انرتنت برای شام جمع آوری 

کند. در اعتامد به معلومات مندرج وبسایت ها محتاط باشید. در مورد منابع معلومات و اعتبار نهاد نرش کننده ی معلومات جستجو و تحقیق منایید.

C :واژه نامه این بخش

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی است که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار از افراد 

و سایر نهاد ها مقروض هستید که مکلف با تادیه آن میباشید.

حسابداری- پیگیری و ثبت معلومات مرتبط به فعالیت های تجارتی.

صورت حساب پول نقد- سند مالی که آمد و رفت پول ها را در رشکت شام نشان می دهد.

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

هزینه های ثابت: مصارفی که با افزایش یا کاهش فروشات شام تغییر منی کند.

صورت حساب درآمد- سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی است که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

مفاد خالص - مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

صورت حساب پول نقد چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

بدهی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

تفاوت بین هزینه های عملیاتی و هزینه های رسمایه گذاری چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

هزینه های ثابت و هزینه های متغیر چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

چهگونه مصارف آینده را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی	 
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چگونه مرصف پول را در بخش کاروبار 

تجارتی خود برنامه ریزی کنم؟
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L :اساسات

عوامل زیادی در موفقیت کاروبار تجارتی و تشبث نقش دارند. متشبث موفق در وقت تصمیم گیری درمورد رسمایه گذاری، این عوامل را می سنجد تا مطمنئ 

شود رسمایه گذاری باعث رشد و پیرشفت تشبث اش میشود. شاید نتوان در همه ی بخش ها بصورت همزمان رسمایه گذاری کرد، ولی می توان برنامه ریزی منود 

که چه کارهایی را باید اکنون و کدام کارها را در آینده انجام داد. برنامه ریزی برای رصف پول در تشبث )رسمایه گذاری( ایجاب می کند تا اثرات آن را بر تجارت 

خود و چگونگی انجام این رسمایه گذاری درک کنیم. برخی عوامل اثرگذار بر تشبث تان عبارتند از:

موقعیت: آیا یافنت آدرس رشکت شام آسان است؟ آیا محل دفرت شام مصئون است؟ برای داشنت موقعیت خوب، شاید نیاز شود که کرایه باال بپردازید.	 

هدف: رشکت شام مرصوف کدام فعالیت است؟ آیا محصوالت یا خدمات مورد نیاز مردم را عرضه می کند؟	 

قیمت: آیا قیمت های شام در حد بزاعت مردم عادی می باشد، یا باال و مناسب حال افراد پول دار است؟ برای اینکه قیمت ها را پایین نگهدارید، باید مواد 	 

و تجهیزات خود را به قیمت پایین بخرید. اگر قیمت شام باال باشد، در آن صورت آیا کیفیت و کاال یا خدمات شام درحدی هست که قیمت باالی آن ها را 

توجیه کند؟

کیفیت های 	  به  خدمات تان  و  محصوالت  اینکه  یا  می باشد؟  مشرتیان  انتظارات  مطابق  و  همسان  شام  خدمات  یا  محصول  کیفیت  آیا  اعتبار:  و  کیفیت 

متفاوت عرضه می شوند؟ برای اینکه خدمات یا محصوالت باکیفیت داشته باشید، باید تجهیزات مناسب یا بهرتین تجهیزات را داشته باشید.

خدمات مشرتیان: با مشرتیان خود چگونه رفتار می کنید؟ آیا مشرتیان از شام خاطره ی خوب با خود می برند تا بار دیگر برای خرید برگردند؟ برای اینکه 	 

را در بخش  آنان  اینکه  یا  باشند  را داشته  را استخدام می کنید که مهارت های الزم  افراد خوب  باشید، مطمنئ شوید که  خدمات مشرتیان خوب داشته 

خدمات مشرتیان آموزش موثر بدهید.

منای ظاهری: آیا ظواهر و شکلیات تشبث تان طوری است که مشرتیان را جلب مناید و آنان در وقت خرید در دکان یا رشکت شام احساس راحتی کنند؟	 

هرچند برخی چیزهایی که مالک یک رشکت یا تشبث باالی آنها پول مرصف می کند اختیاری می باشند، اما برخی مصارف چنین نیست. بطور مثال، مالیات 

مرصفی است که باید به هرحال بپردازید. مدیریت پول نقد به شام کمک می کند که در موقع پرداخت این مصارف، پول در اختیار داشته باشید.

K :بیشرت بدانیم

او می داند که قیمت ها، کیفیت و اعتبار  آرایشگاه است.  از رویکرد یک متشبث در رسمایه گذاری برای رشکت اش را می خوانیم. فاطمه مالک  اینجا مثالی  در 

خدمات اش، ظواهر دوکان و خدمات مشرتیان اش همگی ممکن بر مقدار فروشات او اثرگذار باشند. ذیالً چگونگی توجه او به هریکی از عوامل را مرور می کنیم.

قیمت ها

فاطمه می خواهد مطمنئ شود، قیمت هایش در مناسب ترین سطح باشد. قیمت های او حدوداً مشابه قیمت آرایشگاه های دیگر است اما او می خواهد مشرتیان 

از قیمت های او رضایت بیشرت داشته باشند.

قدم 1: او رسید ها/انوایس هایش را بررسی می کند تا ببیند که برای چه چیزها پول داده و تدارکات و محصوالت اش را از کجا خریداری کرده است. او جاهای 

دیگری را که اجناس مورد نظر او را داشته باشند، جستجو می مناید و از طریق انرتنت به عرضه کنندگان دیگر متاس می گیرد. 

قدم 2: وقتی او عرضه کنندگان دیگر را پیدا کرد، از آنان می پرسد که آیا به قیمت ارزان تر اجناس را می فروشند یا خیر؟ در کدام وقت بیشرتین اجناس را در 

اختیار دارند؟ و اگر فرمایش کالن تر داشته باشد، قیمت ها پایین خواهد آمد یا خیر؟

قدم 3: اگر آنان برای فرمایش کالن تر قیمت های کمرت پیشکش کنند، در آن صورت باید مطمنئ شود که در صورت خرید مقدار زیاد اجناس، محل مصئون 

برای نگهداری آنها داشته باشد. او همچنان باید توجه مناید که پول نقد کافی در وقت پرداخت قیمت اجناس فرمایش داده شده، موجود باشد. اگر پول نقد 

در اختیار نداشته باشد، انتخاب دیگر در برابر او خرید اجناس به شکل کریدت )قرض( خواهد بود.

کیفیت و اعتبار

فاطمه می خواهد اطمینان حاصل کند که مشرتیانش از کیفیت خدمات او خرسند باشند.

قدم 1: او ماشین های موی خشک کن اش را بررسی می مناید. آیا این ماشین ها خوب کار می کنند؟ رسوصدای زیاد ایجاد منی کنند؟ آیا در وقت کار خاموش 
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منی شوند؟ آیا بخاطر کهنگی و کندی، برق زیاد مرصف منی کنند؟

قدم 2: فاطمه تصمیم می گیرد که به موی خشک کن های جدید نیاز است. او در جستجوی رشکت های فروشنده ی موی خشک کن خواهد برآمد تا قیمت ها و 

کیفیت وسایل آنان را ارزیابی مناید. او در مورد وقت نصب، مدت زمانی که نصب دربر خواهد گرفت، و قیمت انتقال و نصب نیز تصمیم خواهد گرفت.

خرید  امکان  آیا  نبود،  کافی  نقد  پول  اگر  خیر.  یا  است  موجود  کافی  نقد  پول  آیا  ببیند  تا  کرد  خواهد  مرور  را  مالی اش  صورت حساب های  فاطمه   :3 قدم 

موی خشک کن ها به شکل کریدت وجود دارد؟ اگر جواب منفی باشد، آیا از خانواده یا کدام نهاد قرضه های کوچک قرض بگیرد؟ قرضه را در چه مدت و با کدام 

نرخ تکتانه باید بپردازد؟

ظواهر

تشبث فاطمه درحال رشد کردن و تعداد مشرتیانش زیاد شده است. سالون رشکت به کف سازی و رنگاملی نیاز دارد.

قدم 1: فاطمه جستجو می کند که چگونه کف سالون را تازه و جذاب بسازد. او بهرتین محصول و بهرتین قیمت را پیدا خواهد کرد. 

قدم 2: فاطمه صورت حساب های درآمد و دفرتچه های استخدام اش را بررسی می مناید تا دریابد فعالیت چه وقت کمرت است تا در آن وقت کف سازی و رنگاملی 

را انجام دهد و مزاحمت زیادی به مشرتیان و تشبث اش خلق نشود. یا شاید او بهرت باشد در وقت کف سازی سالون را بسته کند.

قدم 3: فاطمه صورت حساب های مالی اش را بررسی می کند تا ببیند که پول نقد کافی موجود است یا خیر. اگر نبود، آیا پول رنگ و رنگامل را به شکل کریدت 

پرداخته می تواند یا از اعضای خانواده یا نهاد قرضه های کوچک قرضه گرفته می تواند؟ قرضه را در چه مدت و با کدام تکتانه باید بپردازد؟

خدمات مشرتیان

فاطمه می خواهد مطمنئ شود که مشرتیانش از خدمات او راضی می باشند.

قدم 1: فاطمه از مشرتیان خود در مورد خدمات نظرخواهی می کند و پیشنهادات  شان را جویا می شود. او از سالون های دیگر دیدار می مناید تا ببیند که چه 

انکشافاتی باید در خدمات خود بوجود آورد. او از برخورد و صحبت کارمندان اش با مشرتیان نظارت می مناید.

موفقیت  برای  او می داند که خدمات مشرتیان  مید هد.  آموزش  موثر خدمات مشرتیان  مورد شیوه های  در  مناسب  موقع  در  کارمندان خود  به  فاطمه  قدم 2: 

تشبث اش خیلی مهم است.

این  انجام  بهبود تشبث خود تصمیم می گیرید، درمورد شیوه های  برای  وقتی  بود.  تاثیر گذار خواهد  فایده شام  و  بر مصارف  هر تصمیمی که شام می گیرید 

باال خواهد رفت. شام همچنان می توانید  و فروشات تان  تان رشد خواهد کرد  اقدامات تشبث  این  نتیجه ی  و مطمنئ شوید که در  اطمینان حاصل کنید  کار 

رسمایه گذاری های خود را مرحله بندی کنید و قبل از رسمایه گذاری بیشرت ببینید که هر مرحله چگونه برای شام عواید بیشرت خلق می کند. زمانی رسمایه گذاری 

کنید که می دانید به تجارت تان ممد واقع خواهد شد.

C :واژه نامه این بخش

رسید/انوایس- فهرستی از اجناس و خدمات ارایه شده و مبلغ پول پرداخته شده.

کریدت- اعتبار و فرصتی برای پرداخت قیمت اجناس و خدماتی خریداری شده، در زمان آینده.

سود/تکتانه- پولی که بطور منظم و با نرخ مشخص در برابر پول قرض پرداخت می گردد.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

خدمات مشرتیان- متام فعالیت هایی که برای برآوردن انتظارات مشرتی قبل از خرید و بعد از آن صورت می گیرد.
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B :برای معلومات بیشرت مرتبط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیا می توانید توضیح دهید که »عرضه و تقاضا« چیست و چرا شام به درک این مفهوم نیاز دارید؟ 9. قیمت گذاری	 

چگونه می توانم دریابم مشرتیانم حارضاند چه مقدار بپردازند؟ 10.  بودجه سازی	 

چگونه براساس ارزش، قیمت گذاری کنم؟ 10.  بودجه سازی	 
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فصلی بودن کاروبار بر عواید و 

مصارف تشبث من چه تاثیر دارد؟
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L :اساسات

بیشرت سازمان ها در اثر تغییرات آب و هوا در بعضی فصل ها، رخصتی ها و جشن های فرهنگی، و اتفاقاتی چون زمان آغاز مکاتب دچار تغییرات در تشبث خود 

می شوند. این تغییرات در فصل ها با توجه به نوع تشبث شام ممکن اثرات کوچک یا کالن بجا بگذارند.

برای تجارت های فصلی در بعضی از فصل ها تقاضای بسیار کم وجود دارد و ممکن جریان نقدی بکلی مسدود شوند. بطور مثال در باغداری و زراعت بیشرت 

آیسلند در کابل، شاید در وقت رسما مشرتی بسیار  اوقات سال بسیار کار زیاد است ولی در فصل زمستان کار کامالً متوقف می گردد. تشبث آیسکریم مثل 

کم داشته باشد. در مدت جشن های فصلی مثل رخصتی های عید یا آغاز سال نو تعلیمی ممکن تشبث رشد چشمگیر پیدا کند و می توان از این رونق برای 

فروشات بهره برداری کرد.

تغییرات فصلی می تواند بر فروشات شام در جریان سال تاثیر بگذارد. پالن گذاری مناسب در ایجاد تعادل میان ماه های پردرآمد و کم درآمد حیاتی می باشد. با 

تشخیص تغییرات فصلی برای ذخیره ی پول و رسمایه گذاری آن در زمان رونق تشبث و محدودسازی و یا حذف مصارف )پولی که برای تشبث پرداخت می شود( 

زمانی که کار کم است می توانید برنامه ریزی منایید. در مورد فصل های مختلفی که شاید بر کار شام تاثیر داشته باشد و چگونگی آمادگی خود فکر کنید و از 

این تغییرات بهره بربید.

K :بیشرت بدانیم

تشخیص، آمادگی و استفاده از تغییرات فصلی مهم است. مثال آمنه را در اینجا مرور می کنیم که چگونه فصل های در حال تغییر را شناسایی منوده و از آن 

بهره برداری می کند و می بینیم که این کار چه نقشی در درآمد و مصارف تجارتی او دارد.

آمنه میوه و سبزیجات را از دهاقین می خرد و کسانی را برای انتقال، پاک کاری و بسته بندی آن ها استخدام می کند تا بعد از آماده کردن به بازارها و رستورانت ها 

بفروشد.

و  درآمد  آن  از  بعد  مدتی  و  تابستان  در جریان  که  متوجه می شود  و  می کند  بررسی  را  نقد خود  پول  و صورت حساب  و رضر  مفاد  آمنه صورت حساب   :1 قدم 

مصارف اش بسیار بیشرت است ولی در ماه های زمستان فروشات بسیار محدود دارد. درک فصل ها بر تشبث او اثر می گذارد و برای مدیریت بهرت جریان فصل ها 

دقت بیشرت می کند.

قدم 2: آمنه هزینه های ثابت و هزینه های متغیر خود را بررسی می مناید. او باید مصارف ثابت کرایه و اقساط قرضه ای را که در رشوع تشبث اش گرفته بود در 

هرصورت و بدون درنظر داشت فصل بپردازد. هزینه های متغیر او مثل معاشات کارمندان، حمل و نقل و بازاریابی با توجه به فصل تشبث و مقدار فروشی که 

دارد، کم و زیاد می شود.

قدم 3: چون هزینه های ثابتی وجود دارد که آمنه باید در هرحال و بدون توجه به سطح فروشات اش بپردازد، الزم است که راهی برای پوره کردن این هزینه ها 

تا در جریان زمستان قادر به پرداخت مصارف خود باشد. آمنه درعین حال  تابستان را پس انداز کند  پیدا کند. آمنه تصمیم می گیرد که فایده ماه های بهار و 

می تواند قیمت محصوالت خود را افزایش دهد تا فایده ماه های پررونق را باال بربد. او باید تحقیق بازار انجام دهد تا مشخص شود مردم حارض به پرداخت چه 

مقدار افزایش در قیمت هستند.

آمنه می تواند هزینه های غیررضوری ماه های زمستان را، زمانی که فروشات کم است، پایین بیاورد. وقتی محصوالت کمرت می فروشد، نیاز نیست برای کارمند و 

حمل و نقل پول بپردازد. او همچنان می تواند ساعات کاری را کم کند، برق را خاموش مناید و جای کمرتی برای ذخیره موجودی تخصیص دهد.

قدم 4: آمنه می بیند که آیا محصوالت جانبی )محصوالتی که در جریان ساخنت چیز دیگری تولید می شود( وجود دارد که به تشبث اش بیافزاید؟ آمنه این فکر 

به ذهن اش خطور می کند که از ضایعات مواد غذایی که در جریان تهیه و فروش محصوالت اش باقی می ماند می تواند علوفه و خوراک حیوانی بسازد که در 

زمستان استفاده شود. او همچنان به این فکر است که وسایط بیکارش را به رشکت دیگری کرایه بدهد تا از آن ها در انتقال کاالها برای پرچون فروشان نقاط 

مختلف شهر کار بگیرد.
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C :واژه نامه این بخش

صورت حساب جریان نقدی- سند مالی که آمد و رفت پول ها را در رشکت شام نشان می دهد.

هزینه های ثابت: مصارفی که با افزایش یا کاهش فروشات شام تغییر منی کند.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

تحقیق بازار- کار جمع آوری معلومات در مورد نیازها و خواسته های مشرتیان.

بازاریابی- پروسه ی مراجعه به مشرتیان بخاطر توضیح این که چرا باید از محصوالت و خدمات شام بخرند.

مفاد خالص - مبلغ باقی مانده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

هزینه های متغیر- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت یا خدمات مرصف می کنید و همقدم با هر قلم فروش باال می رود.

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

صورت حساب پول نقد چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

هزینه های ثابت و هزینه های متغیر چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

فایده چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی	 

آیا در کاروبار تجارتی من محصول فرعی ای هست که عاید ایجاد کند؟ 12. مدیریت مالی	 

بازاریابی چیست؟ 6. بازاریابی	 

تحقیق بازار چیست و چگونه این کار را انجام دهم؟ 12. مدیریت مالی	 
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 .20
آیا در کاروبار تجارتی من محصول 

فرعی ای هست که عاید ایجاد کند؟
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L :اساسات

انجام  یا  محصول  یک  تولید  از  پس  باقی ماندۀ  مواد  این ها  می باشند.  دیگری  چیز  ساخنت  هنگام  شده،  تولید  محصوالت  یا  اقالم  از  عبارت  فرعی  محصوالت 

یک فعالیت است. محصوالت فرعی در مقایسه با محصوالت اصلی معموالً ارزش کمرت دارند و در بیشرت موارد به شکل مواد زاید دور انداخته می شوند. گاهی 

محصوالت فرعی به هامن شکل ابتدایی فروخته می شود، و گاهی برای کسب عاید بیشرت و افزودن به منفعت رشکت، بعد از فرآوری یا پروسس به فروش می رسد.

مثالً گاوداری ها، گاو را برای فروش شیر اش نگهداری می کنند. محصول جانبی گاوداری کودحیوانی است. تولید گاوداران شیر است ولی کودحیوانی نیز در 

گاوداری  تولید می شود که ارزش کمرت دارد. برای کسب عواید بیشرت، دهقان یا گاودار می تواند کود را به دهقانان دیگر یا زمین داران بفروشد.

K :بیشرت بدانیم

به دو مثال ذیل توجه کنید و ببینید که آمنه و فهیمه چگونه از محصوالت فرعی بهره برده اند.

آمنه میوه و سبزیجات را از دهقانان محل می خرد. او این محصوالت را پاک کاری و بسته بندی می کند تا به دکان ها و رستورانت ها بفروشد. برگ شاخه ها و 

پوست باقی مانده از میوه ها و سبزیجات، محصوالت فرعی می باشند. از این ها می توان کمپوست )کود نباتی( بسیار خوب ساخت.

فهیمه اشیای زینتی چوبی می سازد. او کنده های بزرگ و کوچک یا تخته های چوب را برای ساخنت ظرف هایی به اندازه های مختلف می خرد. بعد چوب را برش، 

تالش و پالش می کند تا از آن ها ظرف های چوبی بسازد. توته های خورد و بزرگ چوب در آخر کار باقی می ماند. این ها را می توان برای سوخت استفاده کرد.

آمنه و فهیمه، باید بدانند که چه کسانی این چوب ها و تراشه های باقی مانده را رضورت دارند و به کدام قیمت خواهند خرید. پولی که آنان از بقایای محصوالت 

خود بدست می آورند به عایدشان خواهد افزود.

قدم 1: آمنه و فهیمه به بازار می روند تا ببینند کدام نوع کود و چوب سوخت در بازار موجود است و مردم به کدام قیمت تقاضای خرید دارند. آنان در عین 

حال خواهند دید که کدام بسته ها بیشرت فروش دارد. این فعالیت بخشی از تحقیق بازار است که در آن یک رشکت یا متشبث در مورد نیازها و خواسته های 

مشرتی معلومات جمع آوری می کند. 

قدم 2: آمنه و فهیمه بعد از آن با دوستان، خانواده و مردم بازار صحبت می کنند تا بدانند آنان به چه چیز نیاز دارند و کدام نوع محصول را ترجیح خواهند داد. 

آنان همچنان تصمیم می گیرند که با اعضای کوپراتیف های زراعتی صحبت کنند.

قدم 3: بعد از مرور متام معلومات جمع آوری شده، آمنه و فهیمه تصمیم می گیرند که بسته های کود و چوب )محصوالت فرعی( خود را به اندازه هایی که بیشرتین 

فروش را دارد بسته بندی کرده و بر هر بسته مناسبی که با یافته های تحقیق بازار شان مطابقت داشته باشد، قیمت می گذارند. این قیمت زمان و هزینه هایی 

را که آنان برای بسته بندی )کار و مواد( رصف کرده اند نیز پوشش می دهد.

قدم 4: آنان تصمیم می گیرند که بسته های محصول جانبی را هم در دوکان خود بفروشند و هم به تاجران بدهند تا در بازار توزیع کنند. با افزودن محصوالت 

فرعی کود و چوب سوخت بر فروشات اصلی خود، درآمد آنان بیشرت می شود و از مصارف اضافی زمان و پول برای دفع مواد اضافی کار خود نیز خالص می شوند.

در صورت حساب مفاد و رضر آمنه، او تنها درآمد حاصل از فروش میوه و سبزیجات را درج منی کند بلکه درآمد حاصل از فروش کودی را که از برگ ها و پوست ها 

می سازد، نیز ثبت می مناید. درآمد محصوالت فرعی به اندازه ی درآمد فروشات میوه و سبزیجات اش نیست، ولی این عاید اضافی از چیزهایی حاصل می شود 

که احتامل داشت دور انداخته شود.
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درآمد سال تا این تاریخثور )افغانی(درآمد

۳۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰انار

۲۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰سیب

۱۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰زردآلو

۱۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰انجیر

۳,۰۰۰۷,۰۰۰فروشات کود

مجموع درآمد

بازار به منظور جستجوی شیوه ها برای استفاده تجارتی از محصوالت فرعی، بسیار مفید می باشد. زمانیکه بخش اصلی  به کارگیری خالقیت ذهنی و تحقیق 

تشبث شام رونق زیاد نداشته باشد نیز محصوالت فرعی منبع مهم عایداتی خواهد بود.

C :واژه نامه این بخش

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

تحقیق بازار- کار جمع آوری معلومات درمورد نیازها و خواسته های مشرتیان.

مفاد خالص - مبلغ باقیامنده حاصل تفریق مصارف از عواید )درآمد(.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

فایده چیست و چگونه می توانم آن را مشخص سازم؟ 12. مدیریت مالی 	 

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

تحقیق بازار چیست و چگونه این کار را انجام دهم؟ 12. مدیریت مالی	 
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 .21
می توانم مبلغ مالیاتی را که باید بپردازم مدیریت 

کنم و برای مصارف مالیاتی خود برنامه ریزی منایم؟
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L :اساسات

نیاز مردم مرصف  پرداخت هزینه های خدمات عمومی مورد  برای  و کشور  ادارات محلی در سطح شهر، والیت  مالیات توسط  بپردازد.  مالیات  باید  هر تشبثی 

یا خدمات دیگری باشد که زندگی ما را  می شود. این خدمات ممکن رسک، شفاخانه، پولیس، چراغ راهنامی ترافیکی، آب، مکتب، جمع آوری و دفع آشغال 

مصئون تر و بهرت می سازند. مالیات معموالً بر مبنای ارزش یا درآمد تشبث یا ارزش ملکیت آن استوار است. 

تعهدات  بود که  تا زمانی معترب خواهد  بدانید. جواز تشبث شام  ارتباط می گیرند،  به تشبث شام  را که  افغانستان  مالیاتی  قوانین  تعابیر  و  تا مفاهیم  بکوشید 

مالیاتی خود در برابر دولت را پوره کنید. بیشرت رشکت ها و تشبثاتی که دورمنایی برای رشد خود دارند، بطور هدفمند مالیات متوقعه را با حداکرث دقت ممکن 

می پردازند. اگر از انواع مختلف مالیات قابل تطبیق بر تشبث خود مطلع باشید، به آسانی می توانید مدیریت تعهدات مالیاتی خود را برنامه ریزی منایید.

K :بیشرت بدانیم

در افغانستان، تشبثات مکلف به پیروی از قانون مالیات برعایدات می باشند و حکومت گاه گاهی این قانون را اصالح و تعدیل می کند. خود را از هرگونه تغییرات 

تازه ای که حکومت در قوانین مالیاتی وارد می کند، مطلع نگهدارید. بهرتین راه این است که با ریاست مالیه دهندگان کوچک، ریاست مالیه دهندگان متوسط 

و ریاست مالیه دهندگان بزرگ که در چوکات وزارت مالیه فعالیت دارند و مدیریت عواید عمومی حکومت را به عهده دارند، در متاس باشید.

قانون مالیات برعایدات میخواهد تا عواید و مصارف خود را به حکومت گزارش بدهید. در پایان هر ماه، هر سه ماه یکبار و ساالنه باید عواید و مصارف خود را به 

حکومت گزارش دهید و مالیات الزم را بپردازید. حکومت افغانستان برای رشکت هایی که از عواید و مصارف خود به موقع گزارش منی دهند و مالیات خود را رس 

وقت منی پردازند، جریمه هایی را تعیین کرده است. وقتی شام از رشایط و وجایب مالیه دهی آگاهی داشته باشید، به آسانی می توانید تعهدات خود را برآورده و 

تشبث خود را فعال نگهدارید. برای کسب معلومات مفصل درمورد رشایط مختلف مالیه دهی، رهنمود مالیه دهی را مطالعه کنید.

شام باید از پنج نوع مالیات آگاه باشید و به دقت به آن ها توجه منایید:

مالیات کارمندان

در وقت پرداخت معاش کارمندان، باید بخشی از معاش هر کارمند را کرس کرده به حکومت بپردازید. اندازه مالیات بر معاشات با توجه به مقدار معاش متفاوت 

است. برای معلومات درمورد هر طبقه ی معاشات به رهنمود مالیه دهی مراجعه کنید و برای یافنت مبلغ مالیات هر درجه ی از معاشات به جدول محاسبه مالیات 

مراجعه منایید.

مالیات کرایه

مالیات کرایه بر اساس فیصدی معین کرایه ماهانه ی ساختامنی که رشکت شام در آن فعالیت دارد، به حکومت پرداخته می شود.

شام می توانید در وقت عقد قرارداد با مالک تعمیر در مورد وضع مالیه از مبلغ کرایه مذاکره کنید. رشکت هایی ملزم به پرداخت کرایه ساختامن هستند، حتی 

اگر از کرایه ی ساختامن پولی برای پرداخت مالیه کرس نکرده باشند. 

 

مالیات قراردادی

افغانی باشد الزم  مالیات قراردادی بر اساس فیصدی مبلغی که به قراردادی فرعی پرداخته می شود، تعیین می گردد. اگر ارزش قرارداد کمرت از 500،000 

نیست مالیه ی آن را وضع کنید، اما تا 10 روز بعد از ختم ماهی که در آن پرداخت صورت گرفته است، باید به دولت گزارش بدهید. از قراردادی های فرعی که 

جواز معترب دارند، باید 2% مالیات وضع کنید، ولی از آن هایی که جواز معترب تجارتی ندارند الزم است که 7% مبلغ پرداخت شده را کرس کرده به دولت بپردازید.

مالیات بر عواید تجارتی

عایداتی که شام از مشرتیان خود می گیرید مشمول مالیات می گردد. بطور مثال، وقتی رشکت طرف معامله ی شام پولی را به حساب بانکی تان می ریزد، باید %4 

آن را به حکومت بپردازید. برخی رشکت ها و تشبثات طرف معامله شام خودشان 2% از مبلغ پرداختنی را کرس کرده به منایندگی از شام به حکومت می دهند. 

در آن صورت شام 2% باقی مانده را باید خود تان مستقیامً به حساب حکومت واریز کنید. حتامً یک کاپی از رسید مالیات را برای اسناد خود حفظ کنید.



  مدیریت مالی |   69

مالیات بر درآمد ساالنه

در آخر هر سال، تشبثات باید از عواید و مصارف خود گزارش مفصلی به حکومت ارایه کنند. ادارات مسئول جمع آوری مالیات برای این گزارش ها فورمه های 

رایگان در اختیار شام قرار می دهند. این فورمه ها اصالً یک ورقه بیالنس، یک صورت حساب مفاد و رضر و جداول می باشند. اگر شام صورت حساب های مالی 

خود را از قبل آماده کرده باشید، می توانید این فورمه ها را به آسانی خانه پری و به دولت تسلیم دهید. در کل، حکومت از تشبثات و رشکت ها می خواهد که %20 

فایده خالص خود را بعد از کرس مصارف از عواید مشمول مالیه، به دولت بپردازند.

کار مالیه دهی ممکن مشکل و مرعوب کننده به نظر برسد، اما اگر مراحل الزمه را به درستی تعقیب کنید، به آسانی می توانید مالیات خود را بپردازید و رشکت 

خود را فعال نگهدارید. به قدم های ذیل توجه کنید:

قدم 1: سیستم حسابداری مناسب داشته باشید تا بتوانید با استفاده از آن صورت حساب های مالی خود را ترتیب دهید، و مالیات خود را بپردازید. وقتی سوابق 

خوب داشته باشید، پرداخت مالیات تان سهل تر خواهد شد.

قدم 2: انوع مختلف مالیاتی را که شام باید بپردازید مشخص سازید. فورمه های الزم حکومتی را در پایان هر ماه، هر سه ماه و آخر سال بر اساس صورت حساب  

مالی خود خانه پری کنید. حصول اطمینان منائید که فورمه ها را بخوبی بفهمید. از حسابدار خود یا یک رشکت خدمات مالیاتی کمک بخواهید. این رشکت ها 

با فیس کم کارهای مالیاتی شام را انجام می دهند.

قدم 3: بر اساس فورمه های مالیه دهی باید مبلغ محاسبه شده ی مالیه را مستقیم به حساب دولت بپردازید. بل مالیه باید با گزارش حسابات قابل پرداخت تان 

ضمیمه باشد تا بیاد داشته باشید و بپردازید. پرداخت ها را انجام دهید و رسید بگیرید. برای استفاده ی احتاملی در آینده، فورمه ها و اسناد مالیه دهی خود را 

به شکل درست حفظ دوسیه کنید.

قدم 4: بعد از برآوردن تعهدات مالیاتی اسناد را تکمیل و در دسرتس نگهدارید. حکومت معموالً افرادی را برای بررسی و تفتیش اعزام می کند تا بدانند مقدار 

واقعی مالیات چقدر است. این افراد رشکت و ملکیت شام را تفتیش می کنند تا مطمنئ شوند مالیات الزم پرداخته شده است. ممکن این افراد شخصاً به دفرت 

و محل کار شام بیایند یا از شام بخواهند که اسناد الزم عواید و مصارف را به آنان ارایه کنید. در ارتباط به درآمد رشکت یا تشبث شام، آنان گزارش عواید هر 

سال یا هر سه ماه را طلب خواهند کرد. برای اثبات مصارف تان آنان مدارک درستی را از شام خواهند خواست. حداقل برای 5 سال اسناد و سوابق رشکت خود 

را حفظ کنید. طبق قانون مالیات بر عایدات افغانستان، وزارت مالیه حق دارد اسناد 5 ساله را طلب کند.

کرد.  خواهید  دریافت  مکتوب  یک  مالیاتی  تعهدات  کردن  پوره  از  پس  مالی  پایان سال  در  بگیرید.  تصفیه  مکتوب  دولت  مالیات  تصفیه  مدیریت  از   :5 قدم 

حکومت ممکن در پایان هر سال فوراً رشکت شام را تفتیش نکند، اما در نهایت یک وقت این کار را خواهد کرد. اسناد خود را منظم و در دسرتس نگهدارید.

دفاتر حکومتی مختلف مسئولیت قانونی دارند که از پرداخت مالیات رشکت ها نظارت کنند و برای اطمینان از پرداخت این مالیات باهم همکاری دارند. ریاست 

عمومی جوازنامه ها و ریاست های مالیات باهم روابط تنگاتنگ دارند. وقتی تعهدات مالیاتی خود را برآورده سازید، می توانید جواز رشکت خود را تجدید کنید. 

بهرتین راه مدیریت مالیات دانسنت آن و پرداخت مالیات به دولت به زودترین فرصت است تا از تحمل جریمه ها به دور مبانید.

C :واژه نامه این بخش

حسابات پرداختنی- پولی که یک رشکت از طلب کاران اش مقروض است.

صورت حساب وضعیت مالی- سند مالی که نشان می دهد شام در یک مقطع زمانی مشخص چه مقدار دارایی در رشکت خود دارید و چه مقدار مقروضید. 

برعالوه این، صورت حساب مالی ارزش سهم مالکین یک تشبت را نیز نشان میدهد. 

مصارف- پولی که از رشکت در بدل جنس یا خدمت پرداخته می شود.

صورت حساب  مالی- اسناد و سوابق رسمی فعالیت های مالی یک رشکت یا تشبث که شامل ورقه بیالنس، صورت حساب مفاد و رضر و صورت حساب پول نقد 

می باشد.
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صورت حساب  مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عاید و مرصف را نشان می دهد.

عاید- پولی که معموالً از فروش کاالها و خدمات نصیب رشکت می شود.

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

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

صورت حساب پول نقد چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

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

صورت حساب  مالی چیست و چرا نیاز دارم از آن  استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه یک ورقه بیالنس بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

A :ابزار موجود بیشرت

رهنمود مالیات

جدول محاسبه مالیات
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بهرتین روش های رسیدگی به معامالت 
از جمله تادیات نقدی، کدام هاست؟
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L :اساسات

باشند.  معامله داشته  آن ها  با  تشبثات ممکن  این  که  و طرف های دیگری  فروشندگان،  و مشرتیان شان،  تشبثات  بین  دادوستد  از  عبارت اند  تجارتی  معامالت 

معامالت تجارتی ممکن مانند خریدن اخبار بسیار ساده یا مانند خرید ساختامن دفرت بسیار پیچیده و زمان بر باشد و تعداد زیاد تشبثات دیگر نیز در آن دخیل 

گردد. معموالً برای ثبت آنچه در یک معامله اتفاق می افتد یک اندازه حسابداری الزم است. این کار را می توان با دست و یا کمپیوتر انجام داد. بخصوص زمانی 

که داد و گرفت های زیاد انجام شود، استفاده از کمپیوتر کار را سهل تر می سازد.

پول نقد به آسانی برای خرید و فروش کاال و خدمات قابل استفاده است. پول نقد در هرجا قابلیت پذیرش باال دارد و در معامالت شخصی و تجارتی استفاده 

می شود. اِشکال پول نقد در این است که به آسانی مفقود و یا دزدیده می شود. رسقت پول و آسان نبودن کنرتول رفت و آمد پول نقد می تواند برای یک تشبث 

مشکل بزرگی خلق کند.

استفاده از چک و کارت اعتباری مصئون تر است اما طی مراحل آن وقت بیشرت می طلبد و نیازمند پیگیری الکرتونیکی و خریداری وسایل بیشرت مانند ماشین 

کارت خوان میباشد. مهم ترین نکته این است که متشبث باید بر متام دادوگرفت ها، به شمول دادوگرفت های نقدی، نظارت داشته باشد و از آن ها آگاه باشد.

پرداخت های الکرتونیکی در رسارس جهان، بشمول افغانستان، در حال عام شدن است. معمول ترین نوع تادیه الکرتونیکی استفاده از تیلیفون های همراه است. 

شام منحیث متشبث باید با تکنولوجی روز همقدم باشید و متام گزینه های پرداخت را برای مشرتیان تان فراهم سازید. این تکنولوجی های نوین دادوگرفت های 

تجارتی را ساده تر، آسان تر و مصئون تر می سازد. پیشکش تادیه های الکرتونیکی می تواند شام را بر رقیبان تجارتی تان که هنوز تنها پول نقد را قبول می کنند، 

تفوق بخشد. 

K :بیشرت بدانیم

اطمینان از پرداخت

ثبت اسناد و پیگیری پول هایی دریافتی بسیار مهم است زیرا از این طریق شام می توانید دریابید که آیا مشرتی در برابر محصول یا خدمات شام، قبالً پول را 

پرداخته یا هنوز نپرداخته است. درعین حال این کار به شام کمک می کند تا بعداً شخص خریدار، زمان خرید، نوع جنس یا خدمات خریداری شده و مقدار 

آن را پیگیری کنید. وقتی بتوانید اسناد معامالت را مجدداً مرور و پیگیری کنید، در آنصورت می فهمید که کدام محصوالت یا خدمات بیشرتین فروش را دارد، 

این محصوالت یا خدمات به کدام قیمت فروخته شده، کدام گروه از مشرتیان محصول مورد نظر را خریداری کرده، و همچنان مبالغ دریافت ها و پرداخت های 

خود را بررسی منایید.

بطور مثال، فاطمه رستورانت کوچکی دارد که در آن با غذاهای خوب در یک قسمت پر رفت و آمد شهر فعالیت دارد. بیشرت مشرتیان در وقت چاشت به آن جا 

می آیند و در نتیجه گاهی بسیار بیروبار می شود. دو نفر مشرتی از رستورانت خارج می شوند ولی فاطمه منی داند آیا آنان پول غذای خود را داده اند یا خیر.

فاطمه می تواند در برابر پرداخت قیمت غذا برای هر مشرتی یک ورق رسید بدهد. بعد او می تواند از طریق رسید مشرتیان تشخیص دهد که چه کسی پول خود 

را پرداخته و چه کسی نپرداخته است. از رسید یک نسخه کاپی نیز موجود خواهد بود و تاریخ، نوع خوراک، مبلغ پرداخت شده و نام خزانه دار )کسی که پول 

را جمع می کند( در آن نوشته خواهد بود. یک کاپی به مشرتی داده می شود و کاپی دیگر نزد خود فاطمه باقی خواهد ماند. رسید برای ثبت عواید )پولی که از 

تشبث بدست می آید( در لیجر نقد حسابداری و یا در راجسرت بانکی ثبت استفاده می گردد. در پایان روز، فاطمه مجموعه مبالغ رسیدات را با پول نقد موجود 

در صندوق رس خواهد داد تا مطمنئ شود پول ها پوره می باشند.

پول نقد با خود انتقال ندهید

پول نقد به آسانی گم یا دزدی می شود؛ لذا بهرت است مبالغ کالن پول نقد را با خود نگردانیم. بطور مثال، فاطمه به مارکیت عمده فروشی برای خرید مواد 

دوکانش می رود. او چندین محصول انتخاب می کند که قیمت آن ها پول زیاد می شود. فاطمه نگران انتقال آن مقدار پول نقد است ولی در عین حال باید قیمت 

اجناس را بپردازد. فاطمه پول نقد به حساب جاری اش افزوده است. بجای انتقال پول، او از حساب جاری خود برای فروشندگان چک می نویسد. او معلومات 

چک را در راجسرت چک ها ثبت کرده و از پرداخت پول سند خواهد داشت. در پایان ماه، بانک اظهارنامه ی ماهوار ارسال خواهد منود که نشان خواهد داد، 

پول به فروشنده پرداخته شده است.
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پرداخت با تاخیر 

فاطمه چوکی های نو برای رستورانت اش می خرد. این چوکی ها سه هفته بعد تسلیم داده خواهند شد. فاطمه منی خواهد فعالً پول را بپردازد زیرا بل های پرداختنی 

دیگری دارد و انتظار دارد تا دو هفته ی دیگر پول بیشرت بدست آورد. راه حل او این است که چون به او و رستورانت اش اعتامد می گردد، لذا چوکی ها را به شکل 

قرضه )کریدت( می خرد. دوکاندار توافق کرده است که چوکی ها را بخرد ولی پول آن ها را وقتی تسلیم داده شدند، بپردازد. فاطمه باید حصول اطمینان مناید که 

پول را به محض تسلیم گیری چوکی ها میپردازد، در غیر آن ممکن مجبور به پرداخت فیس باالتر شود و اعتبار خود را نزد دوکاندار از دست دهد.

C :واژه نامه این بخش

حسابداری- پیگیری و حفظ اسناد فعالیت های مالی در تجارت و امور تشبثات.

چک- ورق ویژه ای که برای تادیه ی مصارف از طریق حساب بانکی چک پذیر، استفاده می شود.

راجسرت چک- فهرستی از چک، دبیت و کریدت معامالت مربوط به حساب بانکی چک پذیر.

حساب جاری چک پذیر- توافقی با بانک که اجازه می دهد پول در حساب پس انداز شود و بعد از طریق نوشنت چک پرداخت گردد.

لیجر- لیجر ریکارد کامل معامالت مالی در طول مدت فعالیت یک رشکت است.

فروشنده- شخص یا نهادی که محصوالت یا خدمات را برای فروش عرضه می کند.

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

عاید چیست و من عاید خود را چگونه بدانم؟ 11. حسابداری 	 

حساب جاری چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

دفرتداری )حفظ اسناد و دوسیه ها( چیست؟ 11. حسابداری	 

لیجر چیست؟ 11. حسابداری	 

پول نقد را چگونه مدیریت کنم؟ 11. حسابداری	 

A :ابزار موجود بیشرت

راجسرت بانک
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ابزار


