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  :شگفتارپی

نیازي به  قطعاًود بدر حسابداري اگر مقصود فقط بیان روش هاي قدیمی و موجود . ما در این کتاب حرف هاي جدیدي براي گفتن داریم

در این  .و سنتی حسابداري پرداخته شده است تکراريبه اندازه کافی در کتب موجود در بازار به بیان روش هاي . نداشتیمنگارش این کتاب 

بسرعت با مفاهیم بنیادین حسابداري آشنا شده و در  دانشجوپی ریزي شده است که  ،براي آموزش حسابداري کتاب روش جدیدي

  .ط می گرددمسلّدوبل حسابداري دفترداري و ممکن به  کوتاهترین زمانِ

این کتاب بدین سبب است ي سمیه جه تَو. منتشر می شود "حسابداري دوبل"یا  "اصول حسابداري"و نه  "امورمالی"این کتاب با عنوان 

تدها ثبت مقادیر و داد س ،امور مالی، تمامی فعالیت هاي مالی یک مؤسسه، اعم از. دارد "حسابداري"مفهومی گسترده تر از  "امور مالی"که 

تهاي مالی، صدور تهیه گزارشات، آمارها و صورمستند سازي عملیات اقتصادي، در قالب اعداد و ارقام پول رایج در دفاتر ویژه حسابداري، 

برنامه ریزي براي افزایش فاکتورهاي خرید و فروش و حواله ها و رسید هاي انبار، گزارشات انبار کاال نظیر کادرکس کاال و موجودي انبار، 

  .می باشد... و پرداخت چک و  ارهاي مالی و صدورکاربري یا استفاده از نرم افزسود بنگاه اقتصادي، 

جلد کتاب، ارائه  پنجکه در  قسمت تقسیم کرده ایم پنجما آموزش حسابداري را به . کتابی که پیش روي شماست یک متن آموزشی است

به این کتاب  دومدر جلد . تقدیم عالقه مندان شده است "مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداري دوبل"، با عنوان اول جلد. گردیده است

دفتر "این کتاب  دومعنوان جلد . و تنظیم اسناد حسابداري و نحوه ثبت داد و ستدها در دفتر روزنامه پرداخته شده استشرح مستند سازي 

فصیلی و دفتر کمکی معین، دفتر تَ"کتاب حاضر  سومعنوان جلد . می باشد "روزنامه، سند حسابداري و مستند سازي در حسابداري دوبل

را شروع نموده و در شرایط واقعی ) دفتر نویسی(، دانشجو می تواند عمالً کار دفتر داري سوممطالعه جلد پس از . است "دینگ حساب هاکُ

، در امور بازرگانی و خرید و فروش کاال نیز با تسلط عمل نماید باید جلد چهارم از بتواند دانشجو، اما براي اینکه آغاز کندکار حسابداري را 

در جلد چهارم، دانشجو با . می باشد "انبارداري و خرید و فروش کاال"عنوان جلد چهارم . کندین را نیز مطالعه کتاب امور مالی مهران فرورد

کس کاال، موجودي کاال، ، فاکتورهاي خرید و فروش، حواله و رسید انبار، گزارشات کارد) دینگ کاالهاکُ(نحوه صحیح کد گذاري کاالها 

) یازیان(پس از مطالعه جلد چهارم، محاسبه سود . م نرخ میانگین و آخرین نرخ خرید، آشنا خواهد گردیدریالی انبار و مفهو-موجودي تعدادي

 ايحاصل از فعالیت هاي بازرگانی و خرید و فروش کاال و قیمت تمام شده کاال براي دانشجویانی که بدقت مطالعه کرده باشند، کار ساده 

از این  "امور مالی"جلد پنجم آخرین کتاب با عنوان  .مطرح شده استحسابداري با کامپیوتر  مباحثی راجع بهدر جلد پنجم  .خواهد بود

  .مؤلف می باشد

، نفهمیدحسابداري به شکلی است که تا اواخر هر یک از قسمت هاي آن را  زیرا. هر جلد از این کتاب را حداقل دو مرتبه تا آخر بخوانید

به همین دلیل  .دقیقاً درك نکنید که ترازنامه چیست؟ ثبت ابتدایی در دفتر کل را درك نخواهید کرد مثالً تا. نخواهید فهمیدابتداي آنرا 

حتی اگر . بنابراین توصیه می شود یکبار کتاب را تا انتها بخوانید. رفت است که در آموزش حسابداري نمی توان دقیقاً گام به گام ، پیش

اگر اینگونه عمل کنید، براي بار . د، نگران نباشید و تا آخر این جلد از کتاب، مطالعه را ادامه دهیددقیقاً بعضی از پارگراف ها را متوجه نشدی

اسامی و عنوان هاي  در متن کتاب از .را درك خواهید کرد ارائه شدهکه کتاب را می خوانید، اطمینان داشته باشید، همه مطالب  دوم

... نام طرف حساب، خریدار، فروشنده وکه بعنوان  کلیه اسامییان محترم توجه داشته باشند، دانشجو. مثال ها استفاده شده است متعددي در

  .لطفاً باعث سوء تفاهم نشود. فرضی می باشد ،در این کتاب استفاده شده است

خود، در هرچه پربارتر نمودن  در خاتمه از کلیه اساتید، صاحبنظران، مدیران مالی و حسابداران تقاضا دارد، با پیشنهادات و انتقادات سازنده

  .این اثر، اینجانب را یاري فرمایند

  09123878011: شماره تلفن همراه  – مهـران فروردیـن  - 1393 تابستان
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  :مقدمه

کسانی که می خواهند در آینده قط نیاز ف ،فرا گرفتن اصول حسابداري. فن حسابداري یکی از مهمترین ابزارهاي پیشرفت و توسعه است

راه اندازي  .ول و قواعد حسابداري دارند، بلکه مدیران، تولید کنندگان، تجار و کسبه نیاز به دانستن اصنیست حسابداري را برگزینند،شغل 

   .و زیر ساخت اصلی بنگاه اقتصادي به شمار می آید ییاقدامات زیر بنا ءدر بدو تأسیس، جزي دپارتمان حسابداري در یک مؤسسه 

حسابداري فقط براي این نیست که حساب . فقط نگهداري اعداد و ارقام طلب از دیگران و محاسبه میزان بدهی نیستهدف از حسابداري 

براحتی حساب بانکی خود را نیز کنترل  ،هر چند با انجام صحیح عملیات حسابداري !تا مبادا بانک اشتباه نکند کنترل کنیمرا  ی خودبانک

هدف از حسابداري فقط این نیست که اگر مبلغی از صندوق . در پس این پرده، اهداف بسیار هوشمندانه تري نهفته است ،اما ،خواهید کرد

ودي آن نیز یکی از هر چند مراقبت از دریافت و پرداخت هاي صندوق و کنترل موج ! بالفاصله متوجه شویدي شما سرقت شد، مؤسسه 

، اگربه شکل صحیح حسابداري کنید، با یک تیر ثبت داد و ستدهاي مالیبا شروع به  ،اري است اماشما براي راه اندازي حسابد انگیزه هاي

بدست خواهید آورد که براي تصمیم  آمارهاییهم حساب خود با طرف حساب هاي مختلف را خواهید داشت و هم . چند هدف را خواهید زد

هم صندوق شما بخوبی کنترل خواهد شد و هم پاسخگوي  . زم خواهد بودال... گیري هاي مدیریتی براي افزایش سود، خدمات بهتر و 

را به آن ها تقدیم  ايکه برابر قانون از شما مطالبات یا انتظاراتی دارند و یا باید اظهارنامه ... و  داراییادارات دولتی نظیر اداره بیمه، اداره 

پاي ثابت جلسات هیئت مدیره بنگاه هاي بزرگ اقتصادي  ،معموالً ،اران خبرهمدیران مالی، معاونت هاي مالی و حسابد .کنید، خواهید بود

نیازي به صرف این  فقط حساب دریافت و پرداخت کسانی که با آن ها معامله اي انجام داده ایم را داشته باشیم که ،اگر قرار بود. هستند

  .تکه مقوا نیز یاداشت نمود و جمع زدهاي خود را روي چند می شد حساب دریافت و پرداخت. همه انرژي، زمان و پول نداشتیم

دستورالعمل هاي آیین نامه ها و نشریات تخصصی حسابداري،  کتب، مجالت وقوانین مصوب کشور،  عملیات حسابداري را چگونگی انجام 

تعیین ، توصیه هاي اساتید و اهل فن ان ، دستور و صالحدید کارفرمایو انجمن هاي حسابداري سازمان ها   ادارات،  مقامات ذي اصالح،

حیطه عمل ،حسابداري بمنظور ثبت اتفاقات و تهیه گزارشات مالی است، پس حسابداري شامل ثبت اتفاقات غیر مالی نمی شود. می نمایند

. ت که ارزش مالی داردعملیات مالی فقط دریافت و پرداخت وجوه نقد نیست بلکه شامل مبادله هر چیزیس. حسابدار فقط عملیات مالی است

باشد را، حسابدار  بیانباشد یا به عبارت دیگر هر اتفاقی که در قالب اعداد و ارقام پولی قابل رایج  پول هبنابراین هرعملی که قابل تقویم ب

علمی قابل اثبات با روش هاي میشود  که توسط حسابداران انجام درستی عملیاتی. حسابداري یک عمل فنی است نه علمی .باید ثبت نماید

حسابداري مثل علوم . اثبات الیتغیر باشنداز ند که بتوان آن ها را اثبات نمود و پس نیست اصول جبر و آنالیزمثل اصول حسابداري  .نیست

  .نتاج توسعه پیدا کرده باشدو است، مشاهدهآزمایش، تجربی نیست که با 

توالی مثال ها و . که بسیاري از مطالب، تکرار مکرّرات است، اما اینچنین نیستممکن است در زمان مطالعه این کتاب، دانشجو تصور کند 

. پس پرده هر تکرار، تغییر ظریفی نهفته است که هدفی عمیق را دنبال می کنددر مطالب بسیار هوشمندانه طراحی و عنوان گردیده است و 

  . نمایید تا راز این تکرارها را دریابید پس لطفاً کلیه مطالب را بدقت مطالعه و هر مثال را دقیقاً بررسی

دفتر روزنامه دفتري . خود، از دفترروزنامه و دفتر کل استفاده نماید به موجب قانون، تاجر موظف است، جهت ثبت فعالیت هاي مالی مؤسسه

در هنگام ثبت اطالعات در دفتر بدین ترتیب . در آن ثبت نمایداست که حسابدار باید هر روز و بطور پشت سر هم، عملیات مالی خود را 

آن، به آن و گروه دفتر کل دفتري است که اطالعات مندرج در دفتر روزنامه با توجه به نوع . هیچ طبقه بندي صورت نمی گیرد ،روزنامه

بندي فعالیت هاي  درج گردیده و باعث تفکیک و طبقه ،در یکی از صفحات ،با توجه به نوع آن ،هر اتفاق مالی ،در دفتر کل .منتقل میشود

فصیلی دیگري نظیر دفتر معین، تَکمکی حسابداران از دفاتر  .دفاتر روزنامه و کل را دفاتر اصلی حسابداري می نامند. مالی مؤسسه می شود

. ته خواهد شدده می کنند که در جلدهاي بعدي این کتاب، پس از اینکه به ثبت در دفاتر روزنامه و کل مسلط شدید، به آن پرداخاستفا... و 

  .دفترکل، مهمترین دفتر در حسابداري است، بیشتر گزارشات و صورت هاي مالی از دفتر کل بدست می آید
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 تعریف حسابداري )1

هاي بنابراین هر نوع ثبت فعالیت  .را حسابداري گویندگزارشات از آن ي و تهیه مالی، طبق اصول و قواعد خاص  وقایعطبقه بندي و ثبت

می کند و و طبقه بندي با اصول و قواعد خاص ثبت مطابق  ،مالی را اتفاقاتي کلیه حسابدار کسی است که . نیستمالی حسابداري 

  .گزارشات مالی را با استفاده از اطالعات ثبت شده، تنظیم می نماید

ل، شرکت مهندسی مهران با اجاره کردن یک دفتر کار و استخدام سه نفر پرسن  01/02/93فرض کنید یک مهندس کامپیوتر در تاریخ 

البته مطابق قانون، ثبت شرکت توسط یکنفر امکانپذیر نیست، لیکن ما براي ساده تر کردن مثال هاي مندرج ( .سیستم را تأسیس کرده است

قطعاتی را خریداراي می کند،  ،بعنوان مثال. دي را انجام می دهددشرکت هر روز عملیات مالی متع.)  در این کتاب این فرض را می پذیریم

قبض آب و برق مصرفی را پرداخت می نماید، وجوه نقدي را از مشتریان دریافت می کند و یا یک برگ چک صادر و به طرف حساب خود 

ثبت  ، الزم است، مهندس، تمام فعالیت هاي فوق الذکر و کالً تمامی داد و ستدهاي مالی شرکت خود رابدیهی است .پرداخت می نماید

، طبق یا دفترچه یادداشت حال اگر ایشان فعالیت هاي مالی خود را در یک تقویم یا سر رسید. تا حداقل حساب آن ها را داشته باشد ،نماید

  .عمل ننموده است ،سلیقه خود ثبت کند، حسابداري نکرده، چون طبق اصول و قواعد حسابداري

به  ،تعریف نقطه، خط، دایره و مثلث شروع شود رنظی ،که ابتدا با تعاریف مقدماتی حسابداري یک فن است، علم نیست، مثل هندسه نیست

. علوم و زمینه هاي مختلف استفاده شودهندسه و سایر توسعه دانش برسد و قضایا را اثبات کند و سپس از این قضایاي اثبات شده در  یاقضا

انجام یک کار و بهینه درست حسابداري روش . نتاج حاصل شده باشدنیست که از آزمایش، مشاهده و است حسابداري مثل علوم تجربی

  . گرفت داست، حسابداري کاري است فنی، پس باید اصول و قواعد حاکم بر آن را از اهل فن یا

در حسابداري وو از  نمودهدر دفاتر مشابهی اعداد و ارقام را ثبت  .همه حسابداران طبق یک قاعده عمل می کنند. ویه وجود داردحدت ر

در حسابداري نمی توان . می فهمند یخوببه به همین دلیل است که حسابداران زبان یکدیگر را . اصطالحات یکسانی استفاده می نمایند

در صورتیکه اطالعات مالی را طبق سلیقه خود بنویسید، سهامداران و شرکاء، مأمورین مالیاتی، حسابداران، . و شخصی عمل کرد ايسلیقه 

  .رسان و سایر اشخاص نمی توانند از نوشته هاي شما سر در بیاورندحساب

به همین دلیل است که راه اندازي واحد . و زیر ساخت کسب و کار، تجارت، تولید و مدیریت به حساب می آید ییحسابداري یک کار زیر بنا

بنگاه اقتصادي بدون توجه به دفاتر، گزارشات و هنگامیکه مدیر یک . باید باشداي حسابداري از نخستین اقدامات تأسیس هر مؤسسه 

که هر  می نماید، مثل اینست که بدون چراغ در راهی تاریک گام برمی دارد خود ییامور اجراتصمیم گیري و سایر اقدام به  ،آمارهاي مالی

  .لحظه خطر سقوط در گودالی ژرف وي را تحدید می کند

بخصوصی، که صرفاً براي حسابداري طراحی و چاپ شده اند، مورد استفاده قرار  لاوها و جد بمنظور انجام عملیات حسابداري، دفاتر، فرم

حسابدار باید کلیه داد و ستد هاي . دفتر روزنامه و دفتر کل، دفاتر اصلی حسابداري هستند که در قانون تجارت نیز تعریف شده اند. می گیرد

هر صفحه از دفتر روزنامه حداقل باید داراي . در دفتر روزنامه ثبت نماید ،شرحی کوتاهمالی را، بصورت پشت سرهم، با ذکر تاریخ، مبلغ و 

  ]١تصویر [ 1.هاي تاریخ، شرح، بدهکار و بستانکار باشد ستون

                                                           

  
1

در نرم افزار . تاریخ، شرح، بدهکار  و بستانکار استشماره کل، دفتر روزنامه بصورت چاپی در فروشگاه ها فروخته می شود که داراي ستون هاي ردیف، شماره سند،  

جعه، یک جلد دفتر روزنامه و یک جلد دفتر توصیه می شود به یک نوشت افزار فروشی مرا .نیز به آن اضافه شده است "شماره"، ستونی تحت عنوان  2015حسابداري مهران

  .ا، عمالً در آن دفاتر ثبت نماییدکل خریداري نمایید و صفحات آن را ورق بزنید تا حداقل یکبار این دفاتر را دیده باشید و براي تمرین، مثال هایی که در ادامه می آید ر
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۶ 

  

  ١:  فحھدفتر روزنامھ                                                  ص                                                         

  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  .دفاتر موجود در بازار داراي ستون هاي بیشتري است .بستانکار است و داراي ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار حداقل روزنامههر یک از صفحات دفتر  ]1تصویر [

  

داد و ستد هاي مالی بصورت در دفتر روزنامه، . ل دفتري است که مقادیر ثبت شده در دفتر روزنامه را در آن طبقه بندي می کنندکُ فترِد

صفحات دفتر . مالی در دفتر کل، هر داد و ستد را در صفحه مخصوص به خود ثبت می نماینداما هنگام ثبت وقایع . بت می شودمتوالی ث

2.هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده استکل حداقل داراي ستون 
  ]٢تصویر [

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ: .........                                          نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

کلیه ي  .دفاتر موجود در بازار داراي ستون هاي بیشتري است .داراي ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است حداقلهر یک از صفحات دفتر کل  ]2تصویر [

  .درست شبیه به یکدیگر هستند ،صفحات دفتر کل

  

  بدهکار و بستانکار کردن حساب هاروش  )2

یک . شرکت مهندسی مهران سیستم را بخاطر آورید. کل شروع کردموزش حسابداري را باید از ثبت در دفترکه آاین عقیده ایم ما بر 

 با اجاره کردن یک دفتر کار و استخدام سه نفر پرسنل، شرکت مهندسی مهران سیستم را تأسیس 01/02/93مهندس کامپیوتر در تاریخ 

بدون سرمایه گذاري، هیچ . براي تأسیس شرکت انجام می دهد، سرمایه گذاري استین اقدام مالی که مهندس مفروض، اول. کرده است

                                                           

2
دارد که  "مانده"دقت کنید که صفحات دفتر کل، ستونی با عنوان . فوق فقط حداقل ها ذکر شده استدر متن . البته صفحات دفتر کل معموالً مفصل تر از این است

 .صفحات دفترروزنامه فاقد آن است
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٧ 

  

اما کافی (. به عبارت دیگر، اختصاص مبلغی موجود، براي تأسیس بنگاه اقتصادي شرطی الزم است. بنگاه اقتصادي تأسیس نمی شود

ین اقدام مهندس، دوم. یه شرکت، اختصاص می دهدولاریال وجه نقد را بعنوان سرمایه  000/000/100فرض کنید مهندس مبلغ .) نیست

فرض کنید . ریال وجه نقد را در آن قرار دهد و نام آنرا صندوق شرکت بگذارد 000/000/100ایجاد صندوق است، یعنی مکانی امن که این 

صفحه از دفتر کل را به حساب ، باید یک  3به محض قرار دادن این مبلغ در صندوق. ما حسابدار شرکت مهندسی مهران سیستم هستیم

و هر بار که پولی در صندوق واریز  "صندوق"به عبارت دیگر باید باالي یکی از صفحات دفتر کل بنویسیم  . اختصاص دهیم "صندوق"

تا هم . نماییمباالي آن درج کرده ایم، ثبت در را  "صندوق"که نام  ،می شود یا پولی از آن برداشت می شود، در این صفحه از دفتر کل

بتوانیم عملیات دریافت و پرداخت هاي صندوق را یکجا ببینیم و هم بتوانیم موجودي صندوق را کنترل کنیم و یا بدون شمارش فیزیکی 

. نیز در دفتر کل ایجاد کنیم "سرمایه"بعالوه باید یک حساب بنام  .اسکناس هاي موجود در صندوق، بدانیم که موجودي آن چقدر است

ما باید باالي یکی دیگر از صفحات دفتر کل بنویسیم . اختصاص دهیم "سرمایه"اینکه یک صفحه از دفتر کل را به حساب یعنی 

ریال سرمایه آورده مهندس را در آن ثبت نماییم تا با مراجعه به این صفحه از دفتر کل، بدانیم که  000/000/100و مبلغ  "سرمایه"

ممکن است ایشان در آینده با آوردن مبالغ دیگري، . نموده است يمهران سیستم، سرمایه گذاردسی چه مبلغی در شرکت مهن ،مهندس

  .افزایش سرمایه دهد و یا مقادیري از سرمایه شرکت را برداشت نماید

 ثبت و حسابداري نیز ]2تصویر [ .تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است دفتر کل داراي ستون هاي همانطوریکه گفته شد،

  :ین قاعده این جمله را حفظ می کنیماولبعنوان . استو تهیه گزاشات از آن طبقه بندي فعالیت هاي مالی، طبق اصول وقواعد خاص 

  .آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون 

، یک سطر در حساب 3پس مطابق با تصویر شماره  ،ریال افزایش پیدا کرده است 000/000/100لغ صندوق که صفر بوده، به مبموجودي 

  .ثبت می نماییم) را باالي آن نوشته ایم "صندوق"از دفتر کل که عبارت  ايصفحه (صندوق 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بد    ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  یھ مھندساّولسرمایھ 

  .ستون بدهکاریه واریز شده به صندوق شرکت در اولریال سرمایه  000/000/100نحوه ثبت مبلغ  ]3تصویر [

                                                           

3
 .صندوق باید حتماً وجود فیزیکی داشته باشد. براي نگهداري وجوه نقد باشد ،صندوق می تواند یک گاو صندوق، کشوي یک میز یا یک مکان امن دیگر 
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  :اینست دومقاعده 

  .4هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس

الزم نیست که ما آنرا براي شما اثبات کنیم تا . باید فعالً این قاعده را بدون هیچ بحثی بپذیرید! نکنیدفلسفه بافی  دوملطفاً راجع به قاعده 

کاري فنی و قراردادي است، مثل اینست که به شما بگویند، با دیدن چراغ قرمز باید توقف کنید و با سبز شدن آنرا بپذیرید، چون حسابداري 

حسابداري . خواهید کرد کشفبعدها دلیل آنرا . دستور العمل وجود دارد که باید فقط به آن عمل کنید، اینجا چراغ می توانید حرکت کنید

  .بی حکمت نیستهیچکدام مخصوص به خود را دارد که  اصول و قواعد

کار این حساب را در ستون بستانریال  000/000/100البته مبلغ . ثبت می کنیم "سرمایه"، یک سطر در حساب  4مطابق با تصویر شماره 

  .آنرا ثبت کرده بودیم ،حساب در ستون بدهکارِ ،"صندوق" کلِ فقط به این دلیل که در حسابِ  ،ثبت می کنیم

  

  ٢:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        سرمایھ  : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    یھ مھندساّولسرمایھ 

  .حساب سرمایه ي دفتر کلستون بستانکار یه در اولریال سرمایه  000/000/100نحوه ثبت مبلغ  ]4تصویر [

  

مالک دفتر کار، . ریال اجاره می کند 000/000/10جهت راه اندازي شرکت خود، از قرار ماهیانه  01/02/93دفتر کاري را در تاریخ  ،مهندس

بنابراین در همین ابتدا، . بعنوان ودیعه چیزي از مهندس نمی گیرد، اما شرط می کند که اجاره ماهیانه باید در ابتداي هر ماه پرداخت شود

پرداخت می نماید و چون پرداخت اجاره بها یک ) موجر(دوق شرکت برداشته و به مالک ریال وجه نقد، از صن 000/000/10مهندس مبلغ 

ریال از حساب صندوق را  000/000/10جهت ثبت این داد و ستد، ابتدا برداشت مبلغ . باید در دفاتر حسابداري ثبت شود  5اتفاق مالی است

) آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درا در ستون افزایش در موجودي صندوق ر( اولي قاعده  طبق. ثبت می نماییم

، این مبلغ را در ستون  5ریال باعث کاهش موجودي صندوق می گردد و مطابق با تصویر شماره  000/000/10و اینکه برداشت مبلغ 

  .بستانکار حساب صندوق ثبت می نماییم

  

                                                           
4

  .هنگامیکه یک حساب بستانکار می شود، حساب دیگري باید بدهکار شود: ، عکس جمله قبلی است، یعنی "و برعکس"نظور از م
5

مالی است که باید در  دقت کنید که اجاره کردن یک عمل حقوقی است نه یک اتفاق مالی و اعمال حقوقی در حسابداري ثبت نمی شود، اما پرداخت اجاره بها یک اتفاق

  .در حسابداري فقط داد و ستد هاي مالی ثبت می گردد. اتر مالی ثبت گردددف
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  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                         صندوق : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

این حساب ثبت می کنیم تا باعث کاهش موجودي صندوق می شود، این مبلغ را در ستون بستانکار   "صندوق"از حساب  ریال  000/000/10اینکه برداشت مبلغ بدلیل  ]5تصویر [

  .قاعده ي اول را رعایت کرده باشیم

  

با توجه به اینکه، مبلغ ) هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس( دوممطابق با قاعده 

. 6ریال را در ستون بستانکار حساب صندوق ثبت کردیم، حال باید همین مبلغ را در ستون بدهکار حساب دیگري ثبت کنیم 000/000/10

ریال بدهکار  000/000/10  معادل با ،افتتاح نموده و این حساب را ، در دفتر کل  "ر کارهزینه اجاره دفت" به همین منظور حسابی با نام 

  .توجه نمایید 6به تصویر شماره . می نماییم

  

  ٣:  دفتر کل                                                 صفحھ                          ھزینھ اجاره دفتر کار: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بد    ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  .ثبت می نماییم "هزینه اجاره دفترکار"اجاره پرداخت شده را در ستون بدهکار حساب  000/000/10مبلغ  ]6تصویر [

این دو دستگاه . یک مشتري، دو دستگاه پرینتر معیوب را جهت تعمیر به شرکت مهندسی مهران سیستم تحویل می دهد 02/02/93بتاریخ 

ریال بابت اجرت  000/000/2پرینتر، ظرف همان روز تعمیر می گردد و مشتري عصر همان روز، پرینترهاي خود را تحویل گرفته و مبلغ 

، به و واریز آن به صندوق ریال 000/000/2با دریافت نقدي مبلغ . ت نقدي، دریافت می گرددبصور ،از مشتري مذکور ،تعمیر پرینترها

بنابراین مطابق . در ستون بدهکار حساب صندوق ثبت گردد ،ریال 000/000/2، باید مبلغ اولطبق قاعده . ي صندوق افزوده می شودموجود

  .صندوق ثبت می نماییمدر حساب را ریال  000/000/2، مبلغ  7با تصویر شماره 

  

                                                           
6

ریال اجاره اردیبهشت ماه را در ستون بستانکار آن ثبت نمودیم و دیگري  000/000/10که مبلغ  "صندوق"تاکنون فقط دو حساب در دفتر کل افتتاح نموده ایم، یکی حساب 

به منظور ثبت مقادیر سرمایه گذاري  "سرمایه"ریال اجاره، در ستون بدهکار آن، مناسب نیست، چون حساب  000/000/10مبلغ  که این حساب براي ثبت  "سرمایه"حساب 

ساب هاي ریال اجاره، در ستون بدهکار،  یک حساب دیگر،  ایجاد نماییم، به این دلیل که ح 000/000/10مهندس، در شرکت، افتتاح شده است،  بناچار باید  براي ثبت مبلغ 

  .موجود براي این ثبت مناسب نیستند



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١٠ 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  تعمیر دو دستگاه پرینتراجرت 

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  .ریال به صندوق باعث افزایش موجودي صندوق می شود، این مبلغ را در ستون بدهکار ثبت می کنیم 000/000/2بدلیل اینکه واریز مبلغ  ]7تصویر [

  

در حال حاضر به غیر از حساب صندوق، دو . اینکه حساب صندوق بدهکار شده، یک حساب دیگر باید بستانکار شود، بدلیل دومطبق قاعده 

فوق  داد و ستد بستانکارِ فرَطَ ثبت تهل وجود دارد که هیچکدام جکُ در دفترِ "هزینه اجاره دفتر کار"و  "سرمایه"حساب دیگر با عناوین 

ریال درآمد حاصل از تعمیر دو دستگاه  000/000/2ایجاد نموده و مبلغ  "درآمد تعمیرات"ي با عنوان حساب دیگر پس. مناسب نیستند

  .را نمایش می دهد "درآمد تعمیرات"، روش ثبت صحیح داد و ستد فوق، در حساب  8تصویر شماره . پرینتر را در آن ثبت می نماییم

  

  ۴:  دفتر کل                                                 صفحھ                                  درآمد تعمیرات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠٢/٠٢/٩٣  

  
  
  
  

  بس  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠    اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  .پس این حساب را بستانکار می کنیم .می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس هنگامیکه یک حساب بدهکار، دوممطابق با قاعده  ]8تصویر [

  

پرسنل شرکت، . مشتري دیگري، یکدستگاه مانیتور سوخته را جهت تعمیر به شرکت مهندسی مهران سیستم می آورد 03/02/93در تاریخ 

روز جهت دریافت مانیتور تعمیر شده خود مراجعه نمی کند و صبح روز بعد، در همان روز، مانیتور را تعمیر می نمایند، اما مشتري مذکور در آن

ریال بابت اجرت تعمیر، مانیتور خود را سالم تحویل  000/500جهت تحویل گرفتن مانیتور خود مراجعه و با پرداخت مبلغ  04/02/93تاریخ 

صندوق، باید مبلغ مذکور را در ستون بدهکار حساب الی ری 000/500بمنظور ثبت این داد و ستد، بدلیل افزایش مبلغ . می گیرد

باید ) هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس( دومبعالوه برابر با قاعده . ثبت نمود"صندوق"

 10ثبت در حساب صندوق و در تصویر شماره  9در تصویر شماره . را بستانکار نمود "درآمد تعمیرات"حساب  ،ریال 000/500معادل مبلغ 

  .ثبت در حساب درآمد تعمیرات نمایش داده شده است



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١١ 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                         صندوق : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  

  .این مبلغ در ستون بدهکار ثبت شده ،باعث افزایش موجودي صندوق می گردد ،بابت اجرت تعمیر مانیتور ،ریال 000/500توجه به اینکه دریافت مبلغ  با ]9تصویر [

  

  ۴:  دفتر کل                                                 صفحھ                                  درآمد تعمیرات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  بس
  بس

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٢ ٠٠  

  

  .است شدهثبت  "درآمد تعمیرات"حساب  ، این مبلغ در ستون بستانکار ثبت گردیده "صندوق"در ستون بدهکار حساب  ،ریال 000/500نظر به اینکه مبلغ  ]10تصویر [

  

جهت انجام امور بانکی افتتاح  0213619697005، یک حساب جاري در بانک ملی ایران، به شماره حساب  05/02/93مهندس، در مورخه 

برابر با . ریال ، از صندوق شرکت برداشته و طی یک فقره فیش نقدي به آن حساب واریز می نماید 000/000/1و در ابتدا مبلغ  کندمی 

ریال را در ستون  000/000/1ریال، موجودي صندوق کاهش پیدا می کند، مبلغ  000/000/1، بدلیل اینکه با برداشت مبلغ اولقاعده 

چون . را بدهکار نمود "بانک"، به همان میزان باید حساب دومو برابر با قاعده  ]11تصویر [. بستانکار حساب صندوق، ثبت می نماییم

اختصاص می دهیم و  "بانک"در دفتر کل تابحال وجود نداشته، بنابراین یکی از صفحات دفتر کل را به حساب  "بانک"حسابی بنام 

  ]12تصویر [. ریال را ثبت می کنیم 000/000/1آن واریز مبلغ  اولرا در باالي آن صفحه می نویسیم و در سطر  "بانک"عبارت 



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١٢ 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                         صندوق : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  

  .ثبت می شود "صندوق"ریال از صندوق به بانک باعث کاهش موجودي صندوق می شود، پس در ستون بستانکار حساب  000/000/1واریز مبلغ  ]11تصویر [

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بانک     : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
  بد    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی   ٠٢/٩٣/٠۵

  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  )عمل به قاعده ي دوم( .ثبت می گردد "بانک"ثبت شده بود این مبلغ در ستون بدهکار حساب  "صندوق"ریال در ستون بستانکار حساب  000/000/1بدلیل اینکه مبلغ  ]12تصویر [

  

. آن بیافزاییم تا روش ثبت در دفتر کل را بهتر فرا بگیریم رل، دوباره همه چیز را مرور کنیم و مطالب جدیدي هم بکُ رِفتَدر مورد د بیایید

هر صفحه از . باشد... برگ و  200برگ،  100برگ،  50دفتر کل ممکن است یک دفتر . دفتر کل یکی از دفاتر اصلی در حسابداري است

. صفحات دفتر کل شبیه به هم هستندي همه . داراي ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است حداقلاین دفتر، 

به منظور ثبت فعالیت هاي مالی شرکت مهندسی مهران سیستم، . نوشته شده است ،صفحه نیزي شماره  ،صفحه از دفتر کلدر باالي هر

نوشته ایم  2، در باالي صفحه "صندوق"نوشته ایم  1بدین ترتیب که در باالي صفحه . ایم تاکنون پنج حساب در دفتر کل افتتاح کرده

 5ي صفحه و در باال "درآمد تعمیرات"نوشته ایم  4، در باالي صفحه "هزینه اجاره دفتر کار"نوشته ایم  3، در باالي صفحه "سرمایه"

این بوده است که چنانچه مبلغی به موجودي صندوق شرکت  "صندوق"ایم  نوشته 1ما از اینکه در باالي صفحه هدف . "بانک"نوشته ایم 

که  گردداضافه شود، در ستون بدهکار این صفحه، همراه با شرحی مناسب بنویسیم و چنانچه به هر دلیل وجه نقدي از صندوق برداشت 

ي آن درج گردیده است، ثبت نماییم و تنها در باال "صندوق"باعث کاهش موجودي صندوق شود، در ستون بستانکار این صفحه، که نام 

آن را در ستون بستانکار حساب صندوق ثبت می کنیم، پذیرفتن  بدهکار، و کاهش دردلیل اینکه افزایش در موجودي صندوق را در ستون 

بدهکار و بستانکار براي ما فعالً نام این دو . است و فعالً ربطی به معانی کلمات بدهکار یا بستانکار ندارد اولبدون چون و چراي قاعده 

  .می توانست نام این دو ستون، ستون شماره یک و ستون شماره دو باشد. ستون است



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١٣ 

  

  :از این قرار بود اولقاعده ي 

    .آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون 

این بوده است که حسابی بنام سرمایه در دفتر کل افتتاح نماییم تا بدانیم که چه  "سرمایه"نوشته ایم  2 ۀصفح ر بااليِهدف ما از اینکه د

نوشته ایم  3 ۀباالي صفحمقصود ما از اینکه در . میزان، صاحب شرکت، در شرکت مهندسی مهران سیستم سرمایه گذاري کرده است

در دفتر کل داشته باشیم، تا در ابتداي هر ماه که مبلغ   "هزینه اجاره دفتر کار"این بوده که حسابی بنام  "دفتر کار ههزینه اجار"

نکه در باالي هدف ما از ای. از دفتر کل ثبت کنیم 3 ۀریال به مالک دفتر کار، اجاره پرداخت می کنیم، این مبلغ را در صفح 000/000/10

طعه و یا لوازمی را جهت تعمیر به ما سپردند و ما آنرا این بوده که هر گاه، دستگاه، قَ "درآمد تعمیرات"از دفتر کل، نوشته ایم  4 ۀصفح

را  "درآمد تعمیرات"حاصل از  لِکُ معِتعمیر کردیم، اجرت آنرا در این حساب ثبت کنیم و با نگاه کردن به مانده آن بتوانیم بالفاصله ج

تا اینکه با یک نگاه، درآمد هفتگی و ماهیانه حاصل از تعمیرات را ببینیم و . د برنامه ریزي کنیممروي این نوع درآ ببینیم، تا بهتر بتوانیم

ي تعمیرات را ببینیم و در نتیجه بتوانیم تخمین بزنیم که تا پایان سال چه مبلغی از تعمیرات نصیب شرکت ما می شود و بهتر بتوانیم دورنما

ما باید بدون . ما باید بدانیم که چقدر باید روي تعمیرات حساب کنیم. بهتر بتوانیم براي آن برنامه ریزي کنیم یا در مورد آن تصمیم بگیریم

و  کردهي آینده برنامه ریزي صرف زمان و انرژي و جمع و تفریق کردن، براحتی درآمد تعمیرات را ببینیم و در مورد آن فکر کنیم و برا

براي تصمیم گیري در مورد تعمیرات، نیاز به اطالعات آماري دقیق، از درآمد تعمیرات داریم که حتی یک ریال کم یا زیاد . تصمیم بگیریم

 ايورت یک نمودار میله را بص... ما درآیند می خواهیم درآمد فروردین، اردیبهشت، خرداد و . نباشد، تا بتوانیم تصمیمات دقیق تري بگیریم

ببینیم و با تبلیغاتی که در همان ماه ها کرده ایم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که  اير میله ارسم کنیم و درآمد تعمیرات را روي نمود

، حسابی بنام باشیم ل نداشتهکُ رِفتَدر صورتیکه حسابداري نکنیم و د... تبلیغات ما تا چه حد مؤثر بوده است، چه نوعی از آن مؤثر بوده و 

نیز نخواهیم داشت و هنگام تصمیم گیري و برنامه ریزي براي آینده، در این مورد بخصوص، مجبوریم بر اساس حدس و  "درآمد تعمیرات"

دسی اگر در شرکت مهن. نخواهد بود "درآمد تعمیرات"مان و تخمین، تصمیم گیري کنیم که مطمئناً بدقت اعداد و ارقام موجود در حساب گُ

تقویم، سررسید، دفتر نظیر ثبت در ، ايمهران سیستم به عوض ثبت داد و ستد هاي مالی، بر طبق اصول حسابداري، از روش هاي سلیقه 

هدف ما از  .را از دست خواهد داد "درآمد تعمیرات"استفاده شود، این شرکت تمام مزایاي داشتن حساب ... و  7برگ، تکه هاي مقوا 40

به هر  ،به حساب بانک واریز کردیم و یا مبالغی را ،اینست که هر گاه، وجوهی را "بانک"از دفتر کل نوشته ایم  5صفحه  اینکه در باالي

ایجاد فوق، شده  یاددفتر کل تا بحال پنج حساب با عناوین  اول ۀصفح جدر پن. از حساب بانک برداشت نمودیم، در آن ثبت کنیم ،ترتیب

، "اموال، اثاثه و تجهیزات"، "بدهکاران"نوع فعالیت شرکت، پیش بینی می شود، حساب هایی با عناوین، با توجه به . نموده ایم

هزینه آب، برق و "، "هزینه تبلیغات"، "هزینه حقوق و مزایاي پرسنل"، "درآمد برنامه نویسی"، "درآمد نصب و راه اندازي"، "بستانکاران"

دارد  "بدهکاران"بزودي این شرکت از افرادي طلبکار می شود، بنابراین نیاز به حسابی بنام  .باشد مورد نیاز  "هزینه مکالمات تلفن"و  "گاز

در . دارد "اموال، اثاثه و تجهیزات"بزودي اثاثه و تجهیزاتی خریداري می کند، پس نیاز به حسابی بنام . تا حساب بدهکاران را داشته باشد

فی و هزینه مکالمات تلفن ثابت و همراه از راه می رسد و شرکت باید با استفاده از کارت روزهاي آینده قبض آب بها، برق و گاز مصر

با این عناوین دارد، تا داد و ستدهاي خود را بریال در آن ثبت و از  ،پس نیاز به حساب کل. بانکی، هزینه هاي فوق الذکر را پرداخت نماید

درآمد - 4هزینه اجاره دفترکار، - 3سرمایه، -2صندوق، -1ا بترتیب به حساب هاي صفحه از دفتر کل ر 5تاکنون . آن بهره برداري کند

اموال، اثاثه و "  7ي ، در باالي صفحه "بدهکاران"می نویسیم از دفتر کل  6حال باالي صفحه . بانک، اختصاص دادیم- 5و تعمیرات 

  10 ي ، صفحه "درآمد نصب و راه اندازي"  9ي  ي صفحه باال به همین ترتیب در  و  "بستانکاران"  8ي صفحه باالي  و در "تجهیزات

                                                           

7
حساب مشتریانی که نسیه در خوار و بار فروشی هاو مغازه هاي لبنیاتی که به شکل قدیمی اداره می شوند، معموالً تکه هاي مقواي باکس هاي سیگار را جدا نموده و 

 !می برند را روي آن می نویسند و به خیال خود حسابداري می کنند
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و  "هزینه آب، برق و گاز"  13 ۀصفح   ،"هزینه تبلیغات"  12 ۀصفح   ،"دستمزدهزینه حقوق و "  11 ۀصفح   ،"درآمد برنامه نویسی"

حساب با عناوین فوق الذکر در دفتر کل خواهیم  چهاردهبدین ترتیب . "هزینه مکالمات تلفن"می نویسیم  14 ۀدر نهایت در باالي صفح

حساب، کلیه عملیات شرکت مهندسی مهران سیستم را پوشش دهد، اما اگر، داد و ستدي انجام شد، که با  14بنظر می رسد این . داشت

توانیم، با هر عنوانی، در دفتر  توجه به نوع آن، در هیچ یک از حساب هاي فوق، قابل ثبت نبود، مشکلی نیست، هر زمان که اراده کنیم، می

کافی است یکی از صفحات خالی دفتر کل، که تابحال هیج چیزي در آن نوشته نشده است را بیاوریم و نام حساب . کل، حساب ایجاد کنیم

  .مورد نظر خود را در باالي آن بنویسیم

مان با افتتاح حساب مذکور، در قسمت فوقانی یکی از ، یک حساب جاري در بانک ملی ایران افتتاح نموده و همز 05/02/93در تاریخ 

ترتیب، متناظر با حساب جاري افتتاح شده در بانک ملی، یک حساب در دفتر کل  را نوشتیم و بدین "بانک"رت صفحات دفتر کل، عبا

رکت برداشته، به شعبه بانک ریال وجه نقد، از صندوق ش 000/000/90، مهندس، مبلغ  06/02/93حال در مورخه . شرکت ایجاد نموده ایم

ریال از موجودي  000/000/90بدین ترتیب . ی مراجعه و طی یک فقره فیش نقدي، این مبلغ را به حساب جاري بانک واریز می کندملّ

، اول برابر با قاعده. ریال، به موجودي حساب جاري بانک ملی شرکت اضافه می گردد 000/000/90صندوق کم می شود و در مقابل آن 

پس مطابق با . ، موجودي صندوق کم شده است، باید این مبلغ در ستون بستانکار این حساب ثبت گرددواقعه ي مالیبدلیل اینکه با این 

  .، این مبلغ را در حساب صندوق ثبت می کنیم 13تصویر شماره 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  مانیتور اجرت تعمیر

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  

ثبت  "صندوق"تانکار حساب در ستون بس  بنابراین این مبلغ را کاسته می گردد،   صندوق به بانک، از موجودي  و واریز آن  ریال از صندوق 000/000/90با برداشت مبلغ  ]13تصویر [

  .می نماییم تا قاعده ي اول رعایت شده باشد

،  14بنابراین مطابق با تصویر شماره . حساب بانک باید بدهکار شود ، بدلیل اینکه، حساب صندوق بستانکار شده است،دومبرابر با قاعده 

  .ثبت می کنیم "بانک"ریال را در ستون بدهکار حساب  000/000/90مبلغ 
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  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                               بانک              : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد  
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  . ثبت می شود "بانک"حساب  ، این مبلغ در ستون بدهکار"صندوق"ریال در ستون بستانکار حساب  000/000/90برابر با قاعده دوم بدلیل ثبت مبلغ  ]14تصویر [

  

او . مدیر یک آموزشگاه به شرکت مهندسی مهران سیستم مراجعه نموده و سفارش یک نرم افزار را می دهد  06/02/93همچنین در تاریخ  

طی . افزاري می خواهد که یک صفحه براي ثبت مشخصات هنرجویانش داشته باشد که بتوان مشخصات هنرجویان را در آن ثبت نمودنرم 

ریال بعنوان اجرت برنامه نویسی توافق شده و پرسنل شرکت با چهار روز کار در تاریخ  000/000/12کوتاه روي مبلغ  ايه مذاکر

براي ثبت . نقداً دریافت می گردد 10/02/93ریال در تاریخ  000/000/12نموده و تحویل می دهند و مبلغ  این نرم افزار را آماده 10/02/93

ریال ، موجودي صندوق افزایش پیدا می کند، این مبلغ را   000/000/12، بدلیل اینکه با دریافت نقدي مبلغ اولقاعده ي با این مورد، برابر 

به . ریال بدهکار می کنیم 000/000/12نماییم یا به اصطالح حسابداران، حساب صندوق را  در ستون بدهکار حساب صندوق ثبت می

  .توجه نمایید تا نحوه ثبت این معامله در حساب کل صندوق را ببینید 15تصویر شماره 

  

  ١:  صفحھ                 دفتر کل                                                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  

  
  

  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١بھ بانک طی فیش نقدی واریز 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  

لطفاً به  .ثبت شده است "صندوق"حساب باعث افزایش موجودي صندوق می گردد، بنابراین این مبلغ برابر با قاعده اول در ستون بدهکار  ،دریافت وجه نقد بابت اجرت ]15تصویر [

  .که تاریخ توافق است 6/2/93، نه تاریخ یعنی تاریخ دریافت وجه نقد ثبت شده 10/2/93این داد و ستد بتاریخ . تاریخ درج شده توجه نمایید

  :را بیاد بیاورید، متن آن از این قرار بود دومقاعده 

  .هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس
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بستانکار  همین مبلغبا بدهکار کرده ایم، باید حساب دیگري را معادل  000/000/12، بدلیل اینکه حساب صندوق را دومبرابر با قاعده ي 

ریال را در ستون بستانکار حساب  000/000/12با توجه به نوع معامله انجام شده، مبلغ . کنیم، تا ثبت داد و ستد انجام شده تکمیل گردد

  .، ثبت می کنیم 16مطابق با تصویر شماره  ، "درآمد برنامه نویسی"

  

  ١٠:  صفحھ                                     ر کل         دفت                            درآمد برنامھ نویسی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٠/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  
  

  
  

  سب  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠
  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  .را بستانکار می کنیم "درآمد برنامه نویسی"ایم، حساب را بدهکار کرده  "صندوق"، بدلیل اینکه حساب دومبرابر با قاعده  ]16تصویر [

  

یکدستگاه لپ تاپ سونی، براي تعمیر، به شرکت مهندسی مهران سیستم تحویل داده می شود که در همان روز، لپ  11/02/93در تاریخ 

با توجه به قاعده . شودداً دریافت می ریال، بابت اجرت تعمیر آن نق 000/000/1تاپ سونی تعمیر شده و تحویل صاحب آن می گردد و مبلغ 

  .ثبت می نماییم "درآمد تعمیرات"و  "صندوق"این داد و ستد را در حساب هاي کل  18و17و تصاویر  دومو  اول

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  

  
  
  

  
  

  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  

  .ثبت می کنیم "صندوق"ریال افزایش یافته، این مبلغ را در ستون بدهکار حساب  000/000/1، چون موجودي صندوق معادل با اولبرابر با قاعده ي  ]17تصویر [
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  ۴:  دفتر کل                                                 صفحھ                                  تعمیراتدرآمد : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بس
  بس
  بس

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٣ ٠٠  

  

  .ثبت می نماییم "درآمد تعمیرات"را بدهکار کرده ایم، مبلغ دریافتی بابت اجرت را، در ستون بستانکار حساب  "صندوق"، چون حساب دومبرابر با قاعده ي  ]18تصویر [

  

هم در ستون بدهکار و هم  "صندوق"در حساب . ، متوجه یک نکته می شویم "درآمد تعمیرات"و  "صندوق" با مقایسه حساب هاي کلِ

ظاهراً هیچ حالتی . فقط در ستون بستانکار مبالغ ثبت شده است "درآمد تعمیرات"اما در حساب کل  گردیده،در ستون بستانکار، مبالغی ثبت 

در هر حال هر چیزي که براي تعمیر . عددي ثبت نماییم "درآمد تعمیرات"ون بدهکار حساب را نمی توان متصور شد که الزم باشد در ست

به شرکت مهندسی مهران سیستم سپرده شود، این شرکت، در نهایت، طبق روال معمول، پس از تعمیر و تحویل آن، بابت اجرت، پول 

را بدهکار کنیم و برابر با  "صندوق"، باید حساب اولي ا قاعده با دریافت اجرت تعمیر، مطابق ب. دریافت می کند و در صندوق می ریزد

به شرکت می سپارند،  چنانچه دستگاهی که براي تعمیر. را بستانکار نماییم "درآمد تعمیرات"حساب  ،مجبور خواهیم بود دومي قاعده 

آن برگردانند که پولی بابت اجرت تعمیر دریافت  متخصصین شرکت قادر به تعمیر آن نباشند و دستگاه را به همان شکل معیوب به آورنده

ور است که پرسنل شرکت تصی هم مسومحالت . نمی شود و اصالً اتفاق مالی نمی افتد که بخواهیم در دفاتر مالی شرکت ثبت کنیم

خسارت نماید که در  درخواستدستگاه معیوب را خراب تر کنند و صاحب آن ادعاي ایراد خسارت بر دستگاه خود را داشته باشد و از شرکت 

این صورت اگر پولی بابت خسارت پرداخت شود، بدلیل اینکه پرداخت وجوه نقد، باعث کاهش موجودي صندوق می گردد، برابر با قاعده ي 

، در مقابل حساب صندوق باید به همان مبلغ بدهکار شود، دومرا بستانکار نماییم، لیکن حسابی که برابر قاعده ي  "صندوق"، باید اول

و ما فقط باید درآمد  "خسارت تعمیرات"است نه  "درآمد تعمیرات"چون نام این حساب . نخواهد بود "درآمد تعمیرات"دیگرحساب 

ید حساب جدیدي در دفتر کل، با تعمیرات را در آن ثبت نماییم نه خسارت تعمیرات را، و براي ثبت مبالغ پرداخت شده بابت خسارت، با

  .عنوان مناسبی، که نشان دهنده پرداخت خسارت و از جنس هزینه است، ایجاد نماییم

با نام  14و آخرین حساب را در صفحه  "صندوق"با نام  1ین حساب را در صفحه اول. حساب در دفتر کل افتتاح کرده ایم 14تا بحال 

 اجرتهمین حسابی که اخیراً . افتتاح نموده ایم "درآمد تعمیرات"حسابی با نام  4در صفحه . موده ایمایجاد ن قبالً "هزینه مکالمات تلفن"

درآمد "و  "درآمد نصب و راه اندازي"بترتیب با عناوین  10و9دو حساب دیگر در صفحات . تعمیر لپ تاپ سونی را در آن ثبت نموده ایم

درآمدي داشتیم، در ... ه چنانچه با نصب و راه اندازي سیستم ها، دستگاه ها، شبکه ها و افتتاح کرده ایم، با این هدف ک "برنامه نویسی

چنانچه با طراحی و برنامه نویسی نرم افزار هاي کاربردي مبالغی درآمد  ثبت کنیم و همچنین مبلغ آنرا "درآمد نصب و راه اندازي"حساب 

دورنماي ایجاد این سه حساب، که هر سه از جنس درآمد هستند، اینست . نماییمثبت  "درآمد برنامه نویسی"داشتیم، این مبالغ را در حساب 

ما قصد داریم تا پس از مدتی . که ما در آینده بتوانیم، درآمد تعمیرات، درآمد نصب و راه اندازي و درآمد برنامه نویسی را با هم مقایسه کنیم
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می خواهیم بدانیم در کدام بخش باید . حساب، تصمیمات مهم مدیریتی بگیریم کار کردن و کسب درآمد، با نگاه کردن به مانده این سه

آیا باید در بخش تعمیرات سرمایه گذاري بیشتري کرد یا فضاي بیشتري از . بیشتر سرمایه گذاري کنیم تا سود بیشتري عایدمان شود

آیا باید براي این . ل متخصص بیشتري را استخدام نمودشرکت را به آن اختصاص داد یا اینکه باید براي بخش نصب و راه اندازي، پرسن

بهینه  با هدفشرکت، محل در  و در آینده ،در جلساتی که قصد داریم،. بخش تبلیغات بیشتري نمود یا براي بخش برنامه نویسی کامپیوتر

پرسنل، افزایش سود و پایین آوردن هزینه ها، کم کردن تعهدات شرکت در مقابل شرکت ها و  ییسازي فعالیت هاي شرکت و افزایش کارا

دقیقی که از دفاتر مالی خود استخراج نموده ایم، تشکیل می شود، بتوانیم با استفاده از اطالعات ... اشخاص ثالث، پایین آوردن ریسک ها و 

اگر ما، براي این سه درآمد اصلی . ، خط مشی کلی شرکت را تعیین می کندچراکه این تصمیمات. تصمیمات درست و دقیقی بگیریم

قصد داریم، درآمد تعمیرات را با هزینه هاي  پایان سال مالی،شرکت، در دفتر کل، حساب هاي جداگانه افتتاح نموده ایم براي اینست که در 

، اعم از حقوقی که پرسنل این قسمت دریافت می کنند و زمان و تعمیرات، درآمد نصب و راه اندازي را با هزینه هاي نصب و راه اندازي

انرژي که براي این قسمت می گذارند و درآمد برنامه نویسی را با مقادیر پول، انرژي و زمانی که شرکت در این قسمت صرف نموده است 

بدین معنی که، با . آمد خود، بازده بیشتري داردما عالقه مندیم که دقیقاً بفهمیم، شرکت در کدامیک از سه قسمت اصلی در. مقایسه کنیم

ما مشتاقیم که در این مورد بخصوص، اعداد و . کمتري، سود بیشتري عاید شرکت ما می شود، مسئولیت و تعهدات انرژي ،صرف پول، وقت

  !نمی خواهیمما اعداد و ارقام حدودي و تخمینی . ارقام دقیقی داشته باشیم که حتی ریال آن هم دقیقاً محاسبه شود

درآمدي کسب کند،  تهر گاه شرک. در ستون بدهکار آن ها ثبت نمی شود ،هیچ مبلغی ،جنس حساب هاي درآمدي طوریست که هیچگاه

  :را اینگونه بیان می کنیم سومبنابراین قاعده . در ستون بستانکار این حساب ها ثبت می شود

  .را ثبت می کنیم فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد، مبالغ

منظور از حساب هاي گروه درآمد، حساب هایی است که یک طرف داد و ستد هایی که باعث افزایش دارایی ها یا ثروت مؤسسه می شود، 

ثال بعنوان م. توضیح اینکه بسیاري از داد و ستدها، هیچ تاثیري در افزایش یا کاهش دارایی ها یا ثروت مؤسسه ندارند. در آن ثبت می گردد

مثل . را از صندوق برداشته و به حساب بانک واریز می کنید، تغییري در ثروت مؤسسه شما صورت نمی گیردنقدي هنگامیکه شما وجه 

اما هنگامیکه پولی را بابت اجرت تعمیرات از شخصی دریافت می کنید و ! اینست که پولی را از یک جیب درآورده و در جیب دیگر بگذارید

با افزایش  اوله می ریزید، دارایی هاي شرکت افزایش پیدا می کند، موجودي صندوق افزایش می یابد و برابر با قاعده در صندوق مؤسس

، پیرو بدهکار کردن حساب دومثبت کنید و طبق قاعده ي  "صندوق"موجودي صندوق باید این مبلغ را در ستون بدهکار حساب 

  .را بستانکار کنید "اجرت تعمیرات"مجبورید حساب  "صندوق"

  .حسابداري را مرور می کنیمثبت یکبار دیگر سه قاعده ي 

 .آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون  )1

  .هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس )2

  .هاي گروه درآمد، مبالغ را ثبت می کنیمفقط در ستون بستانکار حساب  )3

 نمتخصصی. شرکت بازرگانی فردین، جهت نصب و راه اندازي شبکه کامپیوتري خود، به شرکت ما مراجعه می کند 12/02/93: در تاریخ

فردین را  بازرگانیِ شرکت مرکزيِ رِروِس شرکت بالفاصله در محل حاضر شده و کلیه کابل ها و سویچ هاي شبکه را نصب نموده و کامپیوترِ

بمنظور . نقداً دریافت می نمایند ،ریال بابت دستمزد نصب و راه اندازي شبکه 000/000/4و مبلغ  .راه اندازي می نمایند و تحویل می دهند

 000/000/4صندوق را ، حساب  19و مطابق با تصویر شماره  اولثبت دریافت نقدي مبلغ فوق الذکر در دفتر کل، ابتدا برابر با قاعده ي 

  .ریال بدهکار می کنیم
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  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  شبکھ شرکت بازرگانی فردین نصب

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  

ریال، بابت نصب شبکه شرکت بازرگانی فردین، موجودي صندوق افزایش پیدا می کند، بنابراین این مبلغ را در ستون بدهکار حساب  000/000/4با دریافت نقدي مبلغ  ]19تصویر [

  .ثبت می نماییم "صندوق"

یعنی حسابی  "درآمد نصب و راه اندازي"انی فردین، باید درآمد حاصله را در حساب گدرآمد حاصل از نصب شبکه شرکت بازرثبت جهت 

، با توجه به اینکه این حساب از گروه درآمدهاست، این مبلغ را سومبرابر با قاعده ي . از دفتر کل ایجاد نموده ایم، بنویسیم 9که در صفحه 

  .ثبت می کنیم ،20در ستون بستانکار این حساب، مطابق با تصویر شماره 

  

  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  

  بس  ۴ ٠٠٠ ٠٠٠    شبکھ شرکت بازرگانی فردین نصب
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
  

، فقط مجاز به ثبت سومثبت کنیم زیرا، برابر با قاعده ي  "درآمد نصب و راه اندازي"درآمد حاصل از نصب شبکه شرکت بازرگانی فردین را باید در ستون بستانکار حساب  ]20تصویر [

  .مبالغ، در ستون بستانکار این حساب می باشیم

  

 ، شرکت ساختمانی ایران، جهت نصب و راه اندازي شبکه کامپیوتري خود به شرکت ما مراجعه می کند، متخصصین 14/02/93در تاریخ 

ساختمانی ایران  شرکت مرکزيِ )server( رِروِمپیوتر سشرکت بالفاصله در محل حاضر، کلیه کابل ها و سویچ هاي شبکه را نصب نموده و کا

مزد نصب شبکه، به حساب بانکی شرکت مهندسی تریال بابت دس 000/000/4تمانی ایران نیز مبلغ شرکت ساخ. را راه اندازي می نمایند

 ي جهت ثبت درآمد حاصل از نصب و راه اندازي شبکه. مهران سیستم واریز نموده و اصل فیش نقدي واریز مبلغ را به ما تحویل می دهد

  ]21تصویر [.ریال بستانکار می کنیم 000/000/4را  "درآمد نصب و راه اندازي"ب حساابتدا ، سومشرکت ساختمانی ایران، برابر با قاعده ي 
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  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
  

  شبکھ شرکت بازرگانی فردین نصب
  شبکھ شرکت ساختمانی ایران نصب

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

  .ریال بستانکار می نماییم 000/000/4، این حساب را معادل با سوممطابق با قاعده ي  ]21تصویر [

  

ریال به  000/000/4با توجه به اینکه مبلغ . ، بدلیل اینکه یک حساب بستانکار شده، حساب دیگري باید بدهکار شوددومبرابر با قاعده ي 

از دفتر کل وجود  5حساب بانک در صفحه . این مبلغ را ثبت می نماییم "بانک"حساب بانک واریز شده است، در ستون بدهکار حساب 

  .ریال بدهکار می کنیم 000/000/4، این حساب را معادل با  22از نموده و مطابق با تصویر شماره از دفتر کل را ب 5دارد، بنابراین صفحه 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بد  
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  

  .ثبت می کنیم "بانک"ریال را در ستون بدهکار حساب  000/000/4صفحه پنجم از دفتر کل را باز نموده و مبلغ  ]22تصویر [

  

. به شرکت ما مراجعه می کندمشاوره دانا، جهت نصب و راه اندازي شبکه کامپیوتري خود  نشرکت مهندسی 15/02/93در تاریخ 

کامپیوتر سرور مرکزي شرکت مهندسین شرکت بالفاصله در محل حاضر، کلیه کابل ها و سویچ هاي شبکه را نصب نموده و متخصصین 

مشاور دانا، نه هیچ مبلغی بابت دستمزد نصب و راه اندازي شبکه پرداخت  ناما مسئولین شرکت مهندسی. راه اندازي می نمایند ،مشاور دانا را

ریال را  000/000/4به حساب شرکت مهندسی مهران سیستم می ریزند، بلکه قرار می گذارند که تا یکماه دیگر  و نه هیچ پولی می نمایند

 "درآمد نصب و راه اندازي"ریال را در ستون بستانکار حساب  000/000/4جهت ثبت این اتفاق مالی ابتدا باید مبلغ . پرداخت خواهند نمود

  .هر حال این درآمد تحقق پیدا کرده استدرج نمود چون به  23مطابق با تصویر 

  

  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١۵/٠٢/٩٣  
  
  
  
  

  شبکھ شرکت بازرگانی فردین نصب
  شبکھ شرکت ساختمانی ایران نصب
  شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا نصب

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  بس

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  )مطابق با قاعده سوم( .همواره باید در ستون بستانکار حساب هاي از جنس درآمد، مبالغ را ثبت نمود ]23تصویر [
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شرکت مهندسین . را بستانکار کرده ایم، یک حساب دیگر را باید بدهکار کنیم "راه اندازيدرآمد نصب و "کلِ علی القاعده چون حساب 

را هم  "بانک" حسابِ. را بدهکار کنیم "صندوق" نمی توانیم حسابِ پس. نقدي پرداخت ننموده است مشاور دانا هیچ مبلغی را بصورت

از دفتر کل قبالً افتتاح کرده ایم  6اما حساب دیگري در صفحه . حساب بانک واریز نشده استکنیم، چون هیچ مبلغی به نمی توانیم بدهکار

چون شرکت . این حساب بدهکاران نام دارد. است 8حقیقی و حقوقی طرف حساب هايِ نسیه و ثبت بدهیِ معامالت ثبت که مخصوصِ

نام این شرکت و . قرار است در آینده آنرا بپردازید وما بدهکار است  ریال به 000/000/4مهندسین مشاور دانا در حال حاضر معادل مبلغ 

  .در این حساب ثبت می نماییم 24مبلغ بدهی آن را مطابق با تصویر 

  ۶:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بدھکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۵/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ۴ ٠٠٠ ٠٠٠  انصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دان
  

  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  )تعریف حساب هاي دریافتنی. (که مانده آن قابل دریافت است و در آینده دریافت خواهد شد، ایجاد می گردد ییجهت ثبت حساب ها، نظیر آنو  "بدهکاران"حساب  ]24تصویر [

ریال نقداً از صندوق شرکت  000/500مبلغ . ، مهندس تصمیم می گیرد، مبلغی براي تبلیغات شرکت هزینه کند 16/02/93در تاریخ 

به منظور ثبت این . برداشته و به دفتر روزنامه همشهري رفته و با پرداخت نقدي این مبلغ سفارش درج یک آگهی در روزنامه را می دهد

ریال  000/500را معادل با  "صندوق"اشت از صندوق شرکت و کاهش موجودي آن باید حساب بدلیل برد اولاتفاق، برابر با قاعده ي 

آن را در ستون بستانکار  بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون (از این قرار بود  اولبستانکار کنیم، چون قاعده ي 

  .یال را در ستون بستانکار حساب صندوق ثبت می نماییمر 000/500مبلغ  25بنابراین مطابق با تصویر ) ثبت می کنیم
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. و موجودیت می یابد شخص حقیقی شخصی است که به واسطه تولد پا به عرصه گیتی می گذارد، و اما شخص حقوقی وجود طبیعی ندارد لیکن به موجب قانون ایجاد گشته

رکت ها و سایر مؤسساتی که به تک تک افراد جامعه انسانی اشخاص حقیقی هستند ولی ادارات، سازمان ها، ارگان ها، ش.نام دیگر شخص حقیقی، شخص طبیعی است

شخص حقیقی وجود طبیعی و فیزیکی دارد، در مقابل، شخص حقوقی وجود اعتباري و قانونی دارد، بدین سبب که . موجب قانون تشکیل می گردند، اشخاص حقوقی هستند

مثالً حق . د جامعه، بدلیل شخصیت خود، داراي حقوق و تکالیف هستنداشخاص حقیقی، یعنی فرد فرد افرا. قانون آنرا به رسمیت می شناسد و براي آن اعتبار قائل است

. حق مالکیت خود را اعمال کنندمالکیت دارند یعنی می توانند مالک چیزي شوند، لیکن بنظر نمی رسد، اشیاء، حیوانات، درختان و سایر چیزها بتوانند مالک چیزي باشند و 

براي چیزها یا پدیده هایی به غیر از افراد، شخصیتی تعریف کرده و شرایطی تعیین نموده، که چنانچه آن شرایط تحقق یابد،  ابتکار قانون اینست که در پاره ایی موارد،

مثالً اگر شرکت نامه، اساسنامه، درخواست تأسیس شرکت و سایر مدارکی که جهت ثبت یک شرکت برابر قانون الزم است، . شخصیتی بنام شخص حقوقی متولد می گردد

د خواهد شد که داراي ه اداره ي ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران، ارائه و مراحل ثبت شرکت توسط متقاضی، پی گیري شود، پس از طی مراحل اداري، شرکتی متولب

ي نام، عنوان، سرمایه، حق مالکیت، حق به عبارت دیگر هرچند این شرکت وجود حقیقی و طبیعی ندارد، لیکن می تواند همانند افراد انسانی، دارا. شخصیت حقوقی است

می تواند مالک چیزي باشد، می تواند داراي حساب بانکی باشد یا بعنوان شاکی یا متهم به . باشد... اعمال حقوق خود، طرف حساب بدهکار یا بستانکار سایر اشخاص و 

 . شخصیت اعتباري، تعامل و برخورد می کندبه دیگر سخن، قانون، همانند یک شخص حقیقی، با این ... دادگاه احضار شود و 
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٢٢ 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  

  
  
  
  

  
  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  لپ تاپ سونیاجرت تعمیر 

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

  .، این مبلغ را باید در ستون بستانکار این حساب ثبت نماییماولریال از صندوق، موجودي آن کاهش می یابد، پس برابر با قاعده ي  000/500با برداشت مبلغ  ]25تصویر [

  

با توجه به اینکه مبلغ ) هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و بر عکس(این بود  دومقاعده ي 

هزینه "، این مبلغ را در ستون بدهکار حساب  دومو قاعده ي  26ریال صرف هزینه تبلیغات شده است و مطابق با تصویر  000/500

  .از دفتر کل افتتاح نموده ایم، ثبت می نماییم 12که قبالً در صفحه  "تبلیغات

  

  ١٢:  صفحھ                                     دفتر کل                                             ھزینھ تبلیغات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
    ۵٠٠ ٠٠٠  آگھی روزنامھ ھمشھری  ٠٢/٩٣/١۶

  
  بد
  

٠٠٠ ۵٠٠  

ثبت  "هزینه تبلیغات" سابِح دهکارِبِ بت کرده ایم، این مبلغ را در ستونِثَ  "صندوق"  سابِح ستانکارِبِدر ستونِ   ریال را  000/500  مبلغ  چون ، دومقاعده ي با  مطابق  ]26تصویر [

  .می نماییم

  

کارت ویزیت ها همان روز آماده و . ویزیت را به چاپخانه تهران می دهدعدد کارت  1000سفارش چاپ  مهندس، 17/02/93در تاریخ 

 ق برداشته و به چاپخانه تهرانریال، بابت هزینه چاپ کارت ویزیت ها، بصورت نقدي از صندو 000/100تحویل ما می گردد و مبلغ 

و تصویر  اولریال از صندوق شرکت و مطابق با قاعده ي  000/100جهت ثبت این داد و ستد، بدلیل کاهش مبلغ . پرداخت می گردد

  .ریال بستانکار می کنیم 000/100، ابتدا صندوق را 27شماره 
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  ١:  صفحھ                           دفتر کل                                                                صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  

  
  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  مانیتوراجرت تعمیر 

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  

  .ثبت می کنیم، زیرا، با این عمل، موجودي صندوق کاهش می یابد "صندوق"ریال از صندوق را در ستون بستانکار حساب  000/100مبلغ برداشت  ]27تصویر [

  

ریال  000/100دفتر کل را معادل مبلغ  12، افتتاح شده در صفحه  "هزینه تبلیغات"، حساب  28و تصویر شماره  دوممطابق با قاعده ي 

  .بدهکار می نماییم

  

  ١٢:  صفحھ                                       دفتر کل                                           ھزینھ تبلیغات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
  
  
  
  

  آگھی روزنامھ ھمشھری
  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  

٠٠٠ ۵٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  

  .بابت تبلیغات می کند، این مبلغ را باید در ستون بدهکار این حساب ثبت نمود ايبنظر می رسد هر بار که شرکت هزینه  ]28تصویر [

  

دیگر، ه عبارت ب. درست عکس حساب هاي گروه درآمد می باشد ،که این حساب ،، متوجه خواهید شد"هزینه تبلیغات"با مشاهده حساب 

ر نیست تصوم  ،رآمدساب هاي دح دهکارِبِ در ستونِ، مبالغ بتثَ ، که ،متوجه شدیم  ،درآمد  در حساب هاي گروه در زمان درج  وقایع مالی،

لیکن برعکس در حساب هاي  .فقط در ستون بستانکار این حساب ها ثبت می کردیم و در هنگام ثبت در حساب هاي گروه درآمد، مبالغ را 

از جنس هزینه، مجاز در ستون بستانکار حساب هاي  ،در ستون بدهکار حساب ثبت می کنیم و ثبت مبالغ  ،همواره مبالغ را ،هزینه گروه

. ها و ثروت مؤسسه ما را کاهش می دهند دارایی  اما هزینه ها، ، افزایش می دادند   یا ثروت مؤسسه ما را ها  داراییدرآمدها، . نمی باشد

 "صندوق"را بدهکار و حساب  "هزینه تبلیغات"حساب . انجام دادیم "چاپخانه تهران یکهزار عدد کارت ویزیت"ا شرح باخیري که  در ثبت

بنابراین از . ، موجودي صندوق کاهش پیدا کرد"صندوق"ریال در ستون بستانکار حساب  000/100با ثبت مبلغ . را بستانکار نمودیم

 ،برداشت و هزینه می کنیم از صندوق  وجه نقدي  هر بار که   .کمتر از قبل گردید  شرکت ما داراییو  کاسته شد  نقدینگی شرکت ما 

حساب که مجبوریم   دومبرابر با قاعده ي   لذا. ثبت نماییم  ن وجه نقد راآمعادل   ،در ستون بستانکار حساب صندوق ،بالفاصله  ،باید

  .مورد نظر را بدهکار نماییم ي هزینه
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٢۴ 

  

  .لطفاً متن قاعده چهارم را حفظ نمایید. یک قاعده ي دیگر بر سه قاعده پیشین خود بیافزایم توانیممی 

  .، مبالغ را ثبت می کنیمهزینهحساب هاي گروه  دهکارفقط در ستون ب: قاعده ي چهارم

فحات آن نظیر هم بود و در هر صفحه از در ابتدا یک دفتر استفاده نشده داشتیم که تمام ص. یکبار دیگر دفتر کل شرکت را مرور می کنیم

ما چهارده حساب . نام آن دفتر کل بود. آن حداقل ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده بصورت چاپی وجود داشت

باالي صفحه  "سرمایه"نوشتیم  دومدر باالي صفحه  "صندوق"نوشتیم  اولبدین ترتیب که در باالي صفحه . در این دفتر افتتاح کردیم

به همین ترتیب در باالي صفحه  "درآمد تعمیرات"را درج نمودیم و در باالي صفحه چهارم نوشتیم  "هزینه اجاره دفترکار"عبارت  سوم

 "نبستانکارا"، هشتم  "اموال، اثاثه و تجهیزات"، صفحه هفتم "بدهکاران"در باالي صفحه ششم عبارت . را نوشتیم "بانک"پنجم عبارت 

، سیزدهم  "هزینه تبلیغات"، دوازدهم  "هزینه حقوق و دستمزد"، یازدهم "درآمد برنامه نویسی"، دهم  "درآمد نصب و راه اندازي"، نهم 

بدین ترتیب لیست حساب . را درج نمودیم "هزینه مکالمات تلفن" و در نهایت در باالي صفحه چهاردهم عبارت "هزینه آب، برق و گاز"

  .مورد زیر شد 14ح شده در دفتر کل شامل هاي کل افتتا

  

  بستانکاران.     ٨          صندوق .١
  درآمد نصب و راه اندازی.     ٩          سرمایھ .٢
  درآمد برنامھ نویسی.     ١٠        ھزینھ اجاره دفتر کار .٣
  ھزینھ حقوق و دستمزد.    ١١        درآمد تعمیرات .۴
  ھزینھ تبلیغات.    ١٢        بانک .۵
  ھزینھ آب، برق و گاز.    ١٣        بدھکاران .۶
  ھزینھ مکالمات تلفن.    ١۴        اموال، اثاثھ و تجھیزات .٧

  

کفایت  ،کل همین تعداد حسابِ ،براي شرکت فرضی ما ،اما فعالً. عمالً حساب هاي بیشتري براي ثبت عملیات مالی مؤسسات نیاز است

ضمن اینکه ما هر وقت بخواهیم می توانیم حساب هایی با عناوین جدید در دفتر کل افتتاح نماییم، کافی است عنوان مورد نظر . می کند

که هر روز  ،شاید این سؤال در ذهن خواننده پیش بیاید که با توجه به عملیات زیاد صندوق. بنویسیم  ...و  16، 15  خود را در باالي صفحه

. فعالً به این جزئیات فکر نکنید. پر شود ،خیلی زود  "صندوق" حسابِ اختصاص داده شده به ي یک صفحه  ،  دهکار یا بستانکار می شودب

بدین صورت که باالي صفحه یک . بجاي اختصاص یک صفحه به حساب صندوق، بیست صفحه را به آن اختصاص دهیمتوانستیم می 

اختصاص بیست . "سرمایه"بنویسیم سرمایه، باالي صفحه ي بیست و یکم بنویسیم  دومبنویسیم صندوق و بجاي اینکه باالي صفحه ي 

می توانیم هنگامیکه یک صفحه اختصاص داده شده به حساب . ر کار ما نداردثیر ماهوي دأت "صندوق"صفحه بجاي یک صفحه به حساب 

و ثبت عملیات صندوق را از صفحه  "صندوق"بنویسیم  50و باالي صفحه  "50نقل به صفحه "آخر آن بنویسیم  رصندوق پر شود، در سط

کل چگونه است؟  ) دفتر داري(ت؟ روش دفتر نویسی در حال حاضر بدنبال این باشید که درك کنید حساب کل چیس. به بعد ادامه دهیم 50

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداري چیست؟ مانده حساب هاي کل چه معنی و مفهومی دارد؟ چه کاربردي دارد؟   هنگام مطالعه این 

. زاشات ابتدایی حسابداري استاز گ تن روش ثبت در دفتر کل و پاره اياین یک متن آموزشی براي فرا گرف. کتاب زیاد به حاشیه نروید

تأسیس کرد، میز و صندلی ! این شرکتی که مهندس به تنهایی: ممکن است با تمسخر عنوان نمایند! برخی دانشجویان نکته سنج

نمی خواهد؟ چرا هزینه هاي ثبتی این شرکت در حساب ها ثبت نشد؟ چرا وقتی که حساب بانکی افتتاح کردیم،  ننمیخواهد؟ گوشی تلف

، بدون پاسخ دادن به این پرسش ها... ؟ و !دریافت نکرد... و  ATMبابت افتتاح حساب و صدور دسته چک و کارت  اينک هیچ هزینه با

 3حساب  14از این . حساب در دفتر کل افتتاح نموده ایم که لیست آن ها در صفحه گذشته ارائه گردید 14ما . ویممی رسراغ اصل مطلب 

فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد مبالغ را ثبت "  با متن  ،   سومکه قاعده ي    ایجاد شده اند  "..درآمد"حساب با عنوان 
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درآمد "و  "درآمد نصب و راه اندازي"،  "درآمد تعمیرات"پس مجاز نیستیم در ستون بدهکار حساب هاي . بر آن ها حاکم است "می کنیم

ایجاد شده اند که قاعده چهارم با متن  "...هزینه "چهارده حساب، پنج حساب، با عنوان  از این. رج کنیمعدد و رقمی د "یسیبرنامه نو

 بستانکارِ تونِر سجاز نیستیم دس محاکم است، پ بر آن ها  "هزینه، مبالغ را ثبت می کنیم حساب هاي گروه بدهکارِ فقط در ستونِ"

ساب هاي گُحروه زینهه، مرجبلغی د ماییمن .ساب هاي گُلیست حروه که تاکُ ايزینه هسترار اَز این قَاَ موده ایمنون ایجاد ن:  

1( د3  يفحه ر ص  هزینه اجاره دفتر کار" حسابِ  لکُ فترِد". 

 ."هزینه حقوق و دستمزد"حساب  دفتر کل  11ي در صفحه  )2

 ."هزینه تبلیغات"حساب  دفتر کل  12 ي در صفحه )3

 ."هزینه آب، برق و گاز"حساب  دفتر کل  13ي در صفحه  )4

 ."هزینه مکالمات تلفن"حساب  دفتر کل  14ي در صفحه  )5

  :ار قاعده را پذیرفته ایم که این چهار قاعده بشرح زیر استکنون چهتا

  .آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون : 1قاعده 

  .هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس: 2 قاعده

  .فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد، مبالغ را ثبت می کنیم: 3قاعده 

  .فقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه، مبالغ را ثبت می کنیم: 4قاعده 

  .حساب هاي کل را ادامه می دهیمبا استفاده از همین چهار قاعده، ثبت در 

. تحویل ما می گرددپوسترها همان روز آماده و. ی دهدعدد پوستر تبلیغاتی را به چاپخانه تهران م 1000سفارش  شرکت 18/02/93تاریخ در

ریال  000/000/1می کند، مبلغ  تعهد مهندس اما. د و فعالً طلبکار می شودعدد پوستر، هیچ پول نقدي نمی گیر 1000چاپخانه تهران بابت 

ثبت  "هزینه تبلیغات"ریال را در حساب  000/000/1به منظور ثبت این اتفاق مالی، ابتدا باید مبلغ . را ظرف یکماه آینده پرداخت نماید

  .ی کنیمریال بدهکار م 000/000/1را  "هزینه تبلیغات"، حساب 29و مطابق با تصویر شماره  4با توجه به قاعده ي . نماییم

  

  ١٢:  صفحھ                                        دفتر کل                                          ھزینھ تبلیغات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  

  آگھی روزنامھ ھمشھری
  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

٠٠٠ ۵٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  
٠٠٠ ۶١ ٠٠  

  .طبق قاعده ي چهارم، فقط در ستون بدهکار حساب هاي هزینه، مبلغ را درج می کنیم ]29تصویر [



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٢۶ 

  

اگر مبلغ . را بدهکار کرده ایم، باید حساب دیگري را به همین مبلغ بستانکار کنیم "درآمد تعمیرات"، چون حساب دومبرابر با قاعده ي 

را  "صندوق"حساب از موجودي صندوق کاسته می شد و فقط بودیم،  کردهریال را نقداً به چاپخانه تهران پرداخت  000/000/1

ل این مبلغ، چاپخانه تهران از شرکت د، معاریال بستانکار می کردیم، اما حال که هیچ پولی بصورت نقدي پرداخت نکرده ایم 000/000/1

حساب بستانکاران، حسابی است که . افتتاح نموده ایم "بستانکاران"قبالً در صفحه هشتم از دفتر کل، حسابی با نام . ما طلبکار شده است

حال که به چاپخانه تهران مدیون . طلبکاري اشخاص حقیقی و حقوقی، از شرکت مهندسی مهران سیستم را، در آن ثبت می نماییممبالغ 

ریال از ما طلبکار شده است، این مبلغ را در ستون بستانکار حساب  000/000/1مبلغ  ،این چاپخانهبه عبارت دیگر، شده ایم و 

عمل نموده باشیم و هم میزان دین شرکت به دیگران را  دومکل، ثبت می نماییم، تا هم به قاعده ي از دفتر  8در صفحه  "بستانکاران"

  .بت می نماییمبلغ را ثَاین م "بستانکاران" سابِل، در حکُ رِفتَاز د  8 ي در صفحه 30ي ماره شُ صویرِطابق با تَم ،بنابراین. ثبت کرده باشیم

  

  ٨:  صفحھ                                   دفتر کل                                                    بستانکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران
  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  بس
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

می توان گفت . ینده داردآاین حساب قابل پرداخت است و پرداخت آن نظر به ي مانده  .حسابی است که مبالغ دیون مؤسسه را در آن ثبت می نماییم "بستانکاران"حساب  ]30تصویر [

  )تعریف حساب هاي پرداختنی( .دارندحساب هاي پرداختنی را ي وجوهی معادل با مانده  ، جوازِ پرداخت نقديِمؤسسهذي ربط حسابدار و سایر مسئولین 

  

، دومهر بار که مبلغی را در یک حساب ثبت کردیم، به موجب قاعده ي . تا بحال داد و ستد هاي متعددي را در دفتر کل ثبت نموده ایم

در  "هزینه تبلیغات"حساب در ثبتی که اخیراً انجام دادیم، ابتدا . مجبور بودیم، ثبت دیگري را، در طرف مقابل، در حساب دیگري بنویسیم

در تمام داد و . دفتر کل را بستانکار نموده ایم 8در صفحه  "بستانکاران"دفتر کل را بدهکار کردیم و در مقابل آن حساب  12صفحه 

به . اند نقش داشته ستون بدهکار و بستانکارایم، همواره دو  کردهاین کتاب تاکنون در دفتر کل ثبت  اولستدهایی که از ابتداي فصل 

را در دو حسابداري دوبل به این معناست که هر اتفاق مالی  .می گویند دوبل سابداريِحهمین دلیل است که به این سبک از حسابداري، 

  .هم گفته می شود دوبل فتر داريِدبه اینگونه ثبت در دفاتر مالی، . ثبت می کنیمها حساب  طرف بدهکار و بستانکار

. ریال تحویل شرکت مهندسی مهران سیستم می گردد 000/100مور پست، به مبلغ ، قبض آب مصرفی توسط مأ 19/02/93در تاریخ 

جهت ثبت این . بهاي آب مصرفی را پرداخت می نماید ،بالفاصله مهندس با استفاده از کارت حساب بانکی، از طریق دستگاه خودپرداز

ریال  000/100به مبلغ  ،را ایماز دفتر کل ایجاد کرده  13که قبالً در صفحه  "و گازهزینه آب، برق "اتفاق مالی، ابتدا حساب با عنوان 

ریال را در ستون بدهکار حساب فوق الذکر ثبت کردیم؟ به این دلیل که این حساب از گروه هزینه  000/100چرا مبلغ .بدهکار می کنیم

مجاز نیستیم، هیچ مبلغی، فعالً ما . گروه هزینه، مبالغ را ثبت می کنیماست و برابر با قاعده ي چهارم ، فقط در ستون بدهکار حساب هاي 

مصرفی در دفتر کل، به تصویر  آبِي هزینه  پرداخت ثبتي نحوه  جهت رویت. در ستون بستانکار حساب هاي گروه هزینه، درج نماییم

  .توجه فرمایید 31شماره 
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  ١٣:  صفحھ           دفتر کل                                                              ھزینھ آب، برق و گاز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٩/٠٢/٩٣  
  
  
  

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  

١٠٠ ٠٠٠  
  

  
  

  بد
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
  

  .مبالغ را ثبت می کنیمفقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه،  ]31تصویر [

با توجه به اینکه، . باید یک حساب دیگر را بستانکار کنیم. را بدهکار کرده ایم "هزینه آب، برق و گاز"، چون حساب دومبرابر با قاعده ي 

موجود در  "بانک"، پس حساب و باعث تغییر در موجودي حساب بانک می شود مبلغ آب مصرفی توسط حساب بانک پرداخت شده است

  ]32تصویر [ .از دفتر کل را بستانکار می کنیم 5صفحه 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  

ثبت  "بانک"توسط دستگاه خود پرداز، پرداخت کرده ایم، این مبلغ را در ستون بستانکار حساب  ثبت نموده بودیم، حال که قبض آب را  "بانک"قبالً سه سطر در حساب  ]32تصویر [

  .تا از موجودي حساب بانک کاسته شده و با موجودي که بانک اعالم می کند، یکسان شود. می نماییم

  

مهندس . ریال را تحویل شرکت مهندسی مهران سیستم می دهد 000/200، مأمور اداره پست، قبض برق به مبلغ  20/02/93در تاریخ 

مالی باید در حساب هاي  این عملِ. بالفاصله با استفاده از اینترنت، وارد سایت بانک شده و قبض برق را از حساب بانکی پرداخت می نماید

، با توجه به  "هزینه آب، برق و گاز"جهت ثبت این داد و ستد در حساب کل  . دو حساب بانک ثبت گرد "برق و گاز هزینه آب،" کلِ

  .در ستون بدهکار حساب، ثبت می نماییم 33ریال را مطابق با تصویر شماره  000/200قاعده ي چهارم، مبلغ 

  

  ١٣:  صفحھ      دفتر کل                                                                   ھزینھ آب، برق و گاز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
  
  
  

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  

  

مانده این حساب، همواره نشان دهنده کل مبلغی است که تا بحال، بابت هزینه پرداخت قبوض آب، . ثبت می کنیم "هزینه آب، برق و گاز"پرداخت قبض برق را در حساب  ]33تصویر [

  .برق و گاز مصرفی پرداخت نموده ایم
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را نیز رعایت کرده باشیم،  دومریالی برق را از حساب بانکی پرداخت نمودیم و براي اینکه قاعده ي  000/200با توجه به اینکه قبض 

  .ریال بستانکار می نماییم 000/200، حساب بانک را معادل با  34مطابق با تصویر شماره 

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  

  
  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  

بانک ثبت می کنیم فقط  یادآوري می شود، دلیل اینکه این مبلغ را در ستون بستانکار حسابِ. برق، باعث کاهش موجودي حساب بانکی شرکت می شود پرداخت قبضِ ]34تصویر [

حال باید این مبلغ را در ستون . ه بودیمدرج کرد "هزینه آب، برق و گاز" حسابِ  در ستون بدهکارِ   ریال را 000/200به عبارت دیگر، بدلیل اینکه مبلغ . است دومرعایت قاعده ي 

  .ثبت نماییم "بانک" حسابِ بستانکارِ

  

مبلغ به همین منظور، ، مهندس تصمیم می گیرد، یکعدد میز و صندلی، براي استفاده در شرکت خریداري نماید،  22/02/93در مورخه 

ریال خریداري نموده و  وجه آنرا  000/000/4میز و صندلی به مبلغ ریال نقداً از صندوق برداشته و به بازار می رود و یکعدد  000/000/4

 "صندوق"، حساب اولو با در نظر گرفتن قاعده ي   35براي ثبت این داد و ستد، ابتدا باید مطابق با تصویر شماره . نقداً پرداخت می نماید

  .ریال، موجودي صندوق کاهش می یابد 000/000/4چون با برداشت نقدي مبلغ . ریال بستانکار نماییم 000/000/4را معادل، 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  

  
  
  

  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  تعمیر لپ تاپ سونیاجرت 

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  میز و صندلی

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  

موجود در دفتر کل را، معادل مبلغ افزوده شده، بدهکار می کنیم و هر بار که موجودي  "صندوق" هربار که موجودي صندوق افزایش پیدا می کند، متناظر با آن، حسابِ ]35تصویر  [

همواره باید موجودي عینی صندوق، یعنی عددي که با شمارش فیزیکی پول موجود در صندوق بدست می آید با مانده . صندوق، کاهش می یابد، حساب صندوق را بستانکار می کنیم

فیزیکی موجودي نی عددي که از جمع جبري مبالغ مندرج در ستون هاي بدهکار و بستانکار بدست می آید، برابر باشد، زیرا ما متناظر با هر افزایش و کاهش ، یع"صندوق"حساب 

  .موجود در دفتر کل، زده ایم "صندوق"صندوق، یک ثبت حسابداري در حساب 
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 بدلیل اینکه میز و صندلی جزء. کرده ایم، یک حساب دیگر را باید بدهکار کنیم را بستانکار "صندوق"، چون حساب دومبا توجه به قاعده 

از دفتر کل افتتاح   7 ي  که قبالً در صفحه  "اموال، اثاثه و تجهیزات"حساب . می باشدمهندسی مهران سیستم شرکت ي اموال و اثاثه 

  ]36تصویر [ .بدهکار می نماییم ،ریال 000/000/4مبلغ با معادل  ،نموده ایم را

  ٧:  دفتر کل                                                 صفحھ                        تااموال، اثاثھ و تجھیز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
  میز و صندلی  ٢٢/٠٢/٩٣

  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
  

  
  

  بد
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
  
  

  .من بعد کلیه اموال، اثاثه و تجهیزاتی که خریداري می نماییم و هر چیزي که در این گروه قرار گیرد را در این حساب ثبت می کنیم ]36تصویر [

برات، بدست مهندس می رسد، ایشان با استفاده از دستگاه خود پرداز بانک، اقدام به قبض تلفن ثابت شرکت مخا 24/02/93در تاریخ 

 "هزینه مکالمات تلفن"و حساب  "بانک"این داد و ستد باید در حساب . بابت هزینه مکالمات تلفن می نمایند ریال 000/500پرداخت مبلغ 

با توجه به اینکه حساب هزینه مکالمات تلفن از گروه حساب هاي هزینه است و نظر به قاعده چهارم، ابتدا حساب هزینه . ثبت گردد

، دومریال بدهکار می نماییم و بالفاصله جهت رعایت قاعده ي  000/500دفترکل را معادل با  14فحه لمات تلفن، افتتاح شده در صامک

  .دییرا مالحظه فرما 38و 37لطفاً تصاویر . حساب بانک را معادل با همین مبلغ بستانکار می نماییم

  

  ١۴:  صفحھ                                 دفتر کل                                          ھزینھ مکالمات تلفن: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢۴/٠٢/٩٣  
  
  
  

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
  

  
  

  بد
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
  
  

  .پس باید مبالغ هزینه را در ستون بدهکار این حساب ثبت نماییم. گروه هزینه استهمانطور که از نامش پیداست، از  "هزینه مکالمات تلفن"حساب  ]37تصویر [

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  

  .پانچ می کنیم "بانک"طبق روالی که تاکنون براي ثبت مبالغ قبوض داشته ایم، اتفاق مالی پرداخت قبض تلفن را نیز، در ستون بستانکار حساب  ]38تصویر [

نگاه  اما شاید. است ايحفظ کردن این چهار قاعده کار ساده . تاکنون چهار قاعده را هنگام ثبت داد و ستدها در دفتر کل مد نظر داشتیم

 5در صفحه  "بانک"بعنوان مثال، هنگامیکه به حساب . کردن به ثبت هاي مشابه قبلی، جهت تشخیص بدهکار یا بستانکار، ساده تر باشد

بنابراین من بعد، . در ستون بدهکار ثبت شده است ،فیش نقدي ها یمشاهده می کنیم که تمام  ]38تصویر [از دفتر کل نگاه می کنیم  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٠ 

  

بانک ثبت  حسابِ بدهکارِ هنگام ثبت یک فیش نقدي جدید در حساب بانک، بالفاصله و بدون هیچ فکري، مبلغ فیش نقدي را در ستونِ

مشاهده می شود که اجرت برنامه نویسی نرم افزار  ]16تصویر [ ،یا هنگامیکه به حساب درآمد برنامه نویسی نگاه می کنیم .می نماییم

اگر مورد مشابهی پیش آمد و از محل دیگري سفارش برنامه   بعداً بنابراین . این حساب ثبت شده است در ستون بستانکارِ ،آموزشگاه

  .را بیاد بیاوریم سومرا در ستون بستانکار ثبت می کنیم و حتماً الزم نیست قاعده ي  نویسی گرفتیم، اجرت آن

پرسنل شرکت . ، شرکت تولیدي یکتا، سفارش یک نرم افزار جهت پخش محصوالت خود را می دهد 25/02/93فرض کنید در تاریخ 

رابر سفارش برنامه نویسی نموده و تحویل شرکت تولیدي یکتا نرم افزار را ب 29/02/93مهندسی مهران سیستم با چهار روز کار، در تاریخ 

پرداخت   بابت اجرت برنامه نویسی فعالً هیچ پول یا چکی به شرکت مهندسی مهران سیستم  مدیر عامل شرکت تولیدي یکتا . می دهند

به شرکت مهندسی مهران سیستم  ،نویسیبابت اجرت برنامه  ،ریال 000/000/30اما قرار می گذارد ظرف دو ماه آینده مبلغ . نمی کند

و  "درآمد برنامه نویسی"انجام شده، متوجه می شویم که این معامله باید در حساب ي در اینجا ابتدا با توجه به نوع معامله . پرداخت نماید

کنیم، مشاهده می شود که ریال باز می  000/000/30کل را جهت ثبت مبلغ  هنگامیکه صفحه دهم از دفترِ. ثبت شود "بدهکاران"حساب 

اجرت برنامه نویسی نرم  ،با توجه به اینکه. آموزشگاه، قبالً در این حساب درج گردیده است نرم افزارِ یک سطر با شرح اجرت برنامه نویسیِ

در ستون  ،جدید را مبلغ این اجرت ،مجدداً ،به همان روش. مشابه اجرت برنامه نویسی نرم افزار آموزشگاه می باشد ،افزار تولیدي یکتا نیز

که در  دید ي بعدي این کتاب، خواهیددر آینده در جلدها. می گویندرداري لگوباُ روشبه این . بستانکار این حساب ثبت می کنیم

عالوه بر سرعت عمل،  ،الگو برداري. سرعت عمل اپراتور را باال می برد ،تا چه حد ،حسابداري با کامپیوتر، الگو برداري از ثبت هاي مشابه

مالی جلوگیري می کند نرم افزارهايِ کاربرانِ ثبتیِ به نحو مؤثري از اشتباهات .درآمد "ثبت در حساب کل ي نحوه ي مشاهده  جهت

  .مراجعه نمایید 39لطفاً به تصویر شماره  "برنامه نویسی

  

  ١٠:  صفحھ                                دفتر کل                                          درآمد برنامھ نویسی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٠/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  شرکت تولیدی یکتانرم افزاراجرت برنامھ نویسی 

  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بس
  بس
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴٢  

  
اجرت برنامه نویسی اخیر را نیز در  ثبت اخیر با الگو برداري از سطر قبلی زده شده است، یعنی چون قبالً اجرت برنامه نویسی را در ستون بستانکار این حساب ثبت نموده ایم، ]39تصویر [

  .درج می کنیماین حساب ستون بستانکار 

  

 دهکارِبِ تونِر سد  40 صویرِست، این مبلغ را مطابق با تَفعالً به ما بدهکار شده انکه شرکت تولیدي یکتا، چیزي پرداخت نکرده و یبدلیل ا

ثبت می نماییم "بدهکاران"کُلِ  سابِح.  

  

  ۶:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بدھکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۵/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  شرکت تولیدی یکتانرم افزاراجرت برنامھ نویسی 

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۴  

  .کنیم حسابی است که مبالغ طلبکاري شرکت از دیگران را در آن ثبت می "بدهکاران"حساب  ]40تصویر [
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. سه نفر پرسنل خود را، با صدور سه برگه چک، پرداخت می نمایدهندسی مهران سیستم، حقوقِ ماهیانه ي شرکت م 30/02/93در تاریخ 

 "هزینه حقوق و دستمزد" و حسابِ "بانک" مالی را باید در حسابِ این عملِ. پرسنل شهریاري، یزدانی و کاویانی استاسامی این سه نفر 

از گروه حساب هاي هزینه است، فقط مجازیم در ستون بدهکار این حساب، مبالغ  "هزینه حقوق و دستمزد"بدلیل اینکه حساب . ثبت نمود

مطابق . ریال است 000/000/5ریال و کاویانی  000/000/6ریال، یزدانی  000/000/7فرض کنید حقوق ماهیانه شهریاري . را ثبت نماییم

  .ثبت می کنیم "هزینه حقوق و دستمزد"غ را در حساب ، این مبال 41با تصویر شماره 

  ١١:  دفتر کل                                              صفحھ                         ھزینھ حقوق و دستمزد: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
  

  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

  .می نماییم ن حساب ثبتحقوق و دستمزد را در ستون بدهکار ایي مطابق با قاعده چهارم، مبالغ هزینه شده بابت هزینه  ]41تصویر [

  

  .عمل می کنیم 42، مطابق با تصویر شماره دومبا توجه به قاعده ي  "بانک"جهت ثبت این مبلغ در حساب 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  

  
  
  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  

  .ثبت می کنیم "بانک"با توجه به قاعده دوم چک هاي پرداختی بابت حقوق کارکنان را در ستون بستانکار حساب  ]42تصویر [

  

حال باید دفتر کل شرکت به شکلی که در . شرکت مهندسی مهران سیستم ثبت نمودیم کلِتاکنون داد و ستدهاي متعددي را در دفترِ

  .این کتاب آمده است باشد 46تا  32صفحات 

در شرایط واقعی، دفتر کل به  .مشاهده نمایید ، یکجاو دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم را کتاب را ورق بزنید 46تا  32صفحات 

  .ودبهمین شکل خواهد تقریباً 



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٢ 

  

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یھ مھندساّولسرمایھ 
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  تعمیر لپ تاپ سونیاجرت 

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  میز و صندلی

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  

  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٣ 

  

  ٢:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          سرمایھ: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    یھ مھندساّولسرمایھ 



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣۴ 

  

  ٣:  دفتر کل                                                 صفحھ                          دفتر کارھزینھ اجاره : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بد    ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣۵ 

  

  ۴:  دفتر کل                                                 صفحھ                                  درآمد تعمیرات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  تعمیر مانیتوراجرت 

  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بس
  بس
  بس

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٣ ٠٠  

  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣۶ 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  دستگاه خودپردازپرداخت قبض آب از طریق 
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٧ 

  

  ۶:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بدھکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۵/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  شرکت تولیدی یکتانرم افزار اجرت برنامھ نویسی 

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۴  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٨ 

  

  ٧:  دفتر کل                                                 صفحھ                        تااموال، اثاثھ و تجھیز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢٢/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میز و صندلی
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
  

  
  

  بد
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
  
  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٣٩ 

  

  ٨:  صفحھ                                    دفتر کل                                                   بستانکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران
  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  بس
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴٠ 

  

  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١۵/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  نصب شبکھ شرکت ساختمانی ایران

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  بس

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴١ 

  

  ١٠:  صفحھ                                     دفتر کل                                     درآمد برنامھ نویسی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٠/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نرم افزار آموزشگاه اجرت برنامھ نویسی
  شرکت تولیدی یکتانرم افزاراجرت برنامھ نویسی 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بس
  بس
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴٢  

  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴٢ 

  

  ١١:  صفحھ                                  دفتر کل                                     ھزینھ حقوق و دستمزد: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴٣ 

  

  ١٢:  دفتر کل                                               صفحھ                                   ھزینھ تبلیغات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آگھی روزنامھ ھمشھری
  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

٠٠٠ ۵٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  
٠٠٠ ۶١ ٠٠  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴۴ 

  

  ١٣:  دفتر کل                                              صفحھ                           ھزینھ آب، برق و گاز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  اینترنتپرداخت قبض برق از طریق 

  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  

  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴۵ 

  

  ١۴:  صفحھ                                     دفتر کل                                      ھزینھ مکالمات تلفن: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢۴/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
  

  
  

  بد
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
  
  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۴۶ 
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اگر در . افتتاح نموده و اتفاقات مالی متعددي را در آن ثبت کرده ایم چهارده حساب، در دفتر کلِ شرکت مهندسیِ مهران سیستم، ،حال هتا ب

چه باید  ،نگران این نیستیم که اگر یک صفحه از دفتر کل پر شد. حساب هاي دیگري نیز در دفتر کل افتتاح خواهیم کرد ،ینده الزم باشدآ

سطر هاي حساب ي بعنوان مثال اگر کلیه . دیگري نقل می دهیمي حساب را به صفحه ي چون در سطر آخر صفحه، دنباله  کرد؟

 اولو در سطر  "50نقل به صفحه "آن می نویسیم  د شده است، پر شود، در سطر آخرِاز دفتر کل ایجا  1ي  که در صفحه  "صندوق"

یک دفتر  ،دفتر کل. به بعد، داد و ستدهاي صندوق را ثبت می کنیم 50ي و از صفحه  "1ي منقول از صفحه "، می نویسیم 50ي صفحه 

برگی است که همه صفحات آن مشابه هم بوده و حداقل داراي ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و ... یا  200یا  100

مثالً در . دفتر کل دیگري بر می داریم و کار را در آن دفتر ادامه می دهیم. اگر کل صفحات دفتر کل پر شد مشکلی نیست 9. مانده است

دفتر  20از صفحه  اولو در سطر  "2دفتر کل شماره  20نقل به صفحه "حسابی که کلیه سطرهاي آن پر شده است می نویسیم  سطر آخر

  .مادامه می دهی دومدفتر کل  20و ادامه ثبت را از صفحه   "1دفتر کل شماره ... منقول از صفحه "می نویسیم  2کل شماره 

معموالً دفاتر کل، عالوه بر ستون . تاب نمایش داده شده، داراي حداقل ستون هاي الزم استاین ک 46تا  32دفتر کلی که در صفحات 

در هنگام افتتاح حساب . دفاتر کل قدیمی داراي ستون شماره روزنامه نیز می باشد. استهاي مذکور، داراي ستون هاي ردیف و شماره سند 

. ، چندین صفحه را اختصاص می دهند "بانک"و  "صندوق"دارند، نظیر حساب معموالً براي حساب هایی که عملیات زیادي  ،در دفتر کل

که فقط ماهی یکبار، پس از پرداخت اجاره بهاي  "هزینه اجاره دفترکار" حسابِ مانند ،اما براي حساب هایی که عملیات مختصري دارند

  .سطر در آن درج خواهد شد 12سال فقط  زیرا تا آخرِ ،ماهیانه، یک سطر در آن ها نوشته می شود، اختصاص یک صفحه کفایت می کند

و در  می شودآن ثبت از ابتداي سال تا انتهاي سال در فعالیت هاي مالی مؤسسهل دفاتر جدیدي خریداري می گردد و سابراي هر  معموالً

حساب هاي سال جدید را در دفاتر جدید وباره دفاتر جدیدي خریداري نموده و دو براي سال مالی بعد  10پایان سال حساب ها را می بندند

در جلد هاي بعدي  و شروع ثبت در دفاتر جدید در ابتداي سال، روش بخصوصی دارد که به آن ثبت سند افتتاحیه می گویند. می نویسند

که براي ثبت  دادکل باید براي هر حساب، تعدادي صفحه را اختصاص در هنگام افتتاح حساب ها در دفتر .این کتاب شرح داده خواهد شد

را  "صندوق"که حساب  ، 1ي  در صفحه آنکه، پس از، بهتر بودمورد شرکت فرضی ما درمثالً. کفایت کند ،یکسال عملیات مالی آن حساب

فضا هاي صندوق، ده صفحه ستدافتتاح می کردیم، تا براي ثبت داد و 11ي صفحه در 2ي را بجاي صفحه  "سرمایه"، حسابایجاد نمودیم

 "درآمد تعمیرات"اما براي حساب . ، همان یک صفحه کافی خواهد بود"هزینه اجاره بها"و  "سرمایه"البته براي حساب کل . باشیمداشته 

، براي اینچنین شرکتی یعنی در شرایط واقعی. صفحه را اختصاص داد 5یک صفحه خیلی کم است و براي هر یک حداقل باید  "بانک"و 

 12ي را در صفحه  "هزینه اجاره دفتر کار"و حساب  11ي را در صفحه  "سرمایه"و حساب  1ي را از صفحه  "صندوق"باید حساب 

را به  21و20و19و18صفحات  اختصاص داد و سپس "درآمد تعمیرات"را به حساب  17و16و15و14و13آنگاه باید صفحات . افتتاح نمود

این  46تا  32و در صفحات (که فعالً چهارده حساب در آن افتتاح شده  ،دفتر کل فرضی ما ازچنانکه  .ختصاص داد و الی آخرحساب بانک ا

بدلیل کم . هر صفحه داراي ستون هاي تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است. مشهود است )کتاب نمایش داده شده است

  . را در سر تیتر ستون یاد شده نوشته ایم "ت"کان درج عبارت تشخیص در آن، فقط حرف بودن عرض ستون تشخیص و عدم ام

اتفاق مالی یعنی داد و . هنگام ثبت معامالت و هرگونه اتفاق مالی در دفتر کل، در ستون تاریخ، تاریخ وقوع اتفاق مالی را درج می کنیم

مثالً وجه . یا قابل تبدیل یا تقویم به پول رایج است، مبادله گردد مالی داردستدي که در آن وجوه نقدي، غیر نقدي یا هر چیزي که ارزش 

نقدي پرداخت یا دریافت شود، برگه چکی صادر و به طرف حسابی پرداخت گردد، کاال یا خدماتی را شخص ثالثی دریافت نماید یا ما از 

                                                           
9

دفترکل هایی که بصورت چاپی درلوازم التحریر فروشی ها عرضه می شود، معموالً عالوه بر ستون هاي فوق . دراین جلد ازکتاب، حداقل ستون هاي دفتر کل بیان شده اند 

ته چون وجود یا عدم وجود این ستون ها، در اهداف آموزشی ما تاثیري ندارد و به منظور هرچه الب. الذکر، داراي ستون هاي ردیف، شماره سند و شماره روزنامه می باشد

 .ساده تر کردن متن کتاب، صفحات دفترِ کل را با حداقل ستون هاي ممکن نشان داده ایم
10

 .ددر جلدهاي بعدي این کتاب، روش بستن حساب ها در پایان سال مالی، بطور مفصل توضیح داده خواهد ش
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باید اطالعات را بترتیب تاریخ در . ل باید داراي توالی تاریخ باشدسطر هاي هر حساب ک... نیروي کار یا خدمات دیگران استفاده نماییم و 

بعد از درج تاریخ، نوبت به نوشتن شرح . اتفاقی که زودتر به وقوع پیوسته را زودتر ثبت کنیمباید  ،به عبارت دیگر. دفاتر مالی درج نماییم

را  آنباید یک روال را پیش گرفت و همواره باید  ،حساب شرحِ در کتابت. حساب باید کوتاه، مفید و مختصر باشد شرحِ. واقعه مالی می رسد

ما این چک را پرداخت . توضیح اینکه فرض کنید یک برگ چک را به یک طلبکار می دهیم. از قول خود بنویسیم نه از قول طرف مقابل

بلکه باید  "دریافت چک"ما نباید در شرح حساب بستانکاران بنویسیم . را دریافت می کندمی کنیم، در حالیکه شخص طلبکار این چک 

شرح . یما هبلکه چک را پرداخت کرد ،چون ما چک را دریافت نکرده ایم ،را در شرح حساب بستانکاران درج نماییم "پرداخت چک"عبارت 

عباراتی که براي حجم  . می نویسیمو از قول خود انجام داده ایم ودمان، ، یعنی عملی که خمالی یا اقدام خود را همواره، مطابق با عمل

باید اسناد خود را بطور مرتب و  حسابدار. ا زیاد طول و تفصیل دادنباید شرح حساب راما . شرح حساب می نویسیم کامالً اختیاري است

داشته یا توضیحات و اطالعات بیشتري یاز به تحقیق و تفحص منظم بایگانی کند و اگر در مورد یک سطر از مبالغی که ثبت نموده است، ن

بعنوان مثال، پس از آن که هزینه گاز مصرفی خود را توسط دستگاه خود پرداز . باشد، بهتر است به اسناد بایگانی شده خود مراجعه کند

حساب بنویسیم این قبض در چه تاریخی صادر ، در هنگام ثبت این واقعه مالی در حساب مربوطه، الزم نیست در شرح رداخت کردیمپبانک 

. چند متر مکعب گاز مصرف کرده ایم یا نرخ هر متر مکعب گاز چند ریال است شده، تاریخ قرائت پیشین و قرائت فعلی قبض چیست یا

دستگاه خود همچنین الزم نیست در ستون شرح حساب بانک بنویسیم، شناسه قبض و شناسه پرداخت چه بوده و شماره پیگیري و کد 

به اصطالح  یا رداز را در محل امنی نگهداريگاز مصرفی، قبض گاز و رسید دستگاه خود پي ما پس از پرداخت هزینه . پرداز چند بوده است

در آینده، در جلد هاي . نیاز به اطالعات بیشتري راجع به این واقعه مالی داشتیم، آنها را مورد بررسی قرار می دهیم اگر. بایگانی می کنیم

دیگري که شایان ذکر است اینست که، از نکته  .بعدي این کتاب، نحوه صحیح بایگانی کردن مستندات وقایع مالی را مطالعه خواهید کرد

بعنوان . نیدرا در نوشتن شرح حساب ها استفاده ک "بابت"بخصوص نباید کلمه . ائد باید خودداري نماییدنوشتن برخی کلمات تکراري و ز

کتاب را مشاهده  38صفحه (در صفحات قبلی این کتاب  "اموال، اثاثه و تجهیزات"را در حساب  "میز و صندلی"مثال هنگامیکه خرید 

کتاب  32ي به صفحه . الزم نیست "بابت"نوشتن عبارت ،  "بابت میز و صندلی"سید بنوی "شرح"نباید در ستون  ،دیدکرثبت می ) نمایید

را  "بابت"ي ستون شرح، کلمه در هر شش سطر آخر آن می شد، در. نمایش داده شده است "صندوق" آن صفحه حسابدر. مراجعه نمایید

آگهی روزنامه "مثالً در سطر دهم از حساب صندوق، بجاي عبارت . که بعنوان شرح حساب درج نموده ایم، نوشت ايدر ابتداي جمله 

بابت "عبارت . را بنویسیم، یا در سطر یازدهم از حساب مذکور می شد "بابت آگهی روزنامه همشهري"می توانستیم عبارت  "همشهري

و مفهومی بیش از  هیچ خاصیتی نداشت "رحش"در ابتداي  "بابت"اما درج عبارت . را ثبت نمود "یکهزار عدد کارت ویزیت چاپخانه تهران

کل دردفتر "شرح"درستون  "بابت"سعی کنید ازکلمه ي، پس آن نمی افزودبه ما منتقل میکند، بر "بابت"ي آنچه این جمالت بدون کلمه 

استفاده نمایید، از نظر "بابت"جه به این توصیه، از کلمه البته چنانچه شما بدون تو .استفاده نکنید یا خیلی بندرت این کلمه را بکار ببرید

  .ري، ایرادي اساسی بر شما وارد نیستدفتر داري و حسابدا

براي . در یکی از ستون هاي بدهکار یا بستانکار مبلغ را باید ثبت نمود. س از نوشتن شرح حساب، به ستون بدهکار و بستانکار می رسیمپ 

فعالً دو راه و روش را یاد . در کدامیک از ستون هاي بدهکار یا بستانکار ثبت کنیم اینکه تشخیص دهیم، براي هر اتفاق مالی، مبلغ را باید

  .قواعد چهارگانه از این قرار بود. الگو برداري از ثبت هاي مشابه پیشین است دوماستفاده از قواعد چهارگانه و روش  اولراه . گرفته ایم

  .آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي صندوق را در ستون : 1قاعده 

  .هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس: 2قاعده 

  .فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد، مبالغ را ثبت می کنیم: 3قاعده 

  .مبالغ را ثبت می کنیمفقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه، : 4قاعده 
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هنگام ثبت وقایع مالی نباید به معانی . قاعده خواهیم نمود چهاررا جایگزین این  ثبت حسابداريسه اصل نزدیک  ايالبته در آینده 

با استفاده  .تبدهکار و بستانکار فقط نام این ستون هاس. بدهکار یا بستانکار توجه کرد، چون در بسیاري از موارد بی ربط است کلمات لغويِ

. با معانی عرفی آن در نظر آورید، گمراه خواهید شد ،بدهکار و بستانکار را ،هنگام ثبتدر اگر . از این لغات به ستون مربوطه اشاره می کنیم

بدین ترتیب که قبل از ثبت مبلغ در ستون بدهکار . در تشخیص بدهکار یا بستانکار بودن یک طرف داد و ستد، الگو برداري است دومروش 

از دفتر کل، حساب کل  5بعنوان مثال، در صفحه . یا بستانکار، به وقایع مشابه در سطرهاي قبلی، اگر وجود داشته باشد، نگاه می کنیم

بالفاصله می توان نتیجه . مبلغ تمام فیش نقدي ها، در ستون بدهکار ثبت شده است) کتاب را ببینید 36صفحه . (ییدرا مشاهده نما "بانک"

در . گرفت که من بعد هرگاه بخواهیم، فیش نقدي جدیدي در این حساب ثبت کنیم، باید مبلغ را در ستون بدهکار این حساب درج نماییم

باعث تسریع در ثبت می شود که در جلدهاي بعدي این کتاب به آن اشاره خواهیم خیلی معمول است و الگوبرداري  ،حسابداري با کامپیوتر

دو ستون را پر  هرمجاز نیستید که . فقط مجاز به پر کردن یکی از ستون هاي بدهکار یا بستانکار هستید ،دفتر کل زدر هر سطر ا .کرد

  .نمی توانید یک حساب را در یک سطر، هم بدهکار و هم بستانکار نمایید. انکارشما باید یک حساب را یا بدهکار کنید یا بست! کنید

ابتدا باید ستون مانده را پر کنید و سپس تشخیص دهید که . بعد از ستون هاي بدهکار و بستانکار، ستون هاي تشخیص و مانده وجود دارد

را  "بس"عبارت  ،مانده هاي بستانکار يو برا "بد"عبارت  ،بدهکار این مانده بدهکار است یا بستانکار؟ در ستون تشخیص براي مانده هاي

جمع جبري  ، عبارتست از،، ماندهفرض کنیداگر اعداد مندرج در ستون بدهکار را مثبت و اعداد مندرج در ستون بستانکار را منفی . بنویسید

را بنویسید و اگر عددي منفی  "بد"عبارت  ،ستون تشخیص، که اگر عددي مثبت باشد مانده بدهکار است و باید در  بدهکار و بستانکار

مانده در یک سطر جمع کل اعداد ستون بدهکار : به عبارت دیگر می توان گفت. را بنویسید "بس"عبارت  ،باید در ستون تشخیص ،باشد

ر و اگر عددي منفی باشد، به آن مثبت باشد ، به آن مانده بدهکاجمع کل اعداد ستون بستانکار تا آن سطر است، که اگر عددي منهاي 

و اگر مانده بستانکار باشد، در ستون تشخیص  "بد"ده بدهکار باشد، در ستون تشخیص مقابل آن، عبارت ناگر ما. مانده بستانکار گویند

  .را می نویسند "بس"عبارت 

3( ماهیت سابح )ماهیبِ تدهکار و ماهیستانکاربِ ت(  

 هکاردبِ تماهیها حساب برخی از. می نامند سابح تماهییک حساب را اصطالحاً، ي بستانکار بودن مانده  یا بدهکار پیش بینی قبلی،

دارند،  ستانکاربِ تماهیدارند، بدین معنی که هیچگاه و در هیچ سطري مانده آن ها بستانکار نمی شود، بر عکس بعضی از حساب ها 

وجود دارد که   حساب هایی  .نیست  بدهکار یا بستانکار  ماهیت  داراي  هر حسابی  لزوماً  البته .یعنی مانده آن ها همواره بستانکار است

  . بی ماهیت هستند، یعنی نه ماهیت بدهکار دارند و نه ماهیت بستانکار

مبالغ را ثبت  ،هفقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزین ،  چهارمعده ي برابر با قا . ماهیت بدهکار دارند ،  حساب هاي گروه هزینه

مانده حساب هاي گروه هزینه همواره بدهکار است و هر گاه سطر . می کنیم، بنابراین امکان ندارد، مانده این حساب ها بستانکار شود

و مانده جدید نوشته   درج شده و با مانده قبلی جمع  مبلغ، در ستون بدهکار این حساب ها  ثبت می شود نیز، هادر این حساب   جدیدي

. شود که ما نتوانیم در ستون بستانکار این حساب ها مبالغی را ثبت نماییمالبته اینکه ماهیت یک حساب بدهکار باشد، دلیل نمی  .می شود

هر گاه به هر دلیل، مبلغی از موجودي آن کاسته شود، در ستون بستانکار حساب  اما ،ماهیت بدهکار دارد "صندوق"بعنوان مثال حساب 

، هزینه، دلیل اینکه مجاز به ثبت مبالغ در ستون بستانکار این حساب ها نیستیم گروهاز در حساب هاي . مبلغ را ثبت می نماییم "صندوق"

منظور از اینکه ماهیت یک . له باید بخوبی از یکدیگر تفکیک شوداین دو مسئ .به قاعده ي چهارم استماهیت آن ها نیست، بلکه عمل 

. حساب بدهکار است، یعنی اینکه ما پیش بینی می کنیم، هیچگاه جمع ستون بستانکار این حساب بزرگتر از جمع ستون بدهکار آن نیست

بزرگتر یا مساوي جمع ستون بستانکار آن  به عبارت دیگر می توانیم بگوییم، جمع ستون بدهکار حساب هاي با ماهیت بدهکار همواره

  .حساب هاست
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، فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد مجاز به ثبت  3برابر با قاعده . ماهیت حساب هاي گروه درآمد همواره بستانکار است

درج   "بس" همواره عبارت   ، ها و در ستون تشخیص این حساب  همواره بستانکار خواهد بود مانده این حساب ها   ، در نتیجه هستیم

  . می گردد

حساب هاي دیگري وجود دارد که نه از گروه .فقط حساب هاي گروه درآمد و هزینه نیستند که ماهیت مشخص، بدهکار یا بستانکار دارند

آن ها  بدهکارلغ در ستون درآمد هستند که فقط در ستون بستانکار آن ها مبالغ درج شود و نه از گروه هزینه که فقط مجاز به ثبت مبا

، حسابی "صندوق"حساب کل  کوتاه داشتیم، ايکه در پارگراف اخیر، اشاره همانطور . باشیم، اما ماهیت مشخص بدهکار یا بستانکار دارند

پس این حساب . اما مانده این حساب همواره بدهکار است. مبالغ درج می شود است که هم در ستون بدهکار و هم در ستون بستانکار آن

، در ستون بستانکار این حساب این درست است که هنگام برداشت از صندوق، بدلیل کاسته شدن از موجودي آن. نیز ماهیت بدهکار دارد

تا این حساب بستانکار شود، حداکثر  ،از آن برداشت کرد ،دوقمبلغی بیش از موجودي صن ،مبالغ را ثبت می نماییم، اما هیچگاه نمی توان

کار درج نمود، که باعث صفر شدن نمی توان کل موجودي صندوق را برداشت کرد و عددي برابر با مانده بدهکار سطر قبلی، در ستون بستا

موجودي آن کاسته شده و مجدداً بستانکار موجودي صندوق می گردد و از صندوق خالی هم که دیگر نمی توان چیزي برداشت کرد، تا از 

اگر در سطري . حساب جاري یا سپرده بانکی هم به دالیل مشابهی ماهیت بدهکار دارد. پس حساب صندوق نیز ماهیت بدهکار دارد .گردد

نده هیچ حسابی  خالف ماهیت نباید ما. حتماً مبلغی را اشتباهاً ثبت کرده ایم. این حساب ها بستانکار شود،  "بانک"یا  "صندوق"از حساب 

دقت . حساب هاي دفتر کل از درجه اعتبار ساقط استي خود باشد که در این صورت، تا کشف و رفع مشکل، اعداد و ارقام مندرج در کلیه 

. ستفقط حسابی که مانده آن خالف ماهیت شده ا نه  ، بی اعتبار است  دفتر کل  حساب هايي کلیه ي  و مانده  مبالغ  کنید که

ي آن بستانکار شود یا ماهیت آن بستانکار است اما مانده ي آن بدهکار است اما مانده  ، حسابی است که ماهیتحساب خالف ماهیت

صفر هیچگاه خالف ماهیت ي مانده . یک حساب صفر است، این مانده نه بدهکار است، نه بستانکاري هنگامیکه مانده . کار شوددهآن ب

  .نیست

  )بستانکار بدهکار و گردشِ گردشِ( حساب گردشِ )4

و جمع کلیه اعداد مندرج در ستون بستانکار یک حساب را  گردش بدهکارجمع کلیه اعداد مندرج در ستون بدهکار یک حساب را  

شرکت مهندسی مهران سیستم، متعلق به  "صندوق"حساب کل . ، کتاب نگاه کنید 32به صفحه  .آن حساب می نامندگردش بستانکار 

 000/500/119را با هم جمع بزنیم، حاصل آن  "صندوق"اگر اعداد مندرج در ستون بدهکار حساب . در آن صفحه نمایش داده شده است

،  000/000/10،  "صندوق"اعداد مندرج در ستون بستانکار حساب . می گویند "صندوق"به این عدد گردش بدهکارحساب . ریال می شود

اگر این اعداد را باهم جمع بزنیم، حاصل جمع . ریال می باشد 000/000/4و  000/100،  000/500،  000/000/90،  000/000/1

در حساب هاي با ماهیت بدهکار، نظیر حساب . ال می شود، که به این عدد گردش بستانکارحساب صندوق می گویندیر 000/600/105

برعکس در حساب هاي با ماهیت بستانکار، همواره گردش بستانکار ، همواره گردش بدهکار از گردش بستانکار بزرگتر است و  "صندوق"

برابر با آخرین مانده حساب یک حساب، عددي است که، بدهکار گردش از  ،حاصل تفریق گردش بستانکار. بزرگتر از گردش بدهکار است

به عبارت دیگر اگر گردش بدهکار بزرگتر  مانده عددي مثبت بود، یاکه اگر این )  گردش بدهکار –گردش بستانکار = مانده حساب (است 

و اگر مانده منفی بود، یا اگر گردش بستانکار بزرگتر از گردش بدهکار بود، در  "بد"از گردش بستانکار بود، در ستون تشخیص عبارت 

هزینه "مثالً حساب . بعضی از حساب ها در طول دوره مالی، فاقد گردش بستانکار هستند .را می نویسیم "بس"ستون تشخیص عبارت 

، در ستون ه مالیدر طول دورثبت می گردد و هیچگاه، حسابی است که ، فقط در ستون بدهکار آن، مبالغ اجاره ماهیانه  "اجاره دفتر کار

برعکس گردش بدهکار بعضی از . اب فقط داراي گردش بدهکار استاین حس  در نتیجه. بستانکار این حساب، مبلغی نوشته نمی شود

بدهکارِ صفر  می باشد، چون هیچگاه  با گردشِ  حساب هاي  حساب ها همواره صفر است ، حساب هاي گروه درآمد، مثال هاي خوبی از
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اعداد و ) براي ثبت وقایع مالی(در طول دوره مالی و همواره  11،این حساب ها مبلغی درج نمی گردد ، در ستون بدهکاردر طول دوره مالی

داري گردش ، شرکت مهندسی مهران سیستم "حساب درآمد تعمیرات"بعنوان نمونه . ارقام در ستون بستانکار این حساب ها درج می شود

  )کتاب را ببینید 35صفحه ( .ریال می باشد 000/500/3بدهکار صفر و گردش بستانکار 

5( حساب گروه  

وي با یکدیگر تفاوت اساسی ز نظر ماهاما ا ،حساب ها ظاهراً همه مشابه هم هستند. حساب است حساب، نشان دهنده گروهي مانده  کیفیت

این کتاب نمایش داده شده است   32ي شرکت مهندسی مهران سیستم، که در صفحه  "صندوق"حساب ي بعنوان مثال به مانده . دارند

می توان این . در واقع معادل این مبلغ، وجه نقد، در صندوق شرکت وجود دارد. ریال است 000/900/13این مانده برابر با . توجه فرمایید

می توانیم وجوه نقد موجود در صندوق شرکت مهندسی مهران سیستم . مبلغ نقدي را در صندوق شرکت، با چشم دید و با دست لمس کرد

یا ثروتی را نشان  داراییحساب صندوق میزان ي مانده . در دفتر کل برابر باشد "صندوق"حساب ي کنیم که با مانده  را بشاریم و کنترل

ي مانده . یا ثروتی که متعلق به شرکت مهندسی مهران سیستم است و واقعاً وجود دارد و قابل برداشت و خرج کردن است داراییمی دهد، 

ها و ثروت می باشد،  دارایییعنی واقعاً وجود دارد و قابل برداشت و خرج کردن است و نشان دهنده است،  جنسحساب بانک هم از همین 

در محل امنی وجود  "بانک"و  "صندوق"حساب ي چطور؟ آیا معادل این مانده هم مثل مانده  "هزینه تبلیغات"حسابی نظیر ي اما مانده 

 سیستممهران ، از دفتر کل شرکت مهندسی  12 ي که در صفحه "ینه تبلیغاتهز"دارد و قابل برداشت و خرج کردن است؟ به حساب 

. ریال است 000/600/1این حساب ي مانده . افتتاح شده و سه سطر اطالعات مالی در آن ثبت گردیده است، نگاه کنید) کتاب 43صفحه (

آیا معادل با این عدد وجه نقد یا چیزي که قابل تبدیل شدن به پول باشد وجود دارد؟  ؟یا ثروتی می باشد داراییمانده نشان دهنده آیا این 

ریال است، آیا این  000/000/10این حساب ي مانده . کتاب ، نگاه کنید 34نمایش داده شده در صفحه  "هزینه اجاره دفتر کار"به حساب 

شما این مبلغ را بابت . نید؟ مطمئناً این مبلغ دیگر بدست شما نمی رسدوجود دارد که آنرا برداشت کدر دسترس شما مبلغ در محل امنی 

، پس. اجاره اردیبهشت ماه به موجر، پرداخته اید، او این پول را براي خود خرج کرده است و دیگر آنرا به شما پس نخواهد دادي هزینه 

شما می . حساب کنید "هزینه اجاره دفترکار"يمانده حساب می کنید، نمی توانید روي  "بانک"و  "صندوق" ي آنطور که روي مانده

این حساب ها را بدهید و یک ي ، مثالً مانده . خرج کنیدهر طور که میل داشته باشید، را  "بانک"و  "صندوق"توانید مانده حساب هاي 

بنظر می رسد مانده حساب هاي . را خرج کنید "هزینه تبلیغات"و  "هزینه اجاره دفترکار"اتومبیل بخرید، اما نمی توانید مانده حساب هاي 

، چون اي داده شوندباید در یک گروه جاین حساب ها از یک نوع باشند و  "اموال، اثاثه و تجهیزات"،  "بدهکاران"،  "بانک"،  "صندوق"

چنانچه به . ها یا ثروت شرکت مهندسی مهران سیستم می باشد دارایی، بنوعی نشان دهنده یاد شدههر یک از حساب هاي ي مانده 

و  000/000/34،  000/200/76،  000/900/13 ، بترتیب فوق الذکر ،کتاب مراجعه نمایید، مانده حساب هاي  46تا  32صفحات 

صندوق شرکت یا در بانک که این مبلغ در البته درست است . ریال است 000/000/34مانده حساب بدهکاران . می باشدریال  000/000/4

تولیدي یکتا طلبکار است، که این دو ریال از  000/000/30و مبلغ  مهندسین مشاور داناریال از  000/000/4ما مبلغ  نیست ، اما شرکت

لغ را از شرکت هاي مذکور، مطالبه ریال شده است که می توان این مب 000/000/34و جمع آن  مبلغ در حساب بدهکاران ثبت گردیده

. ها، مدتی طول می کشددریافت مطالبات ازطرف حساب ،اما ،توان برداشتالبته موجودي صندوق را ظرف چند ثانیه می. دریافت کردنموده و

مانده این حساب نیز . از دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم توجه نمایید 7 ایجاد شده در صفحه "و تجهیزات ، اثاثهاموال"به حساب 

ریال بصورت نقد در  000/000/4، هر چند این می باشدریال  000/000/4مانده این حساب . و ثروت مؤسسه است دارایینشان دهنده 
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می کنیم، ممکن است در ستون البته در پایان دوره مالی ، در هنگام بستن حساب ها، و انتقال اطالعات به سال مالی بعد، بسته به روشی که براي بستن حساب ها انتخاب 

هکار حساب هاي مذکور، به منظور صفر کردن مانده بدهکار حساب هاي گروه درآمد و در ستون بستانکار حساب هاي گروه هزینه، مبلغی معادل با گردش بستانکار یا بد

چون فعالً در مراحل اولیه یاد گیري حسابداري . حساب هاي گروه هزینه و درآمد ثبت نماییم که در جلدهاي بعدي این کتاب بطور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شد

موارد در اینجا خود داري نموده و طرح و شرح اینگونه مسائل را به مباحث پیشرفته تر حسابداري دوبل هستیم و به جهت ساده تر شدن فرآیند آموزش، از ذکر اینگونه 

 . فقط دقت کنید که بستن حساب ها، ثبت واقعه مالی، نیست بلکه صرفاً عملیات و محاسباتی است که حسابدار در پایان دوره انجام می دهد. موکول می نماییم
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می توان میز و صندلی را پس . قابل تبدیل به پول است محلی وجود ندارد که آنرا برداریم، لیکن بصورت میز و صندلی موجود می باشد که

، نشان دهنده ثروت مؤسسه می باشد، که مانده ي آن ها ییبه حساب ها .12داد یا فروخت و پول آنرا در صندوق ریخت

ت و اسیسمیز و صندلی، اتومبیل، زمین و ساختمان، تأ ،و ثروت فقط وجوه نقد نیست دارایی .می گویند داراییحساب هاي گروه 

و ثروت  داراییهمگی ...تجهیزات و دستگاه هاي کامپیوتر، گوشی تلفن و فکس، طال و جواهرات، ارزهاي خارجی، سرقفلی و حق االمتیاز و 

میز و صندلی اگر . د و هم اینکه قابل تبدیل به یکدیگر هستندنهستند، هم بخودي خود ثروت هستند و هم قابل تبدیل به پول می باش

  .بشمار می آیند  داراییم نشوند فی نفسه فروخته ه

 ي وقتی مانده. حساب شرکت فرضی مهران سیستم را مشاهده خواهید نمود 14کتاب حاضر را ورق بزنید، کلیه  46تا  32چنانچه صفحات 

با مانده بدهکار  "بانک"ریال،  000/900/13با مانده بدهکار  "صندوق"یک یک این حساب ها را بررسی می کنیم، فقط چهار حساب 

ریال را  000/000/4با مانده بدهکار  "اموال، اثاثه و تجهیزات"ریال و  000/000/34با مانده بدهکار  "بدهکاران"ریال،  000/200/76

  :ان دهنده ثروت شرکت مهندسی مهران سیستم می باشد، پسکه نش مشاهده می کنیم

  شرکت داراییکل =   000/900/13+  000/200/76+  000/000/34+  000/000/4=  000/100/128ریال 

 8حال به حساب بستانکاران افتتاح شده در صفحه  .ریال می باشد 000/100/128یا ثروت شرکت فرضی ما  داراییحاضر، میزان  لدر حا

این حساب ي مانده . ریال است 000/000/1این حساب ي مانده . توجه نمایید) کتاب 39صفحه (دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم 

این مبلغ نه تنها . و باید آنرا بپردازیمبلکه معادل این مبلغ به دیگران بدهکاریم  ،نه تنها در محلی وجود ندارد که آنرا برداشت یا مطالبه کنیم

درست است . حساب هاي گروه هزینه هم نیستي حتی مثل مانده .ها و ثروت ما نیست بلکه برعکس جزء دیون ما می باشد داراییجزء 

ند تا مجبور به حساب هاي گروه هزینه، ثروتی بحساب نمی آید و موجود نیست اما الاقل کسی آنرا از ما مطالبه نمی کي که مانده 

. ما باید بدهی خود را بپردازیمآن روز، ما مطالبه خواهد شد و  از باالخره روزي "بستانکاران"حساب ي ولی مانده . پرداخت آن شویم

مانده ي  .، حساب هاي گروه بدهی نامیده می شونددیون مؤسسه را نشان می دهد ،آنهاي که مانده  ییحساب ها

، نظیر داراییحساب هاي گروه ي باشد، براي ما کابوسی وحشتناك است، اما اگر مانده  اعداد بزرگیهاي گروه بدهی اگر حساب 

  !اعداد و ارقام نجومی باشد، رویایی شیرین خواهد بود، رویاي ثروتمند بودن "بانک"و  "صندوق"

کنیم، مشاهده خواهیم کرد، تابحال، فقط یک  حساب هایی که تاکنون در دفتر کل شرکت افتتاح کرده ایم را بررسیي کلیه ي اگر مانده 

حساب هاي "با عناوین  ییدر عمل و در شرایط واقعی معموالً حساب ها. حساب از گروه بدهی، با عنوان بستانکاران  ایجاد کرده ایم

در دفتر   "وام هاي بلند مدت"  و  "مدت کوتاههاي  وام"  ،"ودایع دریافتی" ، "بدهی هاي بلند مدت"  ، "اسناد پرداختنی"،  "پرداختنی

و دفتر داري دوبل   ثبت حسابداريبه   تسلط شما  از گروه بدهی می باشند و در جاي خود، پس از اینکه  که همگی. کل افتتاح می شود

  .به آن ها پرداخته خواهد شد  بیشتر شد

  :کردیم ییگروه از حساب ها را شناسا 4تا بحال 

 .آن ها نشان دهنده ثروت مؤسسه می باشدي که مانده  داراییحساب هاي گروه  )1

 .آن ها نشان دهنده دیون مؤسسه می باشدي حساب هاي گروه بدهی که مانده  )2

 .گروه حساب هاي هزینه یا هزینه ها )3

 .گروه حساب هاي درآمد یا درآمدها )4

                                                           
12

البته در شرایط تورمی شدید، . (د که این میز و صندلی دست دوم یا مستهالك شده است و نمی توان به همان قیمتی که خریده ایم آنرا بفروشیمالبته ممکن است ایراد بگیری

 .صرفنظر می کنیم... فعالً جهت ساده تر کردن مسئله، از استهالك ، نوسانات بازار و !) ممکن است گران تر هم شده باشد
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جمع کل و  مؤسسه می باشد هاي داراییکلِ ثروت یا  ، نشان دهنده کلِدارایی حساب هاي گروهي  مانده کلِ جمعِ

ه و درآمد حساب هاي گروه هزیني مانده . مؤسسه می باشد یونِد کلِي بدهی، نشان دهنده  حساب هاي گروه ي مانده

. را محاسبه کرد و بازده شرکت را برآورد نمود) یا زیان(است که می توان با استفاده از آن ها سود  نشان دهنده فعالیت اقتصادي مؤسسه

، هزینه ها را به هزینه هاي حسابداران. رآمدها  ممکن نیستدلمی، بدون داشتن آمار هزینه ها و علیست بودجه و برنامه ریزي دقیق و  تهیه

و در جلسات  کردهعملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می کنند و ریز ترین و متنوع ترین آمارها را از مقادیر ثبت شده در دفاتر مالی استخراج 

اعداد  و آمار دقیقحسابداران باتجربه، پیشنهادات خود را آنقدر مستند و بر مبناي . مدیره و مجمع عمومی شرکت ها مطرح می نمایند هیئت

هزینه حمل و "بعنوان مثال حسابی با عنوان . و ارقام، به مدیران مؤسسات ارائه می دهند که هیچ عقل سلیمی با آن ها مخالفت نمی کند

در آن ثبت می نمایند و در پایان  ،بابت این موضوع بخصوص را ، پرداخت شده  هزینه هاي  يو همه   افتتاح نموده  در دفاتر مالی "نقل

و   داشتن یا نداشتن امکانات حمل و نقل مقایسه نموده با هزینه هاي  ، سال هزینه هاي پرداخت شده در هر بخش از حمل و نقل را

. خریداري کرد و شخصی نیز بعنوان راننده استخدام نمود يالن وانت بار را باید فروخت یا اینکه باید وسیله نقلیه اپیشنهاد می دهند که ف

حسابداران با محاسبه دقیق هزینه ها می فهمند که کدامیک از نظر اقتصادي بصرفه تر است و سود شرکت را باالتر می برد؟ آیا باید وضع 

بیمه و حقوق راننده  ، تصادفات ، تعمیرات  ،سرویس  ،سوخت که بابت  ییآیا هزینه ها  تغییرات بهتر است؟موجود را حفظ کرد یا اعمال 

بصرفه تر است  ،که براي شرکت انجام می دهد باري ییبجاجاحجم و حمل و نقل آن و  ییکاراپرداخت می کنیم، با توجه به  ،این کامیون

سمتهاي دیگر شرکت استفاده کنیم در ق ،راننده آننیروي انسانی و  ،و از پول حاصل از فروش آن است کالً کامیون را بفروشیمیا اینکه بهتر

ن هاي دیگر و مؤسسات حمل و نقل و در مقابل کلیه امور حمل و نقل بارهاي شرکت را به کامیو! هزینه هاي آن هم خالص شویم از شرّو

باشیم، در مواردي مثل را نداشته درآمدها و ه هاما دقیقاً حساب هزیناگر .کرایه بدهیمخود براي حمل بارهاي  ،من بعدو ،باربري بسپاریمو 

بسیاري از موارد تصمیمات ما به شرکت ي سرانگشتی تصمیم می گیریم که درهامورد فوق وموارد مشابه دیگر، بر پایه حدس وگمان وحساب

و فقط حساب خود با اشخاص و همکاران را ثبت  ،عد حسابداري نمی کنندچون بر طبق اصول و قوا ،برخی از فعاالن بازار. ضرر خواهد زد

بلکه حتی نمی دانند که ادامه کار مؤسسه آن ها بصرفه هست یا  ،خود را دقیقاً محاسبه کنند) یا زیان(می نمایند، نه تنها نمی توانند سود

نکه مؤسسه آن ها ورشکسته شده یا در شرف ورشکستگی است، آن ها در برخی از موارد با ای. حتی میزان سرمایه خود را نیز نمی دانند! نه؟

 .و زمانی متوجه می شوند که کار از کار گذشته و دیگر براي نجات خود از ورشکستگی هیچ کاري از دستشان بر نمی آید!  در خواب هستند

  .به مخاطره می افتد يحیات هر مؤسسه ا ، ادامهآن عملکرد مرتّبگفته اند که حسابداري قلب هر بنگاه اقتصادي است که بدون 

. وجود دارد چهارده حساب در این دفتر) کتاب 46تا  32صفحات ( .بزنیدورق ،  15تا  1از صفحه  ،مهران سیستم را مهندسیِ شرکت لِکُدفترِ

 "اموال، اثاثه و تجهیزات"و  "بدهکاران"،  "بانک"،  "صندوق"حساب هاي ي حساب، متوجه شدیم که مانده  14این ي با توجه به مانده 

بدهی شرکت  یاین مانده حساب بستانکاران، حکایت از د. می باشد دارایی گروهپس این حساب ها از . نشان دهنده ثروت شرکت است

و  "هزینه آب، برق و گاز"،  "هزینه تبلیغات"،  "هزینه حقوق و دستمزد"حساب هاي . می باشد بدهی گروهدارد، پس این حساب از 

از  "درآمد تعمیرات"و  "درآمد برنامه نویسی"،  "درآمد نصب و راه اندازي"و حساب هاي  هزینه ها گروهاز  "هزینه مکالمات تلفن"

مکه در صفحه  "سرمایه"حسابی با عنوان . لم انداخته ایماگر دقت کنید، یک حساب را از ق. می باشد درآمدها گروه33صفحه ( دو 

این حساب نه در محلی وجود دارد که ما آنرا برداشت کنیم و نه شخص حقیقی یا حقوقی ي مانده . از دفتر کل ایجاد کرده ایم) کتاب

نه از گروه درآمد، این حساب در واقع میزان سرمایه  است وهنه از گروه هزینه . این حساب را از ما مطالبه خواهد کردي دیگري مانده 

  .دوندي می شَقه ببطَ هامس بانِصاح حقوقِ روهگُ نامِدیدي بِج روهگُ نوانِع حتساب تَاین ح. گذاري صاحب یا صاحبان شرکت است

که از این قرارند. یمگروه طبقه بندي نمود وي مانده حساب هاي شرکت مهندسی مهران سیستم، حساب ها را به پنجتاکنون با بررسی ماه:  

 هزینه ها.   5         درآمدها    .   4      حقوق صاحبان سهام     .   3         بدهی ها    .   2       ها       دارایی .1
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 ییحساب ها. می توان معرفی نمود البته تعداد گروه ها در حسابداري دوبل، محدود به این پنج گروه نمی شود و تعداد بیشتري از گروه ها را

اما دقیقاً  ، وجود دارند، که هر چند به حساب هاي از گروه درآمد ها و هزینه ها شبیه هستند... و  "خرید کاال" ، "فروش کاال"مثل حساب 

اجه خواهیم شد که به هیج مو "حساب هاي انتظامی"نظیر  ییبعالوه در آینده با حساب ها. نمی توان آن ها را در این گروه ها جاي داد

. همین کتاب، بطور مفصل در اینگونه موارد توضیح داده خواهد شداز  دومانشاهللا در جلد . عنوان در پنج گروه فوق طبقه بندي نمی شوند

  .فعالً براي یادگیري و فهم حسابداري دوبل به همین پنج گروه اکتفا می کنیم

  )ستانکاربِ دهکار و ماندهبِ مانده( حساب هاي کل دو ستونیِ ترازِ )6

تراز دو ستونی . حساب هاي کل در آن نمایش داده می شودي گروه، نام و مانده کلیه  است که گزارشی  ،تراز دو ستونی حساب هاي کل

تنظیم گزارش تراز دو ستونی، معموالً، ابتدا در هنگام . نمایش داده شده است 43حساب هاي کل شرکت مهندسی مهران سیستم در تصویر 

که از گروه بدهی هستند را به همراه  ییرا به همراه مانده آن ها می نویسند، سپس حساب یا حساب ها داراییاسامی حساب هاي گروه 

. آن ها می نویسندي ه با مانده ادامه حساب هاي گروه حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها را بترتیب و همراآن ها نوشته و درمانده 

بدهکار و بستانکار درج ، محاسبه نموده و در زیر ستون  43بستانکار را مطابق با تصویر  ستونِ کلِ بدهکار و جمعِ ستونِ کلِ جمعِ در نهایت،

هنگام درج . مبالغ ستون بستانکار باید یکسان باشد لدر تراز دو ستونی حساب هاي کل، جمع کل مبالغ ستون بدهکار با جمع ک. می نمایند

در صورتیکه جمع کل مبالغ . محاسبه نموده و در محل آن نوشت بطور مجزاجمع کل مبالغ ستون بدهکار و بستانکار، باید هر جمع را 

را در هنگام ثبت  دومنست که قاعده ي مندرج در ستون بدهکار با جمع کل مبالغ مندرج در ستون بستانکار برابر نباشد، معنی و مفهوم آن ای

یا اینکه در جمع  و به عبارت دیگر، متناظر با هر ثبت بدهکار، یک ثبت بستانکار، مساوي آن نزده ایم. داد و ستدهاي مالی رعایت نکرده ایم

دن مشکل و یافتن علت عدم زدن اعداد و ارقام مندرج در حساب ها، هنگام محاسبه مانده حساب ها، اشتباه کرده ایم و تا برطرف ش

  .مانده هاي حساب ها، فاقد ارزش و اعتبار است يکلیه مساوي بودن این دو جمع، یا به اصطالح تراز نبودن گزارش، 

  ٣١/٠٢/٩٣:تراز دو ستونی حساب ھای کل                       تاریخ    کت مھندسی مھران سیستم          شر

  مانده بستانکار  مانده بدھکار  نام حساب  گروه حساب  ردیف
١  
٢  
٣  
۴  
۵  
۶  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١۴  

  ھا دارایی
  ھا دارایی
  ھا دارایی
  ھا دارایی

  بدھی ھا
  حقوق صاحبان سھام

  درآمدھا
  درآمدھا
  درآمدھا

  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا

  صندوق
  بانک

  بدھکاران
  اموال، اثاثھ و تجھیزات

  بستانکاران
  سرمایھ

  درآمد تعمیرات
  درآمد نصب و راه اندازی

  درآمد برنامھ نویسی
  ھزینھ اجاره دفتر کار

  ھزینھ حقوق و دستمزد
  ھزینھ تبلیغات

  ھزینھ آب، برق و گاز
  ھزینھ مکالمات تلفن

١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  
  
  

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۶١ ٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٣ ٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴٢  

  

  ١۵٨ ۵٠٠ ٠٠٠  ١۵٨ ۵٠٠ ٠٠٠  :جمع کل
این گزارش که پنج ستون : ممکن است سؤال کنید. تراز دو ستونی حساب هاي کل شامل ستون هاي ردیف، گروه حساب، نام حساب، مانده بدهکار و مانده بستانکار است ]43تصویر [

اهمیت قرار  اولدر حسابداري دوبل دو چیز در درجه . ندچرا به آن دو ستونی می گویید؟ پاسخ اینست که در حسابداري فقط ستون هایی که در آن ها مبلغ وجود دارد را می شمار! دارد

ممکن بود این گزارش داراي ستون هاي دیگري از . یکی مبلغ و دیگري بدهکار یا بستانکار بودن، بنابراین براي نام گذاري گزارشات نیز به بدهکار، بستانکار و مبلغ توجه می شود. دارد

در واقع در حسابداري با کامپیوتر، هر حساب یک شماره . رم افزارهاي حسابداري معتبر، از کد حساب، در کنار نام حساب، استفاده می شودمعموالً در ن. نیز باشد "کد حساب"جمله 

که با احتساب این . تهیه می گردد "کد حساب"در اینگونه نرم افزارها ، گزارش تراز دوستونی، با احتساب یک ستون اضافی، با عنوان . می گویند "کد حساب"اختصاصی دارد، که به آن، 

  .را بکار می برند "تراز دو ستونی حساب هاي کل"لیکن باز هم اصطالح . ستون جدید، گزارش ظاهراً شش ستونی خواهد شد
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آزمایشی تراز  برخی از حسابداران این گزارش را. دو ستونی، همانطور که از نام آن پیداست، باید همواره تراز باشد ترازِ گزارشِ

به این سبب توسط این گروه از حسابداران، در نام این گزارش گنجانده شده  "آزمایشی"عبارت . می نامند دوستونی حساب هاي کل

در دفتر کل را ارقام ثبت و درستی حساب ها می دهد، صحت ي مانده نام، گروه و عالوه بر اطالعاتی که در مورد  ،است که این گزارش

  .آزمایش می کند ،دن خود، با تراز بونیز

 معادله بیالن )7

 ،دارایینزد حسابداران، ثروت یا . در حالیکه در حسابداري اینگونه نیست. مترادف می پندارند ،و سرمایه را دارایی کلمات ،در لفظ عام، مردم

هاي آن  داراییرا محاسبه کنند، ابتدا  ايشخص یا مؤسسه ي سرمایه  قصد داشته باشند،حسابداران اگر . مفهومی متفاوت با سرمایه دارد

عدد تا عدد خالصی بدست آید و به آن  ،شخص یا مؤسسه را جمع زده و سپس میزان بدهی آن شخص یا مؤسسه را از آن کسر می نمایند

  سرمایه= ها  داراییجمع  –جمع بدهی ها                                       :ایشانبه عبارت دیگر از نظر . سرمایه می گویند

 دارایی، حساب هاي گروه اولچهار حساب . نگاه کنید) تراز دو ستونی حساب هاي کل شرکت مهندسی مهران سیستم( 43به تصویر 

را با یکدیگر جمع نماییم،  "اموال،اثاثه و تجهیزات"و  "بدهکاران"،  "بانک"،  "صندوق"چنانچه مانده حساب هاي . شرکت می باشند

شرکت مهندسی مهران سیستم از طرفی، . هاي شرکت است داراییریال می شود که این مبلغ جمع  000/100/128 ع بالغ برجمحاصل 

پس جمع بدهی هاي . ریال می باشد 000/000/1که مانده آن  ،و آن هم حساب بستانکاران است ،فقط یک حساب از گروه بدهی دارد

  .ها کم می کنیم تا سرمایه شرکت را بدست آوریم داراییبیالن، جمع بدهی ها را از جمع  مطابق با معادله. ریال است 000/000/1شرکت 

   ھا ییجمـــع دارا  – جمـع بدھی ھا= ھ ـــــایــســـــرمــ

  ٠٠٠/١٠٠/١٢٨ – ٠٠٠/٠٠٠/١=  ٠٠٠/١٠٠/١٢٧لایر 

ها و  ییداراي در صورت برداشت کلیه . شرکت مهندسی مهران سیستم در زمان حال استي سرمایه کلِ ریال،  000/100/127مبلغ 

کسی را دیدید که سوار بر ماشین بنز است و  پس من بعد، اگر .شرکت باقی می ماند براي مالک یا مالکینپرداخت کلیه بدهی ها، این مبلغ 

هاي ظاهریش کم کنید  ییه دار نپندارید، ابتدا بدهی هاي وي را از دارامی باشد، آنرا سرمای ي شمالویالبزرگ و صاحب کارخانه و خانه 

  !اگر چیزي براي وي باقی ماند و ورشکسته نبود، آنرا سرمایه دار بخوانید

 ترازنامه )8

ها و دیون مؤسسه در یک  ییاین گزارش به منظور رویت وضعیت دارا. گزارشات در حسابداري دوبل، ترازنامه است ابترینذّجیکی از 

جهت . می توان وضعیت فعلی سرمایه و کالً ارزش مالی مؤسسه را رصد کرد ،مؤسسهي با یک نگاه به ترازنامه . صفحه تهیه می گردد

ن جمع تحت عنواو زده جمع  ،را زیر هم نوشته یی، ابتدا اسامی و مانده حساب هاي گروه دارا44مطابق با تصویر  ،تنظیم گزارش ترازنامه

و حاصل را و سپس اسامی و مانده حساب هاي گروه بدهی را به همان ترتیب نوشته و مجدداً جمع می زنند  ها نشان می دهند ییکل دارا

. ها کم می کنند ییبیالن را نوشته و جمع کل بدهی ها را از دارا همعادل ،و در پایاندر مقابل عبارت جمع کل بدهی ها درج می نمایند 

از جمع  ،سرمایه یک عدد مثبت خواهد بود و در صورتیکه جمع کل بدهی ها. بیشتر باشد ،از جمع کل بدهی ها ،ها ییدارا لمع کچنانچه ج

که  به مؤسسه اي. بزرگتر باشد، سرمایه عددي منفی بدست می آید، که در این صورت شرکت ورشکسته خواهد بود ،ها ییکل دارا

میزان  ،انتهاي ترازنامهدر .ورشکسته می گویندي هایش بیشتر باشد، مؤسسه  ییجمع کل داراجمع کل بدهی هایش از 

براي امضاء مسئولین مالی، مدیر مالی، رئیس یا اعضاي هیت مدیره منظور می دارند که البته  ییسرمایه مؤسسه را نوشته و معموالً محل ها
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در تصویر  . از وضعیت مؤسسه می باشدایشان  آگاهی برفراهم شده مبنی  این امضاها تأیید درستی ترازنامه نیست بلکه صرفاً دلیلی از پیش

  .ترازنامه شرکت مهندسی مهران سیستم نمایش داده شده است 44شماره 
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  جمـــــع دارائی ھا –جمـع بدھی ھا = ســـــرمـــــایــــھ 

  ٠٠٠/١٠٠/١٢٨ – ٠٠٠/٠٠٠/١=  ٠٠٠/١٠٠/١٢٧لایر 
  

  ریال  000/100/127= سرمایه 

  
معموالً محل هایی براي . عنوان و تاریخ باشد ترازنامه باید داراي. و تاریخ مندرج در قسمت فوقانی گزارش توجه نمایید) شرکت مهندسی مهران سیستم(به عنوان مؤسسه  ]44تصویر [

از  تارازنامه را امضاء نمایند ته می شود، تا مسئولین تپاراف یا امضاء تهیه کننده گزارش یا حسابدار، بسته به مورد، مدیر یا معاونت مالی و امضاء مدیر عامل، در پایین ترازنامه در نظر گرف

الی حسابدار با گرفتن این امضاء، که در اصطالح حقوقی به آن دلیل از پیش فراهم شده می گویند، می تواند در آینده اثبات نماید که وضعیت م. وضعیت فعلی مؤسسه اطالع داشته باشند

  .است و در انجام وظایف کوتاهی نکرده مدیران خود رسانیده استحضارمؤسسه را قبالً به 

در آن روز مهندس با واریز نقدي . بیاد بیاورید 01/02/93در تاریخ  ،ین روز تأسیس خوداولشرکت مهندسی مهران سیستم را در 

در ستون  ،این مبلغ را ما بعنوان حسابدار شرکت،  و ،، در شرکت سرمایه گذاري نمود "صندوق"به حساب  ،ریال وجه نقد 000/000/100

در ستون بدهکار حساب  ،همچنین این مبلغ را. ماز دفتر کل، ایجاد شده، ثبت نمودی دومکه در صفحه  ،"سرمایه"بستانکار حساب 

وجود روز فقط دو حساب داشتیم که مانده دار بودند و بقیه حساب ها اصالً هنوز  ندر آ. دفتر کل نیز ثبت کردیم اول، در صفحه  "صندوق"

و برابر با  ، صندوقي هاي شرکت مهندسی مهران سیستم نیز فقط همین مانده  ییجمع دارا. داشته باشند يکه مانده اخارجی نداشتند 

ز معادله بیالن اگر در آن رو. ریال بود و در آن زمان هیچگونه بدهی نداشتیم، پس جمع کل بدهی هاي نیز برابر با صفر بود 000/000/100

  :معادله بصورت زیر بود این. را می نوشتیم

  ی ھایجمـــع دارا  –جمع بدھی ھا = ســـــرمـــــایــــھ 

  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ –          ٠      = ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠لایر 
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ی ها کم می کنیم، متوجه یکه بدهی ها را از دارا 31/02/93اما امروز در تاریخ . ریال بود 000/000/100پس سرمایه شرکت در آن زمان 

به عبارت دیگر سرمایه ما معادل با . ریال است 000/100/127 مهندسی مهران سیستم، بالغ بر می شویم که سرمایه شرکت 

این مبلغ در . ریال افزایش پیدا کرده است 000/100/27یعنی )   سرمایه فعلی –سرمایه ابتداي دوره (  000/100/127 – 000/000/100

بمدت یکماه، فعالیت ،  31/02/93تا  ،روز تأسیس خوداولین از  ،سیستمشرکت مهندسی مهران . شرکت است سود حاصل از فعالیت ،واقع

افزایش سرمایه یک : به بیان دیگر می توان گفت. این فعالیت یکماهه بوده استاز ریال، سود خالص حاصل  000/100/27نموده ومبلغ 

مثالً صاحب مؤسسه یا سهامداران مجدداً . یق شودتزر مبلغی پول از بیرون به مؤسسه) اولاست، امکانپذیر قانونی مؤسسه به دو شکل 

 .محقق شده است دومکه در مثال فوق مورد . مؤسسه با فعالیت اقتصادي خود، سود کند) دوم. سرمایه گذاري کنندمؤسسه خود، مبالغی در 

صاحب یا صاحبان یا سهامداران، مبالغی از مؤسسه  بعنوان نمونه، .است قابل تصور اشکال مختلفبرعکس کاهش سرمایه یک مؤسسه به 

برگشت خوردن و غیر قابل وصول شدن چک ها و سایر اسناد  امکان دارد هاي اقتصادي مؤسسه زیان آور باشد،فعالیت  یا ،برداشت نمایند

ی که مؤسسه نتواند مطالبات خود دریافتنی، فرار و مخفی شدن بدهکاران ، ورشکسته شدن کسانی که به مؤسسه ما بدهکارند و به هر شکل

ی هاي یاز دارا... سرقت وکالهبرداري، نظیر اختالس، مجرمان، قانونیرفتارهاي غیر بوسیله یاو، باعث کم شدن سرمایه شود را وصول نماید

. خریب یا نابود کندی هاي مؤسسه را تیهر گونه حادثه ایی که دارا بعالوه ممکن است .مؤسسه و در نتیجه از سرمایه مؤسسه کاسته شود

  .باعث اطاله کالم می شودها دلیل این موضوع باشد و دالیل دیگري که ذکر آن  ...و  جار، سیل، زلزله، جنگ، شورشمثل آتش سوزي، انف

نیست و معمول  با استفاده از گزارش ترازنامه و مقایسه سرمایه فعلی با سرمایه آورده صاحبان مؤسسه، در حسابداري) یا زیان(محاسبه سود 

، سرمایه آورده خود را با تزریق پول به مؤسسه) سهامداران(، اگر در طول دوره، صاحب یا صاحبان مؤسسه اوالًزیرا  .صحیح هم نمی باشد

باال، که در سطرهاي ، دهنده سرمایهبرداشت نمایند و یا به دالیلی نظیر موارد کاهش یا شرکت، یا مبالغی از سرمایه مؤسسه  افزایش دهند

) سرمایه فعلی-سرمایه ابتداي دوره=سود یا زیان(ساده ي ی هاي مؤسسه تقلیل یابد، فرمول یداراشد،  عنواناز حصري پنداشتن آنها،  غفار

نیز از آن کسر کرد و یا که به مصادیقی از آن اشاره گردید را  يو مواردطی دوره و یا برداشت گذاري صادق نخواهد بود و باید سرمایه 

حبه ما می دهد) یا زیان(یک عدد سود  حتی اگر حسابدار همه موارد را در نظر بگیرد نیز، تنها ، این روشدر به آن افزود، و ثانیاً ب مورد س، 

و فقط یک عدد کافی نیست، بلکه، ما باید بدانیم، چرا ) یا زیان(براي محاسبه سود . را تشریح نمی کند) یا زیان(ی و چگونگی سود یاما چرا

می خواهیم بدانیم هر یک از فعالیت هاي شرکت، چه درصدي از . ما نیاز به جزئیات بیشتري داریم. محقق شده است) یا زیان(چگونه سود 

  .را به خود اختصاص می دهد) یا زیان(سود 

در تهیه صورتحساب . تنظیم می شود )یازیان(صورتحساب سود گزارش دیگري با عنوان  در حسابداري،) یازیان(براي محاسبه سود 

  .مانده حساب هاي گروه درآمد و هزینه نقش ایفا می کنند، بلکه .شودی و بدهی استفاده نمی یاز مانده حساب هاي گروه دارا ) یا زیان(سود 

 )یا زیان(صورتحساب سود  )9

حساب هاي گروه درآمد را ي بدین ترتیب تنظیم می گردد که ابتدا اسامی و مانده  در ساده ترین شکل خود،) یا زیان(صورتحساب سود 

هاي گروه هزینه امی و مانده ي حسابسپس اس. درآمد ها را بدست آورند کلِ ها را با یکدیگر جمع می زنند تا جمعِي آنلیست کرده و مانده 

 کلِ هزینه ها را از جمعِ کلِ سپس جمعِ. هزینه ها حاصل شود کلِ تا جمعِ آن ها را نیز با یکدیگر جمع می زنندي را لیست کرده و مانده 

شرکت مهندسی مهران سیستم ) یا زیان(صورتحساب سود  45در تصویر شماره . بدست آید خالص) یا زیان(کنند تا سود درآمدها کم می 

ی که در سایر کتب یبا صورتحساب ها ،هحساب ارائه شدارقام مندرج در صورتو اعداد  ،ممکن است چیدمان عناوین .نمایش داده شده است

از  ساده ترین شکل ممکنمشاهده می نمایید،  45گزارشی که در تصویر . آموزش حسابداري دوبل، یافت می شود، دقیقاً یکسان نباشد

مبادرت به خرید و فروش  يدر صورتیکه مؤسسه ا. مورد استفاده دارد براي مؤسسات صرفاً خدماتیاست که ) یا زیان(صورتحساب سود 
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فعالً فرض خدماتی بودن شرکت مهندسی مهران . نماید، صورتحساب مربوط به آن مفصل و پیچیده تر خواهد بود... کاال یا عملیات تولید و 

  .رتر می نمایدابا اهداف آموزشی ما سازگکار را ساده تر می کند و  ،سیستم

  )یا زیان(صورتحساب سود 
  ٣١/٠٢/٩٣: تا تاریخ   ٠١/٠٢/٩٣: سیستم                                                    از تاریخ شرکت مھندسی مھران
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  ریال  000/100/27=  سود خالص

  
تهیه شده ) 31/2/93تا تاریخ  1/2/93از تاریخ (چنانچه مشاهده می کنید، این گزارش براي یک دوره زمانی . گزارش توجه نمایید قسمت فوقانیبه تاریخ هاي موجود در  ]45تصویر [

ی مهران سیستم، در گزارش فوق، سود خالص شرکت مهندس. برخالف گزارش ترازنامه که براي یک تاریخ مشخص یا به عبارت دیگر، از ابتدا تا یک تاریخ مشخص، تهیه می شود. است

  .البته حسابدار می تواند براي تهیه این صورتحساب، هر بازه زمانی که می خواهد را انتخاب کند. در یک بازه زمانی یکماهه محاسبه شده است

در مؤسسات بازرگانی، خرید  .است 45ه در تصویر دمفصل تر از گزارش ارائه ش) یا زیان(صورتحساب سود معموالً  همانطور که اشاره گردید،

این البته در شرکت فرضی ما که فقط خدمات ارائه می گردد، . ایفا می کند) یا زیان(و فروش کاال نقش اساسی را در محاسبه سود 

از یک  وانگهی، عناوین و تعداد حساب هاي گروه درآمد و هزینه .از آن ارائه گردید يصورتحساب، شکل بسیار ساده تري دارد که نمونه ا

  .دیگر تغییر می کند و بستگی به نوع فعالیت هر مؤسسه، عناوین و تعداد حساب ها متفاوت خواهد بودي مؤسسه به مؤسسه 

، فقط بدلیل سود حاصل از فعالیت هاي شرکت 93در طول دوره یکماهه اردیبهشت ماه  در شرکت فرضی ما، ،بدلیل اینکه تغییرات سرمایه 

، در گزارش درست برابر با تغییر مشاهده شده در میزان سرمایه) یا زیان(سود  صورتحسابسود خالص بدست آمده در پایان بوده است، 

ریال بود و با  000/100/127برابر با  31/02/93دیدیم که سرمایه شرکت مهندسی مهران سیستم در تاریخ  .است]44تصویر [ترازنامه 
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ریال بوده است و در فاصله زمانی  000/000/100برابر با  01/02/93شرکت در تاریخ ي که سرمایه  مراجعه به سوابق مالی شرکت دیدیم

. ریال افزایش پیدا کرده است 000/100/27  یعنی  000/100/127 – 000/000/100  ، این سرمایه معادل  31/02/93تا   01/02/93

. جالب است که این مبلغ افزایش در سرمایه در این دوره زمانی یکماهه، درست برابر با مبلغ سود خالص در صورتحساب سود یا زیان است

ي سرمایه  شیافزااعث در صورتیکه مهندس در طول این مدت، با سرمایه گذاري مجدد، ب. این تساوي در همه موارد صادق نیستالبته 

ی هاي یبعالوه چنانچه مهندس مبالغی از دارا. شرکت مهندسی مهران سیستم می گردید، سود خالص با تغییرات سرمایه برابر نمی شد

 ی هاي مؤسسهی، باعث کاهش یا از بین رفتن دارامطالعه نمودیدکه در صفحات قبل  موارديدالیلی نظیر مؤسسه را برداشت می نمود و یا 

اما در عملیاتی که شرکت فرضی ما انجام داد، فقط سود حاصل . می گردید هم، معادله برابري سود خالص و تغییرات سرمایه بهم می خورد

  .از فعالیت شرکت باعث افزایش سرمایه گردید

 )اصول بدهکار و بستانکار کردن حساب ها( حسابدارياصل ثبت سه  )10

  .بستانکار کردن حساب ها پذیرفتیم و بدان عمل نمودیم، این چهار قاعده از این قرار بود قاعده را براي بدهکار و   4 تاکنون 

  .بستانکار ثبت می کنیم آن را در ستونِ بدهکار، و کاهش در افزایش در موجودي صندوق را در ستونِ) 1قاعده  

  .برعکسهنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و ) 2قاعده  

  .فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد مبالغ را ثبت می کنیم) 3قاعده  

  .فقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه مبالغ را ثبت می کنیم) 4قاعده  

طر بسپاریم و براي را جایگزین آن نموده، بخا حسابداريحال می خواهیم این چهار قاعده را کنار بگذاریم و فراموش کنیم و سه اصل ثبت 

  .نظر قرار دهیم همیشه در هنگام بدهکار و بستانکار کردن حساب ها، آن ها را مد

شرکت مهندسی  حساب هاي کلِي کلیه ي گروه، نام و مانده . کتاب نگاه کنید  54صفحه   ]43تصویر [به تراز دوستونی حساب هاي کل 

از  "اموال، اثاثه و تجهیزات"و  "بدهکاران"،  "بانک"،  "صندوق"یعنی حساب هاي ، اولچهار حساب . مهران سیستم، در آن موجود است

آن ها نشان ي هستند، چون مانده ها ی یاز گروه دارا. ماهیت بدهکار و مانده آن ها نیز بدهکار استداراي همگی  هستند وها ی یگروه دارا

البته ممکن است در ستون . چگاه مانده آن ها بستانکار نمی شودماهیت بدهکار دارند، یعنی اینکه هی. ثروت مؤسسه استي دهنده 

ی، جمع ستون بستانکار این حساب ها، از جمع ستون بدهکار یا ردیف بستانکار این حساب ها مبالغی ثبت شود، اما هیچگاه و در هیچ سطر

بعالوه این چهار حساب از لحاظ بدهکار و بستانکار شدن کامالً . آن ها بدهکار استي ، همواره مانده در نهایتبیشتر نمی شود و آن ها 

به همین . را بجاي آن نوشت "بانک"ي را برداشت و کلمه  "صندوق"ي کلمه   می توان  اولدر متن قاعده ي . شبیه به هم هستند

. ی ها باشد را، جایگزین نمودیاب دیگري که از گروه دارایا نام هر حس "بدهکاران"ي کلمه  "صندوق"ي منوال، می توان، بجاي کلمه 

بنظر می رسد بهتر . آن را در ستون بستانکار ثبت می کنیم بدهکار، و کاهش درافزایش در موجودي بانک را در ستون   :مثالً می توان گفت

  . بگذاریم ثبت حسابداري اولن را اصل و یک جمله عمومی تر را جایگزین آن نماییم و نام آ گذاشتهرا کنار  اولاست قاعده ي 

آن را در ستون بستانکار حساب هاي  بدهکار، و کاهش دری ها را در ستون یافزایش در دارا  :ثبت حسابداري اولاصل 

  .ی ثبت می کنیمیگروه دارا

، هر گاه موجودي صندوق یا بانک، افزایش پیدا کرد یا بدهی بدهکاران به ما بیشتر شد و یا به اموال، اثاثه و تجهیزات بنابراین از این به بعد

شرکت اضافه کردیم، هنگام ثبت در دفاتر مالی، مبلغ را در ستون بدهکار و اموال شرکت اضافه شد، مثالً اگر میز دیگري خریدیم و به اثاثه 
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ثبت می نماییم و هر گاه یک داد و ستد باعث کاهش نقدینگی صندوق یا موجودي حساب بانکی شرکت شد، یا فوق الذکر هاي حساب 

مبلغ این داد و ستد را در ستون . ی خود را به ما پرداخت کرد و این عمل باعث کاهش بدهی بدهکاران به ما شددهبدهکاري، قسمتی از ب

  .یمی درج می نماییحساب هاي گروه دارا بستانکارِ

بستانکار ي با مانده  "بستانکاران"، حساب  5در ردیف . کتاب نگاه کنید 54صفحه  ]43تصویر [حساب هاي کل   دو ستونیِ مجدداً به ترازِ

آن نشان دهنده دین مؤسسه ي و مانده  این حساب از گروه بدهی، با ماهیت بستانکار می باشد  . ریال نوشته شده است 000/000/1

این حساب از گروه حقوق صاحبان . ریال درج گردیده است 000/000/100بستانکار ي با مانده  "سرمایه"، حساب  6 در ردیف. ماست

  .ذاري، صاحب یا صاحبان مؤسسه می باشدآن نشان دهنده میزان سرمایه گي سهام و مانده 

قائل باشیم، می توان گفت، به نوعی، اران، از مؤسس یا مؤسسین و یا سهامد جدايشخصیت حقوقی مستقلی براي مؤسسه،  شایسته است،

این  ی هايیحقی بر دارامؤسسه،  بنظر می رسد، صاحب یا صاحبان. خود است ساب سرمایه، بدهی مؤسسه به صاحب یا صاحبانمانده ي ح

از این منظر، حساب . پول خود را در صندوق مؤسسه ریخته اند و در مقابل فعالً هیچ چیزي دریافت نکرده اند. دارندشخصیت حقوقی 

در نتیجه در بدهکار و بستانکار شدن، عملکردي شبیه به هم خواهند داشت، هر چند به  .است "بستانکاران"شبیه به حساب  "سرمایه"

ا  صاحبانِ از گروه حقوقِ "سرمایه"، از گروه بدهی ها و حساب "بستانکاران"وي تفاوت هاي زیادي بین حساب لحاظ ماهسهام است، ام

. هم صاحبان سهام و هم بستانکاران، مالک کل یا بخشی از ثروت مؤسسه هستند ،به عبارت دیگر. ی هاي شرکت دارندیر دو حقی بر داراه

  :را با عبارت زیر بپذیرید ثبت حسابداري دوماصل 

کاهش در آن را، در  افزایش در بدهی ها و یا حقوق صاحبان سهام را، در ستون بستانکار و: حسابداريثبت  دوماصل 

  .حساب هاي مذکور ثبت می کنیم ستون بدهکار

اید پس اگر داد و ستدي باعث شود که میزان طلب بستانکاران از ما افزایش یابد، یا به عبارت دیگر بستانکاران بیشتر از ما طلب کار شوند، ب

وام هاي "الً، در دفتر کل مؤسسات، افتتاح می شود، حساب یکی از حساب هایی که معمو. مبلغ را در ستون بستانکار این حساب ثبت نمود

. سسات مالی و اعتباري و اقساطی که پرداخت شده است، ثبت می گرددمبالغ وام دریافتی از بانک ها و مؤکه در آن  است 13  "پرداختنی

که از  بانک ها و سایر مراکزي است است، چون مانده آن همواره نشان دهنده دین مؤسسه بههواضح است که این حساب از گروه بدهی 

 دومهر بار که یکی از اقساط وام پرداخت می شود، میزان بدهی مؤسسه کاهش می یابد، پس مطابق با اصل  .آن ها وام گرفته شده است

  .ثبت نمود "وام هاي پرداختنی"مالی، مبلغ هر قسط پرداختی را باید، در ستون بدهکار حساب 

 "حقوق صاحبان سهام"ؤسسه بر سرمایه مؤسسه بیافزایند، باید این مبلغ را در ستون بستانکار حساب هاي گروه اگر صاحب یا صاحبان م

ثبت کرد و اگر صاحب یا صاحبان مؤسسه با برداشت مبلغی، از مؤسسه، باعث کاهش سرمایه مؤسسه خود شوند، این مبلغ باید در ستون 

  .ت شودبدهکار حساب از گروه حقوق صاحبان سهام، ثب

فقط در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد مبالغ را ثبت کنیم، و در قاعده ي چهارم نیز قبول کردیم : پذیرفتیم که سومقبالً در قاعده 

 حسابداريثبت  سومحال این دو قاعده را با هم ترکیب کرده و اصل . فقط در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه مبالغ را ثبت کنیم: که

  :را اینگونه به خاطر می سپاریم

درآمدها را در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد و هزینه ها را در ستون بدهکار  :ثبت حسابداري سوماصل 

  .حساب هاي گروه هزینه ثبت می نماییم

                                                           
13

  .و اما پرداختی یعنی چیزي که پرداخت شده است و نظر به گذشته دارد. قابل پرداخت است، یعنی چیزي که پرداخت خواهد شد و نظر به آینده دارد پرداختنی به معنی



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۶١ 

  

درآمد، ماهیت حساب هاي گروه بدین معنی که هیچگاه مانده حساب هاي گروه . هزینه، ماهیت بدهکار دارند بستانکار و حساب هاي گروه

مانده حساب هاي گروه درآمد، همواره یا صفر . بستانکار نخواهد شد نین هیچگاه مانده حساب هاي هزینههمچ. درآمد بدهکار نخواهند شد

عملکرد حساب هاي گروه درآمد و گروه هزینه خالف . کارمانده حساب هاي گروه هزینه همواره یا صفر است یا بده. است یا بستانکار

ی ها یی ها را توسعه می بخشند، در مقابل هزینه ها از سرمایه مؤسسه کاسته و دارایدرآمدها بر سرمایه ي مؤسسه افزوده و دارا. یکدیگرند

، در ستون بدهکار حساب هاي ارقام درجاز به ، نباید چنین استنباط کرد که ما هرگز مجثبت حسابداري سوماز اصل . را تقلیل می دهند

درست است که ما درآمدها را در . نوشتدرآمد نیستیم یا نباید چنین بپنداریم که هرگز نباید عددي در ستون بستانکار حساب هاي هزینه 

اما در مواقعی هم ممکن است در ستون بدهکار . و هزینه ها را در ستون بدهکار حساب هاي گروه هزینه، ثبت می کنیم ،ستون بستانکار

در انتقال مانده حساب هاي درآمد و مثالً . را درج کنیم مقادیريه هزینه، حساب هاي گروه درآمد و یا ستون بستانکار حساب هاي گرو

، در هنگام بستن حساب ها در پایان سال مالی، براي صفر کردن مانده حساب هاي درآمد و هزینه، )یانیا ز(هزینه، به حساب خالصه سود 

حساب هاي از گروه درآمد مبلغی معادل با ي ممکن است در ستون بستانکار تمامی حساب هاي از گروه هزینه یا در ستون بدهکار کلیه 

فقط دقت کنید که این سه اصل ثبت حسابداري، مربوط  .اب به آن پرداخته خواهد شدکه در جلدهاي بعدي این کت .آن ها بنویسیمي مانده 

به عبارت دیگر، هر سه اصل ثبت حسابداري، . اما بستن حساب ها در پایان سال مالی، ثبت یک واقعه مالی نیست. به ثبت وقایع مالی است

و در هنگام ثبت وقایع مالی باید آن ها را . الی همواره معتبر استمربوط به ثبت کردن وقایع مالی است و هنگام ثبت کردن اتفاقات م

دفتر داري ممکن است، موارد دیگري پیش بیاید، که بعضی از دانشجویان، تصور کنند که اصول سه گانه ثبت ضمن . رعایت کرد

ممکن است در مواقعی، حسابدار . ولی چنین نیست و سه اصل ثبت حسابداري هیچگاه نقض نمی شوند. حسابداري، در آن نقص شده است

مجبور شود، جهت اصالح مانده یکی از حساب هاي گروه هزینه یا درآمد، مبلغی را در ستون بستانکار یک حساب از گروه هزینه ها یا در 

درآمدي حسابدار  مثالً. ظاهراً بر خالف اصل سوم ثبت حسابداري استاین اقدام، حساب از گروه درآمد، درج نماید که ستون بدهکار یک 

را انجام  يکه اصالً محقق نشده را به اشتباه در سطرهاي قبلی یک حساب از گروه درآمد ثبت نموده و امروز متوجه می شود، ثبت واقعه ا

مقررات  طرفیاز . و مانده حساب موصوف، عددي بیشتر از مقدار واقعی درآمد کسب شده را نشان می دهد داده که اصالً اتفاق نیافتاده است

اگر . یا تراشیدن نوشته هاي قبلی، ثبت اضافی را پاك کندالك زدن حسابداري و دفتر داري دوبل، به حسابدار اجازه نمی دهد با خط زدن، 

پس . در می آید آبی که در آینده تنظیم می نماید، غلط از یهم هیچ اقدامی نکند مانده حساب و در نتیجه کلیه ترازها و صورتحساب ها

اما . مانده حساب را اصالح کند. راهی براي وي نمی ماند، جز اینکه با درج عددي برابر با مبلغ اشتباه قبلی، در ستون بدهکار حساب درآمد

م مخلص کال! درج این مبلغ در ستون بدهکار یک حساب از گروه درآمدها، با هدف اصالح مانده حساب که ثبت یک واقعه مالی نیست

است نه براي مواردي چون بستن حساب ها و داد ستدهاي مؤسسه با سایر اشخاص  براي ثبت وقایع مالیسه اصل ثبت حسابداري : اینکه

  .به حساب نمی آیدنیست و داد ستدي اتفاق مالی اصالً که ... یا ثبت اصالحیه و 

  :را مرور می کنیم حسابداري ثبت یکبار دیگر سه اصلِ

  در ستون بستانکار آن را  و کاهش در  ، بدهکاردر ستون  را    ی هایدارا  افزایش در   :حسابداريثبت  اولاصل 

  .ی ثبت می کنیمیحساب هاي گروه دارا

کاهش در آن را  و  ، در ستون بستانکار و یا حقوق صاحبان سهام را افزایش در بدهی ها    : ثبت حسابداري دوماصل 

  .حساب هاي مذکور ثبت می کنیم در ستون بدهکار

درآمدها را در ستون بستانکار حساب هاي گروه درآمد و هزینه ها را در ستون بدهکار : ثبت حسابداري سوماصل 

  .حساب هاي گروه هزینه ثبت می نماییم



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

۶٢ 

  

فراموش نکنید که این اصول در . دمن بعد، این سه اصل را تغییر نخواهیم داد و علی االبد اصول سه گانه ثبت حسابداري معتبر خواهد بو

  .واقع نوعی قرارداد است و به طریق علمی قابل اثبات نیست

این  46تا  32به صفحات (چنانچه دفتر کل شرکت را مرور کنیم . به ادامه ثبت فعالیت هاي مالی شرکت مهندسی مهران سیستم بر گردیم

داد و ستدهاي این مؤسسه در دفتر کل ثبت شده است و آخرین اتفاق ،  30/02/93تاریخ  تامشاهده می نماییم که ) کتاب مراجعه کنید

  .بوده است "حقوق اردیبهشت ماه کاویانی 712452چک شماره "مالی که ثبت شده 

این داد . به موجر پرداخت می گردد 93ریال صادر و بابت اجاره خردادماه  000/000/10به مبلغ  14یک فقره چک روز  01/03/93در تاریخ 

با پرداخت چک روز، گیرنده آن به بانک . دفتر کل ثبت گردد 3و  5در صفحات  "هزینه اجاره دفترکار"و  "بانک"و ستد، باید در دو حساب 

با توجه به . هد یافتدر نتیجه موجودي بانک، کاهش خوا) به اصطالح، چک را نقد خواهد کرد(مراجعه و وجه آن را دریافت خواهد نمود 

، باید ثبت حسابداري اولمطابق با اصل  ،است که موجودي آن کاهش پیدا کرده استهی یدارا ک حساب از گروه، ی"بانک"ساب حاینکه 

از گروه هزینه  "هزینه اجاره دفترکار"در طرف مقابل با توجه به اینکه حساب  .ثبت نماییم "بانک"مبلغ چک را در ستون بستانکار حساب 

،  46مطابق با تصویر شماره  لذا. ، باید این مبلغ را در ستون بدهکار این حساب درج نمودثبت حسابداري سومو نظر به اصل  ها می باشد

  .نماییممی بت ث "هزینه اجاره دفترکار"و  "بانک"این داد و ستد را در دو حساب 

  ٣:  دفتر کل                                                 صفحھ                          ھزینھ اجاره دفتر کار: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  

  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 
  ٩٣اجاره خردادماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد  
  بد

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          بانک   : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 
  ٩٣اجاره خردادماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶۶  

می یابد، پس با توجه به اصل اول ثبت حسابداري، این کاهش ی است کاهش یکه از گروه حساب هاي دارا "بانک"موجودي حساب  712453با پرداخت چک روز به شماره  ]46تصویر [

، هزینه ها افزایش می یابد، بنابراین نظر به اصل سوم ثبت حسابداري،  93از طرفی با پرداخت اجاره خرداد ماه . را در ستون بستانکار آن درج می نماییم "بانک"موجودي حساب در 

  .می باشیم "هزینه اجاره دفتر کار"مجبور به ثبت مبلغ مربوطه، در ستون بدهکار حساب 
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برابر قانون، چک باید البته . در مقابل چک مدت یا چک مدت دار که براي روزهاي آتی صادر می گردد. چک روز، یعنی چکی که به تاریخ همان روز صادر شده است

لیکن در عمل و در داد . اشدهمواره بتاریخ روز صادر گردد و صادر کننده چک در زمان صدور، باید معادل مبلغ چک در بانک محال علیه، موجودي نقدي یا اعتبار داشته ب

شخاص صادر و تحویل دیگران می شود، چندین برابر چک هایی است در واقع تعداد چک هاي مدت داري که همه روزه توسط ا. وستدهاي بازار واقعیت چیز دیگري است

امروزه چک بیشتر یک سند دریافتنی مدت . ما نیز باید این واقعیت را بپذیریم و خود را با واقعیت ها هماهنگ نماییم. که به تاریخ سر رسید روز جاري دست بدست می گردد

البته چک هایی که توسط ادارت، تعاونی ها، بانک ها، شهرداري ها، نیروهاي مسلح، ارگان ها، . اله نقدي و بهنگامدار، با تاریخ سر رسید روزهاي آتی است تا یک حو

 .سازمان ها و شرکت هاي دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی، صادر می گردد، معموالً بتاریخ سر رسید همان روز است
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فراموش نکنید که . را حفظ کنید، هیچگاه در بدهکار یا بستانکار کردن حساب ها مشکلی نخواهید داشت حسابداري ثبتچنانچه سه اصل 

دفتر کل  5ایجاد شده در صفحه  "بانک"به حساب  نمونهبعنوان . الگو برداري کنید ،همواره می توانید از ثبت هاي قبلی مندرج در حساب

واریز نقدي به حساب (تمام ثبت هایی که مربوط به فیش نقدي . توجه نمایید) همین جلد 36صفحه (شرکت مهندسی مهران سیستم 

ی که مربوط به پرداخت غیر حضوري قبوض برق، تلفن و یبرعکس تمام ثبت ها. می باشد، در ستون بدهکار حساب، ثبت شده است) بانک

. چنین تمام چک ها در ستون بستانکار حساب ثبت شده استهم .ثبت گردیده است "بانک"آب بها می باشد، در ستون بستانکار حساب 

از چه  "بانک"حال چنانچه بخواهیم، یک فیش نقدي جدید را در حساب بانک ثبت کنیم، می توانیم، بدون تفکر در مورد اینکه، حساب 

کار حساب بانک ثبت نماییم و در ، بالفاصله مبلغ فیش نقدي را در ستون بدهثبت حسابداريگروهی است، و بدون بخاطر آوردن سه اصل 

به عبارت دیگر از ثبت هاي مشابه قبلی، مندرج در حساب بانک، . مورد ثبت چک روز، بالفاصله می توانیم حساب بانک را بستانکار نماییم

  .، می توانیم، الگوبرداري کنیمهر زمان که بخواهیم

بابت قسمتی از  ،ریال 000/000/1حسابدار شرکت مهندسین مشاور دانا، ضمن تماس تلفنی اعالم می دارد که مبلغ  02/03/93در تاریخ 

این اتفاق مالی، مانده دو  .نموده استمنتقل  ،شرکت مهندسی مهران سیستم ینکبدهی آن شرکت، بصورت کارت به کارت، به حساب با

باعث  واقعهاما این . ی ها می باشندیاز گروه دارا "بدهکاران"و  "بانک"هر دو حساب . دادرا تغییر خواهد  "بدهکاران"و  "بانک"حساب 

 "بانک"، حساب ثبت حسابداري اولپس با توجه به اصل . خواهد گردید "بدهکاران"و کاهش در مانده حساب  "بانک"افزایش در حساب 

  .نکار می کنیمبستا 47را مطابق با تصویر  "بدهکاران"را بدهکار و حساب کل 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  
٠٢/٠٣/٩٣  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 

  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١ک شماره چ
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 
  ٩٣اجاره خردادماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

  انتقال از کارت شرکت مھندسین مشاور دانا
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶٧  

  

  ۶:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بدھکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۵/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٣/٩٣  
  
  

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  اجرت برنامھ نویسی شرکت تولیدی یکتا

  مھندسین مشاور دانا انتقال از کارت شرکت

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۴  
٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠  

. کاهش می یابد "بدهکاران"افزایش یافته و در مقابل مانده حساب  "بانک"، موجودي حساب مؤسسه بانکیبا انتقال وجه توسط شرکت مهندسین مشاور دانا، به حساب  ]47تصویر [

ی ها می باشد، حسابی که مانده آن افزایش پیدا می کند باید بدهکار و در مقابل حسابی که مانده آن یاو اینکه هر دو حساب یاد شده، از گروه دار مستفاد از اصل اول ثبت حسابداري،

  .کاهش می یابد، باید بستانکار گردد
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ایراد بگیرد که اینگونه ثبت بدهی و مبالغ پرداختی دیگران، در حساب بدهکاران، در بلند مدت مشکل ایجاد  ممکن است دانشجوي باهوشی

در حال حاضر فقط سه سطر در حساب بدهکاران ثبت کرده ایم و با یک نگاه می توانیم ببینیم که شرکت تولیدي یکتا، مبلغ . می کند

ریال آنرا پرداخت  000/000/1ریال بدهکار بوده و  000/000/4هندسی مشاور دانا نیز ریال به ما بدهکار است و شرکت م 000/000/30

اما پس از مدتی که اسامی طرف حساب هاي متعددي در این حساب ثبت . ریال به ما بدهکار است 000/000/3کرده، پس در حال حاضر 

به ما پرداخت نمایند، یا احیاناً، مجدداً، مبالغی به ما بدهکار ... و گردد و هر یک در تاریخ هاي مختلف، مبالغ نقدي، چک روز، چک مدت دار 

، عملیات زیادي دارد و "بانک"و  "صندوق"نظیر حساب هاي  "بدهکاران"حساب . شوند، چطور می توانیم بدهی هر یک را محاسبه کنیم

کی به منظور حساب هاي ریز تر مکُ اري از دفاترِدر حسابد :پاسخ اینست .بسرعت رشد کرده و ظرف چند ماه شامل چندین صفحه می شود

عیناستفاده می شود، مثل دفتر م )moeen( معموالً در حسابداري از دفتر دیگري بنام دفتر . که مهمترین دفتر کمکی در حسابداري است

اد و ستدهاي مربوط به هر طرف نیز استفاده می شود که در آن هر صفحه را به یک طرف حساب اختصاص داده و د )tafseelee( فصیلیتَ

  .پیش نمی آیدشکالتی شبیه به مشکل عنوان شده فوق مخودش می نویسند و بدین ترتیب به مخصوص ي حساب را در صفحه 

و  در دفتر کل ایجاد نمی کردیم "بدهکاران"، آیا بهتر نبود از ابتدا، اصالً حسابی بنام دهندممکن است برخی از خوانندگان محترم پیشنهاد 

در دفتر کل افتتاح می نمودیم تا حساب هاي آن ها و  "شرکت تولیدي یکتا"و  "مشاور دانا نشرکت مهندسی"در عوض حساب هایی بنام 

حساب هاي متعدد براي بدهکاران،  اینست که باز کردن ود؟ ایرادي که بر این پیشنهاد وارد استدیگر بدهکاران، از یکدیگر تفکیک ش

ه ممکن است تعداد آن ها به ده ها و یا صدها حساب برسد، در دفتر کل صحیح نیست زیرا اگر تعداد حساب هاي کل ک... بستانکاران و 

که در یک ... و  )زیان یا(، صورتحساب سود )یا بیالن(زنامه زیاد شود، تهیه گزارشات مختصر و مفیدي مثل تراز حساب هاي کل، ترا

وانگهی، ما نیاز . و پیچیده می سازد لصفَمدفتر کل را از طرفی هد، امکانپذیر نخواهد بود و شرکت را نشان می داقتصادي صفحه، وضعیت 

حساب ي دیگران طلبکار هستیم، درحال حاضر با یک نگاه به مانده  بالفاصله بفهمیم که کالً چه مبلغی از داریم، با یک نگاه، و

نداشته باشیم، براي اینکه بدانیم در کل چقدر از  "بدهکاران"رتیکه حسابی بنام می توانیم این فقره را ببینیم، اما در صو "بدهکاران"

طرف حساب هاي بدهکار را با یکدیگر جمع بزنیم که در صورت زیاد بودن تعداد ي کلیه ي دیگران طلبکاریم، مجبور خواهیم بود، مانده 

کم تعداد بودن حساب هاي کل باعث می شود، بتوانیم، ظرف ضمناً . حساب هاي طرف حساب بدهکار، کاري زمانبر و مشکل خواهد بود

دالیل ذکر شده . و سایر گزارشاتی که در آینده فرا خواهیم گرفت را تنظیم نماییم )یا زیان(صورتحساب سود چند دقیقه، تراز، ترازنامه و 

دفاتر  ضمن اینکه با استفاده از. خواهد بود ع بدهکاران در یک حساب کل، براي بستانکاران و موارد مشابه دیگر نیز صادقبراي تجمی

در جلدهاي بعدي این کتاب، در مورد دفاتر کمکی در  ،در آینده. عنوان شده نیز برطرف خواهد گردید عین، مشکلکمکی نظیر دفتر م

ساب ها و ف حرَطَ حسابِ ریزِ تفکیک يِنحوِ ،از آن ها بطور مفصل بحث خواهد شد و با مثال هاي متعددحسابداري و نحوه ثبت و استفاده 

  .ردشریح خواهیم کَفصیلی را تَتَ عین وم رِفاتل به دکُ رِفتَز دبالغ اَم انتقالِ

مثل اینکه کالً بدانیم چقدر طلبکاریم یا چقدر . از دفتر کل، براي بدست آوردن آمار و اطالعات مالی کلّی و کالن استفاده می نماییم

ت ریز تر و جزئی تر مثل اینکه از فالن شخص چقدر طلبکاریم یا به فالن شرکت چه مبلغی بدهکاریم و سایر بدهکاریم و براي اطالعا

  .موارد مشابه از دفاتر معین و تفصیلی استفاده می کنیم

متخصصین . کارخانه ریخته گري کاوه، جهت نصب و راه اندازي شبکه کامپیوتري خود، به شرکت ما مراجعه می کند 04/03/93در تاریخ 

شرکت بالفاصله در محل حاضر و کلیه کابل ها و سویچ هاي شبکه را نصب نموده و کامپیوتر سرور مرکزي کارخانه ریخته گري کاوه را 

ریال و بتاریخ سررسید یکماه بعد  000/000/4همان روز، یک فقره چک به مبلغ  ه گري کاوهتخمسئولین کارخانه ری. دراه اندازي می کنن

یک حساب که مشخص است، . ثبت این داد و ستد، در دو حساب باید صورت گیرد. به شرکت ما پرداخت می کنند 04/04/93یعنی تاریخ 

ریال  000/000/4است که باید معادل ) این کتاب 40صفحه (کل دفتر  9اح شده در صفحه افتت "درآمد نصب و راه اندازي"حساب کل 

حسابی که باید بدهکار شود کدام حساب است؟ اگر کارخانه ریخته گري کاوه این مبلغ را بصورت وجه نقد به ما اما در مقابل . بستانکار شود
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فقط ور پولی به ما پرداخت نکرده، اما کارخانه مذب. مرا معادل با این مبلغ بدهکار می کردی "صندوق"پرداخت می نمود، مسلماً ما حساب 

 .نمی توان در صندوق انداخت و نقد حساب کرد ، رابعد یکماه با سر رسید چک . یک فقره چک، آنهم یکماهه، به ما پرداخت نموده است

شرکت ها، در. واصالً پاس نشود ن است چک دریافتی، بی محل باشدممک. ثبت شود "صندوق"حساب تی اگر چک روز هم باشد، نباید درح

که ما این .ثبت می نمایند "اسناد دریافتنی"در حسابی بنام  ،رامدت دار معموالً چک هاي دریافتی  فروشگاه ها و سایر بنگاه هاي اقتصادي،

صفحه پانزدهم . ه ایمصفحه از دفترکل شرکت مهندسی مهران سیستم را استفاده کرد 14تا بحال . حساب را در دفتر کل ایجاد نکرده ایم

تبدیل به پولی مثل چک، با این هدف که در آینده هرگاه سند قابل  "اسناد دریافتنی"دفتر کل می نویسیم  15در باالي صفحه . خالی است

اسناد . است "تنیاسناد دریاف"ریافتی نیست بلکه د سناددقت کنید که نام این حساب اَ. دریافت نمودیم، در این حساب ثبت نماییم... و  سفته

آن ها قابل دریافت است و در آینده مندرج در مبلغ معادل دریافتی یعنی اسنادي که دریافت شده است، اما اسناد دریافتنی، یعنی اسنادي که 

. ساعت بعد، یکروز بعد، ماه بعد یا سالهاي بعدي باشد 5دقیقه بعد،  2که از آن صحبت می شود، ممکن است  يآینده ا .دریافت خواهد شد

مربوط به داد و ستد  "درآمد نصب و راه اندازي"و  "اسناد دریافتنی"حساب هاي  ، ثبت هاي بدهکار و بستانکارِ 48مطابق با تصویر شماره 

  .ه را ثبت می نماییمانجام شده، با کارگاه ریخته گري کاو

  

  ١۵:  صفحھ                                    دفتر کل                                             اسناد دریافتنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۴ ٠٠٠ ٠٠٠  بد    ۴ ٠٠٠ ٠٠٠  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 
  

  

  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١۵/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  ساختمانی ایراننصب شبکھ شرکت 

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  بس
  بس

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۶  

ی هاست بنابراین، برابر با اصل اول ثبت حسابداري، با یاین حساب از گروه دارا. ثبت می نماییم "اسناد دریافتنی"کلیه چک هاي دریافتی از سایر اشخاص را در حساب  ]48تصویر [

  .آن درج می گردد افزایش چک هاي دریافتنی مبلغ در ستون بدهکارِ
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. همانطور که موجودي نقد صندوق، ثروت است. آن ثروث استي چرا که مانده . ا استی هیحسابی از گروه دارا "اسناد دریافتنی"حساب 

یکماه بتاریخ سررسید  "اسناد دریافتنی"البته درست است که چک موجود در حساب . ثروت است "بدهکاران"همانطوریکه مانده حساب 

همین فردا صبح، این چک را براي خرید چیزي و یا پرداخت بدهی حتی ممکن است . ، اما به هر حال روزي نقد خواهد شدبعد صادر گردیده

  .کنیم 15خود استفاده کنیم یا به اصطالح چک را به یکی از طرف حساب هاي خود خرج

حساب در دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم افتتاح  15ما تاکنون  . در حسابداري دوبل، حساب هاي کل متعددي استفاده می شود

تا  25عموالً تعداد حساب هاي کلّی که حسابداران در دفاتر شرکت ها، فروشگاه ها و مؤسسات بازرگانی ایجاد می نمایند، حدود م. کرده ایم

  .حساب نمی رسد 50حساب است و به  40

روه بدهی است از گ "اسناد پرداختنی"مؤسسات ایجاد می شود، حساب کل با عنوان ي همه  کلِ ی که معموالً در دفترِیاز جمله حساب ها

 "اسناد پرداختنی"و  "اسناد دریافتنی"حساب هاي . ی ایجاد می گرددنپرداخت هاي مدت دار، سفته ها و سایر اسناد هدف ثبت چک که با

... دریافت و هم چک، سفته و ... الزم است زیرا تقریباً تمام مؤسسات هم چک، سفته و  يی هستند که براي هر مؤسسه ایحساب ها

و مبلغ تمام  "اسناد دریافتنی"مدت داري که دریافت می کنند را در حساب بروز یا  زم است، مبلغ تمام اسناد مالیپرداخت می نمایند و ال

یاد آوري می شود که حساب اسناد دریافتنی . ثبت نمایند "اسناد پرداختنی"حساب  مدت داري که پرداخت می کنند را دربروز یا اسناد مالی 

پرداختنی را اینگونه تعبیر کردیم که قابل ي تاکنون کلمه  .ی ها، و حساب اسناد پرداختنی از گروه حساب هاي بدهی استیاز گروه دارا

ی که قابلیت پرداخت دارد و در آینده یپرداختنی، یعنی حساب هامثالً عرض کردیم که حساب هاي . پرداخت است و نظر به آینده دارد

ي اجازه دارد که مانده مثالً صندوق دار  یعنی. ي است که جواز پرداخت داردفه کنیم که پرداختنی، چیزمی توانیم اضا. پرداخت خواهد شد

با استفاده از پرداخت مبلغ مانده حساب هاي پرداختنی  مجاز بهذي ربط،  مسئولینیا به عبارت دیگر، . حساب هاي پرداختنی را پرداخت کند

  .دنمی باشمؤسسه  مالیِ منابعِ

طی . به شرکت مهندسی مهران سیستم می دهدرا ، ایران خودرو، سفارش برنامه نویسی یک نرم افزار ورود و خروج کاال  7/3/93بتاریخ 

ریال، بعنوان  000/000/50طراحی و برنامه نویسی شده و در مقابل روز سفارش ایران خودرو،  10جلسه اي، توافق می گردد که ظرف 

روز کار،  8، پس از 15/3/93متخصصین مهران سیستم بالفاصله دست بکار شده و در تاریخ . دستمزد از شرکت ایران خودرو، دریافت گردد

ریال، بتاریخ  000/000/50و نیز همان روز، چکی به مبلغ معاونت مالی ایران خودر. درو می دهندونرم افزار را آماده نموده و تحویل ایران خ

، حسابدار باید، با مطالعه و بررسی فَقَرِهجهت ثبت این . صادر و به شرکت مهندسی مهران سیستم پرداخت می نماید 25/3/93سررسید 

تدي است که باید در دفاتر شرکت ثبت داد و س ،، تشخیص دهد که کدامیک اتفاق مالی است، به عبارت دیگر، کدام موردوقایع پیش آمده

نرم افزاري که ارزش ریالی دارد، تحویل ایران خودرو  15/3/93گردد و تاریخ این داد و ستد و مبلغ آن چیست؟ آنچه مسلّم است، در تاریخ 

دارد نیز به شرکت مهندسی  ریال 000/000/50شده و در همان روز نیز چکی که داراي مبلغ و قابل ارائه به بانک است و ارزشی معادل با 

برگزار گردیده و توافق شده، ده  يجلسه ا 7/3/93اینکه در تاریخ  .مهران سیستم تحویل داده شده و باید در حساب هاي شرکت ثبت گردد

دفاتر حسابداري براي شخصی که واقعه مالی نیست و ... نرم افزاري تحویل مسئولین ایران خودرو گردد و  17/3/93روز بعد، یعنی در تاریخ 

است، که همانا، تحویل نقد دارد یا قابل تقویم به پول  مهم است، داد و ستدي است که ارزش پولیآنچه . شرکت را می نویسد، مهم نیست

بیافتد اتفاقی  15/3/93هر چند از قبل اصالً قرار نبوده است که در تاریخ . و دریافت چک در همان تاریخ است 15/3/93نرم افزار در تاریخ 

 10مالی را در صفحات ي واقعه  15/3/93، بتاریخ  49جهت ثبت این داد و ستد مطابق با تصویر شماره . بوده است 17/3/93و توافق اولیه 

  .از دفتر کل شرکت ثبت می نماییم  15و 

                                                           
15

ود و بدین معناست که چکی که از اشخاص دیگر گرفته ایم را عیناً به شخص ثالثی واگذار نماییم تا ایشان جهت در بازار زیاد استفاده می ش "خرج کردن چک"اصطالح  

گاهی ساده تر است که بجاي صدور یک چک جدید از دسته چک خودمان، چک همکار یا مشتري دیگري را به طرف . ارائه آن به بانک و دریافت وجه آن اقدام نماید

  .البته اینگونه اعمال، باعث بروز مشکالت عدیده اي در معامالت می گردد. تا وي جهت ارائه آن به بانک یا نقد کردن آن اقدام نماید. د بدهیمحساب بستانکار خو
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  ١٠:  صفحھ                                   دفتر کل                                       درآمد برنامھ نویسی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٠/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت برنامھ نویسی نرم افزارشرکت تولیدی یکتا

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١چک شماره 
  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  بس
  بس
  بس

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴٢  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  ١۵:  صفحھ                                    دفتر کل                                     اسناد دریافتنی        : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  

  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١چک شماره 
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  بد  
  بد

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۴  

  .ثبت می کنیم "اسناد دریافتنی"و در ستون بدهکار حساب  "درآمد برنامه نویسی"ریال را در ستون بستانکار حساب   000/000/50مبلغ  ]49تصویر [

. ثبت گردیده است "اسناد دریافتنی"و  "درآمد برنامه نویسی"ریال در حساب هاي  000/000/50مشهود است، مبلغ  49تصویر  ه درچنانک

ها، جهت ثبت چک "اسناد دریافتنی"ساب بمنظور ثبت درآمد حاصل از عملیات برنامه نویسی و ح "درآمد برنامه نویسی"چرا؟ زیرا، حساب 

درج گردیده، به  "درآمد برنامه نویسی"اما چرا این مبلغ در ستون بستانکار حساب . دریافت، تعریف شده استسفته ها و سایر اسناد قابل 

در ستون  ،باید درآمدها را ،می باشد و برابر با اصل سوم ثبت حسابداري "درآمدها"از گروه  "درآمد برنامه نویسی"این دلیل که حساب 

ریال، چک دریافتی از ایران خودرو را در ستون بدهکار  000/000/50بستانکار حساب هاي گروه درآمد ثبت نمود و به کدامین دلیل، مبلغ 

است، به دیگر سخن، مانده آن، نشان دهنده  "ییدارا"ثبت کردیم؟ به واسطه اینکه این حساب از گروه حساب هاي  "اسناد دریافتنی"

ت مهندسی مهران سیستم است، بعالوه با دریافت این چک، اسناد دریافتنی ما افزایش می یابد  و ما به موجب اصل اول ثبت ثروت شرک

حسابداري ثبت یاد آوري می شود که اصل اول  .حسابداري، ملزم به ثبت مبلغ سند جدید دریافتنی، در ستون بدهکار این حساب می باشیم

از . کنیمی ثبت یکار حساب هاي گروه دارانی ها را در ستون بدهکار، و کاهش در آن را در ستون بستایدر دارامقرر می دارد که، افزایش 

اصول ثبت حسابداري،  البته بدون توجه به. ی ها خواهد شدیدریافتنی و در نتیجه افزایش دارا دطرفی دریافت چک جدید، باعث افزایش اسنا

نیز می توانستیم تشخیص دهیم که این  "درآمد برنامه نویسی"و  "اسناد دریافتنی"رج در حساب هاي با الگو برداري از سطرهاي قبلی مند

. در حسابداري دوبل هر ثبت مالی در دفاتر قانونی را یک آرتیکل می خوانند. ی درج نماییمه ستونرا باید در کدام حساب ها و چ آرتیکل ها

 "درآمد برنامه نویسی"در مثال قبلی در هر دو حساب . ر اهداف آموزشی ما تأثیري ندارداینکه در هر حساب چه شرحی را منظور کنیم، د

درآمد برنامه "می توانستیم، در حساب . درج نموده ایم "ایران خودرو 521871چک شماره "یک شرح مشترك با عبارت  "اسناد دریافتنی"و

می توانستیم . را بنویسیم "521871چک "شرح  "اسناد دریافتنی"حساب ودر "اجرت برنامه نویسی نرم افزار ایران خودرو"شرح  "نویسی

لیکن براي ساده تر کردن . قید کنیم که این دومی بسیار مرسوم است "اسناد دریافتنی"تاریخ سر رسید چک دریافتی را نیز در شرح حساب 

یک شرح مشترك در نظر گرفته ایم، که این براي شما  رتیکل مندرج در هر دو حساب،آمثال هاي خود، در کلیه موارد قبلی براي هر دو 

 يحسابداران حرفه ا. شرح حساب ها کامالً اختیاري است و فقط باید کوتاه، مفید و مختصر باشد .دانشجوي محترم بهتر و روان تر است

 چهلیا عالمت در خود ندارد که این حرف، عدد و  40بیش از  يیعنی یک شرح حرفه ا. کاراکتر می کنند 40معموالً شرح ها را محدود به 

کلید با زدن در زمان تایپ با کامپیوتر، ست که فاصله بین کاراکترهاهمان ي خالی هافضا. (کاراکتر شامل فضاهاي خالی نیز می شود

Space Bar  کلید  .، ایجاد می گرددپانچ حروف واعدادضمنSpace Bar است که در پایین صفحه کلید قرار دارد يکلید بزرگ و کشیده ا(  

ریال، براي استفاده در محل شرکت مهندسی مهران سیستم  000/000/15به مبلغ رومیزي، ، یکدستگاه کامپیوتر  20/3/93بتاریخ 

تاریخ  شنده پرداخت می نماید وریال صادر و به فرو 000/000/15مهندس در هنگام خرید یک برگ چک به مبلغ . خریداري می گردد

. مورد استفاده قرار می گیرد ،کل دفترِ از جهت ثبت این معامله، دو حساب  .مرقوم می نماید  20/4/93  رسید چک را یکماه بعد بتاریخسر
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کامپیوتر و ی ها می باشد و با توجه به اینکه با خرید یکدستگاه ی، از گروه دارااست "اموال، اثاثه و تجهیزات"حساب  اکه همان ،ین حساباول

این  هکارِدبِ فرَر طَمهران سیستم، اموال، اثاثه و تجهیزات شرکت افزایش می یابد، این مبلغ باید د مهندسیِ شرکت انتقال آن به محلِ

وجه بصورت  ،راریال  000/000/15اگر مهندس مبلغ  ؟لیکن حساب دیگري که باید این مبلغ در آن ثبت شود کدام است. حساب درج گردد

بتاریخ سررسید (اگر مهندس چک روز . معادل با همین مبلغ بستانکار نمود را "صندوق"ساب بود، می شد ح کردهنقد به فروشنده پرداخت 

20/3/93 (ثَ بابتنِم دا با . تانکار می نمودیمرا معادل با این مبلغ بس "بانک"تقدیم فروشنده کرده بود، بالفاصله حساب  ،کامپیوتر ستگاهام

البته ازمانده حساب بانک یکماه دیگر . صندوق کاهش می یابد و نه فعالً مانده حساب بانک تغییر می کند نقديموجودي ین داد و ستد، نه ا

ر رِدر تاریخ سرَک، یعنی زمانیکه، طَچِ سیدف ممعادل با مبلغ چک ) 20/4/93بتاریخ (له، چک را جهت نقد کردن به بانک ارائه می کند عام

فروشنده کامپیوتر، این چک را در کشوي میز خود تا . که تغییري در مانده حساب بانک صورت نمی گیرد فی الحالاما . خواهد گردیدکسر 

و  "صندوق"ز بنابراین باید حساب دیگري به غیر ا .وجود این چک ندارد اطالعی از صدور و هداري می کند و اصالً بانک،یکماه دیگر نگ

مناسب ثبت   که هیچکدام    شرکت مهندسی مهران سیستم ایجاد کرده ایمحساب در دفتر کل   15  تاکنون. را بستانکار کنیم "بانک"

نام این حساب را . کنیمل افتتاح کُ رِفتَر دساب دیگري دباید ح ،اسناد پرداختنی ربه منظور ثبت چک ها، سفته ها و سای. نیستند مورداین 

و در  کردهاز دفتر کل شرکت را باز  16پس صفحه . ایجاد می نماییم ،ترکَش لِکُ رِفتَز داَ 16می گذاریم و آنرا در صفحه  "اسناد پرداختنی"

. داشته باشیم ،دي که پیش آمدهمورِ هشابِم لهايِرا می نویسیم، تا من بعد، محلی براي درج آرتیک "اسناد پرداختنی"باالي آن، عنوان 

 روهاین حساب از گُ  .ایجاد می گردد ،ثبت چک ها، سفته ها و سایر اسناد پرداختنی  جهت حسابی است که   "اسناد پرداختنی" حساب 

و هرگاه به  ،بدهی ها و دیون شرکت ما، افزایش پیدا کرد، مبلغ را در ستون بستانکار ،یا به عبارت دیگر ،پس هرگاه مانده آن. هاست بدهی

جهت ثبت داد و ستد مربوط به خرید  16.کنیممبالغ را ثبت می  ،واسطه داد و ستدي، دیون شرکت کاهش پیدا کرد، در ستون بدهکار آن

ل را کُ رِفتَد 7 ۀموجود در صفح "اموال، اثاثه و تجهیزات"ابتدا حساب  ریالی،  000/000/15و پرداخت چک مدت دار  یکدستگاه کامپیوتر

چون برابر با . ی هاي شرکت را در آن ثبت می نماییمیبه دارا   ریال 000/000/15به ارزش    و اضافه شدن یکدستگاه کامپیوتر کرده باز 

حال براي ثبت   . کَردبت ثَ    ی یدارا روهز گُساب هاي اَح هکارِدبِ تونِر سد  دبای    ی ها رایر داراش دفزایِاَ  سابداري،ح بتثَ ولِاَ صلِاَ

باز نموده و   ، ده ایم راکرایجاد     ،لکُ رِفتَز داَ   16  ۀفحر صد    که جدیداً  ،  "اسناد پرداختنی" سابِح    داد و ستد فوق، دومِ فرَطَ

  ]50تصویر [ایم را ثبت می کنیم  کردهله، صادر و پرداخت عامم نِمریالی، که بابت ثَ 000/000/15ت دار دم کچِ

  ٧:  دفتر کل                                                 صفحھ                        اموال، اثاثھ و تجھیزات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢٢/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٣/٩٣  

  میز و صندلی
  یکدستگاه کامپیوتر

  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  

  
  
  
  

  بد
  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
١٩ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  

  ١۶:  صفحھ                                     دفتر کل                                            اسناد پرداختنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
    ٧١٢۴۵٣چک شماره   ٢٠/٠٣/٩٣

  
  بس  ١۵ ٠٠٠ ٠٠٠

  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  

  .از گروه بدهی هاست، پس با افزایش بدهی ها این حساب بستانکار می گردد "اسناد پرداختنی"حساب  ]50تصویر [

                                                           
16

ار، آنرا پاس می کنند تا حساب در عمل حسابداران، حتی چک ها، سفته ها و سایر اسناد پرداختنی بتاریخ روز را نیز، ابتدا در این حساب ثبت نموده و سپس با ثبت بدهک 

در جلدهاي بعدي همین کتاب خواهید دید که حتی اگر شما چک روز هم صادر کنید، ملزم به ثبت این چک در این . کلیه ي اسناد پرداختنی مؤسسه خود را داشته باشند

  .یم نمودنیز به همین روال عمل خواه "اسناد دریافتنی"به روشی مشابه براي حساب . حساب می باشید
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ثبت هاي قبلی همواره شرح هاي ي در کلیه . در دو حساب با شرح هاي متفاوتی درج می کنیمرا براي نخستین بار است که دو آرتیکل 

به هر حال عنایت داشته باشید که پس از صدور چک . ي خود در نظر می گرفتیمدر گیر در داد و ستدها یکسانی براي هر دو حسابِ

یگر از ما طلبکار نیست و حق ندارد بعنوان بستانکار به ما مراجعه ریالی و تحویل آن به فروشنده کامپیوتر، آن فروشنده د 000/000/15

یا چک را جهت وصول به  ریالی، می تواند به بانک مراجعه کند 000/000/15خود، با در دست داشتن چک  طلبوي جهت دریافت . نماید

بدین و طلب خود را ) یم می تواند چک را خرج کندچک را در زمان صدور، خط نزده باش "یا به حواله کرد"البته اگر عبارت ( حساب بگذارد

  .وصول نمایدترتیب 

. ریال را درب شرکت مهندسی مهران سیستم تحویل می دهد 000/300مأمور اداره پست، قبض گاز مصرفی، به مبلغ  22/3/93در تاریخ 

جهت ثبت این داد و ستد، با توجه . ا پرداخت می کندبا استفاده از دستگاه تلفن و امکانات تلفنبانک، این قبض ر 24/3/93مهندس در تاریخ 

با توجه به اینکه . اضافه گردد "بانک"و حساب  "هزینه آب، برق و گاز"ی به حساب یبه حساب هاي موجود در دفتر کل، باید آرتیکل ها

از طرفی . ار این حساب ثبت گرددریال باید در ستون بدهک 000/300هزینه هاست، مبلغ  از گروه حسابِ "آب، برق و گاز هزینه"حساب 

 000/300ی هاست و با پرداخت قبض گاز مصرفی، موجودي حساب بانک تقلیل یافته و در نتیجه معادل مبلغ یاز گروه دارا "بانک"حساب 

ندسی مهران اگر قبل از پرداخت هزینه فوق و بعد از آن، معادله بیالن را براي شرکت مه. ی هاي شرکت کاسته می گرددیریال از دارا

بنابراین مطابق با اصل اول ثبت حسابداري، باید . ، خواهیم دید که سرمایه شرکت معادل با این مبلغ کمتر خواهد شدسیستم محاسبه نماییم

 000/300در نتیجه ما ملزم به درج مبلغ . ی درج نماییمیی هاي شرکت را در ستون بستانکار یکی از حساب هاي گروه دارایکاهش در دارا

مالی به حساب ي واقعه  22/3/93تحویل قبض گاز مصرفی در تاریخ  اینکه  مضافاً . می باشیم "بانک"ریال در ستون بستانکار حساب 

با توجه به توضیحات فوق . است 24/3/93نمی آید، بلکه فقط پرداخت هزینه گاز مصرفی یک واقعه مالی است، که تاریخ این پرداخت 

  )به تاریخ ها توجه نمایید( .واقعه مالی پرداخت هزینه گاز مصرفی را در دفتر کل ثبت می کنیم 51همانند تصویر شماره 

  ١٣:  دفتر کل                                              صفحھ                           ھزینھ آب، برق و گاز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٣/٩٣  
  

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت ھزینھ  گاز با استفاده از تلفنبانک

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

١٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  
٠٢/٠٣/٩٣  
٢۴/٠٣/٩٣  

  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  یزدانی حقوق ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 
  ٩٣اجاره خردادماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

  انتقال از کارت شرکت مھندسین مشاور دانا
  پرداخت ھزینھ گاز با استفاده از تلفنبانک

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
٣٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶٧  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۶  

  .ی هاست کم شده استیگروه دارا ازکه  "بانک"مانده حساب . همینطوریکه در تصویر فوق مشاهده می نمایید. ی هاي شرکت تقلیل می یابدیبا پرداخت هزینه، دارا ]51تصویر [
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 ثبت ساده و ثبت مرکّب )11

. ت استکه در اوایل این کتاب، مطرح شد قدري متفاو يدر این قسمت مطلبی عنوان خواهد شد که با قاعده ي دوم از قواعد چهار گانه ا

البته در ادامه ما قواعد . هنگامیکه یک حساب بدهکار می شود، حساب دیگري باید بستانکار شود و برعکس: دوم مقرر می داشتقاعده 

) که سه اصل ثبت حسابداري علی االبد معتبر خواهد بود. (چهارگانه را کنار گذاشتیم و سه اصل ثبت حسابداري را جایگزین آن کردیم

گانه فقط ابزاري براي شروع عملیات ثبت در دفتر کل بود که بدون آن ها شروع آموزش حسابداري میسر نمی شد و من بعد به قواعد چهار 

در ادامه خواهید دید که ما مجبور نیستیم در ازاي بدهکار کردن یک حساب، حساب دیگري را بستانکار کنیم، . آن نیازي نخواهیم داشت

ر کردن چند حساب، یک حساب را بستانکار کنیم و یا برعکس در مقابل بدهکار کردن یک حساب، چند بلکه مجازیم در مقابل بدهکا

مهم نیست چه تعداد . حتی می توانیم چند حساب را بستانکار کنیم و در مقابل چند حساب را بدهکار نماییم. حساب را بستانکار نماییم

بلکه فقط این مهم است که جمع مبالغ بدهکار با جمع مبالغ بستانکار برابر باشد یا به حساب در ثبت داد و ستد مورد نظر نقش ایفا می کنند 

دوبل بودن حسابداري به این معنی . عبارت دیگر به همان میزان که ثبت بدهکار می زنیم به همان میزان نیز مبالغ بستانکار ثبت نماییم

بلکه به این معنی است که در . بت ما دخیل باشند و یا دو مبلغ حتماً ثبت گرددنیست که حتماً باید ثبت ها دوگانه بوده یا دو حساب در ث

مقابل یک یا چند ثبت بدهکار همواره باید یک یا چند ثبت بستانکار زده شود، بطوریکه گردش بدهکار حساب ها با گردش بستانکار آن ها 

بستانکار و بین بدهکار و بستانکار ) طرف هاي(بدهکار و طرف ) طرف هاي(یعنی ثبت ها باید دو طرف داشته باشند، طرف . برابر باشد

  .دو طرف دارد، طرف بدهکار و طرف بستانکار حداقلمعامله هر در حسابداري دوبل،  .و ثبت ها تراز باشند موازنه برقرار شود

یکی از نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت سایپا، درخواست . است 1393خرداد ماه سال  25فرض کنید یوم جاري، 

به محض دریافت درخواست فوق، متخصصین شرکت مهندسی مهران سیستم، سریعاً در . نصب و راه اندازي شبکه کامپیوتري خود را دارد

پس از انجام کار، نمایندگی سایپا باید مبلغ . که نمایندگی سایپا را نصب و راه اندازي می نمایندمحل حاضر و ظرف همان روز سرور شب

ریال  000/000/2ریال نقداً و در عوض مبلغ  000/000/2ریال بابت اجرت نصب شبکه بپردازد، لیکن نمایندگی سایپا، مبلغ  000/000/4

تاکنون کلیه داد و ستد هایی . در و به شرکت مهندسی مهران سیستم پرداخت می کندالباقی، یک برگ چک بتاریخ سر رسید ده روز بعد صا

. بدین شکل که یک حساب را بدهکار و یک حساب را بستانکار می کردیم. که در مثال هاي قبلی داشتیم را در دو حساب ثبت می نمودیم

اگر نمایندگی سایپا مبلغ . بستانکار، عمل ثبت در دفتر کل تمام شوداما در مثال اخیر بنظر نمی رسد که فقط با یک ثبت بدهکار و یک ثبت 

درآمد "را بدهکار و حساب کل  "صندوق"ریال اجرت نصب شبکه را بطور کلّی نقداً پرداخت می نمود، بالفاصله حساب کل  000/000/4

ریالی پرداخت می کرد نیز،  000/000/4ی یک فقره چک یا اگر نمایندگی سایپا، این مبلغ را، ط. را بستانکار می کردیم "نصب و راه اندازي

اما نمایندگی سایپا، در . را بستانکار می نمودیم "درآمد نصب و راه اندازي"را بدهکار و حساب  "اسناد دریافتنی"به روشی مشابه، حساب 

ن، این داد و ستد، بجاي دو طرف، سه طرف دارد و بنابرای. چک داده است ،دیگر را صفریال را نقدي و ن 000/000/4بلغ م صفواحد، ن آنِ

  .درآمد نصب و راه اندازي – 3   اسناد دریافتنی  – 2    صندوق  -1  :  این سه حساب عبارتند از. باید در سه حساب کل ثبت گردد

و حساب ) ثروت مؤسسه ماستچون مانده آن ها نشان دهنده (ی ها می باشند یاز گروه دارا "اسناد دریافتنی"و  "صندوق"حساب هاي 

شبکه محقق شده است،  )server( رروِس ریالی با انجام عمل نصبِ 000/000/4در آمد . از گروه درآمدهاست "درآمد نصب و راه اندازي"

یافت نقدي از طرفی با در. درج نمود "درآمد نصب و راه اندازي"ریال را در ستون بستانکار حساب  000/000/4پس بدون تردید باید مبلغ 

پس مطابق با اصل . ی هاست افزایش می یابدیریال و واریز آن به صندوق شرکت، موجودي این حساب که از گروه دارا 000/000/2مبلغ 

چک با مبلغ برگه دریافت به مجرد بعالوه . می باشیم "صندوق"اول ثبت حسابداري، ملزم به ثبت این مبلغ در ستون بدهکار حساب 

این مبلغ باید در ) رداريلگو باُ(و طبق روال گذشته . ی هاي شرکت مهندسی مهران سیستم باز هم افزایش می یابدیریال، دارا 000/000/2

مطابق با . را نیز منعکس نماید) اسناد دریافتنی(ی یافزایش در این نوع دارا ،ثبت گردد تا دفتر کل "اسناد دریافتنی"ستون بدهکار حساب 

  .بت موصوف را در سه حساب مورد نظر می زنیمهر سه ث 52تصویر 
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  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١۵/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  بازرگانی فردیننصب شبکھ شرکت 
  نصب شبکھ شرکت ساختمانی ایران

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  نصب شبکھ نمایندگی سایپا

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  بس
  بس
  بس
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  سرمایھ اّولیھ مھندس
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  بازرگانی فردیننصب شبکھ شرکت 
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  میز و صندلی

  نمایندگی سایپااز نقدی  دریافت

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  
١ ٩٠٠ ٠٠٠۵  

  

  ١۵:  صفحھ                                    دفتر کل                                             اسناد دریافتنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١چک شماره 
  نمایندگی سایپا ٢٨١٩٢٣چک شماره 

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد  
  بد
  بد

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۶  

  .داد و ستد موصوف، به شکل مرکب در سه حساب ثبت گردیده است ]52تصویر [

ی که در بیش از دو حساب یستدها و ثبت داد وثبت ساده  ،در دفاتر مالی را که فقط در دو حساب صورت می گیرد ستد هاییو ثبت داد 

و مثال هاي قبلی در دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم، ثبت ساده  معامالتي ثبت کلیه . می گویندب کَّرَثبت مانجام می شود را 

وق، سه ثبت البته می توانستیم بجاي ثبت مرکب ف. ب می باشدمربوط به نصب شبکه نمایندگی سایپا، ثبت مرکّ ،اخیري  واقعهاما ثبت  ،بود

را معادل مبلغ  "درآمد نصب و راه اندازي"ابتدا حساب ) 1.   ساده، بدین ترتیب در دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم بزنیم

 "بدهکاران"سپس حساب ) 2.   را معادل همین مبلغ بدهکار نماییم "دهکارانب"ریال بستانکار نموده و در مقابل حساب  000/000/4

.   ریال بدهکار نماییم 000/000/2را  "صندوق"بستانکار نموده و در مقابل حساب   ریال  000/000/2  دفتر کل رااز  6موجود در صفحه 

ریال را ثبت نموده و در مقابل در ستون بستانکار حساب  000/000/2مبلغ  "اسناد دریافتنی"در آخر در ستون بدهکار حساب ) 3

لیکن تصور می شود که زدن یک ثبت مرکب به نحوي که انجام شد، ساده تر و . را درج نماییمریال  000/000/2نیز مبلغ  "بدهکاران"

. می باشد يحسابداران حرفه ابراي  هنر  و ابتکار ، نوعیخالصه نویسی در دفتر داري دوبل. سریع تر از سه ثبت ساده عنوان شده می باشد

  .دور می رما باالتَشُ لِمع ترعمالی، س قایعِو بِکَّرَم بتبا ثَ
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 ثبت در دفتر کل )12

مشاهده می کنید که تاکنون سه فقره  ]53تصویر [کل توجه نمایید  دفترِاز  15ي موجود در صفحه  "اسناد دریافتنی"  چنانچه به حساب

  .چک دریافتی در آن ثبت گردیده است

  ١۵:  صفحھ                                    دفتر کل                                             اسناد دریافتنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١چک شماره 
  نمایندگی سایپا ٢٨١٩٢٣چک شماره 

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد  
  بد
  بد

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۶  

  .دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم  "اسناد دریافتنی"سه فقره چک ثبت شده در حساب  ]53تصویر [

می باشد  4/4/93ثبت شده بتاریخ سر رسید  381251به شماره  "اسناد دریافتنی"در ریف اول از حساب اگر بخاطر داشته باشید، چکی که 

درج گردیده  521871به شماره  "اسناد دریافتنی"در ردیف دوم از حساب و در آن تاریخ باید به بانک ارائه گردد لیکن چک دریافتی که 

است  93فرض کنید امروز بیست و پنجم خرداد ماه . می باشد 25/3/93ی و بتاریخ سر رسید است، از ایران خودرو و بابت اجرت برنامه نویس

و درخواست وجه نقد معادل مبلغ مندرج در چک را می نماییم و کارمند بانک، پس از پاس کردن  به بانک محال علیه، ارائه و ما این چک را

  .این داد و ستد را در دفتر کل شرکت ثبت می نماییم 54مطابق با تصویر . ریال وجه نقد به ما پرداخت می کند 000/000/50چک، مبلغ 

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          صندوق: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  

  سرمایھ اّولیھ مھندس
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  میز و صندلی

  نمایندگی سایپااز نقدی  دریافت
    ۵٢١٨٧١ چک شمارهکردن  نقد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  
١ ٩٠٠ ٠٠٠۵  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۵  

  

  ١۵:  صفحھ                                    دفتر کل                                             اسناد دریافتنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  

  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١چک شماره 
  نمایندگی سایپا ٢٨١٩٢٣چک شماره 

    ۵٢١٨٧١ چک شماره نقد کردن

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  بد
  بد
  بد
  بد

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  

  .مطابق با تصویر فوق ثبت می نماییم "اسناد دریافتنی"و  "صندوق"را در حساب هاي  521871پاس شدن چک شماره  ]54تصویر [



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٧٣ 

  

ریال و یزدانی  000/000/7سه نفر پرسنل خود، از قرار شهریاري ي شرکت مهندسی مهران سیستم، حقوق ماهیانه  30/3/93در تاریخ 

مالی ي کار، واقعه در جهت سهولت . ریال را نقداً از محل صندوق شرکت پرداخت می نماید 000/000/5ریال و کاویانی  000/000/6

  .ر کل ثبت می کنیمدر دفت 55پرداخت نقدي حقوق ماهیانه پرسنل شرکت را، با ثبت مرکب، مطابق با تصویر شماره 

  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                صندوق                          : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
  
  

  سرمایھ اّولیھ مھندس
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  یر لپ تاپ سونیاجرت تعم

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  میز و صندلی

  دریافت نقدی از نمایندگی سایپا
   ۵٢١٨٧١نقد کردن چک شماره 

  پرداخت نقدی حقوق ماھیانھ پرسنل

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  

١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  
١ ٩٠٠ ٠٠٠۵  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۵  
٩٠٠ ٠٠٠ ۴٧  

  

  ١١:  صفحھ                                  دفتر کل                                     ھزینھ حقوق و دستمزد: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
  

  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

  پرداخت نقدی حقوق شھریاری
  پرداخت نقدی حقوق یزدانی
  پرداخت نقدی حقوق کاویانی

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  
  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۶  

از حساب هاي گروه  "صندوق"ریال کاهش می یابد و از آنجا که حساب  000/000/18معادل با  "صندوق"با پرداخت نقدي حقوق سه نفر پرسنل شرکت، موجودي حساب  ]55تصویر [

اصل اول ثبت . ( ثبت می نماییم "صندوق"ی هاي مؤسسه کاهش می یابد ومطابق با اصل اول ثبت حسابداري این مبلغ را در ستون بستانکار حساب یی است و با کاهش آن، دارایدارا

هزینه حقوق و "بدلیل اینکه حساب  از طرف دیگر) ی ثبت می کنیمیی ها را در ستون بدهکار، و کاهش در آن را در ستون بستانکار حساب هاي گروه دارایافزایش در دارا: حسابداري

درآمدها را در ستون بستانکار : اصل سوم ثبت حسابداري. (از گروه هزینه ها می باشد و برابر با اصل سوم ثبت حسابداري، مبالغ مربوطه در ستون بدهکار آن درج می گردد "دستمزد

  )ه هزینه ثبت می نماییمحساب هاي گروه درآمد و هزینه ها را در ستون بدهکار حساب هاي گرو

  

 دفتر کل نمونه  )13

ما  فرضیِ شرکت کلِ مثال ها را بترتیب دنبال نموده و ثبت هاي مربوطه را مرتب و منظم انجام داده باشید، حال باید دفترِي چنانچه کلیه 

کتاب را مورد بررسی قرار داده و براي ادامه مطالبی  89تا  74لطفاً صفحات . باشد 89تا  74ارائه شده در صفحات  کلِ درست مطابق با دفترِ

  .برگی را مد نظر داشته باشید 16که در قسمت هاي بعدي ارائه خواهد گردید، این دفتر کل 
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  ١:  دفتر کل                                                 صفحھ                                         صندوق : نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  ریختا
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١٠/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  
١٢/٠٢/٩٣  
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
٢٢/٠٢/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرمایھ اّولیھ مھندس
  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 

  دو دستگاه پرینتراجرت تعمیر 
  اجرت تعمیر مانیتور

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت تعمیر لپ تاپ سونی

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  آگھی روزنامھ ھمشھری

  یکھزار عدد کارت ویزیت چاپخانھ تھران
  لیمیز و صند

  دریافت نقدی از نمایندگی سایپا
  ۵٢١٨٧١نقد کردن چک شماره 

  پرداخت نقدی حقوق ماھیانھ پرسنل

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  

١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٩٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٩١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠  
٠٠٠ ۵١٣ ٠٠  
٠٠٠ ۵١ ٠٠۴  
٠٠٠ ۵١٨ ٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  
١ ٩٠٠ ٠٠٠۵  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۵  
٩٠٠ ٠٠٠ ۴٧  

  ۴٧ ٩٠٠ ٠٠٠  بد  ١٢٣ ۶٠٠ ٠٠٠  ١٧١ ۵٠٠ ٠٠٠  :جمع
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  ٢:  دفتر کل                                                 صفحھ                                          سرمایھ: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    سرمایھ اّولیھ مھندس

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع
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  ٣:  دفتر کل                                                 صفحھ                          ھزینھ اجاره دفتر کار: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠١/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩٣اجاره اردیبھشت ماه 
  ٩٣اجاره خرداد ماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بد  
  بد

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع
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  ۴:  دفتر کل                                                 صفحھ                                  درآمد تعمیرات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠٢/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٢/٩٣  
١١/٠٢/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت تعمیر دو دستگاه پرینتر
  اجرت تعمیر مانیتور

  تاپ سونی اجرت تعمیر لپ

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  بس
  بس
  بس

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٢ ٠٠  
٠٠٠ ۵٣ ٠٠  

  

  ٣ ۵٠٠ ٠٠٠  بس  ٣ ۵٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٧٨ 

  

  ۵:  دفتر کل                                                 صفحھ                                             بانک: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۵/٠٢/٩٣  
٠۶/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٠١/٠٣/٩٣  
٠٢/٠٣/٩٣  
٢۴/٠٣/٩٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١٢۶۵۶واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ٧١٢٣۴١واریز بھ بانک طی فیش نقدی 
  ۵٢٨١٧٣واریز بھ بانک طی فیش نقدی 

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  پرداخت قبض برق از طریق اینترنت

  پرداخت قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز
  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 
  ٩٣اجاره خرداد ماه  ٧١٢۴۵٣چک شماره 

  مھندسین مشاور داناانتقال از کارت شرکت 
  پرداخت ھزینھ گاز با استفاده از تلفنبانک

  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  
  
  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
٣٠٠ ٠٠٠  

  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٩ ٩٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٧٠٠ ٠٠٠۴  
٩ ٢٠٠ ٠٠٠۴  
٨٧ ٢٠٠ ٠٠٠  
٨١ ٢٠٠ ٠٠٠  
٧ ٢٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶۶  
٢٠٠ ٠٠٠ ۶٧  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۶  

  
  
  
  

  ۶۶ ٩٠٠ ٠٠٠  بد  ٢٩ ١٠٠ ٠٠٠  ٩۶ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٧٩ 

  

  ۶:  دفتر کل                                                 صفحھ                                        بدھکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۵/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  
٠٢/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  برنامھ نویسی نرم افزار شرکت تولیدی یکتااجرت 

  انتقال از کارت شرکت مھندسین مشاور دانا

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  
  

  بد
  بد
  بد
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۴  
٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠  بد  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣۴ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٠ 

  

  ٧:  دفتر کل                                                 صفحھ                        تااموال، اثاثھ و تجھیز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢٢/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میز و صندلی
  یکدستگاه کامپیوتر

  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  

  

  
  

  بد
  بد
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
١٩ ٠٠٠ ٠٠٠  

  
  

  ١٩ ٠٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ١٩ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨١ 

  

  ٨:  صفحھ                                    دفتر کل                                                   بستانکاران: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران
  

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  بس
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٢ 

  

  ٩:  دفتر کل                                                 صفحھ                      درآمد نصب و راه اندازی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٢/٠٢/٩٣  
١۴/٠٢/٩٣  
١۵/٠٢/٩٣  
٠۴/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب شبکھ شرکت بازرگانی فردین
  نصب شبکھ شرکت ساختمانی ایران

  نصب شبکھ شرکت مھندسین مشاور دانا
  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  سایپانصب شبکھ نمایندگی 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴  

  بس
  بس
  بس
  بس
  بس

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۶  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٣ 

  

  ١٠:  صفحھ                                   دفتر کل                                       درآمد برنامھ نویسی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٠/٠٢/٩٣  
٢٩/٠٢/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرت برنامھ نویسی نرم افزار آموزشگاه
  اجرت برنامھ نویسی نرم افزارشرکت تولیدی یکتا

  خودرو ایران ۵٢١٨٧١چک شماره 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  

  بس
  بس
  بس
  

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۴٢  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  ٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨۴ 

  

  ١١:  صفحھ                                   دفتر کل                                    ھزینھ حقوق و دستمزد: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٢/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  
٣٠/٠٣/٩٣  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق شھریاری ٧١٢۴۵٠چک شماره 
  حقوق یزدانی ٧١٢۴۵١چک شماره 
  حقوق کاویانی ٧١٢۴۵٢چک شماره 

  پرداخت نقدی حقوق شھریاری
  یزدانیپرداخت نقدی حقوق 

   پرداخت نقدی حقوق کاویانی
  
  
  
  
  
  

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  
٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵  

  بد  
  بد
  بد
  بد
  بد
  بد
  

٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۶  

  ٣۶ ٠٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ٣۶ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨۵ 

  

  ١٢:  دفتر کل                                               صفحھ                                   ھزینھ تبلیغات: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١۶/٠٢/٩٣  
١٧/٠٢/٩٣  
١٨/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آگھی روزنامھ ھمشھری
  چاپخانھ تھرانیکھزار عدد کارت ویزیت 

  یکھزار عدد پوستر تبلیغاتی چاپخانھ تھران

٠٠٠ ۵٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  
  

  بد
  بد
  بد
  

٠٠٠ ۵٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  
٠٠٠ ۶١ ٠٠  

  ١ ۶٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ١ ۶٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨۶ 

  

  ١٣:  دفتر کل                                              صفحھ                           ھزینھ آب، برق و گاز: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
١٩/٠٢/٩٣  
٢٠/٠٢/٩٣  
٢۴/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرداخت قبض آب از طریق دستگاه خودپرداز
  طریق اینترنتپرداخت قبض برق از 

  پرداخت ھزینھ گاز با استفاده از تلفنبانک
  

١٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  

  
  

  بد
  بد
  بد
  
  

١٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  

  

  ۶٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ۶٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٧ 

  

  ١۴:  صفحھ                                 دفتر کل                                          ھزینھ مکالمات تلفن: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢۴/٠٢/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبض تلفن ازطریق دستگاه خودپرداز پرداخت

  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  
  

  بد
  
  

٠٠٠ ۵٠٠  
  
  

  ۵٠٠ ٠٠٠  بد  ٠  ۵٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٨ 

  

  ١۵:  صفحھ                                 دفتر کل                                                اسناد دریافتنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٠۴/٠٣/٩٣  
١۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
٢۵/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارخانھ ریختھ گری کاوه ٣٨١٢۵١چک شماره 

  ایران خودرو ۵٢١٨٧١شماره  چک
  نمایندگی سایپا ٢٨١٩٢٣چک شماره 

  ۵٢١٨٧١نقد کردن چک شماره 
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  
٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠  
  

  بد
  بد
  بد
  بد
  
  

٠٠٠ ٠٠٠ ۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۴  
٠٠٠ ٠٠٠ ۵۶  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  

  
  
  

  ۶ ٠٠٠ ٠٠٠  بد  ۵٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ۵۶ ٠٠٠ ٠٠٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٨٩ 

  

  ١۶:  صفحھ                                 دفتر کل                                                اسناد پرداختنی: نام حساب

  مانده  ت  بستانکار  بدھکار  شرح  تاریخ
٢٠/٠٣/٩٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧١٢۴۵٣چک شماره 
  

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
  

  ١۵ ٠٠٠ ٠٠٠  بس

  ١۵ ٠٠٠ ٠٠٠  بس  ١۵ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠  :جمع



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٩٠ 

  

 لکُ حساب هايِ چهار ستونیِ رازِتَ  )14

تنظیم نوع دیگري از تراز حساب هاي  روشاینک می خواهیم ) کتاب 54در صفحه . (قبالً با تراز دو ستونی حساب هاي کل آشنا شده اید

، نام تراز چهار ستونی در ساده ترین شکل خود عبارتست از یک جدول که داراي ستون هاي ردیف. کل بنام تراز چهار ستونی را فرا بگیریم

و تاریخ گزارش  همربوط گردش بدهکار، گردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار بوده و در قسمت فوقانی آن، نام مؤسسه حساب،

از دفتر کل استخراج نموده و در ستون هاي تراز چهار  ،را حساب ها و اعداد و ارقام مورد نیازي نام کلیه نوشته شده است و حسابدار باید 

پس از  ،تبهتر اس ]56 تصویر[. بنویسدمحل مخصوص، جمع هر ستون را محاسبه و در هر حساب و ي مانده و در پایان  کندستونی درج 

ی براي امضاء مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره، معاونت مالی یا مدیر مالی و سایر مسئولین ذي ربط یتهیه گزارش تراز چهار ستونی، محل ها

  .از ایشان امضاء بگیرد ،در نظر گرفته شود و تنظیم کننده گزارش ضمن به عرض رسانیدن گزارش

در این . کتاب حاضر را ورق بزنید و یکبار دیگر دفتر کل شرکت مهندسی مهران سیستم را مورد بررسی قرار دهید 89تا  74لطفاً صفحات 

 )گردش بستانکار(و جمع ستون بستانکار  )گردش بدهکار(ی براي جمع ستون بدهکار یدفتر کل نمونه، در قسمت پایین هر صفحه، محل ها

به حساب از دفتر کل این صفحه . را مالحظه نمایید) نمونه دفتر کلاز  15صفحه (ب کتا 88حه بعنوان مثال، صف. در نظر گرفته شده است

اگر اعداد مندرج در ستون بدهکار این حساب را با یکدیگر . سطر اطالعات می باشداختصاص یافته است و شامل چهار  "فتنیاسناد دریا"

 بدهکارِ پس این عدد که در واقع گردشِ. ریال می رسیم 000/000/56به رقم ) 000/000/4+000/000/50+000/000/2(جمع بزنیم 

  حساب بستانکارِ گردشِنیز، حساببستانکارِ ستونِجمع اعداد مندرج در .نوشته ایم ،ستون بدهکار در زیر است را "اسناد دریافتنی" حسابِ

ثبت شده است، پس این رقم را نیز در  "دریافتنی داسنا"ریال در ستون بستانکار حساب  000/000/50با توجه به اینکه فقط عدد . می باشد

. اگر گردش بستانکار را از گردش بدهکار کم کنیم، مانده حساب بدست می آید. محل مخصوص جمع ستون بستانکار درج کرده ایم

 ریال را در محل مخصوص درست در زیر ستون مانده ثبت کرده ایم   000/000/6  است باکه برابر 000/000/56- 000/000/50  بنابراین

به  "بد"عبارت کوتاه  ،بزرگتر از گردش بستانکار است، در ستون تشخیص ،گردش بدهکار ، "اسناد دریافتنی"و به دلیل اینکه در حساب 

این  ، ی هاست و ماهیت بدهکار نیز داردیاز گروه دارا "اسناد دریافتنی"کل بعالوه حساب   .تمانده، درج شده اس بدهکارِ ماهیتي نشانه 

به دیگر سخن، ما انتظار داریم که گردش بدهکار حساب هاي با . همواره بدهکار باشد ،انتظار هم می رفت که ماهیت مانده بدست آمده

باشد، زیرا اگر غیر از این بشود، حساب، خالف ماهیت خواهد بود و ناز گردش بستانکار آن ها  کوچکترعددي  یچگاهماهیت بدهکار، ه

حساب هاي دفتر کل را، تا پیدا شدن اشتباه و رفع  يکلیه اعداد و ارقام مندرج در  يکلیه خالف ماهیت بودن یک حساب از دفتر کل، 

  .یک حساب گشته، از درجه اعتبار ساقط می نمایدکه باعث خالف ماهیت شدن  ،ثبت غلطی  صحیحِمشکل، یا تَ

حساب هاي دفتر کل ي خط کشی نموده و نام کلیه   56جهت تنظیم گزارش تراز چهار ستونی، ابتدا یک صفحه کاغذ را مطابق با تصویر 

با توجه به . درج می نماییمهر حساب، در آن ) جمع ستون بستانکار(و گردش بستانکار ) جمع ستون بدهکار(را، به همراه گردش بدهکار 

. این کتاب، داراي جمع ستون هاي بدهکار و بستانکار می باشد 89تا  74ارائه شده در صفحات  يصفحه ا 16اینکه هر حساب از دفتر کل 

پس از پر کردن ستون هاي گردش بدهکار و گردش بستانکار، . خواهد بود يانتقال این اعداد به گزارش تراز چهار ستونی، کار ساده ا

ماشین حساب را برداشته و با کم کردن عدد مندرج در ستون گردش بستانکار از عدد مندرج در ستون گردش بدهکار در هر ردیف، مانده را 

ددي مثبت بود، آنرا در ستون مانده بدهکار و چنانچه که اگر این مانده، ع) مانده= گردش بدهکار  -گردش بستانکار. (بدست می آوریم

ل را کُ رِفتَدکامل  پس از درج مانده ها، یک دورِ. ، درج می کنیمعددي منفی بود، آنرا در ستون مانده بستانکار گزارش تراز چهار ستونی

رش تراز چهار ستونی، مقایسه می نماییم تا ج در گزارورق می زنیم و آخرین مانده هر حساب از دفتر کل را با مانده محاسبه شده مند

کل بود، حتماً اشتباهی درمحاسبات، دفتررش تراز ومانده موجود درگزاي محاسبه شده دراختالفی بین مانده اگر .اختالفی نداشته باشند

گردش  خاتمه جمع ستونِدر. ماییمت گرفته که باید مشکل را یافته ومانده را اصالح نبه تراز صوردفتر  انتقال اعداد از نقل و اثبت، ییا

محاسبه نموده و جمع هر  بطور جداگانهستون گردش بستانکار، جمع ستون مانده بدهکار و جمع ستون مانده بستانکار را  بدهکار، جمع
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. ا گزارش تراز چهار ستونی کامل شودت ، در نظر گرفته شده، درج می نماییم براي جمع کل  ستون را در زیر آن، در محل مخصوصی که 

  ]56تصویر  [ .این گزارش تراز آزمایشی چهار ستونی حساب هاي کل نیز می گویندبه 

  ٣١/٠٣/٩٣: تاریخ                                   تراز چھار ستونی                      شرکت مھندسی مھران سیستم

  
  ردیف
  

  
  نام حساب
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١  
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  بستانکاران

  درآمد نصب و راه اندازی
  درآمد برنامھ نویسی

  ھزینھ حقوق و دستمزد
  ھزینھ تبلیغات

  آب، برق و گاز ھزینھ
  ھزینھ مکالمات تلفن

  اسناد دریافتنی
  اسناد پرداختنی
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٠  
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٠  
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٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

٩٠٠ ٠٠٠ ۶۶  
٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
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٣ ٠٠٠ ٠٠٠۶  
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٠٠٠ ۶٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  
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١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
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١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
  

  :کل جمع
  

٢٠٠ ٠٠٠ ۴٣۵  
  

  
٢٠٠ ٠٠٠ ۴٣۵  

  
٠٠٠ ۵٢٣١ ٠٠  

  
٠٠٠ ۵٢٣١ ٠٠  

  31/3/93گزارش تراز چهار ستونی شرکت مهندسی مهران سیستم بتاریخ  ]56تصویر [

  

  ستانکاربِ لِکُ شِردگَ هکار ودبِ لِکُ شِردگَ  )15

ي به عبارت دیگر، جمع گردش بدهکار کلیه . می نامند گردش کل بدهکارجمع ستون گردش بدهکار در گزارش تراز چهار ستونی را 

 89تا  74مهران سیستم، که در صفحات  مهندسیِ شرکتي نمونه  کلِ دفترِ بدهکارِ کلِگردش ِ. حساب هاي کل، گردش کل بدهکار است

 ":جمع کل"کار و در مقابل عبارت این رقم را می توان در زیر ستون گردش بده. ریال است 000/200/435این کتاب ارائه شده، برابر با 

  ]56تصویر [. در گزارش تراز چهار ستونی نیز مشاهده نمود

کتاب حاضر  89تا  74بعنوان مثال می توانیم صفحات . می نامند بستانکار کلِ گردشِحساب هاي کل را ي کلیه  بستانکارِ گردشِ جمعِ

را محاسبه نماییم تا به عدد گردش کل بستانکار  يصفحه ا 16را ورق زده و جمع کلیه اعداد مندرج در ستون بستانکار دفتر کل نمونه 

. البته راه ساده تر اینست که به گزارش تراز چهار ستونی مراجعه نموده و جمع ستون گردش بستانکار را مستقیماً استخراج نماییم. برسیم

  .حساب هاي کل می باشدي کلیه  بستانکارِ گردشِ بستانکار، همان جمعِ کلِ زیرا گردشِ

چنانچه گردش کل بدهکار . بستانکار برابر باشد کلِ بدهکار، با گردشِ کلِ همواره باید گردشِ  پس از تهیه گزارش تراز چهار ستونی،

باید حسابدار بررسی کند که . علت را کشف و رفع ایراد نمودبالدرنگ،  یدحساب هاي یک مؤسسه با گردش کل بستانکار آن برابر نباشد، با

آیا در تهیه گزارش ترازچهارستونی، حسابی را از قلم انداخته و یا در جمع زدن اعداد و ارقام دچار اشتباه شده، شاید یک طرف یک داد و 

اما فراموش کرده  ،بدهکار کرده ،مثالً حسابی را که باید. ثبت کندستد، در دفتر کل ثبت گردیده و حسابدار فراموش کرده که طرف دیگر را 
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با توجه به . به هر حال باید بالفاصله مشکل پیدا شود و حساب ها یا گزارش تراز اصالح گردد... که حساب دیگري را بستانکار نماید و 

  .ریال است 000/200/435ستانکار و برابر با ب کلِ بدهکار برابر با گردشِ کلِ گردشِ  31/3/93در تاریخ  56تصویر شماره 

16(  بِ لِکُ ماندهستانکاربِ لِکُ دهکار و مانده 

که از جمع اعداد مندرج در ستون بدهکار، منهاي جمع اعداد مندرج در ستون بستانکار بدست می آید  است يداراي مانده ا لهر حساب ک

  .که ممکن است حاصل عددي مثبت، منفی یا صفر شود

  ) یک حسابي مانده   =  جمع اعداد مندرج در ستون بدهکار  –جمع اعداد مندرج در ستون بستانکار  (

نوشته می شود و اگر حاصل عددي  "بد"نوع بدهکار است که در کنار آن در ستون تشخیص عبارت  زاگر حاصل عددي مثبت بود، مانده ا

را درج می نمایند و اگر حاصل صفر شد که مانده نه  "بس"منفی بود، مانده از نوع بستانکار است و در کنار آن در ستون تشخیص عبارت 

حساب هاي موجود در دفتر کل را محاسبه نماییم، مانده تعدادي از آن ها ي یه کلي اگر به روش فوق مانده . بدهکار است و نه بستانکار

جمع . ر باشدبدهکار می شود و مانده برخی دیگر از حساب ها بستانکار خواهد شد و ممکن است، مانده یک یا چند حساب نیز برابر با صف

مؤسسه می گویند هاي حساب مانده کل بدهکارِشود که به آن ها بدهکار است، مبلغی می ي آنکه مانده  هاي کلیي حسابکلیه ي مانده 

  .مؤسسه نام داردحساب هاي   مانده کل بستانکارِی که مانده آن ها بستانکار است، عددي است که یحساب هاي کلیه ي و جمع مانده 

. مشاهده نمودمستقیماً در تراز چهار ستونی یا دو ستونی   مؤسسه را می توانحساب هاي بستانکار  کلِي بدهکار و مانده  کلِي مانده 

در ستون  مندرج  اعداد ي جمع کلیه  کل بدهکار و ي بدهکار که در زیر ستون مربوطه نوشته شده، همان مانده ي ستون مانده  جمع 

 ]57تصویر [ .سسه می باشدکل بستانکار مؤي تراز حساب هاي کل مشاهده می گردد، همان مانده بستانکار، که در ي مانده 

در غیر اینصورت به مانده . در گزارشات تراز چهار ستونی و تراز دو ستونی، همواره باید، مانده کل بدهکار و مانده کل بستانکار برابر باشد

حساب، باعث  چون معلوم نیست چه مبلغ غلطی و در کدام. هیچیک از حساب هاي کل، تا کشف مشکل و اصالح آن نمی توان اعتماد کرد

در حال حاضر، مانده کل بدهکار حساب هاي شرکت مهندسی مهران سیستم، برابر  57با توجه به تصویر شماره  .این اختالف گردیده است

  .ریال است 000/500/231با مانده کل بستانکار آن، و برابر با 

 براي یک محدوده زمانی) یا زیان(صورتحساب سود  )17

در این بخش می خواهیم، ضمن مرور روش تنظیم لیکن . شرح داده ایم) یا زیان(، راجع به صورتحساب سود در قسمتهاي قبلی این کتاب

را براي یک محدوده زمانی، بصورت ) یا زیان(خصوصاً می خواهیم صورتحساب سود . این صورتحساب مهم، مطالب جدیدي نیز فرا بگیریم

سه اعداد و ارقام این صورتحساب، با رقم محاسبه شده در قسمتهاي قبلی، نکات کلیدي و جالبی تهیه نموده و با مقای... تا تاریخ ... از تاریخ 

  .را براي خود روشن سازیم

و ترازنامه، یک گزارش تراز دو ستونی از حساب هاي کل تنظیم نموده و ) یا زیان(تنظیم گزارشاتی نظیر صورتحساب سود  زهمواره قبل ا

را ) یازیان(تهیه تراز دو ستونی، عالوه بر اینکه انتقال مانده بدهکار یا بستانکار حساب ها به صورتحساب سود . روي میز کار خود قرار دهید

به موقع و قبل از تنظیم  ،ن نتیجه را در پی خواهد داشت که چنانچه اشتباهی در ثبت معامالت وجود داشته باشدراحت تر می کند، ای

 هیهشات حسابداري را ترکشف گردد تا مبادا با استفاده از اعداد و ارقام غلط، صورتحساب، ترازنامه یا سایر گزا... صورتحساب، ترازنامه و 

راز دو ستونی، ابتدا یک نگاه کلی به اعداد و ارقام مندرج در آن بیاندازید و ببینید که این اعداد و ارقام منطقی گزارش ت نظیمپس از ت. نماییم

نمی تواند یک عدد خیلی بزرگ باشد، که اگر غیر از این بود حتماً  "هزینه آب، برق و گاز"مثالً مانده حساب (. بنظر می رسد یا خیر
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مطمئن محاسبه نموده و از مساوي بودن این دو عدد  جداگانهکل بستانکار را ي کل بدهکار و مانده ي ده سپس مان) اشتباهی رخ داده است

مانده "اینست که ابتدا جمع ستون  "کل بستانکار را جداگانه محاسبه نماییدي کل بدهکار و مانده ي مانده "منظور از عبارت (. شوید

وده و در زیر ستون، در محل مخصوص بنویسید، و زمانیکه که می خواهید جمع ستون موجود در تراز دوستونی را محاسبه نم "بدهکار

را در زیر ستون مربوطه درج کنید، حتماً با استفاده از ماشین حساب، اعداد موجود در ستون بستانکار تراز را با هم جمع  "مانده بستانکار"

کل ي نه اینکه با علم به اینکه مانده . درج نمایید ،کل بستانکاري ه دبزنید و حاصل جمع را بدست آورده و در محل مخصوص درج مان

، فراموش نکنید که حتماً از جمع زدن اعداد و ارقام موجود در ستون بستانکار صرفنظر کنیدکل بستانکار برابر باشد، ي بدهکار باید با مانده 

آمده را با هم مقایسه نمایید در غیر اینصورت، امتیاز، آزمایشی بودن  باید هر دو ستون را بطور جداگانه جمع زده و هر دو حاصل جمع بدست

مهران سیستم شرکت مهندسی  يصفحه ا 16دفتر کل  حساب هايي ورق زدن و خواندن مانده پس با )  تراز حساب ها از دست می رود

  ]57تصویر [.یک تراز دو ستونی تهیه می کنیم) کتاب حاضر 89تا  74صفحات (

  

  ٣١/٠٣/٩٣:تاریخ                    شرکت مھندسی مھران سیستم             تراز دو ستونی حساب ھای کل    

  
  ردیف
  

  
  گروه حساب

  
  نام حساب

  
  مانده بدھکار

  
  مانده بستانکار

١  
٢  
٣  
۴  
۵  
۶  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١۴  
١۵  
١۶  

  ی ھایدارا
  ی ھایدارا
  ی ھایدارا
  ی ھایدارا
  ی ھایدارا

  بدھی ھا
  بدھی ھا

  حقوق صاحبان سھام
  درآمدھا
  درآمدھا
  درآمدھا

  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا
  ھزینھ ھا

  صندوق
  بانک

  بدھکاران
  اموال، اثاثھ و تجھیزات

  اسناد دریافتنی
  بستانکاران

  اسناد پرداختنی
  سرمایھ

  درآمد تعمیرات
  درآمد نصب و راه اندازی

  درآمد برنامھ نویسی
  دفتر کارھزینھ اجاره 

  ھزینھ حقوق و دستمزد
  ھزینھ تبلیغات

  ھزینھ آب، برق و گاز
  ھزینھ مکالمات تلفن

٩٠٠ ٠٠٠ ۴٧  
٩٠٠ ٠٠٠ ۶۶  
٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٩ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ٠٠٠ ۶  

  
  
  
  
  
  

٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠۶  
٠٠٠ ۶١ ٠٠  
٠٠٠ ۶٠٠  
٠٠٠ ۵٠٠  

  
  
  
  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
١ ٠٠٠ ٠٠٠۵  
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٠٠٠ ۵٣ ٠٠  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢٣١ ۵٠٠ ٠٠٠  ٢٣١ ۵٠٠ ٠٠٠  :جمع کل
تا هم نگارش صورتحساب سریع تر و راحت تر شود و هم اینکه، چنانچه مشکل یا اشتباهی . یک گزارش تراز دو ستونی تنظیم نمایید) یا زیان(قبل از تهیه صورتحساب سود  ]57تصویر [

حساب ها باشد تا مبادا با مانده ي منزله آزمایش صحت درستی مانده  این تراز می تواند به. وجود داشت، هویدا گردد... در ثبت داد و ستدها در دفتر کل یا محاسبات یا انتقال اعداد و 

  .تنظیم نماییم) یا زیان(هاي غلط، صورتحساب سود 

  

  

در تراز چهار ستونی که اخیراً تهیه نمودیم، ترتیب قرار گرفتن حساب ها برایمان مهم نبود و به همان ترتیبی که حساب ها، در دفتر کل، 

ابتدا حساب هاي گروه  ،اما در عمل و به منظور منظم تر بودن گزارش، شایسته است. ساب ها را زیر هم لیست کردیمایجاد شده بود، نام ح

ابتدا یک . ی، سپس حساب هاي گروه بدهی و حقوق صاحبان سهام و در آخر حساب هاي گروه درآمدها و هزینه ها را بیاوریمیدارا

  .تنظیم می نماییم 58مطابق با تصویر شماره ) 31/3/93تا  1/2/93تاریخ  زا(صورتحساب براي کل دوره مالی 
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٩۴ 

  

  )یا زیان(صورتحساب سود 
  ٣١/٠٣/٩٣: تا تاریخ   ٠١/٠٢/٩٣: شرکت مھندسی مھران سیستم                                                    از تاریخ

  
  

  بدهکار                                                        بستانکار                                 درآمد ها                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 ٠٠٠/۵٠٠/٣درآمد تعمیرات                                                                                      .۴
 ٠٠٠/٠٠٠/٢٠درآمد نصب و راه اندازی                                                                        .۵
 ٠٠٠/٠٠٠/٩٢نویسی                                                                             درآمد برنامھ  .۶

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       
  لایر   ٠٠٠/۵٠٠/١١۵:    جمع کل درآمد ھا                                                                            

  

  بستانکار                      هزینه ها                                                                             بدهکار                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ھزینھ اجاره دفترکار                         .۶
 ٠٠٠/٠٠٠/٣۶                ھزینھ حقوق و دستمزد     .٧
 ٠٠٠/۶٠٠/١ھزینھ تبلیغات                                 .٨
 ٠٠٠/۶٠٠ھزینھ آب، برق و گاز                       .٩

  ٠٠٠/۵٠٠ھزینھ مکالمات تلفن                         .١٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             

  لایر   ٠٠٠/٧٠٠/۵٨:    جمع کل ھزینھ ھا                                  
  

  جمع کل درآمدھا  –جمع کل ھزینھ ھا = خالص ) یا زیان(سود 
   ٠٠٠/۵٠٠/١١۵ –  ٠٠٠/٧٠٠/۵٨=   ٠٠٠/٨٠٠/۵۶لایر 

  
  

  ریال  000/800/56= سود خالص 

  
آن ها، بطور مکرر دفتر کل ي یک تراز دو ستونی تهیه می نماییم تا مجبور نباشیم در زمان نوشتن عناوین حساب ها و درج مانده ) یا زیان(قبل از تنظیم صورتحساب سود  ]58تصویر [

البته . شوید بیاندازید یا در تشخیص گروه حساب ها دچار تردیدی را از قلم یرا ورق بزنیم، چنانچه به این توصیه عمل نکنید، ممکن است ضمن تنظیم صورتحساب، حساب یا حساب ها

حساب ها، کاربردي ندارد، لیکن امتیازات دیگري نظیر درج عناوین حساب ها، ي براي یک محدوده زمانی، تراز تهیه شده، جهت انتقال مانده ) یا زیان(در هنگام تنظیم صورتحساب سود 

براي یک محدوده زمانی نیز ) یا زیان(به همین دلیل تهیه تراز حساب هاي کل، قبل از تنظیم صورتحساب سود . دارد... تدها در دفتر کل و آزمایش صحت درستی عملیات ثبت داد و س

، براي تراز "2015داري مهران نرم افزار حساب"چنانچه در جلد پنجم از این کتاب، مشاهده خواهید نمود، در نرم افزار حسابداري بسیار صاحب نام و معتبري چون . توصیه می شود

اما تعیین محدوده زمانی براي . تعبیه گردیده است که این خالف اصول حسابداري کالسیک است "..تا تاریخ ... از تاریخ "تعیین محدوده زمانی بصورت ي حسابهاي کل نیز، گزینه 

حتی براي گزارش تراز نیز فعال و در دسترس ،نسته از آن چشم پوشی کند و صالح دیده که محدوده زمانیی دارد که طراح و برنامه نویس آن نرم افزار، نتوایگزارش تراز، کاربردها

یا (براي یک محدوده زمانی تنظیم می گردد و گزارشات تراز حساب ها و ترازنامه ) یا زیان(در حسابداري دوبل به ما آموزش داده می شود که گزارش صورتحساب سود . کاربران باشد

در آینده، خصوصاً، زمانیکه وارد بحث خرید و فروش  .البته از نظر مؤلف این محدودیت، ضرورتی ندارد. فقط به صورت، از ابتداي دوره مالی تا یک تاریخ مشخص تهیه می شود) نبیال

قدیمی و کالسیک حسابداري را نقض می کنیم که بهتر است صرفاً  بقدري توصیه ها و نوشته هاي اساتید) یا زیان(کاال می شویم و مخصوصاً در همین قسمت تنظیم صورتحساب سود 

ر یِّغَتَر و الیجِحتَقراردادي بودن و فن بودن حسابداري و دفتر داري دوبل، به این معنی نیست که حسابداري فنی م .این اصول را زیر پا نگذاریم تمامیبه منظور احترام به آن بزرگواران، 

بعنوان مثال کد گذاري براي حساب ها یا اختصاص یک شماره به هر حساب، در گذشته معمول . حسابداري نیز پویاست و به اقتضاي زمانه تغییر می کند ،فنونبلکه نظیر دیگر . است

با استفاده از نام حساب، می تواند گردش و چطور یک بانک بدون اختصاص یک شماره منحصر به فرد بعنوان شماره حساب، به هر شخص حقیقی یا حقوقی، و صرفاً  هاما امروز. نبود

حسابداري و دفتر داري باعث تحوالت بسیاري در روش هاي  ،علی الخصوص اختراع کامپیوتر و استفاده بسیار گسترده از آن در حسابداري. حساب ها را داشته باشدي کلیه ي مانده 

ایده بدهید اما جمع و خصوصاً اهل فن را در نظر بگیرید . پویا فکر و عمل کنید اما با چشم بسته کاري انجام ندهید. اشیدپس تابع اصول باشید اما متعصب و انعطاف ناپذیر نب. گشته است

رآمد تر و سریع تري کاساده تر، ما در جلد هاي بعدي این کتاب روش هاي بسیار . اگر روش بهتري براي انجام یک عمل یا تهیه یک گزارش دارید آن را ارائه دهید! و تک روي نکنید

  .ارائه خواهیم داد) یازیان(سود  جهت برخی محاسبات، نظیر محاسبهنسبت به روش هاي قدیمی حسابداري، 
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٩۵ 

  

چنانکه . 17از ابتدا تا یوم جاري، براي مؤسسات خدماتی، نظیر شرکت مهندسی مهران سیستم، آسان است) یا زیان(تهیه صورتحساب سود 

مشهود است، پس از نوشتن عنوان مؤسسه و محدوده زمانی مورد نظر، اسامی حساب هاي گروه درآمد به همراه  58در تصویر شماره 

آن ها را نوشته و ي آن ها را لیست کرده و جمع کل درآمدها را محاسبه نموده و سپس لیست حساب هاي هزینه و مانده ي آخرین مانده 

حاصل از فعالیت اقتصادي ) یا زیان(از جمع کل درآمد ها کسر می کنیم تا سود  زینه ها رابا یکدیگر جمع می کنیم و در خاتمه جمع کل ه

و برعکس اگر  سود خالصبود، حاصل تفریق فوق ها رگتر از جمع کل هزینه زدر صورتیکه جمع کل درآمدها عددي ب. مؤسسه بدست آید

  .اعالم می نماییم زیان خالصقالب  جمع کل هزینه ها، مبلغی بیش از جمع کل درآمدها بود، حاصل را در

این گروه از اهل فن، جمع کل . در صورتحساب استفاده می نمایند سود ویژهخالص از اصطالح  بعضی از حسابداران بجاي عبارت سود

یان خالص نیز بجاي ز زیان ویژهبه طریقی مشابه، عبارت . می خوانند زیان ناویژهو جمع کل هزینه ها را  سود ناویژهدرآمدها را 

  .گاهی استفاده می گردد

الی  1/2/93مشخص شد که فعالیت اقتصادي شرکت مهندسی مهران سیستم، در محدوده زمانی ) یا زیان(با تنظیم صورتحساب سود 

 31/2/93تا  1/2/93اگر به صورتحساب تهیه شده در محدوده زمانی . ریال، سود خالص در بر داشته است 000/800/56،    31/3/93

 31شرکت در بازه زمانی منتهی به  تصاديقحاصل از فعالیت ا) سود ویژه(مشاهده می گردد که سود خالص  ]45تصویر [مراجعه نمایید 

ریال کسر کنیم، واضح است که عدد سود  000/800/56ریال بوده است که اگر این عدد را از مبلغ  000/100/27برابر با  93اردیبهشت ماه 

  000/800/56  -  000/100/27=   000/700/29ریال                                          . بدست می آید 1393خالص، در طول خرداد ماه 

یکماهه، بدین شکل معمول نیست و قاعدتاً این صورتحساب براي همان محدوده زمانی مورد نظر دوباره باید ) یا زیان(البته محاسبه سود 

بلکه بدست آوردن . خالص نمی باشد) یا زیان(حساب، فقط بدست آوردن مقدار سود به این دلیل که هدف از تنظیم این صورت. تنظیم گردد

چگونه ) یا زیان(بعالوه ما باید بدانیم که این سود  .نیز جزء اهداف تهیه این گزارش است... مقادیري نظیر سود ناخالص، زیان ناخالص و 

مدر تَ هر بخش از فعالیت هاي مؤسسه ي ما چه میزان. ق شده استقَّحسهیم بوده اند، که این مهم، با مشاهده ) یازیان(این سود  قِقُّح

  .خواهد شد دركرویت و رقم مانده هر یک از حساب هاي گروه درآمد و هزینه ي مندرج در صورتحساب، 

) یا زیان(این کتاب ارائه گردیده است، یک صورتحساب سود  89تا  74نمونه اي که در صفحات  يصفحه ا 16با استفاده از دفتر کل  لحا

  .تنظیم می نماییم 31/3/93تا  1/3/93براي محدوده زمانی 

مجموعاً هشت . (هزینه ها داریم درآمد و پنج حساب از گروه سه حسابِ ،مشاهده می گرددمونه ن لِکُ حسابی که در دفترِ شانزده در بینِ 

سپس بدون توجه به ثبت هاي  ؟در محدوده مورد نظر، گردش داشته است ،حساب کل هشتکدامیک از این  باید ببینیم که) حساب کل

خارج از بازه زمانی مورد نظر، گردش بدهکار و گردش بستانکار هریک از حساب ها را محاسبه نموده و با کسر کردن این دو گردش، مانده 

تدا تا انتهاي خرداد ماه، با کسر کردن مانده بستانکار از مانده بدهکار، بدست می آوریم در بازه زمانی اب ،موصوف را حسابِ هشتهر یک از 

  .و حاصل را جهت تنظیم صورتحساب استفاده می کنیم
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قدري مشکل تر است که در جلد چهارم از ) یا زیان(البته براي فروشگاه ها، شرکت ها و سایر مؤسساتی که اقدام به خرید و فروش کاال می کنند، تنظیم صورتحساب سود  

در آنجا حسابدار با مشکالتی نظیر . ولیدي، پیچیده استتنظیم این صورتحساب براي کارخانجات و کارگاه هاي ت. این کتاب بطور مفصل راجع به آن توضیح خواهیم داد

براي عملیات تولیدي و صنعتی ) یا زیان(تنظیم صورتحساب سود . محاسبه قیمت تمام شده محصوالت مواجه می گردد که بسته به نوع محصول، مسائل خاص خود را دارد

در آنجا تنظیم کننده صورتحساب نمی تواند به همین سادگی جمع . تسلط کافی دارند بر می آید "نعتیحسابداري ص"فقط از عهده حسابداران خبره و با تجربه که به مباحث 

 .را محاسبه نماید) یا زیان(هزینه ها را از درآمد ها کسر کند و سود 
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٩۶ 

  

با توجه به ستون تاریخ، در . مراجعه کنید) کتاب 77صفحه (نمونه  از دفتر کلِ 4ایجاد شده در صفحه  "درآمد تعمیرات" به حسابِ: اول

آن در محدوده  بدهکار و گردش بستانکارِ پس گردشِ. آن ثبت نشده است ، هیچ مبلغی در ستون بدهکار ویا بستانکار 93سال  3طول برج 

  :بنابراین. صفر می باشد ،حساب نیز در این محدودهي صفر بوده و در نتیجه مانده  ،مورد نظر

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "درآمد تعمیرات"حساب ي مانده =  0) صفر( 

این حساب . را مالحظه نمایید) حاضر کتاب 82صفحه (دفتر کل نمونه   از  9 موجود در صفحه  "درآمد نصب و راه اندازي"  حسابِ: دوم

ریال بستانکار شده  000/000/4که هر دو در محدوده زمانی مورد نظر قرار دارد، دو بار و هر بار به مبلغ  25/3/93و  4/3/93در تاریخ هاي 

یال و گردش بدهکار ر 000/000/8=  000/000/4+000/000/4برابر با  "درآمد نصب و راه اندازي"بنابراین گردش بستانکار حساب . است

  :پس .ریال می باشد 000/000/8حساب بستانکار بوده و در بازه زمانی ي در نتیجه مانده . حساب صفر است

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "درآمد نصب و راه اندازي"حساب ي مانده =   000/000/8ریال ) بستانکار(

فقط یک ثبت بستانکار . را بررسی نمایید) کتاب 83صفحه (از دفتر کل نمونه  10ر صفحه افتتاح شده د "درآمد برنامه نویسی"حساب : سوم

 ي داراي مانده عنوان شده،حساب  ،بنابراین. که در محدوده مورد نظر ما وجود دارد دیده می شود 15/3/93ریالی، بتاریخ  000/000/50

  :در نتیجه. می باشد 1393ریال در طول خرداد ماه  000/000/50بستانکار، معادل با 

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "برنامه نویسیدرآمد "حساب ي مانده =   000/000/50ریال ) بستانکار(

که از گروه هزینه هاست را ) تاب حاضرک 76صفحه (از دفتر کل  3موجود در صفحه  "هزینه اجاره دفتر کار"حسابی با عنوان : چهارم

ریالی بدهکار زده شده است که در محدوده مورد نظر ما می باشد و  000/000/10دوم از این حساب یک ثبت  ردر سط فقط. بررسی کنید

در طول خرداد ماه  "هزینه اجاره دفتر کار"بدهکار حساب  در نتیجه، گردشِ. هیچ مبلغی در ستون بستانکار این حساب مشاهده نمی گردد

این حساب در محدوده مورد نظر ما بدهکار ي پس مانده . ریال و گردش بستانکار این حساب صفر است 000/000/10برابر با  1393سال 

  :با این توصیف. ریال می باشد 000/000/10و برابر با 

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "هزینه اجاره دفتر کار"حساب ي مانده =   000/000/10ریال ) دهکارب(

سه سطر اول . ایجاد گشته توجه نمایید) کتاب 84صفحه (از دفتر کل نمونه  11که در صفحه  "هزینه حقوق و دستمزد"به حساب : پنجم

بتاریخ مشترك  6و  5و  4ماست، لیکن سطرهاي و خارج از بازه زمانی مورد نظر  1393ثبت شده در این حساب مربوط به اردیبهشت ماه 

. ریالی گردیده است 000/000/18بوده که جمعاً باعث گردش بدهکار  31/3/93الی  1/3/93داخل در بازه زمانی  30/3/93

بدهکار، در طول خرداد ماه، برابر  بستانکار این حساب صفر و گردشِ پس گردشِ )000/000/18=000/000/7+000/000/6+000/000/5(

  :بنابراین داریم. ریال می باشد 000/000/18با 

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "هزینه حقوق و دستمزد"حساب ي مانده =   000/000/18ریال ) دهکارب(

فاقد هر گونه ثبت در ) کتاب 85صفحه (از دفتر کل نمونه  12موجود در صفحه از گروه هزینه ها و  "هزینه تبلیغات"کل حساب : ششم

  :پس. محدوده زمانی مورد نظر می باشد

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "هزینه تبلیغات"حساب ي مانده =  0) صفر(



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

٩٧ 

  

براي محدوده زمانی مورد نظر، ) حاضر  کتاب 86صفحه (از دفتر کل نمونه  13موجود در صفحه  "هزینه آب، برق و گاز" کلِحساب : هفتم

براي ریال و گردش بستانکار  000/300برابر  93خرداد ماه  در طولپس گردش بدهکار آن . ریالی بدهکار دارد 000/300فقط یک ثبت 

  :با این توصیف .صفر استاین بازه زمانی، 

  31/3/93الی  1/3/93بازه زمانی در  "هزینه آب، برق و گاز"حساب ي مانده =  300/ 000) بدهکار(

است که این حساب کل، ) دفتر کل نمونه 14صفحه (حاضر کتاب  87ایجاد شده در صفحه  "هزینه مکالمات تلفن"آخرین حساب : هشتم

  :بنابراین. فاقد هر گونه گردش بدهکار یا بستانکار در محدوده زمانی مورد نظر است

  31/3/93الی  1/3/93در بازه زمانی  "ت تلفنهزینه مکالما"حساب ي مانده =  0) صفر(

شرکت مهندسی مهران سیستم را براي خرداد ماه ) یا زیان(حال با توجه به مانده حساب هاي گروه درآمدها و هزینه ها، صورتحساب سود 

  ]59تصویر [. تنظیم می نماییم 1393

  )یا زیان(صورتحساب سود 
  ٣١/٠٣/٩٣: تا تاریخ   ٠١/٠٣/٩٣: از تاریخ                                    شرکت مھندسی مھران سیستم                

  
  

  بستانکار                   درآمد ها                                                                          بدهکار                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 ٠                     درآمد تعمیرات                                                                 .٧
 ٠٠٠/٠٠٠/٨درآمد نصب و راه اندازی                                                                        .٨
 ٠٠٠/٠٠٠/۵٠درآمد برنامھ نویسی                                                                              .٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       
  لایر   ٠٠٠/٠٠٠/۵٨:    جمع کل درآمد ھا                                                                            

  

  بدهکار                                                        بستانکار                                                                   هزینه ها          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ٠٠٠/٠٠٠/١٠ھزینھ اجاره دفترکار                         .١١
 ٠٠٠/٠٠٠/١٨ھزینھ حقوق و دستمزد                     .١٢
 ٠ھزینھ تبلیغات                                 .١٣
 ٠٠٠/٣٠٠ھزینھ آب، برق و گاز                       .١۴
  ٠ھزینھ مکالمات تلفن                         .١۵

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             
  لایر   ٠٠٠/٣٠٠/٢٨:    جمع کل ھزینھ ھا                                  

  
  جمع کل درآمدھا  –جمع کل ھزینھ ھا = خالص ) یا زیان(سود 

  ٠٠٠/٠٠٠/۵٨  –  ٠٠٠/٣٠٠/٢٨=   ٠٠٠/٧٠٠/٢٩لایر 
  
  

  ریال  000/700/29= سود خالص 

  
  .بدست آیددر آن محدوده زمانی،  ،خالص) یا زیان(تا سود  ،به صورتحساب منتقل نمایید ،مانده هاي بدست آمده براي محدوده زمانی مورد نظر را ]59تصویر [
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٩٨ 

  

زمانی  ههر چند که در باز. حساب هاي گروه هزینه ها و درآمد ها را قید نماییدي ، نام کلیه )یا زیان(در هنگام تنظیم صورتحساب سود 

. نبریم "رآمد تعمیراتد"می توانستیم در صورتحسابی که اخیراً تهیه نمودیم، اصالً نامی از حساب . مورد نظر، هیچ گردشی نداشته باشند

لیکن . را از قلم می انداختیم، تاثیري در محاسبه سود خالص نداشت "هزینه مکالمات تلفن"و  "هزینه تبلیغات"همچنین اگر حساب هاي 

برنامه در واقع، به آگاهی مدیران و . با گردش صفر، قید می کنیم، خود نوعی اطالع رسانی است را "درآمد تعمیرات"همین که نام حساب 

یا صفر بودن  ! هیچ درآمدي از تعمیرات نداشته ایم، پس فکري بکنید  که ما  ریزان و سایر پرسنل و یا سهامداران شرکت می رسانیم

  .و بی مباالتی مسئولین ذي ربط باشدهزینه تبلیغات، شاید نشان دهنده کوتاهی 

صوراعداد و ارقام ي بلکه با بررسی کلیه . خالص یا ویژه نیست) یا زیان(ن سود فقط براي نشان دادن یک مبلغ بعنوا) یا زیان(سود  سابِتح

 .می کرد  پیدا  تحقق  باید چگونه  یا   چگونه تحقق پیدا کرده  )یا زیان(سود   این  که فهمید   می توان ) حتی صفرها(  مندرج در آن،

اثبات می کند و نقاط قوت و ضعف عملکرد اقتصادي یش نحوه محاسبه، و نمارا با ذکر دلیل ) یا زیان(این صورتحساب بروشنی میزان سود 

  .مؤسسه شما را نشان می دهد

. اما نگران نباشید. زمان بر باشد يه اروسبراي یک محدوده زمانی، درعمل، پ  )یا زیان(محاسبه و تنظیم صورتحساب سود بنظر می رسد، 

از کامپیوتر براي اینگونه محاسبات  ،در حسابداري ،امروزه. براي فراگیري و درك این صورتحساب مهم انجام دادیم ،ما این محاسبات را

می شود، براي تهیه یک نیز و طافت فرسا، که معموالً باعث بروز اشتباهات محاسباتی  استفاده می شود و نیازي به محاسبات طوالنی

  .ب در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرددر جلد پنجم از این کتا. گزارش نیست

 ترازنامه نمونه )18

 .ی ها و بدهی هاي مؤسسه را در یک زمان خاص نشان می دهددارای وضعیت کلِ ،گزارش ترازنامه که به آن بیالن هم گفته می شود

. 18میگردند محسوبو تراز حساب هاي کل سه گزارش اصلی حسابداري ) یا زیان(گزارش ترازنامه، به همراه دو گزارش صورتحساب سود

استخراج  ]57تصویر [ ی و بدهی را از تراز دو ستونی تهیه شده از دفتر کلسامی و مانده حساب هاي گروه دارایجهت تهیه ترازنامه ابتدا ا

آن لیست می کنیم و هر یک را جداگانه جمع  زبدهی را بعد اکل ی را در باال و حساب هاي دارایکل از گروه نموده و سپس حساب هاي 

چنانچه جمع کل بدهی . ی ها، میزان سرمایه را در تاریخ ترازنامه محاسبه می نماییمن جمع کل بدهی ها از جمع کل دارایزده و با کم کرد

  .دارائی ها بیشتر باشد، مؤسسه مورد نظر ورشکسته محسوب می گرددها، از جمع کل 

اگر بخاطر داشته باشید، این شرکت . نمایش داده شده است 60در تصویر شماره  31/3/93ترازنامه شرکت مهندسی مهران سیستم، بتاریخ 

، پس از 31/3/93که با محاسبه سرمایه در تاریخ ریال، تأسیس نمودیم  000/000/100با سرمایه ابتداي دوره  1/2/93فرضی را در تاریخ 

ریال  000/800/56به عبارت دیگر سرمایه مؤسسه مبلغ . ریال گشته است 000/800/156دو ماه فعالیت اقتصادي، سرمایه شرکت بالغ بر 

ایه ناشی از سود خالص ، این افزایش سرم و با توجه به اینکه مهندس، هیچ سرمایه گذاري جدیدي در شرکت ننموده .است رشد کرده

  .فعالیت هاي اقتصادي شرکت مهندسی مهران سیستم بوده است

                                                           
18
ا نیز جزء گزارشات اصلی حسابداري بحساب می آورند که با را نیز، در کتب خود معرفی نموده و آن ر "صورتحساب سرمایه"بعضی از مؤلفین محترم، گزارش دیگري تحت عنوان  

ما مزیت قابل توجهی در این گزارش ندیدیم و از ذکر و شرح آن در این کتاب خود . احتساب صورتحساب سرمایه، تعداد گزارشات اصلی در حسابداري دوبل، بالغ بر چهار گزارش می شود

از جمله می توان به گزارشات صورت گردشِ وجوه نقد، تراز . ابداري دوبل بسیار بیشتر از سه یا چهار گزارش است و بسیار متنوع می باشدالبته تعداد گزارشات در حس. داري می نماییم

یک کل،  گردش و مانده ي  ن هايسلسله مراتبیِ کلیه ي حساب ها، تراز سلسله مراتبیِ حساب هاي مانده دار، گردش و مانده ي کلیه ي حساب هاي معین،  گردش و مانده ي معی

ک کل و انواع کاربرگ ها اشاره کلیه ي حساب هاي تفصیلی، گردش و مانده ي تفصیلی هاي یک معین، معین هاي بدهکار یا بستانکار یک کل، تفصیلی هاي بدهکار یا بستانکار ی

برابر قانون، باید به ادارات دارایی محل فعالیت اقتصادي مؤسسه، ارائه گردد نیز، جزء گزارشات  حتی گزارشات دوره اي و فصلی مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالیاتی که. نمود

 .حسابداري به حساب می آیند
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  تراز نامه
              ٣١/٠٣/٩٣: شرکت مھندسی مھران سیستم                                                                                      تاریخ

  
  

  بدهکار                                                        بستانکار                                                     ی ها                      دارای

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 ٠٠٠/٩٠٠/۴٧صندوق                                         .١
 ٠٠٠/٩٠٠/۶۶بانک                                            .٢
 ٠٠٠/٠٠٠/٣٣بدھکاران                                      .٣
 ٠٠٠/٠٠٠/١٩   اموال، اثاثھ و تجھیـزات                 .۴
 ٠٠٠/٠٠٠/۶اسناد دریافتنی                                 .۵

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 
  لایر   ٠٠٠/٨٠٠/١٧٢:   ی ھاجمع کل دارای                       
  

  بدهکار                                                        بستانکار                                                      بدهی ها                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 ٠٠٠/٠٠٠/١بستانکاران                                                                                          .١
 ٠٠٠/٠٠٠/١۵اسناد پرداختنی                                                                                      .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       
  لایر   ٠٠٠/٠٠٠/١۶:   جمع کل بدھی ھا                                                                              

  
  ی ھاــع دارایجمـــ –جمـع بدھی ھا    =  ســـــرمـــــایــــھ

  ٠٠٠/٨٠٠/١٧٢ – ٠٠٠/٠٠٠/١۶=  ٠٠٠/٨٠٠/١۵۶لایر 
  
  

  ریال  000/800/156= سرمایه 
  31/3/93ترازنامه شرکت مهندسی مهران سیستم در تاریخ   ]60تصویر [

  

  

 جمع بندي کلی مطالب )19

ما دراین کتاب روش ثبت داد و . حسابداري دوبل، کاري فنی است و قواعد و روش هاي مخصوصی دارد که باید آن را از اهل فن یاد گرفت

 ، "بستانکار"و  "بدهکار"از معانی لغوي عبارات  غو فهمیدیم که بدهکار و بستانکار کردن حساب ها، فار ستد ها در دفتر کل را فرا گرفتیم

اما عناوین حساب ها و روشی که در دفتر داري پیش گرفتیم . نانوشته و اتفاق نظر بین همه حسابداران استقرار، عرف یا قرارداد صرفاً یک 

تا حدي که با تکیه بر دانسته هاي تحصیل شده از مطالعه این کتاب، عمالً نمی توان کار حسابداري و دفتر داري دوبل را . بسیار ابتدائی بود

تراز حساب هاي مفهوم ، روش ثبت در دفتر کل ،دانشجو با مفهوم بدهکار و بستانکاری یاما هدف از نگارش این متن بیشتر آشنا .شروع کرد

بود که اگر دانشجو بدقت مطالعه کرده باشد، نه تنها این مفاهیم به اندوخته هاي علمی و ) ترازنامه(و بیالن  )زیانیا (کل، صورتحساب سود 

گردیده، بلکه با بسیاري از اصطالحات حسابداري نظیر، گردش بدهکار، گردش بستانکار، ماهیت حساب ها، گروه هاي  هفنی وي اضاف

دفتر روزنامه، سند "توصیه می شود جلد بعدي این کتاب، با عنوان . نیز آشنا شده است... حساب، مانده کل بدهکار، مانده کل بستانکار و 

در جلد دوم، خواهید دید که امروزه از چه عناوینی براي حساب هاي . را نیز مطالعه نمایید "بداري دوبلحسابداري و مستند سازي در حسا



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١٠٠ 

  

 "حساب هاي دریافتنی"بلکه انتخاب نام . در دفتر کل ایجاد نمی کنند "بدهکاران"بعنوان مثال، دیگر حسابی بنام . کل استفاده می شود

 "بستانکاران"به جاي  "حساب هاي پرداختنی"یا عبارت . د این حساب را بهتر نشان می دهدهم زیباتر است و هم مفهوم و هدف از ایجا

در جلد بعدي این کتاب، خواهید دید که چگونه حسابداران، . که در گذشته استفاده می شد، انگیزه ایجاد این حساب را بهتر بیان می نماید

براي دفاع از  چگونه دالیل از پیش فراهم شده اينمایند را اثبات می کنند و صحت و درستی اعداد و ارقامی که در دفاتر خود ثبت می 

. می پرورانند ، در آستین شات خودرحساب ها، صورتحساب ها، ترازها و سایر گزاي درستی مانده صحت آرتیکل هاي ثبت شده در دفاتر و 

ی و سایر سازمان ها و نون بیشتر مورد توجه ادارات دارایکدر مورد مسائلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري که هم ا

، عالوه بر پنج از حساب ها بیشتريهمچنین گروه هاي . نهادهاي مربوطه قرار گرفته و نحوه ثبت و تهاتر و محاسبات آن شرح خواهیم داد

  بدهی ها.2   ی هایدارا.1   به پنج گروه فقط   ، حساب ها در جلد بعدي  .معرفی خواهیم نمود ،کتاباین  در متن گروه عنوان شده

بلکه گروه هاي دیگري از حساب ها نظیر گروه حساب هاي انتظامی، . محدود نمی شود ، هزینه ها.5  و درآمدها .4  حقوق صاحبان سهام.3

بعالوه گروه هاي تعریف شده قبلی را نیز به چند زیر گروه حساب تقسیم بندي نموده و راجع به . را تعریف خواهیم نمود... فروش، خرید و 

...  ي ثابت و ی هاگروه هاي دارایی هاي جاري، دارایی هاي غیر جاري، دارایدارایی ها را به زیر   مثالً . آن ها بیشتر بحث خواهیم کرد

  .طبقه بندي نموده و هر زیر گروه را تشریح خواهیم کرد

مِ حساب هاي کلی که در جلدی با عناوین، یحساب ها. و متنوع تر می باشد  بروز تر  ،یردگمورد استفاده قرار می  مالی،  رِامو کتابِ دو

، وام هاي پرداختنی حق االمتیاز،   سرقفلی،  زمین و ساختمان،  پیش پرداخت ها،  اسناد برگشتی،  اسناد در جریان وصول، تنخواه گردان، 

ثبت داد  ، با شکل کاملتري از دفتر روزنامه و کل و طرزدر جلد بعدي. از مهمترین عناوین جدید در دفتر کل است که با آن آشنا خواهید شد

  .شد یدد حسابداري، آشنا خواهاسناقال اعداد و ارقام از دفتر روزنامه به دفتر کل و روکش کردن تو ستدها در دفتر روزنامه و ان

مورد  "ر روزنامه، سند حسابداري و مستند سازي در حسابداري دوبلتدف"کد گزاري حساب ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در کتاب 

امروزه، با  .ایجاد کدینگ مناسب حساب ها، زیر ساخت طراحی و اجراي یک سیستم حسابداري کارآمد است. اهد گرفتتوجه قرار خو

کد گذاري صحیح حساب ها، بسیار مورد توجه ... استفاده از کامپیوتر، در امور حسابداري و دفتر داري شرکت هاي تولیدي، بازرگانی و 

در جلد ) تنظیم و ثبت سند اختتامیه(سند افتتاحیه در ابتداي دوره ي مالی و عملیات بستن حساب ها  نحوه ثبت. حسابداران قرار گرفته است

خصوصاً، روش شروع دفتر داري، براي مؤسساتی که مدتی از تأسیس آن ها گذشته است و تا به امروز داراي . بعدي، شرح داده خواهد شد

  .گرفت دفاتر حسابداري نبوده اند، مورد بحث قرار خواهد

ه در خاتمه از کلیه اساتید، صاحبنظران و حسابداران گرامی، در خواست می نماییم که با نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود، در هرچ

  .ندن این اثر، اینجانب را یاري نمایپربارتر نمود

  

  

  کرــــــــــــــبا تش

  1393تابستان 

  مهران فروردیــن

09123878011  
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 مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداري دوبلآزمون  )20

لیه سؤاالت و تمرینات زیر برآیید، دنبال کرده باشید، باید بتوانید از عهده کرا ها دوبار، بدقت مطالعه نموده و مثالکتاب را حداقل این اگر متن 

رگه امتحانی خود را در حضور استاد حسابداري حال بدون مراجعه به متن کتاب به سؤاالت زیر در مدت زمان یکساعت پاسخ داده و سپس، ب

) براي هر پاسخ کامل و صحیح یک نمره در نظر بگیرید. (به خود بدهید 20یا یک حسابدار با تجربه، تصحیح نموده و یک نمره بین صفر تا 

آموزشی این کتاب را ارزیابی نموده و آن پیامک بزنید تا بتوانیم میزان بازده  09123878011به شماره موبایل فقط یکبار لطفاً نمره خود را 

  .دیگر هموطنان، ارتقاء دهیماستفاده را براي 

  

  .کدامیک از دفاتر زیر جزء دفاتر اصلی در حسابداري دوبل محسوب می گردد   )یک

  گزینه الف و ب) د                   دفتر معین ) ج                   دفتر کل ) ب                   دفتر روزنامه ) الف                                

  

  :حسابداري را تعریف کنید )دو

  

  

  حسابدار چه کسی است؟ )سه

  

  

  :دفتر روزنامه و دفتر کل را تعریف کنید )چھار

  

  

ریال باشد،  000/500  بدهکار آن،ي ریال و مانده  000/000/10  برابر با  "صندوق" اگر گردش بدهکار حساب  )پنج

  صحیح کدامیک از موارد زیر است؟ ي گزینه

  .ریال است 000/500/10  برابر با "صندوق"مانده بستانکار حساب ) الف                                                       

  .است  ریال  000/500/9   برابر با  "صندوق"مانده بستانکار حساب ) ب                                                        

  .ریال است  000/500/9  برابر با  "صندوق" حساب   گردش بستانکار) ج                                                         

  .ریال است  000/500/10  ابر بابر  "صندوق" حساب   گردش بستانکار) د                                                          
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  :برابر است بابراي یک مؤسسه خدماتی جمع کل درآمدها  )شش

  سود ویژه) د    سرمایه                    ) ج                        ی ها یدارا) ب                        سود نا خالص) الف                           

  

  کدامیک از گزارشات زیر براي یک دوره زمانی تهیه و تنظیم می گردد؟ )ھفت

  بیالن) د          تراز دو ستونی حساب هاي کل    ) ج              )یا زیان(صورتحساب سود ) ب            ترازنامه   ) الف                    

  

  ماهیت حساب به چه معناست؟ )ھشت

  

  

  گردش بدهکار و گردش بستانکار یک حساب، چگونه محاسبه می شود؟ )نه

  

  

  است؟ غلطکدامیک از جمالت زیر  )ده

  .هرگز نباید در ستون بستانکار یک حساب با ماهیت بدهکار عددي ثبت نمود که مانده آن حساب بستانکار شود) الف                           

  .بدهکار یک حساب با ماهیت بستانکار عددي ثبت نمود که مانده آن حساب بدهکار شود  در ستون  هرگز نباید) ب                            

  .هرگز نباید در ستون بستانکار یک حساب با ماهیت بدهکار عددي ثبت کرد) ج                             

  .کتر از گردش بدهکار آن حساب باشدکوچ  عددي  همواره باید  هیت بدهکاربا ما گردش بستانکار یک حساب ) د                              

  

  ی، حساب هاي گروه بدهی می گویند؟یبه چه حساب ها )یازده

  

  

  چه چیزي را نشان می دهد؟چه ماهیتی دارد و ی، یمانده یک حساب از گروه دارا )دوازده

  

  



 مھران فروردین: تألیف)                                                         جلد اّول(امور مالی 
 

١٠٣ 

  

  :یک مؤسسه برابر است با ییحساب هاي کل گروه داراي جمع مانده هاي کلیه  )سیزدھم

  بیالن مؤسسه) د                   درآمد مؤسسه ) ج               سرمایه مؤسسه    ) ب               ثروت مؤسسه    ) الف                      

  

  :حساب هاي با ماهیت بدهکار برابر است باي کلیه ي جمع مانده  )چھارده

  هیچکدام) د                  گردش کل بدهکار  ) ج                    مطالباتجمع کل ) ب                   جمع کل بدهی ها ) الف          

  

  مانده کل بستانکار چگونه محاسبه می شود؟ )پانزده

  

  

  

برابر     "گردش کل بدهکار –کل بستانکار گردش "   در تراز چهار ستونی حساب هاي کل، حاصل تفریق )شانزدھم

  :است با

  سرمایه مؤسسه) د               صفر    ) ج                  مانده کل بستانکار  ) ب                  مانده کل بدهکار  ) الف                       

  

ریال و جمع گردش  000/000/100ی یک مؤسسه خدماتی یاگر جمع گردش بدهکار حساب هاي کل گروه دارا )ھفدھم

ریال بوده و جمع گردش بدهکار حساب هاي کل گروه بدهی همان  000/000/40ی آن یبستانکار حساب هاي کل گروه دارا

. ریال باشد 000/000/200ریال و جمع گردش بستانکار حساب هاي گروه بدهی آن نیز  000/000/190مؤسسه 

  :مطلوبست محاسبه ي سرمایه مؤسسه خدماتی

  

ریال و جمع کل بدهی هایش  000/000/1فرض کنید، جمع کل مطالبات یک مؤسسه از اشخاص دیگر  )ھجدھم

مدیر مؤسسه وامی با سر رسید باز پرداخت یکساله، بدون بهره و کارمزد و سایر هزینه هاي . ریال است 000/000/200

  :می گیرد و کل بدهی هاي را پرداخت می نماید 000/000/200دیگر به مبلغ 

  .با این اقدام مؤسسه ورشکسته می شود) الف                                                             

  .این اقدام هیچ تاثیري در سرمایه مؤسسه ندارد) ب                                                              

  .ریال افزایش می یابد 000/000/200با این اقدام سرمایه مؤسسه به مبلغ ) ج                                                               

  .ریال کاهش یابد 000/000/200این اقدام باعث می گردد سرمایه مؤسسه به مبلغ ) د                                                               
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که روز جاري حضوراً به مؤسسه ي  ریال بدهکار است 000/000/1به مؤسسه ي ما مبلغ  خوش حسابی شخص )نوزدھم

  :پس از این واقعه مالی. ما مراجعه نموده و بدهی خود را نقداً پرداخت می نماید

                .ل افزایش می یابدریا 000/000/1دارائی هاي مؤسسه ي ما ) ب.              ریال افزایش می یابد 000/000/1سرمایه مؤسسه ي ما ) الف

  .هیچکدام) د                         .کاهش می یابد 000/000/1  ، گردش کل بدهکار) ج

  

ریال، با سر رسید یکماهه، صادر و به یکی از بستانکاران مؤسسه  000/000/1ده روز پیش سفته ایی به مبلغ  )بیستم

  مالیِ روز جاري، کدام گزینه صحیح است؟  واقعه يِ ثبت برايِ. را به ما پس می دهد اما، روزجاري، وي سفته مذکور. داده ایم

  .بستانکار کنیم ریال 000/000/1را  "بستانکاران"ریال بدهکار و حساب  000/000/1را  "اسناد دریافتنی"باید حساب ) الف                   

  .کار کنیمـبده ریال 000/000/1را  "بستانکاران"و حساب  ستانکارریال ب 000/000/1را  "اسناد دریافتنی"باید حساب ) ب                   

  .بستانکار کنیم ریال 000/000/1را  "بستانکاران"کار و حساب ـریال بده 000/000/1را  "تنیداخرپاسناد "باید حساب ) ج                   

  .کار کنیمـبده ریال 000/000/1را  "بستانکاران"و حساب  بستانکارریال  000/000/1را  "تنی داخرپاسناد "باید حساب ) د                   
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تقریباً همه مدیران باید سندهاي حسابداري، که 

شامل مبالغ و ستون هاي بدهکار و بستانکار است و 

اما اکثر . توسط حسابداران تنظیم شده را امضاء کنند

آن ها نمی دانند بدهکار و بستانکار در حسابداري 

چرا بعضی از مبالغ در ستون بدهکار و ! یعنی چی؟

چرا ! ر ثبت شده است؟برخی دیگر در ستون بستانکا

بعضی از مبالغ عیناً دوبار، یکبار در ستون بدهکار و 

به شما ! یکبار در ستون بستانکار، تکرار شده است؟

مدیر محترم، توصیه می شود، این کتاب را مطالعه 

. نمایید تا اسناد حسابداري براي شما شفاف تر باشد

هر چند حسابداران جزء امین ترین و قابل اعتماد 

رین مردم این سر زمین هستند، اما آیا بهتر نیست، ت

  دقیقاً بدانید، چه چیزي را امضاء می کنید؟ 

  

یک . حسابداري براي شما اشتغال ایجاد می کند

حسابدار خوب هرگز بیکار نخواهد بود، چه در شرایط 

در شرایط . خوب اقتصادي یا در شرایط بد اقتصادي

مردم، از جمله خوب اقتصادي که کار براي همه 

و در شرایط تورم و رکورد . حسابداران مهیاست

دقت در عملیات مالی و   نیاز به ،  اقتصادي نیز

برنامه ریزي و کار دقیق بر مبناي اطالعات مالی و 

کنترل دقیق وضعیت دارایی ها و بدهی ها، براي 

 ریسک  پایین آوردن   حفظ بنگاه اقتصادي و

حسابداران ایجاد اشتغال فعالیت هاي اقتصادي، براي 

، ها حساب ثبتاز طرفی به موجب قانون، . می کند

مالیات بر  يارائه اظهارنامه مالیاتی، گزارشات دوره ا

در هر شرایطی اجباري است که ... ارزش افزوده و 

کسانی برمی آید که با این فن آشنایی فقط از عهده 

  .کافی دارند

ان و دانشجویان رشته این کتاب فقط براي استفاده حسابدار

اشخاصی که ي بلکه کلیه . حسابداري تألیف نشده است

... مشاغل آزاد دارند و با خرید و فروش، کسب و کار، تولید و 

براي خود درآمد ایجاد می کنند، نیاز به مطالعه این کتاب 

فعالیت اقتصادي، بدون آشنائی با فن حسابداري، مثل . دارند

ریک است که هر لحظه خطر سقوط گام برداشتن در راهی تا

با تسلط به این فن، . در گودالی ژرف شما را تهدید می کند

آینده درخشان تري براي مدیران، کارآفرینان و فعاالن بازار 

تصور کنید سوار بر یک اتومبیل که عقربه نشان  .متصور است

دهنده میزان سوخت و درجه حرارت موتور و سرعت سنج و 

. آن کار نمی کند در حال مسافرت هستیدسایر نشانگرهاي 

در طول سفر شما نمی دانید کی و کجا خودروي شما نیاز به 

سوخت دارد و با چه سرعتی در حال حرکت هستید و مجبور 

خواهید بود بر اساس تخمین، حدس و گمان در مورد میزان 

بدون توجه به . به راه خود ادامه دهید... سوخت باقی مانده و 

و آمار هاي حسابداري نیز، حرکت در مسیر پر پیچ گزارشات 

  .چنین استاین و خم فعالیت هاي اقتصادي، 

یک . حسابداري یک شغل استرتژیک و از امور زیر بنائی است

محل کار . حسابدار را با یک تکنسین تزریقات مقایسه کنید

تکنسین تزریقات، معموالً درمانگاه ها، بیمارستان ها و سایر 

زیرا کار او تزریق انواع آمپول و سرم به . درمانی استمراکز 

وي به اقتضاي حرفه . طبق تجویز پزشک معالج است ،بیماران

او . خود باید در یکی از مراکز یاد شده مشغول به کار شود

کاري براي ... نمی تواند در یک هتل، کارخانه، فروشگاه و 

ن محل کاري پس اگر در یک درمانگاه یا بیمارستا. خود بیابد

اما یک حسابدار می تواند در  .پیدا نکند، بناچار بیکار میماند

بیمارستان، فروشگاه، اداره ي بیمه، شرکت خصوصی یا هر 

چون همه جا به . مؤسسه ي دیگري براي خود کاري بیابد

  .وجود یک حسابدار خوب و با تجربه نیاز است
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