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د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر



مخرسلیکونهڅپرکي

۱د بیالنس تحلیل او تجزیهلومړی

۱۴د بیالنس د اقالمو تصنیف او قیمت ګذاريدویم

۳۰د بیالنس د تحلیل اړتیا او تخنیکونهدرېیم

۷۲د بیالنس د ترتیب طرز څلورم

۹۶د بیالنس په اقالمو کې تغیر او تعویضپنخم

۱۰۴د بیالنس تحدیدي حسابونهشپږم

۱۶۶رسچینې او اخځلیکونه



أ

مقدمه

د محاس��بې د مختلفو مباحثو لپاره بيالبيل تاليفونه تر رسه ش��وي دي، چې زياتره يې د پخوانيو 

تجرب��ې او د اوس��نيو محققان��و او صاحب نظرانو نظريات دي. په دې کتاب کې هڅه ش��وې چې د 

مختلفو کتابونو له متنونو او د فن د خاوندانو له علمي تجربو څخه استفاده ويش، همدارنګه په سمه 

توګه د ګرانو زده کوونکو لپاره د بيالنس د تحليل او تجزيې په اړه مفاهيم او مطالب راوړل شوي دي. 

دا چې د صنعتي او تجاريت موسساتو د هدفمنو او اګاهانه تصميم نيونو په پروسه کې د تصدۍ 

د مايل وضعيت په اړه معلومات او اطالعات زيات ارزښت لري او هغه معلومات چې د يوې تصدۍ 

م��ايل وضع څرګندوي، د بيالنس په مرس��ته تر رسه کي��ږي او همدارنګه د بيالنس تحليل او تجزيه د 

محاسبې مهمه څانګه تشکيلوي. 

په اوسني حال کې هغې اغيزې ته په پام رسه چې د بيالنس تحليل او تجزيه يې د موسساتو پر 

پالنګذارۍ او د مديرانو پر تصميم نيونه باندې لري، د هغو زده کړه له يو خاص ارزښت څخه برخمنه 

ده. دې ته په پام رسه ددغه کتاب په چمتو کولو کې دا هڅه شوې، څو نوي مطالب او ګټور مسايل 

مطرح يش، تر څو محصلني وتوانيږي چې له فراغت نه وروسته په خپلو دندو کې په ډيرې اسانۍ رسه 

له ورپېښو ستونزو څخه ووځي.

په درناوي

عبدالجبار قیومي د انسټیټوټ استاد



ب  

د کتاب ټولیزه موخه:

 د بیالنس د تحلیل، په بیالنس کې د اقالمو قیمت ګذاري، ترتیب، په اقالمو کې 

د تغیر او همدارنګه د بیالنس تحدیدی حسابونو په اړه معلومات ترالسه کول.



۱

لومړی څپرکی

د بیالنس تحلیل او تجزیه

ټولیزه موخه:

له بیالنس رسه په تړاو د مهمو اصطالحاتو پېژندنه.

د زده ک��ړې موخ��ې: د دې څپرکي پ��ه پای کې بای��د زده کوونکي د الن��دې موضوعاتو په هکله 

معلومات ولري:

 	 .Definition of Balance  د بیالنس تعریف

 	.Natures of Balance  د بیالنس ډولونه

 	.Functions of Balance   د بیالنس دندې

 	.Equation of Balnce   د بیالنس معادله

 	.Balance sheet   د بیالنس پاڼه

1 -Definition of Balance د بیالنس تعریف

دغه اصطالح د ایټالوي ژبې له )bilancia( لفظ څخه اخیس��تل ش��وي ده چې د تلې یا ترازو 

معنا ورکوي.

بیالنس ټول ورته یا مشابه اقالم خالصه کوي او د موجودي یا stockد لست په خالف د مقدار 

له ښودلو یا څرګندولو څخه رصف نظر کوي.

د بیالن��س پ��ه چپ لوري کې د دارایي یا asset ټول اقالم ښ��ودل کیږي چې د Active یا فعال 



  ۲

لوري په نامه او  په ښ��ي لوری کې یې ش��خيص رسمایه او ټولې باندنۍ رسمایې ثبت کیږي چې د 

Pasive یا غیر فعال لوري په نامه یادیږي.

د اکټیف او پس��یف لوری��و مجموعي بیالنس د تل لپاره رسه مس��اوي وي چې په دې توګه د 

Balance یا تلې د اصطالح مفهوم او معنا په ښه توګه واضح کیږي. 

د رسمایې په یوه بیالنس کې د یوې موسس��ې رسمایه ګذاري د دوهم ځل لپاره څرګندیږي په 

دې معنا چې په پس��یف لوري کې د اخیس��تل ش��وې رسمایې منابع او مدارک  ښودل کیږي او په 

اکټیف لوري کې د نوموړي رسمایې د استعامل صورت په  ډاګه او ښودل کیږي.

الندې منونه تاسو ته په یوه معینه دوره کې د یوه رشکت مايل وضعي بیالنس در په ګوته کوي.

اکټیفبیالنسپسیف

بیالنس 

مبالغد لیجرونو منرب د حساباتو نوم یا لیجرمسلسل منرب 

اکټیفپسیف

بیالنس

مسلسل منرب 
No / Lد حساباتو نوم یا لیجر

مبالغ

اکټیفپسیف

51300000ماشین آالت1

6500000تجهیزات2

72100000امتعه3

8180000طلبات4

9300000نقده5

6liabilities 101500000دیون یا

112880000شخيص رسمایه 7

43800004380000مجموعه

Natures of Balance د بیالنس ډولونه

افتتاحی��ه بیالنس )Beginning Balance(: د حس��اب له هغه صورت ی��ا statement څخه 



۳

عبارت دی چې د کال په لومړیو کې د یوه رشکت مايل وضعېت روښانه کوي.

آزمای��ي بیالنس )Trail Balance(: دا له هغو بیالنس��ونو څخه عب��ارت دی چې د لیجر له 

حساب څخه را کښل شوی وي او ټول اسمي او واقعي حسابات په کې شامل وي.

 )Journal( په ژورنال یا trail balance لکه مخکې چې ور نه یادونه وشوه ازمایيش بیالنس یا

کې د معاملې له ثبت کېدلو او لیجر)Ledger( ته له لیږدول کېدلو وروس��ته ترتیب کیږي. دوهم 

ازمای��يش بیالنس لیجر ته د تعدیيل معامالتو له لیږدېدلو وروس��ته ترتیب کیږي چې د ) د تعدیل 

شوي ازمایيش بیالنس یا .... ( په نامه یادیږي.

دریم ازمایيش بیالنس د حس��ابونو له تړل کیدلو وروسته ترتیب کیږی چې د حساباتو د پای د 

ازمایيش بیالنس په نامه یادیږي. دغه ازمایش��ی بیالنس  Profit andدLoss Account یا د ګټې او 

رضر حساب ته د کریډیټ او ډبټ حسابونو د انتقال ښودنه کوي.

liabilities د حساباتو د پای ازمایيش بیالنس یوازې د واقعي حساباتو یعنې د دارایي، دیون یا

و او شخيص پانګې لرونکی وي.

 )Balance sheet( اختتامیه بیالنس

د حس��اب له هغه صورت ی��ا statement څخه عبارت دی چې د کال پ��ه پای کې په بیالبیلو 

  Balance sheet.ستونونو کې  د ګټې او تاوان په توګه د یوه رشکت د مايل وضعې څرګندونه کوي

یا اختتامیه بیالنس ځینې وخت د یوه رشکت د مايل وضع د حساب په نامه هم یادیږي چې په یوه 

معینه دوره کې د یوه رشکت د دارایي یا ... او دیون یا liabilities رسمایه س��هم داران یا د رشکت 

د ونډه والو د پانګې او دیونو یا liabilitie ښودنه کوي.

Balance sheet پ��ه یوه رشکت کې د اچول ش��وې پانګې، د هغ��ې د متویل د منابعو، د قرض 

ورکونکو په مقابل کې د رشکت د ژمنو یا تعهداتو او شخيص پانګې په اړه مفصل معلومات ورکوي، 

نو په دې توګه ویالی ش��و چې بیالنس ش��یټ د راتلونکو نغذي جریاناتو یا Cash flow په اړه د 

وړاند وینې غوره وسېله ده.

 )Balance of Trade( د تجارت بیالنس یا

د یوه هیواد د وارداتو د ارزښت د مجموعې په وړاندې د هغه د صادراتو د ارزښت د مجموعې 

له پرتلې یا مقایسې څخه عبارت دی . همدا شان د پويل ارزښت په بڼه د یوه هیواد تجاريت اموالو 

د وارداتو او صادراتو د مجموعي توپیر د تجارت د بیالنس یا Balance of Trade په نامه یادیږي.



  ۴

 Trading Accounts د حسايب معامالتو بیالنس یا

دغه حساب د ناخالصې ګټې او رضر د ترالسه کیدلو په موخه ترتیب کيږي. د حسايب معامالتو 

بیالن��س یا trading account دوه برخې لري چې ی��وه یې له ډبټ یا )debit( لوري او بله یې له 

کریډيټ یا )Credit ( لوري څخه عبارت ده چې په ډبټ لوري کې یې د اخیستل شوې امتعې ټول 

معامالت او په کریډيټ لوري کې یې د پلورل شوې امتعې ټول معامالت درج کیږي.

که چیرته کریډيټ لوری تر ډبټ لوري زیات وي ، په دې صورت کې ناخالص مفاد او که چیرته 

ډبټ لوری تر کریډيټ لوري زیات وي نو ناخالص رضر یا تاوان زیات دی.

 Profit and Loss Accounts د ګټې او رضر بیالنس یا

دغه ډول حساب د خالص مفاد یا خالص زیان د موندلو په موخه ترتیب کیږي او دوه ستونونه 

لري چې له کریډيټ او ډبټ څخه عبارت دي.

په ډبټ ستون کې د دورې ټول مستقیم مصارف یا لګښتونه او په کریډيټ ستون کې د دورې 

ټول مستقیم عواید درج کیږي او له هغه وروسته غیر مستقیم مفاد او عواید درج کیږي.

ک��ه چیرته ډبټ لوری تر کریډيټ لوري زیات وي، په دې صورت کې خالص رضر او که چیرته 

کریډيټ لوری تر ډبټ لوري وي، په دې صورت کې خالص مفاد زیات وي.

 Favorable Balance of Trade د تجارت مثبت بیالنس

کله چې په یوه معین وخت کې په مجموعي توګه د صادراتو پويل ارزښ��ت د وارداتو تر پويل 

ارزښت زیات يش دغه حالت ته دیوه هیواد د خارجي تجارت مثبت یا مساعد بیالنس ویل کیږي.

Passive Trade Balance د تجارت منفي بیالنس یا

 کله چې په یوه معین وخت کې په مجموعي توګه د وارداتو پويل ارزښ��ت د صادراتو تر پويل 

ارزښت زیات يش دغه حالت ته دیوه هیواد د خارجي تجارت منفې یا نا مساعد بیالنس ویل کیږي.

 Funtions of Balance د بیالنس دندې یا وظایف

معموالً د بیالنس دندې په الندې ډول خالصه کوالی شو:

د موجودي یا stock لس��ت خالصه کول چې په هغه کې د رشکت ټوله ش��تمني او دیون یا - ۱
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liabilities په خلصه توګه درج او ښودل کیږي.

بیالن��س په یوه معین وخ��ت کې د رشکت د مايل وضعیت څرګندونه کوي چې ایا په رشکت - ۲

کې سیالیت یا Leqidity شته اوکنه.

د بیالنس پس��یف طرف د دې ښ��ودنه کوي چې رسمایه ګذاري شوې پانګه له کومو منابعو - ۳

 statement څخه تر السه شوې او د بیالنس اکټیف طرف د نوموړې رس مایې د استعامل د صورت یا

ډول روښانه کوي. 

 بیالن��س د ټولې ش��خيص او بهرن��ۍ رسمایې په مقابل کې د موس��ي یا رشک��ت د دارایي ۴- 

څرګندونه او د هغوی دموازنې ښودنه کوي.

بیالنس په لنډه توګه د موسسې یا رشکت د قرضونو او رسمایې په هکله معلومات وړاندې کوي.- 5

بیالنس د رشکت د راتلونکو تصامیمو په هکله مايل راپور چمتو کوي.- ۶

آزمایيش بیالنس د لیجرونو له ټولو حسابونو څخه د هغه کریډيټ او ډبټ لوري ته د درج - ۷

شویو ارقامو د لیږد یا انتقال بهیر کنټرولوي.

 بیالنس د رشکت د ګټې او رضر حساب معلوموي.	- 

بیالنس په اس��انه توګ��ه د دورې پای کې د موجودې امتعې تر عن��وان الندې د لیجرونو له - ۹

حساب څخه د باقي مانده موجودي راپور ورکوي. 

 Accounting Equation and Balanceد حساب معادله او بیالنس

−  ) Accounting Equation( حسابی معادله

− )Recording of Accounting Equation( د حسايب معادلې ثبت

حسايب معادله: Accounting Equation: تر دغه عنوان الندې د حسايب معادلې په اړه لنډه 

مطالعه کوو.

اس��ايس حس��ايب معادله د مضأعف اندراج یا Double Entry System د اس��اس په توګه ګڼل 

کیږي. دغه معادله د دې ښودنه کوي چې دارایي څه ډول متویل کیږي. 

Capital + Liabilities = Assets  

دارايئ = دیون + د مالک شخيص رسمایه 



  ۶

د حسابداري علم د الندې حسايب معادلې په اساس استوار دي.

دارایي = دیون + د مالک خالصه دارایي )شخصی رسمایه(

پ��ه کار ده چ��ې دغه معادله د توازن پ��ه حالت کې قرار ولري او د هم��دې دلیل له مخې د 

حس��ابونو عرصي سیس��تم، د مضأعف اندراج یا Double Entry Stystmپه نامه یادیږي. دغه امر 

 Duble په دې مفهوم دی چې په حس��ايب اس��نادو کې د هرې معاملې ثبت باید په دوه اندراج یا

entryډول ت��ر رسه يش، ک��ه یوازې پ��ه یوه ګوين درج کېدنه باندې بس��نه ويش ممکن معادله غیر 

متوازنه بڼه غوره کړي.

د معادلې درې برخې په الندې ډول دي

 Cash ی��ا دارایي: د رشکت ل��ه مالکیت څخه عبارت ده چې تجهیزات، د نغدي وجه یا Asset

in hand، اجناس او تر السه کیدونکي حسابونه په کې شامل دي.

دیون یا Liability: عبارت له هغه څخه دي چې رشکت د قرض په ډول تر السه کړي وي لکه 

بانکي قرضه، او تادیه کیدونکي حسابونه.

د مال��ک خالص��ه درایي یا Net Asset: له هغه څه څخ��ه عبارت دی چې مالک یې د ترصف 

حق لري لکه رسمایه او تجاريت نفع.

اس��ايس حس��ايب معامله د دفر دارۍ د مضاعف اندراج سستم د مبنا په توګه پیژندل کیږي. دا 

معادله د دې ښ��ودنه کوي چې د داراییو دحصول مرصف په څه ډول له درېیم کس څخه د قرض 

اخستلو او یا له خالصې و جوه )د څښنت دخالصه دارایي( څخه په استفادې رسه تامین کیدی يش. 

د مثال په توګه یو ش��اګرد یوه پایه کمپیوټر د ۹۴5 افغانیو په بدل کې اخيل. دغه ش��اګرد له خپل 

نږدې ملګري څخه 5۰۰ افغانۍ قرض کوي او پاتې ۴۴5 افغانۍ مبلغ د نیم وخته وظیفې له مدرک 

څخه تحصیل کوي. اوس نو د نوموړې دارایي ارزښت ۹۴5 افغانۍ دی چې له دې جملې څخه 5۰۰ 

افغانۍ یې قرضه ده، نو په دې توګه د هغه خالصه دارایي ۴۴5 افغانۍ ده.

 Definition of Accounting Equation د حسايب معادلې تعریف 

اس��ايس حس��ايب معادله د ثبت او مضاعف اندراج سیستم اس��اس ګڼل کیږي. دغه معادله 

د دې ښ��ودنه ک��وي چې دارایي څه ډول متوی��ل کیږي، له درېیم کس څخه د قرض اخس��تلو 

له درکه او یا ستاس��و له ش��خيص مرصف یا د ونډه والو له خالصې دارایي څخه د پرداخت یا 
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Payment ل��ه درک��ه دی. 

فورمول یې په الندې ډول لیکالی شو:

   Stock holder Eguity = Liability – Assets   

دارایي - دیون = )د څښنت یا ونډه والو خالصه دارایي(

اوس نو معادله ښ��یي چې د څښ��نت ونډه د دیون یا liabilities له مدرکه د منفي دارایي له 

رقم رسه برابر دی. تر کومه ځایه چې د یوه رشکت مالکین له ونډه والو څخه تشکیلیږي، د مالک 

منفعت ته د څښنت خالصه دارایي یا Net Asset ویل کیږي.

هره حس��ايب معادله حداقل د معادلې یو عنرص متاثره کوي خو معادله د توازن په حالت کې 

قرار لري.

  د بیالنس مفهوم

له هغه حسايب صورت یا statement څخه عبارت دی چې دارایي، دیون او د ونډه والو ملکیت 

پ��ه یوه معینه زماين مقطع کې منعکس��وي. دغه درې کتګورۍ د پانګ��ه اچونکو لپاره  د رشکت د 

دارایي، پورونو او مالکینو د ونډې په هکله یوه مفکوره یا ایډیا ورکوي.

لکه چې پوهیږئ، د بیالنس په پاڼه یا بیالنس شیټ کې الندې فورمول تطبیق کیږي.

Capital +Liability = Assets

دارایي = دیوين + شخيص رسمایه

څنګه چې پورتنی توازن د تل لپاره صدق کوي، نو د حساب دغه صورت یا statement د تيل د 

بیالنس یا بیالنس )ترازو( په نامه یاديږي او د دې ښودنه کوي چې دارایي په کوم تناسب دپورونو 

او یا ملکیت )شخيص رسمایې( له الرې متویلیږي.

د بیالنس د پاڼې یا بیالنس شیټ جوړښټ

دا د مايل حس��ابونو تر ټول��و مهم صورت یا statement ګڼل کی��ږي، په دايس حال کې چې د 

عوایدو صورت یا statement په یوه معینه دوره کې د تر السه شوي مفاد او عوایدو ښودنه کوي، 

د بیالنس پاڼه په یوه معینه زماين مقطع کې د یوه رشکت د مايل وضعې څرګندونه کوي. د حساب 

دغه صورت د حسابونو له ټولو صورتونو رسه د رشکت د مايل مسایلو روښانه انځور وړاندې کوي.



  	

د بیالنس د پاڼې یا Balace Sheet شکل او جوړښت

د )  ( کال لپاره د بیالنس پاڼه 

 مجموعي حسابونهفرعي حسابونهد حساباتو نوم
:Asset دارايئ یا

 Current Asset جاري دارايئ یا 
Liquid Asset نغدي دارايئ  یا 

بانکی دارايئ 
طلبات یا )تر السه کیدونکي حسابونه( 

 Bills تر السه کیدونکي بیلونه یا
د ګدام زیرمه یا ذخایر گدام )موجودي( 

 د جاري دارایي مجموعه 

fixed Asset ثابتې دارایي یا
تجهیزات او فرنیچر

دستګاګاين او ماشین آالت 
عامرات )تعمیرات( 

ځمکه

د ثابتي دارایي مجموعه 

د ثابتی او جاري دارایي مجموعه 

:liabilities دیون یا
لنډ مهاله یا جاري قرضونه )د تادېې وړ حسابونه(

 Bills Payable د تادیې وړ بیلونه یا

 liabilities بانکي پورونه یا دیون یا 

د لنډ مهاله پورونو مجموعه 

شخصی رسمایه ) د متصدي رسمایه( 

اوږد مهاله قروض 

خالص مفاد 

د ثابتو یا اوږد مهاله پورونه مجموعه 

د دیون پورونو او رسمایې مجموعه 
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د بیالنس د پاڼې یا Balance Seet د ترتیب موخه

د بیالنس شیټ له ترتیب څخه اصيل موخه د مايل دورې د پای په یوه معینه زماين مقطع کې 

د یوه رشکت د مايل وضعیت له روښانه کولو څخه عبارت ده.

د بیالنس شیټ دندې

د بیالنس شیټ دندې په دریو برخو وېشل شوېدي:

د بیالنس شیټ عمومي دندې.- ۱

د بیالنس شیټ اسايس دندې.- ۲

د بیالنس شیټ خصويص دندې. - ۳

د بیالنس شیټ عمومي دندې

د بیالنس شیټ عمومي دندې په لنډ ډول خالصه کیږي:

الف- د اقتصادي معلوماتو وړاندې کول: بیالنس شیټ دنده لري تر څو د مشخصو معیارونو 

او سنجش په واسطه د یوه رشکت مايل وضعه توضیح او ترشیح کړي.

ب- د اقتصادي پایلو تثبیت: د یوه بیالنس شیټ په ارقامو کې د یوه رشکت فعالیتونه منعکس کیږي.

ج- د یوه رشکت اقتصادي مراقبت او کنټرول: په بیالنس شیټ کې درج شوي ارقام او د هغوی 

تحلیل او شننه د یوه رشکت مايل وضعه کنټرولوي.

د- حس��اب ورکول: د بیالنس ش��یټ تر ټولو مهمه دنده له حساب ورکولو څخه عبارت ده چې 

Share Holders ونډه وال یا ،Creditors پورتنۍ درې واړه دندې په بر کې نیي. دولت، دائنین یا

او د رشکت څښتنان د بېالبېلو الملونو له کبله د حساب ورکولو له دندې رسه دلچسپي لري. 

د بیالنس شیټ اسايس دندې.
دغه دندې په النډې ډول توضیح کیږي:

الف-د مفاد تثبیت او د رسمایې ساتنه: په دې معنا چې له یوه لوري کلنۍ پایله په ډاګه کوي 

او له بل لوري د بیالنس ش��یټ د دارایي طر ف د رشکت د رسمایې ښ��ودنه کوي چې د رسمایې د 

ساتنې معنا ورکوي.

ب- د دارایي تثبیت او د هغې د جوړښ��ت څرګندول: د یوه بیالنس ش��یټ په واسطه د رشکت 
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دارایي ښ��ودل کیږي او ور رسه جوخت د دارایي جوړښ��ت معريف کوي، یعنې بیالنس ش��یټ د دې 

ښودنه کوي چې د یوه رشکت د دارایي مجموعه څومره ده، له کومو اجزاؤ څخه ترکیب شوی ده؟ د 

سیارې او ثابتې دارایي تناسب څه ډول دی او د دارایي له مجموعي رسه د هر قلم اړیکه څه ډول ده.

ج- د رسمایې د جوړښ��ت توضیح: د یوه رشکت بیالنس ش��یټ د دې ښودنه کوي چې د رشکت 

رسمایه له کومو اجزاؤو څخه ترکیب ش��ویده او د ش��خيص او غیر ش��خيص رسمایې تر منځ اړیکې 

څه ډول دي.

د- د رسمایه ګذاري او د هغې د متویل توزیع: بیالنس ش��یټ د دې ښ��ودنه کوي چې د بیالنس 

ش��یټ په پس��یف لوري کې درج شوې رسمایه په کومو اقالمو کې رسمایه ګذاري شوی ده او متویل 

یې له کومو منابعو څخه تامین شوی ده.

 Lequidity status ه� - د رشکت د سیالیت وضعه: بیالنس شیټ د رشکت د سیالیت د وضعې یا

پ��ه برخه کې معلومات وړاندي کوي چې په مرس��ته ی��ې دا معلومیږي چې ایا رشکت له مايل پلوه 

سیالیت یا Lequidity لري او کنه؟

د بیالنس شیټ خصويص دندې

د بیالنس شیټ خصويص دندې په الندې ډول دي:

  الف-د پایيل سنجش یا ارزونه: چې د رشکت د اقتصادیت د معیار په توګه خورا اهمیت لري.

  ب- د پلور سنجش:  د پلور د ارزونې په اساس څرګندیږي چې د خالص او غیر خالص پلور تر 

منځ څه توپیر شته او د پلور د طلباتو ونډه څومره ده.

  ج- د مفاد او د هغه د توزیع سنجش: بیالنس د دې ښودنه کوي چې په ونډه والو باندی مفاد 

د کوم میتود له الرې وېشل کیږي او د هغه د محاسبې طرز څه ډول دی. 

  د-  دځ��اين متوی��ل د مفاد ارزونه: د هغه مفاد ارزونه چې د زیاتې اس��تفادې په موخه په یوه 

رشکت کې پاتې کیږي د ځاين متویل د مفاد په نامه یادیږي.

د لومړي څپرکي لنډیز

تحلیل یا nalysis: له جزیاتو رسه جوخت د موضوعاتو له برريس څخه عبارت ده.. 1
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بیالنسalance : د حساب له هغه صورت یا statement څخه عبارت دی چې د یوه رشکت . 2

مايل وضع په یوه معینه زماين مقطع کې منعکس کوي.

 افتتاحیه بیالنس: د حس��اب له هغه صورت ی��ا statement څخه عبارت دی چې د رشکت ۳. 

مايل وضعه د کال په پیل کې واضح کوي.

 آزمایش��ی بیالن��س: له هغه بیالنس څخه عبارت دی چې له لیجرونو څخه ایس��تل ش��وي ۴. 

بیالنسونه له ټولو اسمي او واقعي حسابونو رسه په کې شامل وي.

اختتامیه بیالنس: له هغه حس��ايب صورت یا statement څخه عبارت دی چې د کال په پای . 5

کې د رشکت مايل وضعه بیانوي.

د تج��ارت بیالنس: د یوه هیواد د ټولو صادراتو په پرتله د هغه دوارداتو له مقایس��ې څخه . 6

عبارت دی.

د حس��ايب معامالتو بیالنس: د حساب له هغه صورت یا statement څخه عبارت دی چې د . 7

ناخالصې ګټې او رضر د تر السه کېدلو په موخه تر تیب کیږي.

د ګټ��ې او رضر بیالنس: د حس��اب له هغه صورت ی��ا statement څخه عبارت دی چې د . 8

خالصې ګټې او رضر د معلومیدلو په موخه ترتیب کیږي

د بیالنس د دندو دسته بندي:. 9

الف- د بیالنس عموي دندې.

ب-د بیالنس اسايس دندې.

ج- د بیالنس خصويص دندې.

د بیالنس عمومي دندې:. ۱۰

 الف- د اقتصادي معلوماتو وړاندې کول.

ب- د اقتصادي پایلې تثبیت.

ج- د رشکت اقتصادي کنټرول او مراقبت.

 د- حسابدهي یا حساب ورکونه.

د بیالنس اسايس دندې:. 11

الف-د مفاد تثبیت او د رسمایې ساتنه.
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ب- د دارایي تثبیت او د هغې د جوړښت په هکله د معلوماتو وړاندې کول.

ج- د رسمایې د جوړښت په هکله د معلوماتو وړاندې کول.

 د- د رسمایه ګذاري توزیع او د هغوی تحویل.

و- د رشکت د سیالیت وضعه.

د بیالنس خصويص دندې:. 12

 الف- د پایلې سنجش یا ارزونه.

ب- د پلور ارزونه یا سنجش.

ج- د مفاد ارزونه او د توزیع وړتیا.

 د- د مفاد سنجش او ځاين متویل.

د لومړي څپرکي پوښتنې

د بیالنس تحلیل تعریف کړئ؟- ۱

د بیالنس د ډولونو نومونه واخلئ؟- ۲

 افتتاحیه بیالنس څه شی دی؟۳- 

بیالنس د لغت او اصطالح له مخې تعریف کړئ؟- ۴

د ازمایيش بیالنس په هکله معلومات ورکړئ؟- 5

تجاريت بیالنس څه شی دی؟- ۶

د ګټې او رضر بیالنس د کومې موخې لپاره ترتیب کیږي؟- ۷

د حسايب معامالتو د بیالنس په هکله معلومات ورکړئ؟- 	

 تجاريت بیالنس څه وخت زیات او کوم وخت صفر کیږي؟۹- 

د محاسبې اسايس معادله ولیکئ؟- ۱۰

د بیالنس شیټ یا بیالنس د ورقې مفهوم څه شی دی؟- ۱۱

د بیالنس شیټ دندې په څو برخو وېشل شوېدي؟- ۱۲

د بیالنس شیټ د اسايس دندو نومونه واخلئ؟- ۱۳

د بیالنس شیټ د عمومي دندو نومونه واخلئ؟- ۱۴

د بیالنس شیټ د خصويص دندو نومونه واخلئ؟- ۱5
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دویم څپرکی

د بیالنس د اقالمو تصنیف او قیمت ګذاري

ټولیزه موخه:

په عمل کې د بیالنس د اقالمو د تصنیف او قیمت ګذاري وړتیا لرل.

د زده ک��ړې موخ��ې: د دې فصل په پای کې له محصلینو څخه مت��ه کیږی چې د الندې مواردو په 

هکله معلومات ولري. 

د دارایي د تصنیف ډول.	 

سیاله دارایي.	 

ثابته دارایي.	 

 	.liabilities دیون یا

د رشکت د مالیکینو ملکیت.	 

د بیالنس شیټ یا د بیالنس د پاڼې ترتیب کول.	 

د بیالنس د اقالمو قیمت ګذاري.	 

د دارایي د تصنیف ډولونه

معموالً د رشکتونو د بیالنس په پاڼه یا بیالنس ش��یټ کې س��یاله ش��تمني او ثابته شتمني رسه 

توپیر لري. س��یاله شتمني له هغو پیسو او هغې ش��تمنۍ څڅه عبارت ده چې په نزدې راتلونکې 

کې یې د پلور هیله شتون ولري او یا له هغې شتمنۍ څخه عبارت ده چې د یوه کال یا د رشکت 
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د یوی مايل دورې په اوږدو کې په پیسو باندې د بدلېدلو شونتیا ولري.

هغه شتمني چې د سیالې یا نرمې شتمني په جمله کې نه تصنیف کیږي، له غیر سیالې شتمني 

څخه عبارت ده چې اوږد مهاله یا ثابته شتمني هم ورته ویل کیږي. دغه ډول دارایي یا شتمني د 

بیالنس د ورقې یا بیالنس ش��یټ په بله کتګوري کې تصنیف کیږي چې له رسمایه ګذاري، ځمکې، 

تعمیراتو، ماشین آالتو او تجهیزاتو او غیر محسوسې یا)نامريئ( شتمني څخه عبارت ده.

رشکتونه تل هڅه کوي چې د بیالنس په پاڼه کې خپله شتمني یا دارایي په دايس ډول تصنیف 

ک��ړي، ت��ر څو د رشکت مايل موقف ته د ن��ورو توجه را جلب کاندي او د رشک��ت د مدیره ډلې یا 

تصمیم نیوونکو لپاره اړین معلومات په غوره توګه وړاندي کړای يش. 

زیاتره رشکتونه خپله ش��تمني یا دارایي د هغوی د س��یالیت د درجې له مخې په بیالنس شیټ 

کې درج کوي. ځینې نور رشکتونه په لومړۍ مرحله کې ثابته ش��تمني او له هغه وروس��ته سیاله یا 

نرمه ش��تمني دسته بندي کوي ځکه ش��ونې ده چې دغه شتمني د رشکت په اسايس فعالیتونو کې 

مهم رول ولري.

د زماين طول له مخې د رشکت سیاله او غیر سیاله دارایي د رشکت د اسايس فعالیت د اهمیت 

له نظره یو تر بله توپیر لري چې درشکت شنونکي او پرېکړه کوونکي د رشکت د فعالیت له مخې 

تري استفاده کوي.

د الن��دې ګڼ��ې په اوږدو کې هغه ټول اقالم په ځانک��ړي ډول مطالعه کیږی چې د بیالنس په 

پاڼه کې تصنیف کیږي.

1 .:Lequid asset سیاله شتمني یا

 معموالً د رشکت س��یاله یا نرمه ش��تمني په رشکت کې د اوږدې مودې لپاره نه ساتل کیږي، په 

دې معنا چې نغدي پیس��ې همیش��ه په مرصف رس��یږي، طلب حصول کیږي، د ګدام زیرمې پلورل 

کیږي او نوره ټوله سیاله شتمني د اړتیا او رضورت له مخې په مرصف رسیږي.

ال��ف- نغ��دي پیس��ې او د هغو معادل: په رشکت کې ش��ته نغدي پیس��ې ، د بانک په جاري 

حس��ابونو کې امانات او ګران بیه اس��ناد چې په ګړندۍ توګه په نغدو پیسو باندې د بدلیدلو وړتیا 

لري، په ورته کټګوري کې ش��املیږي. لکه څنګه چې پوهیږو په رشکت کې نغدي پیس��ې په نږدې 

راتلونک��ي کې د قرضونو د مجرایني پ��ه توګه کارول کیدی يش، خو باید په یاد ولرو چې په رشکت 

کې تر اړتیا د زیاتو نغذو پیس��و س��اتل د دې څرګندونه کوي چې ګواکې رشکت نش��وای کوالی په 

موثره توګه نغدي پیسې په کوم مولد یا ګټور کار باندې و ګامري.

ب-د پلور وړ ګران بیه اسناد: د ونډې په اسنادو کې لنډ مهاله پانګه اچونه، د قرضې اسناد او 
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نور ټول ګران بیه اس��ناد چې په بازار کې د ارزښ��ت لرونکی وي او په لنډ وخت کې په بازار کې د 

معین قمیت په مقابل کې د پلور وړتیا ولري، په ورته ګتګوري کې شاملیږي.

په ورته ډول ش��تمني ی��ا دارایي کې رسمایه ګذاري په دې موخه ت��ر رسه کیږي تر څو له یوه 

لوري د قرضونو د مجرایني په ډول نغذو پیس��و ته د اړتیا په صورت کې ژر  وپلورل يش او له بله 

پلوه رشکت له دغه درکه یوه اندازه مفاد هم تر الس��ه کړي، نو په دې اساس په ورته ډول شتمنۍ 

کې پانګه اچونه د نغدو پیس��و د س��اتلو په پرتله معقوله او ګټوره ګڼل کیږي، خو باید په یاد ولرو 

چ��ې ورت��ه پانګه اچونه هم باید د اړتیا تر کچې زیاته نه وي ځکه کومه فایده چې له ورته پانګې 

اچونې څخه تر السه کیږي، چندان اهمیت نه لري.

ج- حصول کیدونکي حسابات: هغه مبالغ چې د رشکت په مشریانو باندې د قرضوي پلور له 

درکه پاتې او غوښتل کیږي او په نژدې راتلونکي کې تر السه کیږي، په ورته کتګوري کې شاملیږي. 

دغ��ه طلبات رسه له دې چې ذاتاً نغدي پیس��ې ندي، خ��و کله چې حصول کیږي نو په نغدي توګه 

تحقق مومي. پورګنی خرڅالو یا د فروش طلبات رشکت ته هیڅ ډول ګټه نيش ور په برخه کوالی او 

نه له دغه مدرک څخه رشکت ته کومه ربحه یا سود راوړل کیږي، خو د رشکت د چارو د سمبالښت 

یا پر مخ وړلو او ورځنیو اړتیاؤ درفع کولو لپاره ورته پلور هم رضوري ګڼل کیږي.

ک��ه چیرته د دغ��ه ډول خرڅالو کچه تر خپل برید زیاته يش ، د دې ښ��ودنه کوي چې ګواکي 

رشکت د کمزوري کریډيټي سیاس��ت او منجمنټ یا مدیریت لرونکی دی او د طلباتو د حصول په 

برخه کې ممکن له یو لړ ستونزو رسه مخ يش.

د- د ګدام زېرمې: د ګدام زیرمې د رشکت له هغې تجاريت امتعې یا تولیداتو څخه عبارت دي 

چې درشکت په مش��ریانو باندې د متداوم پلور په موخه ایښودل کیږي. هغه پانګه چې د ګدام د 

زیرمی د برابرولو لپاره کارول کیږي، په راکد حالت کې قرار لري او رشکت ته کومه مستقیمه ګټه 

نه ور په برخه کوي. البته دغه حالت تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې زیرمه شوي شیان پلورل 

کیږي او په نغدو پیس��و باندې بدلیږي. له همدې کبله رشکتونه هڅه کوي تر څو د زیرمې کچه د 

اړتیا تر کچې زیاته نکړي، د زیاتوايل په صورت کې داسې انګیرل کیږي چې یا خو د ګدام په برخه 

کې د رشکت مدیریت یا منجمنټ کمزوری دی او یا د رشکت ش��یان یا تولیدات نه پلورل کیږي او 

له اوږدې مودې را هي پخوانۍ پانګه په راکده توګه په ګدام کې پايت شوېده.

ه� - مخکې ورکړل ش��وی مخارج: په دې لړ کې هغه مخارج شامل دي چې د رشکت د تجاريت 

او تولیدي فعالیت په موخه له وړاندې ورکول ش��وي وي لکه د بیمې یا insurance مخارج، کرایه 

او داسې نور.
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ثابته شتمني یا دارایي:. 2

ال��ف- رسمای��ه گذاري: د ونډې د اس��نادو، اوږد مهاله قرضو د اس��نادو او د دولت له لوري د 

صادریدونکو ګران بیه اس��نادو په څري په اوږد مهاله اسنادو ، ځمکي او عامرتونو کې پانګه اچونه 

په ورته کتګوري کې شاملیږي. دغه ډول رسمایه ګذاري د اوږده مهال لپاره په رشکت یا تصدۍ کې 

خدمت کوي او رشکت یې په نژدې راتلونکې کې د دوهم ځل پلورنیت نلري .

د رشک��ت رهربي باید د ورته ډول رسمایه ګ��ذاري په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخيل، 

ځک��ه د اړتی��ا په وخت کې په نغذو پیس��و باندې د ورته پانګې بدلول کوم اس��ان کار نه دي. یاد 

شوي اقالم د اړتیا په وخت کې په بازار کې په خورا کم یا نازل قیمت رسه پلورل کیږي. غیر سیاله 

ش��تمني یا دارایي د یوه رشکت نغذې جریانات تر تاثیر الندې راويل، برخالف په ځمکه او عامرت 

کې پانګه لویدنه یا )RealEstates( د دې باعث ګرځي چې نغذې مبالغ د رشکت د ټکس یا مالیې 

د تادېې له مخارجو څخه وبايس.

ب- ځمکه او عامرات، مشیرني او تجهیزات: یو شمیر رشکتونه د اوږد مهالې شتمني یا دارایي 
 fixed asset یوه برخه د رشکت د فعالیتونو د پروس��ې لپاره په کار اچوي چې د ثابتې ش��تمني یا
پ��ه نامه هم یادیږي. رشکتونه هیله لري تر څو له ورته ش��تمني څخه پ��ه راتلونکو کلونو کې ګټه 
تر الس��ه کړي. ورته ډول ش��تمني د ثابتې محسوسې دارایي یا tangable fixed asset په نامه هم 
ی��ادوي او ی��وازې هغه اقالم په بر کې نیي چې د رشکت د تجاريت یا تولیدي فعالیت په برخه کې 
ترې اس��تفاده کیږي. له ورته پخوانۍ رسمایه ګ��ذاري رسه د رسمایه ګذاري په دغه کتګوري کې د 
ش��املې ځمکې او عامراتو توپیر دا دی چې د راتلونکی استفادې لپاره خریداري کیږي او د رشکت 
پ��ه تولی��دي او تجاريت فعالیت کې هیڅ ډول رول او نقش نل��ري ، په دايس حال کې چې د )b( په 

کتګوري کې شامله ځمکه او عامرات د رشکت په تولیدي او تجاريت فعالیت کې رغنده رول لري.

دغه ش��تمني د اوږدې مودې لپاره په رشکت کې س��اتل کیږي او رشک��ت یې په راتلونکي کې 
د پل��ور نیت نلري. رشکت تل نیت لري چې د ش��یانو او خدمتون��و د پلور له درکه د نغدي مبالغو 

جریانات تشکیل کړي، نه د ورته شتمني د پلور له درکه.

ج- غیر محسوسه یا )نامریې( شتمني)1(: نامریې شتمني له غیر سیالې شتمنۍ څخه عبارت 

ده چ��ې فزیکي ش��تون نلري خ��و د رسمایه ګذاري په کټګ��وري کې طبقه بندي کي��ږي او د غیر 

محسوس��ې ش��تمني په نامه یادیږي. دغه ډول دارایي اصالً له یوه لړ مسایلو رسه په تړاو د رشکت 

له حقوقو څخه عبارت دي چې په الندې ډول وېشل کیږي.

ج1- د اخ��راع حق: د انحصاري متلک د احتوا له هغه حق څخه عبارت دی چې د دولت، یوه 

رشکت یا س��ازمان له لوري ورکول کیږي. په هغ��و هیوادونو کې چې رسمایه داري نظام لري، ورته 

حق یې معموالً ۲۰ کلونه په بر کې نیي. 
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ج2- د چ��اپ ح��ق:  دا یو انحصاري حق دی چې دولت یې یوه ش��خص یا موسس��ې ته د څو 

کلونو لپاره اعطأ کوي او له مخې یې هغه شخص یا موسسه حق لري تر څو د کتاب، نقشې، رسم، 

جدول، عکس د موسیقي د کمپوز او داسې نورو په څیر یو اديب ، عميل او یا صنعتي او هرني اثر 

له رسه په نوي توګه تولید کاندي.

ج3- تجاريت نوم او تجاريت مارک یا نښه: دا د هغه سمبول نوم دی چې یوه رشکت، یوه تولید 

او یا یوه خدمت ته ورکول کیږي. تجاريت نوم معموالً د یوه رشکت د تش��خیص او معريف کیدلو په 

موخه استعاملیږي او تجاريت نښه یا سمبول یا مارک د رشکت د تولیداتو په مخ باندې نصب یا نقش 

کیږي چې درشکت په اشتهاراتو او مکاتیبو کې هم استعاملیږي.

ج4- ځانګړی امتیاز: دا یو ځانګړی حق او امتیاز دی چې د یوې کمپنۍ یا یوه رشکت له لوري 

اش��خاصو او نورو رشکتونو ت��ه د پلور د منایندګیو په توګه ورکول کی��ږي. دغه حق معموالً په یوه 

ځانګړې ساحه کې ورکول کیږي.

ج5- الیس��نس یا جوازنامه: دا هغه حق دی چې د فعالیتونو د تر رسه کولو لپاره اش��خاصو او 

رشکتونو ته ورکول کیږي دمثال په توګه د درمل پلورلو اجازه لیک او داس��ې نور. باید یادونه ويش 

چې غیر مرئې ش��تمني یوازې هغه مهال په حسابونو کې ثبت کیږی چې اخیستل شوي وي . دغه 

شتمني د ثابتې شتمنۍ په څیر هغه ډول استهالک کیږی لکه مفاد چې ورنه حاصلیږي.

د زمانې په اوږدو کې له هغوی څخه اس��تفاده کول د هغوی له مرصف رسه پرتله کیږي او په 

تدریجي توګه یې استهالک سنجول کیږي، خو باید وویل يش چې د ثابتې شتمنۍ د استهالک لپاره د 

)Depreciation( او د غیر مرئې شتمنۍ د استهالک لپاره د )Amortization( له اصطالحاتو څخه 

اس��تفاده کیږي. درج اوثبت یې کټ مټ لکه دثابتې ش��تمنۍ په څیر تر رسه کیږي، یوازینی توپیر 

په کې دا دی چې )Amortization( په مستقیمه توګه له شتمني څخه کمیږی یعني د استهالک د 

ثبت په موخه له دغې ش��تمني څخه د ش��تمنۍ د ارزښت د مصحح په توګه استفاده نه کیږي ، په 

دې معنا چې د ورته ډول ش��تمنۍ د اس��تهالک ثبت د تل لپاره په خالصه توګه یعنې د بیالنس په 

پاڼه کې یې د استهالک د مبالغو له وضع کیدلو وروسته راپور ورکول کیږي.

 دیوه رشکت د مايل حس��اباتو د صورت یا statement ش��نونکي او عالقمندان د ورته دارایي د 

ارزښت د تعین لپاره معموالً زیاتو معلوماتو ته اړتیا لري. 

پورونه:. 3

پورونه یا liabilities د رشکت له هغو ژمنو او تعهداتو څخه عبارت دي چې باید په راتلونکي 

کې یې بېرته مجرا یا ورکړي. د پورونو یا liabilities او د هغوی د مجراینې دوخت او ډولونو په اړه 
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معلومات ، ش��نونکو او مدیره ډلې ته وړتیا وربخښ��ي تر څو له یوه لوري و پوهیږي چې د رشکت 

چارې تر کومه بریده د قرضونو یا liabilities له درکه متویل کیدی ش��ی او له بله لوري درشکت د 

بېرت��ه ورکول��و یا مجراینې وړتیا درک کړای يش او د رشکت د فعالیتونو په ترڅ کې نورو ته د قرض 

ورکولو د وړتیا په اړه پرېکړه وکړای يش.

د ونډې د اسنادو د نرش په واسطه کولی شو متویيل منابع تر السه کړو، ځکه د رشکت د اړتیاوو 

د رفع کولو لپاره د قرض اخس��تلو له درکه تر الس��ه کیدونکي مايل امکانات زیات خطر یا ریس��ک 

لري ځکه اخیس��تل ش��وی قرضونه په یوه معینه نیټه بیرته ادا کیږي . خو له دې رسه رسه دیون یا 

liabilities بیا هم د رشکت د چارو د متویل لپاره خورا مهمه رسچینه ګڼل کیږي.

هغه ش��تمني چې د دین یا پور په توګه پیرل کیږي باید رشکت ته کايف مفاد ور په برخه کړي 

تر څو وکړای يش له یوه لوري اصيل قرضه بیرته ادا کړای يش او له بله لوري یې ربحه یا س��ود هم 

تادیه کړای يش او ضمناً د رشکت د مالکینو لپاره یوه فایده را منځته کړي.

د پور یا liabilities او د هغوی د تصنیف ډول
د تاری��خ په اس��اس دیون، د هغ��و رس ريس ته د بیالنس پ��ه پاڼه کې، البته پ��ه تخمیني ډول 

درجیږي. دیون یا liabilities په دوو اسايس کتګوریو باندی وېشل کیږی چې له لنډ مهاله او اوږد 

مهال��ه قرضون��و څخه عبارت دي. په لنډ مهاله قرضونو کې هغه دیون یا liabilities تصنیف بندي 

کی��ږی چ��ې د بیرته ادا کیدلو وخت یې تر یوه کال زیات نه وي خ��و اوږد مهاله قرضونه له هغو 

قرضونو څخه عبارت دي چې د بېرته ورکولویا مجراینې وخت یې تریوه کال زیات وي.

الف – س��یال قرضونه د سیالې ش��تمنۍ په څیر د رشکت د ورځنیو فعالیتونو په ترڅ کې تغیر 

کوي، په دې معنا چې رشکت ش��یان او خدمتونه په پور اخيل او د تادیې وړ حس��ابونه زیاتیږی او 

رشکت یې له لنډې مودې وروسته تادیه کوي.

د یوه رشکت یا س��ازمان د س��یالو دیونو یا liabilities له لړ څخه یو هم د کارکونکو مزد دی 

چې د کارګرانو د تولیدي یا خدمايت کار په بدل کې له څو ورځو یا اونیو وروسته ورکول کیږي. په 

دې توګه هر کله چې د سیالو قرضونو یو ډول ورکول کیږي، په ځای یې په متداوله توګه نور ورته 

دیون یا پورونه را منځته کیږي.

د س��یالو قرضونو یوه برخه د نغدي پیس��و له الرې چې درشکت د جاري فعالیتونو له درکه تر 

السه کیږي ، تادیه کیږي ، لکه د تادیې وړ حسابونه یا طلبات او لنډ مهاله تادیه کیدونکي نوټونه. 

دغ��ه ډول اق��الم د تجارتی اقالمو په نامه یادیږي چ��ې د رشکت لپاره د ګدام د زخیرو او نورو ټول 

اقالمو د پیر له درکه پور ورکوونکو ته ورکول کیدونکي تادیات په بر کې نیي چې د رشکت نورمال 

فعالیتونه انعکاس کوي. 



۱۹

 د س��یالې ش��تمنۍ یو بل ډول له مصحیح اقالمو یا )Accrued Liability( یا )نا تصفیه شوي 

اق��الم یا د تعلی��ق په حالت کې اقالمو( څخه عبارت دي. دغ��ه ډول قرضونه په هغو مخارجو کې 

ش��امل دي چ��ې په ج��اري دورې پورې تړاو لري. خو د بیالنس ش��یټ د ترتیب تر ورځې پورې نه 

 current وي تادیه ش��وي، لکه د ربحې مخارج، د کرایې مخارج او داس��ې نور. ی��و بل قلم چې د

liabilities یا جاري پورونو په جمله کې تصنیف کیږي له عواید غیر څخه عبارت دي.

دغه عواید د هغو عوایدو له لړ څخه دي چې مخکې د خدمتي اجرا او یا تولیدي عرضې لپاره 

په پیشکي ډول اخستل کيږي . که څه هم رشکت د ورته تعهداتو د تر رسه کیدلو لپاره په راتلونکي 

وخت کې د نغدي تادیې مکلفیت لري، خو د شیانو تهیه او یا د تعهد شویو خدماتو عرضه ممکن 

پ��ه راتلونکې کې نغدي مبالغ ایجاب کړي چې په مقابل کې یې رشکت ته هیڅ ډول نغدي جریان 

صورت نه نیي. په ورته حاالتو کې باید ورته سر مبالغ په بیالنس شیت کې پیش بیني يش.

ځینې وخت په بیالنس ش��یټ کې د ټولو س��یالو قرضونو په نامه ی��و بل قلم درج کیږي، چې 

معموالً په مستقیمه توګه د رشکت د تادیې مکلفیت په ډاګه کوي. 

ب- اوږد مهاله دیون یا Old-standingliabilities: لکه مخکې چې هم ورنه یادونه وش��وه 

د ورته قرضونو د مجراینې نیټه تر یوه کال یا یوې مايل دورې پورې نه رس��یږي. دغه ډول دیون یا 

liabilities د س��یايل شتمني له درکه نه ورکول کیږي، بلکې د نورو شتمنیو له درکه تضمین کیږي. 

د یوه رشکت د بیالنس په پاڼه کې د قرضونو د بېالبېلو ډولونو راپور ورکول کیږي خو تر ټولو مهم 

او معمول هغه یې په الندې ډول دي:

د تادیې وړ نوټونه

چې متنوع رسمي او تحریري قرضوي اسناد په بر کې نيي.

د قرضې اسناد 

له یو ډول تادیه کیدونکي عام نوټ څخه عبارت دی چې د موافقتنامې د عقد له مخې زیات 

رسمیت او اعتبار لري. 

رشکتون��ه په خپل بیالنس ش��یت کې د اوږد مهاله قرضونو په توګه د ی��و لړ نورو اقالمو راپور 

ه��م ورکوي چې د کارمندانو د تقاعد ل��ه حقوقو او د روغتیا د بیمې په توګه ټول امتیازات چې د 

متقاعدو کارکونکو لپاره د خدمت په ډول تر رسه کیږي، په بر کې نیي.
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د رشکت د مالکینو ملکیت

دغه قلم د رشکت په شتمنۍ کې د رشکت د مالکینو د رسمایه ګذاري پويل ارزښت روښانه کوي 

چ��ې پ��ه مجموعي توګه درشکت د مالکینو رسمایه ګذاري او هغوی ته نا توزیع ش��وي مفاد احتوا 

کوي. دغه مبالغ ضمناً د رشکت په شتمني باندې درشکت د مالکینو د ادعا څرګندونه هم کوي.

کله کله دغه مبالغ د رشکت د ش��تمنیو د باقې مانده ارزښت په نامه هم یادیږي ، ځکه کومه 

دارایي چې د رشکت د دیونو یا له تصفیې وروسته باقي پاته کیږي د رشکت په مالکینو پورې تعلق 

نی��ي. دغه قلم د بیالنس د ش��نونکو لپاره اقالم خورا اهمیت ل��ري، ځکه له یوه لوري د رشکت د 

اجراتو په وړاندي د رشکت د مالکینو د مس��ؤلیت او ژمنې یا تعهد څرګندونه کوي او له بله پلوه 

هررشکت مکلفیت لري تر څو د یوې مايل دورې لپاره د رشکت د ټولو مايل حس��ابونو د صورت تر 

څنګ د رشکت د مالکینو د ملکیت د تغیراتو راپور ورکړي. په س��هامي رشکتونو کې د حساب دغه 

صورت د ونډه والو د ملکیت او نا توزیع ش��وي مفاد په نامه هم یادیږي. په ورته رشکتونو کې د 

ونډه والو ملکیت له دوو برخو څخه تشکیل شوی وي چې هر یو يې د رسمایې له ونډې او ناتوزیع 

شوي مفاد څخه عبارت دي.

د رسمایې ونډه د اس��هامو له رسمایې یا Capital stock څخه عبارت دی. په دا ډول رشکتونو 

کې ملکیت د رشکت د اسهامو یا ونډو د مستقیم پیر له درکه تثبیت کیږي.

معموالً سر سهامي رشکتونه د ونډو دوه ډوله اسناد نرش کوي:

 امتیازي اس��هام: د ونډو دغه ډول اس��ناد د رشکت د مالکینو لپاره د زیاتو امتیازاتو لرونکي 1. 

وي، لکه د رشکت په مفاد کې ملړنې امتیازات یا د devident لوړ نرخ او داسې نور.

 2- عادي اسهام )2(: د ورته ونډو لرونکي اشخاص د رشکت په مفاد کې وروستی حق لري، په 

دې معنا چې د رشکت مفاد په لومړي رس کې امتیازي ونډه والو ته توزیع کیږی او کومه برخه چې 

له هغوی څخه پاتې يش ، په عادې ونډه والو باندې وېشل کیږي، خو د رشکت د چارو په برخه کې 

امتیازي او عادي ونډه وال یا Share Holdersد یو ډول حقوقو ادعا کوالی يش.

نا وېشل شوی مفاد

د رشکت په اختتامیه بیالنس کې د نا وېشل شوي مفاد په توګه وړاندې شوی رقم له هغه مفاد 

څخه عبارت دی چې په متامدي ډول له څو کلونو راهیي ثابت پاتې وي  او د رشکت په مالکینو 

باندې نه وي وېشل شوی. 

د ورته قلم په اړه راپور ورکول د رشکت د داخيل تصمیم نیونکو لپاره خورا اهمیت لري، ځکه 
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دا مبالغ د دې څرګندونه کوي چې رشکت تر کومه بریده وړتیا لري، تر څو د رشکت ګټور فعالیتونه 

او منویي چارې متویل کړي.

د بیالنس د اقالمو قیمت ګذاري

د بیالن��س د اقالمو او د هغوی د تصنیف د طرز په هکله معلومات لرل لومړنی مهم قدم دی 

چې تصمیم نیونکو ته ځواک ورکوي تر څو د یوه رشکت د بیالنس د ش��ننې په برخه کې له ورته 

محاسبوي معلوماتو څخه استفاده وکړي.

په ورته بهیر کې دوهم مهم قدم د اقالمو له ارزښ��ت ګذاری او هغه ادراک څخه عبارت دی 

چې د دغو اقالمو په مقابل کې د لیکل ش��ويو مبالغو مفهوم په ډاګه کوي. د یوه رشکت د بیالنس 

د اقالمو د قیمت ګذاري او ټولو محاس��باتو  لپاره بیالبیل میتودونه ش��تون لري چې په الندې توګه 

ترشیح کیږي: 

 اصيل قیمت یا Basic Price )1(: د دغه میتودپه اس��اس شتمني او دیون د هغوی د اصيل . 1

قیمت له مخې یعنې د دارایي د تشکیل یا د پورونو د اخیستلو د وخت په حساب قیمت ګذاري کیږي.

هغ��ه اقالم چې د دغه میتود په اس��اس قیمت ګذاري کيږي ل��ه: ځمکې څخه عبارت دی. که 

څه هم دغه میتود د بیالنس د اقالمو د قیمت ګذاري له غوره میتودونو څخه ش��مېرل کیږی، خو 

بیا هم د رشکت د قرضونو او ونډه والو د زیاتو اقالمو د قیمت ګذاري لپاره ښ��ه میتود نه ش��میرل 

کیږي. د مثال په توګه که چیرته رشکت د ګدام د شیانو یا امتعې د اخیستلو په وخت کې هغه په 

بیالنس کې د هغې له اصيل قیمت رسه درج کړي او بیا وروس��ته د یو لړ عواملو له کبله د هغې 

امتعې قیمت دومره نزول وکړي چې رشکت یې په متام شد قیمت رسه و پلوري، په دې صورت کې 

اس��تفاده کوونکي د بیالنس د ارقامو په اړه معلومات نيش ترالسه کوالی تر څوپه راتلونکې کې له 

امتعې رسه په تړاو د رشکت نغدي جریانات تثبیت کړای يش. په همدې اساس یو لړ نور میتودونه 

ایجاد شوي دي چې په مرسته یې دبیالنس او ګدام نور اقالم قیمت ګذاري کیدی يش.

اصيل ارزښ��ت یا Original Value:  د دغه میتود په مرس��ته هغه شتمني یا دارایي قیمت . 2

ګ��ذاري کی��دی يش چې په رشکت کې یې د زی��ات وخت لپاره خدمت ک��ړی وي او رشکت ته یې 

فایدې ور اړولې وي. د دغه میتود په مرس��ته په بیال بیلو پړاوونو یا دورو کې د دارایي استهالک د 

مخارج��و په توګه معامله کی��ږي او باقي مانده قیمت چې د )۲( دفري قیمت په نامه یادیږي، په 

بیالنس ش��یټ کې راپور ورکول کیږي. د ورته ش��تمنۍ د استهالک مخارج د )Allocated cost( په 

نامه یادیږي او د دارایي باقیامنده قیمت د )unallocated cost( یا ناوېشل شوي مرصف په نامه 

یادی��ږي چې په راتلونک��و مايل پړاوونو کې د مخارجو په توګه توزیع کیږي. له دغه میتود څخه په 
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اس��تفادې رسه د عامراتو، مشیرني او تجهیزاتو او غیر محسوس��ې شتمني یا intangible asset په 

څیر شتمني چې د رشکت په تولیدي فعالیتونو کې ترې استفاده شوې وي،قیمت ګذاري کیږي.

دغ��ه میتود له پخواين هغ��ه رسه کوم ځانګړی توپیر نلري، یوازې پ��ه دې میتود کې د دارایي 

اصيل قیمت رسه توپیر لري.

 دب��ازار قیمت یا Market Value: د دغه میتود په اس��اس هغه ش��تمني یا دارایي قیمت . 3

ګذاري کیږي چې رشکت یې په نږدې راتلونکې کې د پلور نیت یاقصد لري. د بازار قیمت د شتمني 

له هغه قیمت څخه عبارت دی چې په واسطه یې په بازار یا مارکیټ کې د ورته دارایۍ پېرودل او 

پل��ورل ت��ررسه يش. د دیونو یا liabilities لپاره د بازار قیمت له هغه قیمت څخه عبار ت دی چې 

یاد ش��وي دیون په هامغه قیمت د پرداخت یا ورکولو وړ وي. د رسمایه ګذارۍ بېالبېل ډولونه د 

دغه میتود په مرسته قیمت ګذاري کیدی يش.

نغدي خالص ارزښ��ت یا Net Cash Value )2(:  ځینې ش��تمنۍ یا دارایي په نغدي خالص . 4

ارزښ��ت رسه ارزښ��ت ګذاري کیږي. د بیالنس له عمده اقالمو څخه یو قل��م چې د دغه میتود په 

واس��طه ارزښ��ت ګذاري کیږي له قابل حصول حس��ابونو یا طلباتو څخه عبارت دی. د رشکت په 

بیالنس کې د قرضونو هغه مبالغ چې په مش��ریانو باندې دي ځینې یې د مش��کوکو او غیر قابل 

حصول طلباتو په توګه درج کیږي. له همدې کبله دغه میتود د خالص نغدي ارزښ��ت د میتود په 

نامه یادیږي.

فعيل ارزښت یا  Present Value )3(: د رشکت زیاتره پریکړې د فعيل ارزښتونو او راتلونکو . 5

 Present نغدي پیسو د تر السه کولو په اساس صورت نیي. لکه څنګه چې پوهیږو فعيل ارزښت یا

Value هغه نغدي جریانات دي چې د زمان او مبلغ له نظره رسه متفاوت دي، او د تصمیم نیونې 

په برخه کې خورا اهمیت لري.

 په ش��تنمي بر س��یره د دیونو ځینې اقالم هم د ورته میتود په واس��طه قیمت ګذاري کیږي، د 

مثال په توګه نا تادیه شوې کرایه او د رشکت د کارمندانو حقوق.

 د ګدام د زیرمو یا ذخایرو قیمت ګذاري )1( 

لکه په اصيل میتود کې چې ورنه یادونه وشوه ، دغه طریقه د بیالنس د اقالمو د قیمت ګذاري 

لپاره غوره طریقه ګڼل کیږي. د ګدام ذخایر د دغه میتود په واسطه نه قیمت ګذاري کیږي، ځکه 

د امتعې د اخیس��تلو قیمت چې د یوې م��ايل دورې په اوږدو کې صورت نیي ، متفاوت وي او د 

مايل دور په اخر کې د دې تثبیت چې کوم اقالم پلورل شوي دي او کوم اقالم په کوم قیمت رسه په 

ګدام کې پاتې دي، س��تونزمن او حتی ناش��ونی کار دی. نو په دې اساس په اخر کې په ګدام کې د 



۲۳

موجوده شیانو یا stock د قیمت ګذاري په موخه له الندې میتود څخه استفاده کيږي.

د قیمت د د قیق تش��خیص میتود، د وس��طي قیمت میتود، د FIFO میتود، د LIFO میتود. د 

یادو ش��ویو میتودونو له ډلې څخه یو یې د رشکت د فعالیت دخصوصیت او مايل تاثیراتو له مخې 

انتخابیږي.

د ورته څلورو میتودونو د توضیح په موخه الندې مثال په نظر کې نیسو.

د یوې میاشتې په ترڅ کې د رشکت د ګدام د لومړنې او اخري موجودي یا stock اوخریداریو 

معلومات په الندې ډول دي

معلومات په وروسته صفحه کې دي.

June  1 inventoy )50  )د ګدام ذخایر Unit1  = 50Af 

June  6 purchase  )50  )خریدارۍ Unit1.1   = 55Af 

June  23 purchase )150  )خریدارۍ Unit1.1  = 180Af

June  20 purchase )100  )خریدارۍ Unit1.30  = 130Af

June  25 purchase )150  )خریدارۍ Unit1.40  = 210Af

Goods available for sale )500 = )د پلور لپاره اماده ذخایر

Sales )280 =   )پلورنې

On hand  30 )220 =  )اخري موجودي    

لک��ه چې لیدل کی��ږي په ګدام کې مجموعاً 500 واحده ش��یان د پلور لپ��اره موجود دي چې 

مجموعي قیمت یې )625Af(دی، اوس نو ستونزه د ګدام د اخري موجودي د قیمت ګذاري په بر 

خه کې ده، په دې معنا چې )625Af( افغانۍ باید د 280واحده پلورل شوي امتعې او په ګدام کې 

د 220واحده پاتې شوې  امتعې تر منځ و وېشل يش. د پورتنۍ ستونزې د حل په موخه د پورتنیو 

ذکر شویو څلورو واړو فورمولونو له ډلې څخه یو یې پکار اچوو.

د امتعې د دقیق قیمت د تشخیص میتود:. 1

 که چیرته په دقیقه توګه و پوهیږو چې په ګدام کې اخیرې موجودي له کومو خریداریو څخه 

تشکیل شوېده؟. د مثال په توګه فرض کړئ د جون د میاشتي په 30 نیټه د ګدام اخیري موجودي 

د جون د میاشتي د ملړۍ نیټي د امتعې له خریداري شوې امتعې څخه تشکیل شویده، 50 واحده 

پیرل ش��وي امتعه د جون په 13 مه نیټه )له 150 واحدونو څخه رصف 100 واحده( او 70واحده 

امتعه د جون د میاشتي به 25 مه نیټه اخیستل شوي، د دقیق تشخیص له میتود څخه په استفادې 
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رسه د ګدام اخیرې موجودي په الندې توګه قیمت ګذاري کیږي.      

50 Unit ×  1.00 50Af

100  Unit ×  1.02 120Af

70 Unit ×  1.40 98 Af

220  Unit ×  625 268Af 

   stock625اخیري موجودي یا 

 د خرڅالو وړ امتعه  357

ل��ه ورته میتود څخه د موټر، درندو تجهیزاتو او هرني کارونو په څیر د لوړ ارزښ��ته دارایي د 

اقالم��و په برخه کې هم اس��تفاده کیږي. زیاتره رشکتونه د ځینو مهم��و نیمګړتیاو له کبله له ورته 

میتود څخه استفاد ه نه کوي. دغه نیمګړتیاوې یا نواقص په الندې ډول دي.

۱- په زیاتره مواردو کې د منفردو اقالمو د خریداري او فروشاتو تعقیب ستونزمنه او نا شونې ده.

۲- رسه ورته یا مشابه اقالم چې په متغیرو قیمتونو رسه اخستل کیږی او په تیت او پرک ډول 

پل��ورل کی��ږي ، د رشکت د پل��ور عواید تر تاثیر الندې راويل او د رشکت مف��اد په زیات یا کم ډول 

تثبیت کوي.

 د وسطي قیمت میتود: . 2

په دې میتود کې د ګدام اخري موجودي یا stock له اوسط یا منځني قیمت رسه قیمت ګذاري 

کی��ږي ، پ��ه دايس ډول چې خرڅالو ته د اماده امتعې مجموعي قیمت د هغې په مجموعه باندې 

وېش��ل کیږي چې په پایله کې یې د خرڅالو د یوه واحد قیمت تر الس��ه کیږي . دغه پروس��ه په 

الندې دول توضیح کیږي.

 
Afunit 25.1500

625
=

unit ×1.25 = 275Af د ګدام اخري موجودي 625220 = خرڅالو ته دا ماده امتعې قیمت 

275Af =د جون په  نیټه اخري موجودي30

350Af = د پلورل شوې امتعې مصارف )قیمت ( 

له دغه میتود څخه په استفادې رسه د ګدام د اخري موجودي په قیمت ګذاري کې د قیمتونو 

د زیات��وايل ی��ا ل��ږوايل اثرات کمیږي خو ل��دې رسه رسه په دغه میتود باندې یو ل��ړ نیوکې کیږي . 

څرنګ��ه چې ځینې خلک عقی��ده لري چې د پلور مفاد باید په اخري قیمت رسه قیمت ګذاري يش 
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او راتلونکي پریکړې هم د وروستیو قیمتونو له مخې کیږي.

 د )FIFO )first in- first out method( میتود . 3

د دې میتود له مخې  په وروستي پړاو کې اخیستل شوې امتعه په لومړي پړاو کې پلورل کیږي 

چې په دې توګه په ګدام کې اخري موجودي له هغې امتعې څخه تشکیل شوې وي چې په ړومبۍ 

مرحله کې پېرل شوي وي. د دې میتود له مخې په ګدام کې اخري موجوده امتعه د فزیکې جریان 

په اساس نه، بلکې د خریداري د اخري قیمت په اساس قیمت ګذاري کیږی . د ورته میتود ترتیب 

په الندې ډول دی:

150 unit × 1.40 = 210Af 

70  unit × 1.30 = 91 Af

220 unit    301 = اخري موجودي 

625 =  خرڅالو ته د اماده اقالمو مجموعي قیمت

 301 =  اخري موجودي 

 324 = پلورل شوې امتعه 

لک��ه چې لیدل کیږی پ��ه دې میتود کې پلورل ش��وې امتعه پر نازلرین��و قیمتونو یعنې هغه 

قیم��ت چې په لوم��ړۍ مرحله کې ور باندې پیرل ش��وې وي، ارزښ��ت ګذاري کی��ږي. که چیرته 

د قیمتون��و زیاتوال��ی دوام��داره او متداول��ه بڼه ولري، د ورت��ه میتود د اس��تعامل په صورت کې 

رشک��ت ت��ر ټولو لوړ خالص مفاد تر الس��ه کوي. ځکه د پلورل ش��وې امتعې قیم��ت د پېر قیمت 

ت��ه ن��ژدې ش��وی دی او رشک��ت د قیمتونو له ل��وړوايل رسه د امتعې پل��ور ته زیاتوال��ی ورکوي.

 LIFO )Last in- frist out method(  میتود: . 4

د دغه میتود له مخې داس��ې فرض کیږي چې په لومړي پړاو کې اخیس��تل شوي امتعه دې په 

لوم��ړۍ مرحل��ه کې و پلورل يش چ��ې په دې توګه د اګدام اخري موج��ودي له هغې امتعې څخه 

تشکیلیږي چې تر ټولو وروسته اخیستل شوې وي. د عميل انعکاس طرز یې په الندې ډول دی:

50 units  × 1.00 Jun  1 50Af

50 units  × 1.20 Jun  6 55Af

120 units × 1.20 Jun  13 144Af

220 units  249Af

Af   خرڅالو ته د اماده امتعې قیمت 625
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Af  اخري موجودي    249

376Af  د پلورل شوې امتعې قیمت  

  له دغه میتود څخه د استفادې په ترڅ کې د زیاتره رشکتونو د امتعې حقیقي خروج د هغې 

له فزیکي ش��کل رسه مطابقت نه کوي. ځکه پلورل ش��وې امتعه د هغې امتعې په قیمت، قیمت 

ګذاري کیږی چې په اخري مراحلو کې اخستل شوي وي، او د ګدام اخیري موجودي د هغې امتعې 

په قیمت، قیمت ګذاري کیږي چې په ملړۍ مرحله کې خریداري شوی وي.      
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 د دویم څپرکي لڼدیز

۱- د دارایي )شتمنۍ(تعریف: داراې د رسمایې له هغې برخې څخه عبارت ده چې د مالک یا 

څښنت له لوري د تشبث یا سوداګري په موخه پکار اچول شوې وي، لکه سیاله دارایي، ثابته دارایي 

او نا مشهوره دارایي.

 ۲- س��یاله دارایي: دا له هغې دارایي څخه عبارت ده چې د اوږدې مودې لپاره په رشکت کې 

نه پاتې کیږي بلکې په لنډه موده کې په نغدو پیسو باندې د بدلیدلو وړتیا لري لکه نغدي پیسې 

او د هغوی معادل، د پلور وړ ګران بیه اس��ناد، تر الس��ه کیدونکي حس��ابونه، پیش پرداخت شوي 

مخارج او داسې نور.

۳- ثابته دارایي: دا له هغې پانګې اچونې یا رسمایه ګذاري څخه عبارت ده چې د اوږدې مودې 

لپاره په رشکت کې خدمت کوي او رشکت یې په نږدې راتلونکي کې د خرڅالو نیت یا قصد نلري.

لکه: ځمکه، عامرت، مش��یرني او تجهیزات، غیر محسوس��ه دارایي) حق االخراع، د چاپ حق، 

تجاريت نوم، ځانګړي امتیازات، الیسنس او جواز نامه(.

۴- دیون یا liabilities: د رشکت له هغو تعهداتو یا ژمنو څخه عبارت ده چې باید په راتلونکي 

کې بیرته ورکړل يش لکه سیال قرضونه، اوږد مهاله قرضونه ، د قرضې اسناد اوداسې نور.

5- د رشکت د مالکینو مالکیت: دغه قلم د رشکت په دارایي کې د مالکینو د رسمایه ګذاري د 

پويل ارزښت ښودنه کوي چې په مجموعي توګه د رشکت شتمني او نا وېشل شوی مفاد په بر کې 

نیي. لکه: امتیازي ونډې یا اسهام، عادي اسهام او نا وېشل شوی مفاد.

۶- قیمت گذاري: د اقالمو له ارزښت ګذاري او د دغو اقالمو په مقابل کې د لیکل شويو مبالغو 

د مفهوم له درک څخه عبارت دی. 

۷- د قیم��ت ګ��ذاري میتودونه: دغه میتودونه د د قیق قیمت د تش��خیص له میتود، وس��طي 

قیمت له میتود، Fifo میتود او LIFO میتودونو څخه عبارت دي. 
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د دویم څپرکي پوښتنې

دارایي )شتمني( تعریف کړئ؟- ۱

د دارایي د ډولونو نومونه واخلئ؟- ۲

سیاله دارایي یا Current Assets څه شی دی؟- ۳

ثابته داریې یا Fixed Assets څه شی دی؟ له مثال رسه یې واضح کړئ؟- ۴

د نامشهودې دارایي یا غیر محسوسې یا نا مرئې دارایي په هکله معلومات ورکړئ؟- 5

پورونه یا Liabilities څه شی دي؟- ۶

قصیر املدت پورونه یا لنډ مهاله قرضونه څه شی دي؟- ۷

طویل املدت پورونه یا اوږد مهاله قرضونه له مثال رسه واضح کړئ؟- 	

قیمت ګذاري تعریف کړئ؟- ۹

د قیمت ګذاري د میتودونو نومونه واخلئ؟- ۱۰
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درېیم څپرکی

د بیالنس د تحلیل اړتیا او تخنیکونه

ټولیزه موخه:

د بیالنس تحلیل او تخنیکونه.

د زده کړې موخې: د دې څپرکې په پای کې له محصلینو نه مته کیږي چې: 

د بیالنس د شننې یا تحلیل اړتیا و پیژين.	 

د بیالنس د تحلیل میتودونه و پیژين.	 

 د بیالنس افقي تحلیل توضیح کړای يش.	 

د بیالنس عمودي تحلیل توضیح کړای يش.	 

رسیع نسبت توضیح کړای يش.	 

د حساب د صورت یا statement د تصنیف کټګوري و پیژين. 	 

د بیالنس د تحلیل یا شننې اړتیا

لکه څنګه چې د بیالنس زیاتره اس��تفاده کوونکي او عالقمندان د یوه رشکت د راتلونکي مايل 

وضعې د بدلون په برخه کې د معلوماتو په اړه زیاته دلچسپي لري. د مثال په توګه  د رشکت ونډه 

وال یا Share Holders او اش��راک کوونکي عالقه لري ترڅو د رشکت د مفاد او د همدغه مفاد د 

توزیع څرنګوايل په هکله و پوهیږي. کریډیت ورکونکي د لنډ مهال او اوږد مهال له پلوه د رشکت 

د ورکړې یا پرداخت د وړتیا ارزونه او مطالعه کوي. همدا ش��ان د رشکت مدیران او رهربي هیئت 
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په راتلونکي کې د رشکت د متویل د توس��عې عالقمندي لري. په بیالنس کې درج ش��وي معلومات 

او د بیالنس دتحلیل له میتودونو څخه په اس��تفادې رسه د دې امکان تر الس��ه کیږي تر څو ټول 

عالقمندان د رشکت د روان او راتلونکي مايل وضعیت په اړه معلومات تر الس��ه کړي او په رشکت 

کې د پانګې اچونې ، رشکت ته د قرض ورکولو او نورو راتلونکو پالنونو په اړه غور او فکر وکړي.

د بیالنس د تحلیل تخنیکونه

ک��ه چیرته د بیالن��س اقالم په غور او دقت رسه مطالعه هم يش، بیا هم د ش��ننې لپاره جوتې 

پایلې نيش تر الس��ه کیدی. د غوره تحلیيل پایلو د تر الس��ه کولو په موخه په کار دي چې دغه اقالم 

د بیالنس له ټولو اقالمو او د رشکت د بیالبیلو مايل ادوارو له اقالمو او یا د سیالو یا رقیبو رشکتونو 

د بیالنس له اقالمو رسه مقایسه يش. د بیالنس د تحلیل لپاره بیالبیل میتودونه جوړ شوی دې چې 

الندې هغه یې تر ډیره حده د استفادې وړ دي.

a – افقي تحلیل د پويل او فیصدي تغیراتو مقایسه:

 )Dollar and percentage change( )Horizontal analysis( 

 :)Trend Analysis( ټرند تحلیل -b

 :)Common size or vertical Analysi( عمودي تحلیل یا د معمويل سایز تحلیل -c

 :)Ratio Analysis( د نسبتونو تحلیل -d

     A – افقي تحلیل: په افقي تحلیل کې د بیالنس اقالم د دوو مايل دورو لپاره مقایسه کیږي. 

د بیالنس د اقالمو په دې شننه کې تیر مايل کال له فعيل کال رسه د فیصدي او پويل تغیر په اساس 

مقایسه کیږي. د فیصدي تغیر د سنجش یا ارزونې لپاره له الندې فورمول څخه استفاده کیږي.

د فیصدی تغیر =
100× په مبلغ کې تغیر 

د اساس د کال مبلغ 

د اس��اس کال معم��والً له هغه کال څخه ټاکل کیږي چې تحلیل ت��رې پیلېږي. فرضاً که چیرته 

د یوه رشکت س��یاله دارایي یا current asset له 2000 میالدي کال څخه تر 2001 کال پورې 649 

میلیونه زیاتوالی کړی وي یعني له )3,034 میلون افغانیوڅخه 3683 میلونه افغانیو( ته لوړه شوې 

وي ، په دې صورت کې: 

= د سیالې دارایي د فیصدي تغیر %9.22100
034.3

649
=×

m
     

او یا د Hershey Food  له بیالنس څخه استفاده:
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د سیالې دارایي د فیصدي تغیر  %69.5100
16470

970
==×=

په همدې ترتیب کوالی ش��و د بیالنس مختلف اقالم یو تر بله مقایس��ه کړو او د سیالې دارایي 

د فیصدي تغیر او په هغې کې مبلغ تحلیل کړو.

B – ترند تحلیل: دغه تحلیل یا ش��ننه له افقي تحلیل یا ش��ننې رسه ورته والی لري . توپیر یې 

ی��وازي پ��ه دې کې دی چې په دې تحلیل ک��ې د متامدي مايل پړاوونو لپاره د یوه اس��ايس کال په 

مدنظر نیولو رسه د بیالنس د اقالمو شننه یا تحلیل صورت نیي.

 مثال:

د اتو کلونو په اوږدو کې دیوه رشکت current asset یا روانه دارایي او current liabilities یا 

سیال دیون په الندې ډول راکړل شویدي، په دې موده کې د نوموړي رشکت سیالیت تحلیل کړئ.

  2004 03 02 01 00 99 98 97کلونه:  

سیاله دارايئ  ۱۰۹.	۱ ۱۴۷۷5  ۶۶	۱۰ ۷۱۹۱  ۴۰۰۰ ۳۲۷۱  ۳5۹۹  ۷۶	۲

سیاله دارايئ  ۱۳۱۳ ۹	۷ ۶۷	 ۴۶۲  ۲۱۳  ۱۳۱ ۴55 ۳۳۳

دارايئ په%  %۶۳۰  %5۱۳  	۳۷ ۲5۰ ۹۱۳  ۱۱۴ ۱۲5  %۱۰۰ 

 دیون یا liabilities په%   %۳۹  %۲۳۷  ۲۶۰ ۱۳۹ ۶۴   ۳۹ ۱۳۷ ۱۰۰ % 

  %700  

               600           

               500          

               400          

               300          

               200          

                 100                                                                                                       

0 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005

لکه څنګه چې لیدل کیږي رشکت تر 98میالدي کال پوری نه دی توانیدلی چې خپل سیال دیون 

یا liabilities د خپلې س��یايل دارایي له درکه جربان کړي، خو په اوږده مهال کې د رشکت س��یالیت 

مخ په ښ��ه کیدو شوی دی او په وروس��تیو کلونو کې رسه له دې چې خپل دیون یا liabilities یې 
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تکافو کړيدي ، د خپلې س��یالې دارایۍ ځینې مقادیر ی��ې د نورو مقاصدو لپاره هم په رشکت کې 

استعامل کړي یا یې په کار ګامريل دي.

c – د معمويل س��ایز تحلیل یا عمودي تحلیل: په دې تحلیل کې اقالم په فیصدي او مبلغ رسه 

داس��ې ښودل کیږي چې هر قلم د فیصدي په ش��کل د اقالمو د فیصدی د مجموعې له مخې چې 

دغه قلم ورپورې اړه لري، ښودل کیږي. د مثال په توګه په مجموع کې د سیالې دارایي فیصدي.

لکه څنګه چې د بیالنس په عمودي تحلیل کې ولیدل شول، سیاله دارایي له غیر سیالې دارایي 

رسه مقایسه شوېده چې د2004 کال په سیاله دارایي کې د مالحظې وړ تغیرات تر سرګو کیږي. د 

مثال په توګه د شیانو له ذخایرو رسه په تړاو په قابل حصول حسابونو کې د پام وړ زیاتوالی لیدل 

کیږي چې د رشکت له مشریانو څخه د قابل حصول حسابونو د حصول په برخه کې د رشکت عدم 

توانایي په ډاګه کوي.

Hershey food comparative

Balance sheet ,   Dec/31/2003 and 2004

 Dollars in thousands

د هريش فورډ مقایسوي بیالنسو بیالنس شیټ یا د بیالنس پاڼه 

31 دسمرب کال 2003 و 2004 

ارقام په زرو امریکا یي ډالرو

____________________________________________________________________

 4002            3002       مبلغ به  فیصد

 Assets یا دارایي: 

 Current assetsسیاله دارایي

48.9 Af1150 Af12000  Af2350 cashنغد  ←   

 Accounts receivableقابل حصول حسابونه یا )طلبات (  40000  6000  2000 %50.0

 Inventoriesد موادو یا)امتعې(  ذخایر 10000  8000  2000 %20.0

Prepaid exp مخکې پرداخت شوي مخارج  120  300  180 %150
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Total current Assets

5.9%1647015500970 د سیايل دارایي مجموعه:

Property and Equipment

ملکیتونه، دستگاه اوتجهیزات: 

Land ځمکه 
4000Af4000Af0%0

  Buildings Equity عامرات 

28.0%8500120003500اوتجهیزات 

Total Assets 28970315002350%8.7د دارایي مجموعه 

Equity

د ونډه والو دیون اوملکیت 

 Current liabilities

Accounts Payable

4000Af5800Af1800Af%45.0د تادیې وړحسابونه

د تادیې وړ

 :Total current liabilities
10001200200%20

40%500070002000د سیالو دیونو مجموعه 

6.3%800075000900طویل املدت یا اوږد مهاله دیون 

11.5%13000145001500د دیونو یا liabilities مجموعه

0%800080000د ونډه والو یا سهمدارانومالکیت 

0%100010000اضافی رسمایه گذاری 

0%900090000د تادیاتو مجموعه

%14.8%697080001.030نا توزیع شوي مفاد 

%15970170001.0306.4د ونډه والو د مالکیت مجموعه 

د ونډه والو د دیونو او مالکیت 

مجموعه 
289703150025308.7%

Hershey Food comparative Balance
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common size Dis 31/2003 and 2004
په معمويل مقایسوي توګه د هر يش فورډ بیالنس شیټ

۳۱ ډسمرب ۲۰۰۳ او۲۰۰۴

2003200420032004دارایي 

Af23501200Af%8.1%3.8نغده سیاله دارایي

19.0%13.8%40006000قابل حصول حسابات 

25.4%34.5%10008000د موادو ذخایر 

1.0%0.4%120300مخکې پرداخت شوي مخارج 

49.2%56.9%1647015500د سیالې دارایي مجموعه 

ملکیتونه، دستگاه اوتجهیزات
ځمکه

4000400%13.8%12.7

38.1%29.3%850012000عامرات اوتجهیزات 

125001600د ملکیتونو او تجهیزاتومجموعه 

100%100%2897031500 د دارایوو مجموعه 

د ونډه والو دیون او ملکیت 
سیال دیون:

د تادیې وړ حسابات 
40005800%13.8%18.4

100012003.453.8د تادیې وړ نوټونه 

5000700017.322.2د سیالو قرضونومجموعه 

8000750027.623.8طویل املدت یا اوږد مهاله دیون 

46.0%44.9%1300014500د دیونو مجموعه

25.4%27.6%80008000د ونډه والو یا سهم دارانو ملکیت 

100010003.53.2 د ونډو اسناد یا اسناد سهم 

9000900031.128.6اضافی رسمایه گذاریاين 

6970800024.025.4نا توزیع شوی مفاد 

159701700055.154.0د ونډه والو مجموعه 

28970Af31500%100%100د ونډه والو د دیونو او  ملکیت مجموعه 
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د نسبتونو تحلیل 

د نسبتونو شننه یا تحلیل په بیالنس شیټ کې د درج شویو اقالمو او د رشکت د ټولو حسابونو 

د ص��ورت یا statement تر منځ د اړیکې د ایجاد لپاره خورا مهمه طریقه ګنل کیږي. د نس��بتونو 

تحلیل هغه مشخصات دي چې له موږ رسه د یوه رشکت د مايل وضعې او فعالیتونو په تحلیل کې 

مرس��ته کوي او په واسطه یې کوالی ش��و د یوه رشکت د تیرو کلونو نتایج له جاري کال یا په ورته 

سکتورکې د ټولو رشکتونو د پایلو له اوسط رسه مقایسه کړو.

د نس��بتونو له تحلیل څخه یوازې د بیالنس په پاڼه کې اس��تفاده کوالی شو، خو دیوه رشکت د 

حساب له ټولو صورتونو څخه د استفادې په صورت کې کوالی شو د رشکت دمايل وضعې غوره او 

مناسب تحلیل ترالسه کړو.

د نسبتونو د تحلیل دغه اړیکې په الندې ګتګوریو وېشل شوېدي.

1- د یوه رشکت د س��یالیت تحلیل: لکه څنګه چې پوهیږو س��یالیت د اخیس��تل شویو پورونو 

په مقابل کې د یو رشکت د پرداخت له وړتیا څخه عبارت دي، د لنډ مهاله پورونو د پرې کیدلو د 

وخت د رسیدلو پیښه د یوه رشکت له زیات سیالیت رسه اړیکه لري او د رشکت د سیالیت د ځواک 

ګواه��ې ورکوي. په یوه رشکت کې عدم س��یالیت نه یوازي دا چ��ې په خپل وخت د پورونو د پرې 

کېدلو د لږې وړتیا ش��اهدي ورکوي، بلکې په یوه رشکت کې د پرداخت یا پرې کېدلو عدم توانایې 

د دې المل هم ګرځي چې رشکت په خورا کم قیمت رسه د رشکت د داراې په پلورلو مجبور يش او 

یا د لوړ سود یا ربحې په مقابل کې د قرضو په تر السه کولو مجبور يش.

د یوه رشکت د س��یالیت د تحلیل لپاره په بیالنس ش��یټ کې درې ډوله مشخصات شتون لري 

چې په دې بحث کې ورباندي رڼا اچوو.

الف-دوراين رسمایه Working capital: د یوه رشکت دوراين رسمایه د هامغه رشکت د سیالې 

دارایي او سیالو دیونو تر منځ له توپیر څخه عبارت ده. په دې معنا چې د رشکت له سیالې دارایي 

څخه د س��یالو پورونو په پرې کولو کې اس��تفاده کیږي، نو په هره اندازه چې د یوه رشکت س��یاله 

دارایي زیاته وي په همغې اندازه یې سیالیت هم زیات وي. لکه څنګه چې د Hershey food له 

بیالنس شیټ څخه تر السه کیږي، په 2003 کال کې د دغه رشکت دسیالې دارایي مجموعه 16470 

میلیونه افغانۍ او س��یال پورونه یې 500Af وو، همدا ش��ان په 2004 کال کې د س��یالو پورونو او 

دارایي مقایسه د رشکت د بشپړ سیالیت ښودنه کوي.

ب- جاري نسبت Current Ratio:  دغه نسبت د دوراين رسمایې د نسبت په نامه هم یادیږي 

او دالندې فورمول په واسطه تر السه کیږي.
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جاری نسبت =
سیاله دارایي 

سیال دیون یا پورونه

په دې نسبت کې قابل حصول حسابونه او د ګدام ذخایر شامل دي او تصور کیږي چې رشکت 

د فعالی��ت په خپله دوره کې په نورماله توګه د ګ��دام د ذخایرود پلور وړتیا لري او د رشکت قابل 

حصول حسابونه هم په نورماله توګه او معین وخت له رشکت رسه مواصلت کوي او رشکت ته دا 

ځواک ورکوي تر څو د لنډ مهاله پورونو د پرې کېدلو لپاره کايف نغدي پیسې په الس کې ولري . په 

هره اندازه چې جاري نسبت سر وي په هامغه اندازه د رشکت سیالیت هم زیات وي او په کومه 

اندازه چې د رشکت سیالیت کم وي په هامغه ډول د لنډ مهاله پورونو د پرې کېدلوکم ځواک لري. 

د Hershey foodد فورمول لپاره جاري نسبت په الندې ډول محاسبه کوالی شو:

2004                                                              2003 

       
 

21.2
7000000

15500000
=   

 
29.3

5000000
16470000

=  

ج-رسیع نسبت یا Quick Ratio:  دغه نسبت د جاري نسبت په پرتله زیات دقیق دی ، ځکه 

دغه نسبت یوازې په نغدو پیسو او هغو ټولو اقالمو باندې اتکا لري چې په نږدې راتلونکې کې په 

نغدو پیسو باندې بدلیدالی يش. لکه د دولتي قرضې اسناد یا securities او قابل حصول حسابونه.

په دې نس��بت کې رسیع دارایي د س��یالې دارایي له مجموعې رسه پرتله کیږي. په دغه نسبت 

کې د ګدام ذخایر په نظر کې نه نیول کیږی، همدا ش��ان مخکې ورکول ش��وي مخارج هم په دې 

نس��بت کې نه ش��املیږي. د رسیع نس��بت د س��نجش یا ارزوين په موخه له الندې فورمول څخه 

استفاده کیږي.

  Cash + Marketable securities +Receivables
Quick Ratio=

 Carrent Liabilities

رسیع نسبت =
نغدي پیسې+ د دولتي قرضې د خرڅالو وړ اوراق + طلبات

د سیالو پورونو مجموعه

څنګه چې د Hershey Food په بیالنس کې د قرضې اس��ناد موجود نه دي، نو په دې اس��اس 

کوالی شو رسیع نسبت په الندې توګه محاسبه کړو: 
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2004           2003 کسه            

1200000     2350000            

قابل حصول حسابونه     4000000     6000000

د سیالې داریۍ مجموعه    6350000     7200000

د سیالو پورونو مجموعه     5000000     7000000

رسیع نسبت           1.27:1        1.03:1

معموالً که چیرته د رسیع نس��بت نرخ 1:1 وي نو کايف بلل کیږي یعنې که چیرته په یوه دوره 

کې رسیعه داراېي په یوځلې توګه س��یال پورونه تر پوښ��ښ الندې راويل نو ویل کیږی چې  ورته 

وضعیت کفایت کوي، خو لکه څنګه چې لیدل کیږي د )Hershey foods( لپاره چټک نس��بت له 

1:1 څخه زیات دی. 

څنګه چې په  2003میالدي کال کې 1.27:1 او په 2004 کې نس��بت 1.03:1 دی، خو لدې رسه 

رسه تحلیل کوونکی باید د دارایي اقالم چې په واسطه یې هغه ترپوښښ الندې راوځي، ارزیابې کړي.

لک��ه څنګه چې د )Hershey foods(په بیالنس ش��یټ کې له 2003 کال څخه تر 2004 پورې 

د لن��ډ مهاله قرضونو په کچه کې زیاتوالی لیدل کیږي، په دايس حال کې چې نغدي وجوه کموالی 

موندلی دی چې په نغدو کې دغه کموالی د طلباتو)قابل حصول طلباتو( د حجم دپراختیا له کبله 

دی، ضمناً د طلباتو له تحلیل څخه پوښتنه را پیدا کیږي چې ويل یې په دومره لنډ وخت کې رسعت 

پ��ه دې کچه زیاتوالی موندلی دی. په دې ترتیب دواړه مش��خصات یعنې جاري نس��بت او رسیع 

نسبت نه یوازي دا چې  د دارایۍ په واسطه د پورونو د پوشش د دفعاتو له نظره تحلیل يش بلکې 

تحلیل کوونکی باید د دارایۍ د اقالمو اجزا هم مطالعه کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، 

دیو ه رشکت د ټولو حس��ابونو له صورت او د بیالنس له اقالمو رسه د هغوی د تړاو له درک څخه 

په اس��تفادې رسه  کوالی ش��و د رشکت سیالیت په ښ��ه توګه تحلیل کړو. د ورته مشخصاتو ځینې 

بیلګې په الندې ډول دي:

1 . :Receivable Turn Over د طلباتو دوران یا

دغه مشخصه د دې ښودنه کوي چې په یوه مايل دوره کې د یوه رشکت طلبات یا قابل حصول 

حسابونه څو ځله رشکت ته په نغدي توګه ګرځي را ګرځي. معموالً دغه مشخصه له دوراين رسمایې 

رسه په تړاو تر څیړنې او تحلیل الندې نیول کیږي. ځکه د طلباتو دوران او په نغدو پیسو باندې د 



  ۳	

هغوی بدلون د رشکت د دوراين رسمایې د ایجاد او له هغې څخه د معقولې اس��تفادې څرګندونه 

کوي. کوالی شو دغه مشخصه دالندې فورمول په واسطه روښانه کړو.

 Account Receivable Turnover =
ceivableAccountAverage

accountonSales
Re

 

د طلباتو دوران =  

قرضوی خرڅالو

د طلباتو وسطي بیالنس

د )Hershey Foods( له بیالنس څخه په استفادې رسه د دغه رشکت لپاره د طلباتو دوران په 

النډې ډول محاسبه کوو:

 
4.10

5000000
52000000

=   مرتبه 

البته په دې مش��خصه کې تصور کيږي چې په 2004 کال کې د HF رشکت ټولو فروش��اتو په 

قريض توګه صورت نیولی دی. د فروشاتو مبالغ د دغه رشکت د عوایدو د )ګټې او تاوان(  له صورت 

حساب څخه نیول شوي چې په الندې ډول وړاندې کیږي.

 statement رشکت د عوایدو صورت یا Hershey Foods د

31 ډسمرب 2003 او2004

ارقام په زر امریکایې ډالرو 

فیصدیمبلغ20032004

83%48000520004000پلورنې 

14.3%31500360004500پلورل شوي مصارف 

3.3%165001600500غیر خالص مفاد

 په فعالیت پورې تړيل مخارج 

7.7%65007000500د خرڅالو مخارج

610051602403.9اداري مخارج

په فعالیت پورې تړيل عمومي 

مخارج 
126001286026021
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3900314076019.5د فعالیت له درکه خالص مفاد 

700640608.6د ربحې مخارج

له مخارجو د مخه خالص مفاد 

3200250070021.9ټکس 

96075021021.9د ټکس عواید 30%

2240175049021.9خالص مفاد

د هغو ورځو د ګڼلو لپاره چې په اوږدو کې یې کوالی شو خپل طلبات حصول او را ټول کړو، 

د طلباتو د دوران له مش��خصې رسه په تړاو د ورته محاس��بې لپاره یوه بله مشخصه هم لرالی شو 

چې په مټ یې خپل طلبات راټولوالی ش��و چې د طلباتو د حصول د وس��طي وخت د مشخصې په 

نامه یادیږي او د الندې فورمول په واسطه تشیخص کیږي:

receivableAccount
daysPeriodCollectedAverage 365

=  

د طلباتو د حصول وسطي وخت =
۳۶5 ورځې

د طلباتو دوران

د شته بیالنس له مخې لرو چې: 
 

4.10
365 ورځې 35= 

دا پ��ه دې معن��ا ده چې د طلباتو را ټولول 35 ورځې په بر کې نیي. دا چې د 35 ورځو موده 

د طلباتو د را ټولولو لپاره مناسبه ده او کنه؟، له هغې مودې رسه اړیکه لري چې رشکت یې خپلو 

مشریانو ته د طلب د حصول لپاره پیشنهاد کوي.

که چیرته رشکت خپلو مش��ریانو ته د هغوی د پورون��و د تادېې لپاره 35ورځې وخت ورکړي 

، په دې صورت کې د 35 ورځووس��طي موده د رشکت لپاره ښ��ه مشخصه ګڼله کیږي، ځکه ځینې 

مش��ریان د وروس��تی ورځې تر را رس��ېدلو پورې پورونه نه پرې کوي او ځینې یې د پرې کیدلو د 

وخت له تېرېدلو وروسته هم د یو څه تعلل غوښتنه کوي چې د طلباتو د حصول د وخت دزیاتوايل 

المل ګرځي، خو که چېرته رشکت خپلو مشریانو ته د قرضونو د پرې کېدلو لپاره 20 ورځې وخت 

ورکړي، په دې صورت کې د 35 ورځنۍ وسطي مودې د طلباتو د حصول لپاره د تشویش وړ ګڼل 
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کی��ږي. پ��ه دې صورت کې باید پاملرنه ويش چې د 35 ورځو پایل��ه چې د طلباتو د دوران له 365 

ورځو څخه السته راغيل ده او له څه يش څخه منځته راغيل . شوين ده چې له پخوانیو دورو څخه د 

پايت شویو طلباتو )مشکوک طلبات(  له کبله د طلباتو کچه زیاته شوي وي او یا رشکت د مدیونینو 

یا Debtors په تعقیب کې چې طلبات په خپل وخت نه تادیه کوي، د کمزوري اداري سیس��تم یا 

منجمنټ لرونکی وي. 

 2-د ګدام دوران Inventory: دغه مشخصه د دې ښودنه کوي چې په یوه مايل دوره کې دیوه 

رشکت د ګدام موجودي یا stockڅو ځله پېرل او پلورل ش��وې ده. د ګدام دوران یا Inventory د 

الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي: 

 Cost of good sold
Investry Turn over =

 Average investory

د ګدام د موجودي اوس��ط په یوه مايل دوره کې د لومړۍ موجودې او وروس��تۍ موجودې له 

اوس��ط څخه عبارت دی .  ش��ته بیالنس ته په کتنې رسه کوالی ش��و د HF لپاره د ګدام دوران په 

الندې ډول محاسبه کړو: 

د گدام دوران =
د پلورل شوې امتعې مصارف 

د ګدام د موجودې اوسط 

یو بل نس��بت چې په واسطه یې کوالی شو د هغو ورځو په اوږدو کې چې د ګدام ټول ذخایر 

یو ځل په کې پلورل ش��وي وي، د وس��طي وخت د نس��بت په نامه یادیږي او د الندې فورمول په 

واسطه محاسبه کیږي.

= د ګدام دوران 
9000000
36000000

       4 ځل = 

یو بل نسبت چې په واسطه یې د هغو ورځو د شمېر اوسط محاسبه کيږي چې په اوږدو کې 

یې یو ځل د ګدام ټول ذخایر پلورل کیږي، د پلور د وس��طي وخت د نس��بت په نامه یادیږي او د 

الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.

365 days
Avreage saleperiod=

Inventory Turner
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365 ورځېد پلور وسطي وخت =

د گدام دوران

د HF بیالنس ته په کتنې رسه: 

 = 91 ورځې
4

365
د پلور وخت = 

د پلور وس��طي وخت له یوه سکتور څخه تر بل سکتور پورې توپیر لري ، هغه رشکتونه چې د 

خوراکي موادو په س��کتور پورې اړه لري له 12 څخه تر 15ورځو پورې د ګدام ګړندی دوران لري، 

په داسې حال کې چې د زیوراتو یوپلور ځای یا فروشګاه د ګدام ډیر بطي دروان لري.

 که د هغو رشکتونو د ګدام د دوران موده رسه مقایس��ه يش چې په ورته س��کتور کې فعالیت 

کوي نو د هغو رشکتونو وضعیت غوره ګڼل کیږي چې د ګدام ګړندی دوران ولري، همدا شان هغه 

رشکتون��ه چې په ګ��دام کې تر اړتیا زیاته ذخیره ولري ، طبیعې ده چ��ې د ګدام دوران به یې ورو 

یابطي وي او د زیاتو مصارفو المل به وګرځي چې په پایله کې د ش��یانو متام ش��وی قیمت لوړیږي 

او د رشکت د مفاد په کموايل پای ته رسیږي.

هغ��ه رشکتون��ه چې په ګدام کې ت��ر اړتیا زیات مقادیر ذخیره کوي ، په حقیقت کې د ناس��م 

منجمنټ څرګندونه کوي ، ځکه د زیرمه ش��ویو توکیوپه ځای کېدی يش اړونده رسمایه درشکت په 

کوم بل فعالیت باندې مرصوفه وساتل يش.

ځینې وخت تصور کیږي چې د امتعې د زیاتو مقادیرو پیرل کیدی يش له سرو یا فوق العاده 

ډس��کاونټونو یا تخفیف څخه برخمن يش، خو په کار ده چې د فوق العاده ډس��کاونټ تر څنګ د 

بیمې یا Insurance مصارف، ټکس یا مالیه او د ګدام خطرات هم په نظر کې ونیول يش او یو له 

بل رسه مقایسه يش.

پ��ه دې وروس��تیو کې رشکتونو ل��ه Just in time JIT میتود څخه په اس��تفادې رسه د ګدام د 

دوران رسعت زیات کړی دی.

د دې میتود له مخې په قصدي توګه د ګدام ذخایر په ښ��کته س��طحه کې ساتل کیږي چې په 

پایله کې یې د ګدام د دوران رسعت زیاتیږي، خو په دې صورت کې بیا هم رشکت ته پکار دي چې 

خ��ورا محتاطانه اقدامات وکړي په دې معنا، هس��ې نه چ��ې د اړتیا په وخت کې د ګدام د زیرمې 

د پوره کولو یا د تجاريت فعالیت د سقوط د وېري لېرې کولو له ستونزې رسه الس او ګرېوان يش.
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د مثال په توګه د a او د b رشکتونو د عوایدو صورت یا statement په الندې ډول دی:

د بیالنس پاڼه

31 ډسمرب کال 2002

ارقام په زرو افغانیو

AB دارایي 

20004500 نغدي پیسې

20006500د حصول وړ حسابات یا )طلبات ( 

20005000د ګدام ذخایر 

200035000ملکیتونه، مشیرني او تجهیزات 

40005000ټولې شتمنۍ

3000056000 د دارایي مجموعه 

د ونډه والو دیون اوملکیت 

25003000د تادیې وړ حسابات

15004000د تادیې وړ نوټونه 

1000030د پرداخت وړ قرضې اسناد 

:Solvcncy Ratio 2- د اوږد مهاله قرضونو د ورکړې د وړتیا نسبت یا

دغ��ه نس��بتونه په اوږده مهال ک��ې د یوه رشکت د قرضونو د مجرا کول��و وړتیا په ګوته کوي. 

رسمای��ه ګ��ذاران او هغه پور ورکوونکي چې د اوږدې مودې لپ��اره قرضې ورکوي، معموالً له ورته 

نسبتونو رسه دلچسپي لري. ورته نسبتونه په النډي ډول دي: 

Debt to Total Assets Ratio :۱-د دارایي او دیونو د مجموعې نسبت یا

د هغې مجموعي دارایي فیصدي چې د قرضه ورکوونکو له لوري مهیا کیږي، د کرس په واسطه 

ښودل کیږي. 

د قرضې یا دیونومجموعه )سیال اوطویل املدت( 

د داراېۍ مجموعه
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په هره اندازه چې دغه نس��بت لوړ وي، په همغې اندازه د قرضونو د پرې کولو په وخت کې 

د قرض پرې کولو د ژمنې د نه پوره کېدلو وېره زیاته وي او په هره اندازه چې دغه نسبت وړوکی 

وي، دا معنا لري چې ګواکې له قرضه ورکوونکو رسه زیاته دارایي موجوده ده چې د رشکت دافالس 

په صورت کې ترېنه د پور پرې کولو په برخه کې استفاده کیدی يش.

که چیرته د یوه رشکت د قرضونو مجموعه 3880,1 او د دارایي مجموعه یې 1877,6 وي ، په 

دې صورت کې:

%8,07954,0
6,1877
1,3880

==       

دا پ��ه دې معن��ا ده چې قرضه ورکونکي د رشکت %80 دارای��ي تحویل کړې او که چیرته دغه 

نسبت په یوه بل رشکت کې 0,87 او سکتوري اوسط 0,68 وي، په دې صورت کې نسبت د سکتوری 

اوسط په پرتله لوړ دی خو د سیال یا رقیب رشکت په پرتله کم دی.

له دغه نسبت رسه ورته یو بل نسبت د شخيص رسمایې په وړاندې د مجموعي دیونو له نسبت 

څخه عبارت دی. دغه نسبت د شخيص رسمایې په پرتله له قروضو څخه د استفادې نسبت په ګوته 

کوي چې د Debt to Eguity Ratio په نامه هم یاديږي

Times Interst earning Ratio 2- د سود د پوښښ نسبت یا

دغه نس��بت د قرضونو د س��ود ورکولو وړتیا په ګوته کوي. ددې نس��بت په واسطه دا ارزونه 

کیږي چې د س��ود او مالیاتو له ورکولو د مخه رشکت څومره مفاد لري. فورمول داس��ې دی چې: د 

ربحې او مالیاتو له ورکولو د مخه د رشکت مفاد د س��ود په مخارجو باندې وېش��ل کیږي. فرضاً که 

چېرته د یوه رشکت عملیايت مفاد ۱۰۰۹,۱ او د سود یا ربحې مخارج یې ۳,	۱۰ وي نو لرو چې: 

3,9 د ربحې د پوښښ نسبت 
3,108
1,1009
= I cov.R =

دغه نس��بت پ��ه ګوته کوي چې د ربحې او مالیاتو د مخارجو ل��ه ورکولو دمخه له مفاد څخه 

څوم��ره مبال��غ د ربحې د مخارجو د تادیې لپاره رضوري دي. که څه هم د ټولې دارایي په پرتله د 

قروضو دغه نسبت په ډاګه کوي چې رشکت د خپلې دارایي د متویل لپاره تر ډېره بریده په قرضونو 

اتکا کوي خو له دې رسه رسه په ښه توګه د قروضو د ربحې د ورکولو تر عهدې وتالی يش.

 :Cash debt coverage Ratio 3- د نغدو پیسو په واسطه د قرضونو د پوښښ نسبت یا

دهغو نغدوپیس��و نس��بت چې له عملیايت فعالیتونو څخه تر السه کیږي او د رشکت د پورونو 
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د مجرا کولو لپاره کارول کیږي، په دې نامه یادیږي. په ورته صورت کې رشکت دې ته نه اړایس��تل 

کیږي چې د قرضونو د مجراینې لپاره د دارایي په پلور باندې الس پورې کړي.

.C.D.COVد عملیايت فعالیتونو له درکه خاليص نغدي پیسې 

R= د پورونو مجموعي اوسط 

په دې صورت کې رشکت د عملیايت فعالیتونو له درکه د تر الس��ه ش��ویو نغدو پیسو په واسطه 

د اوږد مهاله قرضونو دپوره کولو وړتیا لري. که چیرته خاليص نغدي پیسې چې د رشکت د عملیايت 

فعالیتونو له درکه تر الس��ه کیږي، 3667,9وي، او پ��ه 2004 کال کې د دارېي مجموعه 3767,6 او 

په 2005کي 3880,1( وي، نو: 

=+= 1,38803,21376785,3823 د پورونو مجموعي اوسط 
 

85,38239,366795,0 =

په دې معنا چې د عملیايت فعالیتونو له درکه تر الس��ه ش��وي نغدي پیس��ې د ۹5% قر ضونو د 

پوښښ لپاره بسنه یا کفایت کوي.

 :Free cash flow 4- اضايف نغدې پیسې

دا هم د هغو شاخصونو له ډلې څخه ګڼل کیږي چې په مټ یې د یوه رشکت د پرداخت وړتیا 

موندل کیږي. اضايف نغدي پیسې دي چې د مفاد د توزیع او یا عملیايت دارایي د توسعې لپاره تري 

اس��تفاده کیږي. که چیرته د اس��ايس دارایي له ترسیم او د مفادله توزیع وروسته بیا هم په رشکت 

کې نغدي اضايف پیس��ې پاتې يش، پکار ده چې رشکت تصمیم ونیي چې خپلې رسمایه ګذاري ته 

پراختیا ورکړي.

فرضاً که چېرته هغه نغدي پیس��ې چې له عملی��ايت فعالیتونو څخه باقي پاتې کيږي ،100000 

افغانۍ وي او 30000 افغانۍ د اس��ايس دارایي د ترس��یم په موخه مرصف يش او 10000د مفاد په 

توګ��ه توزی��ع يش، په دې صورت کې 60000 نورې افغانۍ هم باقي پايت کیږي چې  باید د مفاد په 

توګه توزیع يش او یا د شتمنۍ د توسعې په موخه ترې استفاده ويش.

دغه رقم د نغدو اضايف پیس��و په نامه یادیږي چې د خالصو نغدو پیس��و او رسمایوي عملیايت 

فعالیتونو د مصارفو له تفریق څخه تر الس��ه کیږي. د نغدي جریاناتو د حس��اب له صورت رسه د 

دغې مش��خيص د تړاو له کبله غوره ده چې د حس��اب د دغه صورت یا statement په هکله لنډ 

معلومات تر السه کړو.

رسمایوي مصارف- له عملیايت فعالیت څخه خالصې نغدي پیسې= نغدي پیسې
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 Cash Flow د نغدي جریاناتو د حساب صورت معريف یا

د مايل حساب صورت په بشپړه توګه د یوه رشکت د مايل وضعیت متثیل نيش کوالی، د حساب 

د دغ��و دری��و صورتونو له تحلیل او مش��اهدې رسه د یوه متفکر پانګ��ه اچوونکي له لوري الندې 

پوښتنې مطرح کیږي: یو رشکت چې یوازې 17 میلیونه افغانۍ ګټه یې کړیده، څنګه به وکړای يش 

600 میلیونه نغدي پیسې په پانګه اچوونکو باندې وویيش؟

څنګه کیدی يش یو رشکت چې 86 میلیونه تاوان ور رس��یدلی دی د 900 میلیونو په ارزښ��ت 

واخستالی يش؟

ورته پوښتنو ته یوازې د نغدي حساب په مرسته ځواب ورکوالی شو. د حساب د دې صورت د 

چمت��و کول��و موخه د رشکت د نغدي جریان په هکله د معلوماتو برابرو ل دي . ځکه لکه وړاندي 

چې ذکر ش��وه د دریګوين حس��اب صورت چې پورته یې په اړه کافې معلومات ورکړل شول، د یوه 

رشکت نغدي جریاناتو )نعدي راکړې ورکړې( په هکله معلومات نشی ورکوالی. د مثال په توګه یو 

مقایسوي بیالنس شیټ د مايل کال په اوږدو کې د ملکیت په بڼه د مشیرني او تجهیزاتو د زیاتوايل 

ښودنه کوي، خو دا چې په دارایي کې دغه زیاتوالی څنګه او له کومه ځایه متویل شوی دي، نه ده 

څرګنده ش��وې. دا په حقیقت کې د خالص مفاد او عوایدو د صورت ښ��ودنه کوي خو هغه نغدې 

پیسې چې له عملیايت فعالیتونو څخه تر السه کیږي، نه ښیې او یا د رسمایې صورت د توزیع شوي 

مف��اد ښ��ودنه کوي خو دا چې د کال پ��ه اوږدو کې د دغه مفاد څه مقدار پ��ه نغدي توګه تادیه 

ش��ویدی، نه واضیح کیږي. د حس��ابونو دغه صورت په رشکت کې د خالصو نغدي بدلونونو ښودنه 

نه کوي او د غه تغیرات د نغدي حساب د صورت په واسطه په ښه توګه تثبیت کیږي.

د نغدي حساب د صورت د تهېې اسايس موخه د عملیايت فعالیتونو، رسمایه ګذاري او مايل چلند 

په پایله کې د تر السه شويو پیسو د نغدې راکړې ورکړې په باره کې د معلوماتو السته راوړل دي.

د حس��اب د دغ��ه صورت په ترڅ کې د رشکت نغدې پیس��ې د مايل دورې پ��ه پیل او پای کې 

مقایس��ه کوي. د یوه رشکت په نغده مايل وجه ک��ې خالص تغیرات خورا رضوري دي ، ځکه پانګه 

اچوونکي ، پوروړي یا Creditors او ټول عالقمندان غواړي پوه يش چې د رشکت په تر ټولو سیاله 

دارایي) نغدو پیس��و( کې څه واقع کیږي. د یوه رشک��ت دمايل وضعیت په هلکه د معلوماتو د تر 

السه کولو لپاره ډیره اړینه ده چې د هغه د نغذي جریاناتو په هکله معلومات ولرو.

د حساب دغه صورت الندې پوښتنو ته ځواب ویالی يش. د یوې مايل دورې په اوږدو کې نغدي 

پیسې له کومه مدرکه تر السه کیږي؟ په یوه مايل دوره کې د کومو مقاصدو لپاره دغه نغدي پیسې 

په مرصف رس��یږي؟ د یوې مايل دورې په اوږدو ک��ې د یوه رشکت په مايل وضعیت کې څه بدلون 

ایجادیږي؟
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Classification of CF د نغدي صورت حساب تصنیف یا

 د نغدي داد او س��تد د حس��اب دغه صورت د مايل رسمایه ګذاري له فعالیتونو څخه الس��ته 

راځي . هغه معامالت چې په دې تصنیف کې شامل دي په الندې دري ګونو کتګوریو وېشل کیږي:

1- عملیايت فعالیتونه یا Operating Activities: په دې کټګوري کې نغدي پیسې شاملیږي چې 

د عوایدو او مخارجو له معامالتو یا په بل عبارت له خالص مفاد یا Net Income څخه متاثره کیږي.

2- شامل مايل فعالیتونه:

د قرضې د اسنادو د صدور یا قرضونو د تادیې له درکه د نغدو پیسو له تر السه کولو څخه  −

عبارت دي.

له رسمایه ګذارانو څخه د نغدو پیسو تر السه کول او هغوی ته د مفاد تادیه کول. −

3- شامل رسمایوي فعالیتونه:

په نغدو پیسو باندې د اوږد مهاله ثابتې دارایي پیر یا پلور. −

قرض ورکول او دهغې دوباره اصول. −

 په الندې شکل کې د دغو دریو کټګوریو له درکه  نغدي پیسې په غوره توګه ترشیح کیږي.

عملیايت فعالیتونه

نغدي پیسې چې د رشکت داخل ته جریان کوي. −

په مشریانو یا پیردونکو باندې د شیانو او خدمتونو پلور. −

 د قرضو د ربحې او پانګه اچونې له درکه د مفاد حاصل  −

د دولت د قرضې د اسنادو له پلور څخه. −

د پیسو وتل یا خروج پول −

د کارکوونکو مزد اومعاشات  −

د دولتي قرضې د اسنادو پیر یا اخیستل. −

د ټکس یا مالیې تادیه  −

نور ټول تادیات −



۴۷

رسمایوي فعالیتونه

د پیسو دخول 

د دارایي، تجهیزاتو او اوږد مهاله رسمایه ګذاري د پلور له درکه. −

د اوږد مهاله قرضې د اسنادو د پلور له درکه. −

د اوږد مهاله قرضو د دریافت یا اصالت له درکه.  −

د پیسو خروج یا وتل

د دارایي، تجهیزاتو او وسایلو د پیر یا اخستلو له درکه. −

د قرضې د اوږد مهاله اسنادو د پیر یا اخستلو له درکه. −

د قروضو اعطا یا ورکول. −

مايل فعالیتونه

دخول: د مهمو اسنادو د پلور له درکه. 

خروج: د پورونو بیرته ورکول.

د نغدي جریاناتو د حساب صورت ترتیب یا 

How to prepare cash flow statement 

د نغدي جریاناتو یا Cash flow د صورت یا statement د ترتیب لپاره دوه یعني مس��تقیم او 

غیر مس��تقیم میتودونه شتون لري چې دواړه یې ورته پایيل جوتوي. التبه د دواړو میتودونو پایلې 

ته د رس��یدلو پروس��یجر او طرزالعمل رسه توپیر لري . ځکه غیرمس��تقیم میتود د نغدي حساب د 

صورت یا دترتیب لپاره زیات معمول دی، نوپه دې اس��اس له یوه مثال رسه جوخت دغه میتود تر 

مطالعې الندې نیسو او وروسته یې په مستقیم میتود باندې بحث کوو.

په مستقیم میتود کې د هر یو قلم د عوایدو د حساب صورت په بیله توګه له غیر نغدي حالت 

څخه نغدي حالت ته تعدیلیږي، په داسې حال کې چې په غیر مستقیم میتود کې ورته تعدیل ته 

اړتیا نه لیدل کیږي بلکې هامغه اقالم په نغدو پیس��و باندې تعدیلیږي چې د خالص مفاد تعدیل 

په پیسو رسه متاثره کوي.

د دغه میتود د توضیح په موخه الندې مثال په نظر کې نیسو:

د مثال په توګه د x رشکت د عوایدو صورت په الندې ډول راکړل شوی دی:
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د هغو معامالتو له مخې چې په دې رشکت کې په 2005 ام کال کې منځته راغيل دي، د ورته 

رشکت د نغدي جریاناتو یا Cash flow صورت یا statement ترتیب کوو.

د )x( رشکت د بیالنس پاڼه 

31 ډسمرب 2004 او 2005 کلونه

تغیر2005ام کال2004 ام کالسیاله داراېيشامره
کاهش/ 

افزایش
افزایش15.000Af46.000Af31.000Afنغدي۱

کاهش55.000Af47.000Af8.000Afقابل حصول حسابونه)طلبات( ۲

افزایش110.000Af144.000Af34.000Afگدام۳

کاهش5.000Af1.000Af4.000Afمخکې پرداخت شوي مخارج ۴

}4+3+2+1{5

د سیالې 

دارایي 

مجموعه 

185.000Af238.000Af53.000Af

کاهش127.000Af115.000Af12.000Afلنډ مهاله رسمایه گذاري ۶

افزایش505.000Af715.000Af210.000Afثابتې دارایۍ۷

افزایش68.00Af103.000Af35.000Af دثابتو داراییؤ د ارزښت مصحح 	

}8-7{9

د ثابتي 

دارایي 

مجموعه

437.000Af612.000Af175.000Af

}9+6+5{10
د دارایي 

مجموعه
749.000Af965.00Af216.000Af

افزایش43.000Af50.000Af7.000Afسیال دیون یا liabilities یا پورونه ۱۱

۱۲
د پرداخت وړ حسابات 

)غیر قابل تادیه قروض( 
9.000Af12.000Af3.000Afافزایش

کاهش5.000Af3.000Af2.000Afد پرداخت وړ مالیه۱۳
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}13+12+11{14
د سیالې دارایي 

مجموعه 
57.000Af65.000Af8.000Af

15
طویل املدت دیون 

liabilities یا
245.000Af295.000Af50.000Afافزایش

302.000Af360.000Af58.000Afپورونو مجموعه16}15+14{

رسمایه

افزایش315.00Af465.0000Af150.000Afمعمويل سهام17

افزایش132.000Af140.000Af8.000Afنا توزیع شوي مفاد 18

447.000Af605.000Af158.000Afد رسمایې مجموعه19}18+17{

}19+18{20
د پورونو او 

رسماېې مجموعه
479.000Af965.000Af216.000Af

د 2005 ام کال لپاره

 statement رشکت د عوایدو صورت یا x د 

چې د ډسمرب د میاشتې په 31 نیټه ختمیږي

مبالغ تفصیالت شامره

698.000Afعواید ۱

520.000Afد پلورل شوې امتعې مصارف ۲

178.000Afنا خالص مفاد۳}۱-۲{

۴
عملیايت مخارج )37.000Af چې استهالک ور رسه ضمیمه 

شوی دی
147.000Af

31.000Afعملیايت عواید5}۳-۴{

23.000Afد ربحې مخارج ۶

6.000Afد ربحي حاصل ۷

12.000Afد ثابتي دارایي له درکه مفاد 	
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3.000Afد ثابتې دارایۍ له درکه رضر ۹

23.000Afله مالیاتو د مخه مفاد ۱۰

7.000Afد مالیاتو مخارج ۱۱

16.000Afخالص مفاد۱۲}۱۰-۱۱{

نور معامالت چې د 2005 کال په جریان کې یې صورت نیولی دی.

 78.000Af ۱- د رسمایه ګذاري د پلور مبلغ

۲- د رسمایې پلور 102.000Af چې اصالً په 90.000Af متامه شوې ده.

۳- په 120.000Af ارزښت رسه د ثابتې دارایي خریداري یا پیرل.

۴- د غیر ثابتې دارایۍ پلور چې 10.000Af قیمت یې درلود او د داراېۍ د ارزښ��ت مصحیح 

.5000Af 2000 دی پهAf

استهالکات 

کې د پانګې اچونې د فعالیت په توګه د ثابتي دارایۍ، نامحسوس��ې دارایۍ، طبعې منابعو او 

داسې نورو لپاره نغدي تادیه هغه مهال درج کیږي چې دغه دارایي اخیستل کيږي . د ثابتي دارایي 

د استهالک وخت، د نامحسوسې دارایي او طبعي منابعو د ارزښت لیږوالی د عوایدو د حساب په 

صورت کې ظاهریږي. 

پ��ه مخارجو باندې د دغ��ې دارایي تدریجي بدلون د یو ډول تغیر ښ��ودنه کوي خو په نغدي 

جریاناتو یا Cash flow باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري. ځکه دغه منابع په نغدي جریان کې کوم تاثیر 

نه رامنځته کوي نو دغه منابع د عوایدو د حساب په صورت کې له خالص مفاد څخه منفي کیږي.

د دارایي او رسمایه ګذارۍ د پیر او پلور له درکه مفاد او رضر

ل��ه دغه مدرک څخه مف��اد او رضر د عملیايت فعالیت له ناحیې څخه نغدي جریانات نه متاثر 

کوي. نو په دې اس��اس په کار دي چې له دې برخې څخه حذف يش. د مثال په توګه د x رشکت د 

عوایدو د حساب په دوو صورتونو کې د رسمایه ګذاري له درکه 12.000Af مفاد ښودل شوی دی، 

 12.000Af 3000 رضر ښ��ودل شوی دی، ځکه دغهAf همدا ش��ان د ثابتې دارایي د پلور له درکه

مفاد د رسمایوې فعالیتونو په برخه کې ښودل کیږي نو په کار ده چې د عملیايت فعالیتونو له برخې 

څخه تفریق يش او په دې خاطر چې 3000Af رضر د رسمایوي فعالیتونو په برخه کې تفریق کیږي، 
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نو په کار ده چې په دې ځای کې جمع يش.

د x رشکت 

د عملیايت فعالیتونو له درکه نغدي جریان

دد 2005 ام کال لپاره چې د ډسمرب په31 پای ته رسیږي

مبالغ له عملیايت فعالیتونو څخه نغدي جریان شمیره

698.000Afخالص مفاد ۱

37.000Afاستهالک ۲

12.000Afد رسمایه ګذاري د پیر له درکه مفاد۳

3.000Afد ثابتې دارایي د پلور له درکه رضر ۴

31.000Af د سیال پورونو په دارایي کې بدلونونه5

8.000Afپه قابل حصول حساباتو کې کموالی ۶

34.000Afپه ګدام کې زیاتوالی ۷

4.000Afپه مخکې ورکړل شوو مخارجو کې کموالی 	

7.000Afپه قابل تادیه حساباتو کې زیاتوالی ۹

3.000Afپه غیر نغدي دیون پورونو زیاتوالی ۱۰

2.000Afپه عوایدو باندې د راتلونکو مالیاتو په کچه کې کموالی۱۱

په عملیايت فعالیتونو کې خالصې نغدي پیسې ۱۲

}10+9+8{14.000Af

814.000+16.000A{30.000

په سیاله دارایۍ کې بدلون

په نغدي جریاناتو یا Cash flow باندې د سیالې دارایۍ یا current asset کموايل مثبت تاثیر 

او زیاتوالی یې منفې  تاثیر لري.

د مثال په توګه: د)x( رشکت د عوایدو د صورت او د بیالنس ورقې ته مراجعه وکړئ، په 2005 

 8.000Af698.000 دي او قابل تادیه حسابونه دAf کال کې خالص فروشات یعنې د فروش عواید
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کموايل ښودنه کوي، نو د امتعې د خرڅالو له درکه نغدي مبالغ 706.000Af دي، یعني 

.698.000+8.000Af=706.000

په دې صورت کې نس��بت هغه مبلغ ته چې د عوایدو د حس��اب په صورت کې ښودل کیږي 

د خرڅالو له درکه نغدي پیسې 8.000Af زیاتې دي.

   Account Receivable 

706.000AfCash Receipts From customer

47.000Af  

55.000Beg Balance

 698.000Af

په مشریانو باندې پلور 

753.000Af753.000Af

پ��ه دې حالت کې د پلور په طلبات��و کې 8.000Af  کموالی له خالص مفاد رسه جمع کیږي او 

د ګ��دام ذخای��ر چې له 110.000Af څخه یې 144.000Af ته زیاتوالی موندلی دی ، نس��بت هغه 

ته چې د پیرل ش��وې امتعې په مرصف کې ښ��ودل ش��وی دي ،د 34.000Af په اندازه د امتعې په 

خریداري کې زیاتې مرصف ش��وی دي. له دغه پرنسیب څخه په استفادې رسه په مخکې پرداخت 

شویو مخارجو کې 4.000Af کموالی خالص مفاد ته ورجمع کیږي.

په سیالو دیونو کې تغیر

په نغدي صورت حس��اب کې سیال دیون د س��یايل دارایي په حذف کولو باندې معکوس تاثیر 

لري. په دې معنا چې په سیالو پورونو کې زیاتوالی له خالص مفاد رسه جمع کیږی او کموالی یې 

له هغه نه تفریق کیږي.

د مثال په توګه : په قابل تادیه حس��ابونو کې یې له 43.000Af  څخه 50.000Af ته زیاتوالی 

موندلی دی او د 7.000Af زیاتوالی ښ��ودنه کوي. یعني واقعې خریداري د پلورل ش��وي امتعې له 

مصارفوڅخ��ه عب��ارت دی ، په دې معنا چې 520.000Af، +  په ګدام کې زیاتوالی 34.000Af چې 

له 554.000Af رسه مس��اوي کيږي. په همدې ترتیب په دیون یا liabilities کې 000زیاتوالی هم 

اضافه کیږي خو په قابل تادیه مالیاتو کې 2.000Af کموالی منفې کیږي.

په دې صورت کې د عملیايت فعالیتونو له درکه خالصې نغدي پیسې 30.000Af دي ، په دايس 

حال کې چې خالص مفاد 16.000Af دي.

په لنډه توګه د عوایدو د حساب په صورت کې د اقالمو تاثیرات په الندې ډول وړاندی کیږي:

استهالک عالوه کیږي.
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په نامحسوسه دارایي کې کموالی عالوه کیږي. 

په طبیعي مبالغو کې کموالی عالوه کیږي.

د دارایي او رسمایي د پلور له درکه رضر عالوه کیږي.

د دارایي او رسمایې د پیر له درکه مفاد منفي کیږي.

د سیالو پورونو او دارایۍ لپاره 

سیاله دارایي په خالص مفاد باندې عالوه کيږي، له خالص مفاد څخه منفې کيږي. 

                   طلبات      کموالی      ډیروالی 

                   گدام     کموالی      ډیروالی 

                 مخکې سپارل شوي مصارف   کموالی      ډیروالی 

دیون یا liabilities سیال 

د تادیې وړ حسابونه کموالی      

   ډیروالی    کموالی 

دیون یا liabilities تحقیقی       ډیروالی  کموالی    

د خرڅالو مالیه )مفاد(     زیاتوالی    کموالی    

د رسمایوي فعالیتونو له درکه نغدي پیسې

هر هغه حس��اب چ��ې د رسمایوي فعالیتونو لپاره نغدې پیس��ې براب��روالی يش، په بېله توګه 

ازمای��ش کیږي. رسمای��وي فعالیتونو تر ډیره ځایه په اوږدمهاله دارای��ي باندې چې په بیالنس کې 

ښودل شوې وي، متمرکز وي، خو لنډ مهاله رسمایه ګذاري هم د سیايل دارایي په برخه کې د مفاد 

او رضر په بیالنس کې د عوایدو د حساب له درکه شاملیږي. د دغې برخې د غوره توضیح په موخه 

الندې معامالت په نظر کې نیسو:

۱ - . 78.000Af د رسمایوي اسنادو پیر یا خریداري په مبلغ

په 102.000Af باندې د رسمایه ګذاري پلور چې قیمت یې 90.000Af دی.- ۲

په 102.000Af قیمت باندې د ثابتې دارایي خریداری - ۳

 د ثابتې دارایي پیر چې 10.000Af قیمت یې درلود او 2.000Af یې په 5.000Af ارزښ��ت ۴- 
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رسه استهالک شوي وه

اوس نو د رسمایه ګذاري له درکه د نغدو پیسو د تر السه کولو لپاره په الندې ډول عمل کوو.

رسمایه گذارۍ

لکه څنګه چې پوهیږو د رسمایوي ش��یانو خری��داري رسمایه ګذاري ته زیاتوالی ورکوي ، په 

دايس ح��ال ک��ې چې پلور یې رسمای��ه ګذاری ته کموالی ورکوي.  په 78.000Af ارزښ��ت رسه د 

رسمایوي ش��یانو د اخیس��تلو له درکه په رسمایه ګذارۍ کې زیاتوال��ی را غلی دی چې په الندې 

ډول معامل��ه کی��ږي: 

DrCrتفصیلشمیره

1
د رسمایه ګذاري 

78.000Af0Afحساب 

0Af78.000Afکود2

0Af0Af

78.000Afجمله   

د رسمایوي شیانو اخیستل

دغه معامله د کوډ له حسابه د ۰۰۰Af.	۷ کموايل ښودنه کوي.

 102.000Af 90.000 قیمت لري او پهAf دوهمه معامله چې د رسمایه ګذاري ښ��ودنه ک��وي 

پلورل کیږي، چې په الندې توګه په محاسبوي دفر کې ثبت کيږي. 

DrCrتفصیل

102.000Af0Afنغدي پیسې1

0Af 90.000Afد رسمایه ګذاري حساب 2

0Af12.000Afد رسمایه ګذاري له درکه مفاد 3

40Af0Af

50Af0Af

102.000Af102.000Afجمله 
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د رسمایه ګذاري پلورل

په نغدو پیسو کې د دغې معاملې تاثیر 102.000Af دی چې 12.000Af مفاد هم په کې شامل 

دی، له همدې کبله دغه12.000Af د عملیايت فعالیتونو له برخې څخه تفریق کیږي. 

لک��ه څنګ��ه چې په بیالن��س کې لیدل کی��ږي ، په 2004 کال ک��ې لنډ مهال��ه رسمایه ګذاري 

127.000Af او په 2005 کال کې 115.000Af ده چې د 12.000 ډالرو کموايل ښ��ودنه کوي، اوس 

نو په 2005 کال کې په 78.000Af واخیستل شوه او 90.000Af ترې کمه شوېده.

ثابته دارایي)شتمنۍ(

په دې اړه باید د دارایۍ او مصحیح حس��ابونو د ش��متنۍ ارزښ��ت مطالعه يش. د بیالنس په 

اساس دارایي د Af 210.000 زیاتوايل ښودنه کوي. د هغوی د ارزښت مصحیح 35.000Af  زیاتوالی 

ک��ړی دی، د دارای��ي خریداري د مصحیح د زیاتوايل او پل��ور یې د کموايل باعث کیږي. د دارایي د 

ارزښت مصحیح د دارایي له استهالک رسه زیاتوالی ښیي. 

له اضايف معامالتو څخه څرګنده شوه چې په 120.000Af رسه دارایي اخیستل کیږي. 

DrCrتفصیلشمېره

120.000Af0Afدارایۍ 1

0Af120.000Afنغدې پیسې 2

0Af.0Af

120.000Af120.000Af جمله    

د ثابتي دارایي پېر یا اخیستل

د دارایي څلورمه معامله چې 10.000Af قیمت یې درلود او 2.000Af یې اس��تهالک شوی وه، 

په 5.000Af پلورل کیږي یعنې:

د ثابتې دارایي پېرل

5.000Af        کرس

  2.000Af   د دارایي د ارزښت مصحیح

  3.000Af   د پلور له درکه رضر
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د ثابتې دارایي پلور 

لکه چې و لیدل شول له عملیايت فعالیتونو څخه 3.000Af رضر منفي شوی وه، نو:

شمېره
د رسمایوي فعالیتونو له مدرکه نغدي 

جریانات 
مبالغ 

78.000Afد رسمایوي شیانو خریداري1

102.000Afد رسمایوي شیانو پلور 2

120.000Afد ثابتې دارایي خریداري3

5.000Afدثابتې دارایي پلور4

91.000Afخالص جریانات

Dr   CrNet Income casatementh flow stشمېره

16.000Af1

37.000AfDepreciation2

12.000AfCeainon ….. ofincome3

3.000Af Lass plant assats4

5په سیاله دارایي او رسمایه کې کموالی 

6کموالی 8.000

34.000Af 7په ګدام کې زیاتوالی

4.000Af 8د پرداخت شویو مخارجو کموالی

7.000Af 9په قابل تادیه حسابونو کې زیاتوالی

3.000Af 10په تحقیقې قروضو کې زیاتوالی

2.000Af 11په قابل تادیه مالیاتو کې کموالی

14.000Af12}11+10+9+8+7+6{

30.000AfNet cash from operating Activities13}12+11{

14د رسمایه ګذاریو له درکه پیسې 

78.000Af15 درسمایوي اسنادو خریداري

102.000Af16د رسمایوي اسنادو پلور

120.000Af17د دارایي خریداري
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5.000Af18خرڅالو

91.000Af 14+15+16+17+18{19د رسمایوي فعالیتونو له مدرکه نغدي پیسې{

50.000Af 20د اوږد مهاله قرضونو ورکول

21د ونډې یا سهم د اسنادو صدور 

8.0000Af 22توزیع شوی مفاد

92.000Af 20+21+22{23د  مايل فعالیتونو له مدرکه خالصې نغدي پیسې{

31.000Af 24په نغدو پیسو کې خالص زیاتوالی او تغیرات

15.000Af25 د کال په پیل کې نغدي پیسې

46.000Af 24+25{ 26نهايئ نغدي پیسې{

   
دارايي =   پورونه + خالصه دارایي

       خالصه دارایي           پورونه         دارایي
 

       

 

               

 

   

tiderC   tibeD                tiderC   tibeD                          tiderC   tibeD   

په ساده عبارت، حسايب معادله د دې ښودنه کوي چې خالص ارزښت د جاري دارایي د ارزښت 

د تعین په واس��طه او له هغه وروس��ته له هغ��ې څخه د جاري پورونو د ارزښ��ت د تفریق کولو 

په واس��طه مشخص کیږي. کله چې د حسايب معادلې د اس��تفادې موضوع د بیالنس شیټ اسايس 

معادل��ې په توګ��ه مطرح کیږي، دا په دې مفهوم ده چې د بیالنس ش��یټ اخیرې برخې په موازي 

توګه د یوه نهاد د خالص ارزښت څرګندوی دی. 

که چیرته د یوې موسسې د دارایي خالص ارزښت او د دیونو میزان د دارایي له مجموعي رقم 

رسه مس��اوي يش، په دې صورت کې کومه س��تونزه شتون نه لري، خو که چیرته د دیونو مجموعي 

رقم او د دارایي خالص ارزښ��ت د دارایي له مجموعي رقم رسه مس��اوي نيش، په دې صورت کې  

دمحاسبې په بهیر کې ستونزې ایجادیږي او مسئله جدې پاملرين ته اړتیا لري.

په لومړۍ مرحله کې د مالک یا څښنت دارایي یا شتمني د رشکت له رسمایې څخه د اسهامو د 

صدور په څیر د یو لړ اقداماتو په واسطه تر اغیزې الندې راځي.

وروس��ته ل��ه دې چې رشکت خپل فعالیت پیل کړي، درام��د )د عوایدو منفي مصارف( او ګټه 
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منځته راځي او همدا رنګه امکان لري چې د دورې تر پایه پوري د رشکت رسمایوي سهام یا ونډې 

زیايت يش یا بالعکس یو ش��مېر س��هام اعاده يش او رسمایه یې کموالی وکړي. د څښ��نت په رسمایه 

باندې پورته ذکر شوي عنارص الندې تاثیرات لري:

دارایي = پورونه + د مالک خالصه دارایي

+ عواید  - د سهامو حذف

+ مصارف

- منفعت

- خسارات

+ د رسمایې د ونډې زیاتوالی

پورونه + د مالک خالصه دارایي = مجموعی دارایي 

حس��ايب معادله له مضاعف اندراج حس��ايب سیس��تم رسه د اس��ايس معادلې د اړیکي ښودنه 

کوي. اصالً فورمويل حس��ايب معادله، د دارایي، دیونو او خالص ارزښ��ت تر منځ د اړیکې د توضیح 

لپاره ده. حس��ايب معادله د معادالتو تر منځ تر ټولو متداوله معادله ده چې په بیالنس ش��یټ کې 

ترې اس��تفاده کیږي. په دې برس��ېره په بیالنس ش��یټ کې د مندرجاتو د ثبت کیدلو او د هغوی د 

څرنګوايل او س��مې مطالعې لپاره  هم د نوموړي معادلې پیژندنه یا ش��ناخت اړین دی . د حسايب 

معادلې د کار کرد د پیژندلو په موخه د معادلې د تش��کیلوونکو درې واړه اسايس عنارصو پیژندنه 

او درک رضوري دی.

دارایي د هغو ټولو اجناسو یا محصوالتو په ارزښت باندې اطالق کیږي چې د مالک یا څښنت  −

په تصاحب یا ملکیت کې شامل وي.

دیون یا liabilities له هغو وجوهو یا منابعو څخه عبارت دي چې د دارایي د السته راوړلو  −

په موخه د رشکت له لوري په قرض اخستل شوي وي.

خالص ارزښت د یوې موسسې له هغه مايل ارزښت څخه عبارت دی چې د باندنیو مراجعو  −

د واجب التادیه قروضو له منفې کیدلو څخه وروس��ته پايت کیږي. د حسايب معادلې له توسل څخه 

اساسې موخه د نهایي عنارصو له تعین څخه عبارت دی چې خالص ارزښت ور ته ویل کیږي.

ځینې وختونه خالص ارزښت د )خالصې دارایي( په نامه هم یا دیږي.

د یوه رشکت یا موسسې مايل وضعیت د قروضو او دارایي د میزان څرګندوی دی.

تجاريت معامالت په ورځنۍ توګه د رشکت د س��وداګریزو چارو د پر مخ وړلو په موخه تر رسه 

کیږ ي، په دې بهیر کې د اقالمو پیر او پلور صورت نیي، مايل وجوه یا )اعتبارات( اعطاء یا په قرض 
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اخس��تل کیږي، عواید تحصیل کیږي او مصارف منل کیږي. نوموړي س��وداګریز معامالت د حسايب 

معادلې د دریواړو عنارصو د بدلون یا تغیر المل ګرځي.

هره معامله چې د مجموعي دارایي د زیاتوايل المل ګرځي، باید د خالصې دارایي یا قرضونو د 

زیات��وايل الم��ل هم يش. او هره معامله چې د مجموعې دارایي د تقلیل یا لیږوايل المل ګرځي، باید 

د خاليص دارایي او دیونو د کموايل المل هم وګرځي.

ځينې سوداګریز معامالت  د معادلې په عین طرف کې دیوه حساب د زیاتوايل، او د بل حساب 

د کم��وايل المل ګرځي، د مثال په توګه ی��وه دارایي زیاتوالی مومي ، په دايس حال کې چې بله یې 

کموالی مومي.

دارایی = پورونه + د څښنت خالصه دارایي

د معامالتو د ماهیت له مد نظر نیولو پرته، باید حسايب معادله د توازن په حالت کې وي.

رابطه

- د دیونو او دارایي تر منځ اړیکه د الندې معادلې په ذریعه بیانیږي.

- په مجموعې دارایي کې زیاتوالی اوکموالی د پورونو او خالصې دارایي په رقم کې د مساویانه 

زیاتوايل یا کموايل المل ګرځي 

مثال

فرض کړئ چې تاسو یو موټر په 8000 باندې پیرئ، د موټر د قیمت د تادیې لپاره 3000 نغدي 

ورکوئ او 5000 له بانک څخه قرض اخلی.

حسايب معامله به څنګه وي؟

د حس��ابداري اس��ايس معامله د هغې د پراخ مفهوم له مخې د محاس��بې په برخه کې تر ټولو 

زیات اهمیت لري. له اس��ايس معادلې پرته د حاس��بداري سیستم ارزښت نه لري، چې په دې توګه 

نوموړې معادله د حسابداري د قانون په نامه نوموو.

دغه معادله خورا اهمیت لري، ځکه دغه معادله د دې ښودنه کوي چې د سوداګریزو معامالتو 

په جریان کې کوم بدلونونه رامنځته کیږي.

دغ��ه معادله په مضاعف اندراج دفري سیس��تم باندې اتکا لري. په مضاعف اندراج سیس��تم 

کې یوه معامله حد اقل په دوو حسابونو باندې تاثیر کوي. له حسايب معادلې څخه د استفادې په 

صورت کې کوالی ش��و ډاډ تر الس��ه کړو چې په یوه حساب کې اندارج حد اقل په یوه بل حساب 



  ۶۰

کې له اندراج رسه متوازن وي.

ایا ستاس��و لپاره تر اوس��ه پورې هم دغه موضوع دومره مهمه ده؟ که چیرته د حسايب معادلې 

فورمول ته پاملرنه وکړئ، ستاسو لپاره به موضوع نوره هم واضح يش.

دارایي = پورونو + خالصه دارایي

کله چې په دارایي کې کموالی یا زیاتوالی راځي ، دیون یا خالصه دارایي هم په ورته استقامت 

خوځیږي او کله چې دیون یا خالصه دارایي کموالی یا زیاتوالی وکړي، مقابل لوری په مخالف لوري 

حرکت کوي. د معامالتو د ثبت ډول په دغو قواعدو پورې بشپړ تړاو لري.

معادله

دارایي= )8.000(
5.000

دیون

3.000

خالصه

دارایي

په پورتني دیاګرام کې لیدل کیږي چې خالصه دارایي او دیون د حسايب معادلې دوه جزونه دي

خالصه دارایي

د ) خالص��ې دارای��ي( اصطالح عموماً دیوې دارایي په خالص ارزښ��ت پ��ورې تړاو لري. په بل 

عبارت، خالصه دارایي له هغه مقدار پیس��و څخه عبارت ده چې د یوې دارایي په توګه اختصاص 

ورکړل ش��وی وي. د خالصې دارایي رقم چې په بیالنس ش��یټ )بیالنس ثبت(کې ښ��ودل کیږي ، د 

بیالنس شیټ له درېیمې برخې رسه برابره وي چې د مالک د خالصې دارایي په نامه مسمی شوي ده.

د مالک یا څښ��نت خالصه دارایي د رشکت د قرضو له جملې څخه ش��میرل کیږي، ځکه دا له 

هغې وجوه څخه تر کیب شوی ده چې د ونډه والوله لوري په قرضې توګه)د ټولو دیونو له تادیې 

وروسته( ورکول شوی ده.

د دی��ن ی��ا liability اصطالح معم��والً محدود مفهوم لري او په ځان ک��ې د ونډه والو خالصه 

دارای��ي ن��ه رانغاړي. په دې برس��یره د دارایي او دیونو بیالنس )د ونډه وال��و د خالصې دارایي په 

شمول( یو له بل رسه تطابق نه لري.
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په بیالنس ش��یټ کې د هر حس��اب ارزښت د حس��ابدراي د مضاعف اندراج سیستم له مخې 

ثبت کيږي. په دې صورت کې باید د مالک خالصه دارایي  د مجموعي دارایي له رقم ، منفې دیون 

رسه معادل وي.

liabilities دیون یا

په مايل محاس��به کې دیون یا liabilities د یوې موسس��ې له هغو مکلفیتونو څخه عبارت دي 

چې له پخوانیو معامالتو څخه منځته راغيل وي چې تسویه یې په راتلونکي کې د دارایي له انتقال، 

د خدماتو له وړاندي کولو او یا د اقتصادي منفعت په برخه کې د هر ډول زمینې له چمتو کولورسه 

برابره وي.

دارایي = پورونه + د مالک خالصه دارایي 

د تادیې وړ حسابونه.

د محکمې د پریکړو او تضمیناتو لپاره.  −

مايل دیون )د تادیې وړ له حسابونو او تامیناتو پرته(.  −

د رشکت ګران بیه. −

د جارې مالیې لپاره مکلفیتونه او دارایي. −

معوقه مالیه او د دارایي معوقه مالیه. −

په خالصه دارایي کې د اقلیت یا لږکیو ونډه. −

قرض ورکونکي

 هغ��ه پورون��ه چ��ې د پرې کېدلو ی��ا مجراکولو وخت یا میع��اد یې تر ی��وه کال پوري وي، د 

جاري قرضونو په نامه یادیږي چې په جاري عایداتو باندې مالیات، جاري قس��طونه، بانکي قرضه، 

قصیراملدت تأمینات او دايس نور د جاري مکلفیتونو د بیلګې په توګه یادوالی شو.

هغه پورونه چې د پرې کېدلو وخت یې تر یوه کال پورې نه رس��یږي د اوږد مهاله قرضونو یا 

)طویل املدت قرضونو ( په نامه یادیږي. )بانکي قرضونه،د قرضې صادر شوي اسناد، معوقه مالیات، 

د قرضونو تامینات، د لیږکیو ونډه(.

خالص��ه دارایي: رسمایوي ونډه، د پانګې اچونې زېرمې یا Reserved capital، د ارزیابۍ لپاره 

پیيش، د ترجمې د خدماتو لپاره پیشې او داسې نور.



  ۶۲

فورمول

د مالک خالصه دارایي           +         پورونه        =       دارایي

                

 

                      

 

                                           

 

      8.000    =             5.000       +                            3.000    

معادله

دارايي = پورونه + د مالک خالصه دارایي

پورونه = دارایي – د مالک خالصه دارایي

د مالک خالصه دارایي = دارايي - پورونه 

حسايب معادله: د )دارایي = دیون + د مالک خالصه دارایي( څخه عبارت دی. 

د مضاعف اندراج حس��ايب سیس��تم له مخي، د ثبت په بیالنس کې حسايب معادله باید همواره 

د توازن په حالت کې وي. )مضاعف اندراج په دې مفهوم دی چې هره معامله لیږ تر لیږه د لیجر 

دوه حسابونه متاثر کړي(.

په الندې توګه د توازن په حالت کې د حسايب معادلې ځینې مثالونه ورکړل شوی دي.

پ��ه رشکت کې د مالک یا څښ��نت پانګه اچونه د رشکت د دارای��ي د زیاتوايل او په ورته توګه د 

مالک د خالصې دارایي د زیاتوايل المل ګرځي.

کله چې رشکت له بانک څخه پیسې په پور واخيل، د رشکت دارایي زیاتیږي او په ورته حال کې 

درشک��ت دیون هم زیاتیږي. کله چې رشکت خپل قروض بیرته ادا کړي، په دې صورت کې درشکت 

دارایي نزول کوي او د هغه د متابعت له مخې د رشکت دیون یا liabilities هم لیږوالی مومي.

که نوموړی رشکت د خپلو کارکونکو لپاره یو نوی موټر په نغدو پیسو واخيل، په دې صورت کې 

د رشکت د دارایي یوه برخه ) د عراده جاتو برخه( زیاتیږي. که چیرته رشکت د خپلو مش��ریانو یا 

پیرودونک��و لپاره په مقابل کې خدمتونه عرضه کړي، بیا هم د رشکت دارایي زیاتیږي او په همدې 

توګه یې خالصه دارایي هم زیاتیږي، ځکه رشکت له دغه مدرک څخه عواید تر السه کوي.

که چیرته رشکت داسې خدمتونه وړاندي کړي چې  مشریان یا پیرودونکي یې په یوه میاشت 

ک��ې د قیم��ت د پرې کولو ځ��واک ولري،په دې صور ت کې رشکت خپل��ې دارایي یا )قابل حصول 

حس��ابونو( ته زیاتوالی ورکړی اوپه همدې توګه دمالک د خالصې دارایي د زیاتوايل المل ګرځیديل 

دي، ځکه رشکت د خدماتو عواید تعمیل کوي.
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که چیرته یو رشکت رادیویي اعالن نرش کړي او حق الزحمه یې وروسته ورکړي، په دې صورت 

ک��ې رشک��ت د یو لړ مصارفو متحمل کی��ږي چې د مالک خالصې دارایي ته لیږوالی ور بښ��ي اود 

رشکت د دیونو یا ) قابل تادیه حسابونو( د زیاتوايل المل ګرزي. 

دارایي = پورونه + د مالک خالصه دارایي + د مصارفوعواید – له حسال څخه برداشت

)له شمولیت څخه د رشکت د دارایي ایستل( 

د رشکت په واک او کنټرول کې شته منابعو ته دارایي یا شتمنۍ ویل کیږي. په یوه نوي رشکت 

کې دارایي له دوو احتاميل منابعو څخه منځته راځي.

هغه رسمایه ګذاري چې د یوه تشبث په ترڅ کې یې مالکیت حاصل کړی وي.

هغه قرض ورکوونکي چې د یوه تشبث له مخې قرضې او پورونه ورکوي.

هغه کسان چې خپله داراېې د رشکت په واک کې ورکوي، د دغې دارایي د مطالعې له قانوين 

حق څخه برخمن دي. 

د تجاري معامالتو تحلیل او تجزیه 

حامد د یوه سوداګریز فعالیت د پیل کولو په موخه 20000 افغانۍ رسمایه ګذاري وکړه.

Assets             =             Liabilities                +                Equity

        Accounts        Notes       Owner
Cash Supplies Equipment Payable Payble Capital

)1( 20.00                                                                                                  20.000

20.000                                                                                                      20.00

20.000=20.000

د تجاري معاملې تحلیل او تجزیه

دا له هغې پروسې څخه عبارت ده چې په واسطه یې منځته راغيل بدلونونه د معادلې په هر 

ل��وري ک��ې تطبیق کیدی يش. راځئ د ورته معامالتو ځینې بیلګ��ې مطالعه کړو ترڅو د معادلې د 

استعامل او د هغې د تحلیل او تجزیې په هکله ال غوره معلومات تر السه کړو.

د یوه نوي رشکت لپاره حسايب معادله په الندې ډول ده: 
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            دارایي            =  دیون   +    د مالک خالصه دارایي 

0Af                           0Af                  0Af

1معامله: مالک د تجاريت فعالیت د پیل په موخه 20000 افغانۍ خپل جاري حساب ته تحویل 

کوي.

دارایي = دیون + د مالک خالصه دارایي

+ 20.000Af  0Af  + 20.000Af

کله چې څښ��نت 2000افغانۍ په یوه تجاريت فعالیت ک��ې رسمایه ګذاري کوي، د هغه خالصه 

دارایي د 20000 افغانیو په اندازه زیاتوالی مومي، په توازن کې د معادلې د دواړو لورو د س��اتلو 

په موخه د دارایي مجموعه هم په ورته کچه زیاتوالی مومي. 

التبه المل یې دا دی چې خالصه دارایي په هواره توګه یوه دارایي حس��اب کیږي او په خالصه 

دارایي کې زیاتوالی یا کموالی د مجموعي دارایي د کموايل یا زیاتوايل المل ګرځي.

د تجاريت معامالتو تحلیل او تجزیه 
د 1000 نغدو افغانیو په بدل کې د تجهیزاتو پیر 

Assets  =  Liabilites +   Equily
Accounts  Notes Owner

Cash Supplies Equipment Payable Payable Capital

)1( 20.000             20.000
19.000 1.000 =     =  =   20.000

20.00020.000

تجاريت رشکت د 1000 نغدو ډالرو په بدل کې مرصيف اجناس پیري، دغه مطلب په دې مفهوم 

دی چې د 1000 ډالرو په اندازه نغدي وجه د رشکت د دارایي له حس��اب څخه وایس��تل شوه اویا 

په بل عبارت د رشکت دارایي د 1000 ډالرو په اندازه نزول کړیدی.

ل��ه بله لوري رشکت ته اجناس راوړل ش��ويدي او دا پ��ه دې مفهوم دي چې دارایي دوهم ځل 

زیاته ش��ویده. نو په دې اس��اس د دارایي په نوعیت کې یوازي یو بدلون لیدل کیږي او یاد ش��وی 

حالت د رشکت د پورونو یا دیونو او خالصې دارایي رقم نه متاثره کوي. همدا ش��ان کوالی ش��و و 

وایو چې 1000 ډالر نغدي وجه د 1000 ډالرو په ارزښ��ت په اجناس��و باندې بدله ش��ویده، نو په 

دې اساس په لنډه توګه ویالی شو چې د رشکت د دارایي په میزان کې کوم کموالی یا زیاتوالی نه 
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دی راغلی.

د تجاريت معاملې تجزیه او تحلیل 

د 15000 افغانیو نغدي وجه یا Cash in hand په بدل کې د تجهیزاتو پیر یا خریداري

Assets   = Liabilites  + Equity

         Accounts  Notes  Owner

Cash Suplies Equipment Payade Payable Capital

)1( 20.000             20.000
)2( 1.0000     1.000

)3( 15.000     15.000

4.000   1.000    15.000  =  =  20.000

20.000        =       20.000

     لکه څنګه چې پورته لیدل کیږي، تجاريت رشکت د تجهیزاتو د خریداري په موخه 15000ډالر 

نغدي وجه تادیه کوي، نو د یادونې وړ ده چې دغه تجهیزات د رشکت له دارایي څخه شمیرل کیږي.

د پورتن��ي مث��ال په څیر ، رشک��ت 15000 ډالره نغدي وجه تادیه ک��وي او په مقابل کې یې د 

15000ډالرو په ارزښت تجهیزات ترالسه کوي

پ��ه دې حال��ت کې یوازې د نغدي وجې یا Cash in hand او اجناس��و تبادله صورت نیي او 

پ��ه نوموړي بیالنس کې د دیونو او خالصې دارای��ي د رقم د بدلون المل نه کرځي، ځکه د دارایي 

بیالنس د پخوا په څیر پاتې کیږي.

اوس موږ د 4000 افغانیو نغدي وجه یا Cash in hand، د 1000 افغانیو په ارزښت د اجناسو 

او همدا شان د 15000 افغانیو په ارزښت د تجهیزاتو د ارزښت لرونکي یو او په دې توګه زموږ د 

دارایي بیالنس 20000 افغانیو ته رسیږي.

 د تجاريت معاملې تجزیه او تحلیل 
د 200 افغانیو نغدي و جهې په بدل کې د مرصيف توکیو پیر او د نسیې یا قرضو په توګه تجهیزات 

Assets   = Liabilites  + Equity

         Accounts  Notes  Owner
Cash Suplies Equipment Payade Payable Capital

)1( 20.000             20.000
)2( 1.0000     1.000
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)3( 15.000     15.000

)4(    200     1.000   1200
4.000   1.200    16.000  1.200 = 20.000

21.200    =   21.200

لکه چې لیدل کیږي، تجاريت رشکت د 200 افغانیو په مقابل کې مرصيف توکي او د 1000 ډالرو 

په ارزښ��ت تجهیزات په قريض توګه پېريل دي. نس��یه )قريض( تجاريت معامله په دې مفهوم ده چې 

د نظر وړ رشکت د اجناس��و د پیر لپاره پیس��ې هم ورکړې دي، بلکې اجناس یې د قرض په توګه تر 

السه کړي چې په پایله کې یې عمومي دارایي زیاتوالی موندلی دی.

په دې مثال کې د تري مثال په خالف د دارایي تبادلې صورت نه دی نیولی، بلکې د موسس��ې 

لپاره دارایي له کومي خارجي منشاء څخه فراهم شویده.

لی��دل کیږي چې د دارایي کيل بیالنس 1200 ډالره زیاتوالی موندلی دی، خو په مقابل کې یې 

تر اوسه کومې نغدي پیسې ندي تادیه شوي. نو په دې اساس په توازن کې د معادلې د ساتلو لپاره 

الزمه ده چې د معادلې دواړو لوریو ته د دین)پور( رقم ور ز یات کړو . رشکت ته په کار دي چې 

د پیرل شویو اجناسو په بدل کې 1200 افغانۍ تادیه کړي، نو په دې اساس دارایي د 1200 فغانیو 

په اندازه او دیون هم په همدې اندازه زیاتوالی مومي.

د تجاريت معاملې تجزیه او تحلیل 

د 400 په بدل کې د مرصفې اجناسو پیر له لومړين امریکایي بانک څخه تر السه شو.

Assets   = Liabilites  + Equity

         Accounts  Notes  Owner

Cash Suplies Equipment Payade Payable Capital

)1( 20.000             20.000
)2( 1.0000     1.000

)3( 15.000     15.000

)4(    200     1.000   1200

4.000              4.000

  8.000  1.200   16.000  1.200 4.000  20.000

25.2000=25.2000
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ی��و تجاريت رشکت د خپلو فعالیتونو د تر رسه کیدلو په موخه له یوه بانک څخه 4000 افغانۍ 

قرض اخيل،په بل عبارت له څښ��نت څخه پرته د کوم بل ش��خص له لوري 4000 افغانۍ نغدي وجه 

تج��ارې فعالی��ت ته ترزیق کیږي. دغه پیښ��ه د دې المل ګرځي تر څو پ��ه دارایي کې زیاتوالی را 

منځت��ه يش ، ځک��ه هره مايل وجه چ��ې د مالک یا کوم بل کس له لوري چمت��و کيږي، د دارایي د 

زیاتوايل باعث ګرځي. که چیرته نوموړې وجه )مال( د مالک له لوري تامین يش، د دارایي د زیاتوايل 

باعث ګرځي او بالعکس که چیرته د کوم دریم ش��خص له لوري د رشکت په واک کې ورکول شوې 

وي، د بدهې یا پور د زیاتوايل المل ګرځي او په پایله کې یې معادله د توازن حالت ساتالی يش.

په دې ځای کې رشکت له بانک څه قرض اخیستي دی. دا امر په دې مفهوم دی چې نوموړی 

رشکت بانک ته د دغو پیسو د بیرته ورکولو مکلفیت په غاړه لري.نو په دې توګه یاد شوي مبلغ د 

رشکت د دیونو له لړ څخه شمیرل کيږي، په دې اساس د رشکت دیون 4000 افغانیو ته لوړیږي او 

په مقابل لوري کې یې دارایي هم په همدې اندازه لوړیږي.

د تجاريت معاملې تجزیه او تحلیل 

پاملرنه وکړئ چې په بیالنس شیټ کې حسايب معادله د توازن په حالت کې وي.

Assets   = Liabilites  + Equity

         Accounts  Notes  Owner

Cash Suplies Equipment Payade Payable Capital

Bal 8.000  1.200  16.000 1.200   4.000  20.000

  8.000   1.200 16.00  1.200   4.000  20.000

25.200=25.200

په ساده عبارت: حسايب معادله د دې ښودنه کوي چې خالص ارزښت د جاري داراېې د ارزښت 

د تعین او له هغه څخه د جاري قرضونو د رقم له تفریق کولو څخه مشخص کیږي.

کله چې د بیالنس ش��یټ د ترتیب په صورت کې له حس��ايب معادلې څخه استفاده کول د یوې 

موضوع په توګه مطرح يش، مقصد یې دا دی چې د بیالنس ش��يټ اخري کرښ��ه د یوه ش��خص د 

خالص ارزښ��ت ښ��ودونکې ده. که چیرته خالص ارزښ��ت او د دیونو رقم له مجموعي دارایي رسه 

برابر يش، نو ویل کیږي چې په حساب کې کومه ستونزه نه شته.



  ۶	

د درېیم څپرکي لنډیز

1- د بیالنس د تحلیل اړتیا: څنګه چې د بیالنس زیاتره عالقمندان او اس��تفاده کوونکي د کال 

پ��ه پ��ای کې د رشکت د راتلونکي مايل وضعیت معلومولو ته لیوالتیا او اړتیا لري، نو په دې توګه د 

بیالنس د تحلیل میتودونه ورته ، یورنګه امکانات برابروي 

2- د بیالن��س د تحلی��ل تخنیکونه: څنګه چې پ��ه یواځې توګه د بیالن��س د اقالمو مطالعه د 

ش��نونکي یا تحلیل کوونکي لپاره س��مه پایله نه په ډاګه کوي، نو له همدې امله غوره ده چې دغه 

اقالم د تیرو مايل دورو له اقالمو رسه مقایسه يش چې د مختلفو تخنیکونو په مرسته تر رسه کیدی يش.

3- د بیالنس د تحلیل میتودونه:

ب: ټرنډ تحلیل الف: افقي تحلیل    

ه: د رشکت د سیاست تحلیل  ج: عمودي تحلیل    

الف- افقي تحلیل

د فیصدې تغیر = 
100× په مبالغو کې تغیر

د اساس د کال مبلغ 

پ��ه افق��ي تحلیل کې د بیالن��س اقالم د دوو م��ايل دورو لپاره د الندې فورمول په واس��طه تر 

مقایسې الندې نیول کیږی. 

ب- ټرنډ تحلیل 

په دې تحلیل کې د بیالنس اقالم د یوه کال لپاره د متامدي مايل ادوارو لپاره تحلیل او شنل کیږي.

ج- عمودي تحلیل

پ��ه دې تحلیل کې اقالم په فیصدي او مبلغ رسه ښ��ودل کیږي چې ه��ر قلم د فیصدي په بڼه 

وړاندې کیږي.

د- د نسبتونو تحلیل 

 د نس��بتونو ش��ننه یا تحلیل د یوه رشکت په بیالنس ش��یټ کې د درج ش��ویو اقالمو او ټولو 

حسابونو تر منځ اړیکه جوړوي چې له موږ رسه د رشکت د مايل وضعې او فعالیتونو په شننه کې 

مرسته کوي او په مرسته یې د تیرو کلونو له پایلو رسه د روان کال پایلې مقایسه کوالی شو.
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ه� – د یوه رشکت د سیاست تحلیل 

 په دې شننه کې درې مشخصې شتون لري:

 ۱- دوراين  رسمایه   ۲- جاري نسبت    ۳- رسیع نسبت

1- دوراين رسمایه: دا د رشکت د سیالې دارایي او سیالو قرضونو ترمنځ له توپیر څخه عبارت دی.

2- جاري نس��بت: دغه نس��بت د دوراين رسمایې د نسبت په نامه هم یادیږي چې فورمول یې 

په الندې ډول دی: 

جاری نسبت =
سیال دارایي 

 liabilities سیال دیون یا

      3- رسیع نس��بت: په دې نس��بت کې رسیع دارایي له ټولې سیالې دارایي رسه پرتله کيږي. 

په دې نسبت کې د ګدام ذخایر په نظر کې نه نیول کیږي او فورمول یې په الندې ډول دی:

 رسیع نسبت =
نغدې پیسې + د دولتي قرضو دخرڅالو وړاسناد + طلبات 

د سیالو قرضونومجموعه

د طلبات��و دوران: دغه مش��خصه د دې ښ��ودنه کوي چې د رشکت د حص��ول وړ طلبات یا  −

حسابونه په یوه مايل دوره کې څو ځله د نغدو پیسو په بڼه رشکت ته ځي او راځي. دغه مشخصه 

معموالً له دوراين رسمایې رسه په تړاو تحلیل کیږي او د شننې فورمول یې په الندې ډول دی:

د طلباتو دوران =
قرضوی خرڅالو

د طلباتو وسطي بیالنس 

د ګدام دوران: دغه مشخصه د دې ښودنه کوي چې په یوه رشکت کې د ګدام شته موجودي  −

یا stockپه یوه مايل دوره کې څو ځله پلورل کیږي او دوهم ځل اخیس��تل کیږي. د ش��ننې فورمول 

یې په الندې ډول دی:

د گدام دوران =
د پلورل شوي امتعې مصارف 

د ګدام د موجودې اوسط 

 د اوږد مهاله قرضونو د مجرا کیدلو د ځواک نسبت:  دغه نسبت په اوږده مهال کې د یوه  −

رشکت د ځواک څرګندونه کوي او په الندې ډول دي:

د دیونو او ټولې دارایي نسبت - ۱
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د ربحې د پوشش نسبت - ۲

د نغدو پیسو په واسطه د قرضونو د پوشش نسبت.- ۳

اضايف نغدي پیسې - ۴

د نغدي حس��اب د صورت تصنیف: د حس��اب دغه صورت د نغدي راکړې ورکړې له مخې  −

چ��ې د م��ايل رسمایه ګذاري له عملیايت فعالیتونو څخه تر الس��ه کی��ږي، تصنیف کوي چې د دریو 

کتګوریو لرونکې دي:

 ۱- عملیايت فعالیتونه

۲- مايل فعالیتونه 

۳- رسمایوي فعالیتونه 

 د درېیم څپرکي پوښتنې

د بیالنس شننې یا تحلیل ته څه اړتیا ده؟- ۱

د بیالنس د شننې د تخنیکونو په اړه معلومات ورکړئ؟- ۲

د بیالنس د تحلیل د میتودونو نومونه واخلئ؟- ۳

افقي تحلیل تعریف او فورمول یې ولیکئ؟- ۴

ټرنډ تحلیل څه شی دی؟- 5

د عمودي تحلیل په باره کې معلومات ورکړئ؟- ۶

د نسبتونو تحلیل څه ډول طریقه ده، واضح یې کړئ؟- ۷

د یوه رشکت د سیاستونو په تحلیل کې څو ډوله مشخصې شتون لري، نومونه یې واخلئ؟- 	

جاري نسبت تعریف او فورمول یې ولیکئ؟- ۹

رسیع نسبت څه شی دی؟ فورمول یې ولیکئ؟- ۱۰

د طلباتو د دوران په اړه معلومات ورکړئ او فورمول یې ولیکئ؟- ۱۱

د ګدام دوران څه شی دی؟ او فورمول یې ولیکئ؟- ۱۲

د حساب د صورت د تصنیف د دریو کتګوریو نومونه واخلئ؟ - ۱۳
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څلورم څپرکی

د بیالنس د ترتیب طرز 

ټولیزه موخه:

د بیالنس د ترتیب کولو لپاره د کافې وړتیا تر السه کول.

  د زده کړي موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلین د الندې موضوعاتو په هکله معلومات 

او اطالعات تر السه کړي: 

بیالنس جوړونه.	 

په بیالنس جوړونه کې د محاسبو پرنسیپونه.	 

د صنعتې او تجاريت بیالنسونو جوړښټ	 

د اکټیف او پسیف، به باره کې تحلیلې معلومات.	 

  بیالنس جوړونه
د دې لپاره چې د بیالنس د ترتیب په ترڅ کې له کومو ستونزو رسه مخ نشو، د حساب د عميل 

اجرآتو په صورت کې دغه الرښ��ود په نظر کې نیول کیږي. که چیرته د بیالنس د ترتیب په صورت 

کې د دغه الر ښود مطابق کړنه ويش، له شکه پرته چې د بیالنس د ترتیب پروسه به مو له کومې 

اشتباه یا تیروتنې پرته تر رسه کړې وي.

پ��ه لومړي قدم ک��ې د افتتاحیه بیالنس لومړۍ موجودې د تیر کال له موجودې څخه داس��ې 

ترتی��ب ک��وو چې داراېي د بیالنس په اکټیف لوري او رسمایه او دی��ون یا liabilities د موازنې په 

موخه د بیالنس شیټ په پسیف یا غیر فعال لوري کې ثبت يش چې د بیالنس شیټ اکټیف لوری 
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د هغه له پس��یف لوري رسه مس��اوي وي . که چیرته رسمایه نامعلومه وي، د دارایي له مجموعې 

څخه پورونه منفي کوو او د الندې فورمول په واسطه رسمایه تر السه کیږي.

رس جمع دارایي – پورونه = رسمایه

هغ��ه تج��اريت او صنعي معامالت چې د فعالیت په جریان کې صورت نیي، په ژورنال کې یې 

په س��م ډول ثبت کیږي او له هغه وروس��ته را کړل شوي معامالت اړوند دفاترو ته رسول کیږي. د 

معامالت��و له ثبت کیدلو وروس��ته په لومړي رس کې مصارفايت دفات��ر او حاصاليت دفاتر رسه موازنه 

کیږي. د دغو دفاترو پاتې یا توپیر د فعالیت ځای پایلې ته چې د ګټې او رضر د حس��اب په نامه 

هم یادیږي انتقالوو. د غه پایلې د ګټې او رضر دحس��اب د تثبیت په موخه ، داس��ې نقل کوو چې 

مصارف��ايت دفاتر په ډبټ لوري ک��ې او حاصاليت دفاتر د نوموړي دفر به کریډيټ لوري کې ولیدل 

يش. له هغه وروسته د ګټې او رضر د حساب پایله رسمایې ته لیږدول کیږي . که چیرته د ګټې او 

رضر د حس��اب پایله د رشکت د مفاد ښ��ودنه وکړي، بقیه یا توپیر یې د ګټې او رضر د حس��اب د 

ډبټ له لوري ښوول کیږي او کریډيټ لوري ته رسمایه لیږدول کیږي، خو که چیرته د ګټې او رضر 

حس��اب په دې دوره کې زیان یا تاوان کړی وي، نو توپیر یا بقیه یې د ګټې او رضر د حس��اب په 

کريډيټ لوري کې ښوول کیږی چې باید ډبټ لوري ته رسمایه و لیږدول يش .

له دې وروسته د دارایي، دیونو او رسمایې حسابونه موازنه کیږي او همدغه دی چې ټول دفاتر 

تثبیت کیږي. څنګه چې د دارایي د حسابونو توپیر یا بقیه د اختتامیه بیالنس په اکټیف لوري کې 

ثبت کیږي او د دیونو او رسمایې د حس��ابونو توپیر د اختیامیه بیالنس په پس��یف لوري کې ثبت 

کيږي نو په دې توګه باید  اختتامیه بیالنس هم د موازنې یا تعادل حالت ولري یعنې اکټیف لوری 

یې له پسیف لوري رسه برابر وي چې په دې توګه بیالنس جوړیږي. 

همدا شان ویالی شو چې د بیالنس د ترتیب په صورت کې الندې مراحل په نظر کې نیول کیږي:

د بیالنس جوړولو مراحل

د اقتصادي معامالتو په برخه کې د تحلیلونو او معلوماتو را ټولول.- ۱

په حسايب ژورنال یا د حسابونو په دفر کې د معامالتو ثبت.- ۲

له ژورنال څخه لیجر ته د ارقامو انتقال.- ۳

د ازمایيش بیالنس ترتیب کول.- ۴

 د مايل حساب د صورت ترتیب او اختتامیه بیالنس 5- 



۷۳

د تحلیل او معلوماتو راټولول.

 د اسنادو منبع له هغو اثباتیه مدارکو څخه عبارت دی چې د یوې تر رسه شوې معاملې له 

حقیقت رسه تړاو لري.

د معلوماتو او تحلیلونو را غونډول

د یوې اقتصادي معاملې تر رسه کیدل د اثباتیه مدارکو د سند د منبع په توګه اسانتیا برابروي. 

رس��یدونه، بیجکونه، او د بانکي حساب صورتونه د منبع د اسنادو د منونې په توګه وړاندې کوالی 

ش��و. د اقتصادي معامالتو د ش��ننې یا تحلیل په مټ کوالی ش��و په حس��ايب معادله کې د معاملې 

اغیزې تعین کړای شو.

په ژورنال او عمومي ژورنال کې د محاسباتو ثبت

- په ژورنال کې ملړنۍ معامالت ثبت کیږي

-  ژورنال د معامالتو له تاریخ لرونکي فهرست څخه عبارت دی

حمید عینک پلورنځی

عمومي ژورنال

کرډيټډبټحساب او د ماخذ توضیحاتتاریخ

50000Afنغدي وجوه ۱- جنوري
500000Afخالصه دارایي 

مالک
په معامالتو کې دملړنۍ رسمایې ثبت 

4500Afموجودی۱- جنوري
3000Afنغدي وجوه 

1500Afد تادیې وړ حسابات
د خریداري شویو اجناسو ثبت

موجودی

2000Afځمکه۱- جنوري
2000Afنغدي وجوه
18000Afد تادیې وړ
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د خریدارې د معاملې ثبت

ځمکه 
2400Afپېشکي حق البیمه ۱- جنوري

2400Afنغدي وجوه

د ژورن��ال اندراجونه ی��ا journal entries په لومړی رس کې په عمومي ژورنال کې ش��امل او 

جوړیږي. عمومي ژورنال د معامالتو هغه تاریخ لرونکی فهرست دی چې د مايل حسابونو صورت 

متاثر کوالی يش. د )تاریخ لرونکي( اصطالح د زماين ترتیب له مخې د معامالتو د اجرا حکایت کوي. 

په ژورنال کې د اندراج یا entry په توګه هر ډول ثبت کیدنه د ژورنال د اندراج په نامه یادیږي.

په عمومي ژورنال کې ملړنۍ کرښې د معامالتو د تر رسه کیدلو د تاریخ ښوونه کوي. په دوهمه 

کرښ��ه کې کریډیټ ش��وي یا ډبټ شوي حس��ابونه له لنډو توضیحاتو رسه مشخص کیږي. دریمه 

کرښه د ریفرینس )د منبع د حساب کوډ یا نوم(په توګه د یوه ځانګړي حساب ښوونه کوي.

کله چې په وروستي پړاو کې د ژورنال اندراج یا journal entries انفرادي حساب ته و لیږدول 

يش، د حسابونو په شمیر کې یو ریفرنس اضافه کیږی چې د اندراج د انتقال څرګندونه کوي. دغه 

حس��اب د »T- Accounts« په نامه هم یادیږی چې په لنډه توګه به د دې مقدمې په پای کې د 

حسايب دفر یا لیجر تر عنوان الندې بحث ور باندې ويش.

په آخر کې دوه ستونونو یا اساساتو ته د کریډيټ یا ډبټ د مبالغو ښوونه کوي.

د محاسبې سیکل)دوران( 

- لیجر ته د معلوماتو انتقال د محاسبې د سایکل دریم قدم ګڼل کیږي.

 د محاسبې سیکل او لیجر 

په لیجر کې د معلوماتو ثبت کیدل د محاس��بې د سایکل دریم قدم ګڼل کیږي. په لیجر کې د 

حسابونو له جدول څخه د تصنیف په موخه د هر رقم د انتقال لپاره د حساب د منرې له تفکیک 

څخه استفاده کیږي. 

لیجر د ټولو حس��ابونو مرکب دی چې دT په څیر د ظاهري ش��کل له کبله د )ټی د حساب په 

نامه مسمی شویدی(. 

همدا شان د تنظیم په موخه له یادو شویو حسابونو څخه د ژورنال په څیر په چپ لوري کې 

مندرج شوي ارقام د کریډیټ وضعیت لرونکي دي. د لیجر د حسابونو شمیرې د حسابونو د ماخذ 

یا منبع د کوډ منایندګی کوي چې اصيل ارقام په کې درج او ترې انتقال شوي دي.
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هامغه ډول لکه د لیجر په حس��ابونو کې چې د ژورنال د حساب کود د ریفرنس په توګه درج 

کی��ږي، په دې مرحله کې په عمومي ژورنال کې د حس��ابونو کوډ د ریفرینس په س��تون کې درج 

کیږي او په دې توګه عمومي ژورنال ته د ارقامو د انتقال پروسه بشپړیږي.

د لیجر او محاسبې سیلکل )دوران( 

Account # 100CASH

Date Comments ReF Credit Amount

Jan.1 Inventory GJ-1Af3000

Jan.1 Land GJ-1Af 2000

Jan.1 Insurance GJ-1Af2400

Date Comments Ref Debit Amount 

Jan 1 intal Investment GJ-1Af 5000

Total     Af 7400Total     Af50000

Balance     Af 42600

ACCOUNT # 140INVENTORY
Date Comments ReF Debit Amount Date Comments ReF Debit Amount 

Jan.1    GJ-1Af4500

Total      Af4500
ACCOUNT # 170IAND

Date Comments ReF Debit Amount Date Comments ReF Debit Amount 

Jan.1 Cash   GJ-1Af2400

Total     Af2400
ACCOUNT # 200ACCOUNTS PAYABLE

Date Comments ReF Debit Amount 

Jan.1 Invetory  GJ-1 Af1500

Total       Af1500

Date Comments ReF Debit Amount 

ACCOUNT # 270MORTGAGE PAYABLE

Date Comments ReF Debit Amount 

Jan.1 Hand   GJ-1 Af18000

Total      Af18000

Date Comments ReF Debit Amount 

ACCOUNT #300OWNERSEQUITY
Date Comments ReF Debit Amount 

Jan-1 Initial Investment GJ-1Af50000

Total       Af50000

Date Comments ReF Debit Amount 
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د حسابونو د جدول په اړه نظر

د حسابونو جدول د محاسبې په سیکل)دوران( کې خورا مهم نقش لري او په واسطه یې هر 

حساب د هغه د اړوند شمیرې له مخې تصنیف کیږي.

د حس��ابونو جدول د محاس��بې په سیکل کې خورا مهم نقش لري او په واسطه یې هر حساب 

د هغ��ه د اړوندې ش��میرې له مخې تصنیف کیږي. دغې موضوع ته ل��ه کتنې پرته چې ګواکي له 

کمپیوټري حس��ايب سیستم څخه تثبیت د اړوند مايل حساب د صورت د ترتیب لپاره استفاده ويش، 

د حساب شمېره د محاسبې په پروسه کې د ریفرینس د شمېرې تشخیص اسانه کوي.

د داراېې حسابونه    199 - 100

د دیونو حسابونه     200 - 299

د خالصې دارایي حسابونه   300 - 399

د عوایدو او مفاد حسابونه    400 - 499    د رضر او مصارفو حسابونه   500 – 599

پاملرنه:  په12  مه برخه کې په تفصیل رسه مطالعه کیږي.

آزمایي بیالنس

- آزمایشي بیالنس یا trail balance د لیجر له حسابونو څخه ترکیب شوی دی

- له ازمایيش بیالنس څخه د حسابونو د تدقیق او تصدیق په موخه استفاده کیږي.

آزمایي بیالنس

پ��ه ازمایيش بیالنس کې د لیج��ر د اندراجونو) مندرج ارقام( یا entries له تعدیل وروس��ته د 

حس��ابونو بیالنس لس��ت کيږي. له ازمای��يش بیالنس څخه د کریډيټ او ډب��ټ د موازنې د ډاډ او 

اطمینان او همدا ش��ان د حس��ابونو د بیا ځلې بررس��ۍ په موخه استفاده کیږي تر څو د محاسبې 

دسیکل  د راتلونکې مرحلې لپاره نهایي اندراجونه تنظیم يش.

رشکتونه د کال په ختمیدلو برسیره، په میاشتني  ډول هم ازمایيش بیالنسونه ترتیب کوي.

د لیجر هر حساب ازمایيش بیالنس ته انتقالیږي.

د مايل حسابونو صورت 

د عوایدو د حسابونو او د بیالنس شیټ د نغدي حسابونو له صورت څخه عبارت دی

د عوای��دو صورت یا statement د یوې تجاريت موسس��ې د معامالت��واو فعالیتونو پایله په یوه 

معین وخت کې په ډاګه کوي.
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د بیالنس جوړولو او محاسبې پرنیسپونه

د بیالنس او محاس��بې قانوين اساس��ات: څنګه چې په رشکتونو کې ګڼ ش��مېر ورځني مايل او 

اقتصادي معامالت صورت نیي او رشکتونه د نورو رشکتونو، دولت، بانکونو او داسې نورو په څېر 

ل��ه ی��و لړ مراجعو رسه اړیکې لري. نو په دې اس��اس د رشکت په داخل او خ��ارج کې دجانبینو د 

حقوقو د تامین په موخه باید حس��ايب دفاتر ش��تون ولري تر څو د معاملې هیڅ لوری هم رضر و 

نه ویني.

له همدې کبله قانون په ټولو رشکتونو او موسس��اتو کې د محاس��بې د موجودیت حکم کوي، 

چې د افغانستان د تجارت قانون هم د محاسبې په اړه دقیق مقررات وضعه کړی دي. د افغانسان 

د تجارت په قانون کې درج شوي مقررات په الندې ډول دي:

ټول معامالت داسنادو په اساس ثبت کيږي او محاسبوي دفاتر او بیالنس باید له ثبت څخه  −

تر پنځلسو کلونو پورې وساتل يش.

د اشتباهاتو او تیروتنو د اخالص په موخه په یاد شوي قانون کې ذکر شوې دي، چې تیروتنې  −

دې په خپل حال پریښ��ودلې يش او یوازې یوه نازکه کرښ��ه دې ورباندې را کش يش او د موضوع د 

صحت په اړه دې په مالحظات کې معلومات ورکړل يش.

حس��ايب جریان د کال په اخیر کې تړل کیږي او پایلې یې ټولو رشیکانو او معامله دارانو ته  −

ابالغ کیږي.

په یوه هیواد کې د محاس��بې سیس��تم متحد الش��کل وي تر څو د دولت، رشیکانو او ټولو  −

معامله دارانو لپاره د پایلې اس��تخراج اس��انه يش او د کنټرول په برخه کې یې مفتشینو ته اسانتیا 

ایجاد يش.

هر تاجر مجبور دی، چې درې دفاتر ولري، د ژورنال دفر، د لیجر دفر او د دارایۍ دفر. −

د محاس��بې اص��ول په حقیقت کې د یوه تجاري رشکت یا موسس��ې د م��ايل وضعې او موقف 

څرګندوونکی دی، په دې معنا چې د رشکت تجاري موقف او مايل وضعه د محاسبې د معامالتو په 

واسطه ترتیب او تثبیت کیږي. د دې لپاره چې ورته اطالعات د ټولو عالقمندانو لپاره ورته مفهوم 

پیاده کړي، پکار ده چې محاسبین الندې اصول په نظر کې و نیي.

 د ميل ژبې او پويل معیار اصل

ټول حس��ايب معامالت باید د هیواد په ميل ژبه لیکل شوي وي او دمملکت په داخل کې له پويل 

سیستم رسه سنجش او افاده يش. له دې څخه پرته ټوله دارایي، پورونه او رسمایه چې د خارجي پیسو 

په ډول سنجش شوي وي، په دفاترو کې د ثبت وړاندي او د جمع کېدلو او مقایسې وړتیا نه لري.
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د متام ش��وي قیمت اصل: معموالً په دفاترو کې د رشکتونو ټولې دارایي د متام ش��وي قیمت  −

له مخې ثبت کیږي. دا یو مس��لم امر دی چې ثبت ش��وی قیمت د ورځې له قیمت رسه مطابقت 

ن��ه ل��ري ځکه قیمتونه د بیالبیلو علتونو له کبله د تل لپاره نوې بڼه لري. په یوه هیواد کې د ثبت 

تر ټولو غوره قیمت هامغه متام شوي قیمت دی ځکه محاسب مجبور نه دی چې د کال په اوږدو 

کې د قیمت له بدلونه وروسته په څو ځيل توګه دفاتر اصالح کړي.

د محاس��بې د حقایقو د افش��اء اصل: محاس��به بای��د د مادې حقیق��ت او د رشکت د مايل  −

وضعیت په اړه له مايل حس��ابونو رسه په تړاو ټول اړوند یاداش��تونه او احصایوي اطالعات په ډاګه 

کړي. په مايل دوره کې احتاميل پورونه او د هغوی د امثالو احتامالت باید واضح يش او د حس��اب 

د صورت په ضامیمو کې منعکس يش.

د موجودي کولو اصل

پ��ه کار ده دغه اص��ل د مايل کال په اوږدو کې په معینو وقفو ک��ې صورت ونیي، خو د کال 

اخیرې موجودي حتمي ده، ځکه د موجودۍ د لست د نشتوايل په صورت کې د بیالنس جوړېدل 

امکان نه لري.

په ټوله دارایي او مصارفو کې زیاتوالی د حساب په ډبټ لوري کې او کموالی یې په کریډيټ 

لوري کې درج کیږي. برعکس په ټولو دیونو، ش��خيص رسمایې او عوایدو کې زیاتوالی په کریډیټ 

لوري کې او کموالی یې په ډبټ لوري کې معامله کیږي.

همدا شان د ونډه والو یا Share Holders په رسمایه او نا توزیع شوي مفاد کې را منځته شوی 

زیاتوالی په کریډيټ لوري کې او کموالی یې په ډبټ لوري کې درج کیږي، خو د رشیکانو تر منځ 

توزیع ش��وی مفاد او د هغه کموالی په کریډيټ لوري کې معامله کیږي. د محاس��بې د سیستم په 

برخه کې د زیاتې الرښونې په موخه الندې شکل مالحظه کړئ.

Normal Balance Credit د کریډيټ نورمال بیالنس

Liability Account

د حساب
Credit

Increase

زیاتوالی

Debit

Deorease

کموالی

Steck holders Account

د رشیکانو د رسمایې حساب 
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Credit

Increase

زیاتوالی

Debit

Deorease

کموالی

Revenue Account

د عوایدو حساب

Credit

Increase

زیاتوالی

Debit

Deorease

کموالی

Expense Account

د مصارفو حساب

Asset Account

د دارایي حساب

Credit

Decrease

Debit

Increas

Credit

Increase

زیاتوالی

Debit

Decrease

کموالی

 د افتتاحیه او ازمایي بیالنس جوړېدل

د ګټې او رضر بیالنس، اختتامیه بیالنس او تحلیيل بیالنس

پوښتنه:  د نقیب الله په تجاريت موسسه کې په 1387 کال کې الندې اقالم موجود وو:

۱- موجوده نغدي پیسې      80000  

۲-په بانک کې د موسسې دارایي     170000  

۳-  په رشکتونو باندې د موسسې طلبات 30000 

۴- په اشخاصو باندې د موسسې طلبات 20000

د رشکت دیون او افتتاحیه بیالنس تر تیب کړئ او رسمایه یې تثبیت کړئ.

په دې برسیره د 1388 کال په جریان کې الندې معامالت هم را منځته شويدي:

 تاریخ

۱/۱ – د بانک له لوري تادیه شوې کرایه  6000

۲/۱- د تجاريت اعالناتو لپاره تادیه شوی نغدي مبلغ 3000 .

۳/۱- د تلفون محصول چې په نغدي توګه تادیه شوی 80 افغانۍ.
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۴/۱- عواید تکتانه، د بانک د دارايي له درکه د بانک په حساب کې ثبت شوی 10870

5/۱ – د بانک له لوري د سوخت اخیستل شوي مواد3600 افغانۍ.

۶/۱ – د بانک له لوري تادیه شوي اداري مصارف 1620 افغانۍ. 

 14000Af۷/۱- په نغدي توګه ترالسه شوي د طلباتو تکتانه مبلغ

۱/	- د یوې دعوي مصارف چې محکمې ته په نغدي توګه تادیه شوې مبلغ 2800افغانۍ

۹/۱- د بانک له لوري د برق تادیه ش��وي مصارف 1450 افغانی، د حس��ايب مشاور لپاره تادیه 

شوي اجوره مبلغ ۲۲۰۰ افغانۍ. 

۱پورتن��ي مصارف په ژورنال ک��ې ثبت کړئ، د حاصالتو او مرصف لپ��اره یې په جالجال ډول 

ترتیب کړئ.

نتیجوي حسابونه بند کړئ او د ګټې او رضر حساب ترتیب کړئ.- ۱

د ګټې او رضر د حساب اخیري پایله رسمایې ته انتقال کرئ.- ۲

د لیجرونو حسابونه وتړئ ، پاتې تثبیت کړئ او اختتامیه بیالنس ترتیب کړئ. - ۳

L / FPassiveActiveد حسابونو نوم یا لیجر شمېره

480000له نغدي حساب څخه

5170000له بانکي حسابداري څخه 
په رشکتونو طلباتو له حساب 

څخه
630000

د اشخاصو د طلباتو له حساب 

څخه
720000

8140000د پورونوله حساب څخه 

9160000رسمایه

300000003000مجموعه

Dr  د دوکان د کرایې حساب ته

  Cr  د بانک له حساب څخه
7

1
160006000

 Drد متفرقه مصارفو حساب ته

Cr له نغدي حساب څخه
6

2
330003000

 Drد تلفون د مصارفو حساب ته

 Crله نغدي حساب څخه
7

2
48080
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Dr د بانکي دارایي حساب ته

Cr  د تکتانه عوایدو له حساب څخه
1

8
51087010870

Dr د متفرقه مصارفو حساب ته

  Crد بانک له حساب څخه
6

1
636003600

Dr د اداري مصارفو حساب ته

Cr   د بانک له حساب څخه
10

1
716201620

  Dr نغدي حساب ته

Cr د تکتانه عوایدو له حساب څخه
2

8
81400014000

Dr د متفرقه مصارفو حساب ته

Cr   له نغدي حساب څخه
6

2
928002800

  Drد برق د مصارفو حساب ته

Cr  د بانک د دارایي له حساب څخه
9

1
1014501450

Dr د متفرقه مصارفو له حساب څخه

Cr  له نغدي حساب څخه
6

2
1122002200

 1 لیجر:  بانک 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/1
د دوکان د کرایې 

حساب ته 
160001/1

د بیالنس له حساب 

څخه 
1170000

1/5
د متفرقه مصارفو 

حساب ته 
136001/4

د تکتانه عوایدو له 

حساب څخه 
110870

1/6
د دارایي د مصارفو 

حساب ته 
11620

1/9
د برق د مصارفو 

حساب ته 
11450

د بیالنس د ختم 

حساب ته 
1168200

                180870180870مجموع
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 Dr       Cr                2 لیجر : نغدي پیسې

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

130001/1متفرقه حساب ته 1/2
له افتتاحیه حساب 

څخه 
180000

1801/7د مصارفو حساب ته 1/3
د تکتانه عوایدو له 

حساب څخه
114000

12800د متفرقه مصارفو حساب ته 1/8
12200د متفرقه مصارفو حساب ته1/10
185920د ختم بیالنس ته 1/30

94000مجموع94000مجموع

Dr      3لیجر : د رشکتونو طلبات   Cr

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د بیالنس د 

ختم حساب 

ته 

1300001/1

د افتتاحیه 

بیالنس له 

حساب څخه

130000

30000مجموع30000مجموع

Dr Cr   4  لیجر : د اشخاصو طلبات  

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

د 1/30 بیالنس  د 

ختم حساب ته

د افتتاحیه بیالنس 11682001/1

له حساب څخه

120000

20000مجموع168200مجموع

  Dr  لیجر 5: دیون   Cr   

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د افتتاحیه 

بیالنس حساب 

ته 

11400001/1

د ختم د 

بیالنس له 

حساب څخه

114000

140000مجموع140000مجموع



	۳

   Dr لیجر: د دوکان کرایه  Cr   6

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ
رضر 1/30 او  ګټې  د 

حساب ته 

د بانک د دارایي 60001/88

له حساب څخه 

16000

6000مجموع6000مجموع

Drِ          Cr        7لیجر : د تیلفون مصارف

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

 د ګټې او رضر حساب1/30

 ته

 له نغدي حساب801/3

څخه

180

80مجموع80مجموع

Dr        Cr 8 لیجر : متفرقه مصارف

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ
او رضر 1/30 ګټې  د 

حساب ته 

13000له نغدي حساب څخه 1116001/2

13600د بانک له حساب څخه 1/5

12800له نغدي حساب څخه 1/8

12200له نغدي حساب څخه 
11600مجموع11600مجموع

   Dr لیجر : تکتانه عواید  Cr  9

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د بانک د 

دارایي حساب 

ته 

1108701/2

د ګټې او رضر د 

حساب له بیالنس 

څخه 

1224870

نقدي حساب 

ته
1140001/5

24870مجموع24870مجموع



  	۴

      Dr     Cr 10  لیجر : د برق مصارف 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30
د ګټې او رضر حساب 

ته 
1214501/9

دبانک له 

حساب 

څخه 

11450

1450مجموع1450مجموع

  Dr 11 لیجر : د دارایي مصارف Cr  

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30
د ګټې او رضر 

حساب ته
1216201/9

دبانک د 

داراېې له 

حساب څخه

11620

1620مجموع1620مجموع

         Dr     Cr      12    لیجر : تکتانه طلبات 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30
نغدي حساب 

ته 
140001/30

د ګټې او رضر 

له حساب څخه 
114000

14000مجموع14000مجموع

   Dr     Cr 13 لیجر : مفاد او رضر د ګټې او رضر بیالنس  

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د بانک د 

تکتانه عوایدو 

حساب ته

8108701/30
د دوکان د کرایې له 

حساب څخه 
66000

1/30

د تکتانه 

طلباتو حساب 

ته 

11140001/30
د متفرقه مصارفو 

له حساب څه 
511600

1/30
د تیلفون د مصارفو 

له حساب څخه 
780



	5

1/30
د برق د مصارفو له 

حساب څخه 
91450

1/30
د ادارې د مصارفو 

له حساب څخه 
101620

1/30
د شخيص رسمایې 

له حساب څخه 
134120

24870مجموع24870مجموع

ً      Dr    Cr  14  لیجر : رسمایه

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د افتتاحیه 

بیالنس حساب 

ته 

11600001/30

د بیالنس د 

ختم حساب 

ته 

1164120

د ګټې او رضر 

حساب ته 
124120

164120مجموع164120مجموع

      Dr اختتامیه  بیالنس Cr 

L/FPassiveActiveد حسابونو نوم یا لیجر شامره

285920د نغدو په برخه کې1

1168200د بانک د دارایي په برخه کې2

350000-4د طلباتو په برخه کې3

14140000د پورونو یا قرضې په برخه کې 6

13164120د شخيص رسمایې په برخه کې7

304120304120مجموع

مثالونه:

الن��دې معام��الت په ژورنال کې درج کړئ او هریو یې د لیج��ر او ازمایيش بیالنس په بیل بیل 

حساب کې ترتیب کړئ.
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1991

Jun 1- په نغدو پیسو د امتعې دخریداری مبلغ 2000

Jun 3- په کریم باندې په قريض ډول دپلورل شوې امتعې مبلغ 500

Jun 10- له کریم څخه نغدي پیسې حصول شوي 1000

Jun 15- په نغدو پیسو باندې ماشین االت خریدارې شول 1000

Jun 20- په نغدو پیسو باندې امتعه و پلورل شوه 300

Jun 25- په رحیم باندې امتعه وپلورل شوه مبلغ 600

Jun 28- له رحیم څخه 590 نغدي پیسې حصول شوي چې مبلغ 110 هغه ته تخفیف ورکړل شو.

Jun 30- له کریم څخه 150 افغانی کرایه تحویل کړه

Jun 31- ورکړل شوي معاشات مبلغ 100

د احمد ژورنال 

تفصیالتتاریخ
د لیجر 
صفحه 

شامره 
بل

ډبټ 
مبالغ 

کریډيټ 
مبالغ 

1991/1/1
د خریداري حساب ته له نغد 

حساب څخه 
20002000

1991/1/3
د کریم حساب ته د امتعې د 

پلور له حساب څخه 
500500

1991/1/10
د نغدو حساب ته د کریم له 

حساب څخه 
500500

1991/1/15
د ماشین آالتو حساب ته له 

نغد حساب څخه
10001000

1991/1/20
نغدي حساب ته د امتعې د 

پلور له حساب څخه 
300300

1991/1/25
د رحیم حساب ته د امتعې د 

پلور له حساب څخه 
600600

1991/1/28
نغدي حساب ته د رحیم له 

حساب څخه 
590600

1991/1/30
د کرایې حساب ته له نغدي 

حساب څخه
5050



	۷

     Dr      Cr د خریداری  لیجر 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

1/30

د ازمایيش 

بیالنس 

حساب ته 

20001991/1/1

له نغد 

حساب 

څخه 

12000

2000مجموع2000مجموع

    Dr      Cr  )نغدي لیجر یا )کتاب نقده

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

Jun1

د امتعې د 

خریداري 

حساب ته 

2000
 Jun

10

د کریم له 

حساب څخه 
1500

Jun15

د ماشین د 

خریداري 

حساب ته 

1000
 Jun

20

د امتعې د پلور 

له حساب څخه
300

Jun30
د کرایې 

حساب ته 
50

 Jun

28

د رحیم له 

حساب څخه 
590

Jun31
د معاشاتو 

حساب ته 
100

د ازمایيش 

بیالنس له 

حساب څخه 

1790

31503150

  Dr  د خریداري  لیجر    Cr

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

Jun10 500نغدي حساب تهJun 3
 له نغدي 

حساب څخه
1500

500مجموع

 location a/c هر کله چې په هر بیالنس کې په کايف اندازه کریدت ایښ��ي وي دغه صورت د



  		

یا کېنل ش��وي حس��اب په نامه یادیږي او په ازمایيش بیالنس کې ثبت کیږي. څکه چې د بیالنس 

تفاوت په کې موجود نه وی.

       Dr    Cr د امتعې د فروشاتو لیجر

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

Jun10 500د کریم حسابت

د ازمایيش 

بیالنس له 

حساب څخه

1400

Jun20300نغدي حساب ته

Jun25
د رحیم حساب 

ته
600

14001400

Dr         Cr د ماشین د حساب لیجر  

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

د ازمایيش بیالنس 

حساب ته 
1000

له نغدي 

حساب څخه 
1000

10001000

 Dr     Cr      د رحیم د حساب لیجر 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

590نغدي حساب ته 

10د تخفیف حساب ته 

Jun20

د امتعې د 

پلور له حساب 

څخه 

600

600600



	۹

   Dr      Cr د تخفیف د حساب لیجر  

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

د ازمایيش بیالنس 

حساب ته 
10Jun30

د رحیم له 

حساب څڅه 
10

1010

     Dr       Cr  د کراېې د حساب  لیجر حساب

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

د ازمایشې بیالنس 

حساب ته 
50Jun30

له نغدي حساب 

څخه 
50

5050

      Dr     Cr د معاشاتو د حساب لیجر 

مبالغL/FتاریخمبالغL/Fتفصیالتتاریخ

د ازمایيش بیالنس 

حساب ته 
100Jun31

له نغدي 

حساب څخه 
100

100100

Trail Balance      آزمایي بیالنس

ډبټ )Dr(کریدت )Cr(اسم یا حساب لیجرشامره

94590نغد حساب1

100000شخصي حساب2

3500د امتعې د خریداري حساب3

2000د فرنیچر حساب4

100د کریم حساب5



  ۹۰

3000د امتعې د پلور حساب 6

500د معاشاتو حساب 7

1000د سلیم حساب8

500د نعیم حساب9

30د برقي مصارفو حساب 10

80د کرایې حساب11

2700د شخيص حساب برداشت12

104000104000د بیالنس مجموعه 

د بیالنس د اکټیف Active او پسیف )Passive( په برخه کې تحلیيل معلومات

بیالنس په لغت کې د اکټیف او پیسیف اقالمو موازنه کولو، یا د هغوی تر منځ د توازن منځته 

راوړلو ته ویل کیږي، ځکه بیالنس له اکټیف او پسیف اقالمو څخه تشکیل شوی دی چې په الندې 

ډول ترشیح کیږي:

1- اکټیف )Active(: اکټیف په لغت کې د فعال معنا ورکوي خو د محاس��بې په اصطالح کې 

د رسمای��ې په هغو ټولو اقالمو باندې اطالق کیږي چې د فعالیت په حال کې وي. اکټیف برخه له 

الندې موادو څخه تشکیل شوې ده:

دارایي یا Assets:  دا رایي له هغو ټولو اموالو او امتعې څخه عبارت ده چې د رشکت په واک 

کې وي ، همدا شان پولې او حقوقې مسایل دي چې له رشکت رسه تړاو لري او رشکت یې د مالک 

په توګه پیژندل کیږي لکه ثابته دارایي او سیاره دارایي.

الف-ثابته دارایي یا )Fixed asset(: دا له هغې دارایي څخه عبارت ده چې د رشکت څښ��نت 

په مکرره توګه تري اس��تفاده کوالی يش او یا د دارایي له هغو ثابتو اقالمو څخه عبارت ده چې د 

فعالیت په دوران کې ترې اس��تفاده کیږي او طوالين عمر ولري چې معموالً دغه اوږدوالی تر یوه 

کال زیات وي او د اس��تفادې او اس��تعامل له کبله ورو ورو یا تدریجاً اس��تهالک کیږي لکه تعمیر، 

ځمکه، ماشین االت، ترانسپوريت وسایل او داسې نور.
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ب- س��یاره دا اریي یا ج��اري دارایي یا )Current asset(:  دا ل��ه هغې دارایي څخه عبارت 

ده چې نس��بتاً قابل تغیر وي او دوباره یې په پیس��و باندې د بدلیدلو امکان وي او د یوه کال په 

اوږدو کې په مرصف ورسیږي. په بل عبارت جاري دارایي له هغې دارایۍ څخه عبار ت ده چې په 

ځانګړې توګه عاريض وي او په همدې اس��اس نس��تباً په یوه لنډ وخت کې په پیسو باندې بدله يش 

لکه نغدي پیسې، تر السه کیدونکي حسابونه، د ګدام موجودي او داسې نور.

ج- حقوق��ې دارای��ي: د اد رشکت له مايل حقوقو څخه عب��ارت ده چې په نورو باندې الزم وي 

لکه حق االمتیاز، حق االاخراع، رسقلفي او داسې نور.

2- پس��یف )Passive(:  پس��یف په لغت کې غیر فعال او ټمبل ته ویل کیږي خو په حس��ايب 

اصطالح کې Passive دبیالنس ښ��ي لوري ته ویل کیږي چې د رسمایې د منابعو ښ��ودنه کوي لکه 

شخيص رسمایه، خارجې رسمایه.

الف: رسمایه یا )Capital(: دا د رشکت د څښ��نت یا څښ��تنانو له حق څخه عبارت ده. په بل 

عبارت رسمایه له هغو نغدو پیسو یا امتعې څخه عبارت ده چې سوداګر د خپلې سوداګرۍ شغل 

ورباندې پیل کړی وي.

ب: دیون یا Liability: دا د رشکت له هغو قرضونو څخه عبارت ده چې رشکت یې د پریکولو 

یا مجراکولو مکلفیت لري. دغه ډول قرضونه په دریو برخو باندې وېش��ل شوي دي چې په ترتیب 

رسه له اوږد مهاله قرضونو، منځمهاله قرضونو او لنډ مهاله قرضونو څخه عبارت دي.

1- قصیر املدت دیون یا Short term liabilities: دا له هغو پورونو څخه عبارت دي چې په 

لنډه موده معموالً یوه کال یا یوه مايل دوره کې تادیه کیږي او دغه تادیه تر ډیره بریده له سیارې 

رسمایې څخه ورکول کیږي.

2- متوس��ط املدت دیون یا Medium term liabilities: دا له هغو پورونو څخه عبارت دي 

چې نسبتاً په اوږده موده کې بیرته ورکول کیږي یعنې د بیرته ورکولو موده یې معموالً له یوه کال 

څخه تر پنځو کلونو پورې رسیږي او رشکت یې د بیرته وکولو مکلفیت لري.

طوی��ل امل��دت دیون یا Long term liabilities: دا له هغ��و پورونو څخه عبارت دي چې په 

خ��ورا اوږده م��وده کې بیرته ورکول کیږي یعني د بیرته ورکول��و موده یې له پنځو کلونو څخه تر 

پنځه ویشتو کلونو پوري رسیږي چې باید په دې موده کې بیرته مجرا يش.
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شخيص رسمایه په دریو برخو باندې وېشل شویده:

1- د رسمایې سهم: د نرش شویو اسهامو یا ونډو رویتي یا اسمي ارزښت.

2-پ��ه رسمایه برس��یره اضايف پرداخت: دا هغه مبلغ ته ویل کیږي چې د اس��هامو په اس��مي 

ارزښت باندې ور عالوه کیږي.

3-ناتوزیع شوی مفاد: دا هغه مفاد ته ویل کیږي چې تر اوسه پورې نه وي توزیع شوی.
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د څلورم څپرکي لنډیز

د بیالنس جوړولو مراحل په الندې ډول په نظر کې نیول کیږي.. ۱

د اقتصادي معالتو په برخه کې د تحلیل او معلوماتو را ټولول. −

په حسايب ژورنال کې د معامالتو ثبت کول. −

له ژورنال څخه لیجر ته د ارقامو انتقال. −

د مايل حساب د صورت ترتیب یا اختتامیه بیالنس. −

۲ .:Post- Closing Trail Balance د حسابونو د تړل کیدو له پروسې وروسته ازمایيش بیالنس

لک��ه مخکې چې هم ورنه یادونه وش��وه ، ی��و آزمایيش بیالنس په ژرونال ک��ې د معامالتو له 

ثبت کولو او لیجر ته د هغوی له انتقال وروس��ته ترتیب کیږي. دوهم ازمایيش بیالنس له تعدييل 

معامالتو وروس��ته جې لیجر ته اس��تول کیږي، ترتیب کیږي او د )تعدیل شوي ازمایيش بیالنس( په 

نامه یادیږي. دریم ازمایشې بیالنس د حسابونو له تړل کیدلو وروسته په نظر کې نیول کیږي چې 

د ) حس��ابونو د پای ازمایيش بیالنس ( په نامه یادیږي. دغه بیالنس د ګټې او رضر حس��اب ته د 

کریډيټ او ډبټ د انتقال ښودنه کوي. د حسابونو د پای ازمایيش بیالنس یوازې د واقعي حسابونو 

دارایي یعني دارایي، دیون یا liabilitiesو او شخصې رسمایې لرونکی وي.

د ګټې او رضر د حس��اب یا بیالنس په ترتیب کې ټول مصارف ډبټ لوري ته او ټول عواید په . ۳

کریډي��ټ ل��وري کې ثبت کیږي. که چیرته بیالنس په ډبټ لوري کې وښ��ودل يش، نو مفاد منځټه 

راغلی دی او که په کریډيټ لوري کې وښ��ودل يش رضر منځته راغلی دی او توپیر یې رسمایې ته 

لیږدول کیږي.

اختتامیه بیالنس چې په یوه مايل دوره کې د رشکت د مايل وضعیت څرګندونه کوي، په کار ده . ۴

چي اکټیف او پیسېو ارقام پکې مساوي وي.

د بیالنس اکټیف لوري ته ټوله داراېي، نغدي پیس��ې، طلبات او موجوده امتعه ثبت کیږي او . 5

په پسیف لوري کې یې د رسمایې ډولونه او دیون ثبت کیږي. 
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  د څلورم څپرکي پوښتنې

په بیالنس جوړولو کې کوم مراحل په نظر کې نیول کیږي، نومونه یې واخلی؟. ۱

د رسمایې د ترالسه کولو فورمول ولیکی؟. ۲

د اقتصادي معلوماتو او تحلیلونو د را ټولولو په برخه کې خپل نظر بیان کړئ؟. ۳

په عمومي ژورنال کې د محاسباتو ثبت څه ډول تر رسه کیږي ، تحلیيل معلومات ورکړئ؟. ۴

د تحلیلې محاسبې دایره رسم کړئ؟. 5

له ازمایيش بیالنس څخه څه ګټه اخستل کیږي، تحلیيل معلومات ورکړئ؟. ۶

د مايل حساب صورت څه شی دی نوم یې وااخلئ؟. ۷

د بیالنس شیټ په باره کې معلومات ولیکئ؟. 	

د بیالنس جوړوين پرنسیپونه ترشیح کړئ؟. ۹

د افتتاحیه بیالنس جوړښت رسم کړئ؟. ۱۰

 د ګټې او رضر د بیالنس جوړښت رسم کړئ؟۱۱. 

د ازمایيش بیالنس جوړښت رسم کړئ؟. ۱۲

د بیالنس شیټ جوړښت رسم کړئ؟. ۱۳

د بیالنس د اکټیف او پسیف برخو په باره کې تحلیيل معلومات ولیکئ؟. ۱۴
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  پنځم څپرکی 

د بیالنس په اقالمو کې تغیر او تعویض

ټولیزه موخه:

په بیالنس کي د قیمت د تحول په اړه  د بشپړ پوهاوي او وړتیا منځته راوړل.

د زده ک��ړې موخ��ې: د دې څپرکي په اوږدو کې به محصلی��ن وکړای يش د الندې مواردو په هکله 

معلومات تر السه کړي:

اکټیفي تبادله )د دارایي د دوو اقالمو تر منځ تبادله(. 	 

پسیفي تبادله )د رسمایې د دوو اقالمو تر منځ(.	 

په اکټیف او پسیف کې تزئید یا زیاتوالی )د بیالنس په دواړو لوریو کې تزئید(. 	 

د بیالنس په اکټیف او پسیف کې تنقیص. 	 

د بیالنس په قیمت کې تحوالت 

پسیف       بیالنس       اکټیف      

افغانۍافغانۍ

120000 د دفر او کار ځای 465000 شخيص رسمایه

300000 تکمیيل مواد50000 طویل املدت پوروته

liabilities 540000 طلبات425000 دیون یا

160000 نغدې پیسې
11200001120000
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هره یوه معامله د بیالنس د تغیر س��بب کیدی يش او د بیالنس تغیر په څلورو ډولونو صورت 

نیوالی يش:

الف- اکټیفي تبادله یا )د دارایۍ د ددوو اقالمو تر منځ تبادله(: 

په دې صورت کې د بیالنس د دواړو لوریو مجموعه له کوم تغیر پرته باقي پانې کیږي. د مثال 

په توګه د 100000 افغانیو په مقابل کې د تکمیيل موادو پیر د تکمیلې موادو په ارزښت کې هغه 

اندازه زیاتوالی راوستالی يش لکه په نغدو پیسو کې چې کموالی را منځته شوی دی.

ب- پسیفي تبادله یا: )د رسمایې د دوو اقالمو تر منځ تبادله( : په دې تبادله کې هم د بیالنس 

د دواړو لورو په ټوټل کې کوم تغیر نه را منځته کیږي. 

د مثال په توګه: د یوه اړوند کس یا نهاد د موافقې په اس��اس کیدی يش 125000 افغانۍ لنډ 

مهال قرض په اوږد مهاله هغه باندې بدل يش. په دې صورت کې په اوږد مهاله قرضونو کې هغه 

اندازه زیاتوالی رامنځته کیږي لکه په لنډ مهاله قرضونو کې چې کموالی رامنځته کیږي.

ج- په اکټیف او پس��یف کې تزئید: په دې صورت کې دبیالنس په دواړو لوریو کې ورته اقالم 

اضافه کیږي چې په دې توګه د بیالنس په دواړو لوریو کې کوم توپیر نه تر سرګو کیږي.

د مثال په توګه: د 20000 قیمت په مقابل کې د دفر د اساس یا موبل اخستل . د دې معاملې 

ل��ه کبل��ه د دارایي په یوه برخه ) د کار ځای او دفر په تجهیزاتو(کې زیاتوالی را منځته کیږي، خو 

په ورته زمان کې په دیونو کې هم ورته زیاتوالی را منځته کیږي.

د- داکټیف او پس��یف تنقیص یا کمښ��ت: په دې صورت کې د بیالنس په دواړو لوریو کې د 

مبالغو مساویانه تنقیص را منځته کیږي چې له کبله یې د بیالنس د دواړو لوریو مجموعې هم له 

ورته او مساوي تنقیص رسه مخ کیږي.

د مثال په توګه که چیرته د رشکت کوم پوروړی  25000 قرض پرې کړي، نو په دې صورت کې 

خو په نغدو پیس��و کې کموالی را منځته کیږي خو په څنګ کې په دیونو یا قرضونو کې هم ورته 

لږوال��ی را منځته کیږي چې پ��ه دې توګه دبیالنس په دواړو لوریو کې ورته لږوالی را منځته کیژی 

خو د لوریو تر منځ یې کوم توپیر نه را منځته کږي.

- د مثالونو توضیح: 

په دې صورت کې لیدل کيږي هر وخت چې متصدي وغواړي یو بیالنس افتتاح کوالی يش خو 

په دې رشط چې د هغه اړوند اس��ناد په الس کی ولري. وروس��ته له دې چې د غالیو تجارت خانه 
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افتتاح يش، متصدي یو ش��میر غالۍ په نغدو پیس��و باندي پلوري. په دې ځای کې لیدل کیږی چې 

د غالیو له زیرمې څخه یوه اندازه غالۍ کمیږي خو په مقابل کې یې د پیس��و په ذخیره کې ورته 

زیاتوالی را منځته کيږي.

د پورتن��ي حالت برعکس که چیرته تاجر په نغدو پیس��و باندې غالۍ واخيل نو په دې صورت 

کې یې د غالیو زیرمه زیاتیږي خو په مقابل کی یې د نغدو پیس��و زیرمه کمیږي.خو که غالۍ په 

نغدو پیسو نه بلکې په فريض توګه واخستل يش، په دې صورت کې د تاجر په قرضونو کې زیاتوالی 

را منځته کیږي. 

د پی��ر او پل��ور عمل ی��ا هغه ټولې معاملې چې پ��ه تجار او یا تجارتخانه پ��وري اړه ولري، په 

محاس��به کې د معامالتو د جریان په نامه یادیږي او د دغو معامالتو د ارزښ��ت د جریان په اساس 

منځته راځي. په لومړين بحث کې مو توضیح کړه چې ارزشونه په پیسو رسه تثبیت کیږي او حساب 

ته داخلیږي چې د بیالنس او صورت د ترتیب په هکله یې پوهیديل یو او را ته معلومه ش��وې ده 

چ��ې ورځني معام��الت په بیالنس باندې کوم ډول تاثیرات واردوي. لکه چې په یاد لرو، مخکې مو 

ادعا وکړه د بیالنس دواړه ستونونو رسه مساوي وي.

په دې ځای کې لومړي دوه امکانات یا ش��ونتیاوې مش��اهده ک��وو چې د بیالنس د مجموعي 

معامالتو د منځته را وړلو له کبله تغیر نه مومي.

۱-  په مجموع کې د معامالتو د ثبت د جریان له کبله په بیالنس باندې کوم اثر نه لیدل کیږي.

۲- د معامالتو د ثبت د جریان له کبله د بیالنس په مجموعه یا ټوټل کې تغیر را منځته کیږي.

پ��ه لومړي حالت کې دوه الرې موج��ودې دي چې له کبله یې د معامالتو جریان د بیالنس په 

مجموعه کې کوم تغیر نيش واردوالی.

ال��ف: ک��ه چیرته د بیالنس په اکټی��ف لوري کې د بیالنس له اقالمو څخه د یوه قلم ارزښ��ت 

اوچت يش، د هامغه مبلغ په اندازه په اکټیف لوري کې د یوه بل قلم قیمت کمیږي.

د مثال په توګه: موږ په 5000 نغدو افغانیو باندې اثاثیه او تجهیزات وپېرل، په دې صورت کې 

د نغدو پیس��و له زېرمې نه یو مقدار کمیږي. یعنې د نغدو پیس��و زیرمه 19000 افغانۍ وه خو د 

اثاثیې او تجهیزاتو له پیرلو وروسته د پیسو مقدار 85000  افغانیو ته کمیږي، خو په مقابل کې یې 

د رشکت د اثاثیې او تجهیزاتو په ارزښت کې 5000 افغانۍ نور زیاتوالی را غلی دی. 

د معاملې د ورته جریان چې له کبله یې د بیالنس داکټیف س��تون دوه قلمونه تغیر مومي د 

بیالنس په مجموع کې کوم تغیر نه را منځته کوي. د محاسبې په بحث کې ورته معامله د اکټیف 

تعوی��ض پ��ه نامه یادیږي، په دې معنا چ��ې د اکټیف لوري د دوو قلمونو ارزښ��ت یو تر بله رسه 



  ۹	

تعویض شوی دی او د بیالنس مجموعه په خپل حال پاتې ده.

ب- که چیرته له محاس��بوي اقالمو څخه د بیالنس په پس��یف لوري کې د یوه قلم ارزښت لوړ 

يش، په هامغه اندازه په همدغه لوري کې د یوه بل قلم ارزښت کمیږي.

د مثال په توګه: د افغانس��تان بانک یو ځل خپل مشري ته قرضه ورکړې وه او دوباره یې هم 

نوم��وړي ته یو کریډي��ټ ورکړ. متصدي له بانکي کریډيټ څخه د خپل یوه دوس��ت طلب تادیه 

ک��وي. په دې توګه د هغ��ه بانکي کریډيټ د 255000 مبلغ په اندازه زیات ش��وی دی خو له بله 

لوري د هغه د دوس��ت له طلب څخه 100000 مبلغ کم ش��وی دی. له پورتني مثال څخه جوتیږي 

چې بیالنس د ښي لوري په دوو محاسبوي اقالمو کې د معاملې ورته جریان یو ډول تغیر را منځته 

کوي خو د بیالنس په مجموعه کې کوم بدلون نه را منځته کوي یعنې د بیالنس مجموعه په خپل 

حال پاتې کیږي. دغه ډول معامله د پسیف تعویض په نامه یادیږي.

۲- د مجاسبوي معاملې له کبله د بیالنس په مجموع کې تغیر نه واقع کیږي. 

الف: د بیالنس په مجموع کې زیاتوالی:

مثال: یو سوداګر د 30000 افغانیو په بدل کې یوه نوې غالۍ وپېرله او د خپلو غالیو په زېرمه 

ک��ې ی��ې ور اضافه کړ، خو د پیرل ش��وې غالۍ قیمت یې په نغدي توګه ن��ه دی ورکړی، بلکې په 

قريض توګه یې پیرلې ده، د ورته معاملې له کبله د اکټیف په ستون کې د غالیو د ګدام په حساب 

کې تغیر واقع کيږي او ارزښت یې له 35000 څخه 65000 ته لوړیږي. په ورته حال کې د پسیف 

په ستون کې یو قلم چې له غیر رسمایې څخه عبارت دی، هم تغیر کوي او په دې توګه یې حجم 

زیاتی��ږي. په ورته حالت کې رسمایه ورکوونکی د غالیو اخس��تونکی دی چ��ې البته دغه مبالغ په 

خپل آندي توګه د رشکت په واک کې نه ورکوي بلکې  د تجاريت تعامل له کبله یې خپلې غالۍ په 

پور پلورلې دي.

د پورتن��ۍ توضیح له کبله لیدل کيږي چې ورت��ه ډول معاملې د بیالنس په مجموعه کې کوم 

تغیر نه را منځته کوي. د ورته معامالتو له کبله د بیالنس په دواړو ستونونوکې د 30000 افغانیو په 

ان��دازه زیاتوالی منځته راغلی دی، یعنې د بیالنس په اکټیف کې د اموالو ذخیره د 30000 افغانیو 

په اندازه زیاته ش��وې ده او د بیالنس په پسیف ستون کې د دایینو په لست کې د 30000 افغانیو 

په اندازه زیاتوالی را منځته شوی دی چې ورته ډول محاسبوي معامله د بیالنس توسعې یا زیاتوايل 

په نامه یادیږي.

ب- د بیالنس په مجموع کې تنقیص یا لیږوالی:

مث��ال:  موږ بانک ت��ه 65000 په نغدي توګه تادیه کوو چې په دې صورت کې د بانکي قرضې 
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اندازه له 255000 افغانیو څخه 190000 افغانیو ته کموالی مومي. د رشکت نغدي زېرمه چې پخوا 

85000 افغان��ۍ وه، اوس یې 20000 ت��ه کموالی موندلی دی. دغه ډول معامله د بیالنس په نورو 

برخو کې کوم تغیر نه رامنځته کوي بلکې یوازې د بیالنس په مجموع کې تغیر را منځته کوي. نو 

د بیالنس د دواړو ستونونو مجموعه د 65000 افغانیو په اندازه کمیږي. 

پ��ه دې صورت کې موږ د بیالنس له اختصار یا لنډیز څخه بحث کوو یعنې دبیالنس مجموعه 

موکوت��اه ک��ړې ده. له دغو څل��ورو حالتونو یعني: داکټیف تعویض، د پس��یف تعویض، د بیالنس 

توسعه او د بیالنس اختیار د رشکت ټولو معامالتو جریان په بر کې نیي. 



  ۱۰۰

د پنځم څپرکي لنډیز

 په بیالنس کې د قیمت تحوالت 

په بیالنس کې د اقتصادي معامالتو ثبت کیدل څلور ډوله بدلونونه منځته راوړي:

الف: د بیالنس اکټیفي تبادله

ب:د بیالنس پسیفي تبادله

ج: دبیالنس او پسیف کې زیاتوالی

د: د بیالنس په اکټیف او پسیف کې تنقیص یا کموالی

الف- اکټیفي تبادله: په اکټیف لوري کې د دارایي په دوو اقالمو کې تبادله د بیالنس په دواړو 
لوریو کې کوم تغیر نه را منځته کوي.

د مثال په توګه: په نغدي توګه د 1000 افغانیو په بدل کې د امتعې د پلور له کبله په دارایي 
ک��ې د ورته مقدار، خو په نغ��دي زیرمه کې ورته مقدار زیاتوالی را منځته کیږي چې د بیالنس په 

دواړو لوریو کې د کوم تغیر المل نه ګرځي

ب- پس��یفی تبادله:ک��ه چیرته د دی��ون او رسمایې تر منځ کومه معامل��ه صورت ونیي، دغه 
معامله د بیالنس په دواړو خواوو کې کوم تغیر نه را منځ ته کوي.

د مثال په توګه: د لنډ مهاله قرضونو په مقابل کې د اوږد مهاله قرضونو زیاتوالی د بیالنس په 
مجموعه کې کوم تغیر نه را منځته کوي.

ج- د بیالنس په اکټیف او پس��یف کې زیاتوالی: د مس��اوي ارقامو لرونکي اقتصادي معاملې 
ثبت د بیالنس په دواړو لوریو کې زیاتوالی را منځته کوي . د مثال په توګه په قريض توګه د 3000 
افغانیو په بدل کې د امتعې پیرل. په دې مثال کې د امتعې په ارزښت کې چې په اکټیف لوري کې 
موقعیت لري، 3000 زیاتوالی را منځته کیږي خو په مقابل کې یې په دیونو کې چې د بیالنس په 

پسیف لوري کې قرار لري، هم ورته یعنې د 3000 په اندازه زیاتوالی را منځته کیږي.

د- د بیالن��س په اکټیف او پس��یف لوري کې تنقیص: د بیالنس پ��ه دواړو لوریو کې په ورته 
وخ��ت ک��ې د ورته ارقامو لرونکې معاملې ل��ه ثبت کیدلو رسه د بیالن��س دواړو لورو کې لږوالی 
موم��ي. د مثال په توګه: له نغدو پیس��و څخه د 4000 په ان��دازه د لنډمهاله قرضونو تادیه کول له 
یوه لوري له نغدي زیرمي څخه 4000 افغانۍ کمیږي چې په اکټیف لوري کې قرار لري او له بله 
لوري په لنډ مهاله قرضونو کې هم په ورته اندازه کموالی را منځته کیږي چې په پسیف لوري کې 
ځای لري او په دې توګه د بیالنس د دواړو ستونونو په مجموعه کې کوم توپیر نه را منځته کیږي 

بلکې په مساوي ډول کموالی پکي را منځته کیږي. 
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د پنځم څپرکي پوښتنې

1-2 حمل: په 7000 افغانۍ نغدي مبلغ باندې ماش��ین آالت اخیس��تل شويدي، پورتنۍ تجاريت 

معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

6 حمل:  له سلیامن څخه په قريض توګه په 300 افغانۍ باندي دموبل او فرنیچر پیرل، پورتنۍ 

تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

8 حمل: په 2500 مبلغ باندي د امتعې خریداري، 

پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

10 حم��ل: پ��ه رحامن باندې د امتعې پلور مبلغ  1500 ، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې 

څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

11 حمل: له کبیر څخه د امتعې خریداري مبلغ 1000 او له فرید څخه د امتعې پیر مبلغ 2000 

افغانۍ، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

18 حمل: له رحامن څخه مبلغ 1450نغدي پیسې تر السه شویدي چې  50 افغانۍ ډسکاونټ 

یا تخفیف ورته شوی د، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

20 حم��ل: کبیر ته مبلغ 975 نغدې پیس��ې ور کړل ش��وي چې 25 افغان��ۍ یې تخفیف وکړ، 

پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

21 حمل: فرید ته امتعه دوباره مترسده شوه مبلغ 500 ، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې 

څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

21 حمل: په دین محمد باندې امتعه و پلورل شوه مبلغ 200، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس 

کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

25 حمل: د دین محمد له لوري امتعه دوباره مسرده شوه مبلغ200 پورتنۍ تجاريت معامله په 

بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

26 حمل له کریم څخه په 600 امتعه واخستل شوه چې%10 تجاريت تخفیف هم تر السه شو 

پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

26 حم��ل: فرید مبلغ 1500 افغانۍ نغدې را ک��ړي، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه 

ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

29 حم��ل: د 50 افغانیو امتعه او د  30افغانیو په ارزښ��ت ل��ه امتعې څخه غریبانو ته ورکړل 
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شوي، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

29 حمل: د 200 افغانیو په ارزښت امتعه د منوين په توګه اود 100 په ارزښت امتعه د رشکت 

مالک په خپل حس��اب کې واخستله، پورتنۍ تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته 

کوالی يش؟

30 حم��ل: د رشکت مالک نغدې پیس��ې د خپل ځان لپاره له خپل ځ��ان رسه یووړې، پورتنۍ 

تجاريت معامله په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟

31 حمل: د رشکت پرسونل ته معاشات مبلغ 500 افغانۍ ورکړل شوې، پورتنۍ تجاريت معامله 

په بیالنس کې څه ډول تغیر را منځته کوالی يش؟
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 شپږم څپرکی

د بیالنس تحدیدي حسابونه

ټولیزه موخه:

د تحدیدي پستونو په اړه د الزمې توامنندۍ منځ ته راوړل او د تحدیدي پستونو د 

منځ ته راتګ علتونه.

د زده ک��ړې موخ��ې: د دې څپرک��ی په پای کې ش��اګردان د الندې مواردو په هکل��ه معلومات او 

اطالعات تر السه کوي:

پرداخت، درامد، مخارج، حاصل..............	 

داکټیف او پسیف تحدیدي پستونو.	 

 تحدېدي او غیر انتقايل پستونو.	 

ټول طلبات او ټول دیون.	 

د حسابونو له افتتاح وروسته د معامالتو جریان.	 

د حسابونو د تړلو په هکله معلومات.	 

د تحدیدي پستونو انحالل.	 

په بیالنس کې د پس انداز نقش.	 

تخمین شویو مخارجو ته مساوي پس اندازونه.	 

له تخمین شویو مخارجو څخه کم پس انداز.	 

په محاسبه کې مجموعي بیالنس. 	 
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د لومړي تفاوت بیالنس.	 

د دوهم تفاوت بیالنس.	 

د موجودي او نتایجو بیالنس.	 

تحدیدي حسابونه

لومړۍ برخه: تحدیدي پستونه

الف: د تحدیدي پستونو د منځته راتلو علتونه: 

مخکې له دې چې د تحدیدي حس��ابونو په اړه بحث وکړو، غوره ده چې په لومړي رس کې له 

ی��وه پلوه د مخارج��و او پرداخت تر منځ توپیر وکړو او له بله پلوه د عاید او حاصل تر منځ توپیر 

وکړای ش��و. عاید او پرداخت دواړه د خالصو پیسو له جریاناتو څخه عبارت دي. که څه هم د دې 

کتاب په لومړي رس کې دغه اصطالحات په مرشح ډول بیان شول، خو په دې ځای کې له تحدیدي 

پستونو رسه په تړاو پخواين مثالونه تکراروو.

پرداخت: د پیس��و جریان ته پرداخت ی��ا Payment ویل کیږي چې د رشکت له داخل څخه د 

رشک��ت خارج ته صورت نیي او بر عکس عاید ل��ه هغه پويل جریان څخه عبارت دی چې جریان 

یې له بهر څخه د رشکت داخل ته صورت نیي.

مخارج او حاصل: دا له هغو دوو عنارصو څخه عبارت دي چې په واسطه یې پایله یعنې مفاد 

او رضر تثبیت کیږي. د دې لپاره چې پورتني اصطالحات یو له بل څخه په ښه توګه تفکیک او متیز 

کړای شو، د الندې مثالونوپه واسطه یې توضیح کوو:

موږ یوه میلمس��تیا ل��رو: د دې لپاره له بازار څخه غذایي م��واد او مرشوبات اخلو یعنې د . 1

پورتنۍ متاع د پیر لپاره پرداخت کوو. میلامنه په ټاکل ش��وي وخت را ونه رس��ېدل او خوراک او 

مرشوبات په مرصف ونه رسېدل، نو ویل کیږي چې مخارجو صورت نه دی نیوالی.

 برعک��س مخارج کوالی يش ل��ه پرداخت څخه د مخه صورت ونیيس: بیا هم دعوت ترتیب . 2

کوو او د دې منظور لپاره غذایي مواد او مرشوبات خریداري کوو. دغه مواد له هغه مغازه لرونکي 

څخه په پور اخلو چې موږ یې همیشني مشریان یو او پیسې یې یوه اونۍ وروسته ورکوو.

خو دا ځل میلامنه په خپل وخت را ورسیدل چې غذا او مرشوبات په مرصف ورسوي.

په دې حالت کې لیدل کیږي چې مخارجو صورت نیولی دی خو پرداخت صورت نه دی نیولی 

یعنې مخارج تر پرداخت د مخه تر رسه شول.
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 هم��دا ش��ان عاید او حاصل یو له بل څخه تفکیک کوو: د مث��ال په توګه یو بزګر په خپله 3. 

ځمک��ه کې بانجان کريل دي. بانجانو ته تر هغ��ه وخته حاصل ویل کیږي ترڅو چې بازار ته د خر 

څالو لپاره نه وي عرضه ش��وي، خو کله جې بانجان په بازار کې خرڅ يش نو حاصل په عاید باندې 

بدلیږي.

 دهقان له یوه هوټل څخه د بانجانو فرمایش تر السه کړیدي، خو څنګه چې تر اوسه پورې . 4

د بانجانو د پخیدلو موس��م نه دی را رس��یدالی، هوټل واال د بانجانو د قیمت یوه برخه په پیشکي 

توګه بزګر ته تادیه کوي تر څو بزګر د بانجانو په وخت کې هوټل ته بانجان ورسوي.

هغه پیش��کي پیس��ې چې بزګر یې له هوټيل څخه تر السه کوي، د هغه لپاره یو عاید دی، خو 

کله چې بانجان پاخه يش عاید په حاصل باندې بدلیږي. 

د دغو ساده او بسیطو مثالونو په واسطه چې په دې ځای کې وړاندې شول، څرګنده شوه چې 

له پرداخت د مخه مخارج او یا بر عکس له مخارجو د مخه پرداخت صورت موندالی يش او همدا 

شان له حاصل د مخه عاید او یا له عاید د مخه حاصل صورت ونیي.

په اقتصادي رشکتونو کې هم تر ډېره ځایه ورته حاالت صورت نیي. 

موږ د یوه مايل کال په جریان کې د مخارجو او حاصالتو له داسې زیاتو اقالمو او واقعیتونو رسه 

مخ کیږو، نو په پایله کې ویالی شو چې یو رشکت له خالصو مخارجو او حاصالتو څخه تشکیل شویدی.

پرته له دې چې پرداخت او عاید ته د هغوی تثبیت کول په نظر کې و نیول يش، په رشکت کې 

د ورته ستونزو د حل لپاره د تحدیدي حسابونو پستونه منځته راوړو. 

د هغه په نظر کې نیولو پرته چې ایا هغه مود پرداخت او عاید لپاره تثبیت کړې وي نو ددې 

د حل لپاره په تصدي کې تحدیدي حسابونو پستونه منځ ته راوړو.

ب- د اکټیف او پسیف تحدیدي پستونه یا )انتقالی اکټیف او انتقالی پسیف(:

د اکټیف او پسیف تحدیدي پستونه هغه مهال منځته راځي چې له حاصل او مخارجو د مخه 

تادیات صورت و نیي.

موږ د کال په اوږدو کې تادیات او عایدات لرالی ش��و او دغه عایدات او تادیات په مسلس��له 

توګ��ه د مخارجو او حاصالتو په بڼه د خپلو پایلو په حس��ابونو ک��ې ثبت کوو او د کال په پای کې 

مش��اهده ک��وو چې د حاصالت��و او مخارجو یوه برخه چې د کال په اوږدو کې مو د حس��ابونو په 

پایلو کې درج کړې ده، په بشپړه توګه د جاري کال په معامالتو پورې اړه نه لري، په دې توګه دغه 

راتلونکي حاصالت چې د جاري کال په حسابونو کې درج شوي دي، عاجلتاً خنثی کیږي او وروسته 

په راتلونکي کال کې پستونه د هغو اړوند حساب ته لیږدول کیږي.



  ۱۰۶

 اکټیف تحدیدي حساب )اکټیف انتقايل(: - 1

موږ د خپلې تجارتخاين لپاره یو اپارمتان انتخابوو او په میاشتني ډول یې کرایه ورکوو. فرض کوو 

چې د راتلونکي کال کرایه مو په پیش��کي ډول تادیه کړیده. په دې ځای کې یوه پرداخت صورت 

نیولی دی، خو پکار نه ده چې د مخارجو په توګه یې دغې حسابې دورې د ګټي او رضر حساب ته 

انتقال کړو. ځکه دغه مخارج په دې دوره پورې اړه نه لري بلکې په راتلونکي حس��ايب دوره پورې 

اړه لري او باید په راتلونکي کې د مخارجو په توګه ثبت يش.

د ورته معاملې د ثبت صورت په الندې ډول ښ��وول کیږي. په ډبټ ستون کې نغدي پیسې او 

په کریډیت ستون کې د کرایې مخارج ۹۰۰ افغانی.

 کرېډټ   نغدې یا کېسه  ډبټ کرېډټ   د کرایې مخارج  ډبټ

900)1( 900)900 )1

پورتنی مبلغ باید په محاسبه کې د پورتني ترتیب په ډول ثبت نيش، که چیرته د پورتني ترتیب 

له مخې په حسابونو کې ثبت يش نو پکار ده چې د کال په پای کې د کرایې مخارج د ګټې او رضر 

حس��اب ته و لیږدول يش. د دې لپاره چې د ګټې او رضر حس��اب ته د دغو مخارجو د انتقال مانع 

شو، له حساب څخه د کرایې مبلغ باسو او په یوه بل حساب کې یې ثبت کوو چې انتقايل اکټیف 

ورت��ه وی��ل کیږي، یعنې ) انتقايل اکټیف ت��ه، د کرایې له مخارجو څخه ۲( او نوموړي حس��اب د 

حسابونو د تړلو په وخت کې د دارایې د یوه موجوده حساب په توګه اخیرې بیالنس ته انتقالیږي.

 وروستی بیالنس

پسیف   اکټیف

انتقايل اکټیف

کریدت    ډبټ

)3( 900

انتقايل اکټیف

)1( 900)900 )3)2( 900

نوی کال: انتقايل اکټیف پست د نورو ټولو پستونو په څیر په اخیري بیالنس کې د ثبت د کال 

په حس��ابونو  کې ځای لري او د حس��اب اقالم خاصتاً انتقايل اکټیف)۱( بیا هم په دوباره حس��اب 

وېشل کیږي یعني انتقايل اکټیف پستونو له افتتاحیه بیالنس څخه دوباره د انتقايل اکټیف حساب 

ت��ه راوړل کی��ږي او له هغه ځایه د یوې حس��ايب معاملې په توګه د مخارج��و دیوه قلم په توګه د 

کرایې د مخارجو حس��اب ته له انتقايل اکټیف څخ��ه را وړل کیږي)۲( او څنګه چې دغه پرداخت 

د دغه کال حقیقي پرداخت دی، نو کوالی ش��و د کرایې د مخارجو له حس��اب څخه یې د ګټې او 

رضر حساب ته انتقال کړو.
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 کريډيټ د کرایې مخارج   ډبټ کريډټ  مفاد او رضر  ډبټ

900)3( 900)900 )3)2( 900

 کریدت   انتقالی اکټیف   ډبټ

)900 )2)1( 900

د پسیف تحدیدي حساب )پسیف انتقايل(:- 2

فرض کوو چې بیا هم یو پرداخت منځته راغلی دی خو دا ځل موږ ته پرداخت کيږي.

د مثال په توګه له هغه کریډیټ څخه چې اعطاء کړی مو دي، د هغه ربحه په پیش��کي توګه 

ترالس��ه کوو. د کال په پای کې تفکیک کوو چې ای��ا دغه حاصالت له دغې دورې رسه تړاو لري او 

کنه؟ چون د پیس��و تادیه په پیش��کي ډول وه او په راتلونکي کال پورې اړه لري، نو پکار ده چې د 

هامغه یعنې راتلونکي کال په حاصالتو کې درج يش.

کریدت نغدې پیسې  ډبټکریدت  دربحې حاصل  ډبټ

)500 )1)2( 500)1( 500

 په دې توګه د ربحې حاصل د هغه یعنې د روان کال د ربحې له حساب څخه کاږو او یوه بل 

حساب ته چې انتقايل پسیف ورته ویل کیږي، راوړو .

یعنې)د ربحې حاصل ته، له انتقايل پسیف څخه( )۲ ( 

اخیري بیالنس 

کریدت    ډبټ

انتقايل پسیف

کریدت    ډبټ

)500 )2)500 )2)3( 500

د انتقايل پسیف حساب د کال په پای کې په اخیري بیالنس کې پسیف ستون ته را وړل کیږي. )۳( 

په نوي کال کې چې پس��تونه له رسه تر پایه له افتتاحیه بیالنس څخه د هغوی حس��ابونو ته 

لیږدول کیږي، د انتقايل پس��یف پس��ت هم د یوې حسابې جملې په واسطه )انتقايل پسیف ته ، د 

ربحې له حاصل څخه)۲((، انتقالوو او څنګه چې دغه رقم د دغې دورې حقیقې حاصل دي، نو د 

ربحې د حاصل حساب ته لیږدول کیږي او له هغه ځایه د ګټې او رضر حساب ته لیږدول کیږي.
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کریډټ د ربحې حا صل   ډبټکريډټ مفاد او رضر  ډبټ

)500 )3)500 )1)3( 500

انتقايل پسیف

کریډټ    ډبټ

500 )3(موجود اولی 500

ج- تحدیدي او غیر انتقايل پستونه

پ��ه دې ځ��ای کې موږ د تحدیدي حس��ابونو له دوه��م ډول څخه بحث ک��وو چې دغه ډول 

تحدیدي پستونه د ټولو طلباتو او یا ټولو دائنینو یا Creditors په حسابونو کې معامله کیږي. 

1- ټ��ول طلبات: یو کس د کال په پای کې د کمیش��ن ل��ه درکه له موږ څخه مقروض دی، خو 

یاد شوی کمیشن زموږ لپاره یو حاصل دی او باید د ګټې او رضر په حساب کې سنجش يش، ځکه 

د کمیش��ن مبل��غ د جاري کال له حاصل څخه عب��ارت دی او د دې لپاره چې هغه د جاري کال په 

حس��ابونو کې په س��مه توګه معامله کړو، د هغ��ه لپاره د د ټولو طلباتو په نامه یو نوی حس��اب 

ځانګړی کوو او د الندې حس��ايب جملې په واس��طه یې نا تادیه ش��وی حاصل انتقال کوو، )د ټولو 

طلباتو حساب ته د کمیشن د حاصل له حساب څخه( مبلغ ۳۰۰ افغانی )۱(.

 او کله چې یاد شوی مبلغ په پورتنیو حسابونو کې درج يش نو د حسابونو د تړلو په وخت کې 

د ګټې او رضر حساب ته نقل يش.

د جاري کال مفاد او رضر

کريډټ      ډبټ

د کمیشن حاصل

کريډټ   ډبټ

)300 )3)300 )1)2( 300

د ټولو طلباتو حساب )اکټیف غیر انتقالی(

کريډټ        ډبټ

300 ))3)1( 300
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له هغه وروسته د غیر انتقايل اکټیف حساب وروستي بیالنس ته راوړل کیږي)۳(.

وروستی بیالنس

 کریډټ        ډبټ

)3( 300

پ��ه ن��وي کال کې د ټولو طلباتو پس��ت له بیالنس څخه دوباره د هغوی خصويص حس��اب ته 

تقس��یم کیږي او دغه مبلغ تر هغه وخته د ټولو طلباتو په حس��اب کې باقې پايت کیږي تر څو چې 

حقیقي تادیه صورت نیي . کله چې نوموړی ش��خص تادیې ته حارض يش، حس��ايب جمله یې دايس 

لیکل کیږي، ، نغدو ته له ټولو طلباتو څخه )۲(. 

 د نغدې تادیې په واس��طه حاصل په تیر کال کې صورت نیولی دی او د کال په پای یې نتیجه 

هم سنجش شويده ، اوس چې نوی کال دی د هغوی د خالصو پويل تادیاتو عمل صورت نیي.

کريډټ ټولطلبات    ډبټکريډټ نغدې پیسې    ډبټ

)2( 300)300 )2)1( 300

ټ��ول دائنین یا Creditors: په دې صورت کې ه��م پويل جریان صورت نه نیي خو له دې  −

رسه رسه هغ��ه مخارج چې تیر کال منځته راغيل دي، په حس��اب ک��ې ثبت کیږي. فرض کوو چې 

موږ د 100 افغانی مالیاتو د تادیې مکلفیت لرو خو یاد شوی مبلغ مو تر اوسه پورې نه دی تادیه 

کړی. دغه مبلغ رسه له دې چې نه دی تادیه شوی، د ګټې او رضر په حساب کې سنجش کیږي.

د دې لپاره چې په س��مه توګه او د محاس��بوي قواعدو مطابق یې ثبت کړو، د دې موخې لپاره  

د ټولو دائنینو یا Creditors په نامه یو حس��اب په نظر کې نیول کیږی او په دې حس��اب کې د 

مالیاتو مخارج د الندې حسايب جملې په واسطه محاسبه کیږي، )د مالیاتو د مخارجو حساب ته، د 

ټولو دائنینو له حساب څخه(. 

اخیري   بیالنس 

پسیف      اکټیف

مفاد ا و رضر  

کريډټ   ډبټ

)100 )3

ټول دائنین یا 

Creditors

)300 )1)2( 100
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کریډټ  د مالیاتو مخارج   ډبټ کريډټ ټول دائنین یا Creditors ډبټ 

)100 )1)3( 100)100 )2)1( 100

د مالیاتو د مخارجو حساب د روان کال د ګټې او رضر په حساب کې د نورو حسابونو د پایلو په 

توګه سنجش کیږي او ټول دائنین یا Creditors په وروستي بیالنس کې د پیسو ستون ته انتقالیږي)۳(.

په نوي کال کې د غه پس��تونو چې په بیالنس کې موجود وو، دوباره د ټولو دائنینو حساب ته 

لیږدول کیږي)۱(. دغه حساب تر هغه وخته هلته پاتې کیږي تر څو چې تادیه صورت مومي. کله 

چې مبلغ تادیه يش ، دالندې حسايب جملې په واسطه ثبت کيږي:

 غیر انتقايل اکټیف حساب ته، د نغدو له حساب څخه. 

)۲( پ��ه تیر کال کې مو مخارج په حس��اب کې مدنظ��ر ونیول، په نوي کال کې یې پويل جریان 

صورت و نیو.

مثال:

پسیف   دافتتاحیې بیالنس    اکټیف

150000شخيص رسمایه

Creditors 100000 دائنین یا

1000000 تعمیرات

60000 ماشینونه 

80000 د امتعې ذخایر 

10000 نغدې پیسې

250000250000

 د معامالتو جریان

۱- مزد تادیه کوو..................................................100 افغانۍ

۲- د کرایې حاصل تر السه کوو..............................800 افغانۍ

د حسابونو د ختم په اړه معلومات

الف: له تادیه ش��وي مزد څخه 600 افغانۍ یې د راتلونکي کال مزد دی، چې په پیش��کي توګه 

تادیه شوی دی.
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ب: له تر السه شوې کرایې څخه 200 افغانۍ یې د راتلونکي کال پیشکي کرایه ده.

ج: د مدیونینو له ډلې څخه یو مدیون چې قرض مو ورکړی وو،  2000 افغانۍ یې د ربحې له 

درکه زموږ قرضداره دی.

د: موږ له خپل مناینده څخه د کمیشن له درکه 5۰۰ افغانۍ قرضدار یو.

د پورتني سوال ځواب:

کريډټ   ماشینونه   ډبټکريډټ  امتعه   ډبټ 

80000800006000060000

80000800006000060000

کريډټ    نغدې پیسې  ډبټکريډټ  تعمیرات   ډبټ

1000001000001000
 10000

اولی موجود

1000001000009800800

کريډټ   شخيص رسمایه   ډبټکريډټ   دائنین  ډبټ

100000100000
150000

1700
151700

100000100000151700151700

کريډټ   د ربحي  حاصل   ډبټکريډټ  د کمیشن مخارج  ډبټ

50050020002000

50020002000
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کريډټ  د مزد  مخارج   ډبټکريډټ  د  کرايې حاصل دبټ

800
200

600

600

400
1000

80080010001000

کريډټ   ټول طلبات  ډبټکريډټ  ټول دائنین ډبټ

50050020002000

50050020002000

کريډټ   انتقايل اکټیف   ډبټکريډټ  انتقايل پسیف ډبټ

200200600600

200200600600

کريډټ   مفاد او رضر   ډبټ

400   مزد کرایه  600

500   کمیشنربحه 2000 

1700 تفاوت

26002600

پسیف                              وروستی بیالنس                             اکټیف 

100000 تعمیرات151700 شخيص رسمایه 

Creditors 60000 ماشینونه100000 دائنین یا

80000 د امتعې زېرمه200 انتقايل پسیف

9800   نغدې پیسې



۱۱۳

600 انتقايل اکټیف

2000 ټول طلبات

252900252500

مثال

پسیف    افتتاحیه بیالنس   اکټیف 

30000 تعمیرات70000 شخيص رسمایه

10000 اثاثیه و تجهیزات15000  دائنین 

50000 امتعه3000     دائنین 

20000 بانک4000  انتقايل پسیف

5000  نغدې پیسې10000 غیر انتقايل پسیف 

2000  اکټیف انتقايل

3000 غیر انتقايل اکټیف 

102000120000

د کال د پای د معامالتو جریان

۱- موږ په تیر کال کې 2000افغانۍ کرایه تادیه کړې وه ، نوموړی رقم په روان کال پورې تړاو 

درلود او ددغه کال په پای کی یادشوی رقم د مخارجو په توګه په خپل حساب کې د الندې حسايب 

جميل په واسطه ثبتوو:

د کرایې د مخارجو حساب ته، د انتقايل اکټیف له حساب څخه.

۲- په تیر کال کې رشکت د اجارې له درکه 3000افغانۍ قرضداره وو، په روان کال کې پورتنی 

مبلغ نغداً تادیه کوو.

د نغدو حساب ته، د ټولو طلباتو له حساب څخه 3000 افغانۍ.

۳- پ��ه تیر کال کې موږ  4000 افغانی کمیش��ن په پیش��کي توګه تر الس��ه ک��ړی وو، نوموړی 

کمیشن په روان کال پورې اړه درلوده او موږ یې د روان کال په حسابونو کې محاسبه کوو:
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د انتقايل پیسیف حساب ته، د کمیشن د حاصل له حساب څخه 4000 افغانۍ.

۴- تېر کال موږ د ربحې له درکه 1000 افغانۍ مقروض وو، چې اوس یې په نغدي توګه تادیه 

کوو او د الندې حسايب جملې په واسطه یې په حساب کې داخلوو:

د ټولو دائنینو یا Creditors حساب ته، د نغدو له حساب څخه 1000 افغانۍ.

نوټ: هغه حس��ابونه چې پورتن��ي معامالت په کې درج کیږي، د ګټې او رضر له حس��اب او 

وروس��تي بیالنس څخه عبارت دی. له هغو پس��تونو څخه چې په افتتاحیه بیالنس کې ش��ته دي، 

رصف نظر کیږي.

کريډټ   ټول دائنین   ډبټکريډټ    نغدي  ډبټ

1000

7000

5000 اويل موجود

)2( 3000
1000)4( 1000

8000800010001000

کریدت د غیرانتقايل اکټیف ټولطلبات ډبټکریدت   انتقايل پسیف ډبټ

4000)3( 4000)3000 )23000

4000400030003000

کریدت  شخيص رسمایه  ډبټکريډټ  انتقايل پسی ډبټ

20002000
70000

2000
72000

200020007200072000

کريډټ   شخيص رسمایه ډبټکريډټ   انتقايل اکټیف ډبټ

)4000 )34000
مفاد او رضر ته 

     2000
2000

4000400020002000
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کريډټ   مفاد او رضر     ډبټ

د کمیشن حاصل 4000
2000 د کرایې مخارج

2000 مفاد

40004000

پسیف     وروستی بیالنس     اکټیف 

72000  شخصي رسمایه 

15000  پور

30000  دائنین 

30000 تعمیرات

10000 اثاثیه او تجهیزات

50000 امتعه

20000 بانک

7000 نغدې پیسې

117000117000

مثال

پسیف    افتتاحیه  بیالنس    اکټیف

9000 شخصي رسمایه 

400   انتقالي پسیفت 

600 نور دائنین 

5000 بانک

3000  کسه

1200  انتقالی اکټیف 

800   نور طلبات

1000010000

الف: د حسابونو له افتتاح وروسته معامالت:

۱- په تیر کال کې مو د کارګرانو 1200 افغانی مزد په پیشکي توګه تادیه کړی وو. په نوي کال 

ک��ې هغوی خپل خدمات تر رسه کړي دي او موږ هغه د مخارجو په توګه په خپلو حس��ابونو کې 

ثبت کوو.

۲- په تیر کال کې مو په پیشکي توګه 400 افغانۍ اخیستې وې. په نوي کال کې له تجارتخانې 

څخه مستاجر استفاده کړيده او هغه د حسابونو د حاصل په توګه ثبت کوو.

۳- په تیر کال کې مو یو کس د کمیشن له درکه 800 افغانۍ مقروض وو، خو سږ کال یاد شوی 

مبلغ د بانک حساب ته انتقال شوی دی.
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۴- م��وږ پ��ه تیر کال کې د بیم��ې د جایزې له درکه 600 افغانۍ مقروض وو او د س��ږ کال په 

جریان کې یاد شوی مبلغ په نغدي ډول تادیه کوو. 

ب: د کال په جریان کې معامالت

5- مالیات چې نغداً یې تادیه کوو............................۲۰۰ افغانۍ.

۶- دخپلو قرضونو ربحه د بانکي انتقال له الرې تر السه کوو.............۲۲۰۰ افغانۍ

ج: د کال د پای معامالت:

۷- له تادیه شویو مالیاتو څخه )چې په پنځمه شمیره کې یاد شول( 100 افغانۍ یې له پیشکي 

تادیې څخه تشکیل شوي دي.

	- له هغې ربحې څخه چې موږ ته تادیه ش��ویده،)په ش��پږمه ش��میره کې( 300 افغانۍ یې 

پیشکي تادیه دي.

۹- د معامله دارانو له ډلې څخه یو یې د کمیشن له درکه 500 افغانۍ زموږ قرضداره دی.

۱۰- د برق د ماشین له درکه چې ز موږ تجارتځای یې روښانه کاوه، 700 افغانۍ. 

مقروض یو.

کريډټ نغدې پیسې    ډبټکريډټ انتقايل اکټیف ډبټ

)1200 )1

)100 )20

1200 اوليموجود

100

)600 )4

)300 )5

)19(2200

3000 اولي موجود

1300130030003000

کريډټ   انتقالی پسیف   ډبټکريډټ   بانک  ډبټ

8000  تفاوت

5000 اويل موجود 

)3(800

)6( 2200

400  اويل موجود

300 )8(

)2( 400

)23(300

80008000700700
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کريډټ  ټول طلبات   ډبټکريډټ   شخيص رسمایه  ډبټ

 اويل موجود9000      

)800 )17
)22( 9800

)800 )3

)500 )21

800 اويل وجود

500

9800980013001300

کريډټ  د مزد مخارج   ډبټکريډټ  د کرایې حاصل ډبټ

)400 )12)14( 400)1200 )11)1( 1200

40040012001200

کريډټ د  برق مخارج   ډبټکريډټ   ټول دائنین   ډبټ

اولی موجود 600

700  )10(

)4( 600

700

)100 )7

)100 )12
)5( 200

22002200200200

کريډټ د مالیاتو مخارج  ډبټکريډټ  د ربحې حاصل  ډبټ

2200 )1(
)8( 300

)19(1900

100 )7(

100 )12(
)5( 200

22002200200200

کريډټ    د کمېشن حاصل    ډبټ

)500 )9)6( 500

500500

کريډټ    مفاد او رضر   ډبټ

14(کرایه 15( 400 ربحه  1900

16( کمېشن 200

1200 مزد 11(( 

100 مالیات 12(( 

700 برق 13(( 

800 مفاد 17(( 
28002800



  ۱۱	

کريډټ    مفاد او رضر   ډبټ

2( 9800 شخيص رسمایه 

300 23 انتقايل پسیف 

Creditors 700 ټول دائنین یا

8000 بانک 18((

2200 نغدې پیسې 19((

100 انتقايل اکټیف 20((

500 ټول طلبات

1080010800

مثال:

پسیف   افتتاحیه بیالنس    اکټیف

 1900 شخيص رسمایه 1000   انتقالي 

پسیف 

4000     ټول دائنین 

1200  بانک

7000  نغدې پیسې

2000  انتقالی اکټیف 

3000  ټول طلبات

2400024000

۱- په تېر کال کې مو د بیمې جایزه 2000 افغانۍ په نغدي توګه تادیه کړې وه اوس��ږ کال یې 

وعده را رسیدلې ده.

۲- تیر کال یو کس د کرایې له درکه 3000 افغانۍ زموږ قرضدار وو او سږ کال د بانکي حساب 

له الرې یاد شوی مبلغ تادیه کوي.

۳- په تیر کال کې مو له خپلې قرضې څخه د هغې ربحه چې 1000 افغانۍ کیدله، په پیشکي 

توګه تر السه کړیده، او سږ کال یې وعده پوره کیږي.

۴- موږ 4000 افغانۍ د معاش��اتو له درکه قرضداره وو ، چې س��ږ کال یې د بانکي حس��اب له 

الرې پرې کوو.

5- مزد چې نغداً یې تادیه کوو............................................ 1500 افغانۍ.

۶- هغه کمیشن چې په نغدي توګه یې تر السه کوو...........................3000 افغانۍ.

د حسابونو تړل

۷- له هغه مزد څخه چې د )5 منرې ( له مخې تادیه شویدی ، د تیر کال د ډسمرب له میاشتې 
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څخه نیولې، د نوي کال دفربوري د میاشتې تر  27 نېټې پورې تړاو لري.

	- د کمیش��ن تادیات چې په ش��میره کې یاد شویدي، د تیر کال د نومرب له میاشتې څخه پیل، 

د نوي کال د مارچ د میاشتي تر 31نېټې پورې تړاو لري.

۹- یو کس د کرایې له درکه زموږ قرضداره دی...................................5000 افغانۍ.

۱۰- د مالیاتو له درکه مقروض یو...........................................500 افغانۍ.

کريډټ شخيص رسمایه   ډبټکريډټ  انتقايل اکټیف   ډبټ

)2000 )1

1000

2000 اولی موجود 

1000

2000 اولی موجود 

2400
23200

300030002320023200

کريډټ  بانک   ډبټکريډټ   نغدې پیسې  ډبټ

)1500 )5

8500

7000

3000

)4000 )6

11000

12000

)2(3000

10000100001500015000

کريډټ   ټول دائنین  ډبټکريډټ  د  بیمې مخارج  ډبټ

2000)1(2000
4000

)500 )10

)4(4000

500

2000200045004500

کريډټ   ټول طلبات   ډبټکريډټ  انتقايل پسیف ډبټ

1000

)1800 )8

)3000 )2

5000

3000

)9(5000

2800280080008000
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کريډټ حال کمیشن   ډبټکريډټ   د کرایې حاصل ډبټ

500050003000
)8(1800

1200

5000500030003000

کريډټ   حاصل ربع   ډبټکريډټ   د مزد مخارج ډبټ

)1000 )7

500
)5( 1500)1000 )31000

1500150010001000

کريډټ   د مالیاتو مخارج  ډبټ

500)10( 500

500500

کريډټ  مفاد او رضر   ډبټ

د ربحې حاصل 1000

  کمیشن   1200

کرایه    5000

2000 د بیمې مخارج

500   مزد

500   مالیات

4200  مفاد

30003000

پسیف     اخیري بیالنس    اکټیف

23200 شخصي رسمایه 

1800 انتقايل پسیف 

500  ټول دائنین 

11000 بانک

8500 نغدې پیسې

1000   اکټیف انتقايل

5000   ټول طلبات

2550025500
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څلورم مثال:

پسیف    افتتاحیه بیالنس    اکټیف 

194800 شخيص رسمایه 

90000  دائنین 

6000  ویکسلونه قرضه 1200  ټول دائنین

80000      تعمیرشوې ځمکې

15800       اثاثیه تجهیزات

148600     امتعه

34500       طلبات

4500         ویکسلونو دارای

6900         بانک

800           نغدې پیسې

900           انتقايل اکټیف 

292000292000

د تحدېدې پستونو په اړه معلومات

۱- په تیر کال کې مو په پیشکي توګه مالیات تادیه کړي وو ........................900 افغانۍ.

۲- په تیر کال کې موږ د بیمې د جایزې له درکه قرضدار وو..............1200 افغانۍ.

د معامالتو جریان

۳- په 200 افغانیيو باندې اثاثیه او تجهیزات نقداً خریداري کوو.

۴- امتعه پلورو 1500 افغانۍ.

5- زموږ یو مشري د نیمګړتیاؤ له کبله د امتعې یوه برخه مسرد کوي...... 1000 افغانۍ.

۶- امتعه چې په قريض توګه یې اخلو.................................. 4500 افغانۍ.

د بانکي انتقال په واسطه........................................................ 2450 افغانۍ.

۲ د تنزیل فیصدي ........................................................... 7000 افغانۍ.

  ۷- د پورتنیومالونو حاميل مخارج چې نغداً تادیه کیږي....................200 افغانۍ.

	- اس��توونکي په موږ باندې یو ویکس��ل لیکلی دی او له قبلولو وروسته یې بیرته هغه ته ور 

استوو، د ویکسلونږ مبلغ عبارت دی له.................4500 افغانیو څخه.
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۹- د بیمې له جایزې څخه چې موږ یې قرضدار وو او په )۲ منره کې یې یادونه وش��وه( نقداً 

تادیه کوو، ............................................ 1200 افغانۍ.

له خپل بانکي حساب څخه د خپل شخيص مقصد لپاره ...... 2000 افغانۍ اخلو.

۱۰- خپله امتعه په الندې توګه پلورو: د ویکسلونو په مقابل کې 22000 افغانۍ او د نغدو په 

مقابل کې 1960 افغانۍ. 

2 فیصد تنزیل - / 40 افغانۍ

جمله - / 24000 افغانۍ

۱۱- یو شمیر خپل ویکسلونه د ډیسکاونټ یا تخفیف لپاره بانک ته وړو.

د ډیسکاونټ عوارض - / 250 افغانۍ

د بانکونو د حساب معامله -/ 9750 افغانۍ

۱۲- موږ کرایه په نغدي توګه تر السه کوو....../ 3000 افغانۍ.

د حسابونو د تړلو اړوند معلومات

له ثابتې دارایۍ څخه په الندې ډول په غیرمستقیمه توګه استهالک کیږي.

۱۳- له تعمیر شویو ځمکو څخه  په غیر مستقیمه توګه یو فیصد له دفري قیمت څخه.

۱۴-موږ 1600 افغانۍ له خپل تجهیز څخه په غیر مستقیمه توګه استهالک کوو.

 ۱5- زموږ له طلباتو څخه %90 فیصده یې قابل حصول او یوازي 5 فیصده یې له 1750 افغانیو 

رسه مساوي کيږي، غیر قابل حصول شوي او موږ یې په غیر مستقیمه توګه استهالک کوو.

۱۶- له هغې کرایې څخه چې )په 12 منره کی یې یادونه وشوه( د تېر کال د اکتوبر د میاشتې له 

لومړۍ نېټې څخه د روان کال د مارچ د میاشتې تر 21 پورې اړه لري، 1500 افغانۍ یې تحدید کیږي.

۱۷- یو کس مو د ربحې د تادیاتو له درکه د تیر کال د ډ سمرب دمیاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 

روان کال د فربورۍ د میاشتې تر 28 نیټې پورې قرضدار دی، د قرضو میاشتنۍ ربحه 600 افغانۍ 

ده چې یوازې د ډسمرب د میاشتې ربحه یې تحدید کیږي.

اخیرې موجودي )انونتور په مرسته( 135600 افغانۍ.

د مثال ځواب 
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کريډټ  اثاثیه او تجهیزات  ډبټکريډټ  د امتعې پیر  ډبټ

)20200 )22

اولی  موجود 

)21(135600

148600 اولی موجود 

)6( 7000

)18( 200

1600 )35
15800 اولی موجود 

)3( 200

1558001558001600016000

کريډټ  ویکسل دارائی     ډبټکريډټ تعمیرشوې ځمکې ډبټ

800008000016500)12(10000
4500  اولی موجود 

)11(22000

80000800002650026500

کريډټ  د امتعې پلور  ډبټکريډټ   طلبات    ډبټ

)1000 )5

)1750 )16

)33250 )36

34500 موجود اولی

)6( 1500

)4(1500

)24000 )11

)20( 1000

)22( 20200

4300

36000360002550025500

کريډټ    نغدې پیسې  ډبټکريډټ   شخصې رسمایه  ډبټ

194800 اويل موجود 

)1110 )33

)37( 2000

)6( 193910

)200 )3

)7(200

)9(1200

4160

800 اولي موجود 

1960

3000

19591019591057605760

کريډټ    بانک   ډبټ

)6(2450

)10(2000

)38(12200

6900 اولی موجود 

9750

1665016650
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کريډټ   انتقايل اکټیف  ډبټکريډټ  غیر  انتقايل اکټیف ډبټ

900 اويل موجود1( 900(171500( 1500(

15001500900900

مثال

پسیف    افتتاحیه بیالنس   اکټیف 

46000 رسمایه شخصی

3000   دائنین 

1000 انتقالی پسیف

10000 اثانیه او تجهیزات

30000  امتعه

2000   طلبات

300   ویکسل دارائی 

3300      بانک

1200   نغدې پیسې

  500  ټول طلبات

5000050000

د تحدیدي پستونو انحالل

۱- په تیر کال کې یو کس د کرایې له درکه زموږ قرضدار وو مبلغ 500 افغانۍ.

۲- په تیر کال کې مو 1000 افغانۍ کمیشن په پیشکي توګه اخیستی وو.

د معامالتو جریان

۳- شیان چې په قريض توګه یې اخلو.......................................5000 افغانۍ.

۴- د پورتنیو اموالو حاميل مخارج نغداً تادیه کیږي.......................... 200 افغانۍ.

5- کوم کس چې زموږ قرضدار وو ا وپه لومړۍ شمیره کې یې یادونه شوې وه مبلغ500 افغانی 

د بانکي انتقال په واسطه یې تادیه کوي.

۶- د خپل بانک حساب څخه یې.........................800 افغانۍ.

۷-الندې شیان پلورو.
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په قرضه  6000 افغانی

په نغدو 3920    افغانی

2 فیصده تنزیل 80 افغانی

جمله   10000

یو شمیر ویکسلونه په مشریانو باندې کاږو او هغه یې له منلو وروسته بیرته موږته را استوي 

د ویکسلونو مبلغ 6000 افغانۍ دی.

	- یو شمیر ویکسلونه بانک ته د تنزیل لپاره وړو.

        د بانکي تنزیل عوارض  500

     زموږ د بانکي دارایې معامله 4000

۹-د ویکس��لونو له لړ څخه یو چې موده یې پوره ش��وې وي، وجه یې نغداً تر الس��ه کوو مبلغ 

1500 افغانۍ.

۱۰- د بیمې جایزه نغداً تادیه کیږي......................................2400 افغانۍ.

۱۱- د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک په مستقیمه توګه له دفري قیمت څخه 10 فیصده.

۱۲- د طلباتو استهالک ، په مستقیمه توګه له دفري قیمت څخه 20 فیصده.

۱۳- د بیمې جایزه چې په )۱۱( منره کې تادیه ش��وې، د تېر کال د ډس��مرب د میاش��تې پیشکي 

احتوا کوي چې د نوي کال د جنوري د میاشتي لپاره ده.

۱۴- د نومرب او ډسمرب د میاشتو د مالیاتو له درکه قرضداره یو، د هرې میاشتې د مالیاتو سهم 

یا ونډه 90 افغانۍ ده.

کريډټ   د امتعې پلور   ډبټکريډټ   طلبات   ډبټ

)60000 )8

2000

2000

)7( 6000

)10000 )76000

4000

8000800080008000

کريډټ    ډبټکريډټ       ډبټ

400400400400

400400400400
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کريډټ  د طلباتو استهالک   ډبټکريډټ د طلباتو د قیمت مصیحح ډبټ

180)15( 180)180 )15180

180180180180

کريډټ    مفاد او رضر     ډبټ

داموالومفاد     4000

دکمیشن حاصل    1000

80    تنزیل

500  دیرکونت

1200  بیمه

1000 د طلباتو استهالک 

180 دطلباتومخارج     1640  مفاد او رضر

50005000

پسیف      اخیري بیالنس     اکټیف 

46840   شخصی رسمایه 

Creditors 8000    دائنین یا

180    ټول دائنین 

400 د طلباتو د قیمت مصیحح 

9000  اثانیه و تجهیزات

29200  امتعه

2000   طلبات

3000  ویکسل دارائی

7000    بانک

4020     نغدې پيسې

1200  انتقالی اکټیف

5542055420

دوهمه برخه، پس انداز

پ��ه تیرو درس��ونو کې مو تحدیدي پس��تونه مطالعه کړل چې د حقیق��ي تحدید لپاره یې دوه 

نتیج��وي عنارص یعني مخارج او حاصالتو د مالحظې وړتیا درلوده. په هره حس��ايب دوره کې هغه 

مخارج او حاصالت تثبت کيږی چې په ریښتني توګه په هامغې دورې پورې تړاو لري.

تر کومه ځایه چې د خالصو تادیاتو جریانات مثالً پرداخت او حاصالت په معینو وختونو کې منځته 

نه راځي. پکار ده چې د تحدیدي پستونو په مرسته د کال په پای کې الزمه تصحیح اجرآ کړل يش.

د پ��س ان��داز په بحث کی ه��م یو بل ډول مبحث مطالعه کوو چې هغ��ه هم د کال د پای د 
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حس��ابونو په تحدیدي برخه کې مرسته کوي او پواسطه یې یوازې د مخارجو واقعي تحدید منځته 

راوړل کیږی ، نه د حاصالتو.

پس انداز د قرضونو خاصیت لري هغه دا چې موږ مقروض یو او کنه؟

پ��ه دې م��ورد کې کوټلی مثبت ځواب داس��ې دی چ��ې پس انداز د یوه نامعل��وم دین یا پور 

خصوصیت لري.خو په ورځني ژوند کې تل داسې حاالت منځته راځي چې موږ تل د دغو قرضونو 

د اندازې او د هغوی د موعد رس��ېدو په برخه کې شکمن کوي. غوره ده دغه موضوع د یوه مثال 

په واسطه واضیح کړو.

مثال: موږ په محکمه کی دعوا لرو او زیات وخت تیر شو چې دعوا نه ختمیږي، دا چې موږ او 

که زموږ مقابل لوری د دعوا مصارف پرې کوي، د دعوا له ختمیدلو ورس��ته به معلومه يش. په دې 

صورت کې هر څوک چې په دعوا کې مغلوب و ش��میرل يش باید د دعوا ټول مصارف پرې کاندي. 

خ��و څنګه چې تر اوس��ه پورې دعوا په جریان کی ده، موږ ن��ه پوهیږو چې د عوا به زموږ په ګټه 

پای ته ورسیږی او که د مقابل لوري په ګټه.احیاناً که چیرته دعوا و بایلو، بیا هم نه پوهیږو چې د 

دعوا مصارف به څومره وي. همدغه المل دی چې زموږ لپاره دغه دعوا د یوې قرضې حیثیت لري 

چې د پرې کیدلو وخت او اندازه یې د شک او تردید په حالت کې ده.

خو د احتیاطي پرنس��یپ له مخې چې په سوداګری کې معمول او مروج دی، موږ یې تر اوسه 

پ��ورې د یوه دین یا قرض په توګ��ه ارزوو. په بل عبارت رسه لدې چې دعوا په جریان کی ده، موږ 

خپل ځان مغلوب فرض کوو او دهغې موخې لپاره پس انداز کوو.

فرض کوو موږ په دې دعوا کې ماتې وخوړله، د مخارجو یوه برخه سږ کال په خپل حساب کې 

د دعوا د مخارجو په نامه سنجش کوو. د دې لپاره چې د روان کال په حساب کې هغه مخارج چې 

په اینده کې واقع کیږي په محاس��به کې ثبت کړای ش��و او د محاسبوي قواعدو مطابق یوه د حل 

الره ورته پیدا کړو، هغه دا ده چې راتلونکي مخارج د روان کال د ګټې او رضر په حساب سنجش 

کوو، البته وروس��ته چې له موږ څخه حقیقي پرداخت غوښ��تل کيږي باید پوه شو چې تادیه مو ال 

له وړاندې په نظر کې نیويل ده.

یو بل مثال: یوه فابریکه د اوبو کش��ولو پمپونه پلوري او یاد ش��وي پمپونه د دوو کلونو لپاره 

ګارنټي شوي دي یعني که چیرته ددو کلونو په اوږدو کې یاد شوي پمپونه له کاره ولویږي، اړونده 

فابریک��ه ب��ه یې په مجانې توګه ترمیم کوي. فرض کړئ پ��ه 1370 ام کال کې د فابریکي حاصالت 

10000,000 افغان��ۍ ش��ول . دلت��ه امکان لري چې په 1371 , 1372 کلون��و کې یو لړ ترمیامت په 

مجانې توګه تر رسه يش ، د دې لپاره چې په 1370 کی واقعې مفاد څرګند يش، پکار ده چې د خپلو 

فروشاتو حجم چې 10000,000افغانۍ دی د ترمیم له مخارجو رسه پرتله او یو د بل په مقابل کې 
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کیښودل يش. څنګه چې تر اوسه پورې د ترمیم مقدار او مخارج معلوم ندي نو پکار ده چې رشکت 

د ترمیم دغه مصارف تخمین کړي او په خپل حساب کې یې د پس انداز په توګه در ج کاندي.

خو په ځيني حاالتو کې پس انداز نه یوازي قانوين مکلفیت لري، بلکې یو اقتصادي مجبوریت 

هم لري چې موږ یې په راتلونکي کې انتظار باسو. په دې حالت کې هم په کار دی چې د محاسبې 

د دې کال پ��ه اوږدو ک��ې  د مخارجو په توګه یو مبلغ درج کړو، خو دا په هغه صورت کې چې په 

پیل شوي کال کې د هغه مجبوریت سبب او علت معلوم وي.

د مث��ال په توګه زموږ فابریکه ی��وه رضوري ترمیم ته اړتیا لري خو هغه علت چې له کبله یې 

م��وږ پ��ه روان کال کی له ترمیم څخه رصف نظر کړی دی ممکن د پیس��و نش��توالی او یا کوم بل 

س��بب وي ، پ��ه دې صورت کې یقینې وړاند وینه کوالی ش��و چې پ��ه راتلونکي کال کې باید دغه 

ترمیم عميل يش.

طبعاً د یاد شوي مقصد د عميل کیدلو په صورت کې یو لړ مصارف یا لګښت منځته راځي چې 

بای��د رس له نن ورځ��ي د ترمیم هغه مصارف چې په راتلونکي کال کې عميل کيږي، دګټي او رضر 

په حساب کې وسنجول يش، خو دا چې ایا دغه لګښت به څومره وي او څه وخت به واقع کیږي، 

په دقیقه توګه یې نشو ثبت کوالی.

هغه روش چې په مرسته یې په محاسبه کې ورته دین مدنظر نیول کیږي له پس انداز یا سپام 

څخه عبارت دی . دین د سپام له لحاضه د قرضې یا پور خصوصیت لرالی يش.

 پس انداز یا س��پام هغه دیون یا liabilities تش��کیلوي چې مقدار او د رس��یدلو وخت یې په 

دقیقه توګه نيش ثبت کیدالی . د پس انداز د حس��اب په مرس��ته هغه مخارج چې په کومه اندازه 

او څه وخت به په مصارفو تبدیلیږي، تثبیت کیږي.

لکه چې وویل ش��ول پس انداز له دیونو څخه په بش��پړه توګه توپیر لري . ځکه په عادې توګه 

د دیونو د مبلغ مقدار او د هغه د پرې کیدلو وخت په بش��پړه توګه څرګند وي . موږ غواړو چې 

دغه نامعلوم دین د پس انداز یا سپام په مرسته د محاسبې له نظره په ترتیب رسه معامله يش.

مثالً: د حس��ايب دورې په پای کې هغه دعوا چې په جریان کې ده، په ياد راوړو چې تر اوس��ه 

پ��ورې ی��ې قطعي فیصله معلومه نده چې د چا په ګټه به متامه يش. که موږ دعوا و بایلله، د دعوا 

مصارف په خپل حس��اب کې معامله کوو، او د الندې حس��ايب جملې په واسطه یې په حساب کې 

درج کوو.

)د مخارجو حساب ته، د پس انداز له حساب څخه مثال1000ً افغانی(

ک��ه چیرته مو د دعوا مخارج په نظر کې نی��ويل وي، د کال په پای کې د دعوا مخارج او توپیر 

چې د نتایجو له حس��اب څخه الس��ته راځي، د ګټې او رضر په حس��اب کې سنجش کوو او د پس 
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انداز توپیر د بیالنس پسیف ستون ته انتقالیږي.

کريډټ                  پس انداز                 ډبټ

1000 له وروستي بیالنس څخهد دعوا مخارجو ته 1000

10001000

کريډټ                     د دعوا مخارج                       ډبټ

1000 له پس انداز څخهګټې او رضر ته 1000

10001000

کريډټ             وروستی بیالنس                  ډبټ

پس انداز 1000

1000

کريډټ              مفاد او رضر               ډبټ

1000 د دعوا مخارج

پ��ه دې حالت کې پس انداز نه یوازې ل��ه حقیقي پس انداز څخه کم دی، بلکې زیات تخمین 

ش��ویدی یعنې په تیر کال کی موږ د ګټی او رضر په حس��اب کې له حده زیات مخارج س��نجولی 

وو او د دې لپاره چې اضايف مخارج موتصحیح کړي وي، په خپل حس��اب کې یې د یوه حاصل په 

توګه په نظر کې نیسو. خو یو نورمال حاصل نه بلکې د یوه فوق العاده حاصل یا دايس حاصل په 

توګه یې په نظر کې نیس��و چې موږ یې مته نه درلوده او دروان کال د ګټې او رضر په حس��اب کې 

یې سنجوو.

په حساب کې یې د ثبت ډول په الندې توګه اجرا کیږي.

فرض کوو چې پس انداز 300 افغانۍ زیات تخمین شوی دی، پداسې حال کې چي باید د یادو 

شویو حقیقي مخارجو مبلغ تادیه يش.

د بانک له حساب څخه................................ / 700 افغانۍ

له فوق العاده حساب څخه ................ / 300 افغانۍ
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فوق العاده حاصل

پس انداز ته 300

   بانک

پس انداز ته 700

فوق العاده حاصل

پس انداز ته 300

په تیر کال کې یو مبلغ د فوق العاده حاصل په توګه په مفاد او رضر کې شاملیږي.

درېیم حالت، له تخمین شویو مخارجورسه مساوي پس انداز:

فرض کوو چې د دعوا مخارج مو په سمه توګه تخمین کړيدي یعنې سپمول شوی مبلغ د دعوا 

له مخارجو رسه مساوي دي.

کريډټ  د دعوا پس انداز   ډبټکريډټ    بانک  ډبټ

10001000 اولی موجود100

32000   شخيص رسمایه 

12000   دائنین

8900  اثاثیه او تجهیزات 26100  امتعه

7000   بانک

2000  نغدې پیسې

4400044000

د معامالتو جریان

۱- امتعه په نغدي توګه پلورو..........................................5000 افغانۍ.

د حسابونو د ختم په اړه معلومات

۲- د مالیايت تفتیش له امله ولیدل شول چې ممکن زیات مالیات تادیه کړو او موږ د مالیاتو اضايف 

مبلغ چې په راتلونکی کې به تادیه کیږي، 200 افغانۍ تخمین کړې وي او هغه پس انداز  کوو.
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۳- په تیر کال کې د س��پکې زلزلې له امله زموږ تجارتخانې زیان ولید او موږ ته پکار ده چې 

هغ��ه ترمیم کړو چې دغه ترمی��م ممکن په نوي کال کې پیل کړو. د ترمیم مصارف چې ممکن په 

راتلونکي کې یې پرداخت کړو مبلغ600 تخمین شویدي او په همدې مقدار پس انداز یا سپام کوو.

۴- یو کار ګر په محکمه کې په موږ باندي دعوا کړیده او ادعا یې کړي چې په تیر کال کې په 

میاشتني ډول 100 افغانۍ کم مزد ورکړل شویدی.

د دې لپاره جې دعوا و بایلو  1200 = 100 × 12 د کارګر د مزد لپاره او په هغه برس��یره 500 

افغانۍ د دعوا د مخارجو په توګه تخمین کوو.

وروستی موجود د انونتور په واسطه..................................................24100 افغانۍ

د مثال حل:

کريډټ  د امتعې پلور   ډبټکريډټ    بانک    ډبټ

70005000 اويل موجود7000
2000 د شیانو د 

خریدارۍ

7000700050005000

کريډټ اثاثیه او تجهیزات   ډبټکريډټ   د امتعې پیر  ډبټ

2000

24100 وروستی 

موجود

2610089008900

261002610089008900

کريډټ    نغدې پیسې    ډبټکريډټ   شخيص رسمایه  ډبټ

اويل موجود 32000

 مفاد   500
325007000

 2000 اويل موجود 

)1(5000

325003250070007000
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کريډټ  د محکمي مخارج   ډبټکريډټ   پس انداز   ډبټ

 )200 )2

 )3(600

 )1200 )4

)500 )4

2500500500

25002500500500

  کريډټ  دترمیم مخارج  ډبټکريډټ   مزد    ډبټ

12000)4(12000600)3( 600

1200012000600600

کريډټ    مفاد او رضر    ډبټ

امتعه 3000

200   مالیات
600    ترمیم
1200   مزد 

500  د محکمې مخارج
500   مفاد

30003000

کریدت    اخیري بیالنس    ډبټ

32500   شخيص رسمایه
12000  دائنین 
2500   پس انداز

8900 اثاثیه او تجهیزات
24100   امتعه
7000    بانک

7000   نغدې پیسې

 47000 47000

د پس اندازد پستونو د انحالل په برخه کې: 
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کريډټ    افتتاحیه بیالنس   ډبټ

23500  رسمایه شخيص

12000  دائنین 

 2500   پس انداز

8900  اثانیه او تجهیزات

24100  امتعه

7000   بانک

7000   کسه

4700047000

د معامالتو جریان

۱- د بانکي انتقال په واسطه امتعه په  .............................8000 افغانۍ پلورو.

۲- پ��ه تی��ر کال کې د مالیاتو د بیاځلې تادیې لپاره مبلغ 200 افغانۍ پس انداز کړي وي، اوس 

یاد شوی مبلغ د بانک د چک په واسطه ورکوو )پس انداز ته، له بانک څخه 20 افغانۍ( 

۳- پ��ه تیر کال ک��ې د ترمیم لپاره چې په راتلونکي کې عملی کیږي ۱۰۰ افغانۍ مو پس انداز 

کړي وي، اوس یعني په نوي کال کې مو یاد ش��وی ترمیم رشوع کړی دی او د دې مقصد لپاره مو 

900 افغان��ۍ نغ��دې تادېه کوو. پس انداز ته 600 / او د ترمیم مخارجو ته 300/= له نغدو پیس��و 

څخه 900/.

۴-  په تیر کال کې مو د دعوا د مخارجو لپاره پس انداز تشکیل کړی ؤ. د پس انداز مقدار12000 

افغانیو ته رسیده تر څو د کارګر احتاميل معاش تادیه کړي او په دې برسیره مو 500 افغانۍ نورې 

د دعوا د مخارجو لپاره تخمین کړې وې.

اوس دعوا ختمه ش��ویده او موږ باید په واقعي توګ��ه )د کارګر لپاره 270=60×12( افغانۍ د 

بانک له الرې تادیه کړو او د دعوا د مخارجو لپاره  800/ افغانۍ د بانک په واسطه ورکوو.

۴ الف( پس انداز ته 1200 له بانک څخه 720 افغانۍ.

۴ ب(  پس انداز ته 500 افغانۍ.

د دعوا مخاجو ته 300له بانک څخه 800 افغانۍ.

وروستی موجود د انونتور پواسطه 17100 افغانۍ.
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کريډټ    بانک   ډبټکريډټ  د امتعې پلور  ډبټ

8000

7000

1000 د امتعې 

حاصل

)200 )2

)750 )6

800

13280

7000 اولی موجود 

) 8000)1

800080001500015000

کريډټ د دعوا مخارج   ډبټکريډټ   فوق العاده حاصل ډبټ

480480300300

48048030015000

کريډټ    پس انداز            ډبټ

اولي موجود 2500

)2( 200

)3( 600

)4( 1200

500

  2500  2500

کريډټ  د ترمیم مخارج   ډبټکريډټ  دائنین   ډبټ

300 )3(120012000300اولی موجود

1200012000300300

کريډټ     مفاد او رضر    ډبټ

د امتعې حاصل   1000

فوق العاده حاصل  480

300 د ترمیم مخارج 

300 د دعوا مخارج

880  مفاد

  1480  1480
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کريډټ    اخیرې بیالنس    ډبټ

شخيص رسمایه 33380

 دائنین     12000

8900 اثاثیه او تجهیزات

17100  امتعه

13280  بانک

6100  نغدې پیسې
4538045380

د حسابونو د حل لپاره کومه طریقه پکار اچوو؟

پوهی��ږو چې پس ان��داز له دین رسه ورته والی لري چې د تادیې وخ��ت او د مبلغ مقدار یې 

معلوم نه وي، خو ځینې وخت پس انداز له هغه مبلغ رسه مساوي کیږي چې موږ یې تادیه کوو.

تر تخمین شویو مخارجو لږ پس انداز

 پ��ه ن��وي کال کې تر پس انداز زیات مخارج د دغې حس��ايب دورې د مخارجو په توګه پیژندل 

کيږي او باید د ګټې او رضر په حساب کې درج يش.

د مثال په توګه متش��کله پس انداز 1000/ افغانۍ او مخارج چې په واقعي توګه منځته راځي 

�1200/ افغانۍ دي یعنې پس انداز مو تر واقعي مصارفو  200 افغانۍ کم دي.

حسايب جمله یې دايس ده:

د پس انداز حساب ته 1000 افغانۍ.

د دعوا د مخارجو حساب ته 200 افغانۍ.

په نوي کال کې یو ځل بیا ۲۰۰ افغانۍ د ګټې او رضر په حساب کې سنجش کیږي.

او نوي استول شوی مبلغ یوځل بیا د ګټي او تاوان په حساب کې سنجول کیږي.

د تابلو ګانو په واسطه د مجموعې بیالنس

لومړۍ برخه: مجموعي بیالنس

په حسابونو کې د معامالتو د جریان دثبت او د کال په پای کې د هغوی د تړلو په صورت کې 

ځينې وخت د حسابونو د توپیر د ثبت په برخه کې د محاسبوي اعدادو د جمع کولو په موقع کې 

یو لړ تېروتنې را منځته کیدی يش. نو   په دې اس��اس د حس��ابونوله تړل کیدلو د مخه د یوې تابلو 

په واس��طه د دغو حسابونو کنرول صورت نیي. د تیروتنو د واقع کیدلو احتامل په الندې مواردو 

کې صورت نیي.
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د جمعه کولو په وخت کې تیروتنه: په دې صورت کې د حس��ابونو س��تونونه په سمه توګه نه 

وي جمع شوي.

د تفاوت د تثبیت په وخت کې تیروتنه: د حسابونو د دوو لوریو توپیر یا تفاوت په سمه توګه 

نه وي ایستل شوي.

په لومړي رس کې د حس��ابونو ټول اقالم په یوه تابلو کې نوش��ته کوو او هغه جمع کوو او په 

دې توګه مجموعي بیالنس منځته راوړو.

مثال: د کال په پای کې الندې حسابونه داسې مشاهده کیږي.

D  اثاثيه او تجهیزات   CD    د امتعې خرید    C

40000  لومړی 

موجود 

10000  افزودی

30000 لومړی 

موجود 

40000  افزودی

D     طلبات      C

تقلیل 70000

تقلیل 20000

تقلیل 50000

50000   لومړی موجود4000   افزودي  

90000افزودي 

20000  افزودي

D   د امتعې پلور   CD   شخيص رسمایه   C

تقلیل 100000

تقلیل 50000

تقلیل 70000

تقلیل 30000

تقلیل 60000

121000

D    د دفر مخارج   CD    دائنین    C

15000

اويل موجود 150000

افزودي  35000

افزودي  20000

افزودي  10000

90000 تقلیل

70000 تقلیل
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D    د کرایې مخارج   CD    برداشت    C

1000
12000

8000

8000

7000

له پورتنیو حسابونو څخه مجموعي بیالنس ترتیب کوو، په داسې ډول چې ښی او چپ ستون 

رسه جمع کوو او باالخره د هر ستون مجموع تثبیت کوو.

حساباتو نومونهد بیالنس مجموع

CD

اثاثیه او تجهیزات50000----

د امتعې خرید 340000----

پلور ----310000

طلبات140000200000

نغدې پیسې319000320000

شخيص رسمایه ----121000

215000160000Creditors دائنین یا

برداشت15000----

د کرایې مخارج 100020000

د دفر مخارج15000----

د کمیشن حاصل----14000

1120001120000

په بیالنس کی د کریډيټ د ستون مجموعه د ډبټ د ستون له مجموعې رسه مساوي وي.

۱- د کریډیټ لوري هره معامله د ډبټ لوري د ورته معاملې په مقابل کې ښودل کیږي.

۲-د حس��ابونو د جم��ع کولو په وخت کې باید اش��تباه یا تیروتنه ص��ورت و نه نیي ، په دې 
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صورت کې باید ډاډ حاصل يش چې پورتني حس��ابونه په س��مه توګه جمع شوي دي او له معاماليت 

تیروتنو او غلطیو څخه پاک دي.

 خو څنګه ډاډ تر الس��ه کوالی ش��و چې د پورتنیو حسابونو د توپیر تثبیت له تېروتنې او خطاء 

څخه پاک دي.

 د دې مقصد د درک لپاره د تابلو تر څنګ د لومړي توپیر د بیالنس په نامه یو بیل ستون هم 

اضافه کوو چې په الندې ډول ترشیح کیږي:

 الف: د لومړين توپیر بیالنس:

لکه څنګه چې پوهیږو د حس��ابونو د تړلو په صورت کې د حس��ابونو توپیر ځانګړي اهمیت 

لري چې یاد ش��وي توپیر هم له مجموعي بیالنس څخه تر الس��ه کوالی شو، د حساب توپیر یو بل 

ځانګړي مجموعي چې د بیالنس د لومړين ستون په نامه یادیږي.

خو کله چې حس��ابونه تړل کیږي ، توپیر یې په یوه کوچني س��تون کې د توازن په موخه درج 

کوو او په بیالنس کې د دغو توپیرونو توپیر د حساب په لوی ستون کې ثبت کوو.

د مثال په توګه: د مجموعي بیالنس له اعدادو څخه چې مخکې یې یادونه وشوه د 

تفاوت بیالنس یا د توپیر بیالنس اشتقاق کوو:

د حسابونو نوممجموعي بیالنس د لومړين توپیر بیالنس 

CDCDاثاثیه او تجهیزات

د امتعې پیر50000----50000----

د امتعې پلور340000----340000----

طلبات----310000----310000

نغدې پیسې6000014000020000----

شخيص رسمایه 1000319000320000----

121000----121000----Creditors دائنین یا

برداشت215000160000----55000

د کرایې مخارج 15000----15000----
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د دفر مخارج 1900010002000----

د کمیشن حاصل----14000----14000

50000050000011200001120000

 د بیالنس د ډبټ ستون وروستۍ مجموعه د هغه د کریډيټ د ستون له نهایي مجموعې رسه 

مساوي ده چې په دې توګه ثابتیږي چې حسابونه په سمه توګه تثبیت شوي دي.

ب- د دوهم توپیر بیالنس: )د اختتامیه مقدمايت معامالتو درج کیدل(

د لوم��ړين توپی��ر د بیالنس ټ��ول ارقام د انونت��ور )اخیري موج��ود( په مرس��ته امتعه تثبيت 

کوي،مطابقت نلري. د دې لپاره چې د رشکت درس��ته پایله تثبیت يش پکار ده چې د لومړين توپیر 

د بیالن��س ت��ر څنګ د اختتامیه مقدمايت معامالتو لپاره یو س��تون ترتی��ب يش. په هغه کې الندې 

معامالت د اختتامیه معامالتو په توګه ثبت کوو.

د محاسبې له مخې د اثاثیې او تجهیزاتو قیمت 50000 افغانۍ دی له یاد شوي قیمت څخه - ۱

10000 افغانۍ یې استهالک شوي دي. حسايب جمله یې داسې ده: د استهالک حساب ته، د اثاثیې 

او تجهیزاتو له حساب څخه 10000 افغانۍ.

د امتعې اخیري موجود88000 ته رس��یږي. د ډبټ په س��تون کې د امتعې د خرید حس��اب - ۲

امتعه 000 340 افغانۍ.

د امتعې پیر ډبټ    34000- ۳

د انونتور په واسطه اخیري موجودي  88000- ۴

د پیرلو په قیمت رسه د امتعې پلور 252000- 5

حسايب جمله: 

د امتعې پیر ته، د امتعې له پلور څخه...................................252000 افغانۍ.

شخيص رسمایې ته، له شخيص برداشت څخه.....................................15000 افغانی.

پورته دریواړه معاملې په لومړي رسکې د اختتامیه مقدمايت حس��ابونو په س��تون کې درج کوو 

او له هغه وروسته له دغه ستون څخه د هر حساب توپیر تثبیت کوو او د هغه په بل ستون کې 

یې درج کوو چې د دوهم س��تون د بیالنس د دوهم توپیر په نامه هم یادیږي. د دوهم توپیر په 

 stock بیالنس کې ټول حس��ابونه رسه مخلوط یا ګډيږي یعنې دغه س��تون د خالصې موجودي یا
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حس��ابونه او د خالصو پایلو ټول حس��ابونه په بر کې نیي. د دې لپاره چې پورتنۍ موضوع د یوه 

مثال په واسطه توضیح يش د پخواين مترین له ارقامو څخه استفاده کوو: 

د حسابونو نوماختتامیه مقدمايت معامالتد دوهم توپیر بیالنس

CDCD

اثاثیه او تجهیزات----4000010000----

د امتعې پیر252000----88000----

د امتعې پلور----252000----58000

طلبات--------60000----

نغدې پیسې--------1000----

شخصي رسمایه 15000--------106000

55000------------Creditors دائنین یا

برداشت----15000--------

د کرایې مخارج--------19000----

د دفر مخارج--------15000----

د کمیشن حاصل------------14000

----10000----10000
د اثاثیې او تجهیزاتو 

استهالک 

233000233000277000277000
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د موجودي او نتایجو بیالنس: 

د دوه��م بیالن��س تر څنګ د موجودي یا stock بیالنس ترتیب کوو. دغه س��تون په اکټیف او 

پس��یف کې د موجودې دارایې او ذخیري حس��ابونه تثبیت کوي. د دارايي د موجودي د حسابونو 

توپیر هم یو بیالنس منځته راوړي چې د یوه مثال په واسطه یې رشحه کوو.

د حسابونو نومموجود بیالنس

CD

اثاثیه او تجهیزات40000----

د امتعې پیر88000----

د امتعې پلور --------

طلبات60000----

نغدې پیسې1000----

شخيص رسمایه ----106000

55000----Creditors دائنین یا

برداشت--------

د کرایې مخارج--------

د دفر مخارج--------

د کمیشن حاصل--------

د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک ----28000

189000189000

په دې برس��یره د نتایجو د حس��ابونو توپیر د دوهم توپیر له بیالنس څخه اخیستل کیږي او د 
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نتایجو د بیالنس س��تون ته انتقالیږي. هغه توپري چې له دې س��تون څخه تر السه کيږي د ګټي او 

رضر حساب زیاتوي او یا یې کموي.

د شخيص برداشت له ایستلو وروسته اخیرې رسمایه تر السه کيږي.

 بیا هم خپل مثال ته انکشاف ورکوو.

د حسابونو نوم موجود بیالنس 

CD

اثاثیه او تجهیزات--------

د امتعې پیر--------

د امتعې پلور----58000

طلبات--------

نغدې پیسې--------

شخيص رسمایه --------

دائنین --------

برداشت--------

د کرایې مخارج 19000----

د دفر مخارج15000----

د کمیشن حاصل10000----

14000----
د اثاثیې او تجهیزاتو 

استهالک 

جمله44000
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مفاد28000

7200072000

موږ د بیلو بیلو جدولونو په واس��طه په رشکت کې یو معلومايت نظر مومو، د دې لپاره چې د 

رشکت د حسابونو په اړه یو عمومي نظر تر السه کړو، هغه ټولې تابلوګانې چې تر اوسه مو مطالعه 

کړي دي، په یوه تابلو کې راټولوو او ترسیم کوو یې:

د حسابونو نومموجود بیالنس

CD

اثاثیه او تجهیزات30000----

شخصی رسمایه ----146000

طلبات160250000

بانک205000210000

نغدې پیسې21500220000

برداشت16000----

دائنین 175000135000

ټول دیون 500040000

د امتعې پیر19000----

مزد 20000----

کرایه13000----

د کمیشن مخارج3000----
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د دفر مخارج--------

استهالکات16000----

د امتعې پیر----180000

د کمیشن حاصل----12000

11430001143000

د الندې معلوماتو په مرس��ته د بیالنس د ستون مجموعه د اختتامیه حسابونو په ستونونو کې 

او ل��ه هغه وروس��ته د لومړي توپیر بیالنس ، د دوهم توپی��ر بیالنس ، موجود بیالنس او د نتایجو 

بیالنس ترتیب کړئ.

د انونتور په واسطه اخیري موجودي 82000 او اثاثیه او تجهیزات 5000 افغانۍ استهالک کیږي.

پورتن��ي حس��ابونه ترتیب کړئ او د اختتامیه حس��ابونو تابلوګاين چ��ې د مجموعې بیالنس، د 

اختتامی��ه مقدم��ايت معامالتو په س��تون کې د بیالنس د لوم��ړي توپیر، بیالن��س د دوهم توپیر د 

موجودي یا stock د بیالنس او نتایجو د بیالنس لرونکی وي، حل کړئ؟

د حسابونو نومموجود بیالنس

CD

ماشینونه30000----

د امتعې پیر--------

بانک 3000250000

نغدې پیسې4000210000

شخصی رسمایه 40000220000

دائنین 2000016000

انتقايل اکټیف 135000----

ټول طلبات40000----

انتقايل پسیف 19000----

----20000Creditors ټول دائنین یا
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برداشت13000----

د معاش مخارج 3000----

مخارج کرایه--------

د تنزیل مخارج16000----

د مالیاتو مخارج --------

د تنزیل حاصل--------

دبحې حاصل----3000

د کمیشن حاصل--------

د امتعې پلور----2000

د ماشینونو  استهالک        ----48000

120000120000

د مجموعې بیالنس درکړل شو ،د الندې معلوماتو په مرسته له هغه څخه د اختتامیه تابلو نور 

ستونونه تثبیت کړئ.

د ماشینونو استهالک %50 په مستقیمه توګه.- ۱

مزد 500 افغانۍ په پیشکي توګه تادیه شویدي.- ۲

یو کس د ربحې له درکه له موږ څخه 2000 پوروړی دی.- ۳

 1500 کمیشن مو په پیشکي یا اډوانس توګه ترالسه کړي دي.- ۴

 موږ د مالیاتو له درکه 1000 مقروض یو.5- 

د انونتور په واسطه اخیري موجودي یا stock ا 13000 افغانۍ.- ۶

حسايب جملې:

د ماشینونو استهالک ته ، د ماشین له حساب څڅه..............................2000.- ۱

انتقايل اکټیف ته، د مزد له مخارجو څخه.............................................500 .- ۲

غیرانتقايل ته ، د ربحې له حاصل څخه........................................2000.- ۳

د کمیشن حاصل ، له انتقايل پیسف څخه 1500.- ۴

د مالیاتو مخارجو ته، له غیر انتقايل پسیف څخه 1000. - 5
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د امتعې پیر......... 55000

د امتعې پلور ته ، د امتعې له پلور څخه 42000وروستی موجود ........13000

   42000

د حسابونو نوم موجود بیالنس 

CD

تعمیر شوې ځمکې20000-----

اثاثیه او تجهیزات300010000

د امتعې پیر500090000

طلبات 1000030000

بانک40005000
نغدې پيسې5001000

شخصی رسمایه -----60500

دائنین -----27000

پس انداز----------

انتقايل اکټیف----------

ټول طلبات----------

انتقايل پسیف----------

ټول دائنین ----------

برداشت7000-----

د مالیاتو مخارج 9000-----

د کمیشن مخارج1000-----

د ترمیم مخارج----------

د کرایې حاصل-----3000

حاصل ربع-----70000
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د ځمکې استهالک 10000-----

د اثاثیې او ځمکې استهالک ----------

د طلباتو استهالک ----------

د اثاثیې د استهالک تصحیح ----------

د طلباتو د استهالک تصحیح ----------

مشکوک طلب----------

183000183000

د مجموع بیالنس راکړل شوی، له هغه څخه د اختتامیه تابلو نورو ستونونو ته انکشاف ورکړئ 

او د مقدمايت معامالتو په ستون کې یې درج کړئ.

 .۱45000Af.............د انونتور په واسطه اخیر 

۲ .. ..………2000Af یو کس د کرایې له درکه زموږ قرضداره دی

تادی��ه ش��وي مالیات د یوه نیم کال لپاره دي ، کلن��ي مالیات 60000Af دي چې موږ د نوې . ۳

حسايب دورې نیامیي یا شپږ میاشتني مالیات په پیشکي توګه تادیه کړي دي.

موږ د کشمشو له درکه 4000Af قرضدار یو.. ۴

د ربحې حاصل د دوو میاشتو مربوط دی چې زموږ مدیون د یوې میاشتې ربحه په پیشکي . 5

توګه تادیه کړيده.

 .۶ 1000Af م��وږ د رشک��ت د ترمیم په موخه چې ممکن په راتلونکي ک��ې عميل يش، احتیاًط 

پس انداز کوو.

د تعمیر شوې ځمکې استهالک له دفري قیمت څخه په غیر مسقیمه توګه یو فیصد دی.. ۷

 د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک %10په غیر مستقیمه توګه له دفري قیمت څخه . 	. 

زموږ له طلباتو څخه 2000 افغانۍ مش��کوکې ش��وي، طمعه کیږی چې د یاد ش��وي مبلغ . ۹

نیامیي هغه تادیه يش. په غیر مستقیمه توګه استهالک کیږي. 

د حسابونو نوم موجود بیالنس 

CD

ځمکه100000-----
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اثاثیه او تجهیزات200020000

د امتعې پیر1000070000

بانک300030000

نغدې پیسې5000

شخصې رسمایه -----135000

دائنین -----15000

پس انداز----------

انتقايل اکټیف ----------

ټول طالبات----------

انتقايل پسیف----------

ټول دائنین ----------

برداشت3000-----

د مزد مخارج 2000-----

د بیمې مخارج ----------

اداري مخارج 1000-----

د دعوا مخارج ----------

د ربحې مخارج4000-----

د ربحې حاصل-----10000

د کمیشن حاصل----------

د کرایې حاصل -----5000
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د امتعې پلور -----50000

د ځمکي استهالک ----------

د اثاثیې استهالک ----------

د ځمکي مصحیح ----------

د اثاثیې د استهالک مصحیح ----------

183000183000

د بیالنس مجموعه را کړه ش��وه او له هغې څخه د اختتامیه تابلو ټولو س��تونونو ته انکش��اف 

ورکړل شو، اختتامیه مقدماتې معلومات ثبت کړئ؟

A       بیالنس        P

I شخصی رسمایه  10000

II اخیر رسمایه 41000  

د ویکسل قرضه   9000

پس انداز   7000

انتقالي پسیف1000   

ټول دائنین   2000

I ثابته دارایي 

10000  تعمیر شوې ځمکې15000  اثاثیه او 

تجهیزات

II سیاره دارایي 

100000   اشیا

5000  طلبات

2000  د دارایې ویکسل 

13000  بانک

8000   نغدې پیسې

3000   انتقايل اکټیف 

4000 ټول طلبات

160000 160000

د معامالتو جریان

د تحدیدي اقالمو توضیح چې په اختتامیه بیالنس کې وجود لري.

موږ په تیر کال کې په پیشکي توګه کرایه تادیه کړې وه.. ۱
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یو کس په تیر کال کې د کمیشن له درکه مقروض وو.. ۲

یوکس تیر کال موږ ته په پیشکي توګه ربحه تادیه کړې وه.. ۳

موږ تیر کال د مالیاتو له درکه مقروض وو. . ۴

د ټولو معامالتو جریان

5 .6000Af............................موږ په قريض توګه شیان خریداري کوو

 3920Af...........................په نغدو      

80 Af........................په تنزیل  2 فیصد       

 10 000Af..........................جمله       

۶ .1080Af......................................... د حمل او نقل مخارج

۷ .2000Af...................موږ د خپل ځان لپاره شیان او امتعه را اخلو

ل��ه هغه پس ان��داز څخه چې په اختتامیه بیالنس کې ذکر ش��وي دي، پ��ه راتلونکي کې د . 	

ماش��ینونو د ترمیم لپاره په نظر کې نیول ش��وی وو، اوس زموږ ترمیم عميل شو، د ترمیم مبلغ چې 

په حقیقي توګه د بانک له حساب څخه تادیه شو ...............6000Af ده.

۹ ..1900Af موږ د بانکي انتقال په واسطه یوه پایه ټایپ پېرو

Af 100 50 تنزیل%           

 2000Af...........جمله           

له هغو مالیاتو څخه چې موږ یې تیر کال مقروض وو، اوس خپل مالیات د بانکي انتقال له . ۱۰

Af 2000 Af الرې تادیه کوو

۱۱ . Af 3000 موږ نغدي معاشات تادیه کوو

۱۲ .40000Af ،موږ خپل شیان په قرض باندې پلورو

 49000Af د بانکي انتقال په واسطه

1000Af....................2 تنزیل%      

9000Af..........................جمله     

۱۳ .5000Af زموږ یو مشري د شیانو یوه برخه مسرده کړه مبلغ

موږ په خپلو مش��ریانو باندې څلور ویکس��لونه کاږو، هغوی له قبلولو وروس��ته ویکسلونه . ۱۴

بیرته موږ ته را استوي د ویکسلونو مبلغ..........................35000Af دی.
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هغه کمیش��ن چې له تیر کال راهیسې یې غوښ��تونکي وو، اوس یې په نغدي توګه تر السه . ۱5

. 4000Af..........................کوو مبلغ

خپل دوه قطعې ویکس��لونه د ډیس��کاونټ لپاره بانک ته وړو. د ډيس��کاونټ عوارض . ۱۶

100Af .....

.19000Af .زموږ بانکي حاساب ته معامله       

 . 20000Af     جمله        

۱۷ .Af 7000 .........................ربحه په نغدي توګه را ته تادیه شوه

د یوې مېلمستیا لپاره.........................5000Af پس انداز کوو.. 	۱

وه کس ته چې موږ یې د اموالو داستولو له درکه مقروض یو، د تادیې په موخه یو ویسکل . ۱۹

ور استوو. د ویکسلونه 12000Af ده.

له طلباتو څخه مبلغ............1000Af مشکوک کیږي.. ۲۰

م��وږ ی��و خپل ویکس��ل چې موع��د یې را رس��یدلی وو، مبلغ ی��ې په نغدي توګه تر الس��ه . ۲۱

. 5000Af.....................کوو

اختتامیه حسابونه

الف:ل��ه دف��ري قیمت څخه د تعمیر ش��وې ځمکې اس��تهال ک %2 د دفر ل��ه قیمت څخه 

)مستقیم استهالک( 

ب: له دفري قیمت څخه د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک %10 )استهالک غیر مستقیم(. 

ج: زموږ د مشکوک طلب استهالک 1000Af )استهالک مستقیم(. 

ح: د بیمې د جایزې له درکه مقروض یو 500 افغانۍ.

د: له تادیه شوي ربحې څخه چې ) 17 منره کې یې یادونه وشوه (، پیشکي ربحه هم په ځان 

کې لري او یاده ش��وې ربحه د اوو میاش��تو لپاره تادیه شوې ده چې د اوو میاشتو له جملې څخه 

دری میاشتي یې د راتلونکي کال مربوطې دې.

ط: له تادیه ش��وې مزد څخه چې )په 11 منره کې یې یادونه وش��وه( درې میاشتنی مزد دی. د 

درې میاشتني مزد له جملې څخه دوه میاشتي یې په راتلونکي کال پوري اړه لري..

. 8000Af ظ: یو کس د کرایې له درکه زموږ قرضدار دی

ه�: د آنونتور په واسطه د شیانو اخیري موجود 33080Af دی.
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د پورتني مترین د حل لپاره حسايب جملې.

۱- اکټیف ته، له اختتامیه بیالنس څخه 

د اختتامیه بیالنس حساب ته، له پسیف څخه

د کرایې مخارجو ته ، له انتقايل پسیف څخه........................3000 

۲- تر څو چې تادیاتو صورت نه وي نیولی د ټولو طلباتو په حساب کی کوم مبلغ نه درج کیږي.

۳- انتقايل پسیف ته، د ربحې له حاصل څخه........................1000 

۴- د ټولو دائنینو یا Creditors په حس��اب کې معامله هغه وخت صورت نیي چې موږ یوه 

تادیه تر رسه کړې وي.

5- د شیانو خرید ته 10000 له دائنینو څخه ..........................6000

      له نغدو څخه ................................. 3920

      د تنزیل له حاصل څخه .................80

۶- د تهیې مخارجو ته ، له نغدو څخه....................................1080 

۷- برداشت ته ، د شیانو له پلور څخه 2000

	- پس انداز ته 70000 له بانک څخه..............................6000

  له فوق العاده حاصل څخه...........................................1000

۹- اثاثیې او تجهیزاتو ته 2000 له بانک څخه  1900

د تنزیل له حاصل څخه..................................1000

۱۰- د مزد مخارجو ته، له نغدو څخه ..................... 3000

۱۱- طلباتو ته..........................................40000

  بانک ته........................................... 49000   

  مخارجو ته ........................................ 1000

۱۲- د شیانو مسردي ته، له طلباتو څخه................................5000

۱۳- د ویکسلونه دارایي ته ، له طلباتو څخه........................... 35000

۱۴- نغدو ته ، له ټولو طلباتو څخه..................................4000 

۱5- ډیسکاونټ ته ....................................1000
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  بانک ته..........................................19000    

۱۶- نغدو ته، د ربحې له حاصل څه...............................7000

۱۷-د میلمستیا مخارجو ته، له پس انداز څخه.......................5000

	۱- دائنین یا Creditors ته ، د ویکسلونو له دارایي څخه..............................12000

۱۹- مشکوکو طلباتو ته، له طلباتو څخه............................1000

۲۰- نغدو ته، د ویکسلونه له دارایي څخه...............................5000

الف: د تعمیر شوې ځمکې استهالک ته، له تعمیر شوې ځمکې څخه 200

ب: د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک ته، د اثاثیې او تجهیزاتو د قیمت مصحیح ته..........1700

ج: د مشکوکو طلباتو استهالک ته، د مشکوکو طلباتو له حساب څخه 1000

د: د بیمې مخارجو ته، له ټولو دائنینو څخه.........................................500

ه�: د ربحې حاصل ته، له انتقايل پسیف څخه..................................3000

و: انتقايل اکټیف ته، د مزد له مخارجو څخه..................................2000

ظ: ټولو طلباتو ته، د کرایې له حاصل څخه...............................8000

اختتامیه معامالت

۱- د شیانوخرید ته، د تهیې له مخارجو څخه.....................................1080

۲- د شیانو پلور ته، له مشري څخه او د مشري حساب ته له معامله کولو څخه 5000

۳- وروستي بیالنس، د آنونتور د موجوده شیانو له پلور څخه.................33080

۴- وروستي پلور ته، د شیانو له پیر څخه................78000

5- د شیانو پلور ته، له مفاد او رضر څخه.......................................9000

۶- د ربحې حاصل ته، له مفاد اورضر څخه.....................................5000

۷- د کمیشن حاصل ته، له مفاد او رضر څخه.................................180

	- فوق العاده حاصل ته، له مفاد او رضر څخه............................1000

۹- د کرایې حاصل ته، له مفاد او رضر څخه..................................8000

۱۰- مفاد او رضر ته، د کرایې له مخارجو څخه.......................................3000

۱۱- مفاد او رضر ته، د تنزیل له مخارجو څخه.......................................1000
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۱۲- مفاد او رضر ته، د ډیسکاونټ له مخارجو څخه..........................1000

۱۴- مفاد او رضر ته ، د دعوا له مخارجو څخه........................................5000

۱5- مفاد او رضر ته، د ځمکې له استهالک څخه......................................200

۱۶- مفاد او رضر ته، د اثاثیې له استهالک څخه...................................1700

۱۷- مفاد او رضر ته ، د مشکوک طلب له استهالک څخه...................1000

	۱- مفاد او رضر ته، د بیمې له مخارجو څخه.....................................500

-19 مفاد او رضر ته، له شخيص رسمایې څخه )مفاد( ...................8780

۲۰- رسمایې ته، له برداشت څخه....................................................2000

بیالنس ته، له اکټیف څخه 

پسیف ته، له وروستي بیالنس څخه 

D   شخيص رسمایه  CD   برداشت   C

اولي موجود

100000 

8780

 )20(  2000

10678  تفاوت
2000تفاوت 2000

108780108780108780108780

D   کسه     CD    پس انداز  C

اويل موجود 1000

3000

1000

3000تفاوت

اويل موجود 

7000

5000

7000

5000  تفاوت

40001200012000

D   د ربحې حاصل   CD   د کرایې مخارج C

1000

7000

3000

5000

 تفاوت   

3000
3000

8000800030003000
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   D  د مزد او معاش مخارجCD   انتقالی پسیف  C

)2000 )9

)1000 )12
)11( 3000

اويل موجود 

1000

3000

)3(1000

3000تفاوت

3000300040004000

D   فوق العاده حاصل  CD د کمیشن د تنزیل حاصل C

1000
1000

1000تفاوت

80

100
180

10001000180180

D   د تهیې مخارج   CD   د ډیسکاونټ مخارج   C

1080108010001000

1080108010001000

D  انتقايل اکټیف   CD   نغدې پیسې     C

3000

2000

3000 اولی موجود 

2000

3920

1080

3000

16000

8000 اويل موجود 

)15(4000

)17(7000

)21(5000

500050002400024000

D   ویکسل قرضه   CD   Creditors دائنین یا   C

9000 اويل موجود 9000

تفاوت

اويل موجود 41000

 6000

12000

3500 تفاوت

900090004700047000
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D     مفاد او رضر      C

د کرایې عاید 8000

د شیانوعاید  9000

د ربحې حاصل 5000

د کمیشن حاصل 180

فوق العاده عواید   1000

3000 کرایه

1000 معاشات

1000 تنزیل

1000ډیکونټ

5000 د دعوامخارج 

200 د تعمیر شوې ځمکې استهالک 

1700 داثاثیې او تجهیزاتو استهالک

 1000 د مشکوکو طلباتو استهالک

500 د بیمې مخارج 

8780 مفاد

 2318023180

D    د پای بیالنس    C

شخيص رسمایه 106780

35000 Creditors دائنین یا

ویکسل قرضه9000 

پس انداز 5000

انتقالي پسیف 3000

500 Creditors ټول دائنین یا 

د اثاثیې او تجهیزاتو د مصحیح استهالک 1700

I ثابته دارایي

9800  تعمیر شوې ځمکې

17000 اثانیه او تجهیزات

II سیاره دارایي

33080 امتعه

4000 طلبات

71100 بانک

16000 نغدې پیسې

2000 انتقالی اکټیف

8000 ټول طلبات

160980160980
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D     افتتاحیه بیالنس   C 

I شخيص رسمایه 9000

II رسمایه غیر

15000 Creditors دائنین یا

پس انداز 10000

5000 Creditors ټول دائنین یا

I ثابته دارایي

20000  معمېر شوې ځمکې

5000 اثانیه او تجهیزات

II سیاره دارایي

50000 شیان )امتعه(

12500 طلبات

4500 ویکسل داریي

15000 بانک

1000 نغدې پیسې

3000 انتقايل اکټیف 

1200012000

 الف: د اختتامیه بیالنس د تحدیدي پستونو د حسابونو توضیح: 

۱- تیر کال مو په پیشکي توګه مالیات تادیه کړي وو.........................3000

۲- له تیر کال راهیسې د کمیشن له درکه قرضدار یو...........................50

ب: د معامالتو جریان: 

۳- امتعه پلورو، په قريض توګه   20000

       په نغدي توګه    19600

        %2 تنزیل       400 

40000                

۴- موږ په مش��ریانو یا پیرودونکو باندې څلور ویکس��لونه کاږو او هغوی له قبويل وروس��ته 

ویکسلونه موږ ته را استوي. د یادو شویو ویکسلونو مبلغ 20000.

5- کوم پس انداز چې په اختتامیه بیالنس کې ولیدل ش��و، د یوې دعوا لپاره په نظر کې نیول 

ش��وی و، اوس نو دعوا پای ته رس��ېدلې او هغه مو بایللې ده او یا اړ وو چې د دعوا مخارج چې 

حقیقې مبلغ یې 8000Af کیږي، د بانک له الرې ور کړو.

10000Af.............................. .۶- موږ کرایه په نغدي توګه تر السه کوو
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۷- د تنزیل په موخه درې قطعې ویکسلونه بانک ته وړو. 

 د تنزیل عوارض              1600

  له بانکي حساب رسه معامله    13400

15000           

1000Af له اثاثیې او تجهیزاتو څخه مو د شخيص مقاصدو په موخه استفاده کړې-	

۹- د کمیشن له درکه چې تیر کال یې قرضدار وو)دوهم منرب قلم و ګورئ(، اوس یاد شوی مبلغ 

5000Af................................... په نغدي توګه تادیه کوو

 9500Af ۱۰- څو قطعې خپل ویکسلونه چې موعد یې رسیدلی وو، مبلغ یې تر السه کوو

ج: اختتامیه حسابونه:

۱۱- د دفر له قیمت څخه د تعمیر ش��وې ځمکې %1 اس��تهالک، داستهالک د مستقیم میتود 

په اساس.

۱۲- د دفر له قیمت څخه د اثاثیې ا و تجهیزاتو اس��تهالک %25 د اس��تهالک د غیر مس��تقیم 

میتود په اساس.

۱۳- تادیه شوې کرایه چې په ۶ منره کې یې یادونه وشوه، یوه برخه یې په پیشکي توګه تادیه 

شوې ده.

تادیه ش��وی مبلغ د پنځو میاش��تو لپاره وو چې د هرې میاش��تې کرای��ه 2000Af ده، د پنځو 

میاشتو د ټولې کرایې له جملې څخه د دوو میاشتو هغه )4000( په نوي کال پوري اړه لري.

.2800Af ۱۴- یو کس د ربحې له درکه زموږ قرضدار دی

۱5- په روان کال کې د زلزلې یوه پیښه را منځته شوه چې زموږ تعمیراتو ته یې زیان و رساوو 

او تر میم یې تر اوس��ه پ��ورې ځنډېدلی دی، په راتلونکي کې یې د ترمی��م لپاره په تخمیني توګه 

1600Af پس انداز کوو.

15000Af.................................۱۶- د آنونتور په واسطه اخیري موجودي

د پورتني مثال حسايب جملې 

مختلف اکټیف ته، له اختتامیه بیالنس څخه 

اختتامیه بیالنس ته ، له مختلف پسیف څخه 

۱- د مالیاتو مخارجو ته، له انتقايل اکټیف څخه 3000
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۲-تادیې په حقیقې توګه صورت نه دی نیوالی ، نو په وروستي حساب کې نه معامله کیږي.

 طلبات   20000

    40000Af نغدې پيسې19601      د امتعې له پلور څخه  

د تنزیل مخارج 400

20000Af.......................۴- ویکسل دارایي ته، له طلباتو څخه

8000Af  5- پس انداز 10000 له بانک څخه

10000Af ....................... ۶- کرس د کرایې له حاصل څخه

د بانکي تنزیل عوارض  1600  

   بانک  13400           

.1000Af له اثاثیې او تجهیزاتو څخه برداشت  -	

.5000Af ۹- ټولو دائنینو ته، له نغدو څخه

.19500Af ۱۰- نغدې، د ویکسل له دارایې څخه

.200Af ۱۱- د تعمیر شوې ځمکې استهالک، د تعمیر شوې ځمکې له مصحیح څخه

.1000Af ۱۲- د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک، د اثاثیې او تجهیزاتو د استهالک له مصحیح څخه

۱۳- د کرایې حاصل ، له انتقايل پسیف څخه.............................4000.

.2800Af ۱۴- ټول طلبات، د ربحې له حاصل څخه

1600Af ۱5- د کور مخارج ، له پس انداز څخه

15000Af ۱۶- د ختم بیالنس ، د امتعې له خرید څخه

۱۷- د امتعې پلور، د امتعې له خرید څخه 35000 

5000Af ) ۱- د امتعې پلور، له مفاد او رضر څخه )حاصل امتعه	

۱۹- د حاصالتو حسابونه، له مفاد او رضر څخه.

۲۰- مفاد او رضر، د مخارجو له مختلفو حسابونو څخه

8000Af ..............................۲۱- مفاد اورضر ته، له شخيص رسمایې څخه

8000Af....................................۲۲- شخيص رسمایه ، له برداشت څخه



  ۱۶۰

۲۳- د ختم بیالنس، له اکټیف حسابونوڅخه.

۲۴- د پسیف مختلف حسابونه، د ختم له بیالنس څخه.

D  فوق العاده حاصل  CD    د کور مخارج   C

2000200016001600

2000200016001600

D  د اثاثیې او تجهیزاتو  استهالک CD د اثایېې د قیمت مصحیح   C

1000100010001000

1000100010001000

D      مفاد او رضر          C

د امتعې حاصل  5000

فوق العاده حاصل 2000

د کرایې حاصل  6000

د ربحې حاصل  2800

3000 د مالیاتومخارج 

400 د تنزیل مخارج 

1600 د تنزیل مخارج 

1600 د کور مخارج 

200 د ځمکې استهالک 

8000  مفاد

    1580015800

  A     د ختم بیال نس   P 

شخيص  رسمایه 97000

دائنین  15000

پس انداز   1600

انتقالي پسیف   4000

د ځمکې د قیمت مصحیح    200

د اثاثیې د قیمت مصحیح   1000

20000  تعمیر شوې ځمکې

4000 اثانیه لو تجهیزات

15000   امتعه

12500 طلبات

20400 بانک

44100 نغدې پیسې

2800 غیر انتقايل اکټیف

      118800118800



۱۶۱

     A  د ختم   بیالنس      P  

شخصي رسمایه 7000  
شخيص رسمایه

دائنین     13000
پس انداز    1500 
ټول دائنین 2000  

I ثابته دارایی 
30000   تعمیر شوې ځمکې
8000   اثانیه او تجهیزات

II سیاره دارایي
30000   امتعه
2000   طلبات
4000   بانک

19000   نغدې پیسې
7000  غیر انتقايل اکټیف

100000100000

الف:د اختتامیه بیالنس د تحدیدي پستونو توضیح: 

یو کس د کرایې له درکه تیر کال زموږ مقرو ض و.- ۱

یوه کس تیر کال په پیشکی توګه موږ ته کمیشن تادیه کړی و.- ۲

 ب- د معامالتو جریان:

16000Af    ۳- په قريض توګه امتعه خریداري کوو

د بانکي انتقال په واسطه    3920 

    %2 تنزیل      80

.16000Af ۴-استوونکي په موږ باندي یو ویکسل کاږي، هغه

5- د هغه پس انداز مبلغ جې په اختتامیه بیالنس کې ولیدل ش��و، د ترمیم لپاره جمع ش��وی 

و، اوس پ��ه ترمی��م باندې پیل کوو او د هغه مصارف چې 17000Af افغانیو ته رس��یږي، په نغدي 

توګه تادیه کوو.

.40000Af ۶-د ویکسل په واسطه امتعه پلورو

۷-یو شمیر ویکسلونه د تنزیل په موخه بانک ته وړو.

1000Af ................د بانکي تنزیل عوارض

29000Af........زموږ بانکي دارایي ته حاصل

      جمله30000  



  ۱۶۲

6000Af .مالیات د بانکي انتقال په واسطه تادیه کوو -	

۹- کوم کس چې تیر کال د کرایې له درکه زموږ مقروض وو، اوس په نغدي توګه زموږ پیس��ې 

را کوي چې مبلغ 7000Af کیږي.

۱۰-له خپلې امتعې څخه د شخيص مقصد لپاره استفاده کوو په 1000Afقیمت رسه .

ج- اختتامیه معامالت:

۱۱- د غیر مستقیم میتود په اساس په دفري قیمت کې د تعمیر شویو ځمکو استهالک 2%.

۱۲- د غیر مستقیم میتود په اساس په دفري قیمت کې د اثاثیې او تجهیزاتو استهالک 10% .

۱۳- لکه څنګه چې په 16مه منره کې و ښ��ودل ش��ول، تادیه شوي مالیات د شپږو میاشتو لپاره 

وو او د هرې میاشتې ونډه زر افغانۍ ده، د شپږ میاشتنیو مالیاتو له جملې څخه 4 میاشتې یې په 

راتلونکي حسابې دورې پورې اړه لري چې موږ په پیشکي توګه تادیه کړېدي.

۱۴- د ربحې له درکه 3000Af  مقروض یو.

۱5- ی��وه کار ګ��ر په م��وږ باندې دعوا وکړه. پ��ه احتیاطي توګه د دې لپاره چ��ې دعوا و بایلو 

4000Af پس انداز کوو.

34000Af ۱۶- د انونتورپه واسطه اخیري موجودي

د پورتني مثال حسايب جملې:

مختلف اکټیف، له اختتامیه بیالنس څخه 

د اختتامیه بیالنس حساب ، له مختلف پسیف څخه

۱- په دې ځای کې واقعي تادیې صورت ندی نیوالی ، نوپه حساب کې نه معامله کیږي.

2000Af ۲- انتقايل پسیف ، له کمیشن څخه

16000Af........څخه د امتعې پیر Creditors ۳- له دائنینو یا

3920Af................................ له بانک څخه   

80Af..... .............د تنزیل له حاصل څخه  

۴- دائنین ، د ویکسلونه له قرضې څخه...........................16000 افغانۍ.

5- پس انداز.........................................15000

  د ترمیم  مخارج ............................2000 افغانۍ.

۶- د ویکسلونو دارایي، د امتعې له پلور څخه 40000 افغانۍ.



۱۶۳

۷- د بانکي تنزیل عوارض 1000   

    بانک  29000     

	-د مالیاتو مخارج، له بانک څخه...................................................6000

۹- نغدې، له ټولو طلباتو څخه.........................................................7000

۱۰- برداشت ، د امتعې له پلور څخه............................................1000

۱۱- د تعمیر شویو ځمکو استهالک د ځمکو د استهالک له مصحیح څخه 600

۱۲- د اثاثیې استهالک ، د اثاثیې او تجهیزاتو د استهالک له مصحیح څخه 800

۱۳- انتقايل اکټیف، د مالیاتو له مخارجو څخه.......................4000

۱۴-د ربحې مخارج، له ټولو دائنینو څخه..............................3000

۱5- د دعوا مخارج، له پس انداز څخه .

۱۶- د ختم بیالنس ، د امتعې له خرید څخه 

۱۷- د امتعې پلور، د امتعې له پیر څخه.....................16000

	۱- مفاد او رضر، د مخارجو له مختلفو حسابونو څخه 

۱۹- مختلفو حسابونو ته، له مفاد او رضر څخه 

۲۰- مفاد او رضر، له شخيص رسمایې څخه 1368  

۲۱- شخيص رسمایه، له برداشت څخه.............................1000

۲۲- وروستی بیالنس، له مختلف اکټیف څخه.

۲۳- مختلف پسیف، له وروستي بیالنس څخه. 



  ۱۶۴

د شپږم څپرکي پوښتنې 

د تحدیدي پستونو د منځته راتلو علتونه واضح کړئ؟. ۱

د پرداخت، عاید، حاصل او مخارجو په برخه کې لنډ معلومات ورکړئ؟. ۲

داکټیف او پسیف د تحدیدي پستونو په برخه کې له مثال رسه معلومات وکړئ؟. ۳

د حس��ابونو له پرانس��تلو وروسته د معامالتو د تحدیدي پستونو په هکله خپل معلومات له . ۴

مثال رسه وړاندې کړئ؟

د حسابونو د تړلو په هکله خپل معلومات ولیکئ؟. 5

د تحدیدي پستونو انحالل له مثال رسه واضح کړئ؟. ۶

په بیالنس کې د پس انداز نقش څه شی دی واضح یې کړئ؟. ۷

د لومړنی توپیر بیالنس څنګه السته راځي، له مثال رسه یې واضح کړئ؟. 	

د دوهم توپیر بیالنس له مثال رسه واضح کړئ؟. ۹

د موجودي او نتایجو بیالنس رسم کړئ؟. ۱۰



۱۶5

 رسچینې او مأخذونه

حسابداری مقدماتی مؤسسه فرهنگی نرش اینده گان ایران  یوسف ولیئی.. ۱

 محاسبه وسنجش مصارف در انستیتوت اداره صنعت کابل  دکتور هربرت »هیرشی«.۲. 

 مؤسسات صنعتی افغانستان پوهنحی اقتصاد پوهنتون بوخوم املان هانس»دگرن«.۳. 

 حسابداری مالی واداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل مرجمین ذبیح الله مدثرمحمد.۴. 

 .5 L.T.D    Dr. Ravi sharma Bharat Law hous P.v.T Fundamentals of Accounting- 

 . new Delh:

 لکچر نوت محاسبه  ریاست عمومی اصالحات اداری اموزگاران کورس ذکر الله.۶. 

 محاسبه رشکت ها مؤسسه کمکی املان وافغانستان دکتور سخي ارشف زی.. ۷



  ۱۶۶

د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په میړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیي او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


