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 تاييد وصول مستندات 9.5.1.2

اعالػات هطتَط تِ سٌس حساتساضي اظ  وِ زض غَضتي ،ضطح زازُ ضس لثليوِ  گًَِّواى 

سٌس  ،) اعالػات هطتَط تِ اػتثاضات ٍ زضيافت/پطزاذت ثثت ضسُ تاضس(،ّوِ لحاػ واهل تاضس

زض ايي ترص تٌْا پطزاظضي وِ  .خْت تاييس ٍغَل هستٌسات تِ ازاضُ زفتطزاضي اضسال هي گطزز

تاييس ترص زفتطزاضي است وِ  ،گيطز ضٍي اسٌاز حساتساضي ٍاغلِ اظ هطاحل لثل اًدام هي

ازاضُ  .تاضس هطاّسُ ٍ تاييس اسٌاز ٍاغلِ ٍ هٌغثك تا سٌس تٌظين ضسُ هي ،هططٍط تِ زضيافت

  :تَاًس ػوليات تاييسٍغَل هستٌسات ضا اظ هسيط شيل اًدام زّس اضي هيزفتطز

 

 تاييد وصول مستندات// اسناد حسابداري // دفترداري // مديريت مالي 
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 .ضا هطاّسُ ًواييس آى ّا هي تَاًيستا اًتراب اسٌاز هَضز ًظط 

 

 

حاٍي تواهي اعالػات الظم زض هَضز يه سٌس  ،سٌس اضسال ضسُ تِ ايي لسوت ،ًواييس وِ زض تػَيط فَق هطاّسُ هي گًَِّواى 

 .تاضس حساتساضي هي
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 "تاييذ دفترداري"ٍ يا اظ هٌَي اهىاًات گعيٌِ   تَاًس اظ ًَاضاتعاض تاالي غفحِ ٍ تا تاييس ًواز ازاضُ زفتطزاضي زض ايي لسوت هي

  .سٌس ضا تاييس ًوايس

 

  :هي ضَزپس اظ تاييس زفتطزاضي پيغام ظيط هثٌي تط ٍاضز وطزى تؼساز ضوائن سٌس ًوايص زازُ 

 

 .زض ايي حالت پيغام ظيط ًواياى ذَاّس ضس .گعيٌِ تاييس ضا اًتراب ًواييس ،پس اظ ٍاضز وطزى تؼساز ضوائن سٌس

 

زض الظم تصوط است  .ضا اًتراب ًواييس "خير"غَضت گعيٌِ  يط اييٍ زض غ "بلي"ًواييس گعيٌِ  زض ايي حالت اگط تؼساز ضوائن ضا تاييس هي

 .تايست هدسز هطاحل تاييس زفتطزاضي ضا عي ًواييس هي ،استفازُ ًواييس "خير"اظ گعيٌِ  وِ غَضتي

تساى هؼٌا . هي ضَزًْايي ضسُ ًوايص زازُ   ،. زض ايي حالت ٍضؼيت خسيسهي ضَزپيغام ظيط ًوايص زازُ  "بلي"پس اظ اًتراب گعيٌِ 

 .تاضس وِ زيگط ػولياتي تط ضٍي سٌس غَضت ًرَاّس گطفت ٍ ايي آذطيي هطحلِ تاييس سٌس هي

 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  شركت في آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ
 3131هاُ                  فرٍرديي

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  7صفحه

  

تط ًوايص سٌس تؼسي يا لثلي زض ليست اسٌاز هطتَط تِ ايي سَالي ًوايص زازُ ذَاّس ضس هثٌي پيغام  ،پس اظ تستي پٌدطُ فَق

 .ترص

 

؛ زض ٍاحسّاي تاتؼِ غيط هستمل اسٌاز حساتساضي پس اظ ًْايي ضسى تايستي وِ تاضس ايي است هغلثي وِ زض ايي ترص لاتل شوط هي

 .لصا زض ايي ًَع ٍاحسّا سٌس عي هطاحل ظيط تِ ستاز اضسال ذَاّس ضس .تِ ستاز اضسال ضًَس

ًوايص زازُ ذَاّس پيغام ظيط  ،تِ تاييس تطسس ٍ تؼساز ضوائن ًيع ٍاضز گطزز  "تاييذ دفترداري"پس اظ ايٌىِ سٌس تا اػوال اتعاض 

 .ضس

 

ٍ ايي تساى هؼٌاست وِ سٌس آهازُ هي ضَزًوايص زازُ  "آهادُ ارسال :ٍضعيت جذيذ" ،ًواييس وِ زض تػَيط هطاّسُ هي ّواى عَض

)اضسال سٌس تِ ستاز( فؼال  اتعاض  ،پس اظ تستي پٌدطُ فَق زض غفحِ سٌس )زض ٍاحسّاي تاتؼِ غيط هستمل( .تاضس اضسال تِ ستاز هي

 .ذَاّس ضس

 

استفازُ  ،(اظ فَق ) هي تَاًيس ،تالفاغلِ پس اظ تاييس زفتطزاضي توايل زاضتِ تاضيس سٌس ضا تِ ستاز اضسال ًواييس وِ زض غَضتي

 .ٍضؼيت سٌس زض ٍاحسّاي غيط هستمل ًْايي ذَاّس ضس ،لاتل شوط است پس اظ اضسال سٌس تِ ستاز .ًواييس
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اظ اضسال  ،پس اظ تاييس زفتطزاضي هي تَاًيس ،سيي سٌس ضا عي يه سٌس تِ ستاز اضسال ًواييستوايل زاضتِ تاضيس چٌ وِ زض غَضتي

آذطيي سٌس هَضز ًظط وِ  لطاض است آى سٌس ٍ  ،"اسٌاد آهادُ ارسال"پٌدطُ  اًتراب ٍ ظيط اظ هسيط ،سٌس ذَززاضي ًوَزُ ٍ زض ظهاى هَضز ًظط

  .( استفازُ ًواييس) "اضسال سٌس تِ ستاز "س ضا اًتراب وطزُ ٍ سپس اظ اتعاض  لثل آى ّوعهاى تِ ستاز اضسال ضًَ وليِ اسٌاز ها

 مديريت مالي// دفترداري // اسناد حسابداري // اسناد آماده  ارسال

 :زض ايي حالت پٌدطُ ظيط ًوايص زازُ ذَاّس ضس

 

پس اظ تاييس ايي  .گصاضي ًواييس سٌس اضسالي تِ ستاز ضا تا هطرػات زلرَاّي ًطاًِ هي تَاًيس ،ًواييس وِ هطاّسُ هي گًَِّواى 

 :هي ضَزپٌدطُ پيغام ظيط هطاّسُ 

 

 .تا تاييس پيغام ظيط هطاّسُ ذَاّس ضس
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يست اسٌاز زض ل هي تَاًيسايي سٌس ضا  .تاضس ًواييس وِ سٌس تٌظين ضسُ زض ٍاحس تاتؼِ زاضاي ٍضؼيت ًْايي ضسُ هي حال هطاّسُ هي

 .ًْايي ذَز هطاّسُ ًواييس

زض ترص اضسال تِ ستاز لازض  ،اسٌاز زض ترص تاييس ٍغَل هستٌسات تِ تطتية ضواضُ سٌس تاييس ًگطزًس وِ زض غَضتيالظم تصوط است 

 .هي ضَزتِ اضسال اسٌاز ًرَاّيس تَز ٍ پيغام ظيط ًوايص زازُ 

 

وليِ اسٌاز ذَز ضا زض زٍ فْطست هطاّسُ ًواييس.  ،طاّسُ اسٌاز زض ليست ّط هطحلِػالٍُ تط ه هي تَاًيسضوا  ،تِ ياز زاضتِ تاضيس

زض  ،ًَيس تاضس ّا تِ غيط اظ پيص ًَيس ٍ اگط زاضاي سايط ٍضؼيت زض ليست اسٌاز پيص ،ًَيس تاضس اگط سٌس تٌظين ضسُ زض هطحلِ پيص

 .ليست اسٌاز ثثت ضسُ تا ٍضؼيت هطتَط تِ ّط سٌس لاتل ضٍيت ذَاّس تَز

 .سٌس هعتَض ضا زض ستاز هطتَعِ هطاّسُ ًواييس هي تَاًيسحال 
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 چاپ اسناد 9.5.1.3

 :تِ هٌظَض چاج اسٌاز حساتساضي هي تَاًيس اظ هسيط السام ًواييس

 چاپ اسناد//اسناد حسابداري//دفترداري//مديريت مالي

 :هي ضَزًوايص زازُ  "ليست اسٌاد حسابذاري"حالت پٌدطُ زض ايي 

 

زض ذػَظ اًَاع  .گعيٌِ ّاي هرتلف چاج زض ظيط پٌدطُ ًوايص زازُ هي ضًَس ،وِ زض تػَيط فَق هطاّسُ هي ًواييس ّواى گًَِ

 .زض ايي ترص اظ تىطاض هىطضات پطّيع ذَاّين ًوَز ،تَضيحات هطتَعِ ػٌَاى گطزيسُ است لثليگعيٌِ ّاي چاج 

 

تسيي  .تاضس ايي است وِ ؛ اهىاى چاج زستِ خوؼي اسٌاز زض ايي ترص هوىي ذَاّس تَز ًىتِ اي وِ زض ايي ترص حائع اّويت هي

ًوَزى اسٌاز ٍ تا اًتراب يىي  پس اظ هطرع .ضا ًگِ زاضتِ ٍ سپس ًسثت تِ اًتراب اسٌاز هَضز ًظط السام ًواييس Ctrlهٌظَض اتتسا وليس 

 .هي ضَزاظ گعيٌِ ّاي چاج ًوايص زازُ ضسُ زض پٌدطُ فَق پيص ًوايص چاج اسٌاز تِ تطتية ًوايص زازُ 

 .زض ايي ظهاى هي تَاًيس ًسثت تِ چاج اسٌاز السام ًواييس
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 اسناد آماده ارسال 9.5.1.4

زض ذػَظ  .تِ ستاز زض ًظط گطفتِ ضسُ است غيط هستملتاتؼِ ايي ترص اظ ًطم افعاض تِ هٌظَض اضسال اسٌاز حساتساضي اظ ٍاحسّاي 

لصا زض غَضتي وِ پس اظ  .ٍ زض لسوت تاييس ٍغَل هستٌسات تَضيحات تىويلي ػٌَاى گطزيسُ است لثلي  ،اضسال اسٌاز حساتساضي تِ ستاز

اظ هسيط ظيط ػوليات اضسال سٌس ضا اًدام  تَاًيس هي ،ًٌواييستاييس ًوَزى سٌس زض ٍضؼيت تاييس ٍغَل هستٌسات السام تِ اضسال سٌس تِ ستاز 

 :زّيس

 مديريت مالي//دفترداري//اسناد حسابداري//اسناد آماده ارسال

 .زض ايي حالت پٌدطُ ليست اسٌاز تِ هٌظَض اًتراب سٌس هَضز ًظط ًوايص زازُ ذَاّس ضس

 ها بستن مانده حساب 9.5.2

 تططح شيل غَضت هي گيطز : هطحلِسِ زض  2068ًسرِ ػوليات تستي هاًسُ حساب ّا زض 

 

 سال هالي  تؼس  1تستي هاًسُ حساب ّا تغَض هَلت ٍ ايداز سٌس افتتاحيِ هَلت تِ ػٌَاى سٌس حساتساضي ضواضُ  هطحلِ اٍل  :

 لبل اظ تْيِ صَضتْاي هالي  

ْت تحت وٌتطل زاضتي غسٍض ّطگًَِ سٌس ًوَزى ترص غسٍض سٌس حساتساضي زضًطم افعاض ًظام ًَيي هالي زضول زاًطگاُ خلفل  هطحلِ زٍم :

 ( زض ٌّگام تْيِ صَضتْاي هاليحساتساضي زضسال لثل اػن اظ ٍاحس ٍ ستاز تَسظ هسيط اهَضهالي ) 

  صَضتْاي هالي حسابطسي ضسُاظ زضيافت  پس "تستي هاًسُ حساب ّا"ًْائي وطزى سٌس حساتساضي هطحلِ سَم : 

 حساب ّا ، فمظ  ضاهل اسٌاز حساتساضي ًْائي هي تاضس.ػوليات تستي هاًسُ ًكتِ بسياض هْن :  

ستِ لصا لثل اظ تْيِ غَضتْاي هالي سال لثل ضطٍضي است ، هاًسُ حساب ّاي هٌسضج زض تطاظ آظهايطي تغَض هَلت زض ًطم افعاض ًظام ًَيي هالي ت

سال يا سٌَات لثل تطاي ػوليات هالي سالداضي ًيع فطاّن ضسُ تا تِ هَاظات تْيِ غَضتْاي هالي سال لثل ، اهىاى استفازُ اظ هاًسُ حساب ّاي 

 تاضس . 

 يازآٍضي هي گطزز زض هطحلِ اٍل تستي هاًسُ حساب ّا ، اهىاى وٌتطل ترطي اظ هَاضز هَغَف تغَض سيستوي زض ًطم افعاض ًظام ًَيي هالي پيص 

سيستوي اػوال ذَاّس ضس ٍ زض غَضت ٍخَز اضىال ، ًطم افعاض  تيٌي ضسُ است تغَضيىِ وٌتطل ّاي هعتَض زض غَضت اًتراب تَسظ واضتط ، تغَض

 هاًغ اظ تستي هاًسُ حساب ّا تغَض هَلت ذَاّس ضس . 
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وٌتطل ّاي هَغَف زض   "اذتتاهيِ / افتتاحيِ ًْائي  "ضاياى شوط است زضغَضت ًْائي وطزى سٌس هَلت تستي هاًسُ حساب ّا عي فيلس 

 ضسُ ٍ زض غَضت ٍخَز اضىال سٌس تستي  هاًسُ حساب ّا ًْائي ًوي ضَز . غفحِ لثل، تسٍى زذالت واضتط اػوال 

ض تسيْي است زض هطحلِ زٍم ٍ تا ّواٌّگي تا هسيطيت اهَض هالي ستاز زاًطگاُ اهىاى غسٍض سٌس حساتساضي تطاي سال هالي لثل ٍخَز زاضتِ ٍ ز

سٌس تستي  هاًسُ حساب ّا ٍ غسٍض  "اذتتاهيِ / افتتاحيِ هَلت  "غَضت غسٍض ّطگًَِ سٌس حساتساضي زض سال لثل تا  فؼال وطزى  فيلس 

 سٌس افتتاحيِ سال خسيس زض ًطم افعاض ًظام ًَيي هالي تغَض اتَهاتيه اغالح هي ضًَس.

 تستي هاًسُ حساب ّا اهىاى غسٍض سٌس حساتساضي زضسال لثل زيگط ٍخَز ًرَاّسزاضت .زض غَضت ًْائي وطزى سٌس حساتساضي 

 

 هاًسُ حساب ّا زض ستاز زاًطگاُ ، ٍاحسّاي تاتؼِ هستمل ٍ غيط هستمل تمطيثاً يىساى است تا ايي تفاٍت وِ :ًحَُ تستي 

( وِ تِ هٌعلِ زضآهس هحسٍز ٍ هططٍط ضسُ هي تاضس ٍ تاظهاى ّعيٌِ 320101زض ٍاحسّاي غيط هستمل حساب ضاتظ اػتثاضات تستاًىاض ) وس  -1

گطزز زض غَضت اًدام ّعيٌِ زض ضاستاي تفاّن ًاهِ هٌؼمسُ تا ستاز زاًطگاُ تايس تِ حساب ػولىطز تستِ ضَز ًطسى تِ ػٌَاى تسّي خاضي تلمي هي 

 ليىي چٌاًچِ زضپاياى سال ، ٍخَُ زضيافتي هػطف ًطسُ ، تِ ستاز زاًطگاُ زض پاياى ّواى سال ػَزت زازُ ًطسُ تاضس ، حساب ضاتظ هصوَض تِ

تؼِ غيط هستمل ) هَخَزي تاًه ( ووتط تِ حساب ػولىطز  تستِ ذَاّس ضس تغَضيىِ زض پاياى سال تِ هيعاى هيعاى ٍخَُ هػطف ًطسُ ًعز ٍاحس تا

( زاضاي هاًسُ تستاًىاض 320101ٍخَُ  ًمس ًعز تاًه / تاًه ّاي لاتل تطزاضت اظ تاتت اػتثاضات هػطف ًطسُ ،  حساب ضاتظ اػتثاضات تستاًىاض ) وس 

 ذَاّس تَز.

 هاًسُ ايي حساب زض غَضت ػَزت ٍخَُ  هطتَعِ غفط ذَاّس ضس. 

گطزز ٍزض حساب ّاي ستاز زاًطگاُ تاثيطي سٌس حساتساضي تستي هاًسُ حساب ّاي ٍاحسّاي تاتؼِ غيط هستمل تِ ستاز زاًطگاُ  اضسال ًوي -2

 تاتؼِ غيط هستمل( تستِ ذَاٌّس ضس .  ًساضز تلىِ هاًسُ حساب ّاي ستاز تغَض يىدا ) تدويؼي اظ حساب ستاز ٍ ول ٍاحسّاي

( 8)اظ آًدائيىِ تستي هاًسُ حساب ّا زض اتتساتِ غَضت هَلت اًدام هي ضَز ، لصا ًطم افعاض تطاي توام اسٌاز حساتساضي تستي هاًسُ حساب ّا 

ىساى تَزى  ضواضُ اسٌاز حساتساضي اذتػاظ هي زّس. اظ عطفي تِ هٌظَض لاتل ضزياتي ٍ ي 900007لغايت   900000ضواضُ سٌس اظ ضواضُ ّاي 

تستي هاًسُ حساب ّا زض ول وطَض، ضواضُ سٌس ّاي هعتَض زض غَضت ًْائي ضسى سٌس تستي هاًسُ حساب ّا يا هَضز ًساضتي زض ستاز يا 

ي هاًسُ حساب ّا ليس ٍاحسّاي تاتؼِ ، تغييط ًرَاّس وطز. ّطچٌس آذطيي ضواضُ سٌس حساتساضي ًْائي ضسُ زض ضطح تواهي اسٌاز حساتساضي تست

 ذَاّس ضس. 

 تطاي آى اذتػاظ يافتِ است . (1)لاتل شوط است سٌس افتتاحيِ هاًسُ حساب ّاًيع زض ول وطَض يىساى تَزُ ٍضواضُ سٌس حساتساضي 

حساب زض پاياى  تستي هاًسُ حساب ّا ، ػوليات تستي هاًسُ -زض لسوت  زفتطزاضي  "سٌس اذتتاهيِ / افتتاحيِ  "زض غَضت فؼال وطزى فيلس 

 ّطسال تاضػايت تَضيحات هٌسضج زض اًتْاي همسهِ ّويي زستَضالؼول، تغَض سيستوي زض ًطم افعاض تططح شيل غَضت هي گيطز :
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 الف ( ًحَُ بستي هاًسُ حسابْاي هَلت:

 

 (900000: )سٌس ضواضُ الف  ( حساب ّاي بَزجِ اي  -1

 زض ايي ٍضؼيت توام حساب ّاي تَزخِ اي زاضاي هاًسُ زض پاياى سال، هؼىَس  ضسُ ٍ هاًسُ آًْا غفط هي ضًَس . 

 

 (900001)سٌس ضواضُ  الف  ( حساب ّاي ّعيٌِ  : -2

لىطز هؼازل تستِ هي ضَز . زض ايي حالت حساب ذالغِ ػو  "( 50ذالصِ عولكطز  زضآهس/ ّعيٌِ  ) کس "ول حساب ّاي  ّعيٌِ تِ حساب 

 (   80905ٍ  809904ٍ وس حساب ّاي  79لغايت   70ول ّعيٌِ زاضاي هاًسُ تسّىاض هي تاضس . ) اظ وس 

 (900002)سٌس ضواضُ  الف  ( حساب ّاي زضآهس  : -3

تِ استثٌاي وس  80ٍ  69لغايت   60تستِ هي ضَز . )اظ وس "  ( 50ذالغِ ػولىطز  زضآهس/ ّعيٌِ  ) وس "ول حساب ّاي زضآهس  ًيع تِ حساب 

 وِ هاّيت ّعيٌِ زاضز(  زض ايي حالت، حساب ذالغِ ػولىطز هؼازل ول زضآهس ّا تستاًىاض هي تاضس.   809905ٍ  809904حساب ّاي 

 (900003)سٌس ضواضُ  الف  ( حساب ّاي ضابط بسّكاض ٍ بستاًكاض   : -4

ذالغِ ػولىطز  زضآهس/ "تِ حساب   (ّاي اًتظاهي ضاتظ ٍ  سايط، ضاتظ سپطزُتستاًىاض )تِ استثٌاي حساب ضاتظ  ول حساب ّاي ضاتظ تسّىاضٍ

 تستِ هي ضَز . " ( 50ّعيٌِ  ) وس 

 گطزًس.( حساب ّاي زائن تلمي هي 3230الي  1230( ٍ سپطزُ ) وسّاي  329909الي  129909حساب ّاي ضاتظ سايط ) وسّاي 
 

 

 ( :5ذالص ) گطٍُ حساب ّاي ب ( ًحَُ بستي هاًسُ حسابْاي هطبَط بِ اضظش 

 

 (900004)سٌس ضواضُ  :  "( 50ذالصِ عولكطز  زضآهس/ ّعيٌِ  ) کس "ب  ( حساب  -1

زض پاياى سال  هٌتمل هي   "53کس  –اضظش ذالص اًباضتِ  "هاًسُ ايي حساب وِ تِ ػٌَاى هاظاز يا وسطي هٌاتغ ّط سال هي تاضس ، تِ حساب 

 گطزز.  

 (900005)سٌس ضواضُ  :  "( 51ت سٌَاتي  ) کستعسيال "ب  ( حساب  -2

غازض ضسُ تاضس ، هاًسُ  "( 51تعسيالت سٌَاتي  ) کس "چٌاًچِ اظ تاتت اغالح اضتثاّات سٌَات گصضتِ ،  اسٌاز حساتساضي تِ عطفيت حساب 

 تستِ ذَاٌّس ضس .  "53کس  –اضظش ذالص اًباضتِ  "حساب هصوَض ًيع زض پاياى سال تِ حساب 
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 (900006)سٌس ضواضُ  :  "( 52سايط تغييطات زض اضظش ذالص ) کس  "ب  ( حساب  -3

استفازُ ضسُ تاضس  ، هاًسُ حساب هصوَض ًيع زض   "( 52سايط تغييطات زض اضظش ذالص ) کس  "اگط تِ ّط زليل  زض عي سال  اظ سطفػل   

 ضس. هٌتمل ذَاّس   "53کس  –اضظش ذالص اًباضتِ  "پاياى سال تِ حساب 

ؼِ ضا زض ًتيدِ زض تطاظ آظهايطي هاًسُ حساب ّا زض پاياى سال ، فمظ هاًسُ حساب ّاي زائن وِ غَضت ٍضؼيت هالي) تطاظًاهِ( ستاز/ ٍاحسّاي تات 

 . تطىيل هي زٌّس تِ ّوطاُ حساب ّاي اًتظاهي زاضاي هاًسُ هي تاضٌس

صَضت تغييطات زض ٍضعيت هالي ٍ گطزش حساب تغييطات  "اي هالي زض غَضت ّ 900006لغايت  900001ًتايح اسٌاز حساتساضي ضواضُ 

 ّطسال  ستاز / ٍاحسّاي تاتؼِ هستمل لاتل هطاّسُ هي تاضس .  "زض اضظش ذالص 

 (900007اي  : )سٌس ضواضُ ج ( ًحَُ بستي هاًسُ حسابْاي تطاظًاهِ

 

تسّىاض ٍ هتماتالً توام حساب ّاي ول  "  990201کس  -تطاظ اذتتاهيِ   "تِ هيعاى خوغ ول توام حساب ّاي زائن تسّىاضزض تطاظًاهِ ، حساب 

 هعتَض ، تستاًىاض هي ضًَس .

ًيع تستاًىاضهي  "  990201کس  -تطاظ اذتتاهيِ   "هضافاً  توام حساب ّاي تستاًىاض تطاظًاهِ ًيع تِ ّويي ضٍش تسّىاض ضسُ ٍ هتماتالً  حساب 

 تطاظ افتتاحيِ / اذتتاهيِ هؼازل خوغ ضيالي حساتْاي زائن تسّىاض يا تستاًىاض هي تاضس.ضَز . زض ًْايت  هثلغ ضيالي سطفػل 

 ضوٌاً حساب ّاي اًتظاهي زاضاي هاًسُ ، هؼىَس ضسُ ٍ زض اًتْاي ّويي سٌس حساتساضي هٌؼىس هي گطزز.

زض غَضت زاضتي هاًسُ تِ حساب ّاي  "912101کس  -شذيطُ تاهيي اعتباض "حساب   " و912001کس -تاهيي اعتباض  "هضافاً  زٍ حساب 

گطزًس ) شذيطُ تاهيي اػتثاض سٌَاتي( تثسيل ٍ تِ ػٌَاى حساب ّاي تطاظًاهِ اي )زائن ( تلمي هي 912109)تاهيي اػتثاض سٌَاتي (ٍ 912009سٌَاتي 

. 

 

 (1حساتساضي افتتاحيِ )ضواضُ زض غَضت اًتمال تِ سال تؼس تِ ػٌَاى سٌس  900007ضاياى اّويت است سٌس حساتساضي ضواضُ 

 تلمي هي گطزز. 

: چٌاًچِ پس اظ تستي  هاًسُ حساب ّا تغَض هَلت ، ّطگًَِ سٌس حساتساضي خسيس زض سال لثل غازض گطزز ، تطاي تاظساظي ٍ  ًكتِ بسياض هْن

 . لسوت تستي هاًسُ حساب ّا فؼال ضَزهدسزاً زض   "اذتتاهيِ / افتتاحيِ هَلت  "اغالح سيستواتيه سٌس ّاي غازضُ ضطٍضت زاضز فيلس 

ًاهِ هالي ٍ هعاهالتي هصَب زاًطگاُ ّاي علَم پعضكي ، ٍاحسّاي تابعِ هستمل  تاپاياى اضزيبْطت ٍ ستاز زاًطگاُ بايس  آييي 4ٍ هازُ  10ٍفك بٌس ّفت هازُ 

سام ًوايٌس . بطاي اًجام ايي اهط ضطٍضي است ، اهَضهالي ستاز ٍ ٍاحسّاي تا پاياى ذطزاز هاُ سال بعس ًسبت بِ  تْيِ ٍ اضائِ صَضتْاي هالي ًْائي ضسُ ذَز ال

با ٍاحسّاي  تابعِ پس اظ اطويٌاى اظ صحت هاًسُ حساب ّاي هٌسضج زض تطاظ آظهايطي هٌتْي بِ پاياى اسفٌس هاُ ّطسال ، اًطباق حساب ّاي فيوابيي ستاز

  سيستوي ٍ غيط سيستوي صَضت گيطز. تابعِ هستمل ٍ غيط هستمل ٍ اعوال حسالل کٌتطلْاي الظم
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 اختتاميه/افتتاحيه موقت 9.5.3

گعيٌِ  اظ هسيط شيل 93ٍ آغاظ عوليات سال هالي  92زض ظهاى اتوام سال هالي 

 :ضا اًتراب کٌيساذتتاهيِ/افتتاحيِ هَلت 

 ها/اختتاميه/افتتاحيه موقت مديريت مالي/دفترداري/بستن مانده حساب

 

 

بطضسي اطالعات سال هالي بطاي ايجاز سٌس اذتتاهيِ هَلت ٍ بستي "اي با عٌَاى  پٌجطُ

 ضَز باظ هي"ّا حساب
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 کٌس. بِ پطزاظش هيسيستن ضطٍع  "ضطٍع"با اًتراب گعيٌِ ضَز کِ  ًوايص زازُ هي ،بسٍى اطالعاتليستي     

  :باضس زّس کِ بِ ضطح شيل هي ضا هَضز پطزاظش لطاض هيکٌتطل سيستوي  12ًطم افعاض 

 ذيط بلي ضـــــطح ضزيف

 صحيح ذطا باضس؟ زاضاي هاًسُ پاياى زٍضُ هي 309901 حساب کس با کاال سيذط حساب هاًسُآيا  1

 صحيح ذطا باضس؟ زاضاي هاًسُ پاياى زٍضُ هي 309902 حساب کس ذسهات با سيذط حساب هاًسُآيا  2

 صحيح ذطا باضس؟ زاضاي هاًسُ پاياى زٍضُ هي 309903 حساب کس با ذسهات ٍ کاال سيذط افعٍزُ اضظش بط اتيهال حساب هاًسُآيا  3

 صحيح ذطا کِ فالس سٌس حسابساضي باضس؟ اي ٍجَز زاضز آيا حَالِ 4

 صحيح ذطا فالس سٌس حسابساضي باضس؟کِ  آيا ضسيسي ٍجَز زاضز 5

 صحيح ذطا آيا کاضت اهَالي زض لسوت ٍيطايص ٍ تكويل کاضت اهَال ٍجَز زاضز؟ 6

 صحيح ذطا آى صازض ضسُ است؟ آيا عوليات ضواضش کاال بصَضت کاهل اًجام ضسُ ٍ زض صَضت ٍجَز اضافِ/کسطي اًباض، ضسيس/حَالِ 7

 صحيح ذطا آيا توام اسٌاز حسابساضي صازضُ زض ٍضعيت ًْايي لطاض زاضًس؟ 8

 صحيح ذطا اي ٍجَز زاضز کِ زض لسوت اطالعات تاييس ًطسُ باضس؟ آيا حَالِ 9

 صحيح ذطا آيا ضسيسي ٍجَز زاضز کِ زض لسوت اطالعات تاييس ًطسُ باضس؟ 10

 صحيح ذطا آيا ضسيسي ٍجَز زاضز کِ ًطخ گصاضي ًطسُ باضس؟ 11

 صحيح ذطا باضس؟ زاضاي هاًسُ پاياى زٍضُ هي 140299 حساب کس کٌتطل ًسد زضيافت ضسُ، اضسال ًطسُ با حساب هاًسُآيا  12

 

 .ضَز ًوايص زازُ هي "ذغا" تا ػٌَاى "ًتيدِ"ٍ زض ستَى  تطخستِ آى تِ ضىل  ضزيف ،آيس پطزاظش سيستن تَخَز هيذغاّايي وِ پس اظ 

 

 ضَز. ًوايص زازُ هي "غحيح"تِ غَضت  "ًتيدِ"هاتمي زض ستَى 
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تَاى غطف ًظط اظ  هَلت، هي ذغا زض ليست ًوايص ٍخَز زاضتِ تاضس ٍ ترَاّيس سال هالي تؼس ضا فؼال وٌيس)زض لسوت اذتتاهيِ/افتتاحيِ چٌاًچِ

تطاي ضزيف ّايي وِ زض  ضا "ًازيسُ تگيط"گعيٌِ ، "اّويت"تايس زض ستَى هطتَط تِ  ؛(ضَز، سال هالي تؼس ضا فؼال ًوَز ذغاّايي وِ ًوايص زازُ هي

 فؼال وٌيس. ،ًوايص زازُ هي ضَز "ذغا"ستَى ًتيدِ تا ػٌَاى 

 

 

 .وليه وٌيس "تلي"تايس ضٍي گعيٌِ ضَز وِ  پس اظ اًتراب گعيٌِ فَق، پيغاهي ًوايص زازُ هي 
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  "تلي"ضَز وِ تا اًتراب گعيٌِ  ًوايص زازُ هي پيغام زيگطي

 

 گطزز. تاظساظي هي 93سال هالي  هَلت ٍ افتتاحيِ 92سٌس اذتتاهيِ هَلت سال هالي 

 

 

 ضا اًتراب وٌيس،  "ذيط"اگط گعيٌِ 

 

 ضَيس.  ذاضج هي "ّا تطضسي اعالػات سال هالي تطاي ايداز سٌس اذتتاهيِ هَلت ٍ تستي حساب"تسٍى ّيچ تغييطي اظ پٌدطُ 

ٍ افتتاحيِ  92اظ تَليس سٌس اذتتاهيِ هَلت سال هالي پس  ،ظهاى ٍخَز ًساضز ّنتا تَخِ تِ ايٌىِ اهىاى تاظ هاًسى تيص اظ زٍ سال هالي تِ غَضت 

ضا فيلتط وطزُ ٍ گعيٌِ لفل واضتط ضا تطاي ستاز ٍ توام  91، سال هالي "ٍيطايص ٍضؼيت لفل سال هالي"تايس اظ لسوت  ،93هَلت سال هالي 

 ٍاحسّاي تاتؼِ فؼال وٌيس
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 نکته بسيار مهم:

 "سال اىيپا زض( يگطزاً اًثاض) واال ضواضش اظ يًاض اًثاض اضافات/وسط ثثت "اظ تطعطف وطزى ذغاي هطتَط تِ چٌاًچِ؛ غطف ًظط  .1
ضا ضسيس/حَالِ هطتَعِ  "ّاي تاييس ًطسُ ضسيس/حَالِ"اظ لسوت  )غازض وٌيساي زض سال هالي هعتَض  ٍ ضسيس/حَالِ ضا فؼال 93سال هالي

ضسيس/حَالِ ثثت  93)تطاي اًثاضي وِ زض سال هالي ٍخَز ًرَاّس زاضت 92ضواضش واال زض سال هالي اهىاى اًدام فطآيٌس ، (تاييس وٌيس

 /افتتاحيِاذتتاهيِ"ّا زض لسوت  ػوليات هطتَط تِ ًْايي وطزى اذتتاهيِ حساب ،گطزز هي غاي هطتَعِ تاػثذ .ضسُ است(

 92 هالي َخَز آهسى هطىل فَق، ػوليات ضواضش واال زض سالتسيْي است؛ تِ هٌظَض پيطگيطي اظ ت .تػَضت واهل اًدام ًطَز"ًْايي

 .السام تِ غسٍض ضسيس/حَالِ وٌيس 93ٍ پس اظ آى زض سال هالي  تػَضت واهل اًدام ضَز

ػوليات هحاسثِ  93تؼس اظ فؼال وطزى سال هالي ضا زض سيستن اًدام زّيس،  92وِ ترَاّيس ػوليات هحاسثِ استْالن سال هالي  ظهاًي .2

وِ لفل واضتط ضا فؼال  زضغَضتي. تَليس ضَز 93ٍ  92تا سٌس حساتساضي استْالن سال هالي  اًدام زّيس 93زض سال هالي  ضا استْالن

تا ٍ  تاضس هي 92ٍ  91هطتَط تِ سال هالي  هحاسثِ ضسُ، ػوليات هحاسثِ استْالن ضا اًدام زّيس، استْالن 92 هالي  ًىٌيس ٍ زض سال

 ؛ضَز ايي هَضَع تاػث هي .ضَز تَليس هي 91استْالن زض سال هالي تاظساظي ضسُ سٌس حساتساضي ٍخَز تغييط زض اعالػات استْالن، 

   ّا هغايطت زاضتِ تاضس.  زض تطاظ آظهايطي حسابتا اعالػات هٌسضج  91ّاي هالي  اعالػات هٌسضج زض غَضت
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 ويرايص قفل سال مالي 9.5.4

ظهاى ٍخَز ًساضز،  هىاى تاظ هاًسى تيص اظ زٍ سال هالي تِ غَضت ّنتا تَخِ تِ ايٌىِ ا

تَسظ ًطم افعاض لفل ذَاّس ضس. تا  89، تِ غَضت ذَزواض سال 91پس اظ فؼال ضسى سال هالي 

، زض غَضت ًياظ، اهىاى لفل ًوَزى هَلت ايي 90تَخِ تِ اتوام ػوليات ثثت اعالػات زض سال 

ٍخَز زاضز. تطاي ايي هٌظَض هي تَاًيس اظ  90خسيس زض سال سال هالي خْت ػسم ثثت اعالػات 

 ضا اًتراب ًواييس : "ٍيرايش ٍضعيت قفل سال هالي"هسيط ظيط گعيٌِ 

 ها داري/ بستن مانده حسابمديريت مالي / دفتر 

 

 ، پٌدطُ ظيط ًوايص زازُ ذَاّس ضس : 91تا اًتراب گعيٌِ فَق زض غَضت فؼال ًثَزى سال هالي 
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 ٍخَز زاضز. "كاربر"ٍ  "سيستن"زض پٌدطُ فَق زٍ ًَع لفل 

لفل واضتط، خْت فؼال ًوَزى لفل هَلت سال هالي هَضز ًظط تَسظ واضتط تَزُ ٍ لفل سيستن ًيع تؼس اظ فؼال ضسى سال هالي خسيس 

 ( تَسظ ًطم افعاض فؼال ذَاّس ضس .91)زض حال حاضط 

فؼال ضسُ است. فؼال ضسى ايي  90تِ ػلت فؼال تَزى سال هالي  89سيستوي سال  ّواى گًَِ وِ زض تػَيط هطاّسُ هي ضَز، لفل

 لفل زائوي تَزُ ٍ اهىاى ثثت ّطگًَِ ػولياتي ضا اظ واضتط سلة ذَاّس ًوَز.

 ، تػَيط فَق تِ غَضت ظيط تغييط ذَاّس ًوَز :91ٍ فؼال ًوَزى سال هالي  90زض غَضت تستي هاًسُ حساب ّاي 
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، خْت 90ّاي سيستن ٍ واضتط تِ غَضت ذَزواض فؼال ضسُ است. تا تَخِ تِ اتوام ثثت ػوليات زض سال هالي  لفلزض تػَيط فَق 

 خلَگيطي اظ ثثت اعالػات خسيس، هي تَاًيس ًسثت تِ فؼال ًوَزى لفل واضتط تطاي ايي سال هالي السام ًواييس. تطاي ايي هٌظَض هي تايست:

 ضٍي ضزيف هَضز ًظط وليه ًوَزُ؛ -

 ه لفل واضتط ضا فؼال ًوَزُ؛تي -

 ضٍي ضزيف زيگطي وليه ًوَزُ تا اعالػات ضزيف خاضي تاييس گطزز. -

 ساظي اعالػات السام ًواييس. ًسثت تِ شذيطُ -

 فؼال ذَاّس ضس: 90زض ايي حالت لفل سال هالي تطاي سال 
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 ايص زازُ ذَاّس ضس :، ٌّگام شذيطُ ساظي اعالػات پيغام ظيط ًو90زض غَضت ثثت اعالػات زض سال هالي 

 

 پيغام ظيط ًوايص زازُ ذَاّس ضس : 88ٍ  89اها زض غَضت ثثت اعالػات زض سال 

 

تا تَخِ تِ هتي زٍ پيغام، هطاّسُ هي ضَز وِ پيغام اٍل تا فؼال تَزى لفل واضتطي ٍ پيغام زٍم تا فؼال تَزى لفل سيستوي ًوايص 

 زازُ ذَاّس ضس.

ى ضس، لفل واضتطي، لفل هَلت تَزُ ٍ زض غَضت ًياظ تِ اًدام ػوليات اغالحي، اهىاى فؼال ًوَزى گًَِ وِ پيص اظ ايي ػٌَا ّواى

، وليه تط ضزيف زيگط ٍ سپس شذيطُ اعالػات، هي « لفل واضتط» ٍخَز زاضز. تطاي ايي هٌظَض ًيع تا تطزاضتي تيه  90هدسز سال هالي 

 ضا هدسز فؼال ًوَز. 90تَاًيس سال هالي 

 

 

 

 

 

 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  شركت في آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ
 3131هاُ                  فرٍرديي

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  24صفحه

  

 اختتاميه/افتتاحيه نهايي 9.5.5

ّاي هالي تاييس ضس ٍ اظْاض ًظط حساتطس هستمل اضائِ ضس، ًثايس  وِ غَضت ظهاًي

 "اذتتاهيِ/افتتاحيِ ًْايي"ايداز ضَز؛ تسيي هٌظَض تايس گعيٌِ  92ّيچگًَِ ثثتي زض سال هالي 

  ضا اظ هسيط شيل اًتراب وٌيس

      ختتاميه/افتتاحيه نهاييا//ها بستن مانده حسابمديريت مالي//دفترداري//

تاظ "ّا ٍ تستي حساب ًْاييتطضسي اعالػات سال هالي تطاي ايداز سٌس اذتتاهيِ "پٌدطُ هطتَط تِ 

وٌس)ّواًٌس لسوت  سيستن ضطٍع تِ پطزاظش هي "ضطٍع"ضَز وِ تا اًتراب گعيٌِ  هي

 (.هَلتاذتتاهيِ/افتتاحيِ 

 

 ضسُ ضا هَضز تطضسي لطاضزازُ ٍ اغالح وٌيسزض ايي لسوت تايس توام ذغاّاي ًوايص زازُ 
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 ضَيس لاتل شوط است؛ چٌاًچِ ذغاّاي ًوايص زازُ ضسُ ضا اغالح ًىٌيس ٍ گعيٌِ تثٌس ضا اًتراب وٌيس، تا پيغام شيل ضٍتطٍ هي

 

 

 

 

 ضا اًتراب وٌيس  "تثٌس"پس اظ تطعطف وطزى توام ذغاّا، گعيٌِ 
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 وليه وٌيس "تلي"ضَز وِ تايس ضٍي گعيٌِ  ًوايص زازُ هيپس اظ اًتراب گعيٌِ فَق، پيغاهي 

 

 

 

 

  "تلي"ضَز وِ تا اًتراب گعيٌِ  پيغام زيگطي ًوايص زازُ هي   
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  "ذيط"ضَز وِ تا اًتراب گعيٌِ  پيغاهي تِ ضطح شيل ًوايص زازُ هي

 

 گطزز. هيتاظساظي  93ٍ افتتاحيِ ًْايي سال هالي  92سٌس اذتتاهيِ ًْايي سال هالي 

 

 ضا اًتراب وٌيس،  "ذيط"اگط گعيٌِ 

 

  ضَيس. ذاضج هي "ّا تطضسي اعالػات سال هالي تطاي ايداز سٌس اذتتاهيِ هَلت ٍ تستي حساب"تسٍى ّيچ تغييطي اظ پٌدطُ 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  شركت في آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ
 3131هاُ                  فرٍرديي

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  28صفحه

  

 اطالعات ابتداي دوره 9.5.6

ًظط زاضتِ ضا تِ ػٌَاى سال آغاظ تغييط ضٍيِ حساتساضي، زض  90وِ هطوعي، سال  زض غَضتي

تاضس هي تايست اعالػات هاًسُ الالم تؼْسي) حساب ّايي وِ ثثت سَاتك آى تِ ٍاسغِ تغييط ضٍيِ 

 حساتساضي غَضت هي گيطز ( ضا اظ هسيط ظيط ثثت ًوايس:

 

 مديريت مالي // دفترداري // اطالعات ابتداي دوره 

 

 

تٌسي حساب ّا زض واضتط حسة هَضز هي تَاًس حساب هَضز ًظط ذَز ضا تط اساس عثمِ 

 عثمِ هطتَعِ هطاّسُ ٍ ًسثت تِ ثثت هاًسُ آى ّا السام ًوايس.
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پس اظ اًتراب گطٍُ اغلي حساب، غفحِ فَق ًوايص زازُ هي ضَز وِ زضج اعالػات زض ايي غفحِ ًيع هطاتِ هطاحل پيطيي ذَاّس 

 تَز.

 زض ثثت اعالػات اتتساي زٍضُ زٍ ًىتِ شيل حائع اّويت است:

تَخِ تِ ايي گعيٌِ تِ خْت ضٌاسايي عطف حساب اًتراتي تَسظ ًطم افعاض تطاي ثثت سٌس سيستوي تغيير روش:گزينه  .1

گصاضي گعيٌِ هصوَض عطف حساب هَضز استفازُ تَسظ ًطم افعاض  زضغَضت ػالهت اّويت زاضز.( تىويل سٌس افتتاحيِ )

تغييط زض ضٍيِ حساتساضي ذَاّس تَز  –يىي اظ حساب ّاي تؼسيالت سٌَاتي ( تا زضًظط گطفتي هٌثغ اػتثاضي) حسة هَضز 

ّا لثل اظ تؼسيالت هي  ٍ ػسم ػالهت گصاضي گعيٌِ تغييط ضٍش ًيع هٌدط تِ تَليس سٌسي تا عطف حساب ذالع زاضايي

ايي هاًسُ آى ّا تِ چطاوِ ضٌاس. الظم تِ شوط است وِ تطاي الالم تؼْسي ػالهت گصاضي گعيٌِ هصوَض العاهي است. گطزز

 .ٍاسغِ تغييط زض ضٍيِ حساتساضي غَضت گطفتِ است

تؼييي ًَع حساب ًيع زض ًمسي يا تؼْسي تَزى سٌس سيستوي هَثط است تسيي هؼٌا وِ هاًسُ حساب تعيين نوع حساب: .2

آى  وِ ػسم تَخِ تِ. ّاي ًمسي هي تايست عي سٌس ًمسي ٍ هاًسُ حساب ّاي تؼْسي، عي سٌس تؼْسي ثثت گطزًس

 .هٌدط تِ تطٍظ هغايطت زض گعاضش تطاظ ًمسي هي گطزز

 .سايط هَاضز هطتَط تِ ايي ترص زض لسوت تىويل سٌس افتتاحيِ تِ تفػيل ضطح زازُ ضسُ است
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 تکميل سند افتتاحيه 9.5.6.1

هَخَزي ّاي  ،شذايط ،تستاًىاضاى ،تسّىاضاىتىويل سٌس افتتاحيِ ػوستا ضاهل ضٌاسايي 

 .تاضس وياًثاض ٍ اهَال

 :اظ هسيط ظيط السام ًواييس ،تِ هٌظَض تىويل اعالػات سٌس افتتاحيِ

 اطالعات ابتداي دوره// دفترداري // مديريت مالي 

تايست زض  ّاي زائن وِ هي ي حساب هدوَػِ ،ًواييس وِ زض لسوت فَق هطاّسُ هي

الة ّايي وِ زض ل حال وافيست تا حساب .ٍخَز زاضًس ،تىويل سٌس افتتاحيِ هٌظَض ضًَس

گيطًس ضا ٍاضز ًواييس تا سٌس هَضز ًظط  ّاي لاتل هطاّسُ زض تػَيط فَق لطاض هيهدوَػِ گطٍُ

تِ ذاعط زاضتِ تاضيس زض  .تطاي هثال اتتسا زاضايي خاضي ضا اًتراب ًواييس .تىويل ٍ اضسال ضَز

 :ّايي تايستي ضٌاسايي ٍ ثثت ضًَس وِ حساب ،ايي لسوت

 .اًس ٍش تؼْسي زاضاي هفَْم ّستٌس ٍ زض اثط تغييط ضٍش ايداز ضسُزض حساتساضي تط هثٌاي ض: اٍال

ٍ ها لثل  89ّا زض سال  تِ ػثاضت زيگط سَاتك ايداز ايي حساب .زاضاي هاًسُ تَزُ اًس( 01/01/1390زض تاضيد )زض اتتساي زٍضُ: ثاًيا

 .آى يافت ضَز

 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  شركت في آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ
 3131هاُ                  فرٍرديي

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  31صفحه

  

ّايي  تِ غَضت گعيٌِ ،ّاي خاضي ّاي ول گطٍُ زاضايي ّاي حسابتواهي سط فػل ،فطهاييس وِ زض تػَيط فَق هالحظِ هي ّواى عَض

  .زض يه ضزيف تاالي غفحِ ٍخَز زاضًس

 

زض ايي حالت حساب اًتراتي  ،حساب هَضز ًظط وليه ًواييس tabتايست تط ضٍي  خْت اًتراب ٍ استفازُ اظ يه حساب اتتسا هي

 .ّاي ول ًواياى ذَاٌّس ضس خعء هؼيي زض لسوت ظيطيي ضزيف سطفػل حسابّاي  ّاي هؼيي ٍ تِ تثغ آى حساب تغييط ضًگ زازُ ٍ حساب

ّاي هؼيي ٍ خعء هؼيي آى تِ غَضت پيص  ّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي ضثِ تداضي تاضس، حساب تِ ػٌَاى هثال اگط حساب ول اًتراتي ضوا، حساب

 .فطؼ تِ ضىل ظيط لاتل هطاّسُ است

 

 .استفازُ ًواييس اظ ػالهت  ،حال وافيست تطاي اًتراب حساب ّاي زيگط

 

تطاي ثثت الالم تِ هٌظَض ايداز سٌس افتتاحيِ، پس اظ اًتراب سط فػل حساب ول اظ ضزيف تاالي غفحِ، حساب هؼيي ٍ خعء هؼيي 

 هَضز ًظط ضا ٍاضز ًواييس. تِ ػٌَاى هثال:

 ّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي ضثِ تداضي : حسابحساب ول

 ّاي زضيافتٌي ضثِ تداضي  : حسابحساب هؼيي

 ّا : سايط هَسسات ٍ ضطوتحساب خعء هؼيي
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، ضطح، ًَع حساب، 2، تفػيل1وِ زض تػَيط فَق هطرع است، پس اظ اًتراب حساب خعء هؼيي، هَاضز هطتَط تِ تفػيل ّواى عَض

 .هي ضَزًَع اضظ، ًطخ تسؼيط ٍ هثلغ هطاّسُ 

 .ػات تىويلي زيگطي ًيع خْت ثثت ًوايص زازُ ذَاٌّس ضساعال ،الظم تصوط است تا اًتراب گعيٌِ 

ذَززاضي ذَاّين  آى ّالصا اظ ضطح  ،تاضٌس هطاتِ تٌظين سٌس هي ...هثلغ ٍ ،ضطح ،2تفػيل  ،1اًتراب اعالػات هطتَط تِ تفػيل 

 .ًوَز

 :زض ذػَظ ثثت اعالػات فَق ًىات ظيط ضا ضػايت ًواييس

 .تفػيل يىي ضا اًتراب ًواييس وِ هاًسُ حساب تِ ٍاسغِ آى تِ سال خاضي هٌتمل ضسُ است ،زلت ًواييس 1خْت ثثت تفػيل  .1

لصا ٌّگام ثثت اظ تفػيل  ،تاضٌس ّاي گصضتِ هي هاًسُ ّاي سٌَات سال "تكويل سٌذ افتتاحيِ"تسليل ايٌىِ اعالػات ثثت ضسُ زض  .2

 .ّاي سٌَاتي استفازُ ًواييس 2

 ،آى ضا تِ ٍخَز ًياٍضزُ ايس  لثليًياظ زاضيس وِ  تساي زٍضُ هتَخِ ضسيس وِ تِ حساب تفػيلياگط ٌّگام ٍاضز ًوَزى اعالػات ات .3

ّا ٍاضز ساذت  ي هطتَط تِ اعالػات اتتساي زٍضُ )تىويل سٌس افتتاحيِ(، اظهٌَي اغلي سيستنتا تاظ گصاضتي پٌدطُ هي تَاًيس

ي اغلي  يي ًىتِ تَخِ زاضتِ تاضيس وِ پس اظ تاظگطت تِ غفحِهَضز ًظط ذَز ضا ايداز ًواييس. تِ ا 1ّا ضسُ ٍ تفػيل حساب

ذَز هطاّسُ ًىطزيس، اظ ًواز تاظذَاًي اعالػات  1ساذتِ ضسُ ضا زض ليست تفػيل 1تفػيل وِ زض غَضتي)اعالػات اتتساي زٍضُ( 

َضز تواهي لاتل هطاّسُ است، استفازُ ًواييس.)ايي ػول زض ه 1ي ساذت تفػيل( وِ زض لسوت فَلاًي غفحِ) 

 تاضس.( افعاض ًيع هطاتِ هي ّاي زيگط ًطملسوت

 .وٌس ًيع غسق هي 2ّاي تفػيل  هَضز شوط ضسُ زض تٌس فَق زض ذػَظ حساب .4
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تاتت اًتمال  :تِ ػٌَاى هثال .ضطح ضزيف زلرَاُ ذَز ضا ٍاضز ًواييس هي تَاًيس ،زض لسوت تؼسي تِ هٌظَض تىويل سٌس افتتاحيِ

 ....ٍ 91ّا تِ سال  حساب

زض  .ٍاضز لسوتي وِ تا ًام اعالػات تىويلي هطرع است ضَيس ،....ٍ 1پس اظ ثثت اعالػات هطتَط تِ وس  حساب ٍ تؼييي تفػيل 

 :تايست تٌظيواتي اًدام ضَز تا سيستن زٍ ػول ضا تِ غَضت ذَزواض اًدام زّيس ايي ترص هي

زض سغح خعء هؼيي زض ترص فَلاًي غفحِ اًتراب تؼييي عطف حساب اًتراب ضسُ زض تىويل سٌس افتتاحيِ )حساتي وِ  -

 .ًوَزيس (

هؼٌي ٍ هفَْم آى ايي است وِ حساب اًتراب   ،اگط ًَع حساب ًمسي تاضس .ًمسي تَزى حساب اًتراب ضسُ تؼييي ًمسي يا غيط -

هٌدط تِ  ،ّا زض ًتيدِ اًتراب ًَع ًمسي تطاي حساب .تاضس ضسُ زاضاي سطفػل هطتطوي زض حساتساضي تط هثٌاي ًمسي ًيع هي

تسيي هؼٌي است وِ   ،ًمسي اًتراب ضَز غيط ،ٍ اگط ًَع حساب هي ضَزگعاضش ًمسي )گعاضش تط هثٌاي حساتساضي ًمسي( ًيع 

تِ  ،سيسطفػل اًتراب ضسُ زض حساتساضي تط هثٌاي ًمسي ٍخَز ًساضتِ ٍ  آى سطفػل حساب تا تغييط ضٍش تِ حساتساضي تؼْ

زض ايي لسوت تِ زليل آًىِ ًحَُ ػولىطز تايستي هٌغثك تا اخطاي گام سَم وِ ّواًا ثثت ٍ ايداز سَاتك زض  .ٍخَز آهسُ است

تٌاتطايي زض ايي هَاضز تايستي ًَع حساب  ،اًس تاضس ّايي است وِ زض حساتساضي تط هثٌاي ضٍش ًمسي ضٌاسايي ًطسُ هَضز حساب

 ًَع حساب ضا اًتراب ٍ غيط فؼال ًوَزُ است ( ،) زض هَاضزي ًطم افعاض حسة هَضز .ضَزًمسي تاييس  تا ػثاضت غيط

 .زض ًتيدِ زض اًتراب ًَع حساب زلت الظم ضا هثصٍل فطهاييس

 

           .تاضس هيتغييط ضٍشگعيٌِ  ،ترص هَخَز زض ايي فطم هْن تطيي

گطزيس ٍ زض اثط تغييط ضٍش  ش ًمسي اظ حساب اًتراب ضسُ استفازُ ًويتسيي هؼٌي است وِ زض ضٍ ،اگط ايي گعيٌِ زاضاي ػالهت تاضس

هطرع  ،تا عطف زيگط حساب زض سٌسي وِ زض ًْايت تَسظ سيستن تَليس ذَاّس ضس هي ضَزّوعهاى تاػث  ،ايي ػول .تَخَز آهسُ است

  .ضَز ٍ هفَْم آى تؼسيالتي ذَاّس تَز وِ تِ ٍاسغِ تغييط زض ضٍش حساتساضي ٍ تِ ٍاسغِ استفازُ اظ حساب هعتَض تايس اًدام پصيطز

ضا اًتراب ًواييس تا اعالػات هطتَعِ زض تاست گعيٌِ تاييس  پس اظ ثثت حساب ٍ اًدام تٌظيوات ٍ ٍيژگي ّاي هطتَعِ هي

 .ضزيف خاضي ثثت گطزًس
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 :هي ضَزضٍش اضائِ  2 ،هٌظَض تاييس يه سغط تِ

( استفازُ ضَز ٍ يا فمظ اظ گعيٌِ تاييس )تَاى اظ اتعاض تاييس ٍ تؼسي) هي ،اگط تِ سغط زيگطي تدع سغط خاضي ًياظ تاضس

 .( اًتراب ضَز( استفازُ ضَز ٍ تالفاغلِ تؼس اظ آى اتعاض خسيس)

(  اظ ًواز تاييس) ،تطاي ايداز اعالػات اتتساي زٍضُ تاضس وِ زض ايي حالتسغط پاياًي آى گطٍُ حساب  ،اگط سغط خاضي

 .استفازُ ًواييس

  .استفازُ ًواييس تا اعالػات زض ًطم افعاض شذيطُ ضَز ،( وِ تاالي غفحِ لاتل هطاّسُ استزض پاياى ػوليات اظ اتعاض شذيطُ )

 ،اعالػات اتتساي زٍضُ ،يؼٌي اتتسا اظ هٌَّاي اغلي سيستن .هطاتِ ػول ضَزاي  ّاي تسّي ٍ اًتظاهي ًيع تايس تِ گًَِ تطاي حساب

 .گطٍُ حساب هَضز ًظط اًتراب ضسُ سپس الالم افتتاحيِ ٍ ايداز سَاتك تِ ثثت تطسٌس

تطاي  .هي ضَزّاي شذيطُ ضسُ زض لسوت تىويل سٌس افتتاحيِ تِ غَضت هتوطوع ٍ زض يه سٌس هطاّسُ زض ًْايت تواهي ثثت

  :گعيٌِ تىويل سٌس افتتاحيِ ضا اًتراب ًواييس ،اظ هسيط ظيط "تكويل سٌذ افتتاحيِ"ّسُ اعالػات شذيطُ ضسُ ٍ سٌس حساتساضي هطا

 مديريت مالي // دفترداري // اطالعات ابتداي دوره // تكميل سند افتتاحيه

 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  شركت في آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ
 3131هاُ                  فرٍرديي

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  35صفحه

  

 
 

( ٍ يا تا اًتراب اتعاض اضسال ) "تكويل سٌذ افتتاحيِ "ػوليات اضسال سٌس 

ايي اتعاض زض لسوت ًَاض اتعاض ٍ  .پصيطز اًدام هي (Ctrl+S)استفازُ اظ وليسّاي هياًثط 

 .تاضساهىاًات لاتل ضٍيت هي

 .هي ضَزهطاّسُ  ظيطپيغام  ،پس اظ اضسال سٌس فَق
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 پيغام ظيط ًوايص زازُ هيطَز: "ارسال سٌذ ابتذاي دٍرُ"ٌّگام ًوايص پٌدطُ  ،زض غَضتي وِ اعالػات اتتساي زٍضُ ثثت ًطسُ تاضس

 

تالفاغلِ  ،ضسس ظهاًي وِ سٌسي تِ ثثت هي ،افعاض تِ عَض ولي زض ًطم .هي ضَزي فَق تستِ  غفحِ ،پس اظ اًتراب گعيٌِ تثٌس

ضسُ ٍ ٍاضز ترص تٌظين اسٌاز حساتساضي  ،اظ هٌَي اغلي سيستن ،تسيي هٌظَض .تايست تَسظ همام هداظي )ضييس حساتساضي( تاييس ضَز هي

  .ًَيس اسٌاز ضا اًتراب ًواييس ػثاضت تاييس پيص

 

ي اسٌاز حساتساضي زض ايي واضتاتل وليِ .وِ زض اغغالح واضتاتل اسٌاز تاييس ًطسُ است هي ضَزپٌدطُ اي تاظ  ،تا اًتراب ػثاضت فَق

ي زض تػَيط ظيط فمظ يه سٌس تىويل افتتاحيِ وِ ًحَُ .تاضٌسلاتل هطاّسُ هي ،تايست تِ تاييس ضييس حساتساضي تطسٌس غازض ضسُ وِ هي

ضٍي ّط سٌس وِ هس ًظط ضييس  ،اها اگط تؼساز سٌس تيطتطي ٍخَز زاضتِ تاضس .هي ضَزهطاّسُ  ،تط تَضيح زازُ ضساضسال آى پيص

 .تَاًس وليه ًوَزُ ٍ سٌس حساتساضي ضا هطاّسُ ًوايسحساتساضي تاضس هي

ًَيس  ظيطا ٍضؼيت سٌس پيص ،وليِ ػوليات ٍ پطزاظضي وِ هس ًظط است ضا اًدام زّيس هي تَاًيستا اًتراب سٌس لاتل هطاّسُ 

  .ًَيس سٌس ذَاٌّس تَز هَاضز ضطح زازُ ضسُ زض لسوت پيص ،زض ايي لسوت استفازُ ًواييس هي تَاًيساتعاضّايي وِ  .تاضس هي
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ايي وِ زض هَضز ًْايي ضسى اسٌاز حساتساضي ٍخَز زاضز ضا عي ّ لاتل شوط است وِ سٌس هصوَض اظ ايي لسوت تِ تؼس تايس فطايٌس

ضاهل سِ ترص هْن  ،لاتل شوط است اخطاي گام سَم اظ گاهْاي اخطايي ًظام ًَيي هالي .ًوايس تا زض ًْايت تِ ٍضؼيت ًْايي تثسيل ضَز

 :تاضس هي

 .تاضس وِ زض لسوت لثل هَضز تطضسي لطاض گطفت ّاي تسّىاضاى ٍ تستاًىاضاى هي وِ هٌظَض ايداز سَاتك حساب :برص هالي -

تِ ػٌَاى سال آغاظ تغييط  91سال  وِ زض غَضتي) تاضس هي 90هٌظَض ثثت هَخَزي ّاي پاياى زٍضُ هالي سال  :ايجاز سَابك کاال -

تاضس ٍ تٌْا وافيست اعالػات هطتَط تِ  يلِ گعاضش اًثاضگطزاًي زض زستطس هيوِ اعالػات آى تَس ( ضٍيِ حساتساضي اًتراب ضَز

 .افعاض ايداز گطزز زض ًطم هسيطيت واال ٍ ذسهاتليست هصوَض تَسظ سيستن  

ّاي  هٌظَض ثثت ايداز سَاتك اعالػات اهَالي است وِ زض اتتساي زٍضُ زاضاي ضواضُ اهَال تَزُ ٍ زض لسوت :ايجاز سَابك اهَال -

 (تِ ػٌَاى سال آغاظ تغييط ضٍيِ حساتساضي اًتراب ضَز 91سال  وِ زض غَضتي) .تاضٌس هي آى ّالف زض حال استفازُ اظ هرت

 .زٍ هَضز پاياًي ػٌَاى ضسُ زض ازاهِ تِ تفػيل ضطح زازُ ذَاٌّس ضس -
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