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شمارۀ سند:                                                         مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                  سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× درآمد فروش کاال 
××× برگشت از خرید و تخفیفات 
××× تخفیفات نقدی خرید

×××                                      خالصه سود و زیان 
جمع: 

شرح سند: بابت بستن حساب های موقت با مانده بستانکار به حساب خالصه سود و زیان
تنظیم کننده:                                تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

2  بستن حساب های موقت با مانده بدهکار
تخفیفات،  و  فروش  از  برگشت  کاال،  بازرگانی، حساب های خرید  فعالیت  موضوع  با  اقتصادی  واحد های  در 
بدهکار  مانده  دارای  معمول  به طور  هزینه ها  و  خریداری شده  کاالی  هزینه حمل  فروش،  نقدی  تخفیفات 
هستند، برای بستن آنها کافی است هر یک را معادل مانده بدهکار خود بستانکار کرده و در مقابل حساب 

آنها بدهکار گردد. خالصه سود و زیان معادل جمع 

شمارۀ سند:                                                           مؤسسه ......                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                    سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× خالصه سود و زیان 

×××                   خرید کاال
×××                   برگشت از فروش و تخفیفات
×××                   تخفیفات نقدی فروش
×××                   هزینه حمل کاالی خریداری شده
×××                      هزینه حقوق و دستمزد 
×××                     هزینه تلفن
×××                     هزینه تبلیغات
×××                   هزینه ..... 

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب های موقت با مانده بدهکار به حساب خالصه سود و زیان 

تنظیم کننده:                                تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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ادامه فرایند بستن حساب ها دقیقاً مشابه بستن حساب ها در مؤسسات خدماتی است. پس از مانده گیری حساب 
خالصه سود و زیان در صورت وجود سود خالص ثبت مالیات بر عملکرد به شکل زیر انجام خواهد شد. در صورت 

وجود زیان خالص نیازی به انجام این ثبت نیست.

تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد: 

شمارۀ سند:                                                 مؤسسه ......                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                          سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       مالیات پرداختنی 

جمع:

شرح سند: بابت ثبت مالیات عملکرد سال .... 

تنظیم کننده:                                 تأییدکننده:                                تصویب کننده:

3  بستن حساب خالصه سود و زیان: 

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه ......                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                              سود و زیان انباشته 

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                               تصویب کننده:

الزم به ذکر است در صورت وجود زیان خالص، ثبت فوق به صورت معکوس خواهد بود. نکته
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شایستگی غیرفنی  

اگرچه تعریف قدیمی سواد، توانایی خواندن و نوشتن است، ولی امروزه توانایی خواندن و نوشتن تنها بخشی 
از تعریف سواد است و حتی داشتن مدارک و مدارج عالیه دانشگاهی نیز دلیل بر باسوادی افراد نیست. از نظر 

یونسکو در قرن حاضر افرادی که در 6 حوزه زیر دارای سواد هستند افراد باسواد تلقی می شوند.

1

2

سواد
 عاطفی

توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده 
همسر و دوستان به نحوه شایسته

سواد 
ارتباطی

توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای 
جامعه

    )آداب معاشرت ـ روابط اجتماعی مناسب(

)چگونگی  درآمد  اقتصادی  مدیریت  توانایی 
هزینه ها( مدیریت  و  سرمایه گذاری  پس انداز، 

سواد
3 مالی

٤

٥

٦

سواد
رسانه ای

سواد
 تربیتی

سواد
رایانه ای

اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبر است: 
توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای

توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

فناوری  پایه  مفاهیم   LCDC( از مهارت های هفت گانه  استفاده  توانایی 
اطالعات و ارتباطات، استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها و واژه پردازی(

انواع سواد از نظر سازمان های بین المللی
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کار عملی 2  

به  مربوط  روبه رو  اطالعات 
شده  اصالح  آزمایشی  تراز 

است؛  »آبی«  بازرگانی 

مطلوب است:
حساب های  بستن  ثبت   
موقت و انتقال به دفتر کل.

بازرگانی آبی
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
9،950،000بانک

2،000،000حساب های دریافتنی
4،300،000سایر حساب های دریافتنی

3،000،000موجودی کاال
200،000ملزومات

1،900،000اثاثه
190،000استهالک انباشته اثاثه
500،000حساب های پرداختنی

6،300،000سایر حساب های پرداختنی
14،000،000سرمایه

600،000سود و زیان انباشته
1،200،000خالصه سود و زیان

68،700،000درآمد فروش کاال
2،500،000برگشت از فروش و تخفیفات

1،500،000تخفیفات نقدی فروش
45،000،000خرید کاال

8،000،000هزینه حمل کاالی خریداری شده
2،500،000برگشت از خرید و تخفیفات

2،000،000تخفیفات نقدی خرید
6،500،000هزینه حقوق

190،000هزینه استهالک اثاثه
2،200،000هزینه ملزومات
3،500،000هزینه تبلیغات

1،000،000هزینه برق
4،250،000سایر هزینه ها

95،990،00095،990،000جمع
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کار عملی 3   

از  بخشی  زیر  مانده حساب های  دارد.  اشتغال  تلفن همراه  انواع  تعمیر  و  فروش  به خرید،  بازرگانی »قرمز« 
است. تعدیالت الزم  و  اصالحات  انجام  از  بازرگانی پس  این  اطالعات 

30،000،000پیش پرداخت خرید45،000،000درآمد فروش کاال
2،000،000تخفیفات نقدی خرید15،000،000درآمد تعمیرات

1،300،000هزینه حمل کاالی خریداری شده10،000،000پیش دریافت فروش
5،000،000هزینه اجاره2،500،000برگشت از فروش و تخفیفات

2،500،000هزینه بیمه35،000،000خرید کاال
12،000،000موجودی کاال5،000،000هزینه حقوق

2،000،000خالصه سود و زیان) بستانکار(250،000،000سرمایه

مطلوب است: 
بستن حساب  )نرخ %25(،  بر عملکرد  مالیات  ثبت  و  تعیین  بستن حساب های موقت،  به  مربوط  ثبت های 

انتقال کلیه عملیات فوق به دفتر کل. خالصه سود و زیان و 

مشخص نمایید که هر یک از اقالم زیر به صورت غیرمستقیم چه تأثیری بر سود و زیان انباشته دارند؟فعالیت

کاهشافزایششرحردیف

تخفیفات نقدی فروش1

برگشت از خرید و تخفیفات2

خرید کاال3

درآمد ارائه خدمات4

هزینه حمل کاالی خریداری شده5

درآمد فروش کاال6

موجودی کاالی اول دوره7

موجودی کاالی پایان دوره8

هزینه استهالک9

سایر درآمدها10
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کار عملی ٤  

با توجه به اطالعات زیر مطلوب است، محاسبه میزان تغییر سود و زیان انباشته پس از بستن حساب های 
موقت، تعدیل موجودی کاال و انتقال مانده حساب خالصه سود و زیان به سود و زیان انباشته با این فرض که 

پیش از این اقدامات، حساب سود و زیان انباشته دارای مانده ای بستانکار معادل 1،200،000ریال است .
   از مالیات صرف نظر شود.

مبلغشرح

15،000،000 ریالفروش خالص

500،000    ریالتخفیفات نقدی فروش

8،000،000          ریالبهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

2،000،000  ریالموجودی کاالی اول دوره

4،000،000  ریالموجودی کاالی پایان دوره

1،000،000     ریالهزینه حمل کاالی خریداری شده

2،000،000     ریالهزینه های عملیاتی

500،000       ریالخالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

بستن حساب های موقت در سیستم دائمی  موجودی کاال  

با توجه به نحوه کسب سود در واحد های بازرگانی، به طور معمول در این مؤسسات در صورتی که از سیستم 
دائمی موجودی کاال استفاده شود حساب های موقت شامل موارد زیر است: 

   درآمد فروش کاال 
   برگشت از فروش و تخفیفات

   تخفیفات نقدی فروش 
   بهای تمام شده کاالی فروش رفته

   هزینه ها 
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فرایند بستن حساب های موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و انتقال به دفتر کل است معموالً عملیات بستن 
حساب های موقت در واحد های بازرگانی که از سیستم دائمی موجودی کاال استفاده می کنند در پایان دوره 

مالی شامل سه مرحله زیر است: 

حساب های موقت با مانده بستانکار

درآمد فروش کاال

حساب های موقت با مانده بدهکار

بهای تمام شده کاالی فروش رفته       
برگشت از فروش و تخفیفات

تخفیفات نقدی فروش
هزینه...

خالصه
سود و زیان

الیات
 م

سود و زیان
 انباشته

مالیات
پرداختنی

12

3

در سیستم دائمی، حساب موجودی کاال دائماً در حال به روز شدن است، به همین دلیل بر خالف روش 
ادواری، به انبارگردانی و به روز کردن حساب موجودی کاال نیازی نیست، اما در عمل به دالیلی همچون 
اشتباهات، سرقت کاال، فاسد شدن کاال و نظایر آن ممکن است اختالفاتی بین حساب موجودی کاال 
عماًل  نیز  دائمی  سیستم های  در  حتی  دلیل  به همین  آید  به وجود  انبار  در  موجود  فیزیکی  مقادیر  و 

انبارگردانی صورت می گیرد تا اضافه یا کسر انبار مشخص و اصالحات الزم صورت بگیرد.

نکته
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1  بستن حساب های موقت با مانده بستانکار
و  خرید  از  برگشت  خرید،  به جای حساب های  کاال  موجودی  از حساب  استفاده  دائمی،  به دلیل  روش  در 
تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید و هزینه حمل کاالی خریداری شده، تنها حساب های بستانکار درآمد فروش 

کاال و یا سایر درآمدها است که با ثبت زیر به حساب خالصه سود و زیان بسته می شود.

شمارۀ سند:                                                        مؤسسه ......                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× درآمد فروش کاال 
××× سایر درآمدها 

×××                              خالصه سود و زیان 
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب فروش کاال به حساب خالصه سود و زیان 
تنظیم کننده:                                   تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

2 بستن حساب های موقت با مانده بدهکار
حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته حسابی با ماهیت بدهکار است که در سیستم ثبت دائمی  موجودی 
کاال در زمان ثبت فروش استفاده می شود. این حساب به همراه سایر حساب های موقت با ماهیت بدهکار به 

شرح ثبت زیر بسته می شوند.

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× خالصه سود و زیان 

×××                 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
×××                 برگشت از فروش و تخفیفات
×××                 تخفیفات نقدی فروش
×××                   هزینه حقوق و دستمزد 
×××                 هزینه استهالک....
×××                 سایر هزینه ها

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سایر حساب های موقت با مانده بدهکار 

تنظیم کننده:                                   تأییدکننده:                                  تصویب کننده:
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در نهایت و مشابه با فرایند های قبلی پس از مانده گیری حساب خالصه سود و زیان در صورت وجود سود خالص 
ثبت مالیات بر عملکرد انجام خواهد شد و سپس مانده نهایی حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان 

انباشته منتقل می گردد.
تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد: 

شمارۀ سند:                                                         مؤسسه ......                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                   سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       مالیات پرداختنی 

جمع:

شرح سند: بابت ثبت مالیات عملکرد سال .... 

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                               تصویب کننده:

3 بستن حساب خالصه سود و زیان: 

شمارۀ سند:                                                          مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                    سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       سود و زیان انباشته 

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده بستانکار حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                              تصویب کننده:
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کار عملی ٥   

مانده برخی از حساب های بازرگانی »چادگان« که به فروش و ارائه خدمات نرم افزاری اشتغال دارد به شرح زیر 
است:

 
1،000،000هزینه ملزومات5،000،000درآمد ارائه خدمات

250،000،000سرمایه45،000،000درآمد فروش کاال

3،500،000  هزینه استهالک اثاثه30،000،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

4،000،000پیش دریافت درآمد فروش کاال10،000،000هزینه حقوق

14،000،000موجودی کاال8،000،000هزینه اجاره

مطلوب است: 
ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت، حساب خالصه سود و زیان و انتقال به دفتر کل 

کار عملی ٦   

اطالعات تراز آزمایشی اصالح شده صفحه روبه رو مربوط به بازرگانی »گلچین« است: 

 زمان برای محبت و احترام به پدر و مادر محدود است!
مراقب باشیم ...
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بازرگانی گلچین
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
25،000،000بانک

3،700،000حساب های دریافتنی
4،500،000سایر حساب های دریافتنی

14،000،000موجودی کاال
4،000،000ملزومات

8،000،000اثاثه
3،000،000استهالک انباشته اثاثه
2،050،000حساب های پرداختنی

6،200،000سایر حساب های پرداختنی
40،000،000سرمایه

4،950،000سود و زیان انباشته
70،000،000درآمد فروش کاال

1،300،000تخفیفات نقدی فروش
2،300،000برگشت از فروش و تخفیفات

48،000،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته
10،000،000هزینه حقوق

1،600،000هزینه استهالک اثاثه
800،000هزینه ملزومات

2،000،000هزینه اجاره
1،000،000سایر هزینه ها

126،200،000126،200،000جمع

مطلوب است: ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت، تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد )نرخ 25% فرض 
شود(، بستن حساب خالصه سود و زیان و انتقال کلیه عملیات فوق به دفتر کل 
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کار عملی 7  

فرایند بستن حساب های زیر را با رسم جهت نما و پرکردن کادرهای خالی کامل کنید. )در این کار عملی از 
مالیات صرف نظر شود(.

بستن حساب ها در مؤسسات تولیدی   

فرایند بستن حساب های موقت در مؤسسات تولیدی تا حدودی شبیه مؤسسات بازرگانی است و البته عناوین 
برخی از حساب ها نیز با توجه به نوع فعالیت آنها متفاوت است.

بحث مفصل تر پیرامون این نوع مؤسسات را به مقاطع تحصیلی باالتر واگذار می کنیم.

برگشت از فروش و تخفیفات

⁞

500،000

درآمد فروش کاالحساب خالصه سود و زیان

⁞

10،000،000

هزینه اجاره

⁞

4،000،000

درآمد ارائه خدماتحساب سود و زیان انباشته

⁞

5،000،000

بهای تمام شده کاالی
 فروش رفته

⁞

7،000،000

هزینه استهالک

⁞

200،000
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف بستن حساب ها و بیان دالیل آن6

تعریف حساب های موقت7

تعریف حساب خالصه سود و زیان8

توانایی بستن حساب های موقت در واحد های خدماتی9

توانایی بستن حساب های موقت در واحد های بازرگانی10
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تراز آزمایشی اختتامی   

مؤسسه حقوقی اصفهان
تراز آزمایشی اختتامی

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
5،000،000بانک

3،200،000حساب های دریافتنی
1،000،000پیش پرداخت

2،300،000اثاثه
230،000استهالک انباشته اثاثه
1،000،000حساب های پرداختنی

500،000حقوق پرداختنی
192،500مالیات پرداختنی

500،000پیش دریافت درآمد
8،500،000سرمایه

577،500سود و زیان انباشته 
11،500،00011،500،000جمع

چگونه از صحت فرایند بستن حساب های موقت می توان اطمینان کسب نمود؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

از حساب های  فرایند، فهرستی  این  انجام  از صحت  اطمینان  به منظور  و  از بستن حساب های موقت  پس 
آزمایشی  تراز  تهیه  از  هدف  می شود.  اختتامی  تهیه  آزمایشی  تراز  عنوان  تحت  کل  دفتر  در  باقی مانده 
اختتامی  اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار مانده حساب های دائمی  به منظور انتقال آنها به دوره مالی 
بعد است. امروزه احتمال رخ دادن چنین اشتباهاتی با وجود یک نرم افزار حسابداری به حداقل رسیده است. 

مؤسسه مثال مثال  برای  را  تراز  این  اختتامی،  آزمایشی  تراز  تهیه  نحوه  با  بیشتر شما  آشنایی  منظور  به 
نموده ایم. تهیه  زیر  در  بسته ایم،  نیز  را  آن  موقت  حساب های  پیش تر  که  »اصفهان«  حقوقی 
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کار  عملی 8  

تراز آزمایشی اختتامی را برای بازرگانی »آبی« )کار عملی شماره 2( تهیه کنید. 

کار  عملی 9  

تراز آزمایشی اختتامی را برای بازرگانی »گلچین« )کار عملی شماره 6( تهیه کنید. 
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کار عملی  10 

با توجه به اطالعات تراز آزمایشی 
تبلیغاتی  مؤسسه  اصالح شده 

»گلپایگان«

مطلوب است:
بستن حساب های موقت و تهیه 

تراز آزمایشی اختتامی 

 نرخ مالیات 25 درصد فرض 
شود.

مؤسسه گلپایگان
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
20،000،000بانک

35،000،000حساب های دریافتنی
6،000،000سایر حساب های دریافتنی

33،000،000اسناد دریافتنی
5،000،000ملزومات

3،200،000پیش پرداخت ها
24،000،000اثاثه

7،200،000استهالک انباشته اثاثه
90،000،000ساختمان

12،000،000استهالک انباشته ساختمان
14،000،000حساب های پرداختنی

18،300،000سایر حساب های پرداختنی
66،700،000اسناد پرداختنی

45،000،000سرمایه
15،000،000سود و زیان انباشته
208،200،000درآمد ارائه خدمات

114،000،000هزینه اجاره
18،000،000هزینه آگهی و تبلیغات

3،000،000هزینه برق
16،000،000هزینه حقوق

4،800،000هزینه استهالک اثاثه
6،000،000هزینه استهالک ساختمان

2،200،000هزینه ملزومات
6،200،000سایر هزینه ها

386،400،000386،400،000جمع
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فعالیت
1 اطالعات زیر از تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه »  بوشهر« در پایان دوره مالی استخراج شده است 

جمع ستون بدهکار و بستانکار          320،000،000
مازاد درآمدها بر هزینه ها                     60،000،000

جمع بدهی ها و سرمایه                  200،000،000

محاسبه کنید هزینه ها و دارایی ها، هر یک چه مبلغی هستند؟
 ........................................................................................................................................................................................

2 جمع ستون بستانکار تراز آزمایشی اصالح شده 640،000،000 ریال است اگر دارایی ها 400،000،000 
ریال باشد جمع ستون بدهکار تراز آزمایشی اختتامی چه مبلغی است؟
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف تراز آزمایشی اختتامی 6

تعریف دالیل تهیه تراز آزمایشی اختتامی7

توانایی تهیه تراز آزمایشی اختتامی 8
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حساب های دائمی    

پس از بستن حساب های موقت، حساب های دارایی، بدهی و سرمایه در زمره حساب های باقی مانده در دفاتر 
هستند. این حساب ها را که حساب های دائمی  )ترازنامه ای( نیز می نامند، از نظر طول عمر می توان برخالف 
حساب های موقت دانست، به این معنی که مانده حساب های موقت برای یک دوره مالی مشخص معنادار 
هستند و در پایان دوره مالی صفر می شوند و اثری از مانده آنها در دوره مالی بعد نخواهد بود، درحالی که 
کلیه  می شود.  منتقل  بعد  مالی  دوره  به  مالی  دوره  یک  از  آنها  مانده  و  نبوده  دائمی  این گونه  حساب های 

حساب های منعکس شده در ترازنامه حساب های دائمی  هستند.
نمونه هایی از حساب های دائمی مانند موجودی نقد، حساب های دریافتنی، سرمایه، پیش دریافت ها، حساب های 
پرداختنی، سود و زیان انباشته و... هستند که به دلیل وجود این حساب ها در ترازنامه بعضاً به آنها، حساب های 

ترازنامه ای نیز گفته می شود.

بستن حساب های دائمی                

پس از بستن حساب های موقت، تهیه تراز آزمایشی اختتامی  و اطمینان از صحت فرایند بستن حساب های 
موقت، اکنون حساب ها آماده ثبت مبادالت دوره مالی بعد است، اما بر طبق آیین نامه نگهداری دفاتر 
قانونی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم شده است، مؤّدیان مکلف اند برای هر سال مالی 
فقط از دفاتری که برای همان سال با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت شده است استفاده کنند، به عبارت 
دیگر مؤسسات ملزم هستند برای هر سال از دفاتر همان سال استفاده کنند، از این رو انتقال مانده حساب های 

دائمی  از دفاتر یک سال به دفاتر سال بعد ضرورت پیدا می کنند. 
از آنجایی که در حسابداری معموالً نمی توان هیچ رقمی  را بدون آنکه متکی بر ثبت اولیه یا ثبت روزنامه 
دائمی  از  مانده حساب های  انتقال مستقیم  به جای  است  بهتر  نمود،  ثبت  دفتر کل  باشد، در حساب های 
دفاتر یک سال به سال بعد از دو حساب واسطه به نام های تراز اختتامی  یا اختتامیه و حساب تراز افتتاحی یا 
افتتاحیه استفاده کنیم؛ الزم به ذکر است برخی از حسابداران بدون استفاده از این حساب های واسطه اقدام 

به بستن حساب ها می کند.
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صدور سند بستن حساب های دائمی  با استفاده از حساب تراز اختتامی

1 کلیه حساب های دائمی با مانده بدهکار را که معموالً دارایی ها هستند، را یکایک بستانکار کرده و در مقابل 
حساب تراز اختتامی  را معادل جمع این حساب ها بدهکار می کنیم.        

برابر فعالیت  ......................... تراز آزمایشی   ...................... با جمع ستون  تراز اختتامی،  گردش بدهکار حساب 
است. 

2 کلیه حساب های دائمی با مانده بستانکار، که معموالً بدهی ها، حقوق صاحبان سرمایه، حساب های کاهنده 
دارایی )استهالک انباشته( هستند را یکایک بدهکار کرده و در مقابل حساب تراز اختتامی  را معادل جمع این 

حساب ها بستانکار می کنیم.

پس از مراحل فوق به نظر شما حساب تراز اختتامی چه مانده ای خواهد داشت؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

با انتقال موارد فوق به دفتر کل، تمام حساب های دائمی  بسته می شوند و طبیعی است حساب تراز اختتامی  نیز 
به دلیل برابر بودن جمع حساب های دائمی  بدهکار با جمع حساب های دائمی  بستانکار خود به خود صفر 

می شود و مانده ای نخواهد داشت.

در ادامه مثال مؤسسه حقوقی »اصفهان«، مثال
اختتامی،  آزمایشی  تراز  تهیه  از  پس 
اکنون اقدام به بستن حساب های دائمی 

می نماییم:

مؤسسه حقوقی اصفهان
تراز آزمایشی اختتامی

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
5،000،000بانک

3،200،000حساب های دریافتنی
1،000،000پیش پرداخت اجاره

2،300،000اثاثه
230،000استهالک انباشته اثاثه
1،000،000حساب های پرداختنی

500،000حقوق پرداختنی
192،500مالیات پرداختنی

500،000پیش دریافت درآمد
8،500،000سرمایه

577،500سود و زیان انباشته 
11،500،00011،500،000جمع
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شمارۀ سند:                                            مؤسسه حقوقی اصفهان                        شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                     سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
11،500،000 تراز اختتامی 

5،000،000                 بانک
3،200،000                 حساب های دریافتنی 
1،000،000                 پیش پرداخت اجاره 
2،300،000                  اثاثه 
11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال

شرح سند: بابت بستن حساب های دارایی 
تنظیم کننده:                               تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                مؤسسه حقوقی اصفهان                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                         سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
230،000 استهالک انباشته اثاثه

1،000،000 حساب های پرداختنی
500،000 حقوق پرداختنی 
192،500 مالیات پرداختنی
500،000 پیش دریافت درآمد

8،500،000 سرمایه
577،500 سود و زیان انباشته

11،500،000                                               تراز اختتامی
11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال 

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی  با مانده بستانکار 
تنظیم کننده:                              تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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کار عملی 11  

با توجه به اطالعات بازرگانی »آبی« و تراز آزمایشی تهیه شده در کار عملی شماره 8 مطلوب است انجام ثبت های 
مربوط به بستن حساب های دائمی.

کار عملی 12  

با توجه به اطالعات بازرگانی »گلچین« و تراز آزمایشی تهیه شده در کار عملی شماره 9 مطلوب است انجام 
ثبت های مربوط به بستن حساب های دائمی.
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کار عملی 13 

مؤسسه چهارباغ
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
3،085،000بانک

3،000،000تنخواه گردان
21،570،000حساب های دریافتنی

980،000سایر حساب های دریافتنی
1،965،000ملزومات

13،000،000پیش پرداخت اجاره
6،000،000نرم افزار رایانه ای

13،250،000اثاثه
10،600،000استهالک انباشته اثاثه
19،570،000حساب های پرداختنی

3،600،000سایر حساب های پرداختنی
1،750،000پیش دریافت درآمد

17،500،000اسناد پرداختنی بلند مدت
10،000،000سرمایه

1،840،000سود و زیان انباشته
40،765،000درآمد ارائه خدمات

31،075،000هزینه حقوق
3،500،000هزینه اجاره
2،900،000هزینه برق

2،650،000هزینه استهالک اثاثه
650،000هزینه ملزومات
2،000،000سایر هزینه ها

105،625،000105،625،000جمع

تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه 
»چهار باغ« به شرح زیر است: 

مطلوب است: 
1  بستن حساب های موقت

2  تهیه تراز آزمایشی اختتامی
3  بستن حساب های دائمی 
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کار عملی 1٤ 

تراز آزمایشی اصالح شده بازرگانی 
روبه رو  شرح  به  ستون«  »چهل 

ارائه شده است: 
 نرخ مالیات بر عملکرد 25 درصد 

فرض شود.

مطلوب است: 
1 بستن حساب های موقت

2 تهیه تراز آزمایشی اختتامی
3  بستن حساب های دائمی 

بازرگانی چهل ستون
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
14،950،000بانک

2،000،000حساب های دریافتنی
7،200،000سایر حساب های دریافتنی

28،800،000موجودی کاال
4،000،000ملزومات

11،000،000تجهیزات اداری
3،000،000استهالک انباشته تجهیزات

2،200،000حساب های پرداختنی
11،800،000سایر حساب های پرداختنی

25،000،000سرمایه
7،350،000سود و زیان انباشته

117،200،000درآمد فروش کاال
1،000،000برگشت از فروش و تخفیفات

500،000تخفیفات نقدی فروش
75،700،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

7،000،000هزینه حقوق
5،000،000هزینه اجاره

2،500،000هزینه تبلیغات
2،200،000هزینه استهالک
400،000هزینه ملزومات
4،300،000سایر هزینه ها

166،550،000166،550،000جمع
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب های دائمی 6

بیان ضرورت بستن حساب های دائمی7

توانایی بستن حساب های دائمی 8
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حساب های انتظامی

تضمین کردن در بین واحد های اقتصادی و حتی اشخاص حقیقی امری متداول است، که می تواند متکی به 
اسنادی مانند چک، سفته و یا ... نیز باشد. مانند نمونه های زیر: 

 تضمین حسن انجام کار
 تضمین پرداخت بدهی 

به نظر شما اگر چک یا سفته ای به عنوان تضمین، دریافت و یا واگذار کنیم چگونه ثبت خواهیم کرد؟      فعالیت
........................................................................................................................................................................................

مالی  بار  نداشتن  دلیل  به  می کنیم،  دریافت  آنها  از  یا  واگذار  دیگران  به  تضمین  عنوان  به  که  را  اسنادی 
برای  از منظر آماری می تواند  اینکه  به دلیل  اما  نباید ثبت کرد،  بر عناصر صورت های مالی  تأثیرگذاری  و 
»طرف  بستانکار  و  انتظامی«  »حساب های  بدهکار  به  ثبت  یک  طی  باشد  اهمیت  حائز  اقتصادی  واحد 
یکدیگر  مقابل  در  همیشه  و  داشته  آماری  جنبه  دو حساب  این  می کنیم،  منظور  انتظامی«  حساب های 
هستند و نشان دهنده میزان تضمین انجام شده برای دیگران و یا میزان تضمین اخذ شده از دیگران است. 

می شود. افشا  مالی  صورت های  همراه  توضیحی  یادداشت های  در  حساب ها  این  جزئیات 
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شمارۀ سند:                                                      مؤسسه صفاهان                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                                سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

1،000،000،000 حساب های انتظامی 

1،000،000،000                   طرف حساب های انتظامی 

1،000،000،000 1،000،000،000 جمع: یک میلیارد ریال

شرح سند: تسلیم چک شماره 303030 بابت تضمین به مؤسسه سپاهان

تنظیم کننده:                               تأییدکننده:                                     تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه صفاهان                              شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                                 سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

250،000،000 حساب های انتظامی 

250،000،000                         طرف حساب های انتظامی 

250،000،000 250،000،000 جمع: دویست و پنجاه میلیون ریال

شرح سند: اخذ یک فقره سفته از آقای حسینی به عنوان تضمین

تنظیم کننده:                              تأییدکننده:                                      تصویب کننده:

فرض کنید در تاریخ 1369/6/26 مؤسسه صفاهان چکی به شماره 303030 به مبلغ 1،000،000،000 مثال
آقای  از  سفته ای  به مؤسسه سپاهان تسلیم کند و ضمناً  انجام کار  به عنوان تضمین حسن  را  ریال 
حسینی که یکی از کارکنان شرکت است به مبلغ 250،000،000 ریال به عنوان تضمین دریافت 

کند از این بابت ثبت های زیر صادر خواهد شد: 
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حساب های انتظامی

   اسناد تضمینی دیگران نزد مااسناد تضمینی ما نزد دیگران

  با توجه به مطالب فوق معموالً واحد های اقتصادی برای تفکیک تضمین های داده شده از تضمین های گرفته 
شده این دو را به شرح ثبت های زیر از هم متمایز می کنند:

شمارۀ سند:                                                  مؤسسه صفاهان                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                            سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

1،000،000،000 حساب های انتظامی ـ ما نزد دیگران 

1،000،000،000                           طرف حساب های انتظامی 

1،000،000،000 1،000،000،000 جمع: یک میلیارد ریال

شرح سند: تسلیم چک شماره 303030 بابت تضمین به مؤسسه سپاهان

تنظیم کننده:                                      تأییدکننده:                                تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                   مؤسسه صفاهان                              شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                              سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

250،000،000 حساب های انتظامی ـ دیگران نزد ما 

250،000،000                                  طرف حساب های انتظامی 

250،000،000 250،000،000 جمع: دویست و پنجاه میلیون ریال

شرح سند: اخذ یک فقره سفته از آقای حسینی به عنوان تضمین

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                          تصویب کننده:

حال با توجه به مثال صفحۀ قبل این سؤال پیش 
می آید که در چنین شرایطی که ثبت حسابداری 
در زمان تضمین دادن و تضمین گرفتن مشابه به 
تضمین  میزان  چگونه  اقتصادی  واحد  است  هم 
جدا  شده  اخذ  تضمین  میزان  از  را  شده  داده 

کرد؟  خواهد 
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»طرف  و  انتظامی«  »حساب های  حساب  دو  حساب ها  بستن  فرایند  در  مراحل  آخرین  از  یکی  به عنوان 
حساب های انتظامی« را نیز باید به دوره مالی بعد منتقل کنیم. به این منظور کافی است با یک ثبت معکوس 

این دو حساب را صفر و مجدداً با انجام یک ثبت در ابتدای دوره مالی بعد ایجاد نماییم.

شمارۀ سند:                                                                                                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                                  سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× طرف حساب های انتظامی 

×××                                     حساب های انتظامی 

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های انتظامی  و طرف حساب های انتظامی در پایان سال 

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                               تصویب کننده:

 آیا به نظر شما نیاز است که هر دو حساب »حساب های انتظامی« و»طرف حساب های انتظامی« با فعالیت
معین های مشابه ثبت شوند؟     

کار عملی 1٥  
 

آقای دانشور وامی  به مبلغ 300،000،000 ریال برای بازرگانی خود دریافت و از این بابت طبق مقررات 
و  وام  ثبت دریافت  است:  نموده است مطلوب  بانک  تسلیم  به عنوان تضمین  وام چکی  مبلغ  معادل %125 

انجام شده. تضمین 

به این دلیل حساب های انتظامی و طرف حساب های انتظامی همراه با سایر حساب های دائمی  به تراز 
اختتامی  بسته نشدند که، این دو حساب در تراز آزمایشی اختتامی  نیز وجود نداشتند، هر چند که اگر 
این گونه نیز می شد در نتیجه عملیات تغییری ایجاد نمی کرد. چه بسا که برخی از واحد های اقتصادی 
نیز در عمل حساب های انتظامی  و طرف حساب های انتظامی  را همراه با سایر حساب های دائمی  در تراز 

آزمایشی آورده و سپس با حساب تراز اختتامی  نیز این حساب ها را ببندند. 

نکته
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخود ارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب های انتظامی 6

توانایی ثبت حساب های انتظامی 7

توانایی بستن حساب های انتظامی 8
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افتتاح حساب ها در ابتدای دوره مالی  

همان طور که پیش تر گفتیم هدف از بستن حساب های دائم انتقال آنها به دفاتر جدید در سال مالی بعد است. 
به این منظور در ابتدای دوره مالی کلیه مانده حساب های دائم به دفاتر دوره مالی جدید منتقل می گردد، در زمان 

افتتاح حساب ها نیز معموالً واحد های اقتصادی از حساب واسطه ای به نام »تراز افتتاحی« استفاده می کنند.

صدور سند افتتاح حساب ها با استفاده از حساب تراز افتتاحی

1 هر یک از حساب های دائمی که مانده بدهکار دارند )دارایی ها( با یک ثبت مرکب بدهکار و در مقابل تراز 
افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بستانکار می شود.

2 هر یک از حساب های دائمی که مانده بستانکار دارند )حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها، ذخایر، استهالک 
انباشته( با یک ثبت مرکب بستانکار و در مقابل تراز افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بدهکار می شود.

و در نهایت نیز حساب تراز افتتاحی به علت برابری دارایی ها با حاصل جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 
و سایر حساب های دائمی  بستانکار مانده ای نخواهد داشت.

ضمناً حساب های انتظامی  نیز که در پایان دوره مالی قبل با ثبتی معکوس بسته شده بودند در ابتدای دوره 
مالی جدید مجدداً در دفاتر ایجاد می شود.

شمارۀ سند:                                             مؤسسه حقوقی اصفهان                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1 / 1 /1397                           سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

5،000،000 بانک

3،200،000 حساب های دریافتنی 

1،000،000 پیش پرداخت اجاره 

2،300،000 اثاثه 

11،500،000                                             تراز افتتاحی

11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال

شرح سند: بابت افتتاح حساب های دارایی 

تنظیم کننده:                                        تأییدکننده:                                        تصویب کننده:

در ادامه مثال مؤسسه حقوقی »اصفهان« حساب ها در سال مالی جدید با ثبت های زیر افتتاح می گردند.مثال
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شمارۀ سند:                                             مؤسسه حقوقی اصفهان                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1 / 1 /1397                           سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

11،500،000 تراز افتتاحی

230،000                         استهالک انباشته اثاثه

1،000،000                         حساب های پرداختنی

500،000                         حقوق پرداختنی 

192،500                         مالیات پرداختنی

500،000                         پیش دریافت درآمد

8،500،000                          سرمایه

577،500                         سود و زیان انباشته

11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال 

شرح سند: بابت افتتاح حساب های بدهی و حقوق صاحبان سرمایه 

تنظیم کننده:                                        تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

کار عملی 1٦   

با استفاده از اطالعات بازرگانی »آبی« و بستن حساب ها در کار عملی 11 مطلوب است افتتاح حساب های دائمی.

کار عملی 17   

با استفاده از اطالعات بازرگانی »گلچین« و بستن حساب ها در کار عملی 12 مطلوب است افتتاح حساب های 
دائمی.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخود ارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ضرورت افتتاح حساب های دائمی 6

توانایی افتتاح حساب های دائمی 7

توانایی افتتاح حساب های انتظامی 8
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شرح کار:
1  کنترل محاسبات و جمع ها و مانده های حساب های موقت

2  صدور سند حسابداری، بستن حساب های موقت
3  تنظیم تراز آزمایشی اختتامی پس از بستن حساب های موقت

4  انتقال نتایج حاصل از بستن حساب های موقت به حساب های دائمی
5  صدور سند بستن حساب های دائمی و اختصاصی

6  صدور سند بستن حساب های انتظامی
7  صدور سند افتتاح حساب های دائمی در دفاتر دوره مالی بعد

8 صدور سند افتتاح حساب های انتظامی در دفاتر دوره مالی بعد

استاندارد عملکرد : صدور سند بستن حساب های موقت، دائم و انتظامی، صدور سند افتتاح حساب های دائم و حساب های انتظامی

شاخص ها:
2 تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 1 بستن حساب های موقت                               
4 بستن حساب های انتظامی     3 بستن حساب های دائم                                            

4 افتتاح حساب های دائم     

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میز و صندلی اداری، ملزومات اداری

ابزار و تجهیزات: کامپیوتر ، پرینتر ، نرم افزار مالی، اتاق کار، ماشین حساب، نرم افزار اکسل.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1بستن حساب های موقت1
1تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 2

2بستن حساب های دائم 3

1بستن حساب های انتظامی4

1افتتاح حساب های دائم و انتظامی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی بستن حساب های مالی


