تسسي حساب
 ) 1اتسذا ٍاسد تشًاهِ ی حساتذاسی آساى ضَیذ .
 ) 2سٍی صفحِ اصلی تشًاهِ سٍی گضیٌِ گضاسضاذ سفسِ ٍ هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ :
الف ) گضاسضاذ  -زشاص کل  -زشاص کل دٍ سسًَی  -زشاصًاهِ زا آخشیي ػولکشد
دس ایي جا زشاص کل هالی ضوا ًطاى دادُ هی ضَد  ،دس ّویي قسور سٍی گضیٌِ چاج سفسِ ٍ کلیذ ایٌسش سا فطاس دّیذ.
ب ) دٍتاسُ سٍی زشاصکل سفسِ ٍ هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ :
زشاص کل  -زشاص کل دٍسسًَی -زشاصًاهِ هٌسْی تِ زاسیخ  ، 1427/12/30دس ایي جا زشاصکل هالی ضوا هٌسْی تِ زاسیخ
ًطاى دادُ هی ضَد .
ج ) سدس زَسط کلیذ  F10دٍ زشاص سا تا ّن هقایسِ کٌیذ (.صفحِ تا سًگ ًاسًجی ٍ صفحِ تا سًگ هطکی تایذ تا ّن
هقایسِ ضًَذ ).
اگش ایي دٍ زشاص کاهال تا ّن یکی تَد ٍ ّیچ هغایشزی تیي ایي دٍ زشاص ًثَد ضوا هجاص تِ تسسي حساتساى هی تاضیذ( .دس
صَسذ ٍجَد ّش ًَع هغایشزی ضوا ًثایذ حساب هالیساى سا تثٌذیذ چشاکِ دسآیٌذُ حساتذاسی ضوا دچاس هطکل خَاّذ
ضذ ).دس صَسذ ٍجَد هغایشذ تا ضشکر آساى زواس حاصل فشهاییذ زا ضوا سا تشای سفغ هغایشذ ساٌّوایی ًوایٌذ .
 ) 3دس ایي هشحلِ ( اگش هغایشذ ًذاضر) اص تشًاهِ یک کدی خطسیثاى زْیِ فشهاییذ .
 ) 4یک دفسش هالی جذیذ ایجاد ًوائیذ  ( .هسفشقِ  /اهکاًاذ جاًثی  /ایجاد دفسش جذیذ ٍ سدس ًام حساب هَسد ًظش سا ٍاسد
ًوَدُ ٍ دفسشهالی جذیذ سٍی دسک زاج ایجاد هی ضَد  .زَجِ داضسِ تاضیذ دس صَسزیکِ دفسشهالی هَسد ًظش سٍی صفحِ
دسک زاب ایجاد ًطذ سٍی دفسش هالی کِ تا آى کاس هی کشدیذ کلیک ساسر ٍ گضیٌِ  Create Shortcutهی صًیذ ٍ تؼذ

سٍی آیکي جذیذ ایجاد ضذُ کلیک ساسر صدُ ٍ  Propertiesصدُ ٍ سدس دس قسور  Start inکِ ًام حساب ٍ دفسش هالی
قثلی سا ًوایص هیذّذ خاک ًوَدُ ٍ ًام دفسش هالی جذیذ سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سدس  Okهی صًیذ ).

ٍ ) 5اسد حساب جذیذ ضذُ ٍ کدی خطسیثاى گشفسِ ضذ دس هشحلِ  3سا دس ایي حساب تاصیاتی کٌیذ .
 ) 6دس ایي هشحلِ تایذ حساب تشداضر سا تثٌذیذ ؛
ززکش:
ایي قسور تشای اضخاصی کِ حساب تشداضر دس هٌَی زشاصضاى داسًذ ٍ هی خَاٌّذ دس سال جذیذ هاًذُ تشداضر تا صفش
ضشٍع ضَد ٍ یا تشای هَسسِ ّایی کِ داسای صاحثاى سشهایِ (ضشکا ) هی تاضذ اسسفادُ هی ضَد .
(خالصِ سَد ٍ صیاى سا دس هؼشفی حساب ّا ٍ اضخاظ تا کذ  ٍ 993666حساب تشداضر سا تا کذ  991هؼشفی ًواییذ ).
 6-1دس صَسزی کِ صاحة سشهایِ یک ًفش تاضذ :
تشای تسسي حساب تشداضر تایذ سٍی صفحِ اصلی دس قسور ایجاد سٌذ حساتذاسی سفسِ ٍ هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ :
ایجاد سٌذ حساتذاسی  ---ثثر سٌذ ---
تذّکاس
خالصِ سَد ٍ صیاى

تسساًکاس

*******
تشداضر

*********

 6-2دس صَسزی کِ هَسسِ داسای صاحثاى سشهایِ تاضذ (ضشیک) :
دس حالسی کِ چٌذ ضشیک تا ّن کاس هی کٌٌذ هوکي اسر ّش یک اص ضشکا دس طَل سال هثلغی سا تشداضر کٌٌذ کِ تشای
زقسین سَد ٍ صفش ًوَدى تشداضر تِ صَسذ صیش ػول هی کٌین :
ایجاد سٌذ حساتذاسی  -ثثر سٌذ (هثلغ سَد سا تیي ضشکا زقسین هی کٌین )

سٍی صفحِ اصلی تشًاهِ

(تِ طَس هثال دس هَسسِ ای دٍ ًفش ضشیک هی تاضٌذ  ،سَد سالیاًِ هَسسِ

 30/000/000سیال ٍ تشداضر اقای الف دس

طَل سال  5/000/000سیال ٍ تشداضر آقای ب  3/000/000سیال هی تاضذ .
تذّکاس
حساب سشهایِ آقای الف

5/000/000

حساب سشهایِ آقای ب

3/000/000

تسساًکاس

تشداضر آقای الف

5/000/000

تشداضر آقای ب

3/000/000

ٍ سٌذ سا رخیشُ هی کٌین.
هجذداٌ دس ّواى قسور ایجاد سٌذ حساتذاسی  >--ثثر سٌذ  > ---سٌذ تیي :
تذّکاس
خالصِ سَد ٍ صیاى

تسساًکاس

30/000/000
حساب سشهایِ الف

15/000/000

حساب سشهایِ ب

15/000/000

( زَجِ  :افشاد تِ ّش هثلغی کِ سَد تِ آًْا زؼلق هی گیشد تسساًکاس هی ضًَذ ).
 ) 7سٍی هٌَی اصلی تشًاهِ سفسِ ٍ هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ :
هسفشقِ --ضشٍع دٍسُ جذیذ کاسی --تسسي حساتْا زا آخشیي ػولکشد --ضشٍع دٍسُ جذیذ کاسی --ضشٍع دٍسُ جذیذ
کاسی --اگشکلوِ سهض داسیذ دس ایٌجا زایح ًوَدُ دس غیش ایي صَسذ ایٌسشکٌیذ --قیور زوام ضذُ کاالّا تِ سٍش هیاًگیي
حساب ضَد --هَجَدی ّوِ اًثاسّا اًسقال یاتذ --اسٌاد خشج ضذُ زا سشسسیذ (زشجیحا زاسیخ سٍص سا تضًیذ اها اگشضوا
چک ّای تشگطسی صیادی داسیذ ٍ جَاب آًْا سا ًذاسیذ( چکْایی کِ دسیافر ٍ سدس خشج ضذُ ٍ هوکي اسر تشگطر تخَسد ) -
زاسیخ سا حذاکثش  20سٍص قثل تضًیذ) --- Y --- .خیغام هی دّذ ؟ سکَسد کٌسشل ضذ  ----ایٌسش کٌیذ .
حال ضوا داسای یک حساب کاهال هشزة ضذُ ّسسیذ ٍ تسسي حساب اًجام ضذُ اسر .
زَجًِ :کسِ قاتل زَجِ ایي اسر کِ دس صَسزیکِ زا زاسیخ خاصی هی خَاّیذ تسسي حساتساى اًجام ضَد صهاًیکِ ضشٍع
دٍسُ جذیذکاسی سا صدیذ هی زَاًیذ گضیٌِ تسسي حساتْا دس زاسیخ دلخَاُ سا اًسخاب ًوائیذ  ،تا ایٌکاس حساتْا زا زاسیخ
دلخَاّی کِ هی خَاّیذ تسسِ هی ضَد ٍ اداهِ حساتْا تا سیض ػولکشدّا تاقی خَاّذ هاًذ .
( تؼٌَاى هثال ضوا دس دفسش هالی خَد سٌذّای هشتَط تِ سال  1401سا ًیض ثثر ًوَدیذ  ،اگش هیخَاّیذ حساتْا زا زاسیخ
 1400/12/29تسسِ ضَد ٍ تاقی ػولکشدّا تاقی تواًذ  ،هی تایسر تسسي حساب دس زاسیخ دلخَاُ سا اًسخاب ًوائیذ کِ کل
گشدش ّای زا  1400/12/29حزف ٍ فقط هاًذُ حساتْا هٌسقل هی ضَد ٍ کل ػولکشدّای
خَاّذ ضذ ).

 1400/12/29تِ تؼذ هٌسقل

