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 ، آیین نامه تحریر دفاتر قانونیبخش نخست

  قانونی دفاتر مشخصات 1-1

 یا و اسااناد ثبت اداره نماینده طرف از دفاتر این باید کل، و روزنامه قانونی دفاتر در حسااابدار  عملیات هرگونه ثبت از قبل

 .شود ثبت و پلمپ امضا، مالیاتی امور ادارات

ـــ 1 تبصرة  نخواهد دفاتر اعتباریبی موجب مذکور مراجع در دفاتر پلمپ از ناشی اشتباهات همچنین و صفحات گذاریشماره در اشتباه  ـ

 .بود

 .است ممنوع( گرافیک مواد مانند) است محو قابل سهولتبه که وسایلی با دفاتر نوشتن  ـ 2 تبصرة

 و تثب مشاغل دفاتر فهرست همچنین و اسناد ثبت ادارة از واصله شدةپلمپ و ثبت دفاتر فهرست موظفند مالیاتی امور ادارات  ـــ 3 تبصرة

 .نمایند ارسال مربوط مالیاتی امور ادارات به را خود ناحیة از امضاشده

شمول مؤدیان(   3 مادة ضای دفاتر از فقط مالی، سال هر برای مکلفند نامهآیین این م ستفا قبل سال یک ظرف شدهثبت و پلمپ ام  دها

 و پلمپ ا،امض جدید دفاتر هستند مجاز صورتاین در که باشد جدید دفاتر به نیاز دفاتر شدنتمام علتبه سال اثنای در اینکه مگر ،.نمایند

ـــات و تعداد درج. کنند ثبت جدید دفاتر در را مالی عملیات ادامة نامهآیین این 16 مادة مقررات رعایت با و نمایند ثبت  دفاتر مشـــخص

 .است الزامی سال آن مربوط مالیاتی اظهارنامة در مالی سال هر در استفاده برای مأخوذه

 رعایت با را خود محاســباتی و مالی رویدادهای ســایر و معامالت کلیة حقیقی یا حقوقی اشــخا  که اســت دفتری روزنامه دفتر(   4 مادة

 .نمایند ثبت آن در وقوع تاریخ ترتیببه و حسابداری شدةپذیرفته استانداردهای و موازین و اصول

 .است مجاز عملیات از بخش هر برای متعدد روزنامة دفاتر یا و عملیات کلیة ثبت برای واحد روزنامة دفتر نگهداری  ـ تبصره

 خصو م صفحات در حسابها کدگذاری یا سرفصل برحسب روزنامه دفاتر یا دفتر در شدهثبت عملیات که است دفتری کل دفتر(   5 مادة

 .باشد پذیرامکان آن از ترازنامه و زیان و سود حساب تنظیم که ترتیبیبه شودمی ثبت آن

 و وقیحق اشخا  کهطوریبه باشد متفاوت حسابهای سرفصل برای ستونهایی دارای که است دفتری کل و روزنامه مشترک دفتر(   6 مادة

صول برطبق مذکور دفتر نگهداری و ثبت با حقیقی ستانداردهای و ضوابط و ا سابداری، ا ست آن از را خود عملیات نتایج بتوانند ح  و خراجا

 .نمایند تهیه ترازنامه و زیان و سود حساب

 و هزینه درآمد، معامالت، شــر  تاریخ، درج برای ســتونهایی دارای حداقل که اســت دفتری( هزینه و درآمد دفتر) مشــاغل دفتر(   7 مادة

ستهالک قابل هایدارایی شد ا ضوع تاریخ ترتیببه مذکور معامالت و با  و ددرآم جمع تعیین سال پایان در کهطوریبه گردد ثبت آن در و

 .باشد پذیرامکان آن از زیان و سود حساب تنظیم و مؤدی شغلی هزینة
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 حساب مدارک و حسابداری اسناد دفاتر، سایر 2-1

 مکنم حساب شرایط و مقتضیات برحسب کل دفتر حسابهای از هریک ساختن مجزا و تفکیک برای که است دفتری معین دفتر(   8 مادة

 .است معین دفاتر حکم در حساب کارتهای. شود نگهداری است

 حسب که حسابهایی به محاسباتی و مالی رویدادهای سایر و معامالت از مورد چند یا یک آن در که است فرمی حسابداری سند(   9 مادة

 .باشدمی دفاتر در ثبت قابل آن مندرجات ذیصال  مراجع امضای از پس و شودمی تجزیه گردیده بستانکار یا بدهکار مورد

 اســناد و بوده محاســباتی یا مالی رویداد یا فعالیت چند یا یک وقوع بیانگر که اســت مســتنداتی از عبارت حســاب مدارک(   10 مادة

 .گرددمی تحریر و تنظیم آنها برمبنای دفاتر و حسابداری

  قانونی دفاتر نگهداری و تحریر نحوة 3-1

 هب مجاز مؤدیان و محاســباتی و مالی رویدادهای ســایر و معامالت کلیة باید نمایندمی نگهداری کل و روزنامه دفتر که مؤدیانی(   11 مادة

 این مقررات طبق را خود استهالک قابل هایدارایی فروش و خرید هزینه، درآمد، هرگونه باید( هزینه و درآمد دفتر) مشاغل دفاتر نگهداری

 .شود ادهاستف حساب کارتهای و الکترونیکی ماشینهای از حسابها نگهداری برای آنکه ولو کنند ثبت مربوط دفاتر در مورد حسب نامهآیین

ــ تبصره  فاترد در حسابداری استانداردهای برپایة و واقع توجه مورد مربوط سال عملیات اثنای در بعداً کهدرصورتی حسابداری اشتباهات  ـ

 .نخواهدکرد وارد خللی دفاتر اعتبار به شود، ارائه آن مستندات و اصال  سال همان

شاغل دفتر نگهداری به مجاز مؤدیان(   12 مادة سمتی یا تمام توانندمی م شابه هایهزینه و درآمد از ق  ردیف شماره یک تحت را روزانه م

 نیز را نآ مشخصات باشد، مدارک و اسناد به متکی اگر و قید را آنها تعداد و نوع دفتر، شر  ستون در اینکه بر مشروط نمایند ثبت دفتر در

صورتی. نمایند درج مزبور ستون در ستهالک قابل هایدارایی فروش و خرید هزینه، درآمد، اقالم کهدر سناد به متکی ا شد، مدارک و ا  با

 برای که نحویبه و دفتر ردیف شــماره ترتیببه را مربوط مدارک و اســناد مشــاغل، دفتر در موارد ثبت از پس بایســتمی مذکور مؤدیان

 هب متکی اســتهالک قابل هایدارایی فروش و خرید هزینه، درآمد، اقالم. نمایند نگاهداری باشــد، اســتفاده قابل مالیاتی مأموران رســیدگی

سناد سناد مشاغل، دفتر در موارد ثبت از پس بایستمی مذکور مؤدیان. باشد مدارک و ا  و ردفت ردیف شماره ترتیببه را مربوط مدارک و ا

 .نمایند نگهداری باشد، استفاده قابل مالیاتی مأموران رسیدگی برای که نحویبه

ــود،می نگهداری کل و روزنامه دفاتر که مواردی در(   13 مادة ــایر و معامالت کلیة ش ــباتی و مالی رویدادهای س  موارد در و مربوط محاس

شاغل، دفاتر نگهداری ستهالک قابل هایدارایی فروش و خرید ها،هزینه درآمدها، م  روزنامه دفاتر در مورد حسب انجام، روز همان در باید ا

 .گردد ثبت مشاغل یا

صرة  ختم و انجام هرگاه و شودنمی شناخته تحریر تأخیر قطعی مالک غیره و خرید یا فروش فاکتور یا مدارک در مذکور تاریخ  ـــــ 1 تب

 فاصلة د،شو مربوط دفتر در ثبت برای آماده موضوع تا باشد مراحلی طی و تشریفات تابع مؤسسه کار طرز و روش به توجه با اعمال اینگونه

 .نخواهدشد تلقی ثبت تأخیر دفتر در ثبت برای آن شدنآماده روز و مدارک یا فاکتور تاریخ بین

ـــ 2 تبصرة  به آن از بیش و مالیاتی امور ادارة تشخیص به روز 15 تا نباشد، سوءاستفاده منظوربه کهدرصورتی عملیات تحریر در تأخیر  ـ

 خللی دفاتر بودنقانونی به بعدی هایاصالحیه و 3/12/66 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 97 مادة 2 بند موضوع نفری 3 هیأت تشخیص

 .نخواهدکرد وارد

ـــ 3 تبصرة  صاحب و شود خارج مؤدی دسترس از قانونی مراجع سایر یا قضایی مقامات توسط نامهآیین این موضوع دفاتر که مواردی در  ـ

ـــا، جدید دفاتر روز 30 ظرف حداکثر امر این وقوع تاریخ از دفتر  ثبت تأخیر کند، ثبت جدید دفاتر در را مدت آن عملیات و پلمپ امض

 .نخواهدکرد وارد خللی دفاتر اعتبار به مدت این در عملیات
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صرة ـــ 4 تب شخا  مورد در دفاتر ثبت تأخیر  ـ سیس ا جدید حقوقی ا شخا  سایر مورد در و حقوقی شخص ثبت تاریخ از لتأ  تاریخ از ا

 .بود خواهد مجاز روز 30 تا فعالیت شروع

 .شود نقل کل دفتر به بعد ماه پانزدهم تا حداکثر باید ماه هر روزنامه دفاتر در شدهثبت عملیات کلیة(   14 مادة

 را خود شــعب یا شــعبه عملیات خالصــة خود، حســابداری روشــهای به توجه با مکلفند هســتند، شــعبه دارای که مؤســســاتی(   15 مادة

صورتی شند، شدهپلمپ دفاتر دارای کهدر ستن از قبل تا) باریک سالی الاقل با سابها ب  رکزم دفاتر در ماه به ماه صورتاین غیر در و( ح

 .کنند ثبت مؤسسه

ضا(   16 مادة شروط مالی سال ضمن دفاتر پلمپ و ام ضا تاریخ تا اینکه بر م شدبنگرفته صورت پولی و مالی عمل هیچگونه پلمپ و ام  و ا

ــای تأخیر همچنین ــره در مقرر مجاز حد تا پلمپ امض ــب یا روزنامه دفتر مورد در نامهآیین این 13 مادة 4 و 3 هایتبص  دفتر مورد حس

 .نخواهدکرد وارد خللی دفاتر اعتبار به کل دفتر مورد در نامهآیین این 14 مادة و مشاغل

 ینهایماش به شدهداده عملیات خالصة باریک ماهی حداقل موظفند نمایند،می استفاده الکترونیکی سیستمهای از که مؤدیانی(   17 مادة

شاغل یا روزنامه دفتر در را الکترونیکی سب م  منتقل کل دفتر به نامهآیین این 14 مادة در شدهتعیین مهلت ظرف حداکثر و ثبت مورد ح

سهیل منظوربه این، بر عالوه کنند، سیدگی ت ستورالعملهای یا هانامهآیین باید ر شین کار د  زارهایافنرم با کار نحوة و آن هایبرنامه و ما

ستفاده مورد مالی سیدگی مأموران اختیار در را ا  به شدهداده عملیات خالصة باریک ماه سه هر مکلفند مذکور مؤدیان ضمناً. دهند قرار ر

 .نمایند تسلیم مربوط مالیاتی امور ادارة به ماه سه پایان از پس روز 10 تا حداکثر را الکترونیکی ماشینهای

 

  دفاتر رد موارد 4-1

 : باشدمی دفاتر رد موجب زیر موارد در نامهآیین این در مقرر تکالیف از تخلف(   20 مادة

 .باشد برگ چند یا یک فاقد یا و شده خارج پلمپ از نحویبه شدهارائه دفاتر کهدرصورتی  - 1

 .احراز شرط به دفاتر در مالی فعالیت چند یا یک ثبت عدم  - 2

 . حاشیه در فعالیت یک از قسمتی یا تمام ثبت  - 3

 .سطور بین( آرتیکل) فعالیت یک از قسمتی یا تمام ثبت  - 4

 . سوءاستفاده منظوربه دفاتر مندرجات محوکردن و کردنپاک و تراشیدن  - 5

 . سوءاستفاده منظوربه مشاغل دفتر و روزنامه دفتر در صفحه تمام سفیدماندن و صفحات در معمول حد از بیش سفیدگذاشتن جای  - 6

شدن  - 7 ستانکار ستانکار یا و نماید مطابقت بانک صورتحساب با بانکی حسابهای اینکه مگر بانکی، و نقدی حسابهای ب  حسابهای دنشب

 .نیست دفتر رد موجب صورتاین در که باشد حسابها ثبت تأخر و تقدم از ناشی نقدی یا بانکی

 مجاز حد بر زاید دفترکل تحریر تأخیر و 13 مادة 4 و 3 و 2 هایتبصره در مقرر مجاز حد بر زاید مشاغل و روزنامه دفتر تحریر تأخیر  - 8

 . نامهآیین این 17 مادة در مقرر حد بر زاید تحریر تأخیر و 14 مادة در مقرر

 . نامهآیین این 15 مادة مقررات طبق مرکز دفاتر در شعب یا شعبه عملیات ثبت عدم  - 9

شتباه  - 10 صل حساب ا سسه عملیات ثبت در حا صورتی مؤ سبت کهدر صال  به ن صرة مقررات طبق آن ا  اقدام نامهآیین این 11 مادة تب

 .باشدنشده
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 .ننمایند استفاده مستقیم مالیاتهای قانون 169 مادة موضوع مخصو  اوراق از مورد حسب مالیاتی مؤدیان کهدرصورتی  - 11

ستورالعملهای یا هانامهآیین ارائة عدم  - 12 شین کار د ستفاده مورد مالی افزارهاینرم با کار نحوة و آن هایبرنامه و ما  عدم همچنین و ا

 استفاده الکترونیکی سیستمهای از که اشخاصی مورد در ماده آن در مقرر مهلت در نامهآیین این 17 مادة موضوع عملیات خالصة تسلیم

 .نمایندمی

 ( .نانویس ولو) شدهپلمپ و ثبت دفاتر از جلد چند یا یک ارائة عدم  - 13

 ( .نامهآیین این 3 مادة مقررات به توجه با) قبل سالهای شدةپلمپ و ثبت دفاتر از استفاده  - 14

ستمهای در موجود اطالعات با دفاتر مندرجات تطبیق عدم  - 15 صی مورد در الکترونیکی سی شخا ستمهای از که ا ستفاده مذکور سی  ا

 .نمایندمی

ضیح) احراز شرط به دفاتر در غیرواقع مالی احکام و اعمال نوع هر و درآمدها و هاهزینه ثبت  - 16  آن وقوع که هاییهزینه ثبت اینکه تو

ــت مالیاتی حیث از قبول قابل قانونی خا  دالیلبه اما بوده محقق ــت و نیس ــود،می داده برگش  لقیت غیرواقع هایهزینه ثبت منزلةبه ش

 ( .شودنمی

ـــ تبصره  سفیدماندن همچنین و نخواهدبود دفاتر رد موجب باشد، افتتاحی تراز ثبت جهت سفیدماندن چنانچه ماده این 6 بند مورد در  ـ

 ود،ش بسته خط با سفیدمانده قسمت و بوده ردیف شماره دارای اسناد که شرطی به ماه هر یا هفته هر یا روز هر آخر در دفتر صفحات ذیل

 .آوردنمی وارد خللی دفتر اعتبار به
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 عملیات تحریر دفاتر قانونی در نرم افزار برهان سیستمبخش دوم؛ 

 یرت های آناو رفع مغ اطمینان از صحت صدور تمامی اسناد در سیستم حسابداری 1-2

 شامل موارد زیر است.برخی از مهم ترین مباحثی که باید مد نظر داشته باشیم 

سناد سدر نخالف.  صل نمایند که تمامی ا ست، از این رو باید تین گام باید کاربران اطمینان حا شده ا صادر  سابداری آنان  ح

بررسی نماید که برای اسناد تمامی سیستم ها سند حسابداری صادر شده است. کاربران محترم باید در هر سیستمی گزارشات 

 بداری را تهیه نمایند.اسناد فاقد سند حسا

 ب. اقدام به رفع مغایرت بین سرفصل های حسابداری با زیر سیستم های مرتبط نماید.

حساب و آنالیز برای مغایرت گیری بین سر فصل های حسابداری و اسناد صادره از هر سیستمی می توان از گزارش آنالیز 

 آنالیز گروهی اشاره می شود؛در این بخش مختصری به قابلیت های  گروهی استفاده نمود.

 

  

 

 حسابداری می توان به اصل سند حسابداری و اصل سند مبنای صادر شدهاز تمامی فرم گزارشات سیستم 

 زیر می باشند: )به شرط داشتن دسترسی( دست یافت. این فرم گزارشات شامل موارد 

 مرور حسابداری .1

 آنالیز حساب های .2

 آنالیز گروهی .3

 

کاربر گزینه هایی که جهت مغایرت گیر  مد نظر و  هست را می تواند در گزارش فوق مشاهده نماید. مثال در گزارش 

 معین صندوق ریالی را از هر سیستمی به تفکیکاسناد صادره برا   انواعسند و سیستم؛ نهیفوق با انتخاب دو گز

 نماید.ند مشاهده می توا 

د تنها چنانچه نیاز باشجهت فیلتر ها  بیشتر کاربر هز گزینه ا  را که نیاز داشته باشد انتخاب یا فیلتر می کند. مثال 

 در منو  وضعیت تنها یادداشت را انتخاب می کند.اسناد با وضعیت یادداشت را مشاهده نماید، 

 آنالیز گروهی
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در حسابداری وجود نداشته باشد. با سرفصل های موجود ج. بررسی نماید مغایرتی بین گزارشات خرید و فروش فصلی و 

 چنانچه مغایرتی وجود دارد اقدام به رفع مغایرت نماید.

 د به لیست اسناد حسابداری رفته و گام های زیر را طی می نمایندبعد از اینکه مقدامات فوق فراهم گردی

 نکنید.د. چنانچه از ارز استفاده می نمایید، سود و زیان ناشی از تسعیر ارز را فراموش 

 تغییر وضعیت اسناد به تصویب .ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وضعیت می باشند. 4اسناد در سیستم حسابداری برهان دارای 

 ویژگی های سند حسابداری را ندارد و در گزارشات شرکت نمی کند. یادداشت:

سناد می  موقت: ضعیت قابل ویرایش بودن ا شرکت می کند. مهم ترین ویژگی این و شات  سابداری را دارد و در گزار سند ح ویژگی های 

 .باشد

ویژگی های سند حسابداری را دارد و در گزارشات شرکت می کند. مهم ترین ویژگی این وضعیت برای اسناد این می باشد که غیر  :تایید

 قابل ویرایش می باشد. می توان اسناد را از این وضعیت به حالت قبلی بازگرداند.

  ی نمی باشد.لت قبرا دارد و وضعیت آن قابل بازگشت به وضعیویژگی های سند حسابداری  :تصویب

: تغییر وضعیت اسناد به صورت سلسله مراتبی صورت می گیرد. یعنی از یاداداشت به موقت، سپس از موقت به تایید 1تبصره 

 و در آخر از تایید به تصویب صورت می گیرد.

یعنی کاربر در فرم سند یا حالت نخست به صورتی تکی یا چند تایی همزمان می باشد. 3: تغییر وضعیت اسناد برا  2تبصره

 به صورت پیوسته ولیست اسناد بر رو  سند مورد نظر قرار می گیرد و وضعیت دلخواه را انتخاب می کند. اما تصویب سند، 

بر رو  هر سند  قرار گیرد و تصویب خی( هر تاریلیست اسنادحسابدار ، )در در  )تنها(یعنی کاربر بازه ا  صورت می گیرد.

 سیستم اسناد حسابدار  را تا آن تاریخ تصویب می کند. ،سند را بزند

 اقدام به شااماره گرار  مددد اسااناد  کبه شااکل اتوماتیساایسااتم  حسااابدار ، : همزمان با تصااویب اسااناد3تبصااره

 می کند. 

صره  سناد نمایند.4تب شماره گرار  ا سال کاربران می توانند اقدام به  شماره ثابت  : در هر مقطع از  شماره گرار  مددد،  با 

 بدون تغییر می ماند و شماره سند بر اساس تاریخ مرتب می شود.

سناد، طی یک روز : چنانچه 5تبصره  شماره گرار  ا شوند کاربران بخواهند در زمان  سناد به دلخواه مورد نظر اولویت بند   ا

 باید ترتیب را در شماره روزانه رعایت کنند.

ضمایم حسابدار  و زونکن ها  حسابدار  را بر اساس شماره ثابت مرتب می نمایند. در  سالال شرکت ها طی : معمو6تبصره

 از اسااناد قبلی جدا نموده و به اسااناد جدید پیوساات مدارک را  ،دریافت روکش جدید و پایان سااال بعد از تصااویب اسااناد

  می نمایند.
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 یا سود و زیانی بستن حساب های موقت 2-2
 این گام برای شرکت های تولید و بازرگانی با هم متفاوت می باشد.

 

 

 

 

 

 

صره  شرکت ها  تولید  پیش از مرتبط با مراکز هزینه تولید  باید حساب ها  : 1تب شوند. یعنی در  سته  شده ب بها  تمام 

بستن حساب ها  موقت انتخاب شود، باید حساب ها  مرتبط با مرکز هزینه تولید  تعیین تکلیف آنکه به شکل سیستمی 

 سود )زیان( موسسه شناساییشوند و سپس بستن حساب ها  موقت انتخاب شود. با صدور سند بستن حساب ها  موقت 

 می شود.

 حساب های موقت)درآمد و هزینه( معموال به حساب سود و زیان سال جاری بسته می شوند. :2تبصره 

 آخرین روز سال مالی صادر می شود.سند بستن حساب های موقت به تاریخ  :3تبصره

ل ماهیت صادر شود تا برای حساب های دایمی که خالف ماهیت شده اند، ابتدا باید سند تعدی :صدور سند تعدیل ماهیت 3-2

 گزارشات قانونی دچار اشکال نشوند.

یب و در بین اسناد تصو پیش نیاز سند حسابداری از نوع تعدیل ماهیت، تصویب اسناد تا آن بازه تاریخی می باشدکه  از آنجایی :1تبصره

سند تعدیل ماهیت نیز  صویب نمود. تاریخ  سند مربوطه را ت ستن حساب های موقت،  سند ب صدور  صادر نمود، باید بعد از  سند  نمی توان 

 آخرین روز دوره مالی می باشد.

 

 ه می شود.ن حساب ها و سند تعدیل ماهیت اقدام به صدور سند اختتامیبعد از بست : اختتامیهصدور سند  4-2

 طی آن سال تصویب باشند. iعملیاتیدر زمان صدور سند حسابداری از نوع اختتامیه باید تمامی اسناد  :1تبصره

 تمامی اسناد صادر سده توسط کاربران در محیط عملیات پایان سال، تنها از همین محیط قابل حذف می باشند. :2تبصره

 از روی سند اختتامیه اقدام به صدور سند افتتاحیه می شود. این سند عکس سند اختتامیه می باشد. :صدور سند افتتاحیه 5-2

 سند تعدیل ماهیت صادر شده باشد، کاربر باید تعدیل اول دوره را صادر نماید. چنانچه،

 ین امر تعریف دوره مالی جدید می باشد.کاربران از همین محیط می توانند سند افتتاحیه سال جدید را صادر نمایند. پیش نیاز اتبصره: 

 

 مراکز هزینه در گردش عملیات شرکت ها به انواع  زیر دسته بندی می شوند:

 تولیدی

 خدماتی

 عمومی و اداری

 پیمانکاری
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 مشخص دوره یک برای را حسابداری سند چند داخل اطالعات که است فرضی سند یک اصل، در کل سند :صدور سند کل 6-2

 .نیست مشاهده قابل شرکت حسابداری اسناد لیست در کل سند بنابراین. کند می تجمیع

 حسابداری، تصویب اسناد حسابداری می باشد.: پیش نیاز صدور سند کل در 1تبصره

 : برای صدور سند کل، باید در اطالعات پایه حسابدرای سند مربوطه شماره گذاری شود.2تبصره

هایی که نرم افزار به دارایی ای یا روزانه؛ شرکت  : امکان صدور سند کل در سیستم حسابداری با دو فرمت وجود دارد: دوره3تبصره

 کرده اند، عالوه بر سند افتتاحیه و اختتامیه بابت هر ماه یک سند صادر می کنند. معرفی

 صادر )تا تاریخ انتخاب شده( چنانچه در زمان صدور سند کل، روزانه انتخاب شود، بابت هر روز یک سند کل توسط سیستم  :4تبصره

 می شود.

 ان به شر  زیر است:فرمت گزارشات قانونی ارایه شده در نرم افزار حسابداری بره
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i  بررسی این مورد می توانید به انواع سند سیستم حسابداری سند های از نوع بودجه، اعالمیه بدهکار بستانکار و... جز اسناد عملیاتی نمی باشد. برای

 مراجعه نمایید.

                                                           


