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 حسابداری امالک مفهوم مروری بر 

 سید کامران یگانگی

 زنجان،ایران اسالمی آزاد زنجان،دانشگاه صنایع،واحد مهندسی گروه استادیار

Email:yeganegi@iauz.ac.ir 

 نگین عابدی

 ،زنجان،ایراندانشگاه آزاد اسالمی،واحد زنجان،حسابداری گروه دانشجوی کارشناسی

Email:neginabedi53@gmail.com 

 

 چكیده

کار در شغل امالک و مستغالت یا حضور در یک آژانس امالک باعث میشود با مبالغ زیادی پول سروکار داشته باشیم.بنابراین 

مستغالت در مدیریت امالک استفاده می شوند.حسابداران درک نحوه مدیریت معامالت،حائز اهمیت است.حسابداری امالک و 

امالک،سوابق مالی و پیش نویس گزارش ها را بررسی می کنند تا به مدیران امالک و مستغالت در جهت بودجه بندی و توسعه 

رنامه ریزی،سرمایه کسب و کارشان،یاری برسانند.آنها اسنادی مانند قرداد های اجاره،برآورد هزینه ها و گزارش های سالیانه،ب

 گزاری،بودجه و گزارش مالیاتی را نیز تهیه می کنند.

 به آنچه گفته شد،حسابداری امالک یک حرفه با دانش تخصصی است.با توجه 

 

 حسابداری امالک ، اطالعات ، سود وزیان:واژگان کلیدی
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 مقدمه

 هاییشرکت و افراد. دارد خاصی اهمیت امالک مشاورین و هابنگاه برای امالک افزار نرم از استفاده و امالک حسابداریمفهوم 

 بعضا و سخت امری را هاحساب دفاتر ضبط و ثبت و هاتراکنش مدیریت دارند، سروکار زمین و ملک فروش و خرید با که

 و بزرگ هایشرکت با یا هستید لدخی کوچک معامالت در کهاین از فارغ. شوند انجام باال دقت با باید که دانندمی کنندهکسل

 .بود خواهد شما موفقیت کلید امالک حسابداری درست ساختار دارید، سروکار کالن قراردادهای

 مالی اطالعات و هاداده آوری جمع برای استاندارد فرایند یک باید مستغالت و امالک معامالت سودآور صنعت در موفقیت برای

 امالک مدیریت یبرا مستغالت و امالک حسابداری .کندمی ایفا را اصلی نقش امالک حسابداری که اینجاست در. گردد اتخاذ

 شودمی استفاده

  امالک حسابداری مزیت

 معین زمانی های دوره در کار انجام و پیشبرد نحوه از گرایانهواقع  و دقیق تصویری حفظ و ایجاد امالک حسابداری اصلی هدف

 از بخش کدام که شویدمی متوجه و کندمی کمک کارتان و کسب پیشرفت و اداره در شما به امالک حسابداری با آشنایی. است

 مقایسه قبل سال با را خود کار و کسب سال هر رشد توانیدمی همچنین،. آوردمی همراه به بیشتری سود شما امالک و هادارایی

 .ازیدبپرد سرموعد را خود قبوض و دیون و شوید، آماده مالیات پرداخت برای کنید، مشخص را نقدینگی میزان کنید،

 که هاییفرصت و کنید اپید را مشکالت و مسائل کنید، روز به را مالی سوابق که دهدمی شما به را امکان این امالک حسابداری

 است مالی مدیریت به طمربو که موضوعاتی تمام درباره نباشد نیازی شاید. کنید شناسایی بهتر شوندمی ایجاد بیشتر رشد برای

 .هستند موفقیت زمهال حسابداری مهم و اصلی اصول با آشنایی و تغییرات ایجاد یادگیری، به تمایل اما باشید، داشته کاملی دانش

 دنبال باید را ملکی قوانین بسیار، های تراکنش اداره بر عالوه. باشد گیروقت و سخت تواندمی امالک حسابداری و دفترداری

 انجام برای شده صرف زمان کاهش به بزرگی کمک امالک حسابداری. دهید انجام را معامالت ثبت و معامالت هاآن طبق و کنید
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ساده  را روند ینا 1مشتریان با ارتباط مدیریت و حسابداری افزارهای نرم مثل ابزاری از استفاده اینکه، ضمن. کندمی موارد این

 آوری جمع عدم آن دلیل و شوندمی ورشکسته اول سال دو همان در کارها و کسب درصد 70 آمارها، طبق .کندمی تر دقیق و تر

 و حسابداری افزارهای نرم کمک با اطالعات تحلیل و ثبت آوری، جمع. است اطالعات این درست تحلیل و اطالعات، ثبت و

CRM است پذیر امکان. 

 امالک حسابداریهای  شیوه

 .تعهدی حسابداری و نقدی حسابداری: است اجرا قابل روش دو به امالک حسابداری

 .دارند هم با اندکی هایتفاوت مالی سوابق ثبت برای حسابداری شیوه دو این از یک هر اصول و قوانین

 فقره یک لپو تبادل هربار با که صورت این به است، مالی های تراکنش ردگیری و ثبت برای ساده روش یک نقدی حسابداری

 یهزینه ا یا( دهدمی بیعانه شما به شخصی یا ایدداشته فروش مثال) کنیدمی دریافت پولی وقت هر مثال، برای. شودمی ایجاد

 .کنید ثبت را آن( دهیدمی چک پیمانکار به تعمیرات برای مثال) کنیدمی پرداخت

 که شودمی ثبت زمانی هزینه و عایدی حسابداری، روش این در. است نقدی حسابداری از ترسخت کمی تعهدی حسابداری

 فقره دو این. کنیدمی ثبت فقره دو حداقل تراکنش هر برای و ندارید وصول واقعی زمان به کاری هیچ شما. بیافتد اتفاق تراکنش

 برای. شوید طمئنم خود حسابداری دفاتر صحت و دقت از تا کندمی کمک شما به روش این. هستند هم برعکس اما برابر هم با

 یک که وقتی مثل) دهستی هزینه مستوجب کهزمانی و( کنیدمی ارسال فاکتور وقتی مثال) هستید درآمد مستوجب وقتیمثال: 

 .کنید ثبت را آن( کنیدمی دریافت فاکتور

 ببینید خود شرکت یازن به توجه با و کنید تحقیق شیوه دو این درباره. دارند معایبی و مزایا حسابداری شیوه دو این از کدام هر

 .بگیرید یاد ار خود انتخابی شیوه کلیدی اصطالحات و کلمات و اجرا نحوه سپس. است تر مناسب شما کار و کسب برای یک کدام

 حسابداری در اجاره و رهن ثبت

                                                             
1 CRM:مشتریان با ارتباط 
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( معین سرفصل) ودایع و ها سپرده –( کل سرفصل) دریافتنی حسابهای سایر“ حساب باید افزار نرم در رهن هزینه محاسبه برای

 .دهید قرار بستانکار دسته در را خود” (معین) بانک –( کل) نقد موجودی“ حساب و بدهکار را” (تفصیلی سرفصل) اجاره ودیعه –

 .باشد قیحقو یا حقیقی شخص باید موجر ، اجاره هزینه حسابداری ثبت برای ، اجاره هزینه از مالیات کسر به توجه با

 نموده بدهکار را” (معین) اجاره هزینه –( کل) عملیاتی های هزینه“ حساب بایست می حسابداری در اجاره ثبت برای همچنین

 –( کل) نقد موجودی“ و” (تفصیلی) اجاره تکلیفی مالیات –( معین) پرداختنی حسابهای سایر –( کل) بستانکاران“ حسابهای و

 .کنید بستانکار را خود” (معین) بانک

 بدانید باید که امالک حسابداری کلیدی اصطالحات

 قیمت افزایش به وابسته تنها مسکن و امالک بازار در سود افزایش بازارها، سایر برخالف. است بزرگی بسیار بازار امالک بازار

 دخیل سود نتیجه در و قیمت افزایش در غیره و ساز و ساخت میزان بازسازی، سازه، عمر بها، اجاره مثل عواملی بلکه نیست،

 دالیل، همین به. دارند سروکار کمیسیون و مالیات مثل دیگری جانبی های هزینه با حوزه این فعاالن دیگر، طرف از. هستند

 .کندمی پیدا بیشتری اهمیت امالک حوزه در حسابداری و مالی مدیریت

 دفاتر در مالی های تراکنش تمام. است حسابداران وظیفه که است مالی گزارش تهیه امالک حسابداری در مهم موارد از یکی

 و نقد وجوه صورت زیان، و سود صورت مالی، های صورت شامل باید امالک حوزه مالی های گزارش. شوندمی ثبت حسابداری

 [1] .باشند ترازنامه

 زیان و سود صورت

 از ها هزینه کسر با. است مشخص زمانی دوره یک در بنگاه یک هایهزینه و درآمد از گزارشی زیان و سود صورت ساده، زبان به

 [2] .آیدمی دست به خالص سود میزان کل درآمد

 ترازنامه
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 نشان معین زمان کی در را شرکت مالی وضعیت کل، در و است سهام صاحبان حقوق و ها بدهی ها،دارایی از گزارشی ترازنامه

سرمایه  موردتوجه لکرد،عم بودن مثبت صورت در و کنندمی مشخص را شما بنگاه عملکرد مالی های گزارش و ترازنامه. دهدمی

 .گیریدمی قرار گذاران

 ارکان حسابداری امالک

 به تعهد دیگر نفر چند یا یک مقابل در نفر چند یا یک که این از است عبارت معامله یا و قرارداد یا عقد قرارداد: یا عقد تعریف

 از است عبارت یعب عقد تعریف. است بیع عقد جامعه در معمول عقود ترین شایع از یکی. باشد آنها توافق مورد که نمایند امری

 .معلوم عوض به عین تملیک

 باطل عقد ،نباشند شرایط این از یک هر اگر که است اساسی شرایط دارای عقدی هر مدنی قانون طبق بیع: عقد اصلی ارکان

 .بود خواهد

 :از عبارتند شرایط این 

 معامله طرفین رضایت و قصد.1

 آنها اهلیت.2

 معلوم و معین ثمن و مبیع بودن معین و معلوم.3

 معامله جهت بودن مشروع.4

 خریدار و فروختم: بگوید فروشنده اینکه محص به،  3مبیع و 2ثمن در خریدار و فروشنده توافق از مدنی قانون نظر از همچنین

. است مالکیت انتقال که را خود آثار و شود می ایجاد است مالکیت انتقال که را خود آثار و شود می ایجاد عقد خریدم، بگوید

 .میشود ایجاد( خریدار) گیرنده انتقال مال در قیمت تغییر این شود، زیاد یا کم مال قیمت عقد از بعد اگر بنابراین کند می ایجاد

                                                             
 قیمت 2
 دارند را آن فروش قصد که مالی 3
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 شناخته مالک شخصی باشد، می خاصی تشریفات تابع ثبتی قوانین نظر از منقول غیر اموال انتقال و نقل اینکه به نظر لیکن

 .است شده صادر او نام به رسمی سند که میشود

 نتیجه گیریخالصه و 

فروش و رهن و اجاره سرمایه گذاری انجام میدهند،نیاز به مدیریت حرفه آژانس های امالک حرفه ای که عالوه بر مشاوره خرید،

خود راه اندازی ای مالی دارند.مدیران در این آژانس ها عموما با حسابدارهای بیرونی همکاری کرده یا یک تیم مالی در آژانس 

 های مالی را شامل میباشد. میکنند که حسابداری آن اهمیت باالیی دارد که وظایف گوناگونی از جمله تهیه گزارش

د که چارچوبی در جامعه حقوق مالکیت تضمین میشواهمیت وجود حسابداری و مدیریت مالی امالک به گونه ای باید باشد که 

ن توسط سایرین جلوگیری الک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آکه ابتدا مالکیت افراد را در برابر امایجاد گردد 

سپس در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن انتظارات آتی افراد نیز درمورد حق مالکیت آنها بر دارایی ها و کند و 

اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند .در این شرایط هر 

 افراد اثر داشته و با کاهش اعتماد آنهاشود یا اینکه بر انتظارات  مالکیت افراد نقض متغییری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق

سبب کاهش تمایل آنها به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرار داد گردد میتواند ناقض حقوق مالکیت قلمدار شود و باعث بروز 

 [6]مخاطرات اخالقی گردد و ریسک پذیری را در جامعه افزایش دهد.
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