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فصل پنجم 
 اسناد تجاری 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ انواع اسناد تجاری را توضیح دهد. 
2 ـ تفاوت های انواع مختلف اسناد تجاری شامل سفته، برات و چک را بداند. 

3 ـ ثبت های حسابداری مربوط به دریافت و واگذاری سفته را انجام دهد. 
4 ـ ثبت های حسابداری مربوط به واگذاری سفته به بانک جهت وصول را انجام دهد. 

5 ـ ثبت های حسابداری مربوط به فروش سفته به بانک را انجام دهد. 
6 ـ ثبت های حسابداری مربوط به صدور برات را انجام دهد. 

یکی از ابزارها و لوازم انکارناپذیر عرصۀ فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز، اســناد تجاری اســت. امروزه در معامالت، 
به جای نقل و انتقال حجم زیادی از پول، می توان از اســناد تجاری اســتفاده نمود. بدون استفاده از اسناد تجاری انجام معامالت 
تجاری در حجم وسیعی كه امروزه در جهان اتفاق مي افتد امکان پذیر نخواهد بود. این اسناد در معناي وسیع كلمه شامل تعداد 
زیادي از اوراق بهادار اســت كه روزانه در محیط اقتصادي تهیه و رد و بدل مي شــود. از جملۀ این اســناد مي توان انواع مختلف 
چک، حواله هاي پرداخت، سفته و برات را نام برد. در این فصل سه نوع از اسناد تجاری مهم شامل سفته، برات و چک، معرفی 

مي گردد. از بین این اسناد، عمدتاًحسابداري مربوط به سفته مورد بحث قرار مي گیرد. 

 مفهوم اسناد تجاری 
همان طور كه در باال اشــاره شد، اســناد تجاري در معناي وسیع كلمه شامل تعداد زیادي از اوراق بهادار است كه روزانه در 
فعالیت های اقتصادي تهیه و رد و بدل مي شود. به گفتۀ برخی از استادان حقوق در تعریف اسناد تجارتی اسناد تجارتی در معنای 
عام به كلیۀ اســنادی كه بین تجار رد و بدل می شــود گفته می شــود. امّا در معنای خاص اسنادی هستند كه قابل نقل و انتقال اند، 
متضمن دســتور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررســید معین هســتند و به جای پول، وســیلۀ پرداخت قرار می گیرند و از 

امتیازات و مقررات ویژۀ قانونی تبعیت می كنند. 
مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارت اند از: انواع مختلف چک، سفته )فته طلب(، برات، قبض رسمی انبار، سهام و برگ های 
قرضه. از میان اسناد تجاری، سفته، چک و برات اسناد ویژ ه ای هستند كه به دلیل قابلیت هایي خاصی كه دارند رعایت تشریفات 
صوری در آنها فوق العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها به بی اعتباری آن  اسناد منجر مي شود.1  علی هذا در ادامۀ این بحث 

هر كدام از این اسناد تشریح مي گردد. 

1 ـ در قانون تجارت ایران »اسناد تجاری« تعریف نشده است، اما به موجب مادۀ 1284 قانون مدنی، »سند عبارت است از هر نوشته ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل 
استناد باشد.«
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اســناد تجاري اوراق بهاداری اســت كه در فعالیت های اقتصادي به جای وجه نقد یا 
تضمین تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد. 

 چک 
به موجب مادۀ 310 قانون تجارت، چک نوشــته اي اســت كه به موجب آن صادر كننده، وجوهي را كه در نزد مُحاٌل علیه 
دارد، كاًل یا بعضاً مسترد یا به دیگري واگذار مي نماید. هرگاه صادركننده، چک را براي خود صادر كند، در آن صورت خود 
وي مي تواند وجه چک را از بانک دریافت نماید. صادر كنندۀ چک باید حداقل معادل مبلغ چک در بانک وجه داشــته باشــد. 

چک وسیله دریافت و پرداخت است و در واقع به جاي پول نقد به كار مي رود.1
 بــه موجــب مــاده 311 قانــون تجارت، در چــک باید محــل و تاریخ صدور قید شــود و بــه امضاي صادر كننده برســد. 

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد.
چک جنبۀ كیفری دارد، یعنی در دادگاه بالفاصله رســیدگی مي شــود. ســهولت پی گیری و صدور حکم جلب، استفاده از 

چک را متداول تر كرده است. در قانون، جرایم ویژه ای برای كسی كه چک بالمحل صادر كند وجود دارد. 
با توجه به این كه عملیات حسابداری مربوط به صدور چک در فصل 6 تشریح مي گردد، از توضیح آن در اینجا خودداری 

شده است. 

چک نوشته اي اســت كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد بانک دارد 
شخصًا دریافت یا به دیگري واگذار مي نماید.

 سفته
به موجب ماده ي307 قانون تجارت ایران، »فته طلب )ســفته( ســندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي كند مبلغي 
در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شــخص معین یا به حواله كرد آن شــخص كارسازي نماید«. سفته از جمله اسناد 
تجارتي اســت كه، در معامالت بین تجار و همچنین بین افراد عادي، دادن و گرفتن آن معمول اســت. ســفته، همان طور كه در 
تعریف مزبور بیان شده، سند تعهد پرداخت است و امضاكننده، متعهد مي شود كه مبلغ مندرج در آن را پرداخت نماید. آنچه در 

1 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر میزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 515
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سفته پرداخت آن مورد تعهد قرار مي گيرد، وجه نقدي است که مقدار آن در متن سفته قيد شده است. صادر کننده ملزم است 
در سررسيد سفته، وجه آن را به دارندۀ آن پرداخت نمايد. قيد حواله کرد، که قانون نوشتن آن را در سفته به همراه نام شخص 
معين، پيش بيني کرده است، به شخص مزبور اختيار مي دهد که سفته را به ديگري واگذار نمايد.1 در ايران برای پرداخت وجه 

بيشتر از چک استفاده مي شود و کاربرد سفته عمدتاً در مورد ضمانت است.

سفته سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي كند مبلغي را در وجه حامل يا 
شخص معین و يا به حواله كرد آن شخص در زمان معین كارسازي نمايد. 

 برات 
برات سندي است که به موجب آن صادرکننده از شخص معيني مي خواهد که در وعدۀ تعيين شده، مبلغي در وجه شخص 
ثالث يا به حواله کرد او يا در وجه حامل، پرداخت نمايد. برات در موقع صدور قائم به وجود ســه نفر اســت2: )1( برات کش يا 
صادر کننده برات، يعني شخصي که برات را صادر و امضا مي کند. )2( برات گير يا قبول کننده برات، يعنی شخصي که برات کش 
از او مي خواهد که برات را پرداخت نمايد و )3( برات دار يا دارنده برات يعني کسي که وجه برات بايد به او پرداخت شود. دارنده 

برات می تواند همان شخص صادرکننده برات باشد.
تا زمانی که برات گير ورقۀ برات را نديده و پرداخت آن را نپذيرفته اســت هيچ گونه مســئوليتی در قبال دارنده برات نخواهد 
داشت. بعد از قبولی، برات دارای ارزش قانونی مي شود. اگر بعداز قبولی برات گير  وجه را نپذيرد دارنده برات مي تواند از طريق 

دادگستری واخواست نامه صادر و به نشانی برات گير ارسال کند.
عمليات حسابداری مربوط به صدور چک در فصل بعد تشريح مي گردد. اما در ادامه، ابتدا عمليات حسابداری سفته تشريح 

مي شود، سپس توضيحات مختصری نيز در مورد برات ارائه خواهد شد.  

1 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر ميزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 462
2 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر ميزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 479
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برات سندي است كه به موجب آن صادركننده از شخص معیني مي خواهد كه مبلغي 
را در زمان تعیین شــده در وجه شــخص ثالث یا به حواله كــرد او یا در وجه حامل 

پرداخت نماید.

 ثبت سفته در دفاتر حسابداری صادر کننده سفته 
افراد و مؤسســات ممکن اســت بابت خرید نســیۀ كاال و ســایر انواع دارایي ها، تصفیۀ بدهي ها و اخذ وام به صدور سفته و 
تحویل  آن به اشــخاص طرف حســاب خود اقدام كنند. در دفاتر صادر كنندۀ سفته، هنگام صدور سفته حساب اسناد پرداختني 
بســتانکارمي گردد. اســناد پرداختني جزء بدهي هاي مؤسسه تلقي مي شود. برای آشنایی با نحوۀ ثبت سفته در دفاتر صادركنندۀ 

سفته به مثال زیر توجه نمائید. 

     مثال 1: شركت سایبان در تاریخ 1388/2/1 مبلغ 4,000,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت مهرگان خریداري نمود 
و یک فقره سفتۀ دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت سایبان.

دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

خريد88/2/1
 اسناد پرداختني

بابت خريد كاال از شــركت مهرگان و صدور سفته 2 
ماهه

4,000,000
4,000,000

در دفاتر صادركننده، هنگام صدور سفته، حساب اسناد پرداختنی بستانکار می شود.



اسناد تجاري فصل پنجم

108

الزم به توضیح است كه سفته مي تواند همراه با بهره باشد یا بدون بهره. اما با توجه به این كه در كشور ما سفته همراه با بهره 
رایج و مجاز نیست، تمام مباحث مربوط به سفته با فرض بدون بهره بودن آن ارائه شده است.1 

 ثبت سفته در دفاتر حسابداری دريافت کنندۀ سفته 
افراد و مؤسســات ممكن اســت بابت فروش نسيۀ كاال و ســاير انواع دارايي ها، وصول مطالبات و اعطاي قرض يا پرداخت وام به 
كاركنان خود يا ســاير اشخاص ديگر، از طرف مقابل سفته دريافت نمايند. در دفاتر گيرنده، هنگام دريافت سفته، حساب اسناد دريافتني 
بدهكار مي گردد. اسناد دريافتني جزء دارايي هاي مؤسسه تلقي مي شود. برای آشنائی با نحوۀ ثبت سفته در دفاتر دريافت كننده سفته به 

مثال زير توجه نمائيد. 
مثال 2: با توجه به مفروضات مثال 1، دريافت سفته را در دفتر روزنامۀ شركت مهرگان ثبت نمائيد. 

دفــتر روزنامه

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتني82/2/1
 فروش

بابت فروش كاال به شركت سايبان و دريافت سفتۀ دو ماهه

4,000,000
4,000,000

در دفاتر گیرنده، هنگام دریافت سفته، حساب اسناد دریافتني بدهکار می شود.

 سفتۀ موجود در صندوق 
سفته های دريافت شده از ديگران كه در صندوق شركت موجود است به عنوان اسناد دريافتنی طبقه بندی و در صورت های مالی شركت 
نشان داده مي شود. اگر سررسيد اين سفته ها از تاريخ ترازنامه يک سال يا كمتر باشد به عنوان اسناد دريافتنی كوتاه مدت و چنانچه سررسيد 

آنها از تاريخ ترازنامه بيشتر از يک سال باشد به عنوان اسناد دريافتنی بلند مدت در ترازنامۀ شركت نشان داده می شود. 

ســفته دریافت شده جزِء اسناد دریافتنی است و اســناد دریافتني جزِء دارایي هاي 
مؤسسه تلقي می شود.ظ )برای صادركننده، سفته جزِء اسناد پرداختنی است و اسناد 

پرداختنی بدهی تلقی می شود(.

 تجديد يا تعويض سفته  
صادركنندۀ سفته ممكن است در سررسيد سفته آن را برای مدت مشخصی تمديد و يا آن را با سفته جديد تعويض نمايد. برای مثال، 
چنانچه شركت سايبان سفتۀ دو ماهۀ صادر شده در تاريخ 88/2/1 را در سررسيد آن كه 88/4/1  است با سفتۀ دو ماهه ديگری تعويض 

نمايد، ثبت زير در دفاتر صادركننده سفته )شركت سايبان( به عمل مي آيد: 

1 ـ برای توضیح بیشتر در مورد حسابداری سفته به كتاب اصول حسابداری1 دانشگاه پیام نور تألیف عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده مراجعه فرمائید. 
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دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

اسناد پرداختني 88/4/1
 اسناد پرداختني

صدور ســفتۀ دو ماهه شــماره ... بابت تعویض سفتۀ 
شماره ... )تعویض سفته قدیمی با سفته جدید(

4,000,000
4,000,000

 رویداد فوق در دفاتر شرکت مهرگان )دریافت کننده سفته( به صورت زیر ثبت مي شود:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دریافتني 88/4/1
اسناد دریافتني

دریافت ســفتۀ دو ماهه شماره ... بابت تعویض سفتۀ 
شمارۀ ... )تعویض سفته قدیمی با سفته جدید(

4,000,000
4,000,000

یادآوري مي شــود بابت تمدید ســفته مي توان از ثبت حســابداری اجتناب کرد و صرفاً تاریخ آن را، در دفتر یا لیست اسناد 
موجود نزد شرکت یادداشت یا اصالح نمود. 

هنگام تمدید سفته، در دفاتر دارنده سفته، حساب اسناد دریافتنی بدهکار و همین 
حساب بستانکار مي شــود. در دفاتر صادرکننده سفته، حســاب اسناد پرداختنی 
بستانکار و همین حساب بدهکار می شود. همچنین مي توان از ثبت حسابداری اجتناب 
نمود و صرفًا تاریخ آن را، در دفتر یا لیست اســناد موجود نزد شرکت، یادداشت یا 

اصالح نمود. 

 ارسال سفته  به بانک جهت وصول 
همان طور که در ابتدای این فصل توضیح داده شد، در اوراق سفته قسمتي تعیین شده است که در آن نوشته شده »این قسمت توسط 
بانک تکمیل مي شود«. چنانچه هنگام صدور سفته قسمت مزبور توسط بانک مورد توافق صادر کننده و دریافت کننده سفته تکمیل شده 
باشــد، دارندۀ ســفته مي تواند در تاریخ سررسید سفته، وجه آن را از طریق بانک وصول نماید. با وجود این ، هنگام سررسید سفته، صادر 
کننده مي تواند وجه آن را به صورت نقد به دارندۀ ســفته پرداخت نموده و بدون آن که نیاز به مراجعه به بانک وجود داشــته باشد، اصل 
ســفته را دریافت نماید. با توجه به مفروضات مثال 1 در صورتی که صادر کننده )شــرکت سایبان( وجه سفته را به صورت نقد به دارندۀ 

سفته )شرکت مهرگان( پرداخت نماید، ثبت این رویداد در دفاتر آن ها به شرح صفحه بعد است: 
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دفتر روزنامۀ شركت سایبان )صادر كننده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد پرداختني 88/4/1
 وجه نقد

بابت پرداخت وجه سفته به شركت مهرگان  

4,000,000
4,000,000

دفتر روزنامۀ شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

وجه نقد 88/4/1
 اسناد دريافتنی 

بابت دريافت وجه سفته از شركت سايبان 

4,000,000
4,000,000

همان طور كه در باال نیز بیان گردید، هنگام سررسید سفته، دارنده سفته مي تواند وجه آن را از طریق بانک وصول نماید. در 
این حالت با توجه به مفروضات مثال 1 ثبت های زیر در دفاتر صادر كننده )شــركت ســایبان( و دارنده سفته )شركت مهرگان( 

انجام مي شود: 
دفتر روزنامۀ شركت سایبان )صادر كننده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد پرداختني 88/4/1
 حساب بانک )وجه نقد( 

بابت پرداخت وجه سفته به شركت مهرگان از طريق 
بانک 

4,000,000
4,000,000

دفتر روزنامۀ شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

 اسناد دريافتنی در جريان وصول 88/4/1
 اسناد دريافتنی 

ارسال سفته دريافتی از شركت سايبان به بانک جهت 
وصول

4,000,000
4,000,000

چنانچه بانک وجه ســفته مورد نظر را از صادركنندۀ سفته )شركت سایبان( وصول نماید، وجه آن را به حساب دارنده سفته 
)شــركت مهرگان( واریز مي نماید و اعالمیۀ بانکی آن را برای او ارســال مي كند. دارندۀ سفته هنگام وصول اعالمیه بانک، ثبت 

زیر را در دفتر روزنامه خود به عمل مي آورد: 
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دفتر روزنامه شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

بانک )وجه نقد(88/4/1
 اسناد دريافتنی درجريان وصول 

بابت واريز وجه ســفته دريافتی از شركت سايبان به 
حساب بانک

4,000,000
4,000,000

در صورتی كه صادركننده، وجه سفته را به صورت نقد به دارنده سفته پرداخت نماید، 
در دفاتر گیرنده ســفته، حساب وجه نقد بدهکار و حساب اسناد دریافتنی بستانکار 

مي شود. 
در دفاتر صادركننده نیز حساب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد بستانکار 

مي شود.

در صورتی كه دارنده، وجه سفته را از طریق بانک وصول نماید، هنگام ارسال سفته به 
بانک، حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی را 
بستانکار مي كند. زمانی كه بانک و جه سفته را به حساب دارندۀ سفته واریز نمود نیز 
حساب بانک را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بستانکار می كند. 
در دفاتر صادر كننده نیز حســاب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد )بانک( 

بستانکار می شود.

 تنزيل سفته )فروش سفته  به بانک(
در بسیاری از كشورها، دارندگان سفته مي توانند آن را به بانک بفروشند و وجه آن را از بانک دریافت نمایند. در این حالت 
با توجه به مدت باقیمانده تا سررســید ســفته، بانک مبلغی از وجه سفته را كسر و وجه آن را به دارندۀ سفته پرداخت مي كند. به 
این عمل »تنزیل سفته« گفته مي شود. منظور از تنزیل سفته این است كه سفته اي )اعم از سفته صادره توسط خود مؤسسه یا سفته 
دریافتي از دیگران( قبل از سررسید به شخص یا مؤسسه اي )معموالً بانک( واگذار گردیده و وجه آن را پس از كسر مبلغي به 

عنوان هزینه كارمزد )بهره( از شخص یا مؤسسۀ مذكور )بانک( دریافت شود. 
      هنگامي كه ســفته اي نزد بانک )یا هر شــخص یا مؤسســۀ دیگر( تنزیل مي شــود، بانک ســفته را از دارنده آن دریافت 
مي نماید و در تاریخ سررســید براي وصول آن به صادركننده ســفته مراجعه مي كند. لیکن اگر سفته مذكور در تاریخ سررسید 

نکول شود، شخصي كه سفته را نزد بانک تنزیل كرده مسئول است وجه آن را به بانک پرداخت نماید. 
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 ضمناً بانک بابت تنزیل سفته مبلغی به منزلۀ كارمزد )بهره( كسر مي نماید كه نحوۀ محاسبه آن به صورت زیر است: 

 
مدت )زمان باقیمانده تا سررسید( × نرخ كارمزد )بهره( × مبلغ سفته = هزینۀ كارمزد )بهره(

برای مثال چنانچه مؤسسۀ شقایق سفتۀ شش ماهه 70,000 ریالی را كه در تاریخ 1389/3/1 دریافت كرده در تاریخ 1389/5/1 
با نرخ 12 درصد نزد بانک تنزیل كند، هزینۀ كارمزد )بهره( برابر است با: 

= 2800
4

1270,000 × %12 ×

اكنون برای تشریح ثبت های حسابداری مربوط به فروش سفته به بانک به مثال زیر توجه نمائید. 
مثال 3 : شــركت پیام در تاریخ 1388/3/1 بابت طلب خود از شــركت صدر یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 2,000,000 
ریال دریافت نمود. شــركت پیام این ســفته را در تاریخ 1388/5/1 با نرخ كارمزد )بهره( 18 درصد به بانک فروخت. مطلوب 

است ثبت مربوط به فروش سفته در دفتر روزنامۀ شركت پیام. 

= 60,000
2  ___

12  2,000,000 × %18 ×

مبلغ اسمي سفته                   2,000,000 
)60,000( كسر مي شود هزینه كارمزد )بهره(   

 1,940,000 مبلغي كه بابت فروش سفته از بانک وصول مي شود  

دفــتر روزنامه شركت پيام 

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

بانک )وجه نقد(88/5/1
هزينۀ كارمزد )بهره( 

 اسناد دريافتنی تنزيل شده 
بابت فروش سفته به حساب بانک

1,940,000
 60,000

2,000,000

زمانی كه بانک وجه سفته را از صادركنندۀ سفته دریافت كرد، ثبت زیر در دفتر روزنامۀ شركت پیام )دریافت كننده سفته( 
انجام مي شود. 

دفــتر روزنامه شركت پیام 
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتنی تنزيل شده  88/7/1
  اسناد دريافتنی 

بابت تسويه سفتۀ فروخته شده به حساب بانک

2,000,000
2,000,000
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هنگامی كه دارندۀ سفته آن را به بانک مي فروشد یا نزد بانک تنزیل مي كند، در دفاتر گیرنده سفته، 
حساب وجه نقد و هزینه بهره بدهکار و حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده بستانکار می شود. 

زمانی كه بانک وجه سفته تنزیل شده را از صادر كننده دریافت كرد، در دفاتر گیرنده سفته، 
حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده بدهکار و حساب اسناد دریافتنی بستانکار می شود. 

 نكول سفته 
برخی مواقع ممكن است صادر كننده سفته ،        از پرداخت وجه آن در تاريخ سررسيد سفته خودداری نمايد. در اين حالت اصطالحًا گفته 
مي شود كه سفته نكول شده است. سفته اي كه در سررسيد توسط صادركننده آن نكول شده داراي ارزش قبلي نيست و اصواًل وجه اين 
قبيل اســناد از نظر دارندۀ آنها از جمله مطالباتي تلقي مي شــود كه در امكان وصول آنها ترديد حاصل شده است و غالبًا وجه اين اسناد با 
طي تشريفات قانوني و رجوع به مراجع قانوني ذيربط به حيطۀ وصول در مي آيد. به همين سبب حسابداران اينگونه سفته ها را از حساب 

اسناد دريافتني خارج و به حساب هاي دريافتني منظور مي كنند. برای تشريح اين موضوع به مثال زير توجه نمائيد: 
مثال: شركت ندا در تاريخ 1389/2/1 بابت خريد مقداری اثاثه اداری يک سفتۀ دو ماهه به مبلغ 285,000 ريال صادر كرد و تحويل 
فروشــگاه نيلوفر داد. سفتۀ مزبور در تاريخ سررسيد نكول شد. مطلوب است ثبت های الزم در مورد صدور و نكول سفته در دفتر روزنامه 

شركت ندا و فروشگاه نيلوفر.1
روزنامه شركت ندا )صادر كننده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اثاثۀ اداری 89/2/1
 اسناد پرداختني 

بابت خريد اثاثه اداری و صدور سفتۀ دو ماهه

285,000
285,000

نکول سفته در دفاتر صادر كننده ثبت ندارد. 89/4/1

دفتر روزنامه فروشگاه نیلوفر )دارنده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتنی 89/2/1
  فروش 

بابت فروش كاال و دريافت سفتۀ دو ماهه از شركت ندا 

285,000
285,000

حساب های دريافتنی 89/4/1
 اسناد دريافتنی 

بابت نکول سفتۀ دريافت شده از شركت ندا

285,000
285,000

1 ـ جهت اطالع از ثبت های حسابداری مربوط به نکول سفته به كتاب اصول حسابداری 1 دانشگاه پیام نور، تألیف عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده مراجعه نمائید. 
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 صدور سفته  جهت تضمین 
يكی از موارد كاربرد سفته، استفاده از آن برای تضمين قراردادها، وامهای دريافتی از بانک و مؤسسات ديگر و به طور كلی تعهدات 
است. زمانی كه سفته به عنوان تضمين صادر می شود، در دفاتر صادركننده به عنوان بدهی ثبت نمی گردد بلكه تحت عنوان »حساب های 
انتظامی« ثبت مي شود.1 حساب های انتظامی حساب هايی هستند كه حالت آماری داشته و جزء بدهی ها يا دارايي های مؤسسه نمی باشند. 

برای تشريح اين موضوع به مثال زير توجه نمائيد. 
مثال4: مؤسسۀ خدماتی تابان بابت تضمين انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ دولتی الف در تاريخ 1388/8/1 
سفته ای به مبلغ 800,000  ,3 ريال صادر كرده و به مؤسسه دولتی الف تحويل داده است. مدت قرارداد مزبور تا تاريخ 1389/6/1 است. 

اين رويداد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ خدماتی تابان به صورت زير ثبت مي شود: 

  دفــتر روزنامه مؤسسه خدماتی تابان
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب های انتظامی  88/8/1
 طرف حساب های انتظامی 

صدور ســفته بابــت تضمین انجام تعهــدات قرارداد 
منعقده با مؤسسه دولتی الف 

3,800,000
3,800,000

اگر مؤسســۀ خدماتی تابان به تعهدات خود مطابق قرارداد منعقد شــده با مؤسســۀ دولتی الف عمل نماید، در پایان قرارداد، 
مؤسسۀ دولتی الف سفته مورد نظر را به مؤسسۀ خدماتی تابان مسترد خواهد نمود. در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ 

خدماتی تابان انجام مي شود: 
 دفــتر روزنامه مؤسسه خدماتی تابان 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

طرف حساب های انتظامی  89/6/1
حساب های انتظامی 

استرداد سفته مربوط به تضمین انجام تعهدات قرارداد 
منعقده با مؤسسه دولتی الف 

3,800,000
3,800,000

زمانی كه سفته به عنوان تضمین صادر مي شود، در دفاتر صادركننده سفته حساب های 
انتظامی بدهکار و طرف حساب های انتظامی بستانکار مي شود. زمانی كه سفته تضمینی 

مسترد شد نیز ثبت مذكور برعکس می شود. 

1 ـ همان طور كه در اوایل این فصل توضیح داده شد، سفتۀ صادره به عنوان بدهی صادر كنندۀ سفته است و در دفاتر او به نام اسناد پرداختني ثبت مي گردد.  
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ثبت های مربوط به عملیات ذكر شده در مثال های 1 تا 4 این فصل را به صورت زیر می توان خالصه كرد. 

ثبت در دفاتر دارنده )گیرنده( سفتهثبت در دفاتر صادركننده سفته شرح

خريد ×صدور سفته بابت خريد كاال
                اسناد پرداختنی ×

اسناد دريافتنی ×
                فروش ×

اسناد پرداختنی × تجديد )تعويض( سفته
                اسناد پرداختنی ×

اسناد دريافتنی ×
                اسناد دريافتنی ×

اسناد پرداختنی ×وصول وجه سفته
                وجه نقد )بانک( ×

وجه نقد )بانک( ×
                اسناد دريافتنی ×

ارسال سفته به بانک 
جهت وصول

اسناد پرداختنی ×
                وجه نقد )بانک( × 

اسناد در جريان وصول ×
                اسناد دريافتنی ×

دريافت اعالمیه بانک مبنی 
بر وصول وجه سفته

وجه نقد )بانک( ×ــ
                اسناد در جريان وصول ×

تنزيل سفته )فروش سفته به 
بانک( 

وجه نقد )بانک( ×ــ
هزينۀ كارمزد )بهره( × 

                اسناد دريافتنی تنزيل شده × 
حساب های دريافتنی ×ــتسويه سفتۀ تنزيل شده 

                اسناد دريافتنی ×
حساب های دريافتنی × ــنکول سفته

                اسناد دريافتی ×
حساب های انتظامی ×صدور سفته جهت تضمین

          طرف حساب های انتظامی ×
حساب های انتظامی ×

                طرف حساب های انتظامی ×
استرداد سفته ارائه شده 

جهت تضمین
طرف حساب های انتظامی ×

                حساب های انتظامی ×
طرف حساب های انتظامی ×

                حساب های انتظامی × 

 تفاوت های چک، سفته و برات 
با وجود اين كه چک، سفته و برات هر سه از اسناد تجاری هستند، هر كدام ويژگی های خود را دارند، به طوري كه اشخاص مي توانند 
در موقعيت های مختلف اســناد مزبور را مورد اســتفاده قرار دهند. تفاوت چک با سفته و برات در اين است كه صادر كنندۀ چک بايد وجه 
مورد نظر را نزد بانک ســپرده باشد تا بتواند نســبت به صدور چک اقدام نمايد در حاليكه اين موضوع برای صدور سفته و برات مصداق 

ندارد و بدون اين كه وجهی موجود باشد مي توان اقدام به صدور سفته يا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمين كرد. 
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همچنين چک مطابق قانون نبايد مدت دار باشــد1 ولی ســفته و برات مي تواند به صورت مدت دار صادر شــود. در امر صدور سفته 
وجود دو نفر )صادر كننده و گيرنده ســفته( الزم اســت اما در خصوص برات وجود ســه نفر )برات كش يا صادركننده برات، برات گير يا 
يا قبول كننده برات و برات دار يا دارندۀ برات( ضروری اســت و برای چک نيز ســه شخص وجود دارد: صادر كنندۀ چک، گيرندۀ چک و 
بانک كه برای برات وجود ســه نفر ضروری اســت. ولی در بعضی از مواقع صادركننده برات همان برات گير است كه در اين حالت برات 

بين دونفر رد و بدل می شود.
چک برخالف سفته و برات ،كه وسيلۀ اعتبار هستند، وسيله اعتبار نيست بلكه وسيلۀ دريافت و پرداخت است و لذا در واقع، به جای 

پول نقد به كار مي رود.2 
تفاوتهای ديگری نيز بين اين اســناد تجاری وجود دارد كه در حوصله اين كتاب نمی باشــد و برای آگاهی از آنها می توانيد به كتب 

حقوق مراجعه نمائيد. 

1ـ در حال حاضر در كشــور ما مطابق عرف بازار، چک نیز به صورت مدت دار صادر مي شــود ولی این امر برخالف قانون اســت و در صورت احراز مدت دار بودن 
چک، ضمانت كیفری چک از بین خواهد رفت. 

2 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر میزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 514
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1 ـ مفهوم اسناد تجاري را توضیح دهید و چند نمونه اسناد تجاری را نام ببرید.
2 ـ هنگام صدور سفته در دفاتر شركت صادركننده سفته چه حسابي بستانکار مي شود؟ این حساب جزء كدام یک از اقالم 

ترازنامه )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( است؟
3 ـ هنگام دریافت ســفته در دفاتر شركت دریافت كننده سفته چه حســابي بدهکار مي شود؟ این حساب جزء كدام یک از 

اقالم ترازنامه است؟
4ـ  چه زمانی ســفته به عنوان اســناد دریافتنی كوتاه مدت و چه زمانی به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت در ترازنامه شركت 

نشان داده مي شود؟ 
5 ـ دارنده سفته چگونه مي تواند در تاریخ سررسید سفته وجه آن را وصول نماید؟ 

6 ـ زمانی كه سفته به عنوان تضمین صادر مي شود، چگونه در دفاتر صادركننده ثبت مي شود؟ 
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تمرين

1 ـ شركت ندا در تاریخ 1389/2/1 مبلغ 870,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت نوا خریداري نمود و یک فقره سفتۀ 
دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه شركت ندا.

2 ـ با توجه به مفروضات تمرین 1 ، دریافت سفته را در دفتر روزنامه شركت نوا ثبت نمائید. 
3ـ  شــركت صبا بابت فروش كاال به شــركت ســاحل در تاریخ 1389/2/1  یک ســفتۀ 680,000 ریالی سه ماهه از شركت 
ساحل دریافت كرد. در 1389/5/1 طرفین موافقت نمودند كه سفته مذكور را با یک سفتۀ دو ماهه به همان مبلغ تعویض نمایند. 

مطلوب است ثبت تعویض سفته در دفتر روزنامۀ شركت صبا و شركت ساحل در تاریخ 1389/5/1. 
4 ـ شركت افق در تاریخ 1389/4/1 مبلغ 940,000 ریال كاال به شركت مهتاب به فروش رساند و یک سفته 2 ماهه دریافت 
كرد. در سررسید سفته كه به تاریخ 1389/6/1 مي باشد، شركت مهتاب وجه سفته را به صورت وجه نقد به شركت افق پرداخت 

نمود. مطلوبست ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت افق و شركت مهتاب. 
5 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، چنانچه وجه سفته از طریق بانک وصول شده باشد، ثبت های مربوط به وصول وجه سفته 

را در دفتر روزنامۀ دو شركت انجام دهید.
6ـ  شركت سیما در تاریخ 1389/4/1 بابت طلب خود از شركت سپهر یک فقره سفتۀ دو ماهه به مبلغ 740,000 ریال دریافت 
نمود. شــركت ســیما این سفته را در همان تاریخ با نرخ كارمزد )بهره( 18 درصد به بانک فروخت. مطلوب است ثبت مربوط به 

فروش سفته در دفتر روزنامه شركت سیما. 
7 ـ شركت نکونام بابت تضمین انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ آرام در تاریخ 1388/4/1 سفته ای 
به مبلغ 468,000 ریال صادر و به مؤسســۀ آرام تحویل نمود. مدت قرارداد مزبور تا تاریخ 1388/10/1 اســت. لذا پس از انجام 
موضوع قرارداد در تاریخ 1388/10/1 مؤسســۀ آرام ســفتۀ مذكور را به شــركت نکونام مســترد نمود. مطلوب اســت ثبت این 

رویدادها در دفتر روزنامۀ شركت نکونام.
8 ـ مؤسســۀ صبح بابت كاالئی كه قباًل به مؤسســۀ عادل فروخته بود، مبلغ 385,000 ریال از مؤسسۀ عادل طلبکار است. لذا 
مؤسســۀ صبح در تاریخ 1389/2/1 بابت خرید كاال از مؤسســۀ شــهاب به اعتبار طلبی كه از مؤسسۀ عادل داشت، براتی به مبلغ 
385,000 ریال عهده  مؤسســۀ عادل صادر كرد و آن را به مؤسســۀ شــهاب تحویل داد. سررسید این برات 1389/4/1 مي باشد. 
مؤسســۀ عادل برات مزبور را در تاریخ 1389/2/3 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/1 به مؤسســۀ شــهاب پرداخت كرد. 

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه هر كدام از سه مؤسسۀ صبح، عادل و شهاب. 
9 ـ شــركت صبا در تاریخ 1389/3/23 بابت طلب خود از شــركت هدف یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 30,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت صبا این ســفته را یک ماه پس از وصول، یعنی در تاریخ 1389/4/23 با نرخ كارمزد )بهره( 12 درصد به 

بانک فروخت )نزد بانک تنزیل نمود(. مطلوب است ثبت مربوط به دریافت و فروش سفته در دفتر روزنامه شركت صبا.



اسناد تجاريفصل پنجم

119

  مسائل 

1 ـ شــركت پیشــبرد در تاریخ 1389/1/16 مبلغ 654,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت نگار خریداري نمود و یک 
فقره سفتۀ دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت پیشبرد و شركت نگار. 

2 ـ شركت شفا در تاریخ 1389/2/1  مبلغ 698,000 ریال كاال به شركت شفق فروخت و یک سفتۀ دو ماهه به همین مبلغ از 
شركت شفق دریافت كرد. در 1389/3/1 طرفین موافقت نمودند كه سفتۀ مذكور را با یک سفتۀ سه ماهه به همان مبلغ تعویض 
نمایند. مطلوب اســت ثبت تعویض سفته در دفتر روزنامه شركت شفا )دریافت كننده سفته( و شركت شفق )صادركننده سفته( 

در تاریخ 1389/3/1. 
3ـ شــركت ســبالن در تاریخ 1389/1/20 مبلغ 720,000 ریال كاال به شــركت دماوند به فروش رساند و یک سفتۀ دوماهه 
دریافت كرد. در تاریخ 1389/3/20 شــركت ســبالن سفته را جهت وصول آن به بانک ارسال نمود. بانک پس از دریافت وجه 
ســفته از شــركت دماوند، وجه آن را به حساب شركت ســبالن واریز نمود و اعالمیه آن را برای شركت ارسال كرد. مطلوبست 

ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شركت سبالن. 
4ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، چنانچه شــركت دماوند وجه ســفته را در تاریخ 1389/3/20 به صورت نقد به شــركت 
سبالن پرداخت كرده باشد، ثبت های الزم در تاریخ های 1389/1/20 و 1389/3/20 را در دفتر روزنامۀ دو شركت انجام دهید.

5  ـ شــركت آبکوه در تاریخ 1389/1/24 بابت طلب خود از شــركت نیلگون یک فقره سفتۀ سه ماهه به مبلغ 600,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت آبکوه این ســفته را در همان تاریخ با نرخ كارمزد )بهره( 12 درصد به بانک فروخت )نزد بانک تنزیل 

نمود(. مطلوب است ثبت مربوط به دریافت و فروش سفته در دفتر روزنامۀ شركت آبکوه. 
6ـ شركت رایان تدبیر بابت تضمین انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با شركت گسترش در تاریخ 1388/2/7 
سفته ای به مبلغ 710,000 ریال صادر و به شركت گسترش تحویل نمود. مدت قرارداد مزبور تا تاریخ 1388/7/7 است. لذا پس 
از انجام موضوع قرارداد در تاریخ 1388/7/8 شركت گسترش سفتۀ مذكور را به شركت رایان تدبیر مسترد نمود. مطلوب است 

ثبت این رویدادها در دفتر روزنامۀ شركت رایان تدبیر.
7ـ مؤسســۀ شــبنم بابت كاالیی كه قباًل به مؤسســۀ باران فروخته بود، مبلغ 486,000 ریال از مؤسسۀ باران طلبکار است. لذا 
مؤسســه شــبنم در تاریخ 1389/2/1 بابت خرید كاال از مؤسســه دریا به اعتبار طلبی كه از مؤسســۀ باران داشــت، براتی به مبلغ 
486,000 ریال عهدۀ  مؤسسۀ باران صادر كرد و آن را به مؤسسۀ دریا تحویل داد. سررسید این برات 1389/4/1 مي باشد. مؤسسۀ 
باران برات مزبور را در تاریخ 1389/2/3 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/1 به مؤسسه دریا پرداخت كرد. مطلوب است 

ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه هر كدام از سه مؤسسۀ شبنم، باران و دریا.
8   ـ شركت ارس در تاریخ 1388/7/1 بابت طلب خود از شركت كاوه یک فقره سفته 4 ماهه به مبلغ 500,000 ریال دریافت 
نمود. شركت ارس این سفته را در تاریخ 88/9/1 با نرخ بهره 18 درصد نزد بانک تنزیل نمود. مطلوبست ثبت مربوط به دریافت 

و فروش سفته در دفاتر شركت ارس. 
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9ـ شــركت دماوند در تاریخ 1382/8/1 بابت طلب خود از شــركت خلیج یک فقره سفتۀ چهار ماهه به مبلغ 500,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت دماوند این ســفته را در تاریخ 82/9/30 با نرخ بهره 18 درصد نزد بانک تنزیل نمود. مطلوب است ثبت 
مربوط به تنزیل سفته در دفتر روزنامۀ شركت دماوند. ضمناً در صورتي كه سفته در تاریخ سررسید )1382/11/30( توسط بانک 

وصول شود، ثبت هاي الزم را در تاریخ سررسید در دفتر روزنامۀ شركت دماوند انجام دهید.
 10 ـ شــركت صبا در تاریخ 1382/8/1 بابت طلب خود از شــركت بهار یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 246,000 ریال 
دریافت نمود. در صورتي كه سفته مزبور در تاریخ سررسید )تاریخ 1382/11/30( نکول شود، ثبت هاي الزم را در تاریخ صدور 

و تاریخ سررسید در دفتر روزنامه شركت صبا و شركت بهار بنویسید.
11ـ مؤسســۀ بامداد در تاریخ 1389/2/4 مبلغ 248,000 ریال اثاثۀ اداری از مؤسســۀ شبانگاه خریداری كرد و یک سفتۀ دو 
ماهه 120,000 ریالی و براتی به مبلغ 128,000 ریال عهده  مؤسسۀ شریف صادر كرد و آن را تحویل مؤسسۀ شبانگاه داد. برات 
مزبور به اعتبار طلب مؤسسه بامداد از مؤسسه شریف بوده و سررسید آن 1389/4/12 مي باشد. مؤسسۀ شریف برات مزبور را در 
تاریخ 1389/2/8 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/12 به مؤسســۀ شــبانگاه پرداخت كرد. مطلوب است ثبت رویدادهای 

فوق در دفتر روزنامه هر سه مؤسسۀ بامداد، شبانگاه و شریف.
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فصل ششم 
عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانک 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ مفهوم وجه نقد و انواع آن را بداند.  
2 ـ حساب صندوق را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را انجام دهد. 

3 ـ روش كنترل و محاسبۀ ماندۀ واقعی حساب صندوق و ثبت كسر و اضافات آن را بداند. 
4 ـ حساب تنخواه گردان را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را بداند. 

5 ـ حساب بانک را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را بداند. 
6 ـ روش كنترل و محاسبه مانده واقعی حساب بانک و تهیۀ صورت مغایرت بانکی را بداند.

7 ـ ثبت های حسابداری الزم برای مغایرات بانکی را بداند.  

بــدون وجــه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسســه ای امکان پذیر نیســت. لــذا یکی از مهم ترین 
دارایي های هر مؤسســه وجوه نقد اســت. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال كنترل های مالی بر وجه نقد 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در این فصل، عملیات حسابداری هر كدام از حساب های زیرمجموعۀ وجه نقد شامل صندوق، تنخواه گردان و بانک تشریح 

می شود و در پایان نیز نحوۀ تهیۀ صورت مغایرت بانکی و مباحث مربوط به آن تشریح خواهد شد. 

 حساب صندوق 
وجه نقدی، كه در هر مؤسســه جهت انجام پرداخت ها و دريافت های روزمره مورد اســتفاده قرار می گيرد، تحت عنوان صندوق در 
دفاتر حسابداری ثبت می شود. اگر چه امروزه با پيشرفت های به عمل آمده در عمليات بانک ها غالب مؤسسات سعی می كنند از دريافت 
و پرداخت مستقيم پول در مؤسسه خودداری كرده و اين امور را با استفاده از حساب های بانكی انجام دهند، ليكن ماهيت فعاليت برخی 
از مؤسســات، دريافت و پرداخت وجه نقد در عمليات روزمره را اجتناب ناپذير می نمايد. از جملۀ اين مؤسســات می توان به فروشگاه های 

خرده فروشی اشاره نمود. اين گونه مؤسسات ناگزيرند در عمليات حسابداري، از حساب صندوق خود استفاده كنند. 

 ثبت های حسابداری صندوق 
از آنجا كه حســاب صندوق جزء دارايي ها اســت، افزايش آن بدهكار و كاهش آن بستانكار می شود، زيرا با توجه به توضيحات فصل 2 

اين كتاب: 
افزايش در ســمت راست معادلۀ اساسی حســابداری )دارايي ها( بدهكار و كاهش آن بستانكار می شود. افزايش در سمت چپ معادلۀ 

اساسی حسابداری )بدهی ها و سرمايه( بستانكار و كاهش آن بدهكار می شود. 

دارايي ها                =     بدهي ها   +   سـرمايه

بستانکار
بدهکار

بدهکار
بستانکار
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برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید.
مثال1: مؤسسۀ ندا در تاریخ 88/2/1 مبلغ 480,000 ریال به صورت قرض از مؤسسۀ توانا دریافت كرد. ثبت این رویداد در 

دفتر روزنامه مؤسسۀ ندا و مؤسسۀ توانا به صورت زیر است: 
دفــتر روزنامۀ مؤسسه ندا 

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 88/2/1
حساب های پرداختنی

بابت دريافت قرض از مؤسسۀ توانا 

480,000
480,000

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ توانا 

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی88/2/1
   صندوق 

بابت پرداخت قرض به مؤسسۀ ندا 

480,000
480,000

همان طور كه مالحظه می شــود، با توجه به این كه مؤسســۀ ندا وجه نقد دریافت كرده است، حساب صندوق در مؤسسۀ ندا 
افزایش یافته، لذا بدهکار شده است. همچنین با توجه به این كه مؤسسۀ توانا وجه نقد پرداخت كرده، حساب صندوق در مؤسسۀ 

توانا كاهش یافته، لذا بستانکار شده است.

 کنترل ماندۀ واقعي صندوق با دفاتر و ثبت مغايرات مربوطه
باتوجه به این كه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا كسر دریافت منجر گردد، الزم 
است به طور مرتب ماندۀ وجه نقد موجود در صندوق با مانده حساب صندوق در دفتر كل )یا دفتر معین( مقایسه شود تا هرگونه 

اضافه یا كسر صندوق كشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد. 
در بســیاری از مؤسســات مبالغی را هر مــاه به صندوقداران به عنوان فوق العادۀ كســر صندوق پرداخــت مي كنند و به این 
ترتیب كسور جزئی صندوق كه معموالً ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این، 

مؤسساتی نیز هستند كه كسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب »كسور و اضافات صندوق« ثبت می كنند. 
زمانی كه در صندوق كسری ایجاد شود حساب كسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی كه صندوق با اضافه مواجه شود، 

حساب كسور و اضافات صندوق بستانکار می شود. برای تشریح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائید. 
مثال2: جمع فروش های نقدی فروشگاه آرمان در تاریخ 1388/7/25 مبلغ 4867500 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 

4,866,000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه آرمان. 
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دفــتر روزنامه ي مؤسسۀ آرمان
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق 88/7/25
كسور و اضافات صندوق 

  فروش 
بابت فروش كاال. 

4,866,000
1,500

4,867,500

مثال3: جمع فروش های نقدی فروشــگاه آرمان در تاریخ 1388/7/26 مبلغ 3,977,400 ریال و وجه نقد وصول شده در آن 
روز 3,979,000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه آرمان. 

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ آرمان
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 88/7/26
كسور و اضافات صندوق 

  فروش 
بابت فروش كاال. 

3,979,000
1,600

3,977,400

هرگاه حســاب كســور و اضافات صندوق در پایان سال دارای ماندۀ بدهکار باشد یک هزینه تلقي مي شود و چنانچه دارای 
ماندۀ بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند. نحوۀ بستن حساب ها در فصل 8 تشریح می گردد. اما در این جا به طور اختصار 

نحوۀ بستن حساب كسور و اضافات صندوق در قالب مثالهای زیر بیان می شود.
مثال 4: ماندۀ حســاب كســور و اضافات صندوق در فروشــگاه هما در پایان ســال 1388 مبلغ 27,610 ریال بدهکار است. 

مطلوب است ثبت بستن حساب مزبور در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ فروشگاه.
دفتر روزنامۀ فروشگاه  هما

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب خالصه سود و زيان  88/12/29
 كسور و اضافات صندوق 

بابت بستن حساب های موقت. 

27,610
27,610

مثال 5: ماندۀ حساب كسور و اضافات صندوق در مؤسسۀ صبا در پایان سال 1388 مبلغ 8,740 ریال بستانکار است. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا. 

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

كسور و اضافات صندوق 88/12/29
حساب خالصه سود و زيان  

بابت بستن حساب های موقت. 

8,740
8,740
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زمانی كه در صندوق كسری ایجاد شود، حساب كسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی 
كه صندوق با اضافه مواجه شود، حساب كسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

هرگاه حساب كسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه 
تلقي مي شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته می شوند.

 حساب بانک 
غالباً وجوه نقد شركتها و مؤسسات در حساب هاي بانکي متمركز مي شود و دریافت ها و پرداخت های آنان از طریق بانک ها 
صورت مي گیرد. اســتفاده از حساب های بانکی برای دریافت و پرداخت های شركت منجر به افزایش كنترل های مالی بر وجوه 

نقد شركت خواهد شد. بنابراین، بسیاری از شركت ها از نگه داری صندوق خودداری می نمایند. 

 ثبت عملیات مالی در حساب بانک 
حســاب بانک نیز یک دارایی اســت و بدهکار و بستانکار كردن آن شبیه حساب صندوق است. بنابراین زمانی كه وجهی به 
حساب بانکی به نام شركت واریز می شود، در دفاتر شركت »حساب بانک« بدهکار و زمانی كه از حساب بانک برداشت وجه 
نقد انجام می شود )با صدور چک یا ارائه دفترچه بانکی(، حساب بانک بستانکار می شود. برای تشریح نحوه ثبت عملیات مالی 

مربوط به حساب بانک به مثال زیر توجه نمائید. 
مثال6 : شــركت صبا در تاریخ 1388/3/2 یک حســاب جاری در بانک ملی ایران شعبه بهار افتتاح نمود و مبلغ 800,000 ,6 
ریال وجه نقد از محل صندوق شركت به آن واریز كرد. سایر عملیات مالی مربوط به حساب بانکی مزبور در خردادماه به شرح 

زیر مي باشد: 
در تاریخ 1388/3/4 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 1,200,000 ریال خریداری شــد و با صدور چک شــماره 11451 وجه آن 

پرداخت شد. 
در تاریخ 1388/3/6 هزینه تعمیرات جزئی یک دستگاه خودرو به مبلغ 430,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11452 

پرداخت شد. 
در تاریخ 1388/3/9 هزینه آب و برق شركت به مبلغ 297,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11453 پرداخت شد. 

در تاریخ 1388/3/14 مبلغ 890,000  ,4 ریال كاال به فروش رســید و خریدار وجه آن را به حساب جاری شركت نزد بانک 
ملی واریز نمود. 

در تاریخ 1388/3/30 هزینه تلفن شركت به مبلغ 147,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11454 پرداخت شد. 
مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت صبا. 
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دفــتر روزنامۀ شركت صبا 

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

بانک 88/3/2
                    صندوق 

بابت افتتاح حساب جاری در بانک ملی ايران شعبه بهار و 
واريز وجه از صندوق شركت به آن 

6,800,000
6,800,000

اثاثه اداری 88/3/4
                       بانک 

بابت خريد اثاثه اداری و پرداخت آن از طريق چک شماره 
 11451

1,200,000
  1,200,000

هزينه تعمیر خودرو 88/3/6
                      بانک 

شماره  چک  طريق  از  خودرو  تعمیر  هزينه  پرداخت  بابت 
 11452

430,000
 430,000

هزينه آب و برق88/3/9
                      بانک 

بابت پرداخت هزينه آب و برق از طريق چک شماره 11453

 297,000
 297,000

بانک 88/3/14
                    فروش 

بابت فروش كاال به صورت نقد 

4,890,000
4,890,000

هزينه تلفن 88/3/30
                      بانک 

بابت پرداخت هزينه تلفن از طريق چک شماره 11454

147,000
147,000

زمانی كه وجهی به حساب بانکی به نام شركت واریز شود، در دفاتر شركت »حساب 
بانــک« بدهکار و زمانی كه از طریق صدور چک یا ارائــه دفترچۀ بانکی وجه نقد از 

حساب بانک برداشت گردد، حساب بانک بستانکار می شود. 

 کنترل مغايرات بانكي و تهیۀ صورت مغايرت بانكي 
در قســمت فوق نحوۀ ثبت رویدادهای مالی در دفاتر شــركت تشــریح گردید. همانطور كه شركت رویدادهای مالی را در 
دفاتر خود ثبت مي كند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت مي نماید. اگر ثبت هائی كه توســط شركت یا بانک 
انجام می شــود در همان تاریخ و به درســتی در دفاتر  طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی بین مانده حساب بانک 
در دفاتر شركت و مانده حساب شركت در دفاتر بانک وجود نخواهد داشت.  لیکن به علل مختلفی ممکن است بین ماندۀ 
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حســاب بانک در دفاتر شركت و مانده صورت حساب ارسالی بانک مغایرت وجود داشته باشد. این عوامل در ادامه این بحث 
تشریح خواهد شد. 

 اقالم باز 
همان طور كه در قسمت های قبلی توضیح داده شد، رویدادهای مالی كه حسابدار شركت در دفاتر شركت ثبت می كند، به 
محض ارســال اطالعات الزم به بانک، در دفاتر بانک نیز ثبت مي گردد. چنانچه به علل مختلفی كه در قســمت های زیر به آنها 
خواهیــم پرداخت، یکی از طرفین )شــركت یا بانک(  رویدادی را در دفاتر خــود ثبت نماید ولی دیگری آن را تا تاریخ معینی 
ثبت نکرده باشد، اصطالحاً گفته می شود كه مبلغ ثبت شده در دفاتر طرفی كه ثبت كرده باز است. برای مثال، اگر شركت چکی 
را در تاریخ 1388/9/27 صادر كند و به شــخصی تحویل دهد ولی آن شــخص جهت وصول چک تا پایان ماه به بانک مراجعه 
نکند، چون شركت صدور چک را در دفاتر خود ثبت كرده ولی بانک به دلیل مراجعه نکردن شخص به بانک، تا پایان ماه آن 

را ثبت نکرده است، مبلغ چک مزبور در دفاتر شركت به عنوان یکی از اقالم باز تلقی می شود. 
اقالم باز هم مي تواند در دفاتر شركت باشد و هم در صورت حساب بانک. 

مبالغی كه یکی از طرفین )شركت یا بانک( آن را در دفاتر خود ثبت نموده ولی طرف 
دیگر، آن را تا تاریخ معینی ثبت نکرده باشد، اقالم باز نامیده می شود. 

 اقالم باز صورت حساب بانک 
مواردي است كه بانک آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی حسابدار شركت آنها را تا پايان ماه مورد نظر در دفاتر شركت ثبت نكرده 

است را اقالم باز صورت حساب بانک مي گويند. اين اقالم در زير به طور مفصل تشريح شده است. 

به مبالغی كه بانک آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی در دفاتر شــركت ثبت نشده 
است اقالم باز صورت حساب بانک می گویند. 

 اقالم باز دفاتر شرکت 
به مواردي كه حســابدار شــركت آنها را در دفاتر شركت ثبت كرده لیکن به عللي تا پایان ماه مورد نظر در بانک ثبت نشده 

است را اقالم باز دفاتر شركت می گویند. 

به مبالغی كه شــركت آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی در دفاتر بانک ثبت نشده 
است اقالم باز دفاتر شركت مي گویند. 

اكنون به تشریح این دونوع اقالم مي پردازیم.

 تهیۀ صورت مغايرت بانكي و محاسبۀ موجودي واقعي 
يكي از كارهايي كه معمواًل حسابداران در پايان هر ماه بايد انجام دهند، مقايسۀ اقالم ثبت شده در »حساب بانک« در دفاتر شركت 
با اقالم ثبت شــده در صورت حساب بانكي است كه معمواًل بانک ها در پايان هر ماه تحويل مشتريان خود مي دهند. مانده حساب بانک 
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در دفاتر شركت در اكثر موارد با ماندۀ مندرج در صورت حساب بانک تطابق ندارد. اين تطابق نداشتن عمدتًا ناشي از اين است كه بانک 

و مؤسســه همزمان از يک رويداد مطلع نمي شوند و همزمان با هم مستندات واريزي ها و چک هاي صادرۀ مؤسسه )مبالغ برداشت شده 

از حســاب بانكي مؤسســه( را دريافت نمي كنند. البته برخي موارد هم عدم تطابق ماندۀ حساب بانک در دفاتر شركت با مانده مندرج در 

صورت حساب بانک، ناشي از اشتباه يكي از طرفين است.

پس به طور خالصه مي توان گفت كه عدم تطابق مانده حســاب بانک در دفاتر شــركت با ماندۀ مندرج در صورت حســاب 

بانک، ناشي از موارد زیر است: 

1 ـ مستندات واریزي ها و چک هاي صادره از سوي مؤسسه، همزمان در اختیار بانک و مؤسسه قرار نمي گیرد. بعضي موارد 

را اول مؤسسه مطلع مي شود و چند روز بعد مستندات آن به بانک تحویل داده مي شود. مثل چکهاي صادره از سوي مؤسسه كه 

ممکن است ذینفع چک آن را با تأخیر از بانک وصول كند.  یا مبالغ واریزي از طرف مشتریان كه ممکن است پس از چند روز 

اعالمیه واریزي آن تحویل مؤسسه شود. 

2 ـ اشــتباه حسابدار شــركت یا بانک. برخي مواقع ممکن است سهواً حسابدار مؤسسه یا بانک مبالغي را با عدد نادرست در 

دفاتر ثبت كنند یا مبلغي را در طرف نادرست حساب عمل نمایند. مثاًل مبلغي را كه باید در بدهکار ثبت شود اشتباهاً در بستانکار 

حساب ثبت نمایند. البته در مواردي نیز ممکن است چنین اشتباهاتي ، عمداً و به منظور اختالس یا موارد مشابه اعمال گردد. 

با عنایت به موارد فوق و به منظور اعمال صحیح و به موقع سیســتم كنترل هاي داخلي، الزم اســت حسابداران در پایان هرماه 

ضمن مطابقت دادن مبالغ ثبت شــده در دفاتر با اقالم مندرج در صورت حســاب بانک، هرگونه مغایرت موجود را تعیین و در 

اســرع وقت دلیل آن را مشــخص كننــد و در صورت لزوم به منظور رفع آنها اقدام و پي گیــري نمایند. این فرایند از طریق تهیه 

صورت مغایرت بانکي انجام مي شــود. براي ارائۀ شــکل كلي تهیه صورت مغایرت بانکي، صورت حســاب بانک و دفتر معین 

حساب بانک در دفاتر شركت را به صورت زیر در نظر بگیرید: 

صورت حساب بانکدفتر معین حساب بانک )دفاتر شرکت(
واريز نقدي اول   480,000

واريز نقدي دوم     300,000

)اقالم باز بدهكار دفتر(

240,000   صدور چک اول

120,000   صدور چک دوم

)اقالم باز بستانكار دفتر(

برداشت توسط چک اول  240,000 

هزينه دسته چک              2,000

)اقالم باز بدهكار صورت حساب(

480,000   واريز نقدي اول 

180,000 واريز توسط مشتريان 

)اقالم باز بستانكار صورت حساب(

418,000   مانده مانده      420,000 

در اینجا، دو مورد در دفاتر شركت ثبت شده است كه در صورت حساب بانک اقالم متناظر آن مشاهده نمي شود. این موارد 
را اقالم باز مي گویند. در صورت حســاب بانک نیز دو مورد وجود دارد كه در دفاتر شــركت ثبت نشده است. این اقالم كه در 
صورت حســاب بانک درج شــده لیکن در دفاتر شركت اقالم متناظر آن وجود ندارد، اقالم باز صورت حساب بانک مي گویند. 
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مفهوم هر كدام از اقالم باز بعداً بیشــتر توضیح داده خواهد شــد. اما اكنون دقت كنید كه این اقالم چگونه در صورت مغایرت 
بانکي آورده مي شوند: 

صورت مغايرت بانكي حساب جاري شماره ... در پايان ماه ... سال ...

مانده حساب بانک طبق دفاتر شركت                       420,000
اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک: 

واریز توسط مشتریان                                               180,000

كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک: 
هزینه دسته چک                                                    )2,000(

مانده طبق صورت حساب بانک                          418,000 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر: 

واریز نقدي دوم                                                300,000

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر:
صدور چک دوم                                              )120,000(

مانده واقعي                                                       598000مانده واقعي                                                             598000

در صورت مغایرت بانکی، اقالم باز بدهکار صورت حســاب بانک از مانده طبق دفاتر 
شركت كسر و اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک به آن اضافه می شود.  

در صورت مغایرت بانکی، اقالم باز بستانکار دفاتر شركت از مانده طبق صورت حساب 
بانک كسر و اقالم باز بدهکار دفاتر شركت به آن اضافه می شود.  

با توجه به این توضیحات، اكنون مراحل تهیۀ صورت مغایرت بانکي با استفاده از یک مثال توضیح داده مي شود. 
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مثال7: شــركت شقایق در ابتداي سال 1387 تأسیس شد. این شــركت داراي یک حساب جاري به شماره 2746 
در بانک ملي شــعبۀ الف اســت. عملیات انجام شدۀ مرتبط  با این حساب، طي فروردین ماه به صورت زیر در دفتر معین حساب 

مذكور ثبت گردیده است:  

دفتر معین بانک: حساب جاري شماره 2746 نزد بانک ملي شعبه الف 

شماره 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخسند

800,000واريز نقدي 287/01/07

180,000صدور چک شمارۀ 59120 جهت خريد كاال587/01/07

70,000صدور چک شمارۀ 59121 جهت خريد ملزومات1187/01/08

45,000صدور چک شمارۀ 59122 جهت هزينۀ حمل 1887/01/08

84,000صدور چک شمارۀ 59123 جهت هزينۀ سفر 2587/01/08

760,000دريافت بابت فروش كاال 2687/01/09

140,000صدور چک شمارۀ 59124 جهت قرض2887/01/10

230,000صدور چک شمارۀ 59125 جهت خريد كاال 3587/01/11

470,000دريافت بابت فروش كاال 4687/01/15

380,000دريافت بابت فروش كاال 4887/01/16

680,000دريافت بابت فروش كاال 5087/01/16

79,000دريافت بابت فروش كاال 5287/01/18

310,000صدور چک شمارۀ 59126 جهت خريد كاال 5787/01/21

89,000صدور چک شمارۀ 59127 جهت هزينۀ تلفن 5887/01/25

72,000صدور چک شمارۀ 59128 جهت هزينه بيمه5987/1/27

25,000صدور چک شمارۀ 59129 جهت پرداخت بدهي6087/01/28

410,000صدور چک شماره 59130 جهت هزينۀ حقوق 6187/01/29

720,000دريافت بابت فروش كاال6287/01/30

47,000صدور چک شمارۀ 59131 جهت هزينۀ متفرقه 6587/01/30

91,500صدور چک شمارۀ 59132 جهت هزينۀ اجاره 6687/01/31

140,000حواله وجه از شهرستان 6887/01/31

24,0002,211,500 صدور چک شمارۀ 59133 جهت هزينه ها 7287/01/31
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صورت حساب بانک: حساب جاري شماره 2746 شرکت شقايق 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

800,000واريز نقدي 187/01/07
180,000برداشت طي  چک شمارۀ 59120 287/01/07
45,000برداشت طي  چک شمارۀ 59122 387/01/08
70,000برداشت طي  چک شمارۀ 487/01/0859121
84,000برداشت طي  چک شمارۀ 59123   587/01/09
760,000واريز نقدي687/01/09
140,000برداشت طي  چک شمارۀ 59124 787/01/11
320,000برداشت طي  چک شمارۀ 887/01/1159125
470,000واريز نقدي 987/01/15

680,000واريز نقدي 1087/01/16
79,000واريز نقدي 1187/01/16
380,000واريز نقدي 1287/01/18
310,000برداشت طي چک شمارۀ 1387/01/2359126
89,000برداشت طي چک شمارۀ 1487/01/2659127
72,000برداشت طي چک شمارۀ 1587/01/2759128
410,000برداشت طي چک شماره 1687/01/2959130
720,000واريز نقدي1787/01/30
47,000برداشت طي  چک شمارۀ 59131 1887/01/31
240,000واريز نقدي 1987/01/31
برداشت بابت هزينه ي كارمزد 2087/01/31

بانكي 
1,200

170,0002,530,800واريز نقدي 2187/01/31

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف ـ چک شمارۀ 59125 به مبلغ 320,000 ریال است، كه حسابدار شركت آن را به اشتباه ثبت نموده است. 

ب ـ گیرندگان چک هاي شمارۀ 59129 ، 59132 و 59133 تا پایان فروردین ماه وجه چک را از بانک دریافت نکرده اند. 
جـ  در تاریخ 1387/01/31 یکي از مشــتریان شــركت مبلغ 140,000 ریال در وجه حســاب جاري شركت حواله كرده كه 

بانک این مبلغ روز اول اردیبهشت وصول و در حساب شركت ثبت نموده است. 
د ـ مبلغ 240,000 ریال توســط شــركت الف و مبلغ 170,000 ریال توسط شركت ب بابت بدهي این شركت ها، به حساب 
جاري شــركت واریز شــده لیکن تا پایان فروردین مستندات آن به دست شركت نرسیده بود لذا تا آن تاریخ ثبت دفاتر شركت 

نشده است. 
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هـ ـ بابت حوالۀ وجه،  مبلغ 1200 ریال توســط بانک از حســاب شركت برداشت شده كه مستندات آن بعد از 31 فروردین 
تحویل شركت داده شده است. 

مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان فروردین ماه 1387. 

 مراحل تهیۀ صورت مغايرت بانكي  
 

 مرحله اول
اولین مرحله براي تهیۀ صورت مغایرت بانکي این اســت كه تک تک اقالم ثبت شــده در دفاتر شــركت و صورت حساب 
بانک را بررســي نمائید. تمام اقالمي كه در بدهکار دفاتر شــركت ثبت شــده اند باید با اقالمي كه در بســتانکار صورت حساب 
بانک ثبت شــده اند مقابله گردند و برعکس، اقالمي كه در بســتانکار دفاتر شركت ثبت شــده اند باید با اقالمي كه در بدهکار 

صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند. 
مرحلۀ دوم

در مرحلــۀ دوم باید تک تک اقالمي كه در مرحلۀ اول مقابله نشــده اند مشــخص شــوند. این اقــالم را اصطالحاً اقالم باز 
مي گویند و به چهار گروه زیر تقسیم مي شوند: 

1 ـ اقالم باز بدهکار دفتر
این اقالم شــامل مواردي اســت كه حسابدار شركت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت كرده است لیکن 
به عللي تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. از جمله این اقالم واریزهائي است كه 
از شــهرهاي دیگر در وجه حســاب بانکي شركت حواله و مســتندات آن به شركت ارائه مي شود ولي وجه آن با تأخیر به بانک 

مي رسد. برخي از این وجوه را »وجوه بين راهي« هم مي گویند. 

هنگام تهیــۀ صورت مغایرت بانکــي، اقالم باز بدهکار دفتــر به مانده طبق 
صورت حساب بانک اضافه مي شود.

2 ـ اقالم باز بستانکار دفتر
این اقالم شامل مواردي است كه حسابدار شركت آنها را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت كرده است لیکن به 
عللي تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. قسمت عمدۀ این اقالم شامل چک هایي 
است كه شركت صادر كرده ولي گیرندگان چک تا پایان ماه مورد نظر وجه آنها را از بانک وصول نکرده اند. این گونه چک ها 

را » چک هاي معوق« مي گویند. 

هنــگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بســتانکار دفتــر از مانده طبق 
صورت حساب بانک، كسر مي شود.

3 ـ اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک
این اقالم شــامل مواردي است كه در ستون بدهکار صورت حســاب بانک ثبت شده ولي شركت آنها را در ستون بستانکار 
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دفتر معین حســاب بانک ثبت نکرده است. اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک معموالً شامل هزینه هاي بانکي و سایر اقالمي 
است كه بانک آنها را از حساب شركت برداشت كرده لیکن به دلیل بي اطالعي شركت و یا تأخیر در ارسال مستندات، تا پایان 

ماه ثبت دفاتر شركت نشده است. 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک از مانده 
طبق دفاتر شركت كسر مي شود.

4 ـ اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک
این اقالم شــامل مواردي است كه در ستون بستانکار صورت حســاب بانک ثبت شده ولي شركت آنها را در ستون بدهکار 
دفتر معین حســاب بانک ثبت نکرده اســت. اقالم باز بستانکار صورت حســاب بانک معموالً شامل وجوهي است كه به حساب 
بانکي شركت واریز شده لیکن شركت از آن اطالع نداشته و یا مستندات آن تا پایان ماه به دست شركت نرسیده ، لذا در دفاتر 

شركت ثبت نشده است. 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بســتانکار صورت حساب بانک به 
مانده طبق دفاتر شركت، اضافه مي شود.

 اقالمي که در دفاتر شرکت يا بانک اشتباه ثبت شده اند
عالوه بر چهار مورد اقالم باز كه در باال به آنها اشاره شد، ممکن است هنگام بررسي دفتر معین حساب بانک یا صورت حساب 
بانک به اقالمي برخورد كنیم كه حسابدار شركت یا بانک آنها را اشتباه ثبت نموده اند. برخي از این اشتباهات عبارتند از: ثبت 

رقم بصورت غلط، ثبت مبلغ بدهکار در بستانکار و بالعکس، ثبت مبلغ مربوط به یک حساب دیگر و ... 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اگر اقالمي را حســابدار شركت اشتباهًا ثبت 
كرده باشد، بسته به مورد، از مانده طبق دفاتر شركت كسر یا به آن اضافه مي شود 
و اگر اشتباه از جانب بانک باشد، بسته به مورد، به مانده طبق صورت حساب بانک 

اضافه یا از آن كسر مي شود.
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با توجه به مطالب مطرح شــده در مرحلۀ 1 و مرحلۀ 2 ، چنانچه دفتر معین حســاب جاري 2746 در دفاتر شــركت شقایق با 
صورت حساب بانک آن مقابله گردد، اقالم باز و اشتباهات آن به شرح زیر باقي مي ماند: 

اقالم باز دفتر معین بانک 
شماره 

سند
بستانكاربدهكارشرحتاريخ

230,000صدور چک شمارۀ 59125 جهت خريد كاال 3587/01/11
25,000صدور چک شمارۀ 59129 جهت پرداخت بدهي6087/01/28
91,500صدور چک شمارۀ 59132 جهت هزينه اجاره 6687/01/31
140,000حواله وجه از شهرستان 6887/01/31
24,000 صدور چک شمارۀ 59133 جهت هزينه ها 7287/01/31

اقالم باز صورت حساب بانک 
بستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

320,000برداشت طي  چک شمارۀ 887/01/1159125
240,000واريز نقدي 1987/01/31
1,200برداشت بابت هزينۀ كارمزد بانكي 2087/01/31
170,000واريز نقدي 2187/01/31

اكنون هر كدام از اقالم فوق باید تحلیل شود كه آیا جزء اشتباهات است یا جزء اقالم باز. با عنایت به توضیحات ارائه شده 
در متن مثال و بررسي اقالم فوق نتایج زیر به دست مي آید: 

1 ـ مبلغ صحیح چک شــمارۀ 59125 معادل 320,000 ریال اســت كه حسابدار شــركت آن را به مبلغ 230,000 ریال ثبت 
كرده است. اگر این چک به رقم صحیح ثبت شود، ماندۀ حساب بانک طبق دفاتر شركت 90,000 ریال )90,000 = 230,000 
ـ 320,000( كاهش پیدا مي كند. لذا هنگام تهیه صورت مغایرت بانکي، باید مبلغ 90,000 ریال از مانده طبق دفاتر شركت كسر 

شود. 
2 ـ دارندگان چک هاي شــمارۀ 59129 به مبلغ 25,000 ریال، شــماره 59132 به مبلغ 91,500 ریال و شمارۀ 59133 به مبلغ 
24,000 ریال تا پایان ماه وجه چک خود را از بانک دریافت نکرده اند. بنابراین، این موارد جزء اقالم باز بستانکار دفتر مي باشد 

كه باید در صورت مغایرت بانکي، از مانده، طبق صورت حساب بانک، كسر شوند. 
3 ـ در تاریخ 1387/01/31 یکي از مشــتریان شــركت مبلغ 140,000 ریال در وجه حســاب جاري شركت حواله كرده كه 
شــركت این مبلغ را طي ســند شمارۀ 68 به درستي در ستون بدهکار دفتر معین بانک ثبت كرده است لیکن بانک این مبلغ را تا 
پایان فروردین در صورت حساب بانک عمل نکرده است. لذا این مبلغ جزء اقالم باز بدهکار دفتر مي باشد و هنگام تهیۀ صورت 

مغایرت بانکي، باید به مانده، طبق صورت حساب بانک اضافه شود.
4ـ  ردیف هــاي 19 و 20 صورت حســاب بانــک حاوي دو مورد واریــزي نقدي به مبالغ 240,000 ریــال و 170,000 ریال 
توســط شــركت الف و شركت ب است كه تا پایان فروردین ماه در دفاتر شركت ثبت نشــده است. لذا جزء اقالم باز بستانکار 

صورت حساب بانک است و هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، باید به مانده طبق دفاتر شركت اضافه شود.
5 ـ بانک بابت هزینۀ كارمزد بانکي مبلغ 1,200 ریال از حســاب جاري شــركت برداشت نموده كه تا پایان فروردین ماه در 
دفاتر شــركت ثبت نشــده و جزء اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک است و هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، باید از مانده 

طبق دفاتر شركت، كسر شود.
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مرحلۀ سوم 
در مرحلۀ سوم، باید صورت مغایرت بانکي مطابق شرحي كه در ابتداي این فصل داده شد تهیه شود. 

شركت شقایق 
صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31

مانده طبق دفاتر شركت     
اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب: 

ـ واريز نقدی توسط شركت الف 
ـ واريز نقدی توسط شركت ب 

كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب:
ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125 

ـ هزينه كارمزد بانکی 

2,211,500

240,000
170,000 

  )410,000(

90,000
1,200

)91,200(

مانده طبق صورت حساب بانک 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر: 

ـ حوالۀ ثبت شــده طی سند شماره 
 68

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر: 
ـ چک معوق شمارۀ 59129  
ـ چک معوق شمارۀ 59132
ـ چک معوق شمارۀ 59133

2,530,800

240,000
140,000

25,000
91,500
24,000

)140,500(

2,530,300مانده واقعي 2,530,300مانده واقعي

 ثبت اصالحات مغايرات بانكي در دفاتر شرکت 
پس از آن كه صورت مغايرت بانكي تهيه و اقالم ثبت نشــده در دفاتر شركت مشخص شد، الزم است حسابدار شركت، رويدادهايي  
را كه در دفاتر شركت ثبت نشده در سند حسابداري و دفاتر شركت ثبت نمايد. الزم است يادآوري شود در اين مرحله، فقط اشتباهات و 
اقالم بازي كه از مانده طبق دفاتر شركت كسر و يا به آن اضافه شده است نياز به ثبت دارد. لذا با توجه به صورت مغايرت بانكي فوق، 

بابت موارد زير بايد ثبت هاي الزم در دفاتر انجام شود: 
1ـ  اشــتباه در ثبت چک شــماره 59125  )فرض كنيد اين چک قباًل، هم در دفتر روزنامه و هم در دفتر كل به مبلغ غلط ثبت شده 

است( 
2 ـ هزينۀ كارمزد بانكي 

3 ـ واريز نقدي توسط شركت الف 
4 ـ واريز نقدي توسط شركت ب 

دفتر روزنامه شركت شقایق
بستانكاربدهكارشرحتاريخ

خريد 1387/01/31 
  بانک 

بابت اصالح سند حسابداري شمارۀ 35 مورخ 87/1/11

 90,000
 90,000

هزينۀ كارمزد بانکي 1387/01/31 
             بانک 

بابت هزينه كارمزد بانکی

 1,200
 1,200

بانک 1387/01/31 
             حساب هاي دريافتني ـ شركت الف 
             حساب هاي دريافتني ـ شركت ب 
بابت واريز نقدی توسط شركت های الف و ب

 410,000
 240,000
 170,000
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 روش محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر
به صورت مغایرت بانکی كه در فوق تنظیم شــده اســت اصطالحاً صورت مغایرت بــه روش ماندۀ واقعی می گویند. روش 
مانده واقعی تنها روش مورد قبول مطابق اســتانداردهای حسابداری است. اما با این وجود، صورت مغایرت بانکی را مي توان به 

دو روش دیگر نیز تهیه نمود. 
در يكی از اين روش ها، با استفاده از مانده حساب بانک در دفاتر شركت، موجودی بانک مطابق صورت حساب ارسالی بانک محاسبه 

می شود. با توجه به اطالعات مثال فوق، صورت مغايرت بانكی با اين روش به صورت زير تنظيم مي گردد: 
شركت شقایق 

صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2,211,500  مانده طبق دفاتر شرکت                                   
 كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب: 

 90,000  ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125                
    )91,200(                     1,200  ـ هزينۀ كارمزد بانكي       

 اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب:                                                     
 ـ واريز نقدي توسط شركت الف                240,000 

        410,000                   170,000  ـ واريز نقدي توسط شركت ب                    
 اضافه مي شود اقالم باز بستانکار دفتر                                                                

 25,000  ـ چک معوق شمارۀ 59129      
 91,500  ـ چک معوق شمارۀ 59132                 

 ـ چک معوق شمارۀ 59133                            24,000                     140,500
 كسر مي شود اقالم باز بدهکار دفتر:                                                                  

 ـ حواله ثبت شده طي سند شماره 68                                                )140,000( 
 مانده طبق صورت حساب بانک                                                            2,530,800 

 
روش محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک   

با توجه به توضیحات فوق، با اســتفاده از ماندۀ صورت حســاب ارســالی بانک نیز،  مي توان ماندۀ حســاب بانک در دفاتر 
شركت را محاسبه نمود. با توجه به اطالعات مثال فوق، صورت مغایرت بانکی با این روش به صورت زیر تنظیم مي گردد: 

شركت شقایق 
صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماندۀ طبق صورت حساب بانک                                        2,530,800 

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر 
ـ چک معوق شمارۀ 59129       25,000
ـ چک معوق شمارۀ 59132                   91,500

ـ چک معوق شمارۀ 59133                    24,000                                     )140,500(    
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر:                                                                             

ـ حواله ثبت شده طي سند شماره 68                                                                   140,000 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب:                                                                 2,530,300

ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125     90,000 
   )91,200(                                        1,200 ـ هزينه كارمزد بانكي     

كسر مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب:                                                                 
ـ واريز نقدي توسط شركت الف                  240,000

ـ واريز نقدي توسط شركت ب                  170,000                                      )410,000(
مانده طبق دفاتر شرکت                                                                 2,211,500
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 حساب تنخواه گردان 
بــا وجود این كه كليۀ مؤسســات پرداخت های خود را غالبًا از طریق صدور چک از حســاب های بانکی انجــام مي دهند، پرداخت 
هزینه های جزئی از حســاب بانک امکان پذیر نيست. برای مثال پرداخت مبلغ جزئی برای كرایۀ تاكسی از طریق صدور چک از حساب 
بانکی ميســر و معقول نيســت. برای پرداخت این موارد، مبلغی پول در اختيار یک یا چند نفر از كاركنان شركت قرار مي گيرد تا از محل 

آن هزینه های جزئی را پرداخت كنند. مبلغی كه به این منظور در اختيار این افراد قرار مي گيرد »تنخواه گردان« ناميده می شود. 

مبلغــی پول را كه به منظور پرداخت هزينه های جزئــی در اختیار يک يا چند نفر از 
كاركنان شركت قرار مي دهند را »تنخواه گردان« مي نامند.  

 ثبت عملیات مالی در حساب تنخواه گردان 
حساب تنخواه گردان یک دارایی است و بدهکار و بستانکار كردن آن تا حد زیادی شبيه حساب صندوق مي باشد. الزم به ذكر است 

برای ثبت عمليات مالی تنخواه گردان از دو روش زیر می توان استفاده نمود: 
الف( روش تنخواه گردان ثابت 
ب( روش تنخواه گردان متغير 

برای تشریح عمليات حسابداری مربوط به تنخواه گردان به مثال زیر توجه نمایيد. 
مثال 1: شــركت الف در 1388/2/1 مبلغ 2,000,000 ریال تنخواه گــردان را از طریق صدور چک در اختيار آقای محمدی یکی از 
كاركنان شركت قرارداد. هزینه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای محمدی طی اردیبهشت ماه سال مذكور به شرح زیر است .

ملزومات                           412,000 ریال 
341,000 ریال  هزینۀ ایاب و ذهاب    
415,000 ریال  هزینۀ سوخت و تعميرات جزیی خودرو  
هزینۀ پذیرایی                674,000 ریال 

842,000  ,1 ریال  جمع      
آقای محمدی ليســت هزینه های انجام شــدۀ خــود را پس از تأیيد مدیر مربوطه بــه امور مالی ارائه نمود و امــور مالی در تاریخ 
1388/2/31 مبلغ 1842000 ریال از طریق صدور چک در اختيار نامبرده قرار داد. همچنين در طی خرداد ماه ســال مذكور هزینه های 

زیر از محل تنخواه گردان آقای محمدی انجام شده است: 
656,000 ریال  هزینۀ ایاب و ذهاب    
386,000 ریال  هزینۀ سوخت و تعميرات جزئی خودرو  
هزینۀ پذیرائی                723,000 ریال 

1,765,000 ریال  جمع      

در پایان خرداد ماه نيز آقای محمدی ليســت هزینه های انجام شــدۀ خود را پس از تأیيد مدیر مربوطه به امور مالی ارائه نمود و امور 
مالی در تاریخ 1388/3/31 مبلغ 1,765,000 ریال از طریق صدور چک در اختيار نام برده قرار داد.

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت الف با دو روش تنخواه گردان ثابت و تنخواه گردان متغير. 
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 روش تنخواه گردان ثابت 
دفــتر روزنامۀ شركت الف 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

تنخواه گردان 88/2/1
بانک

بابت پرداخت تنخواه گردان به آقای محمدی 

2,000,000
2,000,000

هزينۀ ملزومات مصرفی 88/2/31
هزينۀ اياب و ذهاب 

هزينۀ سوخت و تعمیرات خودرو 
هزينۀ پذيرائی

  بانک 
بابت هزينه های انجام شــده از محل تنخواه آقای محمدی و ترميم تنخواه 

نام برده 

412,000
341,000
415,000
 674,000

 1,  842,000

هزينۀ اياب و ذهاب 88/3/31
هزينۀ سوخت و تعمیرات خودرو 

هزينۀ پذيرائی
بانک 

بابت هزينه های انجام شــده از محــل تنخواه آقای 
محمدی و ترمیم تنخواه نام برده

 656,000
 386,000
 723,000

 1,765,000

حساب تنخواه گردان

روش تنخواه گردان متغیر 
دفــتر روزنامه شركت الف 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

تنخواه گردان 88/2/1
                    بانک 

بابت پرداخت تنخواه گردان به آقای محمدی 
2,000,000

2,000,000

هزينۀ ملزومات مصرفی 88/2/31
هزينۀ اياب و ذهاب 

هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو 
هزينۀ پذيرائی

                        تنخواه گردان  
تنخواه گردان 

                         بانک 
بابت هزينه های انجام شده از محل تنخواه آقای محمدی 

و ترميم تنخواه نام برده

412,000
341,000
415,000

 674,000

1,842,000
 1,842,000

 1,842,000

هزينۀ اياب و ذهاب 88/3/31
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو 

هزينۀ پذيرائی
                        تنخواه گردان  

تنخواه گردان 
                         بانک 

بابت هزينه های انجام شده از محل تنخواه آقای محمدی 
و ترميم تنخواه نام برده

 656,000
 386,000
723,000

 1,765,000
1,765,000

 1,765,000

2,000,000
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حساب تنخواه گردان

2,000,000
1,842,000
1,765,000

1,842,000
 1,765,000

همانطور كه مالحظه می شود، در روش تنخواه گردان ثابت، حساب تنخواه گردان در زمان پرداخت وجه اولیه تنخواه گردان 
بدهکار مي شــود و تا هر زمان كه تنخواه گردان برقرار باشــد، بــدون تغییر می ماند. امــا در روش تنخواه گردان متغیر، هرگونه 
هزینه ای كه از محل تنخواه گردان انجام می شود، در حساب تنخواه گردان ثبت مي گردد لذا ماندۀ تنخواه گردان در طول زمان 

تغییر مي نماید.   

با توجه به این كه در روش تنخواه گردان ثابت هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان در حســاب دفتر كل )یاحساب 
معین( تنخواه گردان ثبت نمی شــود، اطالعات مربوط به هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان از روی دفاتر كل یا معین 
تنخواه گردان قابل مشــاهده نیســت، در صورتی كه در روش تنخواه گردان متغیر، از روی حساب تنخواه گردان می توان كلیه 
هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان را مشــاهده كرد.  بنابراین، اســتفاده از روش تنخواه گردان ثابت مناسب نیست و 

توصیه می شود كه روش تنخواه گردان متغیر مورد استفاده قرار گیرد. 

بدهکار و بستانکار كردن تنخواه گردان تا حد زیادی شبیه حساب صندوق است. 
برای ثبت عملیات مالی تنخواه گردان از دو روش مي توان استفاده نمود. 

در روش تنخواه گردان ثابت، هنگام ارائۀ اسناد هزینه، در حساب تنخواه گردان ثبتی 
به عمل نمی آید. 

در روش تنخواه گردان متغیر، هنگام ارائۀ اسناد هزینه، حساب هزینه مربوطه بدهکار 
و حساب تنخواه گردان بستانکار می شود.    
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1 ـ حساب صندوق در چه مواردی بدهکار و در چه مواردی بستانکار می شود؟ 
2 ـ  منظور از تنخواه گردان چیست؟ توضیح دهید. 

 3 ـ برای ثبت رویدادهای مالی مربوط به تنخواه گردان چند روش وجود دارد؟ آنها را نام ببرید و بگویید كه كدام یک از 
آنها مناسب تر است. 

4 ـ در كدام روش ثبت رویدادهای مالی مربوط به تنخواه گردان ماندۀ حساب تنخواه گردان بدون تغییر می ماند؟ 
5 ـ حساب بانک در چه مواردی بدهکار و در چه مواردی بستانکار می شود؟

6 ـ منظور از اقالم باز چیست؟ آن را توضیح دهید. 
7 ـ اقالم باز بدهکار دفتر چه اقالمی هستند؟ 
8 ـ اقالم باز بستانکار دفتر چه اقالمی هستند؟

9 ـ اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک چه اقالمی هستند؟
10 ـ اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک چه اقالمی هستند؟ 

11 ـ اقالمي كه در دفاتر شركت یا بانک اشتباه ثبت شده اند چگونه در صورت مغایرت بانکی درج می شوند؟ 
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تمرين

1ـ جمع فروش های نقدی فروشــگاه نوين در تاريخ 1389/7/22 مبلغ 800  ,6,247 ريال و وجه نقد وصول شــده در آن روز 
6,247,000 ريال است. مطلوب است ثبت اين رويداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه نوين. 

2ـ  ماندۀ حساب کسور و اضافات صندوق در فروشگاه هدايت در پايان سال 1389 مبلغ 18,240 ريال بدهکار است. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پايان سال 1389 در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

3 ـ رويدادهای زير در مورد تنخواه گردان آقای حسينی، که از کارکنان شرکت شهاب است، طی تيرماه 1388 اتفاق افتاده 
است. آنها را با روش تنخواه گردان ثابت در دفتر روزنامه شرکت شهاب ثبت کنيد. 

در تاريخ1388/4/1 از طريق صدور چک از حســاب بانکی شــرکت، مبلغ 500,000  ,2 ريال تنخواه گردان در اختيار آقای 
حسينی قرار گرفت. 

هزينه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای حسينی طی تير ماه سال مذکور به شرح زير مي باشد: 
هزينۀ پذيرائی                   472,000 ريال 
648,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو                427,000 ريال 
776,000 ريال  هزينۀ های متفرقه    

جمع                   2,323,000 ريال 

آقای حســينی ليســت هزينه های انجام شــدۀ خود را پس از تأييد مدير مربوطه به امور مالی ارائه نمود و امور مالی در تاريخ 

1388/4/31 مبلغ 2,323,000 ريال از طريق صدور چک در اختيار نام برده قرار داد. 

4 ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، رويدادهای فوق را در دفتر روزنامۀ شــرکت شــهاب با  روش تنخواه گردان متغير ثبت 

کنيد. 

5 ـ شرکت شفق در تاريخ 1388/7/1 يک حساب جاری در بانک ملی ايران شعبۀ ظفر افتتاح نمود و مبلغ 7,280,000 ريال 

وجه نقد از محل صندوق شــرکت به آن واريز کرد. ســاير عمليات مالی مربوط به حســاب بانکی مزبور در مهرماه به شرح زير 

است: 

در تاريخ 1388/7/6 هزينۀ آب و برق شرکت به مبلغ 426,000 ريال از طريق صدور چک شمارۀ 77411 پرداخت شد. 

در تاريخ 1388/7/9 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 2,140,000 ريال خريداری شــد و با صدور چک شــمارۀ 77412 وجه آن 

پرداخت شد. 
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در تاریخ 1388/7/13 هزینۀ ســوخت و تعمیرات جزئی یک دســتگاه خودرو به مبلغ 623,000 ریال از طریق صدور چک 

شماره 77413 پرداخت شد. 

1388/7/18 مبلغ 890,000  ,5 ریال كاال به فروش رسید و خریدار وجه آن را به حساب جاری شركت نزد بانک ملی واریز 

نمود. 

در تاریخ 1388/7/30 هزینۀ تلفن شركت به مبلغ 241,000 ریال از طریق صدور چک شمارۀ 77414 پرداخت شد. 

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت شفق. 
6 ـ اطالعات مربوط به دفتر معین حســاب جاری شــمارۀ 8844 شــركت نوروز در فروردین ماه 1389 و همچنین صورت 

حساب بانک حساب مذكور به شرح زیر است: 

دفتر معین بانک: حساب جاري شمارۀ 8844 نزد بانک ملي شعبه يادگار 

شمارۀ 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخسند

920,000واريز نقدي 289/01/04

صدور چک شــماره 6611 جهــت هزينه حمل 589/01/07
87,000كاال

61,000صدور چک شماره 6612 جهت خريد ملزومات1189/01/08
38,000صدور چک شماره 6613 جهت هزينه حمل 1889/01/08
27,000صدور چک شماره 6614 جهت هزينه سفر 2589/01/09
247,000دريافت بابت فروش كاال 2689/01/10

صدور چک شــماره 6615 جهت ترمیم تنخواه 2889/01/10
150,000گردان

230,000صدور چک شماره 6616 جهت خريد كاال 3589/01/11
472,000دريافت بابت فروش كاال 4689/01/15
381,000دريافت بابت فروش كاال 4889/01/16
687,000دريافت بابت فروش كاال 5089/01/16
311,000صدور چک شماره 6617 جهت خريد كاال 5789/01/21
89,200صدور چک شماره 6618 جهت هزينه تلفن 5889/01/25
224,000حواله وجه از شهرستان توسط مشتريان 6889/01/31
52,0001,885,800 صدور چک شماره 6619 جهت هزينه سوخت 7289/01/31
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صورت حساب بانک: حساب جاري شماره 8844 شرکت نوروز

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

920,000واريز نقدي 189/01/04
87,000برداشت طي  چک شمارۀ 6611 289/01/07
61,000برداشت طي  چک شمارۀ 6612 389/01/08
38,000برداشت طي  چک شمارۀ 489/01/086613
27,000برداشت طي  چک شمارۀ 6614   589/01/09
247,000واريز نقدي689/01/10
230,000برداشت طي  چک شمارۀ 6616 789/01/11
150,000برداشت طي  چک شمارۀ 889/01/116615
472,000واريز نقدي 989/01/15

381,000واريز نقدي 1089/01/16
687,000واريز نقدي 1189/01/16
81,400واريز نقدي 1289/01/18
311,000برداشت طي چک شماره 1389/01/236617
برداشــت بابت هزينۀ صدور دسته 1489/01/31

چک 
7,500

21,0001,897,900واريز نقدي 1589/01/31

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف ( واریز نقدی مورخ 89/1/18 توسط مؤسسۀ افق بابت بدهی آن مؤسسه است.  
ب ( واریز نقدی مورخ 89/1/31 توسط مؤسسۀ نیرو بابت بدهی آن مؤسسه است.  

ج ( وجه حواله ثبت شده در تاریخ 89/01/31 در دفاتر شركت به مبلغ 224,000 ریال بابت فروش كاال به آنان می باشد كه 
مســتندات واریز وجه به صورت دورنگار)فاكس( وصول شــده لیکن تا پایان فروردین ماه در صورت حساب بانک ثبت نشده 

است. 
د ( گیرندگان چک هاي شمارۀ 6618 و 6619 تا پایان فروردین ماه وجه چک را از بانک دریافت نکرده اند. 

مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان فروردین ماه 1389. 
7 ـ اطالعات زیر در مورد حساب شمارۀ 5519 شركت نگین در اردیبهشت ماه 1389 در دست است: 

الف( مبلغ 143,000 ریال توسط یکی از مشتریان بابت فروش كاال از بندر عباس برای شركت حواله شده و مستندات واریز 
وجه از طریق دورنگار وصول و در دفاتر شركت ثبت شده است لیکن ماه بعد در صورت حساب بانک ثبت شده است.

ب( هزینه صدور چک بانکی به مبلغ 20,000 ریال از حســاب جاری 5519 شركت توسط بانک برداشت شده ولی تا پایان 
ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
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ج( مبلغ 286,000 ریال توسط مؤسسۀ نیکو بابت بدهی آن مؤسسه به حساب شركت واریز شده و در صورت حساب بانک 
ثبت شده لیکن تا پایان ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 

د( گیرندگان چک هاي شمارۀ 2211 به مبلغ 48,900 ریال و شمارۀ 2213 به مبلغ 896,000 ریال تا پایان اردیبهشت ماه وجه 
چک را از بانک دریافت نکرده اند. 

هـ( ماندۀ حساب مذكور در پایان اردیبهشت ماه 1389 در دفاتر شركت 1,467,000 ریال و براساس صورت حساب ارسالی 
بانک 2,534,900 ریال است.

مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان اردیبهشت ماه 1389 و ثبت های الزم در دفاتر شركت نگین.
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  مسائل 

1 ـ جمع فروش های نقدی فروشگاه صدف در تاريخ 1388/7/26 مبلغ 4,677,400 ريال و وجه نقد وصول شده در آن روز 
4,679,000 ريال است. مطلوب است ثبت اين رويداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

2 ـ ماندۀ حساب کسور و اضافات صندوق در فروشگاه فرزين در پايان سال 1388 مبلغ 11,264 ريال بستانکاراست. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پايان سال 1388 در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

3 ـ رويدادهای زير در شرکت تابان در مورد تنخواه گردان آقای احمدی طی شهريور ماه سال 1389 اتفاق افتاده است. 
در تاريخ1389/6/1 از طريق صدور چک از حســاب بانکی شــرکت، مبلغ 300,000 ريال تنخــواه گردان در اختيار آقای 

احمدی قرار گرفت. 
هزينه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای احمدی طی شهريور ماه سال مذکور به شرح زير است: 

هزينۀ پذيرائی                   627,000 ريال 
496,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
871,000 ريال  هزينۀ سوخت و تعميرات جزئی خودرو  
796,000 ريال  هزينه های متفرقه    

جمع                   2,790,000 ريال 
آقای احمدی ليســت هزينه های انجام شــدۀ خود را پس از تأييد مدير عامل به امور مالی ارائــه نمود و امور مالی در تاريخ 
1389/6/31 مبلــغ 2,790,000 ريــال از طريق صــدور چک در اختيار نامبــرده قرار داد. همچنين در طی مهرماه ســال مذکور 

هزينه های زير از محل تنخواه گردان آقای احمدی انجام شده است: 
825,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو                942,000 ريال 
هزينۀ پذيرائی                  896,000 ريال 

جمع                   2,663,000 ريال 

در پايان مهر ماه نيز آقای احمدی ليست هزينه های انجام شده خود را پس از تأييد مدير عامل به امور مالی ارائه نمود و امور 
مالی در تاريخ 1389/7/30 مبلغ 2,663,000 ريال از طريق صدور چک از حساب بانکی شرکت در اختيار نام برده قرار داد.

مطلوب است ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه شرکت تابان با دو روش تنخواه گردان ثابت و تنخواه گردان متغير. 
4ـ  دفتر معين حســاب جاری شــمارۀ 4828 شرکت سپهر نزد بانک تجارت شعبۀ نبرد و همچنين صورت حساب آن در دی 

ماه سال 1388 به صورت صفحۀ بعد است: 
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دفتر معین بانک: حساب جاري شماره 4828 نزد بانک تجارت شعبه سپهر

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخ

843,000واريز نقدي 88/10/05
76,000صدور چک شمارۀ 5881 جهت خريد كاال88/10/07
93,000صدور چک شمارۀ 5882 جهت خريد ملزومات88/10/08
45,000صدور چک شمارۀ 5883 جهت هزينه حمل 88/10/09
82,400دريافت بابت فروش كاال 88/10/11
46,000صدور چک شمارۀ 5884 جهت قرض88/10/12
79,000صدور چک شمارۀ 5885 جهت خريد كاال 88/10/14
128,000دريافت بابت فروش كاال 88/10/22
47,000صدور چک شمارۀ 5886 جهت پرداخت بدهي88/10/28
61,000دريافت بابت فروش كاال  88/10/30
39,000689,400 صدور چک شمارۀ 5887 جهت هزينۀ تلفن  88/10/30

صورت حساب بانک: حساب جاري شمارۀ 4828 شرکت سپهر 

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

843,000واريز نقدي 188/10/05
76,000برداشت طي  چک شمارۀ 5881 288/10/07
93,000برداشت طي  چک شمارۀ 5882 388/10/09
82,400واريز نقدي488/10/11
46,000برداشت طي  چک شمارۀ 5884 588/10/12
79,000برداشت طي  چک شمارۀ 688/10/145885
128,000واريز نقدي 788/10/22
2,500برداشت بابت كارمزد بانكي 888/10/30
83,000839,900واريز نقدي 988/10/30

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف( در تاریخ 1388/10/30 مؤسســۀ پویش بابت بدهی خود به شــركت مبلغ 83,000 ریال در وجه حساب جاري شركت 
حواله كرده كه بانک این مبلغ را در همان روز وصول و در حســاب شــركت ثبت نموده است لیکن شركت تا پایان دی ماه آن 

را در دفاتر خود ثبت نکرده است. 
ب( در تاریخ 1388/10/30 مبلغ 2500 ریال بابت كارمزد خدمات بانکی از حساب شركت برداشت كرده لیکن شركت این 

مبلغ را تا پایان دی ماه در دفاتر شركت ثبت نکرده است. 
ج( گیرندگان چک هاي شماره 5883 ، 5886 و 5887 تا پایان دی ماه وجه چک های خود را از بانک دریافت نکرده اند. 

د( در تاریخ 1388/10/30 مبلغ 61,000 ریال توسط مؤسسۀ سالمت به حساب شركت واریز شده و مستندات آن به شركت 
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ارائه شده و شركت آن را در دفاتر خود ثبت كرده لیکن بانک آن را در بهمن ماه وصول و در حساب شركت عمل نموده است. 
مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکي حساب مذكور در پایان دی ماه 1388 و ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شركت سپهر. 

5 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل مطلوب است: 
الف( محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک. 

ب( محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر. 
6ـ  اطالعات زیر در مورد حســاب جاري 822 شــركت بهار در دست اســت. مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي در 

تاریخ 1379/11/30 و انجام ثبت هاي الزم در دفتر روزنامۀ عمومي شركت.
دفتر معین بانک - جاري 822 در 1379/11/30

بستانكار بدهكار شرح  
مانده نقل از ماه قبل 

چک 1421 
چک 1422 
چک 1423 
چک 1424 

واريز طي فيش 8666 
چک 1425 بابت خريد كاال 

چک 1426 بابت خريد تجهيزات 
حواله  شماره 88 از شهرستان 

چک 1427 
چک 1428  
چک 1429

995,000

 400,000

 380,000

95,000
 40,000

 375,000
 85,000

 25,000
 86,000

 195,000
 570,000
 40,000

264,000مانده 

صورت حساب بانک - جاري 822 در تاریخ 1379/11/30  
بستانكار بدهكار شرح  

مانده نقل از ماه قبل 
چک 1423 
چک 1421 
چک 1424 

واريز طي فیش 8666 
واريز طي فیش 8667 بابت بدهي شركت ب 

چک 1426 
حواله شمارۀ 88  از شهرستان 

چک 1427 
واريز طي فیش 8668 بابت بدهي شركت الف 

هزينۀ دسته چک

 375,000
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مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی حساب 822 شركت در پایان بهمن ماه 1379 . 
7 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل مطلوب است: 

الف( محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک. 
ب( محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر. 

8 ـ ماندۀ حســاب جاری 286 نزد بانک تجارت در دفتر معین شركت سهامی مهتاب در پایان آبان ماه 1386 مبلغ 773,000 



                   عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

147

ریال اســت در صورتی كه مانده حســاب مذكور بر اســاس صورت حســاب بانک 912,000 ریال اســت. پس از مطابقت اقالم 
صورت حساب بانک با دفتر معین شركت موارد زیر كشف گردیده است: 

الف( مبلغ 40,000 ریال توســط آقای حمیدی و 80,000 ریال توسط شركت سپهر بابت بدهی آنان در وجه حساب بانکی 
شركت حواله شده كه تاكنون ثبت دفاتر شركت نشده است.

ب( وجه واریزی توســط صندوقدار شــركت 48,000 ریال در آخرین ساعات روز 30 آبان ماه برای بانک ارسال شده ولی 
بانک رقم مذكور را در روز بعد در حساب شركت عمل نموده است.

ج( چک شــمارۀ 1928 به مبلغ 34,000 ریال و چک شــمارۀ 1953 به مبلغ 62,000 ریال تا كنون توســط مشتریان به بانک 
ارائه نگردیده است. 

د( حســابدار شــركت مهتاب چک شمارۀ 1945 به مبلغ 74,000 ریال را اشــتباهاً به مبلغ 47,000 ریال در دفاتر ثبت نموده 
است. چک مزبور بابت خرید اثاثۀ اداری صادر شده است. 

هـ( هزینۀ كارمزد بانکي، كه در دفاتر شركت ثبت نشده، 2,000 ریال است. 
مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی حساب در پایان آبان ماه 1386 و ثبت های الزم در دفتر روزنامه شركت. 

9 ـ اطالعات زیر در مورد حساب شمارۀ 7744 شركت بهار در خرداد ماه 1389 در دست است: 
الف( مبلغ 411,600 ریال توســط یکی از مشتریان بابت طلب شركت از یکی از مشتریان از مشهد برای شركت حواله شده 
و مســتندات واریز وجه از طریق دورنگار وصول و در دفاتر شــركت ثبت شده لیکن ماه بعد در صورت حساب بانک ثبت شده 

است.
ب( هزینه صدور دســته چک به مبلغ 10,000 ریال از حســاب جاری 7744 شركت توسط بانک برداشت شده ولی تا پایان 

ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
ج( مبلغ 463,000 ریال توسط مؤسسۀ نگار بابت بدهی آن مؤسسه به حساب شركت واریز شده و در صورت حساب بانک 

ثبت شده لیکن تا پایان ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
د( گیرندگان چک هاي شــمارۀ 8543 به مبلغ 74,200 ریال و شــمارۀ 8547 به مبلغ 624,300 ریال تا پایان خرداد ماه جهت 

وصول چک به بانک مراجعه نکرده اند. 
هـ( چک شــمارۀ 8546 به مبلغ 27,600 ریال صادر و به طلبکاران شــركت تحویل شــده است و آنان وجه چک را از بانک 

وصول كرده اند اما در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
و( مبلغ چک شــماره 8541 بابت خرید كاال در دفاتر شــركت 32,000 ریال ثبت شــده است ولی مبلغ صحیح آن 23,000 

ریال است. بانک مبلغ چک مزبور را به طور صحیح ثبت نموده است. 
ز( مانده حســاب مذكور در پایان اردیبهشت ماه 1389 در دفاتر شــركت 456,700 ریال و براساس صورت حساب ارسالی 

بانک 1,178,000  ریال مي باشد. 
مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان خرداد ماه 1389 و ثبت های الزم در دفاتر شركت بهار. 


