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موسسه آموزش عالی میالد گلستان
جلسه اول ات سوم



تعریف سیستم حسابداری

 سیستم حسابداری عبارت است از مجموعه ای از
اجزای بهم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی 
رویدادهای آن موسسه را به صورت ها و گزارش های 

.میکندمالی تبدیل 



تنخواه گردان

 واحدهای تجاری همواره سعی میکنند وجوه نقد [ برای ایجاد کنترل های داخلی مطلوب تر
خود را نزد بانک ها نگهداری کنند و پرداخت های خود را از طریق چک انجام دهند ،اما 
استفاده از چک برای پرداخت هزینه های جزئی ومستمر مانند هزینه های ایاب و ذهاب  

،هزینه های پستی ،ملزومات دفتری و نظایر آن که به دفعات در طی دوره صورت میگیرد ، 
از این رو برای انجام چنین پرداخت هایی معموال وجوهی به عنوان تنخواه . عملی نمی باشد

به این .در اختیار فرد یا افرادی قرار میگیرد تا از محل آن هزینه های مزبور را پرداخت نمایند
مبلغی که در اختیار تنخواه دار قرار می گیرد معموال .وجوه اصطالحا تنخواه گردان می گویند

توسط وی  -مثال یک ماهه–تابعی از هزینه هایی است که طی یک دوره مورد انتظار 
هنگامی که مبلغی به عنوان تنخواه در اختیار تنخواه دار قرار میگیرد الزم  .پرداخت می شود

است حسابی تحت عنوان تنخواه گردان در دفاتر افتتاح و مبلغ تنخواه گردان در بدهکار این  
. حساب ثبت شود



پس از انجام هزینه ها توسط تنخواه دار و ارائه اسناد هزینه به دایره حسابداری  
.وتایید آنها ، ثبت ثبت زیر در دفاترصورت می گیرد

 هزینه ها                                                                                       

 تنخواه گردان                                                                     

 به طور ادواری ، ببت تجدبد تنخواه ، چکی معادل جمع کل اسناد هزینه تایید شده از محل 
:حساب بانکی واحدهای تجاری صادر می شود که ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد

 تنخواه گردان                                                                                      

 بانک

 مانده حساب تنخواه گردان باید در پایان سال مالی یا هنگام تعویض تنخواه دار تسویه 
بدین تزتیب تنخواه دار عالوه بر اسناد هزینه ،مانده تنخواه گردان را به حساب بانک یا  .شود

صندوق واحد تجاری واریز نموده وقبض واریزی را همراه با اسناد هزینه به دایره حسابداری 
.تحویل می دهد تا به منظور ارائه صحیح مانده های پایان سال،در دوره مربوط ثبت شود



مثال مربوط به مبحث تنخواه 



حل مسئله فوق

13x1/12/113

 500000 تنخواه گردان  

 500000بانک                                               

 13x1/12/15

 485000هزینه ها                    

 485000تنخواه گردان                                

 13x1/12/16

 485000تنخواه گردان               

 485000بانک                                          

 13x1/12/28

 445000هزینه ها                       

 55000بانک                           

 500000تنخواه گردان                              



حساب بانک







صورت مغایرت بانکی را به دو صورت  
:میتوان نشان داد

T  به شکل
به صورت ستونی



T صورت مغایرت بانکی به شکل



صورت مغایرت بانکی به شکل ستونی



بانکیمثال از مبحث صورت مغایرت 
شرکت مژده و گردش حساب بانک 222صورت حساب بانکی حساب جاری شماره 

:به شرح زیر است131در دفاتر شرکت در اردبهشت ماه 



حل مثال
:تعیین می شودمشخص شده و اقالم بازبه شرح زیر  v متقابل ابتدا اقالم 





:اصالح دفاتر پس از تهیه صورت مغایرت بانکی

 پس از تهیه صورت مغایرت بانکی ،الزم است برخی اصطالحات در دفاترواحد
تجاری به عمل آید تا مانده حساب بانک طبق دفاتر با مانده صحیح بانک  

برای این منظور اسناد اصالحی که از روی صورت مغایرت  . مطابقت نماید 
بانکی ثبت می گردد تنها اقالمی را شامل می شود که در قسمت تطبیق مانده 

طبق دفاتر با مانده صحیح گزارش شده اند، یعنی وصولی های بان،برداشت  
های بانک و مغایرت هایی که در نتیجه اشتباهات واحد تجاری به وجود آمده 

اما اقالمی که در قسمت تطبیق مانده صورت حساب بانک با مانده صحیح  . اند 
گزارش شده اند نیاز به صدور اسناد اصالحی ندارند، زیرا این گونه اقالم براثر 

گذشت زمان یا مراجعه به بانک برای رفع اشتباهات به طور خودکار برطرف می  
شود



:مثال
،با در نظر گرفتن اطالعات مثال قبل

:مطلوب است 
انجام ثبت های الزم در دفتر روزنامه شرکت مژده

 13x1/2/31

 :حل

 30000بانک                               

 30000اسناد دریافتنی                             

 10000هزینه کارمزد                     

 10000بانک                                                    

 18000اثاثه اداری                        

 18000بانک                                                    


