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بسم هللا الرحمن الرحيم



ميانه

دانشگاه رسام
حسابداریپیوسته و ناپیوسته رشته ی کارشناسی 

98-99نیم ترم دوم سال 

دکتر نسرین آذر: مدرس
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دومفصل  

حسابداری وجه نقد

ارائه در فضای مجازی



وظایف سازمانی

ر یکی از مهمترین وظایف مدیریت، کنترل عملیات واحد تجاری برای برنامه ریزی بهتر د

استدر سالهای آتیخصوص چگونگی اداره سازمان

تدوین اهداف واحد تجاری: مالکان و مدیران ارشد⚫

رهبری شیوه ی حصول این اهداف: مدیران اجرایی⚫
اجرای این شیوه ها: کارکنان⚫



داخلیکنترل

د طرح سازمانی و چارچوب یکپارچه ای است که مدیران برای تحت کنترل داشتن واح⚫
. مورد استفاده قرار میدهندتجاری، 

از داراییهای موسسه و جلوگیری محافظتداخلی، کنترل سیستم یکی از هدفهای مهم ⚫
.تقلب است یا استفاده اتالف، سوء از 

اری برنامه سازمانی و تمام ابزارهای به کار گرفته شده توسط واحد تجداخلی، کنترل ⚫
:برای نیل به اهداف زیر است

حفاظت از دارایی ها1.

تشویق به تبعیت از خط مشی های شرکت2.

ترغیب کارایی عملیات 3.

حصول اطمینان از صحت و قابلیت اتکاء سوابق حسابداری4.



اثربخشداخلیکنترلهایسیستمهایویژگی

کارکنان واجد شرایط قابل اعتماد و پایبند به اصول اخالقی⚫

تعیین مسئولیت ها⚫

اختیارات مخصوص⚫

:تفکیک وظایف⚫

ه نگهداری سوابق موجودی کاال توسط حسابداران و ن: تفکیک عملیات از حسابداری.1
کارکنان فروش

د و عدم دسترسی حسابدار به وجه نق: حسابداریاز وظیفه تفکیک حراست دارایی ها .2
ریصندوق دار به سوابق حسابداری، عدم دسترسی کارکنان انبار به سوابق حسابدا

مالتمرتبط با همان معاحراست دارایی های وظیفهازتصویب مبادالت وظیفهتفکیک .3

ر عهده یک مسئولیت ثبت دریافتها و پرداختهای نقدی نباید ب: وظایف حسابداریتفکیک .4
نفر باشد



داخلیکنترلهایسیستمتقویت 

:حسابرسی داخلی⚫

.در خدمت واحد تجاری هستند

.می کندسیستم کنترل داخلی را ارزیابی می کند و نقاط ضعف رو به مدیران گوشزد

.گزارش خودشان را مستقیم به کمیته حسابرسی میدهند

.اطمینان می دهند که کارکنان از خط مشی شرکت پیروی می کنند

نگهداری اسناد و سوابق ومدارک مثبته⚫

استفاده از سیستم های کامپیوتری⚫





داخلیکنترلمحدودیت های 

شتر پیچیدگی بیش از حد کنترل داخلی، گاها منجر به صرف زمان و هزینه ی بی⚫

می گردد و کارایی کنترل را کاهش می دهد

ه ها باشدسرمایه گذاری در این سیستم باید بر اساس مالحظات منافع در برابر هزین⚫
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وجوه نقد

جاری، سكه واسكناس، موجودی حسابهای عبارت است از پول نقد بصورت نقدوجوه
به جای پول در معامالت مورد قبول واقع شود و که نوع اوراق بهاداری و هر چک، حواله 

. (معادل نقد)ظرف چند ماه به وجه نقد تبدیل می شوند، مانند گواهینامه سپرده بانکی 

:اقالم زیر وجه نقد نیستند

جوه اسناد دریافتنی، سپرده های بلند مدت، وجوه استهالکی برای بازخرید اوراق قرضه، و
ذخیره شده برای پرداخت سنوات و مزایای پایان خدمت
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گزارشگری وجوه نقد در ترازنامه

.در تراز نامه  وجوه  نقد  به  عنوان  اولین  قلم  دارایی  و  مهمترین آنها نشان داده می شود

مسئوالن  بانكها  از استفاده  كنندگان  برون  سازمانی صورتها، سرمایه گذاران،  بستانكاران
.وگزارشهای مالی هستند که به وجه نقد توجه زیادی دارند
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توجه استفاده کنندگان ازصورتها وگزارشهای مالی به وجوه نقد معلول علتهای زیر 
:است

حساب وجوه نقد از پر گردش ترین و فعالترین حسابهای دفاتر موسسات مختلف -1
.است

نقد ترین  و دردسترس  ترین دارایی  موسسه است که هر لحظه می توان  ،وجوه نقد -2
.آن را به دیگر دارایی ها تبدیل  و یا صرف پرداخت بدهیها یا هزینه ها نمود

طی دوره مالی، وجوه نقد به دفعات به انواع داراییها یا هزینه ها تبدیل می شود و -3
.درادامه به وجوه نقد

موجودی  وجوه  نقد از مهمترین  عوامل  تشکیل  دهنده صورت نسبت جاری و آنی -4
است  و استفاده  کنندگان برون  سازمانی  صورتها  و گزارش های  مالی از موسسه  

.  توجه خاصی  به این  دو برای  حفظ  منافع و رسیدن  به طلبشان  نشان می دهند
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:سیاستها و خط مشی های زیر است رعایت شاملمدیریت موثر و کارآمد وجوه نقد 

صحت  عملیات  حسابداری  در یافتها  و پرداختهای  نقدی  و مانده ودقتتامین-1
.نقد وجوه 

.سوء استفاده و  سرقت  وجوه نقد ،اختالس ،تقلبازناشیخسارات ازممانعت-2

نقدیصورتوجوه نقد برای اقالمی که لزوما بایستی به کافیمبالغنگهداری-3
.نقد وجوهبه ضروری نیاز هایبه عالوه  یک مانده  معقول  برای،پرداخت شوند 

.  بال استفاده وجوه نقدگذاری سرمایه-4

نقدمسئولیت های مدیریت وجوه 
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:مبانی اعمال کنترل داخلی وجوه نقد

بیش، وجوه نقد به علت سهولت جابجایی و مطلوبیت فراوانی که نزدهمه دارد

.  سوء استفاده و اختالس است ازسایرداراییها در معرض سرقت،
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:عمده عملیات برای کنترل داخلی بر وجوه نقد

دریافت های نقدی

پرداختهای نقدی
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: دریافتهای نقدی

از  دریافت های نقدی  روزانه   در  موسسات  ،  عمدتاً  شامل دریافتهای  نقدی

قدی بدهكاران  بابت  مطالبات   موسسه و دریافت های  نقدی  بابت  فروش  ن

.می باشد 
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:  کنترل داخلی مربوط به دریافتهای نقدی

مربوطفهرست  دریافتهای  نقدی  روزانه  برای کنترل و منظور کردن در حسابهای تنظیم  1.

بانکدریافتهای  روزانه  به حساب  جاری موسسه  نزد واریز 2.

. جمع فروش  نقدی روزانه ایجاد خواهد كرداستفاده از صندوق فروش اطمینان بیشتری از صحت 3.

قدی  استفاده در بعضی موسسات برای کنترل دریافتهای نقدی حاصل از فروش  نقدی  روزانه  از برگ  فروش  ن:  از برگ فروش نقدیاستفاده 4.

. برگهای فروش نقدی  به عنوان مدارک اولیه ثبت رویدادهای مالی نقدی مورد استفاده قرار می گیردجمع .میکنند

کنترل در موسسات عمده  فروشی  و یا  موسساتی  که  به فروش کاالهای گران  قیمت  اشتغال  دارند برای: از برگ دریافت صندوقاستفاده 5.
استفاده می ،  دریافت صندوق که نشان دهنده وصول وجه صورت حساب است، ازبرگ ضمن تنظیم صورت حساب فروش ، دریافتهای نقدی 

.  کنند

شتریان یا در برخی ازموسسات قسمتی ازدریافتهای نقدی از م: پرداختی به موسسهنقد بایگانی رسید پستی یا نامه رسان ها در خصوص وجوه 6.

بدهکاران به صورت چک یا وجوه نقدی است که معموال طی نامه ای توسط اداره پست  و یا نامه رسانهای مشتریان و بدهکاران به موسسه 

.واصل می شود

-الف: مثال. می تواند شرایط  را  برای  سوء استفاده  احتمالی  فراهم  کندعدم  تفکیک  دقیق  وظایف  در مورد وجوه  نقد : تقسیم دقیق وظایف7.

ولی به طور ساختگی یک مبلغ کل فروش نسیه و نقد روزانه را در دفاتر ثبت کند-ب. نکندثبتموسسه دفاتردررا روزانه نقدی فروش

. دیگر ثبت نماید
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:  کنترل داخلی مربوط به دریافتهای نقدی

در امکان دارد اشتباهاتی،گاهی حتی پس از کنترل  موثر بر وجوه  نقد : و اضافات صندوق کسور . 8
سور و کل به  نام حساب کدفتر دریافتها ویا پرداختهای نقدی  به  وجود  بیاید به همین  منظور حسابی در 

بت  این  حساب  ثدر پایان روز در ناشی از شمارش وجوه نقد  شود واختالفات اضافات صندوق افتتاح می 
.می شود 
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:پرداختهای نقدی 

.  اغلب موارد سوءاستفاده در وجوه نقد ناشی از سوء استفاده درپرداختهای  نقدی  است
افتهای نقدی بنابراین کنترل  داخلی  موثر بر پرداختهای نقدی مهمتر از کنترل داخلی بر دری

.بوده و بخش اصلی کنترل وجوه نقد محسوب می  شود
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کنترل داخلی مربوط به پرداختهای نقدی

انجام کلیه پرداختهای نقدی توسط چک1.

بررسی و تصویب هزینه ها و سایر پرداختها قبل از پرداخت 2.

تفکیک وظایف تصویب هزینه ها و سایر پرداختها از وظیفه ی امضای چک3.

تفکیک وظایف پرداختهای نقدی از دریافتهای نقدی4.
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:صدور چک 

غ چک  نوشته ای  است  كه  دارنده  حساب  جاری  به بانک دستور می دهد كه  مبل
.د مشخصی را به خود وی  و  یا  به هر شخص  حقیقی  و حقوقی  دیگری  بپرداز

هر برگ چک  به غیر ازشماره پیاپی ومحل نوشتن  تاریخ صدور چک دارای 
:  به صورت  زیر است چهاربخش  متمایزكه 

را  پرداخت  كندچک بانک وشعبه ای كه بایستی مبلغ -1

مبلغ چک -2

.وی پرداخت شود یا  موسسه ای  که  بایستی  مبلغ  چک  به شخص-3

.صادر کننده چک که چک را امضا می نماید-4
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:مطالب مهم در خصوص وجه نقد در این فصل

کسور و اضافات صندوق1.

صورت مغایرت بانکی2.

تنخواه گردان3.

اضافه برداشت بانکی4.
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.نگهداری وجوه نقد در یک حساب بانکی بخشی از کنترل داخلی است⚫

کنترل داخلی مطلوب به معنای آگاهی شرکت از منشا ورود پول، چگونگی خروج آن و⚫
.مانده جاری وجوه نقد می باشد

ه و مغایرت گیری بانک این اطمینان را می دهد که تمامی مبادالت نقدی به حساب گرفت⚫
.سوابق موجود وجوه نقد، در بانک و در دفاتر صحیح می باشد

:حساب جاری بانک 

ر موسسات مختلف چند حساب جاری د،برای اعمال  کنترل  داخلی  موثر  بر وجوه نقد 
پرداختهای یک یا چند بانک افتتاح و کلیه دریافتهای نقدی را به آنها واریز می کنند و تمام

.نقدی  را  با  صدور  چک  از طریق  همین  حسابها  انجام می دهند 

کنترلیوسیلهیکعنوانبهبانکحساب



27

:صورت حساب بانک

به طور معمول  بانكها در پایان هر ماه و یا در مواقعی  كه دارنده حساب جاری 
.درخواست نماید  برای صورت حساب ارسال می كند 

:صورت حساب  بانكی  معموالً  دارای این  ستونها  است

بستانکار -5( برداشت)بدهکار -4كد یا شرح سند -3شماره سند -2ستون تاریخ -1
ستون مانده -6( واریز)

:تطبیق دفاترحساب جاری با صورت حساب ارسالی بانک

جاری،منظور از تطبیق  صورت  حساب  ارسالی  بانک با دفاتر دارنده حساب 
ه اطمینان از مطابقت  میزان موجودی  نقدی  نزد  بانک  و در دفاتر موسسحصول  
.می باشد 
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الف ـ مبالغی كه در دفاتر دارنده حساب جاری  در سر فصل حساب بانک ثبت شده ولی 
.درصورتحساب بانک منعکس نیست

چکهای الوصول -3سپرده های بین راهی -2چکهای معوق -1

اب حسی ولی در دفاتر مؤسسه دارنده گردیده،  ب  ـ مبالغی كه در صورت حساب بانک ثبت 
.ثبت نشده استجاری، 

:این اقالم شامل موارد زیر است  

.، وصولی های بانکواریز شده  به حساب  جاری  نزد بانک توسط  دیگران وجوه  1.

.خدمات  و سایر هزینه های  بانکی کارمزد  2.

وجوهالکترونیکیهایپرداخت3.

.اسناد  تجاری  تنزیل  شده واخواست  4.

معموالً مانده حساب جاری  در  دفاتر دارنده  حساب  جاری  و صورت حساب ارسالی
:  به دالیل زیربا یكدیگر مطابقت نخواهند داشت
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:صورت مغایرات بانكی 

صورت مغایرات بانكی عبارت ازصورتی است كه  موارد اختالف بین مانده  صورت
حساب  ارسالی  بانک  و مانده  حساب  بانک  در دفاتر مؤسسه  دارنده  حساب جاری

.را در زمان  معینی نشان می دهد 

با  .صورت مغایرات  بانكی حداقل ماهی  یكبار و در مواقع ضروری دیگر تهیه می گردد
ارسالی تنظیم صورت مغایرات بانكی می توان به علل بروز اختالف  بین صورت حساب

بانك  و دفاتر مؤسسه  پی برد
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:تهیه صورت مغایرات بانکی 

از مانده ی صورتحساب بانک به مانده حساب بانک در دفاتر شرکت برسیم-1

برسیمبه مانده ی صورتحساب بانک از مانده ی حساب بانک در دفاتر شرکت -2

ح مانده  صحی( : کنترل همزمان)روش تعیین  مانده واقعی یا روش تصحیح مانده ها -3

صورتحساب بانک و مانده ی واقعی حساب بانک در دفاتر، درتاریخ تهیه صورت

ات  لذا این روش می تواند مبنای مناسبی برای انجام اصالح. مغایرات، تعیین می گردد

.الزم در دفاتر مؤسسه دارنده حساب جاری واقع شود
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سپهربازرگانیموسسه

جاریحسابمغایرتصورت

X2/ 11/ 30

Xبانک طبق دفتر                              حسابموجودی

:شودمیاضافه

                  Xدیگران، اقالم وصولی بانکواریزیوجوه

:شودمیکسر

(X)بانکی                           هایهزینهسایرکارمزد و

(X)الوصول                      واخواستی، چکهایسفته

         Aدر دفاتر شرکتجاریحسابواقعیمانده:نتیجه

 Xبانک   ارسالیحسابصورتطبقجاریحسابموجودی

:شودمیاضافه

            Xراهی                                       بینسپرده

:شودمیکسر

(X)چکهای معوق                                                    

Aدر صورتحساب بانک جاریحسابواقعیمانده :نتیجه
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لایر و دارای 3294210شرکت فارس دارای مانده ی حساب بانک در دفاتر شرکت به مبلغ : مثال

:اقالم مغایرت به شرح ذیل است. لایر می باشد 5931510بانک در صورتحساب بانک به مبلغ مانده ی حساب 
لایر 1591630راهیبینسپرده1.

لایر 100000،فارسشرکتحسابازخوزستانشرکتیچککسر :بانکاشتباه2.

،لایر458530،لایر 203140،لایر 83000،لایر 319470،لایر 286000،معوقچکهای3.

لایر904030اجارهدرآمدالکترونیکیدریافت4.

بهرهدرآمد 214000لایر شامل 2140000به مبلغ بانکوصولیهای5.

لایر28010سپردهحساببهرهدرآمد6.

استشدهثبتلایر510000،لایر150000مبلغبهبدهیبابتپرداختیچک7.

14250بانککارمزد8.

لایر52000شرکتمشتریانازیکیبرگشتیچک9.

لایر361000بیمههزینهالکترونیکیپرداخت10.

مطلوبست تهیه ی صورت مغایرت بانکی؟



کی بانمغایرتصورت-رکت فارسش

1393فروردین 31

دفاتر بانک

3294210فروردین31درمانده  5931510فروردین31درمانده

:شودمیاضافه :شودمیاضافه

904030اجارهدرآمدالکترونیکیدریافت 1591630راهیبینسپرده

2144000بهره 214000شاملبانکتوسطدریافتیوجوه 100000بانکاشتباهاصالح

28010سپردهحساببهرهدرآمد 7623140

360000دفتراشتباهاصالح

6700250

:کسر می شود :کسر می شود

14250بانکیکارمزد

52000برگشتیچک

 361000بیمههزینهالکترونیکیپرداخت

(4427250)

چکهای معوق
286000                                          337شماره

319470                                          338شماره

83000                                            339شماره

203140                                          340شماره

458530                                          341شماره

(1350140)

6273000 6273000
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:بانکیمغایرتصورتتهیهازپسموسسهدفاتراصالح

درجاریحسابواقعیماندهكهمی شویممتوجهبانكیمغایراتصورتتنظیمبا
دفاتردرمنعكسازمانده هاییکهیچبابانكیمغایراتصورتتهیهتاریخ

.نداردمطابقتبانکحسابصورتومؤسسه



904030نقدوجه

904030اجارهدرآمد

2144000نقدوجه

1900000دریافتنیاسناد

214000بهرهدرآمد

28010نقدوجه

28010بهرهدرآمد

360000نقدوجه

360000پرداختنیحسابهای



14250متفرقههزینه

14250نقدوجه

52000دریافتنیحسابهای

52000نقدوجه

361000بیمههزینه

361000نقدوجه



3294210فروردین 31دردفاترطبقمانده

:شودمیاضافه

904030اجارهدرآمدالکترونیکیدریافت

2144000بهره 214000شاملبانکتوسطدریافتیوجوه

28010سپردهحساببهرهدرآمد

360000دفتراشتباهاصالح

:چکهای معوق

286000                                          337شماره

319470                                          338شماره

83000                                            339شماره

203140                                          340شماره

458530                                          341شماره

1350140

4756180

8050390

:شودمیکسر

14250بانکیکارمزد

52000برگشتیچک

 361000بیمههزینهالکترونیکیپرداخت

1591630راهیبینسپرده

100000بانکاشتباهاصالح

(2118880)

5931510فروردین 31دربانکصورتحسابطبقمانده
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:  میزان تنخواه گردان

صل  میزان تنخواه  گردان  معموالً مبلغی ثابت  و از پیش  تعیین شده  است و در فوا
زمانی  كوتاه  معموالً هفتگی  یا ماهانه  با  صدور  چک  به  اندازه  هزینه  های  انجام  

.  شده  به میزان  قبلی  تجدید  می گردد

:انواع تنخواه گردان

تنخواه گردان به روش مانده ی ثابت-1

تنخواه گردان به روش مانده ی متغیر-2
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:اضافه برداشت  از حساب جاری بانکی

عقد منبراساس توافقی كه  بانكها با  موسسات معتبر در قبال  اخذ وثایق الزم  
ک این مؤسسات  مجاز می باشند كه در مواقع ضروری  تا میزان معینی چمی كنند، 

.نزد بانک  صادر نمایندخود ، بیش از موجودی  


