
تهيه صورت مغايرت بانكي يكي از وظايف مهم حسابداري دريافت و پرداخت می باشد که بنا به 
سياست ها و دستورالعمل داخلی شرکت ها و مؤسسات، براي رفع اختالف احتمالي بين حساب 
بانك در دفاتر مؤسسات با صورت حساب ارسالی از بانك، انجام مي شود تا مانده واقعي و قابل 
دسترس وجوه نقد نزد بانك شناسايي شده و بر مبناي آن فعاليت هاي مالي انجام شود. زيرا  اين 
موضوع به صورت مستقيم با دريافت و پرداخت وجوه نقد در ارتباط است و هرگونه اشتباه و يا 

عدم دقت موجب ايجاد اختالل در امور مالي مؤسسات مي گردد.

دفتر حسابداری شرکت )الف(صورت حساب بانكی

فصل5
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تهيه صورت مغايرت بانكي

مقدمه   

هدف از بیان مطالب و مفاهیم در این بخش این است که شما را با وظایف و رفتارهای یک کمک حسابدار 
)در بخش تهیه صورت مغایرت بانكي( در محیط کار آشنا کند. 

  آیا مي دانید مغایرت یعني چه؟
   آیا مي دانید مغایرت بانكي چیست؟

  صورت مغایرت بانكي چه کاربردي دارد؟ 
  آیا مي دانید صورت مغایرت بانكي به چه دلیلي تهیه مي شود؟

  آیا مي دانید صورت مغایرت بانكي به چه روش هایي تنظیم مي شود؟ 
 

 استاندارد عملكرد  
دفاتر  و  بانك  ارسالی  مقايسه صورت حساب های  با  بانكی  مغايرت  تنظيم صورت  و  تهيه 

واقعی مانده  تعيين  و  مؤسسه 

شايستگي هايي را که در اين فصل کسب می کنيد  :
ـ تهيه صورت ريزحساب بانك دفاتر مؤسسه

ـ  مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورت حساب اخذ شده از بانك در زمان الزم
ـ تعيين اقالم بسته و اقالم باز و دليل آن

ـ تنظيم صورت مغايرت بانكی به روش های مختلف
ـ انجام ثبت های اصالحی در دفاتر

امام کاظم )ع( فرمودند:
و تاَب الیه « ُشکرا و َان َعِمل سّیئا ِاستغفرالله ّٰ » لیَس مّنا َمن لَم ُیحاِسب نَفسُه فی کِل ُیوم َفِان َعمل َحسنا َازداَدالله ّٰ

از ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد پس اگر کار نیکویی کرده است بر شکر و سپاس خویش از خداوند بیفزاید 
و اگر گناهی مرتکب شده است از خدا آمرزش طلبد.

اصول کافی ـ جلد 4ـ ص 190 
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دريافت صورت حساب بانك           

با توجه به مطالب فرا گرفته شده در مباحث قبل درباره امن ترین محل نگهداری وجوه نقد مؤسسه، 
جدول زیر را کامل کنید:

نتيجهفعاليت
نامناسب است و امكان مفقود شدن و ...........نگهداری وجوه نقد در کشوی میز کار در مؤسسه 

نگهداری وجوه نقد نزد صندوق داران مؤسسه
نگهداری وجوه نقد نزد مسئول تنخواه گردان مؤسسه

نگهداری وجوه نقد در کیف مدیران مؤسسه 
نگهداری وجوه نقد در صندوق نسوز )گاوصندوق( مؤسسه

نگهداری وجوه نقد در بانک 

بانک  مؤسسه،  یا  و  شرکت  یک  نقدی  وجوه  نگهداری  برای  مكان  امن ترین  که  دریافتیم  قبل  مباحث  در 
است؛      بانک انواع روش های مختلف سپرده گذاری را به مشتریان معرفی می نماید. رایج ترین انواع سپرده گذاری 

عبارت است از :
1  سپرده پس انداز قرض الحسنه 

2  سپرده مدت دار 
3  سپرده قرض الحسنه جاری 

در دو نوع سپرده گذاری پس انداز قرض الحسنه و سپرده مدت دار، فرد صاحب حساب جهت امور بانكی )واریز 
به حساب و برداشت از حساب( باید شخصاً با در دست داشتن مدارک مورد نیاز )اصل دفترچه یا کارت بانكی 
و کارت شناسایی ملی( به بانک مراجعه نماید. ولی شرکت ها و مؤسسات با استفاده از نوع سپرده قرض الحسنه 
جاری با افتتاح حساب جاری، یک دسته چک دریافت نموده و برای واریز وجوه به حساب مؤسسه از فیش های 
نقدی استفاده می نمایند. این واریز از کلیه شعب بانكی در سراسر کشور و توسط هر شخصی امكان پذیر است. 
برای برداشت از حساب کافی است که یک فقره چک در وجه فرد ذینفع صادر و به وی تسلیم نمایند؛ و این 
چک نیز از طریق شبكه بانكی سراسر کشور قابل وصول است. بهترین نوع حساب برای سازمان ها و مؤسسات 

سپرده قرض الحسنه جاری است. 
با هر عمل پرداخت وجه به بانک که به آن واریز به بانک گفته می شود و صدور چک و دریافت وجه آن از 
بانک که به آن برداشت گفته می شود، تراکنش هایی صورت می پذیرد. مؤسسه برای کنترل و پیگیری وضعیت 
نقدینگی خود نزد بانک یا بانک ها نیاز به بررسی حساب نزد بانک را دارد و برای انجام این عمل بانک ها 
به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و یا هر زمانی که مشتریان درخواست کتبی مبنی بر ارسال صورت حساب را 

ارائه نمایند، اقدام به تنظیم و چاپ و تحویل صورت حساب به آنان می نماید. 

فعالیت
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با توجه به مطالب درس درباره واریز به حساب و یا برداشت از حساب، جدول زیر را کامل کنید:

اقدام الزمفعاليت

حضور شخص صاحب حساب در شعبه بانک الزامی است.سپرده پس انداز قرض الحسنه

حضور شخص صاحب حساب ……………………… سپرده مدت دار

حضور شخص صاحب حساب ………………………سپرده قرض الحسنه جاری

 صورت حساب بانكی ، عملیات حساب جاری مشتری نزد بانک را  در یک بازه زمانی معین )از تاریخ……  تا 
تاریخ……….( گزارش می کند. و این گزارش در اکثر بانک ها تقریباً به شكل فرم زیر است: 

  
بانك…………………………

   نام مشتری : ………….........………                       شماره حساب جاری : ………….........………

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

 
الزم به ذکر است که بانک ها نسبت به مبالغی که اشخاص نزد آنان به امانت می گذارند ، به ازای مبالغ دریافت 
شده حساب مشتری را بستانكار نموده و بدیهی است که هرگاه مشتری چک صادر و یا به روش های مختلف از 

حساب خود برداشت نماید، بانک به ازای مبلغ چک،پرداخت انجام داده و حساب مشتری را بدهكار می نماید.

مانده حساب مشتری نزد بانك همواره دارای يك مانده بستانكار است. 

فعالیت
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از واریز نقدی توسط مشتریان ممكن است این حساب را به صورت های دیگری هم بستانكار  بانک به غیر 
نماید، که در این صورت بانک ها مكلف به تنظیم فرمی به نام فرم اعالمیه بستانكار بوده و الزاماً یک نسخه از 

این فرم باید برای مشتری ارسال گردد.
 نمونه فرم اعالمیه بستانكار به صورت زیر است :

بانك : ………………                                            اعالميه بستانكار                                شعبه: …………..... 

تاريخ: ……………… 

 بستانكار خانم / آقای / شرکت: …………...........……
 دارنده حساب شماره: …………....................…… 

اقالم زير به بستانكار حساب فوق منظور شد. 

جمع مبلغ به حروف: ………………..….…..….. مهر و امضای شعبه

بستانكار ـ ريال

در چه مواردی به غیر از واریز نقدی به حساب، بانک اعالمیه بستانكار صادر می نماید؟ با راهنمایی 
هنرآموز و کمک هنرجویان بحث کنید و نتیجه را یادداشت نمایید.

 .............................................................................    1

 ..............................................................................   2

 ..............................................................................   3

 

چنانچه بانک به غیر از مبلغ چک های صادره توسط مشتری، به موجب مدارکی، وجوهی از حساب مشتری 
برداشت نماید، در این صورت بانک  مكلف به تنظیم فرمی به نام فرم اعالمیه بدهكار بوده و الزاماً یک نسخه 

از این فرم باید برای مشتری ارسال گردد.

فعالیت
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بانك : ………………                                            اعالميه بدهكار                                  شعبه: …………..... 

تاريخ: ……………… 

 بدهكار خانم / آقای / شرکت: …………...........……
 دارنده حساب شماره: …………....................…… 

اقالم زير به بدهكار حساب فوق منظور شد. 

جمع مبلغ به حروف: ………………..….…..….. مهر و امضای شعبه

بدهكار ـ ريال

 نمونه فرم اعالمیه بدهكار بانكی به صورت زیر است:

در چه مواردی به غیر از پرداخت وجه چک، بانک اعالمیه بدهكار صادر می نماید؟ با کمک هنرجویان 
و راهنمایی هنرآموز بحث کنید و نتیجه را یادداشت نمایید.

 .............................................................................    1

 .............................................................................   2

 .............................................................................   3

تفاوت اعالمیه بدهكار و اعالمیه بستانكار را بیان کنید.

الزم به تذکر است با استفاده از شیوه های نوین بانكی و اینترنت بانک، مؤسسات می توانند در هر بازه زمانی 
که مورد نیاز باشد، صورت حساب بانكی را به صورت اینترنتی دریافت نمایند و دیگر نیازي به مراجعه به شعبه 

بانک وجود ندارد مگر در مواردي که صورت حساب باید به مراجع قانوني ارائه و توسط بانک تأیید شود.
حسابدار باید در خصوص نحوه ثبت اعالمیه های بدهكار و یا بستانكار کنجكاوی حرفه ای داشته و با باور داشتن 
توانمندی های خود، خویشتن را ملزم به مسئولیت پذیری در رعایت استانداردهای تنظیم صورت مغایرت بانكی 

نماید. 

1  به چه دلیلی بانک هر نوع واریز مشتریان را بستانكار می نماید؟
2  به چه دلیلی بانک هر نوع برداشت مشتریان را بدهكار می نماید؟
3  انواع سپرده گذاری را نام ببرید و کاربرد هر یک را بحث نمایید.

فعالیت

فعالیت

فعالیت
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نمونه صورت حساب مشتری   
مؤسسه تجاری ایرانیان درخواست صورت حساب برای حساب جاری شماره 1200 را از تاریخ 1394/7/1 الی 
1394/7/30 به بانک ملی ایران شعبه پیروزی ارسال نموده و صورت حسابی به شرح زیر دریافت نموده است :

بانك ملی ايران ـ شعبه پيروزی

 نام مشتری : مؤسسه ايرانيان                  صورت حساب مشتری               شماره حساب  مشتری : 1200 

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

3،706،000بس3،706،000مانده از قبل---7/1

3،450،000بس256،000چک نقدی7/413125

3،300،000بس150،000چک نقدی7/713126

900،000بس2،400،000چک نقدی7/813127

4،000،000بس3،100،000نقد7/141045

4،320،000بس320،000چک بانک …7/151078

4،315،500بس4،500کارمزد بانكی7/16201

1،115،500بس3،200،000چک نقدی7/2013128

1،595،500بس480،000نقد7/231086

1،205،500بس390،000چک نقدی7/2613129

2،214،500بس1،009،000نقد7/271093

764،500بس1،450،000چک نقدی7/2913131

1،484،500بس720،000چک بانک7/292021

1،484،500بس7،850،5009،335،000

اجزای مختلف صورت حساب دریافتی از بانک برای مؤسسه ایرانیان را مورد بحث و بررسی قرار دهید.
فعالیت
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1 تهیه یک نمونه پوستر و فرم صورت حساب بانک و بحث درباره اجزای آن با راهنمایی هنرآموز 
2 تهیه یک نمونه فرم اعالمیه بستانکار و بحث درباره اجزای آن با راهنمایی هنرآموز 
3 تهیه یک نمونه فرم اعالمیه بدهکار و بحث درباره اجزای آن با راهنمایی هنرآموز 

 

کار عملی 1   

الی   1394/1/1 تاریخ  از  را   6554 شماره  جاری  حساب  برای  صورت حساب  درخواست  زاگرس  مؤسسه 
1394/1/31 به بانک ملی ایران شعبه انقالب  اسالمی ارسال نموده و صورت حساب زیر را دریافت نموده است:

   
بانک ملی ایران ـ شعبه انقالب اسالمی

 نام مشتری  : مؤسسه زاگرس                 صورت حساب مشتری                شماره حساب مشتری: 6554 

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرح سندتاریخردیف

920،000بس920،000واریز فیش نقدی 3572 11/5
833،000بس87،000برداشت طی چک نقدی 21/76611
772،000بس61،000برداشت طی چک نقدی 31/86612
734،000بس38،000برداشت طی چک نقدی41/86613
707،000بس27،000برداشت طی چک نقدی 51/96614
954،000بس247،000واریز فیش نقدی 61/103912
724،000بس230،000برداشت طی چک نقدی 71/116616
574،000بس150،000برداشت طی چک نقدی 81/146615
1،046،000بس472،000واریز فیش نقدی 91/151921

1،427،000بس381،000واریز فیش نقدی 101/164332
2،114،000بس687،000واریز فیش نقدی 111/164518
2،195،400بس81،400واریز فیش نقدی 121/181098
1،884،400بس311،000برداشت طی چک نقدی 131/236617
1،876،900بس7،500برداشت بابت هزینه صدور دسته چک قبض 141/31108
1،897،900بس21،000واریز فیش نقدی 151/317668

1،897،900بس911،5002،809،400

مطلوب است:
بحث دربارۀ اجزای صورت حساب ارسالی از بانک 

فعالیت
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دفترکل

  نام حساب ………...…                               شماره حساب ………...…                    شماره صفحه ………...…

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخشماره روزنامه

منقول از صفحه ......

      نقل به صفحه ......

به نظر شما چرا در مؤسسات و شرکت ها از شكل )T( به جاي دفتر کل یا دفتر معین استفاده نمی شود؟
 

یادآوری این نكته ضروری است که هرگاه وجوهی به حساب بانک واریز گردد این حساب بدهكار شده و هر گاه 
با صدورچک و هر نوع دستور پرداخت مبالغی از این حساب کسر گردد این حساب بستانكار می شود. 

مانده حساب بانك در دفاتر مؤسسات و شرکت ها همواره بدهكار است.

ثبت نمودن یک رویداد مالی در حساب بانک دفتر کل یک مؤسسه با ثبت نمودن همان رویداد در 
بانک چه تفاوتی دارد؟

تهيه صورت ريز حساب بانك   

در مباحث قبل با مفهوم حساب و دارایی و ماهیت انواع حساب ها آشنا شدیم و آموختیم که حساب بانک 
یكی از مهم ترین انواع دارایی های یک مؤسسه است. با استفاده از این مطالب حساب بانک در دفتر کل و 
دفتر معین بانک ها را جهت مهارت بیشتر بررسی می نماییم. ساده ترین روش نمایش یک حساب در آموزش 
حسابداری استفاده از حساب به شكل )T ( است. ولی در مؤسسات از دفتر کل و دفتر معین به صورت چاپی 

استفاده می گردد که شكل عمومی دفتر کل به صورت زیر است:

فعالیت

فعالیت
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دليل استفاده از دفتر معين 
 

دفتر معین در مؤسسات برای این منظور به کار برده می شود که چنانچه یک مؤسسه در چند بانک مختلف 
حساب داشته باشد برای تمامی آن حساب های بانک در دفتر کل فقط یک حساب بانک نگهداری می شود تا 
عملكرد و مانده کل حساب های بانكی مؤسسه را به صورت یكجا نمایش دهد. اگر بخواهیم ریز عملیات هر    یک 
از حساب های بانكی مختلف را جداگانه بررسی نماییم برای هر یک از آن حساب ها در دفتر معین یک حساب 

جداگانه نگهداری می نماییم. شكل عمومی آن به صورت زیر است :

دفتر معين بانك ها

 نام حساب: بانك ملی جاری …..........…          شماره حساب: …..........…          شماره صفحه: ...…........…

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخشماره روزنامه

منقول از صفحه ......

                                  نقل به صفحه ......

                      

 نام حساب: بانك پاسارگاد جاری …..........…          شماره حساب: …..........…          شماره صفحه: ...…........…

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخشماره روزنامه

منقول از صفحه ......

                                  نقل به صفحه ......
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  نام حساب: بانك سپه جاری …..........…          شماره حساب: …..........…          شماره صفحه: ...…........…

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخشماره روزنامه

منقول از صفحه ......

                                  نقل به صفحه ......

به دست  را  بانك  معين  حساب های  تمام  مانده  و  بستانكار  و  بدهكار  مبالغ  جمع  چنانچه 
بياوريم الزامًا بايد با جمع مبلغ بدهكار و بستانكار و مانده دفترکل حساب بانك يكسان 

باشد.

پوستر دفتر کل و دفتر معین و معرفی اجزای آن و نحوه تكمیل دفتر معین و تنظیم تراز آزمایشی 
دفتر معین بانک ها در کالس نمایش داده شود. 

فعالیت
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مثال:
ایرانیان دفتر معین بانک ها ـ بانک ملی جاری 1200 را برای بازه زمانی مهرماه 1394  حسابدار مؤسسه 

  به شرح زیر آماده نموده است. در مورد اجزای دفتر معین بحث نمایید.
 دفتر معين بانك ها

     نام حساب : بانك ملی جاری1200   ـ شعبه پيروزی                                                                    شماره صفحه: 45

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخشماره سند

3،706،000بد3،706،000مانده از ماه قبل7/1

3،450،000بد256،000 صدور چک شماره 13125 بابت ملزومات7/4

3،300،000بد150،000 صدور چک شماره 13126 بابت هزینه آگهی7/7

900،000بد2،400،000صدور چک شماره 13127 بابت خرید کاال7/10

4،000،000بد3،100،000 واریز به حساب جاری فیش نقدی 7/131045

4،320،000بد320،000 وصول وجه چک 1078دریافتی از آقای محمدی7/17

2،020،000بد2،300،000صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه7/20

2،500،000بد480،000 وصولی از مشتریان فیش 7/231086

2،110،000بد390،000 صدور چک شماره 13129 بابت بیمه اتومبیل7/26

3،200،000بد1،090،000واریز نقدی طی فیش 7/271039

2،400،000بد800،000صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال7/28

950،000بد1،450،000 صدور چک شماره 13131 بابت حقوق کارکنان7/29

2،900،000بد1،950،000واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 7/3018230

2،900،000بد10،646،0007،746،000    جمع

 
ثبت نمودن یک رویداد مالی درحساب بانک دفتر کل یک مؤسسه با ثبت نمودن همان رویداد در 

دفتر معین چه تفاوتی دارد؟

با استفاده از نرم افزار های رایج حسابداری در بخش مربوط به تهیه گزارش می توان با انتخاب محدوده   )بازه( 
زمانی مورد نظر برای هر یک ازحساب های دفتر کل و یا دفتر معین حساب مورد نظر را تعریف و چاپ 

کرد. با استفاده از فناوری های نوین،  می توان در راستای مدیریت منابع، گامی مؤثر برداشت.

نکته

فعالیت
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کار عملی 2       

کمک حسابدار مؤسسه زاگرس شرح عملیات دفتر کل برای حساب بانک جاری شماره 6554 را از تاریخ 
1394/1/1 الی 1394/1/31به شرح زیر استخراج نموده است، مطلوب   است بحث در مورد اجزای دفتر معین 

بانک

 دفتر معین بانک ها
 

نام حساب: بانک ملی ایران ـ شعبه انقالب اسالمی                                               شماره صفحه: 24

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرح سندتاریخشماره سند

920،000بد920،000واریز فیش نقدی 1/53572

833،000بد87،000 صدور چک شماره 6611 بابت هزینه حمل کاال1/7

772،000بد61،000 صدور چک شماره 6612 جهت خرید ملزومات1/8

734،000بد38،000صدور چک شماره 6613 جهت هزینه حمل و نقل1/8

707،000بد27،000صدور چک شماره 6614 جهت هزینه نظافت1/9

1،134،000بد427،000 واریز مشتریان طی فیش نقدی شماره 1/103912

984،000بد150،000صدور چک شماره 6615 بابت ترمیم تنخواه گردان1/10

754،000بد230،000صدور چک شماره 6616 بابت دریافت خدمات1/11

1،226،000بد472،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/151921

1،607،000بد381،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/164332

2،294،000بد687،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/164518

2،181،000بد113،000 صدور چک شماره 6617 بابت دریافت خدمات1/21

2،091،800بد89،200صدور چک شماره 6618 بابت پرداخت هزینه تلفن1/25

2،315،800بد224،000دریافت وجه حواله ،133 از شهرستان رشت1/31

2،263،800بد52،000صدور چک شماره 6619 جهت هزینه پذیرایی1/31

2،263،800بد3،111،000847،200    جمع
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مطابقت صورت حساب بانك با دفاتر کل و معين  

در دو بخش قبل با صورت حساب بانک و نحوه ثبت و تهیه آن توسط بانک و حساب دفتر کل بانک و دفتر 
معین بانک ها و شرایط ثبت و تهیه آن توسط مؤسسه آشنا شدیم، باید نحوه مطابقت دادن این دو را فرا    گرفته 
تا از صحت عملیات انجام شده توسط مؤسسه و بانک اطالع یافته و با اطمینان بیشتری به فعالیت های جاری 

و روزمره مؤسسه بپردازیم.

به چه دلیلی و چگونه باید اقالم دفتر معین )دفتر کل( بانک را با صورت حساب اخذ شده از بانک 
نمایید. تطبیق داد؟ در کالس بحث 

آموختیم اگر مبلغی به حساب بانک واریز گردد در دفتر کل، حساب بانک مؤسسه بدهكار می گردد و در 
همین رویداد، صورت حساب بانک بستانكار می گردد. برای تكمیل بحث به رویداد زیر توجه نمایید :

 در تاریخ 1394/2/1 آقای شریعت منش مالک مؤسسه البرز مبلغ 10،000،000 ریال وجه نقد طی فیش 
نقدی 142332 به بانک ملی شعبه الهیه واریز و حساب جاری شماره 289935 را نزد این بانک افتتاح نمود. 

مطلوب است: 
1 صدور سند حسابداری این رویداد.

2   نمایش این رویداد در دفتر کل حساب بانک مؤسسه. 
3 نمایش این رویداد در صورت حساب بانک. 

مؤسسه تجاری البرز                                شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 11 
تاريخ سند: 1394/2/1      سند حسابداری    تعداد ضمائم: 1 برگ

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

10،000،000موجودی نقد ـ بانک

10،000،000              موجودی نقد ـ صندوق 

10،000،00010،000،000 جمع : ده میلیون ریال

شرح سند : افتتاح حساب جاری شماره 289935 نزد بانک ملی شعبه الهیه و واریز طی فیش نقدی 142332 

تنظیم کننده:             تأیید کننده:                 تصویب کننده:

فعالیت
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اثر این رویداد را در دفتر کل حساب بانک مؤسسه البرز بررسی می نماییم :

دفترکل
نام حساب : بانك ملی جاری 289935                                شماره حساب : 12                                شماره صفحه : 51 

شماره 
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخروزنامه

10،000،000بد10،000،000فیش نقدی 142332 جهت افتتاح حساب بانک 94/2/1

 تأثیر این رویداد بر صورت حساب ارسالی بانک به شرح زیر است :

بانك ملی شعبه الهيه
نام مشتری  : مؤسسه البرز                                                                               شماره حساب جاری  : 289935

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

10،000،000بس10،000،000واریز نقدی94/2/1142332
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شماره سند: 14           مؤسسه تجاری البرز                   شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاريخ سند: 1394/2/3             سند حسابداری                    تعداد ضمائم    : 2 برگ

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف
2،000،000اثاثه اداری

2،000،000             موجودی نقد ـ بانک 
2،000،0002،000،000 جمع: دو میلیون ریال

شرح سند   : صدور چک شماره 453251 در وجه فروشگاه مقدم جهت خرید نقدی اثاثه اداری به استناد فاکتور شماره 185 
تصویب کننده  : تأیید کننده  :  تنظیم کننده : 

اثر این رویداد را در دفتر کل حساب بانک مؤسسه البرز بررسی می نماییم :
  

دفترکل
نام حساب: بانك ملی جاری 289935                 شماره حساب: 12                                شماره صفحه: 51

شماره 
روزنامه

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخ

10،000،000بد10،000،000فیش نقدی142332 جهت افتتاح حساب   بانک 94/2/1
8،000،000بد2،000،000صدور چک شماره453251بابت  خرید اثاثه   اداری94/2/3

 به ادامه مثال توجه فرماييد :
در تاریخ 1394/2/3 آقای شریعت منش چک شماره 453251 را برای خرید اثاثه اداری به مبلغ 2،000،000 
ریال صادر و تحویل فروشگاه مقدم نموده و فاکتور خرید اثاثه به شماره 185 را دریافت نمود. )فروشگاه مقدم 

چک را در تاریخ 1394/2/5 نقد نمود(
مطلوب است:

1  صدور سند حسابداری این رویداد.
2  نمایش این رویداد در دفتر کل حساب بانک مؤسسه. 

3  نمایش این رویداد در صورت حساب بانک. 
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تأثیر این رویداد بر صورت حساب ارسالی بانک:
 

بانك ملی شعبه الهيه
نام مشتری: مؤسسه البرز                                                                     شماره حساب جاری: 289935 

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

10،000،000بس10،000،000واریز نقدی94/2/1142332

8،000،000بس2،000،000چک نقدی94/2/5453251

 

دقت کنید بانک در تاریخ 94/2/5 وجه چک را پرداخت و ثبت نموده نه در تاریخ 94/2/3 به چه دلیل؟

 به ادامه مثال توجه نمایید :
در تاریخ 1394/2/8 آقای نجفی از بدهكاران مؤسسه مبلغ 5،000،000 ریال بدهی خود را طی فیش نقدی 
شماره 435 به حساب جاری شماره 289935 واریز و یک نسخه از فیش واریزی را به مؤسسه البرز ارائه 

می نماید.مطلوب است: 
1 صدور سند حسابداری این رویداد.

2 نمایش این رویداد در دفتر کل حساب بانک مؤسسه. 
3 نمایش این رویداد در صورت حساب بانک. 

فعالیت
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مؤسسه تجاری البرز         شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 21  
تاريخ سند: 1394/2/8         سند حسابداری         تعداد ضمائم: 1 برگ

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکدحسابرديف
5،000،000موجودی نقد ـ بانک1
5،000،000                حساب های دریافتنی2

5،000،0005،000،000 جمع: پنج میلیون ریال

شرح سند: وصول مطالبات از آقای نجفی طی فیش نقدی شماره 435 بانک ملی 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

اثر این رویداد در دفترکل حساب بانک مؤسسه البرز :

دفترکل
نام حساب: بانك ملی جاری 289935                 شماره حساب: 12                                شماره صفحه: 51

شماره 
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح تاريخروزنامه

10،000،000بد10،000،000فیش نقدی 142332 جهت افتتاح حساب بانک 94/2/1

8،000،000بد2،000،000صدور چک شماره 453251 بابت خرید اثاثه اداری94/2/3

13،000،000بد5،000،000واریز طی فیش نقدی 94/2/8435
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تأثیر این رویداد را بر صورت حساب ارسالی بانک :

بانك ملی شعبه الهيه
 نام مشتری: مؤسسه البرز                                                                 شماره حساب جاری: 289935

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

10،000،000بس10،000،000واریز نقدی94/2/1142332

8،000،000بس2،000،000چک نقدی94/2/5453251

13،000،000بس5،000،000فیش واریز نقدی94/2/8435

با توجه به دفترکل )معین( حساب بانک مؤسسه و صورت حساب ارسالی بانک باید رویدادهای ثبت شده را 
با یكدیگر مطابقت دهیم به این صورت که با توجه به شماره مدرک » توجه کنيد شماره مدرک نه تاريخ 
آن« اگر رقمی در دفتر کل )معین( بدهكار باشد با همان شماره مدرک یا سند باید در صورت حساب ارسالی 
بانک بستانكار باشد؛ در صورت تطابق در کنار هر دو عالمت )( قرار می دهیم و در صورت عدم تطابق 
دور هر دو عدد در دفتر کل )معین( و صورت حساب ارسالی بانک یک خط بسته )دایره( می کشیم، تا مورد 

بررسی بیشتر قرار بگیرد.
در  باید  یا سند  با همان شماره مدرک  و  باشد  بستانكار  )معین(  دفتر کل  در  رقمی  اگر  ترتیب  به همین 
صورت حساب ارسالی بانک بدهكار باشد؛ در صورت تطابق در کنار هر دو عالمت )( قرار می دهیم و در 

صورت عدم تطابق دور آن یک خط بسته )دایره( می کشیم. 
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برای درک بهتر مطالب گفته شده درباره تطبیق صورت حساب بانكی با گردش حساب دفاتر، به مثال گفته 
شده درباره مؤسسه ایرانیان توجه فرمایید :

مرحله اول: اقالم بدهكار دفتر معین بانک را با اقالم بستانكار صورت حساب ارسالی بانک مطابقت می دهیم. 
مرحله دوم: اقالم بستانكار دفتر معین بانک را با اقالم بدهكار صورت حساب ارسالی بانک مطابقت می دهیم.

مؤسسه ايرانيان
دفتر معين بانك ها

نام حساب معين : بانك ملی جاری 1200                                                                             شماره صفحه : 45

شماره 
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخسند

3،706،000بد3،706،000مانده از ماه قبل7/1

3،450،000بد 256،000 صدور چک شماره 13125 بابت ملزومات7/4

3،300،000بد 150،000صدور چک شماره 13126 بابت هزینه آگهی7/7

900،000بد 2،400،000صدور چک شماره 13127 بابت خرید کاال7/10

4،000،000بد 3،100،000واریز به حساب جاری فیش نقدی 7/131045

4،320،000بد 320،000وصول وجه چک 1078دریافتی از آقای محمدی7/17

2،020،000بد2،300،000صدور چک شماره 13128بابت خرید اثاثه7/20

2،500،000بد 480،000 وصولی از مشتریان فیش 7/231068

2،110،000بد 390،000صدور چک شماره 13129 بابت بیمه اتومبیل7/26

3،200،000بد1،090،000واریز نقدی طی فیش 7/271039

2،400،000بد800،000صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال7/28

950،000بد 1،450،000 صدور چک شماره 13131 بابت حقوق کارکنان7/29

2،900،000بد1،950،000واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 7/3018230

2،900،000بد10،646،0007،746،000  جمع
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و صورت حساب بانک به شرح زیر در دست است :

بانك ملی ايران ـ شعبه پيروزی
نام مشتری: مؤسسه ايرانيان                              صورت حساب مشتری                    شماره حساب مشتری: 1200

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندشماره سندتاريخ

3،706،000بس3،706،000مانده از قبل---7/1

3،450،000بس 256،000 چک نقدی7/413125

3،300،000بس 150،000 چک نقدی7/713126

900،000بس2،400،000چک نقدی7/813127

4،000،000بس 3،100،000نقد7/141045

4،320،000بس 320،000 چک بانک.....7/151078

4،315،500بس4،500کارمزد بانكی7/16201

1،115،500بس3،200،000چک نقدی7/2013128

1،595،500بس 480،000نقد7/231068

1،205،500بس 390،000 چک نقدی7/2613129

2،214،500بس1،009،000نقد7/271039

764،500بس 1،450،000 چک نقدی7/2913131

1،484،500بس720،000چک بانک.....7/292021

1،484،500بس7،850،5009،335،000             جمع

با کمک هنرآموز و هم کالسی هایتان در مورد نحوه تطبیق صورت حساب بانک و دفتر معین حساب 
بانک بحث نمایید.

فعالیت
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کار عملی 3    

با توجه به اطالعات مثال مؤسسه زاگرس صورت حساب ارسالی از بانک را با دفتر معین بانک ملی مطابقت 
دهید. مؤسسه زاگرس درخواست صورت حساب برای حساب جاری شماره 6554 را از تاریخ 1394/1/1 الی 

1394/1/31 به بانک ملی ایران شعبه انقالب اسالمی  نموده و صورت حساب زیر را دریافت نموده است :

 بانک ملی ایران ـ شعبه انقالب اسالمی
نام مشتری: مؤسسه زاگرس                  صورت حساب مشتری                شماره حساب مشتری: 6554 

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرح سندتاریخردیف

920،000بس920،000واریز فیش نقدی 3572 11/5

833،000بس87،000برداشت طی چک نقدی 21/76611

772،000بس61،000برداشت طی چک نقدی 31/86612

734،000بس38،000برداشت طی چک نقدی41/86613

707،000بس27،000برداشت طی چک نقدی 51/96614

954،000بس247،000واریز فیش نقدی 61/103912

724،000بس230،000برداشت طی چک نقدی 71/116616

574،000بس150،000برداشت طی چک نقدی 81/146615

1،046،000بس472،000واریز فیش نقدی 91/151921

1،427،000بس381،000واریز فیش نقدی 101/164332

2،114،000بس687،000واریز فیش نقدی 111/164518

2،195،400بس81،400واریز فیش نقدی 121/181098

1،884،400بس311،000برداشت طی چک نقدی 131/236617

1،876،900بس7،500برداشت بابت هزینه صدور دسته چک قبض 141/31108

1،897،900بس21،000واریز فیش نقدی 151/317668

1،897،900بس911،5002،809،400            جمع
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کمک حسابدار مؤسسه زاگرس شرح عملیات دفتر کل برای حساب بانک جاری شماره 6554 را از تاریخ 
1394/1/1 الی 1394/1/31 به شرح زیر استخراج نموده است :

               

مؤسسه زاگرس
دفتر معين بانك ها

نام حساب: بانك ملی ـ شعبه انقالب اسالمی ـ جاری 6554                                                            صفحه: 27

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخسند

920،000بد920،000واریز فیش نقدی 3572 1/5

833،000بد87،000صدور چک شماره 6611 بابت هزینه حمل کاال1/7

772،000بد61،000صدور چک شماره 6612 جهت خرید ملزومات1/8

734،000بد38،000صدور چک شماره 6613 جهت هزینه حمل1/8

707،000بد27،000صدور چک شماره 6614 جهت هزینه نظافت1/9

1،134،000بد427،000واریز مشتریان طی فیش نقدی شماره 1/103912

984،000بد150،000صدور چک شماره 6615 بابت ترمیم تنخواه گردان1/10

754،000بد230،000صدور چک شماره6616 بابت دریافت خدمات1/11

1،226،000بد472،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/151921

1،607،000بد381،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/164332

2،294،000بد687،000واریز مشتریان طی فیش نقدی 1/164518

2،181،000بد113،000صدور چک شماره 6617 بابت دریافت خدمات1/21

2،091،800بد89،200صدور چک شماره 6618 بابت پرداخت هزینه تلفن1/25

2،315،800بد224،000دریافت حواله وجه 133 از شهرستان رشت 1/31

2،263،800بد52،000صدور چک شماره 6619 جهت هزینه پذیرایی1/31

2،263،800بد3،111،000847،200                جمع
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ارزشيابی    

نظرهنرآموزخودارزيابی هنرجو
شاخص های مورد ارزشيابی رديف

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و. .. (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسؤلیت پذیری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازي5

شناخت اجزای صورت حساب بانک و دفتر کل )معین( حساب بانک 6

شناخت نحوه تطبیق ستون بدهكار دفتر کل با ستون بستانكار صورت حساب 7
اخذ شده از بانک

 تهیه صورت ریز حساب بانک و نحوه اخذ صورت حساب بانک8

تطبیق صورت حساب ارسالی از بانک با دفتر کل )معین( بانک9

تعیین اقالم صحیح و اقالم دارای مغایرت10
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تعيين اقالم بسته و باز صورت حساب بانك و دفاتر   

مشاهده نمودید که اگر شماره مدرک و مبالغ اقالم بدهكار دفتر کل )معین( حساب بانک با اقالم بستانكار 
بدهكار  اقالم  با  بانک  حساب  )معین(  کل  دفتر  بستانكار  اقالم  و  باشد؛  داشته  تطابق  بانک  صورت حساب 
صورت حساب بانک نیز مطابقت نماید کنار هر دو عالمت )( قرار داده و به آنها اقالم بسته گفته می شود 

که نشانگر درست عمل شدن آن رویداد در دفاتر مؤسسه و بانک است و مورد تأیید قرار گرفته است. 
اگر شماره مدرک و مبلغ اقالم در دفتر کل )معین( حساب بانک با صورت حساب بانک یكنواخت نباشد و 
یا اقالمی در دفتر کل )معین( سر فصل حساب بانک باشد ولی در صورت حساب بانک درج نشده باشد و 
برعكس؛ به این گونه موارد، اقالم باز گفته می شود و باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و دلیل باز 
بودن آن مشخص شود و تعیین گردد این اختالف از سوی مؤسسه می باشد یا از طرف بانک، تا آن را اصالح 

نمود.

مبالغی را که یكی از طرفین )مؤسسه یا بانک( در دفاتر خود ثبت نموده ولی طرف دیگر، آن را تا تاریخ 
معینی ثبت نكرده باشد، اقالم باز می نامند.

چنانچه حسابدار مؤسسه ،   رویدادهای مالی را در دفاتر مؤسسه )تا زمان مشخصی( ثبت نموده ولی بانک آن 
رویدادها را به هر علتی تا آن زمان، در دفاتر مؤسسه ثبت نكرده باشد، به این گونه اقالم که دور آن خط بسته 

)دایره( کشیده ایم، اقالم باز می گویند.

به مبالغی که مؤسسه )شرکت( آنها را در دفاتر مؤسسه ثبت کرده ولی در دفاتر بانک ثبت نشده است 
اقالم باز دفاتر می گویند.

آن  ولی حسابدار مؤسسه  نموده  ثبت  زمان مشخصی(  )تا  دفاتر خود  را در  مالی  رویدادهای  بانک  چنانچه 
رویدادها را تا آن زمان معین در دفاتر خود ثبت نكرده باشد، به این گونه اقالمی که دور آن خط بسته )دایره( 

کشیده ایم، اقالم باز صورتحساب بانک می گویند.

به مبالغی که بانک آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولی در دفاتر مؤسسه )شرکت( ثبت نشده است 
باز صورت حساب می گویند. اقالم 
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با توجه به مثال گفته شده اقالم باز دفتر معین حساب بانک مؤسسه ایرانیان و اقالم باز صورت حساب ارسالی 
از بانک به شرح زیر استخراج می گردد :

توجه: در این مثال فرض بر این است که وجه چک های پرداخت شده توسط بانک صحیح بوده و حسابدار 
مؤسسه آنها را اشتباه ثبت کرده است.

اقالم باز دفتر معين مؤسسه ايرانيان

علتبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

اشتباه حسابدار2،300،000صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه17/20

اشتباه حسابدار1،090،000واریز نقدی طی فیش 27/271093

عدم ارائه چک800،000صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال37/28

واریز پایان وقت1،950،000واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 47/3018230

اقالم باز صورت حساب بانك

علتبستانكاربدهكارشرحشماره سندتاريخرديف

نرسیدن اعالمیه بدهكار4،500کارمزد بانكی17/16201

اشتباه حسابدار3،200،000چک نقدی27/2013128

اشتباه حسابدار1،009،000نقد37/271093

نرسیدن اعالمیه بستانكار720،000چک بانک…47/292021

چگونگی استخراج اقالم باز عنوان شده در دفاتر مؤسسه و صورت حساب بانک را بحث نمایید. فعالیت
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اخذ صورت حساب از بانکتهیه دفتر معین )دفترکل( حساب بانک

مطابقت دادن اقالم دفتر معین )دفترکل( 
مؤسسه با صورت حساب اخذ شده از بانک

تعيين اقالم بسته 
شماره مدرک و مبلغ یكسان است و مورد 
عالمت  فرم ها  در  بنابراین  است  تأیید 

)( خورده و فعالیت دیگری ندارد.

تعيين اقالم باز 
شماره مدرک و یا مبلغ یكسان نیست و در 
یكی از دفاتر مؤسسه و یا صورت حساب اخذ 
دور  که  دارد  وجود  اختالف  بانک  از  شده 
موارد اختالف دار یک خط بسته می کشیم.

انجام  بررسی  موجود  مدارک  و  اسناد  طبق 
شده و دلیل باز بودن اقالم باز تعیین می شود.

تنظیم صورت مغایرت بانكی طبق یكی از 
روش های موجود

مراحل تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكی
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کار عملی 4     

 با توجه به اطالعات مثال مؤسسه زاگرس صورت حساب ارسالی از بانک را با دفتر معین بانک ملی مطابقت 
داده و اقالم باز را تعیین نمایید. )درصورت وجود اختالف اقالم، اشتباه از حسابدار شرکت است(

بانک ملی ایران ـ  شعبه انقالب اسالمی

              نام مشتری: مؤسسه زاگرس                    صورت حساب مشتری                 شماره حساب مشتری: 6554

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرح سندتاریخردیف

920،000بس920،000واریز فیش نقدی 3572 11/5

833،000بس87،000برداشت طی چک نقدی 21/76611

772،000بس61،000برداشت طی چک نقدی 31/86612

734،000بس38،000برداشت طی چک نقدی41/86613

707،000بس27،000برداشت طی چک نقدی 51/96614

954،000بس247،000واریز فیش نقدی 61/103912

724،000بس230،000برداشت طی چک نقدی 71/116616

574،000بس150،000برداشت طی چک نقدی 81/146615

1،046،000بس472،000واریز فیش نقدی 91/151921

1،427،000بس381،000واریز فیش نقدی 101/164332

2،114،000بس687،000واریز فیش نقدی 111/164518

2،195،400بس81،400واریز فیش نقدی 121/181098

1،884،400بس311،000برداشت طی چک نقدی 131/236617

1،876،900بس7،500برداشت بابت هزینه صدور دسته چک قبض 141/31108

1،897،900بس21،000واریز فیش نقدی 151/317668

1،897،900بس911،5002،809،400
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 کمک حسابدار مؤسسه زاگرس شرح عملیات دفتر کل برای حساب بانک جاری شماره 6554 را از تاریخ  
الی 1394/1/31 به شرح زیر استخراج نموده است:  1394/1/1

 مؤسسه زاگرس
دفتر معين بانك ها

نام حساب: بانك ملی ايران ـ شعبه انقالب اسالمی ـ جاری 6554                                                   صفحه : 27

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخسند

920،000بد920،000واریز فیش نقدی 3572 1/5

833،000بد87،000صدور چک شماره 6611 بابت هزینه حمل کاال1/7

772،000بد61،000صدور چک شماره 6612 جهت خرید ملزومات1/8

734،000بد38،000صدور چک شماره 6613 جهت هزینه حمل1/8

707،000بد27،000صدور چک شماره 6614 جهت هزینه نظافت1/9

1،134،000بد427،000واریزمشتریان طی فیش نقدی شماره 1/103912

984،000بد150،000صدور چک شماره 6615 بابت ترمیم تنخواه گردان1/10

754،000بد230،000صدور چک شماره6616 بابت دریافت خدمات1/11

1،226،000بد472،000واریزمشتریان طی فیش نقدی 1/151921

1،607،000بد381،000واریزمشتریان طی فیش نقدی 1/164332

2،294،000بد687،000واریزمشتریان طی فیش نقدی 1/164518

2،181،000بد113،000صدور چک شماره 6617 بابت دریافت خدمات1/21

2،091،800بد89،200صدور چک شماره 6618 بابت پرداخت هزینه تلفن1/25

2،315،800بد224،000دریافت حواله وجه 133 از شهرستان رشت 1/31

2،263،800بد52،000صدور چک شماره 6619 جهت هزینه پذیرایی1/31

2،263،800بد3،111،000847،200
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اقالم باز دفتر معين مؤسسه ايرانيان

علتبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

اقالم باز صورت حساب بانك
 

علتبستانكاربدهكارشرحشماره سندتاريخرديف
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تنظيم صورت مغايرت بانكي   

  این سؤال پیش می آید که مغایرت بانكی یعنی چه و به چه دلیلی به وجود می آید؟
  آیا در تمام شرکت ها و مؤسسات وجود دارد؟

  به نظر شما چه پاسخی می توان به این سؤال داد؟

با هم کالسی های خود درباره مفهوم مغایرت بحث نمایید و نتیجه بحث را با کمک هنرآموز یادداشت 
کنید.

مغایرت یعنی )غیر هم بودن( اختالف داشتن بین دو عامل و مغایرت بانكی یعنی بین مانده دفتر کل )معین( 
حساب بانک با صورت حساب اخذ شده از بانک در یک محدوده زمانی مشخص اختالف وجود داشته باشد و با 

یكدیگر تطبیق نداشته باشد. اینک این پرسش به وجود می آید که :
  چه باید کرد؟

  آیا مانده حساب بانک در دفتر کل )معین( صحیح است؟
  آیا مانده صورت حساب اخذ شده از بانک صحیح است؟ 

  مانده واقعی موجودی بانک که می توان پرداخت های مؤسسه را با آن انجام داد چه مبلغی است؟ 
  آیا حسابدار مؤسسه در ثبت رویدادهای مالی اشتباه کرده است؟

  آیا حسابدار بانک در ثبت رویداد های مالی اشتباه کرده است؟
  چرا بین مانده دفتر کل )معین( حساب بانک با مانده صورت حساب اخذ شده از بانک اختالف وجود دارد؟

     وظیفه اصلی کمک حسابدار تهیه صورت مغایرت بانكی، پاسخ به سؤاالت فوق است. 

مهمترين داليل بروز مغايرت بين مانده حساب بانك در دفاتر مؤسسه با مانده صورت حساب بانك 
عبارت اند از :

  عدم ارائه چک صادره توسط ذی نفع به بانک تا تاریخ اخذ صورت حساب از بانک )چک های معوقه(
  وصول وجه چک یا سفته ارائه شده به بانک و عدم ارسال اعالمیه بستانكار توسط بانک

  برداشت مبالغی به عنوان کارمزد و یا سایر دالیل از حساب مؤسسه توسط بانک و عدم ارسال اعالمیه بدهكار 
  واریز وجه نقد به حساب جاری مؤسسه در پایان وقت اداری توسط مؤسسه و عدم درج آن در صورت حساب

        دریافتی از بانک )واریزی پایان وقت/ سپرده بین راهی(
  اشتباه در واریز و یا برداشت وجه از حساب مؤسسه توسط بانک 

  اشتباه در ثبت ارقام فیش های واریزی و چک های صادره توسط حسابدار مؤسسه 

از بانک در محدوده زمانی خاص و کنترل دفتر کل  با فراهم شدن مقدمات کار، یعنی اخذ صورت حساب 
)معین( حساب بانک برای همان محدوده زمانی و مطابقت دادن این دو با یكدیگر و تعیین اقالم باز می توانیم 

مرحله پایانی یعنی تنظیم صورت مغایرت بانكی را انجام دهیم.  

فعالیت
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انواع روش های تنظيم صورت مغايرت بانكی   

1  روش رسیدن به مانده واقعی 
2  روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر

روش رسيدن به مانده واقعی
 این روش تنها شیوه مورد قبول مطابق استاندارد های حسابداری، منطقی ترین حالت تنظیم صورت مغایرت 
بانک طبق  مانده حساب  یا  بانک در دفاتر مؤسسه صحیح است  مانده حساب  اینكه  بانكی است. تشخیص 
صورت حساب ارسالی از بانک، امكان پذیر نیست و به طور دقیق نمی توان درباره مانده حساب بانک اعالم نظر 
کرد. پس به طور هم زمان به بررسی هر دو مانده می پردازیم. در پایان مانده هر  دو  ؛ باید یكنواخت و همسان 
گردد که به آن مانده واقعی یعنی مانده قابل دسترسی گفته می شود. بنابراین به طریق زیر عمل می نماییم :

صورت مغايرت بانكی مؤسسه ....... برای حساب جاری شماره ....... بانك ....... در پايان ماه.......   سال..........
   

 مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه                                         ××××
 اضافه می شود:

اقالم باز بستانكار صورت حساب بانک                 ××××
 )که اعالمیه بستانكار آن نرسیده (

اشتبا هات                                                     ××××
 جمع افزایش                                                                                ××××
 جمع                                                                                            ××××

 کسر می شود:
 اقالم باز بدهكار صورت حساب بانک                    ××××

 )که اعالمیه بدهكار آن نرسیده (
 اشتبا هات                                                 ××××

جمع کاهش                                                                               )××××(

مانده حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی از بانک                    ××××
اضافه می شود: 

اقالم باز بدهكار دفاتر مؤسسه                    ×××× 

اشتبا هات                                            ×××× 
جمع افزایش                                                                                ×××× 
جمع                                                                                           ×××× 

کسر می شود: 
اقالم باز بستانكار دفاتر مؤسسه                  ×××× 

اشتبا هات                                            ×××× 
جمع کاهش                                                                            )××××(

مانده واقعی                                                                              ×××× مانده واقعی                                                                                   ××××

1  منظور از اقالم باز بستانكار صورت حساب بانک، مبالغی است که بانک به حساب مؤسسه واریز نموده ولی 
به دلیل نرسیدن اعالمیه بستانكار آن به مؤسسه در دفاتر عمل نشده است مانند وصول وجه چک و سفته 

واگذار شده به بانک و واریزی مشتریان که فیش آن به مؤسسه ارائه نشده باشد.
2   منظور از اقالم باز بدهكار صورت حساب بانک، مبالغی است که بانک از حساب مؤسسه کسر نموده و به 
هر دلیلی اعالمیه بدهكار آن به مؤسسه نرسیده و در دفاتر عمل نشده است مانند کارمزد های بانكی و 
برداشت های بانک بر اساس حكم مراجع قضایی و بازداشت نامه های حساب های بانكی توسط سازمان 

اجتماعی. تأمین 
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3     منظور از اقالم باز بدهكار دفاتر، مبالغی است که مؤسسه به عنوان واریزی به حساب در دفاتر مؤسسه، 
ثبت کرده ولی به دالیل مختلف مانند پایان وقت اداری، در دفاتر شعبه بانک اعمال نشده و روز بعد ثبت 

می گردد که به این موارد؛ واریزی پایان وقت اداری یا وجوه بین راهی گفته می شود.

4    منظور از اقالم باز بستانكار دفاتر، به طور معمول چک های صادره از طرف مؤسسه است که به محض 
صدور آن چک ها در دفاتر مؤسسه حساب بانک بستانكار می گردد ولی تا زمانی که این گونه چک ها توسط 
ذی نفع چک جهت وصول به بانک ارائه نگردد، در بانک پرداخت و ثبتی به عمل نمی آید و در اصطالح به 

این گونه چک ها، چک بین راهی یا چک معوق گفته می شود.

5  منظور از اشتباهات مواردی است که شماره مدرک صحیح است و در یكی از دفاتر مؤسسه یا بانک به طور 
درست عمل شده است ولی در دفتر دیگر ثبت آن به صورت صحیح انجام نگردیده است، که حسابدار باید 
کنترل های الزم را انجام دهد، تا مشخص شود اشتباه از ناحیه کدام طرف است و در این گونه موارد مبالغ 

را از هم کسر نموده و مابه التفاوت را در محل صحیح یادداشت می نماییم. 
     ـ به ادامه حل مثال مؤسسه ایرانیان دقت نمایید :

صورت مغايرت بانكی مؤسسه ايرانيان برای حساب جاری شماره 1200 بانك ملی ايران در پايان ماه مهر سال 1394

2،900،000  مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه 

 اضافه می شود:

وصول وجه چک 2021 مشتری     720،000

 جمع افزایش   720،000

 جمع  3،620،000

 کسر می شود:

 کارمزد بانكی  4،500

 900،000  اشتباه ثبتی چک صادره 13128ـ )1( 

 اشتباه ثبتی فیش 1093 )2(     81،000

 جمع کاهش  )985،500(

مانده حساب  بانک  طبق  صورت حساب  ارسالی  از  بانک     1،484،500

اضافه می شود: 

1،950،000 واریزی پایان وقت اداری فیش18230 

 1،950،000 جمع افزایش 

 3،434،500 جمع 

کسر می شود: 

 800،000 چک معوق شماره 13130 

)800،000( جمع کاهش 

مانده واقعی                                                               2،634،500 مانده واقعی                                                                     2،634،500

اشتباه ثبتی چک صادره 13128                    900،000 = 2،300،000 - 3،200،000 )1(   
  اشتباه ثبتی فیش 1093                                81،000 = 1،009،000 - 1،090،000 )2(
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و  است  ریال   2،634،500 مبلغ  مؤسسه  دسترس  قابل  و  واقعی  مانده  نمودید  مشاهده  که  همان طور 
هیچ کدام از دو مانده طبق دفاتر مؤسسه )مبلغ 2،900،000ریال( و مانده طبق صورت حساب ارسالی بانک 

نمی باشد. اتكا  قابل  و  نبوده  صحیح  )مبلغ1،484،500ریال( 

روش رسيدن از يك مانده به مانده ديگر
 این روش یكی دیگر از حاالت تنظیم صورت مغایرت بانكی است و بیشتر برای کنترل صحت عملكرد اقالم باز 
به دست آمده استفاده می شود؛ زیرا این روش به مانده واقعی و در دسترس منتهی نشده و فقط ابزار کنترلی 

می باشد و به طریق زیر انجام می گردد:
الف( رسیدن از مانده دفاتر مؤسسه به مانده صورت حساب بانک

ب( رسیدن از مانده صورت حساب بانک به مانده دفاتر
 

الف( رسيدن از مانده دفاتر مؤسسه به مانده صورت حساب بانك
برای این منظور ابتدا مانده طبق دفاتر مؤسسه را درج و طی مراحل زیر به مانده طبق صورت حساب ارسالی 

از بانک می رسیم :

پايان  در  بانك………  شماره………  جاری  حساب  برای  مؤسسه….……  بانكی  مغايرت  صورت 
ماه……… سال……… )از مانده دفاتر به مانده بانك(

 ×××× مانده طبق دفاتر مؤسسه   
اضافه می شود:

کلیه اقالم باز بستانكار دفاتر و بستانكار صورت حساب  ×××× 
جمع افزایش    ××××  
جمع    ×××× 

کسر می شود: 
کلیه اقالم باز بدهكار دفاتر وبدهكار صورت حساب   ××××  

جمع کاهش   )××××( 
مانده طبق صورت حساب ارسالی از بانک    ×××× 

به حل مثال مؤسسه ایرانیان دقت نمایید:
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صورت مغايرت بانكی مؤسسه ايرانيان برای حساب جاری شماره 1200 بانك ملی ايران در پايان ماه 
مهر سال 1394               

مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه                                                                        2،900،000 
اضافه می شود:

 2،300،000  صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه  
صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال                              800،000 

1،009،000 واریز نقدی طی فیش1039  
وصول چک بانكی شماره 2021 مشتری                                 720000         

جمع افزایش                                                                                                     4،829،000   
جمع                                                                                                              7،729،000

کسر می شود:
1،090،000 واریز نقدی طی فیش1039 
واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 18230                        1،950،000

کارمزد بانكی                                                                      4،500
 صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه                            3،200،000 

جمع کاهش                                                                                                  )6،244،500( 
مانده حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی از بانک                                                   1،484،500  

ب( رسيدن از مانده طبق صورت حساب ارسالی بانك به مانده طبق دفاتر:
برای این منظور ابتدا مانده طبق صورت حساب ارسالی از بانک را نوشته و طی مراحل زیر به مانده طبق دفاتر 

مؤسسه می رسیم :

پايان  در  بانك………  شماره………  جاری  حساب  برای  مؤسسه….……  بانكی  مغايرت  صورت 
ماه……… سال……… )از مانده بانك به مانده دفاتر(

 ×××× مانده طبق صورت حساب ارسالی از بانک  
اضافه می شود:

کلیه اقالم باز بدهكار دفاتر و بدهكار صورت حساب  ×××× 
جمع افزایش    ××××  
جمع    ×××× 

کسر می شود: 
کلیه اقالم باز بستانكار دفاتر و بستانكار صورت حساب   ××××  

جمع کاهش   )××××( 
مانده طبق دفاتر مؤسسه   ×××× 

به حل مثال گفته شده دقت نمایید:

،
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صورت مغایرت بانکی مؤسسه ایرانیان برای حساب جاری شماره 1200 بانک ملی ایران در پایان ماه 
مهر سال 1394               

مانده حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی از بانک                                                            1،484،500 
اضافه می شود:

واریز نقدی طی فیش 1093                                                                1،090،000
واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 18230                                            1،950،000

کارمزد بانکی                                                                                   4،500
صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه                                                  3،200،000

جمع افزایش                                                                                                           6،244،500
جمع                                                                                                                     7،729،000

کسر می شود:
 صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه                                                  2،300،000 

صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال                                               800،000 
واریز نقدی طی فیش1093                                                                 1،009،000

وصول چک بانکی شماره 2021 مشتری                                                  720،000         
جمع کاهش                                                                                                           )4،829،000(  
مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه                                                                            2،900،000

 کار عملی 5    

صورت مغایرت بانکی مؤسسه زاگرس را برای فروردین ماه سال 94 به روش های زیر به دست آورید :
1   رسیدن به مانده واقعی

2  رسیدن از مانده طبق دفاتر مؤسسه به مانده طبق صورت حساب بانک
3  رسیدن از مانده طبق صورت حساب بانک به مانده طبق دفاتر مؤسسه
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 ثبت اسناد اصالحي طبق صورت مغايرت بانكي  

 حال که با تنظیم صورت مغایرت بانكی، مانده واقعی حساب بانک را شناسایی و محاسبه کردیم باید اختالف 
موجود بین مانده دفاتر مؤسسه را با مانده واقعی رفع نماییم.

 برای این کار با انجام ثبت های اصالحی حساب بانک را برحسب موارد به دست آمده افزایش یا کاهش داده، 
تا مانده حساب بانک اصالح گردد.

برای افزایش حساب بانک به طریق زیر عمل می نماییم: 

شماره سند: .……..      مؤسسه.……..                                  شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاريخ سند: .……..      سند حسابداری                                 تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

××××موجودی نقد ـ بانک

×××× حساب مورد نظر 

×××××××× جمع    : 

     شرح: بابت اصالح حساب بانک 

تصویب کننده: تأیید کننده:     تنظیم کننده: 

و در مواردی که حساب بانک باید کاهش یابد به طریق زیر عمل می نماییم :

شماره سند: .……..      مؤسسه.……..                                  شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاريخ سند:  .……..      سند حسابداری                                       تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

××××حساب مورد نظر 

موجودی نقد ـ بانک   ××××

×××××××× جمع: 

  شرح: بابت اصالح حساب بانک 

تصویب کننده: تأیید کننده:    تنظیم کننده: 

در مورد اختالف موجود بین مانده صورت حساب ارسالی بانک و مانده واقعی به ترتیب زیر عمل می نماییم :
1  اگر واریزی پایان وقت )سپرده بین راهی( وجود داشته باشد، نیازی به اطالع رسانی به بانک نمی باشد 

زیرا به صورت خودکار در مدت یک الی دو روز درسیستم بانكی ثبت انجام می شود.
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مؤسسه  موجودی  از  بانک  بستانكار حساب  در  مؤسسه  که حسابدار  باشد  داشته  وجود  اگر چک هایی    2
نیازی  معوق(  – چک های  راهی  بین  )چک های  نشده  عمل  بدهكار صورت حساب  در  ولی  نموده  کسر 
به اطالع رسانی به بانک نمی باشد زیرا به محض ارائه چک توسط ذی نفع به بانک از حساب بانک کسر 

می گردد.
3  اگر به غیر از دو مورد گفته شده در باال توسط بانک از حساب مؤسسه مبالغ اشتباه، برداشت یا واریز گردد، 

با ارسال نامه کتبی به بانک پیگیر رفع مشكل می شویم. 
به اسناد حسابداری اصالحی در دفاتر مؤسسه ایرانیان با توجه به نتیجه صورت مغایرت به دست آمده توجه 

نمایید :

مؤسسه تجاری ايرانيان         شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 87 
تاريخ سند: 1394/7/30     سند حسابداری         تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

720،000موجودی نقد ـ بانک

720،000 چک های دریافتنی در جریان وصول

720،000720،000 جمع: هفتصد و بیست هزار ریال

      شرح: ثبت چک در جریان وصول به شماره 2021 

تصویب کننده: تأیید کننده:      تنظیم کننده: 

مؤسسه تجاری ايرانيان        شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 88 
تاريخ سند: 1394/7/30     سند حسابداری        تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

4،500هزینه های مالی 

4،500موجودی نقد ـ بانک

4،5004،500 جمع: چهار هزار و پانصد ریال

    شرح: ثبت برداشت کارمزد از حساب توسط بانک 

تصویب کننده: تأیید کننده:      تنظیم کننده: 
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مؤسسه تجاری ايرانيان    شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 89 
تاريخ سند: 1394/7/30      سند حسابداری    تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف

900،000اثاثه 

900،000                موجودی نقد ـ بانک

900،000900،000 جمع: نهصد هزار ریال

شرح: اصالح ثبت چک شماره 13128ـ بابت خرید اثاثه 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

مؤسسه تجاری ايرانيان    شماره صفحه دفتر روزنامه:  شماره سند: 90 
تاريخ سند: 1394/7/30       سند حسابداری    تعداد ضمائم: 

مبلغ بستانكارمبلغ بدهكارمبلغ جزءشرحکد حسابرديف
81،000حساب های دریافتنی

81،000                  موجودی نقد ــ بانک
81،00081،000 جمع: هشتاد و یک هزار ریال

شرح: اصالح ثبت فیش نقدی شماره 1093 واریزی مشتریان 
تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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و تأثیر این رویدادها و اسناد حسابداری در دفتر کل )معین( حساب بانک مؤسسه ایرانیان به شرح زیر است :

دفتر معين بانك ها

 نام حساب معين: بانك ملی جاری 1200                     شماره صفحه : 45
 

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخشماره سند

3،706،000بد3،706،000مانده از ماه قبل7/1

3،450،000بد256،000صدور چک شماره 13125 بابت ملزومات7/4

3،300،000بد150،000صدور چک شماره 13126 بابت هزینه آگهی7/7

900،000بد2،400،000صدور چک شماره 13127 بابت خرید کاال7/10

4،000،000بد3،100،000واریز به حساب جاری فیش نقدی 7/131045

4،320،000بد320،000وصول وجه چک 1078دریافتی از آقای محمدی7/17

2،020،000بد2،300،000صدور چک شماره 13128 بابت خرید اثاثه7/20

2،500،000بد480،000وصولی از مشتریان فیش 7/231086

2،110،000بد390،000صدور چک شماره 13129 بابت بیمه اتومبیل7/26

3،200،000بد1،090،000واریز نقدی طی فیش 7/271093

2،400،000بد800،000صدور چک شماره 13130 بابت خرید کاال7/28

950،000بد1،450،000صدور چک شماره 13131 بابت حقوق کارکنان7/29

2،900،000بد1،950،000واریز نقدی به حساب جاری طی فیش 7/3018230

3،620،000بد720،000اصالح و ثبت چک درجریان وصول شماره 877/302021

3،615،500بد4،500ثبت کارمزد کسر شده توسط بانک887/30

2،715،500بد900،000ثبت اصالحی چک صادره شماره 897/3013128

2،634،500بد81،000ثبت اصالحی فیش واریزی 907/301093

2،634،500بد11،366،0008،731،500جمع
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به جای سه سند 88 ، 89 و 90 می توان از یک سند با ثبت مرکب به شرح زیر استفاده نمود: 

شماره سند: 88                            مؤسسه تجاری ايرانيان                     شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاريخ سند: 1394/7/30                   سند حسابداری                             تعداد ضمائم: 

مبلغ جزءشرحکد حسابرديف
مبلغ 
بدهكار

مبلغ 
بستانكار

4،500هزینه های مالی 

900،000اثاثه 

81،000حساب های دریافتنی

985،500               موجودی نقد ـ بانک 

985،500985،500 جمع: نهصد وهشتاد و پنج هزار و پانصد ریال

شرح: ثبت اصالح حساب بانک 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

 کار عملی 1    

با توجه به صورت مغایرت بانكی به دست آمده در مؤسسه زاگرس، اسناد حسابداری ثبت های اصالحی الزم 
را صادر و در دفتر روزنامه و دفتر کل و معین مؤسسه وارد نمایید. 

کار عملی 2    

صورت حساب بانک مؤسسه زبان نجم در بانک ایران زمین و همچنین حساب جاری مؤسسه نزد بانک در دفتر 
معین حساب بانک ها از تاریخ 94/3/1 تا 94/3/16 به شرح صفحه بعد در دست است .

تذکر
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بانك ايران زمين ـ شعبه رشيد

        نام مشتری: مؤسسه زبان نجم           صورت حساب مشتری           شماره حساب مشتری: 850/01/134965
   

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندسندتاريخ

3،392،300بس3،392،300مانده نقل از صفحه قبل3/1

2،720،200بس672،100چک نقدی شماره 3/11032127346

2،340،200بس380،000چک نقدی شماره 3/11033127347

1،979،200بس361،000چک نقدی شماره 3/11034127349

1،471،200بس508،000چک نقدی شماره 3/11035127348

6،708،760بس5،237،560چک بانكی شماره 3/21107872398

6،471،260بس237،500چک نقدی شماره 3/21110127350

86،471،260بس80،000،000واریز وام اعتبارات 3/4119078011

4،492،636بس81،978،624چک نقدی شماره 3/42002127344

6،631،209بس2،138،573فیش نقدی 3/620803427

6،134،354بس496،855چک نقدی شماره 3/62138226301

6،319،460بس185،106فیش نقدی 3/624201809

6،638،060بس318،600فیش نقدی 3/7252876890

6،823،460بس185،400فیش نقدی 3/7340212636

7،086،260بس262،800فیش نقدی 3/840048007

7،410،260بس324،000فیش نقدی 3/105032157

8،598،260بس1،188،000فیش نقدی 22873 3/1610196

8،771،060بس172،800فیش نقدی 3/161020463864

9،152،660بس381،600فیش نقدی 3/16102156003

9،433،460بس280،800فیش نقدی 3/16102197756

9،433،460بس84،634،07994،067،539جمع کل
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دفتر معين بانك ها

   نام حساب معين: بانك ايران زمين جاری شماره 850/01/134965                                        شماره صفحه : 86 

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارشرح سندتاريخسند

3،392،300بد3،392،300مانده از ماه قبل3/1

2،765،200بد627،100صدور چک شماره 127346 بابت حق بیمه963/1

2،385،200بد380،000صدور چک شماره 127347 بابت خرید اثاثه993/1

1،877،200بد508،000صدور چک شماره 127348 بابت خرید ملزومات1063/1

1،516،200بد361،000صدور چک شماره 127349 بابت پرداخت بدهی 1123/1

1،278،700بد237،500صدور چک شماره 127350 بابت پرداخت هزینه متفرقه1263/2

6،516،260بد5،237،560وصول وجه چک شماره 872398 بابت طلب از مشتریان1273/2

86،516،260بد80،000،000دریافت وام اعتبارات 78011 از بانک ایران زمین1353/4

4،537،636بد81،978،624صدور چک شماره 127344 بابت خرید وسیله نقلیه1403/4

4،040،781بد496،855صدور چک شماره 226301 بابت پرداخت مالیات1473/6

6،179،354بد2،138،573وصولی طبق فیش نقدی 3427 بابت مطالبات قبلی1483/6

6،364،460بد185،106وصولی طبق فیش نقدی 1809بابت مطالبات قبلی1513/6

6،683،060بد318،600وصولی طبق فیش نقدی 76890 از مشتریان1533/7

6،868،460بد185،400وصولی طبق فیش نقدی 12636 از مشتریان1573/7

7،131،260بد262،800وصولی طبق فیش نقدی 8007 از مشتریان1623/8

7،455،260بد324،000وصولی طبق فیش نقدی 157 از کارکنان بابت اقساط وام1673/10

8،643،260بد1،188،000وصولی طبق فیش نقدی 22873 بابت فروش مازاد اثاثه1783/16

8،816،060بد172،800وصولی طبق فیش نقدی 63864 از مشتریان1813/16

9،197،660بد381،600وصولی طبق فیش نقدی 6003 از مشتریان1833/16

9،406،460بد208،800وصولی طبق فیش نقدی 7756 از مشتریان1913/16

4،906،460بد4،500،000صدور چک شماره 226302 بابت خرید رایانه1933/16

4،606،460بد300،000صدور چک شماره 127344 بابت تنخواه گردان احمدی1943/16

11،106،460بد6،500،000واریز به جاری طی فیش نقدی 2003/162884
11،106،460بد100،495،53989،389،079جمع
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 مطلوب است :
1  تطبیق اقالم صورت حساب بانک با اقالم حساب جاری در دفتر معین مؤسسه و تعیین اقالم باز 

2  تنظیم صورت مغایرت بانكی و تعیین مانده واقعی حساب جاری )اشتباهات ثبتی ناشی از اشتباه حسابدار 
مؤسسه است.

3  صدور اسناد حسابداری اصالحات الزم و انتقال آن به دفتر معین حساب بانک

کار عملی 1       

مبلغ  بانک  ارسالی  صورت حساب  اساس  بر   1395 مرداد  پایان  در  طلوع  شرکت  جاری  حساب  مانده 
10،051،150 ریال است، درحالی که ماندۀ حساب بانک در دفتر شرکت در همان روز 8،305،800   ریال 

است: آمده  به دست  زیر  اطالعات  اقالم،  دقیق  تطبیق  از  پس  می باشد 
الف( سه فقره چک های صادره به مبالغ 405،200 ریال و 110،000 ریال و 290،000 ریال به   بانک ارائه 

نشده اند. 
ب( چک صادره بابت پرداخت بدهی قبلی به مبلغ 98،000 ریال، در دفاتر شرکت به مبلغ 89،000   ریال 

به ثبت رسیده است.
ج( مبلغ 850 ریال کارمزد صدور دسته چک در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

د( مبلغ 950،000 ریال توسط یكی از مشتریان از شهرستان رشت حواله شده بود که اعالمیه مربوط به 
شرکت نرسیده و در دفاتر شرکت عمل نشده است.

مطلوب است:
تهّیه صورت مغایرت بانكی و تعیین ماندۀ واقعی و انجام اصالحات الزم در دفتر روزنامه شرکت طلوع.

کار عملی 2    

اطالعاتی که در نتیجۀ تطبیق صورت حساب بانک مورخ 30 بهمن ماه 1393 حساب جاری شمارۀ 3006 
شرکت پاینده نزد بانک »ب« با دفاتر شرکت مذکور به دست آمده، به شرح زیر می باشد.

1  مانده حساب جاری طبق صورت حساب بانک معادل 8،651،500 ریال است.
2  چک صادره به شماره 18593 به مبلغ 1،651،000 ریال در وجه بستانكاران در تاریخ 11/5 اشتباهاً در 

دفتر شرکت 1،561،000 ریال ثبت شده است.
3  پرداخت چكی به مبلغ 1،000،000 ریال )صادر شده توسط آقای پاینده فر دارندۀ حساب جاری 1306 
نزد بانک ب( به وسیلۀ بانک مذکور اشتباهاً به بدهكار حساب شرکت پاینده منظور شده است که مراتب 

فوراً به بانک اطالع داده شد.
4  مبلغ 2،895،000 ریال فروش روز سی ام بهمن ماه شرکت که عصر روز مزبور به بانک واریز شده، در 

است. نیافته  انعكاس  بانكی  صورت حساب 
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5 چک های 18623 و 18631 به ترتیب به مبالغ 2،452،000 ریال و 940،000 ریال تا پایان بهمن ماه 
برای وصول به بانک ارائه نشده اند.

6  مبلغ 3600 ریال کارمزد بانكی، در صورت حساب بانک به بدهكار حساب شرکت منظور شده، درصورتی که 
در دفاتر شرکت به ثبت نرسیده است.

7  مانده حساب جاری 3006 بانک » ب « در تاریخ 1393/11/30 در دفاتر شرکت معادل 9،068،000 
ریال است.

8   واریز مبلغ 180،100 ریال به وسیله یكی از مشتریان به حساب جاری مؤسسه که اعالمیه بستانكار آن 
به مؤسسه نرسیده است.

مطلوب است:
الف( تهّیه صورت مغایرت بانكی حساب جاری 3006 بانک ب در تاریخ 1393/11/30

ب( تعیین مانده صحیح حساب بانک
ج( انجام اصالحات الزم در دفاتر روزنامه عمومی شرکت پاینده

کار عملی 3    

کمک حسابدار شرکت بهار صورت مغایرات بانكی را به صورت زیر تنظیم کرده است:

شرکت بهار
صورت مغايرات بانكی حساب جاری 2030 بانك ملت

2،486،000 مانده طبق دفاتر  
اضافه می شود:

1،690،000 چک صادره بین راهی 
280،000 اشتباه در ثبت چک شمارۀ 100 برای خرید اثاثه اداری 

1،970،000 جمع افزایش  
4،456،000 جمع  

کسر می شود:
76،000 برداشت کارمزد بانكی 
300،000 واریز نقدی در پایان وقت اداری 
820،000 مبلغ صحیح چک شماره 100 برای خرید اثاثه اداری 

)1،196،000( جمع کاهش  
 3،260،000 مانده طبق صورت حساب ارسال بانک  

مطلوب است:
1   تنظیم صورت مغایرات بانكی به روش مانده واقعی

2  صدور اسناد حسابداری اصالحی در دفاتر شرکت بهار
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کار عملی4   

در تاریخ 94/10/30 پس از مقایسه حساب بانک دفتر کل شرکت دنا که مانده آن 4،475،000 ریال بوده و 
صورت حساب ارسالی بانک با مانده 8،816،000 ریال، اقالم باز به شرح زیر به دست آمد:

1 طبق اعالمیه بستانكار بانک وجه سفته واگذار شده به بانک به مبلغ 850،000 ریال وصول شد که در 
دفاتر شرکت ثبت نشده است.

2  چک های صادر شده شرکت دنا جمعاً به مبلغ 3،766،000 ریال هنوز به بانک ارائه نشده است.
3  کارمند بانک واریزی یک مشتری خود به نام دانا به مبلغ 350،000 ریال را اشتباهاً به حساب شرکت 

دنا منظور نمود.
4 بانک مبلغ 770،000 ریال بابت کارمزد وام شرکت را از حساب کسر نموده که هنوز اعالمیه بدهكار آن 

دریافت نگردیده است.
5 واریز نقدی پایان وقت اداری شرکت به مبلغ 1،665،000ریال در صورت حساب منعكس نشده است.

6 پرداخت بـدهـی بـه فـروشگاه محمدی بـه مبلغ 1،300،000 ریال اشتباهـاً تـوسط حسابدار شرکت 
3،100،000 ریال در دفاتر ثبت شده است.

مطلوب است:
1  تنظیم صورت مغایرات بانكی به روش مانده واقعی

2 صدور اسناد حسابداری اصالحی در دفاتر شرکت دنا
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نام مشتری: خدماتی يزد                                                            شماره حساب: جاری 123 بانك

ماندهتشخيصبستانكار بدهكار   شرح سندتاريخ

1،500،000بس1،500،000مانده12/1
1،050،000بس450،000چک نقدی 12/714
1،650،000بس600،000واریزی12/12
2،000،000بس350،000وصول سفته 12/131215
1،994،000بس6،000بهای دسته چک12/16
1،874،000بس120،000چک نقدی 12/2715

1،874،000بس576،0002،450،000                      جمع 

دفتر کل                                                 حساب بانك ـ جاری123                             صفحه: 

ماندهتشخيصبستانكار بدهكار   شرح سندتاريخ

1،500،000بد1،500،000نقل از صفحه قبل12/1

1،050،000بد450،000پرداخت حقوق ـ چک 12/714

1،400،000بد350،000واریز وجه سفته ـ 12/141215

200،000بد1،200،000خرید لوازم چک12/2315

1،800،000بد1،600،000واریز نقد12/28

1،800،000بد3،450،0001،650،000                      جمع 

توضيحات: )مبلغ واریزی 12/12 توسط مشتریان خدماتی و بابت بدهی ایشان بوده، در مورد چک صادرۀ 
شمارۀ 15 نیز مبلغ 1،200،000 ریال صحیح است(.

مطلوب است: 
تهیه صورت مغایرت بانكی به روش تعیین مانده واقعی و انجام ثبت های اصالحی

کار عملی 5   

»حساب بانک دفتر کل« و »صورت حساب ارسالی بانک« برای مؤسسه خدماتی یزد در تاریخ 91/12/29 
به شرح زیر بوده است:
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کار عملی 6   

 »صورت حساب ارسالی بانک« و حساب بانک دفتر کل مؤسسه خراسان، به شرح زیر می باشد:

نام مشتری: مؤسسه خراسان                                                                              شماره حساب4207

ماندهتشخيصبستانكار بدهكار   شرح سندشماره سندتاريخ

452،000بس452،000مانده2/1

107،000بس345،000چک نقدی2/107231

1،227،000بس1،120،000وصول چک2/1390107

1،387،000بس160،000واریزی وصولی وجه سفته2/2065437

1،897،000بس510،000واریزی2/276789

1،884،000بس13،000برداشت بابت دسته چک2/2973

1،884،000بس358،0002،242،000                      جمع 

دفتر کل                                                          حساب بانك ـ جاری42007                                           صفحه:

ماندهتشخيصبستانكار بدهكار   شرح سندشماره سندتاريخ

452،000بد452،000نقل از صفحه قبل2/1

107،000بد345،000صدورچک ـ 2/710327231

1،317،000بد1،210،000وصول چک ـ 2/1510339010

477،000بد840،000صدورچک ـ 2/2810347232

987،000بد510،000وصولی از مشتریان2/301035

1،814،000بد827،000واریز نقدی2/31

1،814،000بد2،999،0001،185،000                      جمع 

اطالعات: اشتباه ثبتی از طرف حسابدار مؤسسه بوده
مطلوب است: 

تهیه صورت مغایرت بانكی به روش تعیین مانده واقعی و انجام ثبت های اصالحی
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 ارزشيابی    

نظرهنرآموزخودارزيابی هنرجو
رديف

 
شاخص های مورد ارزشيابی

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن 4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستند سازي5

شناخت اقالم باز و اقالم بسته6

شناخت اجزای صورت مغایرت به روش های مختلف7

تنظیم اقالم باز و بسته8

تنظیم صورت مغایرت بانكی به هر سه روش9

صدور اسناد حسابداری اصالحی10

بحث کنيد

به نظر شما کمك حسابدار دريافت ها و پرداخت ها در رابطه با خدا ،  خويشتن   ،   خلق خدا )ديگران( 

و محيط زيست چه مسئوليتی دارد؟

تحقيق کنيد 
  دريافت اعالميه بدهكار و اعالميه بستانكار و رفع مغايرت آن با دفتر کل حساب بانك ابزاری در 
جهت مسئوليت پاسخگويی کمك حسابدار تنظيم صورت مغايرت بانكی است.به نظر شما اين ابزار 

چگونه به حسابدار کمك می کند در جهت شفاف سازی و پاسخگويی قدم بردارد؟
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شرح کار
1 دریافــت )اخــذ( صورت حســاب بانــک )بــه طریــق حضــوری یــا اینترنتــی، تلفنــی و...( 2 تهیــه صــورت ریــز حســاب بانــک از دفاتــر 3 تعییــن 
5 تطبیــق  4 تعییــن ماهیــت اقــالم دفاتــر مرتبــط بــا صورت حســاب بانكــی  ماهیــت اقــالم صورت حســاب بانكــی مرتبــط بــا دفاتــر مربوطــه 
ــاز  7 تعییــن اقــالم ب 6 تطبیــق بیــن اقــالم بســتانكار صورت حســاب و بدهــكار دفاتــر  بیــن اقــالم بدهــكار صورت حســاب و بســتانكار دفاتــر 
ــدی و  9 طبقه بن ــكار صورت حســاب  ــاز بده ــالم ب ــک اق ــدی و تفكی ــه بن 8 طبق ــدام  ــر ک ــت ه ــن ماهی ــر و تعیی ــک و دفات صورت حســاب بان
تفكیــک اقــالم بــاز بســتانكار صورت حســاب 10 طبقــه بنــدی و تفكیــک اقــالم بــاز بدهــكار دفاتــر 11  طبقه بنــدی و تفكیــک اقــالم بــاز بســتانكار 
دفاتــر 12 تنظیــم صــورت مغایــرت بانكــی بــه روش هــای مختلــف 13 تعییــن مانــده واقعــی و مفهــوم آن 14  صــدور ســند حســابداری مرتبــط بــا 

مغایــرت بانكــی »ثبــت اســناد اصالحــی«

استاندارد عملكرد :  تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانكی با استفاده از صورت حساب های بانک و دفاتر و تعیین مانده واقعی

شاخص ها
2 تهیه صورت ریز حساب بانک 1  اخذ صورت حساب بانک و کسب اطمینان از صحت آن                           

4  تعیین اقالم باز صورت حساب بانک و دفاتر 3  مطابقت صورت حساب بانک با گردش حساب دفاتر                               

5  تنظیم صورت مغایرت بانكی                                                          10  ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغایرت بانكی

شرايط انجام کار
مكان: کارگاه              زمان: 8ساعت

تجهيزات:  میز کار و صندلی اداری، سیستم کامپیوتر و ماشین حساب، نرم افزار مرتبط و نرم افزار اکسل، صورت حساب بانک، فرم سند 
حسابداری، فرم مغایرت بانكی، اینترنت بانک، تلفن بانک، تلفن، دورنگار

معيار شايستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کاررديف

1اخذ صورت حساب بانک1

1تهیه صورت ریز حساب بانک 2

1مطابقت صورت حساب بانک با گردش حساب دفاتر3

1 تعیین اقالم باز صورت حساب بانک و دفاتر4

1تنظیم صورت مغایرت بانكی5

2ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغایرت بانكی6

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی، و نگرش:
استدالل، شرایط استاندارد اتاق کار اداری، رعایت اصول ارگونومی، صرفه جویی در مصرف کاغذ، انرژی 

و... دقت، راز داری

2

٭ميانگين نمرات

٭ حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشيابی شايستگی تهيه صورت مغايرت بانكی
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