
 تنخواه گردان یثبت سند حسابدار

در واحد های تجاری جهت سهولت در انجام پرداخت های جزئی،مقداری وجه نقد به عنوان تنخواه در اختیار شخص یا اشخاصی 
رند تا این پرداخته جزئی را در طی دوره انجام دهند. تخصیص میزان نقد الزم برای تنخواه گردان بستگی به بزرگی و می گذا

 حجم فعالیت های واحد تجاری و رویه های آن دارد.

اشد. مانده اگر چه مقدار وجه نقد پرداختی هر قلم از محل تنخواه جزئی است،اما جمع تمام این اقالم ممکن است قابل مالحظه ب
یابد که وجه نقدی آن تخصیص یابد،تغییری حساب تنخواه گردان،که بخشی از مانده حساب وجه نقد است،تنها هنگامی تغییر می

در مقدار آن رخ دهد،و یا متوقف شود. فلسفه تنخواه گردن،تسهیل پرداخت های جزئی و کنترل بهینه هزینه های واحد تجاری 
  است.

 گردان در نظر گرفته عبارت است از: خواهدر تن دیکه با ینکات

 وجوه نقد باید متناسب بانیازهای جاری باشد .. ۱

 هیاز تنخواه گردان خواسته شود که تسو ی. به طور مثال به طور تصادفردیبر تنخواه گردان صورت گ یداخل یکنترل ها.2

 .دیحساب نما

 

 کنند: یم حیوجوه تنخواه را تشر اتیعمل ر،یز یبیترت مراحل

 ود:ش یم ریاست. ثبت روزنامه مربوط به صورت ز افتهی صیبه عنوان تنخواه گردان تخص الیهزار ر صدیس دی. فرض کن۱

 ۰۳۳۳۳۳گردان  تنخواه

 ۰۳۳۳۳۳نقد.             وجوه

ع . جمکندیو وجوه نقد درخواست شده را پرداخت م کندیم یدرخواست وجه نقد را بررس یاسناد برا بی. مسئول تنخواه  تصو2

 شود. یپرداخت ها،ثبت در دفاتر انجام نم یباشد. برا الیر ۰۳۳۳۳۳معادل  دیمانده و اسناد پرداخت شده با یوجوه نقد باق

( وجه نقد ۰۳۳۳۳۳-۰۰۳۳۳)الیر 2۰۰۳۳۳ماه، یدر ط نیباشد. بنابرا یم الیر ۰۰۳۳۳ماه اول مانده تنخواه  انی. در پا۰

 دهد. لیتحو زان،اسنادیم نیبه هم دیپرداخت شده است که مسئول تنخواه با

 همراه با مانده تنها ارائه شده است: ریز اسناد

 الیر ۰۳۳۳۳و پاکت.            پست

 الیر ۰۳۳۳۳.       یدفتر ملزومات

 الیر ۰۳۳۳۳.           یتاکس هیکرا

---------------------------------------- 

 الیر 2۰۳۳۳۳.                      جمع

 زانیسند کمتر از م ایسند مفقود شده باشد، کی رودی(. احتمال م2۰۰۳۳۳-2۰۳۳۳۳در حال کمبود وجه وجود دارد ) ۰۳۳۳۳

 شود: یتنخواه منعکس م دیکمبود درصد تجد نیپرداخت شده باشد. ا یواقع

 ۰۳۳۳۳پست.   نهیهز

 ۰۳۳۳۳ملزومات  نهیهز

 ۰۳۳۳۳حمل و نقل  نهیهز

 ۰۳۳۳و اضافه صندوق  کسر

 2۰۰۳۳۳نقد.                             وجوه                  



که مانده تنخواه  شودیانجام م یتنخواه گردان زمان دینه مسئول تنخواه گردان. تجد شودیانجام م یحسابدار رهیتوسط دا اسب

و مانده حساب وجه نقد. کسر و اضافه صندوق  نهیمناسب هز یریبه منظور گزارش گ یسال مال انیدر پا ایباشد ا افتهیکاهش 

 ای یاشتباهات ثبت قیاز طر یفزون ای یکسر نیدرآمد )مانده بستانکار( است. ا سابح ای)مانده بدهکار(  نهیحساب هز کی

 به طور منظم رخ دهد، ایشد و از معمول با شیب یشود. اگر کسر یم یپرداخت ناش

ام و انج شودیثبت م الیس کیچسب اضافه صندوق، یتقلب وجود دارد،به جا ایکه احتمال سرقت  یاحتمال سقط وجود دارد. زمان

 سازد. یم یرا ضرور شتریب یهایبررس

که هم حساب تنخواه گردان به هم حساب  شودیانجام م یا شود،ثبتیبسته م ای ش،کاهشیافزا تنخواه که وجوه نقد  ی. هنگام۰

 شود: یانجام م ریز ابد،ثبتی شیافزا الیر ۰۳۳۳۳۳قرار دهد. به عنوان مثال،اگر وجوه تنخواه به  ریوجوه نقد را تحت تاث

 2۳۳۳۳۳گردان.   تنخواه

 2۳۳۳۳۳وجوه نقد.                   

 بیپرداخت را تصو دیکننده وجه نقد با افتیاز در ریشخص غ نکهیالزام ا قیاز طر را یتنخواه گردان،کنترل داخل ستمیس

 کند. یم تیکند،تقو

 تنخواه دیچک تجد رد،ویگ یصورت م یریگ رتیچک انجام و مغا قیتنخواه از طر دیجاد،تجدیا شود،تنخواهیثبت انجام م کی

 شود. یم میاز مسئول تنخواه تنظ ریغ یتوسط شخص

 ینوشته دکتر شکراله خواجو انهیم یبرگرفته از کتاب حسابدار

  در نرم افزار حسابداری وینا

 نمایید:کنترل ثبت و بررسی و را  تنخواهحسابداری زیر می توانید  با انجام عملیات  نرم افزار حسابداری وینادر 

 

ل را موجودیهاي نقد و بانك انتخاب  نید. در از منوي حسااااابداري گزینه شااااماره حساااااب جدید )معین( را انتخاب  نید. حساااااب  

قساااامت عنوان  لمه تنخواه را تایي  نید و براي ثبت حساااااب معین جدید  لید تفیید را فشااااار دهید. ا نون ما توانید با اسااااتفاده از 

اده از و سپس با استفمنوي امور نقدی و اساتفاده از گزینه انتقال از صاندوق به صاندوق روزانه مبلغی را به تنخواه پرداخت کنید 

گزینه پرداخت وجه مبالغا  ه بابت هزینه پرداخت ما شود را از تنخواه برداشت  نید. براي این امر مبلغ را در قسمت مربوطه 

وارد  نید. شرح الزم را نیز وارد  نید حساب  ل و معین دریافت  ننده را هزینه هاي جاري و هزینه مورد نظر قرار دهید و در 

 داشت از حساب تنخواه را انتخاب  نید.قسمت بر
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