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 راس گیری چک چیست؟ کاربرد و نحوه راس گیری چک در حسابداری

 راس گیری چک چست و چگونه انجام می شود؟

مشخص نمودن زمان مشترک برای تبدیل چند چک است. راس  گیری چک در جهت یکسان سازی سر رسید چک هاست.  راس

در این مقاله از سایت حسابداری میزان به تعریف راس گیری چک برای انتخاب تاریخ مناسب و مبلغ درست استفاده می شود. 

 گیری چک می پردازیم، همچنین روش ها و اهمیت راس گیری چک در حسابداری را بیان می کنیم. 

 یست؟راس گیری چک چ

اطالع از تاریخ میانگینی که برای وصول چک ها استفاده می شود، راس گیری چک نامیده می شود. با برآورد میانگین زمانی وصول 

به طور کلی راس گیری چک مشخص کردن یک سررسید مشخص به جای چند سر چک ها می توان راس گیری را انجام داد. 

در مواردی که شخصی بخواهد در ازای پرداخت ماهانه و طی چند چک، پرداخت را تجمیع کند و در یک رسید مختلف است. 

برای مثال در  مرحله پرداخت کند، باید با راس گیری چک اصل پول محاسبه شود، پرداخت را طی یک مرحله انجام می دهد. 

راس گیری چک که در ادامه  ،می شود کنی این سه چباشید،  میانگین زما داشتهچک در زمان های مختلف  8صورت که شما 

 این مقاله با نحوه محاسبه راس گیری چک آشنا می شوید. 
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 نحوه محاسبه راس گیری چک و فرمول آن 

برای راس گیری چک می توانید از روش های گوناگونی استفاده کنید. یکی از این روش ها استفاده از  نرم افزار حسابداری میزان 

محاسبه بصورت دستی و یا استفاده از اکسل برای راس گیری امکان پذیر است. قابلیت راس گیری چک را دارا می باشد. است که 

 مراحل محاسبه راس گیری:

 فاصله زمانی نقد چک را در مبلغ چک ضرب کنید 

  تمامی اعداد بدست آمده از نتیجه ضرب مدت زمان نقد چ در مبلغ چک را با هم جمع کنید 

  جمع مرحله قبل را بر جمع بدهی که شامل مبلغ کلیه چک ها می شود تقسیم کنیدحاصل 

  .عدد بدست آمده مرحله قبل زمان راس گیری چک را نشان می دهد 

 )اختالف تاریخ با تاریخ سررسید* مبلغ چک( / کل مبلغ چک ها = راس گیری چک 

برای محاسبه اصل روز بعد از تاریخ پایه است.  05در این مرحله عدد بدست آمده به معنی آن است که راس چک ها به طور مثال 

در ای این چک ها پول نقد دریافت کنید. زپول از راس گیری چک باید مبلغ تامی چک ها را جمع کنید. شما می توانید در ا

به و چکی در نظر گرفته شود، با پرداخت یک جای تمامی چک ها، سود منتفی می شود. در ازای پرداخت قسطی  مورادی که سود

  عبارت دیگر با راس گیری چک بهره از آن کسر می شود. 

 کاربرد راس گیری چک در کجاست؟

 آشنا کنیم.  راس گیری چکدر این قسمت می خواهیم شما را با کاربرد 

 در زمان تسویه حساب های مدت دار 

 ن باز پرداخت یکجا اقساط جهت پرداخت کمتر و منتفی کردن بهره در زما

تبدیل پیش از موعد چک به پول نقد ،  که در اصل با فروش چکی که هنوز زمان وصولش نشده است، پول نقد کمتر از ارزش چک 

 دریافت می کنند. که روال رایج در بازار است 

 خریدار به جای پرداخت چند چک، یک چک پرداخت کند و پرداخت بصورت یک جا داشته باشد. 

 در مورادی که از حسابدار درخواست شود تاریخ تسویه حساب تا مدت مشخصی محاسبه نماید 

 راس گیری از چک ها چه اهمیتی دارد؟

 مثال از راس گیری چک

 گیری چک همراه شما هستیم . با چند مثالی در ادامه برای تفهیم بهتر راس 

 ریال دریافت کند،  در مدت زمان دو ماه تسویه باید صورت گیرد.  8505550555در صورتی که سازمان بخواهد چهار چک به مبلغ 

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/158/%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%A9.aspx
https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/158/%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%A9.aspx
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 ریال  005550555روز به مبلغ  85 – 0چک شماره 

 ریال  805550555روز به مبلغ  05 – 8چک شماره 

 ریال  005550555روز به مبلغ  05 -8چک شماره 

 ریال است  005550555روز به مبلغ  65 -0چک شماره 

در غیر اینصورت در این مرحله در صورت استفاده از نرم افزار حسابداری میزان راس گیری چک بصورت خودکار صورت می گیرد. 

 گیری را انجم دهید. می توانید به صورت دستی و یا با استفاده از اکسل این راس 

 

 عدد بدست آمده  مبلغ چک  تعداد روز از مبنا شماره چک 

1 20 5.000.000 100.000.000 

2 40 6.000.000 240.000.000 

3 70 4.000.000 280.000.000 

4 80 5.000.000 400.000.000 

    

  20.000.000 1.020.000.000 

 در این مرحله الزم است،  عدد بدست آمده بر جمع کل مبلغ چک ها تقسیم شود 

 00=  8505550555/ 0058505550555جمع کل برابر 

رو است . بنابران طبق راس گیری چک صورت گرفته مشکلی  85بدست آمده کمتر ا دو ماه را نشان می دهد. دو ماه برابر  00عدد 

 بابت دریافت چک ها نیست. 

 محاسبه راس گیری چک در نرم افزار حسابداری میزان  نحوه

ور که در پنجره طراس گیری چک بصورت خودکار در زمان دریافت چک مشخص می شود. هماننحوه در نرم افزار حسابداری میزان 

 و محاسباتاس گیری چک ها نمایش داده می شود. تمامی عملیاتی پایین مشاهده می نمایید، با ثبت چک ها، در نوار پایینی ر

در فرم جداگانه چک ها بدون وارد کردن  خودکار در زمان دریافت چکبه صورت در نرم افزار حسابداری میزان  راس گیری چک

 صورت می گیرد.
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