
المصرفالنقدیة و حسابات 
في الحیاة المعاصرة تؤدي النقود وظائف اساسیة عدیدة، من بینھا كونھا مقیاساً للقیمة و 

لقیاس قیمة المبادالت و حسابھا و تسویة المدفوعات. كما انھا اداة للتحاسب، حیث تستخدم كاداة
تستخدم كمقیاس للمدفوعات المؤجلة و مخزن او مستودع للقیم، باالضافة الى الوظیفة االساسیة 

االكثر اھمیة للنقود و ھي كونھا وسیطا للمبادالت.

صندوق المصروفات النثریة:
النقدیة ایداع كافة المتحصالت النقدیة بالمصرف، اال ان من متطلبات الرقابة الداخلیة على 

الحیاة العملیة النقدیة تتطلب انفاق بعض المبالغ الضئیلة لسداد العدید من المصروفات الناتجة 
عن معامالت الوحدة االقتصادیة الجاریة و التي تتصف بالتكرار، مثل وقود السیارات، و 

ت بعض العاملین الداخلیة و غیرھا. و لمعالجة ھذه المصاریف البریدیة، و مصروفات تنقال
المصروفات یتم اللجوء الى نظام السلف الذي بموجبھ یتم تخصیص مبلغ معین لكل قسم لتغطیة 

مصروفاتھ النثریة، و یتم تغذیة صندوق المصروفات النثریة من خالل المصرف بالقید التالي:
** من حـ/ صندوق المصروفات النثریة

** الى حـ/ المصرف
 --------------------------

وفي نھایة الفترة او عند وصول مبلغ السلفة الى مقدار معین یقدم مسؤول السلفة اذونات 
الصرف مع مستنداتھا الى قسم الحسابات للحصول على المبلغ المصروف منھا حیث یثبت القید 

التالي:
ورینمن مذك

** حـ/ مصروف وقود
** حـ/ مصاریف بریدیة
** حـ/ مصروف ضیافة

** حـ/ مصروف نقل داخلي
** حـ/ مصروفات اخرى

** الى حـ/ المصرف
 --------------------

و بذلك یتجدد مبلغ السلفة و یعود الى ما كان علیھ عند الصرف اول مرة و تستمر ھذه 
تسویة السلفة نھائیاً، او عدم تجدیدھا ففي مثل ھذه الحالة یكون القید المحاسبي كما العملیة لحین

یلي:
من مذكورین
** حـ/ مصروف وقود

** حـ/ مصاریف بریدیة
** حـ/ مصروف ضیافة

** حـ/ مصروف نقل داخلي
** حـ/ مصروفات اخرى



** حـ/ الصندوق او المصرف (بالمبلغ المتبقي)
** الى حـ/ صندوق المصروفات النثریة

 -----------------------
انشأت شركة البصرة صندوق مصروفات نثریة و تم تكلیف احد العاملین ١/١/٢٠١٥مثال/ في 

دینار من المصرف و ٣٠٠٠في الشركة بمسؤولیة ھذا الصندوق، و في نفس التاریخ تم سحب 
النثریة.اودع صندوق المصروفات

دینار كانت موزعة ١٨٠٠بلغت مدفوعات صندوق المصروفات النثریة ٣١/١/٢٠١٥و في 
دینار ٥٠٠دینار مصروفات تنقالت داخلیة، ٤٠٠دینار مصروفات بریدیة، ٣٠٠كالتالي: 

دینار مصروفات ٣٠٠دینار قرطاسیة، ٢٠٠دینار مصروف ضیافة، ١٠٠وقود سیارات، 
اخرى.

قیود الیومیة الالزمة في ظل الفرضین المستقلین التالیین:المطلوب/ اثبات 
تجدید السلفة..١
عدم تجدید السلفة..٢

العجز و الفائض في صندوق النثریة:
في بعض االحیان و عند جرد صندوق المصروفات النثریة تكون المبالغ الموجودة في 

مستندات اقل او اكثر من مبلغ الصندوق باإلضافة الى المبالغ المصروفة من السلفة بموجب ال
السلفة، و في ھذه الحالة یتم تعویض العجز او سحب الفائض لحین تحدید اسباب ھذه الفروقات 

و تكون المعالجة المحاسبیة كما یلي:
في حالة العجز:.١

** من حـ/ عجز صندوق النثریة
** الى حـ/ الصندوق او المصرف

 -----------------
ا كان العجز ناتج عن اھمال امین الصندوق یطالب بالتعویض و یثبت القید التالي:فاذ

** من حـ/ الصندوق او المصرف
** الى حـ/ عجز صندوق النثریة

 ------------------
اما اذا عجزت الشركة عن تحدید المتسبب بھذا العجز فیثبت القید التالي:

** من حـ/ أ . خ
** الى حـ/ عجز صندوق النثریة

 ----------------
في حالة الفائض:.٢

** من حـ/ الصندوق او المصرف
** الى حـ/ فائض صندوق النثریة

 ------------------
فاذا تم تحدید لمن یعود ھذا الفائض فیثبت القید التالي:

** الى حـ/ فائض صندوق النثریة



** من حـ/ الصندوق او المصرف
 -----------------

اما اذا لم تتمكن الشركة من تحدید لمن یعود ھذا الفائض فیقفل في االرباح و الخسائر 
كما یلي:

** الى حـ/ فائض صندوق النثریة
** الى حـ/ أ . خ

دینار بصك الحد العاملین ٥٠٠٠قامت الشركة المتحدة بصرف مبلغ ١/١/٢٠١٥مثال/ في 
فیھا و ذلك إلنشاء سلفة مستدیمة لإلنفاق على المصروفات النثریة و قد تمت العملیات التالیة في 

ھذه السلفة:
دینار و ھي ٣٨٠٠تقدم بطلب تعزیز السلفة و كانت المصروفات ١٥/١في یوم .١

٨٠٠مصاریف مطبوعات، ١٥٠٠دینار مصاریف استقبال، ١٢٠٠عبارة عن 
دینار مصاریف نقل، و قد تم تعزیز السلفة في ٣٠٠ینار مصاریف بریدیة، د

١٧/١ .
دینار بسبب زیادة المبالغ المطلوبة عن ٧٠٠٠تقدم بطلب لرفع قیمة السلفة الى .٢

.٢٠/١دینار بصك یوم ٢٠٠٠قدرة السلفة و تم صرف 
و قد تم دینار٨٠و تبین وجود عجز مقداره ٢٨/١تم عمل جرد مفاجئ للسلفة یوم .٣

تعویض مبلغ النقص بصك.
انھ ناتج عن اھمال مسؤول الصندوق ١٠/٢بعد البحث عن اسباب العجز ثبت في .٤

حیث سدد المبلغ نقداً.
دینار اودعھا الموظف ١٠٠٠قررت الشركة تخفیض السلفة بمبلغ ٢٠/٢في .٥

المسؤول في المصرف في نفس الیوم.
عملیات اعاله؟المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الخاصة بال

قائمة تسویة كشف المصرف
تقدم المصارف في نھایة كل فترة معینة و لكل زبون من زبائنھا كشفاً تفصیلیاً توضح فیھ 
مقدار االیداعات و المسحوبات النقدیة و رصید اخر المدة للفترة التي شملھا الكشف، و الغرض 
من ذلك مطابقة رصید النقدیة في المصرف مع دفاتر الزبائن ( اشخاص او وحدات اقتصادیة). 

ألجل ان یتطابق رصید النقدیة بكشف المصرف مع حساب المصرف لدى الشركة البد من و
توفر ثالثة شروط ھي:

ال توجد اخطاء حسابیة في كشف المصرف و حساب االستاذ في سجالت الزبون..١
ال توجد معامالت نقدیة قام المصرف بتنفیذھا دون علم الزبون و لحسابھ..٢
لمسحوبات النقدیة بسجالت المصرف خالل نفس الفترة تم تسجیل كافة االیداعات و ا.٣

التي تم فیھا قید ھذه المعامالت بدفاتر االستاذ.

و من النادر ان یتطابق الرصید الظاھر في كشف المصرف مع رصید المصرف لدى 
الزبون، و ھذا یعود لعدة اسباب منھا:



الیوم االخیر للكشف المرسل ایداعات لم ترد بكشف المصرف: غالباً ما تكون ایداعات .١
غیر ظاھرة بكشف المصرف، الن المصرف عادة ما یقوم بتسجیل ایداعات الیوم 
االخیر في سجل الزبون ضمن ایداعات الیوم االول للفترة التالیة. بینما یقوم الزبون 
بإثباتھا في سجالتھ بتاریخ ایداعھا و ھذان االجراءان یؤدیان الى اختالف رصید كشف 

ف مع الرصید الظاھر في سجالت الزبون.المصر
صكوك بالطریق ( صكوك مسحوبة لم تقدم للمصرف): و ھي عبارة عن صكوك یقوم .٢

الزبون بتحریرھا الى جھة معینة اال ان المستفید لم یقدمھا الى المصرف حتى تاریخ 
اعداد الكشف.

ا صكوك تحت التحصیل مرفوضة: و ھي عبارة عن صكوك لصالح الزبون یرفضھ.٣
المصرف لسبب ما مثل عدم وجود رصید كاف لدى اصحابھا لتحصیلھا.

عموالت المصرف: و ھي العموالت التي یحملھا المصرف على حساب الزبون اال ان .٤
الزبون لم یقیدھا في دفاتره.

حدوث االخطاء المحاسبیة بسجالت الزبون: و ھي االخطاء المحاسبیة التي احدث عند .٥
الترحیل لحساب االستاذ العام. اثبات قیود الیومیة او

عدم التطابق بین رصید حساب الشركة لدى المصرف و بین حساب المصرف و لمعالجة 
لدى الشركة ألي من االسباب اعاله تقوم الشركة بإعداد كشف یسمى كشف تسویة حساب 

التالیة:المصرف و ذلك للبحث عن اسباب االختالف بین الرصیدین لتصحیحھ باتباع الخطوات 

مقارنة المبالغ المودعة بالبنك كما ھي ظاھرة بكشف المصرف مع المبالغ المودعة و .١
المثبتة بدفاتر الشركة.

ترتیب الشیكات حسب ارقامھا المتسلسلة و مقارنة الشیكات المصروفة مع المبالغ .٢
المقیدة في دفاتر الشركة، و عند وجود اي مبلغ غیر مقید بكشف المصرف یطرح من 

ید حساب المصرف.رص
تطرح جمیع العموالت و المصاریف المستحقة للمصرف و الظاھرة في كشف .٣

المصرف و التي لم تثبت في دفاتر الشركة.
تطرح من رصید الشركة الظاھر بالكشف قیمة الشیكات المسحوبة و التي لم یقدمھا .٤

اصحابھا الى المصرف لغایة اعداد كشف المصرف.
المصرف لدى الشركة االشعارات الدائنة المشار الیھا یكشف تضاف الى رصید حساب .٥

المصرف و التي لم یسبق ان سجلت بدفاتر الشركة.
اضافة او طرح االخطاء الحسابیة اما الى رصید كشف المصرف او حساب المصرف .٦

لدى الشركة.
دفاتر بعد اعداد كشف التسویة وفق الخطوات السابقة یتم اعداد قیود الیومیة الالزمة في .٧

الشركة لتسجیل العملیات التي لم یسبق لھا ان سجلت.

مثال/ من خالل كشف المصرف المستلم من قبل شركة االتحاد تبین ان رصید حسابھا في نھایة 
دینار في حین ان رصید حساب المصرف لدى ٧٠١٢ھو مبلغ ٢٠١٤من سنة ١٠شھر 

ة مع كشف المصرف تبین ما یلي:دینار. و من مقارنة دفاتر الشرك٥٤٨٠الشركة ھو مبلغ 
و لم یقدما للصرف.١٠ھناك شیكان سحبا خالل شھر .١



المبلغتاریخشیك رقم
١٧٥١٧/١٠/٢٠١٤٦٠٠
١٨٩٢٥/١٠/٢٠١٤٨٠٠

دینار بحسابھا لدى ٤٨٠قامت الشركة في الیوم االخیر من الشھر بایداع مبلغ .٢
المصرف لم یظھر بالكشف.

دینار عن قیمة كمبیالة قام المصرف بتحصیلھا في تاریخ ٧٩٢ھناك اشعار دائن بمبلغ .٣
دینار مصاریف تحصیل غیر ان الشركة لم تسجل ھذا ٨بعد ان اقتطع مبلغ ١٠/١٠

االشعار بالدفاتر.
دینار مسحوب لصالح الشركة من قبل التاجر محمد احد زبائن ٨٠ھناك شیك بمبلغ .٤

ھ للرصید لعدم كفایة رصید لم تضاف قیمت١٧/١٠الشركة قدم للمصرف بتاریخ 
حساب محمد.

دینار مقدم من الزبون علي الى الشركة اضافھ المصرف ١٠٠ھناك شیك بمبلغ .٥
بطریق الخطأ لحساب زبون اخر لدى المصرف بدالً من حساب الشركة لدیھ.

المطلوب/ 
.٣١/١٠/٢٠١٤اعداد كشف التسویة في .١
حساب المصرف مع رصید الكشف.اثبات قیود الیومیة الالزمة لضمان تطابق رصید .٢

مثال/ اتضح من واقع كشف المصرف ان رصید حساب محالت البصرة التجاریة في نھایة 
دینار، بینما الرصید الوارد في حساب المصرف من واقع ٤٤٧٣٠ھو ٢٠١٥لسنة ١٢شھر 

دینار. و عند مطابقة الكشف مع الحساب ٤٠٧٧٠حساب االستاذ العام في ذلك التاریخ 
مصرف تبین ما یلي:لل

دینار یمثل مصروفات خدمات مصرفیة لم تسجل بالدفاتر ٤٠ھناك اشعار مدین بمبلغ .١
المحاسبیة.

قامت بھا محالت ٢٠١٥لسنة ١٢ھناك ایداعات نقدیة تمت في الیوم االخیر من شھر .٢
دینار.٧٣٦٠البصرة لم ترد بكشف المصرف و كانت قیمتھا 

و لم یتقدم المستفیدون لسحبھا من المصرف و ١٢ر شیكات سحبت خالل الشھ٣ھناك .٣
ھي:

مبلغ الشیكتاریخ الشیكرقم الشیك
٢٠٥٥/١٢٣٢٠
٢١٠٢٠/١٢٩٦٤٠
٢١٨٢٢/١٢٤٠٠

دینار قیمة كمبیالة مسحوبة على احد زبائن محالت ١٠٠٠حصل المصرف مبلغ .٤
یصل اشعار بذلك البصرة و قد اودع ھذا المبلغ بحساب المحالت لدى المصرف و لم 

لمحالت البصرة.

المطلوب/ 



.٣١/١٢/٢٠١٥اعداد مذكرة تسویة كشف المصرف .١
اثبات قیود الیومیة الالزمة لضمان تطابق رصید حساب المصرف مع كشف .٢

المصرف؟

و ٢٠١٤مثال/ استلمت شركة االتحاد التجاریة كشف المصرف في نھایة الشھر السادس لسنة 
لكشف مع الرصید بالدفاتر وجد ان ھناك اختالف بین الرصیدین، بمقارنة الرصید الظاھر با

دینار، و بالبحث عن اسباب االختالف وجدت ٤٥٨٠٠دینار و الثاني ٥١٩٠٠حیث یبلغ االول 
الشركة ما یلي:

اوالً: اظھر كشف المصرف المعلومات التالیة:
ون ان یرسل دینار د٧٥٠٠قام المصرف بتحصیل ورقة قبض نیابة عن الشركة بمبلغ .١

اشعاراً بذلك.
دینار لم ٣٥٠٠ارسل المصرف مع الكشف شیكاً مرفوضاً الحد زبائن الشركة بمبلغ .٢

یستطع المصرف تحصیلھ.
دینار.١٥٠٠قام المصرف بخصم مصاریف و عموالت مصرفیة مقدارھا .٣

ثانیاً: اظھرت سجالت الشركة المعلومات التالیة:
دینار.٤٣٠٠كشف المصرف مقدارھا لم تظھر في ٢٩/٦ھناك ایداعات في .١
ھناك شیكات حررت لمستفیدین لم تظھر في كشف المصرف تفاصیلھا كما یلي:.٢

دینار٤١٣٠قیمتھ ١٠٠١دینار، و شیك رقم ٢٨٧٠قیمتھ ٨٧٨شیك رقم 
دینار سجلھ ٢١٣٣بمبلغ ٢٠/٨ھناك شیك من احد الزبائن مودع بالمصرف في یوم .٣

دینار.١٢٣٣محاسب الشركة في الدفاتر 
المطلوب/ 

.٣٠/٦عمل كشف تسویة حساب المصرف في .١
عمل قیود الیومیة الالزمة في دفاتر الشركة..٢

:٣٠/١٢/٢٠١٥مثال/ ظھرت البیانات التالیة في 
دینار.١٢٠٠٠٠مبلغ ٣٠/١٢/٢٠١٥رصید المصرف في سجالت شركة البصرة في 

دینار.١٣٤٠٠٠مبلغ ٣٠/١٢/٢٠١٥كشف المصرف في رصید المصرف في
و بعد البحث في اسباب االختالف تبین ما یلي:

دینار ١٠٠٠٠ھناك مبالغ حصلھا المصرف نیابة عن الشركة من زبائن الشركة بلغت .١
لم یرسل المصرف بھا اشعار للشركة.

ف الحساب ھناك عموالت مصرفیة خصمھا المصرف و لم تعلم بھا الشركة اال من كش.٢
دینار.١٠٠٠تبلغ قیمتھا 

٢٩/١٢/٢٠١٥ھناك مبالغ اودعتھا الشركة في حسابھا لدى المصرف نھایة دوام یوم .٣
دینار لم تدرج ضمن الكشف.١٥٠٠مقدارھا 

دینار و لكن المستفیدون ٢٠٠٠٠ھناك شیكات اصدرتھا الشركة سداداً للدائنین قیمتھا .٤
لم یتقدموا للمصرف لسحبھا.

المطلوب/
اعداد كشف تسویة حساب المصرف..١
اثبات قیود الیومیة الالزمة..٢


