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 الفصل السادس
 النقدیة وأوراق القبض والمدینون

 تعتبر أھم عناصر األصول المتداولة 

 أوالً : النقدیة ..

 لماذا ؟؟تعتبر من أھم مایعتنى بھ من األصول المتداولة :

 -في الغالب ھي أصل موجود لدى كل منشأة .1

  .-أصل منقول لو ادعى أحد ملكیتھ لم یستطع الطرف اآلخر تفنید ھذا االدعاء2

 ماھي النقدیة :

ھي النقود الورقیة والعمالت المعدنیة والشیكات وأوامر الدفع وما یمكن تحویلة في الحال إلى 
 نقدیة ، وكل مایتقبلھ البنك كإیداع في الحساب الجاري .

 أھم خصائص النقدیة :

مال منقول یملك بالحیازة ویخلو من أي عالمة أو دلیل على المالك الحقیقي مما یجعل ضبطة 
 والعنایة بتسجیلة والرقابة علیھا أمراً ضروریاً .

 أھداف ضبط النقدیة :

 -الحیلولة دون التالعب بالنقدیة من غش أو سرقة 1

 -الحیلولة دون تعرض المنشأة لنقص في النقدیة ألن النقص یؤدي إلى إفالس الشركة .2

 -عدم االحتفاظ بأموال سائلة أكثر مما تحتاجھ المنشأة .3

ووسیلة المنشأة لتحقیق ذلك ھو تطبیق نظام محاسبي سلیم یساعد على ضبط النقدیة الواردة 
 والمنصرفة .

 إذن كیف یتم ذلك :

-تحدید اختصاصات المتعاملین مع النقدیة وفصل تلك االختصاصات ، فمثالً من یتولى 1
 الصرافة الیمكن لھ االطالع على السجالت .

 -اشراك طرف ثالث وذلك باالعتماد على الشیكات كوسیلة للصرف .2

  .-إیداع المبالغ الواردة في البنك أوالً بأول حتى التكون عرضة لالستغالل3
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 أنواع النقدیة :

 - المدفوعات (المصروفات )2-المقبوضات (المتحصالت )                        1

 مصادر المقبوضات النقدیة :

-تحصیالت أوراق 3- المبالغ المحصلة من المدینین.             2-المبیعات النقدیة              1
 القبض .     

 -حصول المنشأة على قرض .    5-التحصیالت الناتجة عن بیع أصل ثابت .                    4 

 - زیادة رأس المال .7- تحصیالت اإلیرادات األخرى .                 6

 كیف یتم ضبط المبیعات النقدیة :

 مثال : الكاشیر 

 كیف یتم ضبط المبالغ المحصل من المدینین :

المحصل یستلم دفتر إیصاالت كل إیصال من أصل وثالث صور مرقمة ترقیم تسلسلي ، بعد 
التحصیل یسلم للمدین االصل وترسل صورة مع النقدیة للشخص المسئول عن اإلیداع ، 

وصورة تذھب إلى إدارة الحسابات لتسجیل العملیة في دفتر الیومیة ، أم الصورة الثالثة تبقى في 
  .الدفتر مع المحصل

 المدفوعات النقدیة :

 تنقسم مصروفات المنشأة إلى قسمین :

 (مایجب سدادة بشیك ) بحیث من وقع الشیك الیكون لھ عالقة كبیرة نسبیاً -مصروفات 1
 بالسجالت والفواتیر 

مثل : المشتریات النقدیة ، تسدید أوراق الدفع ، شراء أصل ثابت نقداً ، سداد المصروفات 
 ،توزیع األرباح 

 مدفوعات حساب الدائنین ، فعند السداد یتم عمل القید التالي :

من ح/مذكورین : مشتریات ، دائنین ، أوراق دفع ، المصروفات ، توزیعات األرباح               
 إلى ح/ البنك 

 وھي المبالغ التي تستدعي صرفھا بسرعة أو التي التستحق أن تدفع قلیلة نسبیاً -مصروفات 2
 بشیك مثل : صرف إكرامیة، وجبة للموظفین ، إیجار سیارة .

یتم تسجیلھا في حساب یطلق علیة صندوق المصروفات النثریة (مبلغ یتم وضعة في عھدة أمین 
الصندوق على شكل سلفة یتولى الصرف منھا حتى تقارب على النھایة ثم یطلب تعویضھا 

 عندما یقدم بیاناً بما تم صرفة خالل  الشھر ).
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 القیود المحاسبیة الخاصة بصندوق المصروفات النثریة :

       من ح/ صندوق المصروفات النثریة             إلى ح/ البنك :إنشاء السلفة 

 ویوجد لدى أمین الصندوق سجل یسجل فیھ كل أنواع المصاریف التي صرفھا 

 تحلیل المصروفات مصروفات  مقبوضات البیان التاریخ
أدوات  برید  إعالن    

 مكتبیة 
 أخرى

        
        
 

: في نھایة الشھر یقدم أمین الصندوق الكشف مبیناً كافة المصروفات التي تم تعویض السلفة
 صرفھا والمبلغ المتبقي من السلفة .

 ویكون القید :

 من مذكورین : حسابات المصاریف 

 إلى ح/ الصندوق أو البنك 

 مثال :

 لایر للمصروفات النثریة وعھدت بھا إلى أمین 5000قررت مؤسسة الشھد أن تخصص مبلغ 
 ھـ تمت المصروفات التالیة :1438الصندوق لدیھا وخالل شھر صفر من عام 

 البیان  المبلغ  التاریخ 
 وجبة غداء لثالثة عمال تأخروا في العمل في مھمة رسمیة 600 2/2

 تغییر إطار إحدى سیارات المؤسسة وزیتھا وغسلھا  1500 10/2
 قرطاسیة  1200 17/2
 اجرة عمال كھرباء  700 22/2
 إكرامیات  500 28/2

   4500 اإلجمالي 
 

 المطلوب إجراء قیود الیومیة :

  إلى ح/ البنك 5000 من ح/ صندوق المصروفات النثریة .           5000 قید إنشاء السلفة :
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 قید استعاضة السلفة (تعویض السلفة ):

 من مذكورین : 

  ح/وجبة غداء 600

  ح/ لوازم مكتبیة1200

  ح/ تجھیزات وصیانة 2200

  ح/ إكرامیات 500

   إلى ح/ البنك أو الصندوق 4500                                             

 تخفیض وزیادة السلفة :

 التخفیض :          من ح/البنك          إلى ح/ صندوق المصروفات النثریة 

 الزیادة :                 من ح/صندوق المصروفات النثریة                  إلى ح البنك 

 متى یحدث العجز أو الزیادة في الصندوق : 

 من المبلغ المسجل في الدفاتر (مصروف) أو أقل إذا كان المبلغ الموجود في الصندوق لعجزا
 یتحملھ أمین الصندوق .

  من المسجل في الدفاتر(إیراد).أكبر إذ اكان المبلغ الموجود في الصندوق لزیادةا

 عجز وقیمة العجز = 300: بنفس البیانات السابقة إذا افترضنا أن ماوجد في الصندوق مثال 
500 – 300 = 200 

 130 = 500 – 730 فائض وقیمة الفائض = 630وإذا افترضنا أن ماوجد في الصندوق 

 

 كشف حساب البنك وكیفیة تسویتھ :

  : یتضمنعادًة كل نھایة شھر یرسل البنك كشف حساب لكل صاحب حساب جاري لدیة

 -رصید الحساب من واقع سجالت البنك في أول الشھر .1

 -المبالغ التي سحبت من الحساب (شیكات ، خدمات بنكیة ، فواتیر)2

 -المبالغ المضافة للحساب نتیجة إیداع قام بھ صاحب الحساب أو أي طرف آخر.3

 -رصید الحساب آخر الشھر كما تظھره السجالت .4
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وعند وصولة للمنشأة تقوم بمطابقتھ مع حساب البنك الظاھر في األستاذ العام لدى المنشأة 
(المفروض یكون صورة معكوسة لكشف الحساب-مدین عند المنشأة ودائن لدى البنك -  وأن 

 یكون المبلغ متطابق )

 لكن یندر أن یتطابق الرصیدان وذلك لألسباب التالیة :

-وجود شیكات حررتھا المنشأة وسلمتھا للمستفید إال أن ھذه الشیكات لم تقدم للبنك وبالتالي لم 1
 یتم خصمھا من الحساب لدى البنك (شیكات قائمة )

-وجود مبالغ أودعتھا المنشأة في البنك وتأثرت بھا سجالتھا إال إنھ تأخر ظھورھا في كشف 2
 الحساب لدى البنك (إیداعات بالطریق )

-وجود مبالغ أودعھا طرف ثالث بحساب المنشأة في البنك أو مبالغ حصلھا البنك نیابة عن 3
 المنشأة وأودعھا في حسابھا .

-وجود مصروفات بنكیة خصمھا البنك من حساب المنشأة أو فوائد مستحقة للبنك عن الرصید 4
 المدین للحساب قام البنك بخصمھا .

-وجودأخطاء إما في حساب المنشأة لدى البنك تأثر بھ كشف الحساب أو وجود أخطاء بحساب 5
البنك لدى المنشأة أثر علىرصید الحساب بسجالت المنشأة مما أدى إلى عدم تطابق الرصیدان 

ولم تكشف ھذه األخطاء إال بعد مطابقة كشف حساب البنك بحساب البنك لدى المنشأة عند 
 وصولة .

 مذكرة التسویة :

طریقة حسابیة إلظھار أثر المعلومات التي أدت إلى عدم تطابق رصیدي حساب البنك في 
 سجالت المنشأة وكشف حساب البنك الوارد من البنك .

 كیفیة إعداد مذكرة تسویة البنك : 

 -مقارنة اإلیداعات وحصر مالم یظھر في أحد الحسابین ثم یتم التأكد من صحتھا .1

-تقارن الشیكات المصروفة بمطابقة أرقامھا الظاھرة بكشف الحساب الذي في البنك مع نفس 2
 األرقام الظاھرة بحساب البنك بسجالت المنشأة .

-تراجع الشیكات التي لم تصرف عند إعداد ھذه المذكرة والتأكد من صرفھا أو عدم صرفھا 3
 لتؤخذ بعین االعتبار.

-تحصر إشعارات الخصم واإلضافة التي بموجبھا تم خصم أو إضافة مبالغ لحساب المنشأة في 4
 البنك ولم تعلم بھا المنشأة 

 -إعداد مذكرة التسویة للوصول إلى الرصید الفعلي للنقدیة .5
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-عمل قیود الیومیة الالزمة إلثبات ماقام بھ البنك من خصم أو إضافة من أو إلى حساب 6
 المنشأة في البنك .

 

 

 الطریقة المبسطة لعمل مذكرة التسویة :

 المنشأة  البنك 
 الرصید النھائي للحساب 

 + اإلیداعات بالطریق 
 (-) شیكات قائمة (لم تصرف أو تسحب )

 (+أو -) خطأ تسجیل 

 الرصید النھائي للحساب 
 + تحصیالت فوائد وأرباح وأوراق قبض 

 (-)مصروفات البنكیة 
 (-) شكات مرتدة (مرفوضة )

 (+أو -) خطأ تسجیل 
 

 قیود التسویة : 

 من ح/ البنك                        إلى ح/ إیرادات استثمارات  تحصیالت  
 من ح/مصروفات بنكیة            إلى ح/ البنك مصروفات البنكیة 
شیكات مرتدة أو 

 مرفوضة
 من ح/ المدینین                    إلى ح/ البنك 

 من ح/ البنك                        إلى ح/ الدائنین  الخطأ 
 أو من ح/الدائنین                   إلى ح/ البنك

 

  : الغرض من إعدادھا

 ھو تحقیق التوافق بین رصید النقدیة في دفاتر المنشأة وبین رصید النقدیة في حساب البنك .

 مثال : 

 ھـ وصل إلى شركة المطلق كشف حساب من البنك األھلي عن شھر شعبان 2/9/1437بتاریخ 
  لایر .3164040وكان الكشف یظھر الرصید النھائي للحساب والذي یبلغ 

وعند مقارنتھ مع حساب البنك لدى المنشأة لم یتطابق الرصیدان حیث أن رصید الحساب لدى 
  لایر .3022500المنشأة یبلغ 

 واتضح ممن المقارنة مایلي :

 ھـ والتي تبلغ 29/8/1437-لم یظھر كشف الحساب مبالغ أودعتھا الشركة مساء یوم 1
  لایر .71300
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 لایر إال أنة لم یظھر 186000ھـ شیكاً بمبلغ 22/8/1437-سحبت شركة المطلق بتاریخ 2
 ھـ بمبلغ 17/7/1437بكشف الحساب لدى البنك ، كما أن شیكاً حرر ألحد العمالء یوم 

  لم یقدم للصرف حتى تاریخھ .46500

  :المعلومات التالیة-تظھر الوثائق المرفقة بكشف الحساب 3

ھـ من قبل البنك 27/8/1437 لایر تمثل أرباح تم تحصیلھا في 37200أ-إشعار إضافة بمبلغ 
 ولم ترسل اإلشعار للمنشأة 

 لایر یمثل مصروفات بنكیة خصمھا البنك من حساب المنشأة 18860ب-إشعار خصم بمبلغ 
  ھـ28/8/1437بتاریخ 

 لایر حرره أحد الدائنین لصالح المنشأة إال أن البنك لم یتمكن من 65000ج-شیك بمبلغ 
 تحصیلھ .

 لایر ، إال أنھ ظھر في السجالت 58000-حررت منشأة المطلق شیكاً ألمر أحد العمالء بمبلغ 4
  لایر .85000بمبلغ 

 حساب الجاري لشركة المطلق لدى البنك  حساب البنك لدى شركة المطلق 
3022500 

  أرباح محصلة 37200+
  خطأ بالشیك 27000+ 

  مصروفات بنكیة 18860(-) 
 (-) شیكات مرتدة لم تحصل 

 3002840الرصید النھائي = 

3164040 
  إیداعات بالطریق 71300+

  شیكات لم تصرف 186000(-) 
  شیكات قائمة لم تصرف 46500(-) 

 
 3002840الرصید النھائي = 

 

 لایر وكان ضمن كشف 70000إذا كان رصید حساب البنك حسب كشف الحساب  :مثال
 5000 لایر عبارة عن مصروفات بنكیة ، شیك مرتد قیمتة 500الحساب إشعار خصم بمبلغ 

 لایر ، كما بلغت 9000لایر لعدم كفایة الرصید ، وكانت الشیكات القائمة التي لم تصرف 
 لایر ، وتبین أن رصید حساب البنك الظاھر في دفتر األستاذ لدى 15000إیداعات المنشأة 

  . لایر81500المنشأة یبلغ 

 المطلوب إعداد مذكرة التسویة 

 حساب الجاري للشركة لدى البنك  حساب البنك لدى الشركة 
81500 

 
 مصروفات بنكیة 500(-) 
     شیكات مرتدة لم تحصل 5000(-) 

 
  لایر 76000الرصید النھائي = 

70000  
   إیداعات بالطریق 15000+

   شیكات لم تصرف 9000(-) 
 
 

  لایر 76000الرصید النھائي = 
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 لایر وقد 19000: كان رصید حساب البنك كما ھو ظاھر بدفتر أستاذ منشأة  السالمة مثال 
ھـ أن 1437أوضح كشف حساب البنك الذي وصل للمنشأة في نھایة شھر ذي الحجة من عام 

  لایر .15000رصیده یبلغ 

 وانحصرت أسباب الخالف فیما یلي : 

  لایر .500-بلغت المصروفات البنكیة 1

  لایر .2000-مجموع الشیكات القائمة 2

  لایر .1500-شیكات مرتدة لعدم كفایة الرصید 3

  لایر .6000- كمبیالة محصلة بمعرفة البنك  لصالح المنشأة 4

  لایر .10000-بلغت اإلیداعات بالطریق مبلغ 5

 حساب الجاري للشركة لدى البنك  حساب البنك لدى منشأة السالمة
          19000 

  كمبیالة محصلة 6000+ 
        مصروفات بنكیة 500(-) 
    شیكات مرتدة لم تحصل 1500(-) 

 
     لایر 23000الرصید النھائي =       

           15000 
   إیداعات بالطریق 10000+

   شیكات لم تصرف 2000(-) 
 
 

  لایر 23000الرصید النھائي = 
 

  : مثال 

 لایر ، بینما یظھر كشف 7400ھـ بلغ رصید البنك في دفاتر مؤسسة األخوین 30/7/1437في 
 لایر ، وبمقارنة كشف الحساب الوارد من 7117البنك الوارد من بنك الریاض رصیداً قدره 
  :اتضح التاليالبنك مع حساب البنك في دفاتر المؤسسة 

  لایر .300-ھناك مصروفات بنكیة تبلغ 1

 لایر باإلضافة إلال 1200/رجب حصل البنك نیابة عن المؤسسة ورقة قبض بمبلغ 28-في 2
  لایر كمصروفات تحصیل .40 لایر ، كما خصم البنك 180فوائدھا البالغة 

  لایر .2500/رجب والبالغة 30-لم یظھر كشف الحساب إیداعات یوم 3

 لایر وقد سجلة 492-أصدرت المؤسسة شیك باسم السید خالد أحد دتئني المؤسسة بمبلغ 4
  لایر429المحاسب خطأ بقیمة 

لایر ولم یتقدم المستفیدین 1500-ھناك شیكات أصدرتھا المؤسسة لعدد من المستفیدین بمبلغ 5
 لصرفھا .

  لایر أرباح أسھم لمؤسسة األخوین .600/رجب حصل بنك الریاض مبلغ 28-في 6
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 لایر  للعمیل رائد بسبب عدم كفایة 860/رجب أرسل البنك إشعار برفض شیك بمبلغ 30-في 7
 الرصید.

 المطلوب :إعداد مذكرة التسویة : 

 حساب البنك لدى بنك الریاض  حساب البنك لدى مؤسسة األخوین
                  7400                 7117 

  قیمة ورقة قبض 1200+ 
  قیمة فوائد ورقة القبض 180+
  أرباح أسھم 600+

  مصروفات بنكیة 300(-) 
  مصروفات تحصیل 40(-)
  شیك مرتد 860(-) 
  خطأ بالشیك 63(-)

 
  لایر 8117الرصید النھائي (الفعلي )= 

  إیداعات بالطریق 2500+
 
 
 

  شیكات لم تصرف (قائمة ) 1500(-) 
 
 
 

  لایر8117الرصید الفعلي = 
 

 


