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كشف مطابقة حساب المصرف

 يجيب هذا الفصل عن االسئلة التالية:

ما هو حساب النقدية ؟1)

كيف تقسم النقدية ؟) 2

ما هي مهام محاسب الشركة عند فتح حساب المصرف ؟) 3

لماذا تلجا الشركات الى فتح حساب جاري للشركة لدى المصارف ؟) 4

اسباب عدم مطابقة  الرصيد بموجب كشف المصرف مع الرصيد بموجب سجالت الشرك) ة ؟5

ما هي طرق اعداد كشف المطابقة ؟) 6



كشف مطابقة حساب المصرف

الىيقسم(التجارينشاطهالممارسةنقودمنالشركةتملكهماهي)النقديةحساب:

(الصندوقحساب)ويسمىصندوقفينقدالشركةتضعان:اوال

يقوم(بنكالحساب)ويسمى(الشركةباسم)المصرففيلهاجاريحسابالشركةتفتحان:ثانيا

صيلتحاوصكوكايداعاوصكوكاستالمفيالشركةعننيابةالشركةباعمالالمصرففيها

.المصرفيةاالعمالمنوغيرهادفعورقةدفعاوقبضورقة

عموميةالالميزانيةفيوتظهرالشركةممتلكاتمنوتعد(مدين)والبنكالصندوقحسابانعلما

.للشركةالمتدولةموجوداتضمن

الىرفالمصبحسابالمتعلقةالمحاسبيةالقيودكافةوترحيلتسجيلالشركةمحاسبمهامومن

.الشهرنهايةفيالرصيدلمعرفةالمصرفحسابترصيدثم،االستاذسجل



كشف مطابقة حساب المصرف

يسمىهريشحساببكشفزبائنهتزويدعلىالمصرفيعملشهركلنهايةوفيالوقتنفسوفي

منالمصرفكشفتستلموالتي(الشركات)المصرفزبائنامثلةومن،(المصرفكشف)

الشركاترصيد(المصرفقبلمنوالمعد)الكشفهذاويظهر،شهركلنهايةفيالمصرف

تمالتيالمبالغومقدار،للشركةالجاريالحسابفيايداعهاتمالتيالمبالغومقدارالشهربداية

.شهركلنهايةالمتبقيالرصيدومقدار،الجاريالحسابمنسحبها

صرفالمرصيدمعالمصرفكشفبموجبالمصرفرصيدتطابقعدمنجداالحيانكثيروفي

عدماومنه،اسبابلعدةالرصيدينتطابقعدميحصلوقد،الشهرنهايةفيالسجالتبموجب

فالطرمناشعاروصولعدمالىذلكويعزىالطرفيناحدقبلمنالتجاريةالمعامالتاثبات

ومثال،العمليةبتفاصيلالعالمهالثانيالطرفالىاالول

تاخيروللشركةالجاريللحسابواضافتهاالشركةلصالحقبضورقةبتحصيلالمصرفقام

الجاريسابالحفيالمبلغوايداعالقبضورقةقيمةبتحصيليعلمهاالشركةالىدائناشعارارسال

.(الشركةفييسجلولمالمصرففيسجل)لها



كشف مطابقة حساب المصرف

توجههمدمعوبالمقابلالشراءعمليةعنللدائنينصكوك(تحرير)باصدارالشركةقامتومثال

(فةالموقوالصكوك)العمليةهذهوتسمىللشركةالجاريالحسابمنلسحبهاالمصرفالى

.المصرففييسجلولمالشركةفيسجل

رصيدبينما،مدينالشركةسجالتفيالمصرفرصيدعادتا:جدامهمةمالحظة

دائنالمصرفكشففيالشركة

دمعالىادتالتياالسبابمعرفةيجبالشركةمحاسبقبلمنالمطابقةكشفاعدادقبل

:هيالمطابقةعدماسبابومن،المطابقةالىوالوصولمعالجتهالغرضالمطابقة

بالطريقايداعات:اوال

موقوفةصكوك:ثانيا

التحصيلوعمولةمصروفات:ثالثا



كشف مطابقة حساب المصرف

قروضاودائنةفوائداومحصلةقبضاوراق:رابعا

مدينةفوائداودفعاوراق:خامسا

مرفوضةصكوك:سادسا

الكشففياوالسجالتفيالحسابيةاالخطاء:ثامنا

سبمحاوسجلهاالبيععملياتعنالعمالءمنالمستلمةالصكوكوهي:بالطريقايداعات/اوال

علمديةلليسالمصرفانبمعنىللمصرفارسالهافيالمحاسبتاخرولكنسجالتفيالشركة

يفتاضمبالغانهابمعنى،(بالطريقايداعات)تسمىهذاالمطابقةكشفوصولاعدادلغايةبها

.المصرفالىتضافلمولكنهاالشركةالى

راءالشعملياتعنالدائنينالىالشركةقبلمنالمحررةصكوكوهي:موقوفةصكوك/ثانيا

مصرفالمنالمبالغبسحبالصكوكاصحابيقوملمولكنالسجالتفيالشركةمحاسبسجلها

.البنكمنتطرحلمولكنهاالشركةمنطرحتمبالغانهابمعنى(موقوفةصكوك)تسمى



كشف مطابقة حساب المصرف
المصرف وهي المبالغ التي يستقطعها: مصاريف الخدمات المصرفية وعموالت التحصيل / ثالثا 

ل اشعار لم يص) من الحساب الجاري للشركة ولكن ال تعلم بها الشركة لغاية تاريخ وصول الكشف 
.بمعنى انها طرحت من المصرف  ولم تطرح من الشركة ( . بها من البنك 

لة من قبل وهي جميع الكمبياالت والمبالغ المحص: اوراق القبض المحصلة او الفوائد الدائنة / رابعا 
ى المصرف بمعنى انها اضيفت ال. المصرف والتي ال تعلم الشركة بها لغاية تاريخ وصول الكشف 

.ولكن لم تضاف الى الشركة

لجاري وهي جميع المبالغ المسدده الى الغير من الحساب ا:  اوراق الدفع او الفوائد المدينة /خامسا 
حت من للشركة من قبل المصرف ولكن ال تعلم بها الشركة لغاية وصول الكشف ، بمعنى انها طر

. قبل البنك ولم تطرح في الشركة 

ضافتها من الغير ترسل مباشرا الى المصرف الالصكوك المستلمة وهي / صكوك مرفوضة / سادسا 
لصك غير الى الحساب الجاري للشركة وعندما يقوم المصرف بتحصيلها يتبين ان رصيد صاحب ا
ة وتسمى كافي لتغطية المبلغ او وجود خطا في الصك ففي هذه الحالة يتم اعادة الصك الى الشرك

(  صكوك مرفوضة)



كشف مطابقة حساب المصرف
ل من قد تحصل االخطاء الحسابية في ك: الحسابية في السجالت او في الكشف االخطاء / سابعا 

يعني اذا خطا ( الخطا يعالج في مكان الخطا ) مالحظة . سجالت الشركة او سجالت المصر ف 

.الشركة يعالج في الشركة وايضا اذا خطا المصرف يعالج في المصرف 

االنتباه الى نوع العملية :اخطاء المحاسب في سجالت الشركة -1

.اذا كانت عملية بيع او ايداع او تحصيل من المدينون 

الخطا الذي يؤدي الى زيادة الرصيد -2.الخطا ادى الى زيادة الرصيد او تخفيض الرصيد -1

( .افيض)يطرح بمبلغ الفرق  والخطا الذي يؤدي الى تخفيض الرصيد يجمع بمبلغ الفرق 

اما اذا كانت عملية شراء او تسديد الى الدائنون 

الخطا يؤدي الى زيادة الرصيد يضاف -2.الخطا ادى الى زيادة الرصيد او تخفيض الرصيد  -1

بالفرق  والخطا الذي يؤدي الى تخفيض الرصيد يطرح بالفرق 



كشف مطابقة حساب المصرف
اخطاء المصرف تعالج في المصرف 

.سحب صك ال يعود للشركة يجمع -1

ايداع صك ال يعود للشركة يطرح -2

:طرق اعداد كشف مطابقة حساب المصرف 

.طريقة المطابقة للوصول الى الرصيد الصحيح -1

.طريقة المطابقة للوصول الى سجالت الشركة -2

.طريقة المطابقة للوصول الى كشف البنك -3



شكرا الضغائكم 


