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كشف مطابقة حساب المصرف

 اهم المواضيع التي تتضمنها هذه المحاضرة  :

1- طرق اعداد كشف المطابقة.

2- اعداد كشف المطابقة للوصول الى الرصيد الصحيح وهي الطريقة المعتمدة / الطريقة االولى.

3- اعداد كشف المطابقة للوصول الى رصيد سجالت الشركة / الطريقة الثانية

4- اعداد كشف المطابقة للوصول الى رصيد كشف المصرف / الطريقة الثالثة

5- اعداد قيود التسوية

6- امثلة عن الطريقة االولى.



كشف مطابقة حساب المصرف

 ويكون كشف تعد من افضل الطرق وتمتاز بالبساطة في االعداد: كشف المطابقة للوصول الى الرصيد الصحيح / الطريقة االولى ،

:المطابقة بموجب هذه الطريقة كاالتي 

 كشف مطابقة حساب المصرف لشهر_____
الرصيد بموجب كشف المصرف( دائن)××  الرصيد بموجب السجالت  (  مدين)××

االضافات×××           االضافات×××         

ايداعات بالطريق ××اوراق قبض محصلة××  

في التسجيل خطا××     فائدة دائنة ××     

قروض مستلمة ××

خطا بالتسجيل ××    

المطروحات×××          المطروحات×××          

صكوك موقوفة ××    مرفوضة صكوك××    

اخطاء بالتسجيل××اوراق دفع ××

خدمات                . تحصيل او معمولة×× 

فائدة مدينة  ×× 

خطا التسجيل ×× 

–االضافات +الرصيد المدين ) المجموع الكلي
(المطروحات 

–االضافات+الرصيد الدائن )المجموع الكلي 
(المطروحات 

رالجانب االيسفي المجموع الجانب االيمن يساويرالجانب االيسفي المجموع الجانب االيمن يساوي



كشف مطابقة حساب المصرف
 اهم مميزات طريقة كشف المطابقة للوصول الى الرصيد الصحيح:

.ن االخرى يقدم هذا الكشف الرصيدين المدين من سجالت الشركة والدائن من كشف البنك في ان واحد على عكس الطريقتي-1

.  تظهر معالجة العمليات بشكلها الحقيقي سواء باالضافات او بالمسموحات على عكس الطريقتين االخرى -2

عكس من وغير معطى في السؤال علىلكال الرصيدين في نهاية الكشف يجب ان يتوصل المحاسب الى مبلغ اجمالي واحد -3
الطريقتين االخرى 

 اما رصيد المصرف في سجالت الشركة الهدى كان مدين 1404000كان رصيد كشف المصرف دائن بمبلغ : 1سؤال ،
:تبين االتي 5/ 31، وعند التحري عن اسباب االختالف لشهر 1535000بمبلغ 

بلغت الفوائد المحصلة عن ورقة القبض . .  د120000

.  د4000استقطع المصرف مصاريف الخدمات المصرفية بمبلغ 2.

بلغت االيداعات خالل الشهر مبلغ . .د3450000

. د403000مبلغ بلغت الصكوك المدفوعه لبعض الموردين 4.

صكوك لم تودع في البنك بلغت . .  د5100000

.اعداد كشف مطابقة المصرف للوصول الى الرصيد الصحيح مع اجراء قيود التسوية / م



كشف مطابقة حساب المصرف
 31/5كشف مطابقة المصرف لشهر :                                    الحل

الشركة بموجب كشف المصرف رصيد1404000مدين بموجب سجالت الشركة رصيد1535000

االضافات550000االضافات 

االيداعات بالطرق450000فوائد دائنة 20000

ايداعات بالطريق100000المطروحات 

المطروحاتخدمات مصرفية . م4000

صكوك موقوفة 403000

1551000( 403-550+1404)المجموع الكلي 1551000( 4-20+1535)المجموع الكلي



كشف مطابقة حساب المصرف
 مالحظات عن الحل

رصيديكونايضا،المطابقةكشفمنااليمنالجانبفيويكتبمدينالشركةسجالتفيالبنكرصيديكون1.
.االيسرالجانبفيويكتبدائنالبنككشفبموجبالشركة

عادتا. مصرفاليتاخراحياناولكنالشركةعمالءمنالقبضورقةفوائداستحصالعنالمسؤولهوالمصرف2
القبضورقةائدفوباضافةالمطابقةكشففيالمعالجةوتتم،القبضورقةفوائدبتحصيلاالشعارارسالفي
(الغيرالطرفباعالمالمعالجة)الشركةسجالتفي

تستقطع. تقطاعباسالشركةاشعاريتاخراحياناولكنالمصرفلدىالشركةحسابمنالمصرفيةالخدمات3
.الشركةمنالخدماتتلكبطرحفالمعالجةالمصرفيةالخدمات

يقصد. عنالشركةمناستلمتصكوكوهي(5النقطةفي)تودعلمصكوكاو(3النقطةفي)بااليداعات4
مصرفاللدىبايداعهاالمدينوناوالشركةمحاسبيذهبلمولكنالشركةسجالتفيسجلتالبيععمليات

(المصرفالىباضافتهاتتموالمعالجة)بالطريقايداعاتتسمىلذلك

يقصد. عنلمجهزااوللمورددفعتالتيالصكوكوهيالموقوفةالصكوكبانهاللموردينالمدفوعةبالصكوك5
المعالجةف)المصرفمنسحبهااولصرفهاالصكوكاصحابيذهبلمولكنالشركةفيوسجلتالشراءعملية

(المصرفمنبطرحها



كشف مطابقة حساب المصرف

 شركة لتصحيح بعد اعداد كشف المطابقة تتطلب من المحاسب اثبات قيود التسوية فقط في سجالت ال: تسجيل القيود المحاسبية

كل عام سجالتها ولعدم ورود اشعار لها ، ويكون المصرف دائما طرف في تلك القيود ، ففي االضافات يكون المصرف مدين بش

.  وفي المسحوبات يكون المصرف دائن 

 قيد االضافات

المصرف / مح 20000

فوائد دائنة / الى 20000

قيد المسحوبات

مصاريف الخدمات المصرفية / مح 4000

المصرف / الى 4000



كشف مطابقة حساب المصرف
 بمبلغ ( دائن )يظهر فيه رصيد 8/ 31ارسل مصرف الرافدين كشف  حساب لشركة الحياة في : مثال ثاني

ومن خالل المقارنة ظهرت . د128158بمبلغ ( مدين)ويظهر رصيد سجالت الشركة . د128000

:االختالفات باالتي 

ظهرت في الكشف ولم تسجل بعد في السجالت لعدم ورود .د16000قام البنك بتحصيل ورقة القبض بمبلغ -1

.اشعار من البنك بذلك 

.د11150حررت شيكات من الشركة ولم يتقدم بعد اصحابها لصرفها من البنك بمبلغ -2

.ولم تظهر في الكشف . د23000بمبلغ 8/ 30ارسلت الشركة شيكات اليداعها بتاريخ -3

.ولم يظهر في الشركة .د150ارسل المصرف اشعار بالخدمات المصرفية بمبلغ -4

وقد . د1857ولكنه سجل خطا بمبلغ . د1875حررت الشركة صك لحساب شركة المنتجات النفطية بمبلغ -5

. قام المصرف بصرفه بالمبلغ الصحيح 

.ظهر في الكشف كخصم وبعد التدقيق اتضح تسجيله خطا على الشركة . د4500هناك صك بمبلغ -6

اعداد كشف المطابقة بطريقة الوصول الى الرصيد الصحيح واعداد قيود التسوية / م



كشف مطابقة حساب المصرف
مالحظات عن الحل 

بمبلغالدائنالمصرفكشففيهيظهرااليسرالجانبفياما،128518بمبلغااليمنالجانبفيويظهرمدينالسجالترصيديكون-1

128000.

الىالقبضقةورباضافةتتمفالمعالجة،الورقةبالتحصيلالشركةالىاشعارويرسلالقبضورقةتحصيلعنالمسؤولهوالمصرف-2

يعلمولمبهاقيامعملياتاالخرفيالطرفباعالمتتمالمعالجاتكلوالمصرفالشركةفقطجهتينبينتتمالعملياتانمالحظه)الشركة

(الخطامكانفييعالجالخطافانوالمصرفيةالمحاسبيةاالخطاءعدااالخرالطرف

صحابهاايذهبلمولكنالشراءعمليةعنالمجهزينالىصكوكالشركةالدائنوالىحررتاوالشركةصرفتحالةففي2النقطةفياما-3

(المصرفمنبطرحهافالمعالجة)موقوفةصكوكتسمىالمصرفمنلصرفها

تعالج)الطريقفيايداعاتتسمىالمصرففياليداعهايذهبلمولكنالبيععملياتعنالمدينونمنصكوكاستالمحالةفياما-4

(المصرفالىباضافتها

مبلغطرحبفالمعالجةباالستقطاعاشعارارسالفيالمصرفيتاخرقدولكنالمصرفمنتستقطعالمصرفيةالخدماتمصاريفاما-5

.الشركةمنالخدمات

مكانفيعالجيالخطا/اوال:الخطامعالجةفيالتاليةالخطواتاتباعيجبفهناالشركةفيالمبلغتسجيلفيخطاوجودنالحظ5النقطة-6

اوالشركةرفتصاوالشركةحررتفهنا(شراءاوبيع)العمليةنوعمعرفة/ثانيا،الشركةفيالخطافيعالجالشركةخطاالخطافهناالخطا

يعالجالرصيديادةزالىيؤديالذيالخطاالمبلغبانتكون(فقطالشراءعملياتلكل)المعالجة/ثالثا،الشراءعمليةتعنيالدائنينالىدفع

،المطروحاتضمنبالفرقيعالجالرصيدتخفيضالىيؤديالذيالخطاالمبلغاواالضافاتضمنبالفرق



كشف مطابقة حساب المصرف

وهو اقل من المبلغ الصحيح لذا تكون المعالجة بان يظهر . د1857السؤال نجد ان مبلغ الخطا في السؤال فهنا في 

.في الشركة وضمن المطروحات باسم اخطاء محاسبية .( د18)الفرق 

ظهر في المصرف تسمى هذا النوع من االخطاء 4500من السؤال عن وجود خطا بمبلغ 6يظهر في النقطة -7

عالج في الخطا يعالج في مكان الخطا يعني خطا المصرف ي/ اوال : بانها اخطاء مصرفية تعالج بالخطوات التالية 

يحدث و( يظهر ضمن االضافات )سحب او تحرير او خصم او دفع صك ال يعود للشركة يجمع / المصرف ، ثانيا 

عد ان ذلك عندما يدفع او يسحب المصرف من الحساب الجاري للشركة مبلغ من المال ويكتشف المصرف فيما ب

هي و( مطروحات ) او اضافة او ايداع صك ال يعود للشركة يطرح .  المصرف اخطا في سحب المبلغ من الشركة 

.فهنا في السؤال خصم صك فيعالج باالضافات الى المصرف . عكس الحالة السابقة 



كشف مطابقة حساب المصرف

اب كشف المطابقة لشهر 

اما القيود المحاسبية                                

المصرف                                                     من مذكورين / مح 16000

مصاريف خدمات مصرفية / ح150اوراق قبض                                          / الح16000

دائنون / ح18

المصرف / الح168

رصيد الشركة في كشف المصرف 128000في سجالت الشركة رصيد المصرف128518

االضافات 27500االضافات

ايداعات بالطريق23000ورقة قبض محصلة16000

اخطاء مصرفية 4500

المطروحات المطروحات 168

صكوك موقوفة   11150مصاريف خدمات مصرفية150

محاسبية اخطاء18

144350الكلي المجموع144350المجموع الكلي 


