الفصل الرابع
المحاسبة عن النقدٌة
ٌتضمن هذا الفصل :
أوآل:جرد الصندوق – تسوٌة الفروقات النقدٌة
ثانٌآ :مطابقة كشف البنك
أوآل :جرد الصندوق – تسوٌة الفروقات النقدٌة
ٌعد النقد أحد أهم عناصر القوائم المالٌة بالنسبة للشركة ،وٌصنف كؤحد عناصر االصول (الموجودات)المتداولة فً قائمة
المركز المالً ومصطلح(حساب) النقدٌة ٌطلق على :
 حساب النقدٌة بالصندوق وٌمثل النقدٌة الموجودة لدى الشركة
 حساب النقدٌة بالبنك وٌمثل الحساب الجاري للشركة مع البنك
وتشمل النقدٌة من وجهة النظر المحاسبٌة على ما ٌلً :
 -1العملة الورقٌة والمعدنٌة الموجودة فً خزٌنة الشركة
 -2الشٌكات البنكٌة المستحقة القبض
 -3النقدٌة المودعة فً البنك سواء حسابات توفٌر او حسابات جارٌة
 -4الحواالت المصرفٌة
 -5اوامر صرف نقدي شخصً
اما االنواع التً ال تدخل ضمن النقدٌة:
 -1الشٌكات المستلمة من المدٌنٌن والمرفوض صرفها من قبل البنوك المسحوبة علٌها
 -2الشٌكات التً تحمل تارٌخ استحقاق فً المستقبل
 -3اوراق القبض
 -4الطوابع البرٌدٌة والمالٌة
وتولً الشركات أهتماما بحساب النقدٌة بسبب طبٌعته الخاصة لتعرضه للتالعب والسرقة والتزوٌر وغٌرها من العملٌات
مما ٌدفع الشركات ألسالٌب جرد النقدٌة للتاكد من مطابقة النقدٌة بالصندوق مع النقدٌة بالسجالت منها الجرد الٌومً
والجرد المفاجئ والجرد الدوري  ،ومهما كانت اسالٌب الجرد تظهر ثالث احتماالت هً:
 -1تطابق الرصٌد الدفتري الماخوذ من سجل االستاذ مع رصٌد النقدٌة الفعلً الموجود فً الخزٌنة وفً هذه الحالة ال
ٌسجل اي تسوٌة قٌدٌة.

 -2الرصٌد الفعلً ٌكون أقل من الرصٌد الدفتري ( العجز بالصندوق) ٌتطلب أجراء تسوٌة قٌدٌة.
 -3الرصٌد الفعلً أكبر من الرصٌد الدفتري (زٌادة بالصندوق) ٌتطلب أجراء تسوٌة قٌدٌة .
التسوٌات القٌدٌة:
أوآل :الرصٌد الفعلً أقل من الرصٌد الدفتري ( العجز بالصندوق) ٌتطلب أجراء تسوٌة قٌدٌة.
قٌد إثبات العجز فً تارٌخ الجرد الفعلً
حـ /العجز (النقص) فً الصندوق
حـ /الصندوق
ان قٌد التسوٌة ٌخفض الرصٌد الدفتري للصندوق بقٌمة العجز لٌصبح مساوٌا للرصٌد الفعلً ،وٌبقى حساب العجز فً
الصندوق مفتوح لحٌن اكتشاف اسباب العجز وكما ٌلً:
ٌ )1كون امٌن الصندوق خال المسإولٌة عن سبب العجز فقد ٌكون العجز مرتبط بضعف نظام الرقابة الداخلٌة او طبٌعة
عمل الشركة لذلك ٌعتبر العجز خسارة غٌر اعتٌادٌة (االستثنائٌة) تتحملها الشركة تقفل فً قائمة الدخل(حساب االرباح
والخسائر) وٌسجل القٌد االتً:
حـ /قائمة الدخل(حساب االرباح والخسائر)
حـ /العجز فً الصندوق
ٌ )2كون امٌن الصندوق مسإول عن النقص ٌسجل القٌد االتً:
حـ /ذمة أمٌن الصندوق (سلفة)
حـ /العجز (النقص) فً الصندوق
وعند أستالم جزء أو كامل المبلغ من أمٌن الصندوق ٌسجل القٌد التً:
حـ /الصندوق
حـ /ذمة أمٌن الصندوق (سلفة)
)3إذا كان أمٌن الصندوق مإمن علٌه ضد خٌانة االمانة وثبت اختالسة وهو عاجز عن الدفع فٌسجل القٌد التً:
حـ /شركة التؤمٌن
حـ /العجز فً الصندوق
مثال ()1
أظهرت شركة النور فً  2113 /12/31رصٌد حساب الصندوق بمبلغ قدره  351111دٌنار وعند جرد الصندوق بلغ
الرصٌد الفعلً مبلغ قدره  340111دٌنار .

المطلوب  /تسجٌل قٌود التسوٌة لحساب الصندوق فً كل من الحاالت االتٌة :
-

ان العجز هو من مسإولٌة أمٌن الصندوق
أن العجز خسارة تتحملها الشركة
لم تعرف أسباب العجز وتقرر تضمٌن امٌن الصندوق نصف مبلغ العجز والباقً تتحملة الشركة
ان العجز تتحملة شركة التؤمٌن

الحل/
 3111 =340111 – 351111العجز
 3111حـ /العجز فً الصندوق
 3111حـ /الصندوق
اثبات العجز
ــــــــــــــــــــــ
 3111حـ /أمٌن الصندوق
 3111حـ /العجز فً الصندوق
تحمٌل امٌن الصندوق العجز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 3111حـ /أ.خ او قائمة الدخل
3111حـ /العجز فً الصندوق
اعتبار العجز خسارة
ــــــــــــــــــــ
من مذكورٌن
1511حـ /أمٌن الصندوق
1511حـ /أ.خ او قائمة الدخل
3111حـ /العجز فً الصندوق
تحمٌل العجز نصف المبلغ والباقً تتحمله الشركة
ـــــــــــــــــــــــــ
3111حـ /شركة التامٌن

3111حـ /العجز فً الصندوق
تتحمل شركة التامٌن العجز
ـــــــــــــــــــــــ
ثانٌآ :الرصٌد الفعلً أكبر من الرصٌد الدفتري (زٌادة بالصندوق) ٌتطلب أجراء تسوٌة قٌدٌة.
 )1إثبات الزٌادة فً تارٌخ الجرد الفعلً لزٌادة الرصٌد الفعلً عن الرصٌد الدفتري
حـ /الصندوق
حـ /الزٌادة فً الصندوق
وفً نهاٌة السنة المالٌة إذا لم ٌعرف سبب هذه الزٌادة فتعد أمانات لصالح الغٌر وٌسجل القٌد االتً:ح /الزٌادة فً الصندوق
حـ /أمانات لصالح الغٌر

تظهر فً قائمة المركز المالً ضمن المطلوبات (خصوم) أخرى

وتبقى االمانات لصالح الغٌر مدة معٌنة ٌحددها القانون ومن ثم تعتبر إٌرادات متنوعة وٌسجل القٌد االتً:حـ /أمانات لصالح الغٌر
حـ /إٌرادات متنوعة
ومن ثم تقفل االٌرادات المتنوعة فً قائمة الدخل(حساب االرباح والخسائر) وتعتبر من المكاسب غٌر االعتٌادٌةحـ /اٌرادات متنوعة
حـ /قائمة الدخل( حساب االرباح والخسائر)
مثال () 2
أظهرت سجالت شركة النهرٌن فً  2113/12/31رصٌد حساب الصندوق بمبلغ  351111دٌنار وعند جرد الصندوق
وجدت زٌادة فً النقدٌة بمبلغ  011دٌنار.
المطلوب /تسجٌل قٌود التسوٌة فً كل من الحاالت االتٌة:
 -1ان الزٌادة ناتجة عن خطؤ فً تسجٌل إٌراد عقار بمبلغ  5411دٌنار سجل خطؤ  4511دٌنار.
 -2لم تعرف أسباب الزٌادة وتقرر أعتبارها أمانات لصالح الغٌر.
الحل/
 011حـ /الصندوق
 011حـ /الزٌادة فً الصندوق

ـــــــــــــــــاثبات الزٌادة
011=4511 – 5411
 011حـ /الزٌادة فً الصندوق
 011حـ /اٌراد عقار
ـــــــــــــــــــــ
 011حـ /الزٌادة فً الصندوق
 011حـ /امانات لصالح الغٌر
اعتبار الزٌادة امانات لصالح الغٌر
ـــــــــــــــــــــــــــــ

