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تشمل العملٌات النقدٌة كل االحداث المالٌة التً تتعلق بصرف او قبض  -العملٌات النقدٌة :

النقود وتتضمن التعامالت النقدٌة المباشرة او من خالل المصارف . وقد اشرنا سابقا الى ان 

عت اسس دقٌقة المنشاه او المشروع او المحالت تعتبر كٌان مستقل عن مالكٌها ولذلك فقد وض

لضمان عدم امكانٌة التالعب فً تلك العملٌات لما للنقد من خصائص تجعل التصرف به اسهل 

ما لم تكن هنالك ضوابط تضبط عملٌة التصرف به وتحكم مسؤولٌة المتعاملٌن بالنقد وتشمل 

 -العملٌات النقدٌة النقد المباشر والتعامالت المصرفٌة :

النقود االوراق النقدٌة الرسمٌة االجنبٌة او المحلٌة وكذلك وهنا تمثل -: التعامل بالنقد -1

المسكوكات النقدٌة وقد اولى النظام المحاسبً اهمٌة كبٌرة للتعامالت النقدٌة وفرض 

 -شروطا من شانها ضبط تلك التعامالت من اهمها :

 فصل عملٌات القٌد المحاسبً عن امانة الصندوق - أ

 المسؤولٌةحصر العاملٌن بالنقد ومنع تشتت  - ب

 االحتفاظ باوطاء رصٌد نقدي فً الخزانةوتحوٌل الباقً الى حساب مصرفً - ت

 اجراء مراجعة محاسبٌة دورٌة - ث

قٌد كافة العملٌات النقدٌة بصورة منتظمة واالحتفاظ بسجالت ثانوٌة للمطابقة على  - ج

 اساسها 



ولٌة المباشرة ان العملٌات النقدٌة تشمل كل من المقبوضات والمدفوعات وٌجب ان تكون المسؤ

فً استالمها او صرفها بشخص محدد ٌسمى امٌن الصندوق وال ٌحق لغٌره التعامل مع 

الصندوق لكً ال تتشتت المسؤولٌة . وان المقبوضات هً اما قٌمة مبٌعات او تسدٌد المدٌنٌن 

ع او لدائنٌتهم وهنا وكما اشرنا سابقا ٌجب ان ٌكون هنالك ما ٌثبت حصول العملٌة كمستندات البٌ

وصوالت القبض التً تحرر بالشروط التً تم االشارة الٌها سابقا وٌكون المسؤول عن قبض 

المبالغ واٌداعها فً الصندوق شخص امٌن الصندوق وعند قبض المبلغ ٌكون الصندوق حسابا 

مدٌنا والجهة التً تسببت بقبض المبلغ جهة دائنة كالمبٌعات  فً حالة بٌع البضاعة والشخص 

د مدٌونٌته فً حالة قبض مبلغ من مدٌن والموجود الذي تم بٌعه فً حالة بٌع موجود الذي سد

 .ونوع االٌراد عند قبض اٌرادات.

اما الجانب االخر للتعامالت النقدٌة فٌتمثل بالمصروفات اي صرف مبلغ وكذلك تحددت   

الصندوق بعد مسؤولٌة اخراج النقد من الصندوق وتسلٌمه للجهة المخصص لها بمسؤولٌة امٌن 

استحصال كافة االسس القانونٌة وتحرٌر مستند الصرف والذي ٌجب ان ٌوقع من قبل شخص 

اخر له الحق ان ٌامر بالصرف وتعتبر وصوالت الصرف او مستندات الشراء . مستندات تثبت 

 كون عملٌة الصرف اصولٌة .

ورة التضٌٌق اشارت الكثٌر من االنظمة المحاسبٌة الى ضر -: التعامالت المصرفٌة -2

على جانب التعامل بالنقد المباشر واالستعاضه عنه بالتعامل مع المصارف اذ تقوم 

المنشاه او المحالت بفتح حساب خاص بها لدى احد المصارف وذلك لالستفادة من 

 -المزاٌا التً تمنحها المصارف للمتعاملٌن معها وتتمثل بما ٌلً :

 ضمان المحافظة على النقد واالوراق المالٌة والتجارٌةوالودائع االخرى - أ

 استخدام الشٌكات كوسٌلة للتعامل على ان تكون ضمن حدود المبلغ المودع  - ب

 الحصول على مجموعة من المزاٌا من المصرف وهً - ت

 السماح للعمٌل بتجاوز المبلغ تحت اسم السحب على المكشوف -

 تحوٌل المبالغ واستالمها لقاء عمولة بسٌطةالتوسط مع المصارف االخرى ل -

 قبول ارتهان االوراق التجارٌة -

 تاجٌر الحصائن لحفظ القضاٌا الثمٌنة كالمجوهرات -

 بٌع العمالت االجنبٌة وشرائها -

 تسهٌل الكفاالت المصرفٌة  -

 فتح اعتمادات التورٌد والتصدٌر  -



مع فرع مصرف قرٌب  ولغرض الحصول على كل هذه التسهٌالت البد من فتح حساب جاري

ٌسهل عملٌة التعامل معه باٌضاحات بسٌطة تتعلق بمركز العمٌل او المنشاه وتقٌٌم وضعه 

المالٌفً السوق ومالء استمارة او قسٌمة اٌداع بنسختٌن تحفظ اال ولى بالمصرف واالخرى لدى 

دفتر شٌكات  العمٌل تتضمن قٌمة المبلغ المودع والتارٌخ ورقم الحساب وٌمنح بموجبها العمٌل

 للتامل به عند الدفع من حسابه وٌكون شكل الشٌك بالصورة التالٌة 

 صورة الشٌك                              
 -------------رقم                                 ------------------االنبار 

 االنبار –مصرف الرافدٌن 
  - - - - - - - - - - - - - - - -  ادفعوا بموجب هذا الشٌك المر

 دٌنار  - - - - - - - - - - - - - - - - -مبلغ 
 
 
 
 

 التوقٌع                                                  
 

 القرمة        
 الرقم

 التارٌخ
 المستفٌد

 المبلغ
 الرصٌد السابق

 اٌداع
 الرصٌد الحالً

 

انه امر كتابً صادر من شخص هو المودع على المصرف الذي ٌتعامل معه  -وٌعرف الشٌك :

ٌامره بدفع المبلغ المدون فٌه المر شخص ثالث هو المستفٌد  ولذلك فان الشٌك فٌه ثالثة اطراف 

 -هم :

الساحب وهو الشخص االمر بالدفع وهو العمٌل مع المصرف والذي حررذلك  -

 الشٌك

 هو المصرف الذي سٌقوم بدفع المبلغو المسحوب علٌه -

 المستفٌد وهو الشخص او الجهة التً ستقبض المبلغ من المصرف -

والشٌكات اما ان تكون لشخص معٌن او لحاملها وفً حالة كون الشٌك لحاملها فان المصرف 

سٌدفع المبلغ الى الشخص الذي ٌقدمه لها  واال فان المصرف ال ٌدفع اال للشخص المحدد اسمه 

بالشٌك وٌمكن تحوٌل الشٌك لحامله بمجرد تظهٌره من قبل المستفٌد بالتوقٌع على ظهره بما ٌفٌد 

 تخوٌل حامله باستالم قٌمة الشٌك من المصرف وبالتالً ٌصبح الشٌك لحامله.

 وعند اخراج المبلغ الٌداعه بالمصرف ٌسجل قٌد 

 من حـ / المصرف     25           

 الى حـ / الصندوق      25                      



   -- --فتح حساب جاري فً مصرف 

 %5وعند سداد عملٌة شراء بشٌك ٌكون القٌد مثال شراء بضاعة بخمسة ملٌون وبخصم تجاري 

 من حـ / المشترٌات      4.754          

 الى حـ / المصرف   4.754                     

 تجاري وتسدٌدها بشٌك شراء بضاعة بخصم

 وعند تسدٌد اجور العمال بشٌك 

 من حـ / اجور العمال      

 الى حـ / المصرف            

 تسدٌد اجور العمال بشٌك     

وااستالم قٌمتها بشٌك وتوجد ثالث اوجه للتصرف ملٌون 6الى تحسٌن قٌمتها  وعند بٌع بضاعة 

 بالشٌكات الواردة  

 سابنا الجاري صرف الٌداعه فً حاالولى ارساله الى الم

 من حـ /  المصرف     6      

 الى حـ / المبٌعات      6                

 بٌع بضاعه واستالم قٌمتها بشٌك اودع بالمصرف

وهنا ال نحتاج الى تسجٌل اي  وعند تحصٌل الشٌك فٌتم اشعار العمٌل باستحصال قٌمة الشٌك 

مته من المصرف المسحوب علٌه ذلك الشٌك لسبب ما كان اما اذا لم تستحصل قٌشًء جدٌد . 

ٌكون ذلك العمٌل لٌس لدٌه رصٌد كافً فان المصرف الذي نتعامل معه سٌشعرنا بعدم 

استحصال قٌمة ذلك الشٌك وفً هذه الحالة ٌقع علٌنا ان نسجل قٌد نعٌد به الشخص الذي 

 اعطانن الشٌك مدٌنا والمصرف دائن

 تحسٌن  من حـ /        6     

 الى حـ / المصرف     6                    



 اشعرنا المصرف بعدم استحصال قٌمة الشٌك الصادر من تحسٌن 

وتتم مطالبة تحسٌن وقد ٌتوسط المصرف باقامة دعوى قضائٌة على تحسٌن الصداره شٌك غٌر 

 مغطى وامتناع المصرف المسحوب علٌه الشٌك عن تسدٌد قٌمته 

 

ظ به بالصندوق  لحٌن استحقاقه بٌع بضاعة واستالم قٌمتها بشٌك ارسل للمصرف الثانٌة االحتفا

 الٌداعه

 اما اذا بٌعت البضاعة بشٌك وتم االحتفاظ بالشٌك بصندوق المحالت فٌسجل القٌد 

 من  حـ / الصندوق        6      

 الى  حـ / المبٌعات   6             

 بٌع بضاعه بشٌك واٌداعه بالصندوق

وعند قبض قٌمة الشٌك ال نسجل شًء وفً حالة حصول امتناع المصرف عن سداد قٌمة الشٌك 

 نقوم باقامة دعوى لدى المحاكم المختصة ونعٌد تحسٌن مدٌنا 

 من حـ / تحسٌن  6   

 الى حـ / الصندوق   6         

 امتناع المصرف المسحوب علٌه الشٌك الصادر من تحسٌن عن سداد قٌمة الشٌك

البد من التفرٌق بٌن الحساب الجاري وحساب التوفٌر اذ ان حساب التوفٌر تودع  -مالحظة :

المبالغ لدى المصارف لقاء فائدة معٌنه وتحدد بها مدد زمنٌة ال ٌجوز سحبها قبل تلك المدة وفً 

وال ٌستطٌع وال ٌمكن صاحب حساب التوفٌر ان ٌستخدمه لالغراض التجارٌة اي للتسدٌد منه 

 تفادة من المزاٌا التً ٌمنحها المصرف لصاحب الحساب الجاري .االس

ان بعض المصارف تمكن بعض العمالء الذٌن لدٌهم ضمانات مالٌة تؤمن حقوق المصرف     

تمكنهم من السحب على المكشوف اي سحب اكثر من قٌمة الودٌعه االصلٌة ولكن ال تمنح هذه 

 دمون ضمانات كافٌة للمصرف تؤمن ضمان حقوقه.المٌزة لكل العمالء فقط للعمالء الذٌن ٌق



قد تتعامل بعض المشات بالدٌن على اساس الثقة المتبادلة بٌنها وبٌن -االوراق التجارٌة :

المتعاملٌن سواء بعملٌات البٌع او عند تقدٌم القروض واالئتمانات لكن القانون اوجب بضرورة 

تشمل الحوالة والسند االذنً او الكمبٌالة وهً استخدام اوراق قانونٌة تسمى االوراق التجارٌة و

وٌمكن تعرٌف االوراق التجارٌة على انها اوراق ائتمان تمثل االوراق التجارٌة 

 وذلك بسبب المزاٌا التً تمتلكه وهًتعتبر من الدعائم االساسٌة للتجرة قانونٌة 

 تعتبر وسٌلة الثبات الدٌن  -1

 لتسدٌد دٌون للغٌر امكانٌة تداولها من شخص الخر واستخدامها -2

 تعتبر اداة للوفاء اذ تثبت بانه قد تم الوفاء عند تسدٌد المبلغ وسحبها  -3

وتسمى االوراق التجارٌة التً ترد للمنشاه والتً هً من تستحق قٌمتها وقت 

والتً ٌقع  االستحقاق باوراق القبض اما االوراق التجارٌة التً تصدرها المنشاه

علٌها تسدٌد قٌمتها وقت االستحقاق متسمى من قبل المنشاه باوراق الدفع وهكذا فان 

الورقة التجرٌة هً نفسها تعتبر من طرف مستحق قٌمتها وقت موعدها ورقة قبض 

بٌنما تعتبر من طرف الذي سٌسدد قٌمتها عن االستحقاق ورقة دفع وسنرمز الرمز 

 وراق الدفع.أ.ق الوراق القبض  و أ.د. ال

توجد عدة انواع لالوراق التجارٌة ومن اهمها واكثرها  -انواع االوراق التجارٌة :

 شٌوعا هً الكمبٌالة والسفتجة او الحوالة .

تعهد كتابً ٌتضمن شرط االمرٌتعهد بموجبه  -السند االذنً او الكمبٌالة : -1

طرف ما بدفع مبلغ المر طرف اخر فً مكان معٌن وفً وقت محدد  

 ٌكون الشكل العام له كما فً ادناه و

 -------------االنبار فً 

------------اتعهد بموجب هذا السند وبعد مرور  --------------------انً 

-----مبلغا قدره  ---------------المر  ----------شهر ان ادفع فً  -------

 ال غٌرها   ------------

 توقٌع المدٌن                                                 



وٌتضح ان السند االذنً فٌه طرفٌن االول هو المدٌن الذي ٌنشاء وٌوقع على 

 هذا السند واالخر هو الطرف الذي سٌقبض قٌمته وهو الدائن للشخص االول 

وٌتضمن مكان الوفاء وتارٌخ الوفاء والمبلغ  وتارٌخ انشاء السند فً بداٌته 

 من انشاه الذي هم من ٌسدد قٌمته. وٌجب ان ٌوقع من قبل

وهً امر غٌر معلق على شرط من قبل الساحب  -البولٌصة او الحوالة : -2

ٌامر شخص اخر هو المسحوب علٌه بان ٌدفع مبلغ ٌبٌن قدره المر شخص 

وقد تحولت باالونة االخٌرة .  فً مٌعاد محدد ومكان معٌنثالث هو المستفٌد 

مقارنة باالزمنة الماضٌة . وبذلك فان  االى الكترونٌة وازداد استخدامه

البولٌصة فٌها ثالثة اطراف هما الساحب الذي اصدرها والمسحوب علٌه 

الذي سٌدفع قٌمتها والثالث المستفٌد الذي سٌقبض قٌمتها وقد ٌكون بها تارٌخ 

للسداد او حال ورود المستفٌد الى المسحوبه علٌه واذا كان بها موعد قد 

قدم من قبل المستفٌد الى المسحوبه علٌه لغرض توقٌعا اي ٌتطلب االمر ان ت

 -والشكل العم لها هو :القبول بها 

 ------------قٌمتها                      -------------------االنبار فً 

 ---------------ادفعوا فً الموصل بتارٌخ --------------------الى السٌد 

 ال غٌرها    ------------------مبلغا قدره ---------------------------المر 

 

 توقٌع الساحب                                  توقٌع المسحوب علٌه

  

ان االوراق التجارٌة تسمى من طرف الذي ٌستحق قٌمتها عند االستحقاق 

اوراق قبض وهً تحفظ لدٌه . بٌنما تسمى من جانب الشخص الذي ٌدفع 

قٌمتها عن تارٌخ االستحقاق باوراق الدفع وان اوجهة التصرف باوراق 

 -القبض متعدده وهً كما ٌلً :

هة ٌمكن ان ٌتصرف من توجد عدة اوج -اوجه التصرف باوراق القبض :

 خاللها مالك ورقة القبض بها ومن اهمها 



االحتفاظ بالورقة بمحفظة خاصة لالوراق التجارٌة لحٌن استحقاقها فلو  -1

ملٌون واستلم  14باع التاجر سلٌمان بضاعة الى التاجر حسٌن قٌمتها 

 نصف القٌمة نقدا والباقً بورقة تستحق بعد شهر فٌسجل القٌد 

 فً سجالت حسٌن سجالت سلٌمان فً

 من مذكورٌن      

 حـ/ أ.ق.     5

 حـ/ الصندوق    5

 الى حـ / المبٌعات    01         

بٌع بضاعة واستالم نصف قٌمتها نقدا والباقً 

 بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات       01  

 الى مذكورٌن                     

 حـ/ أ.د.      5            

 حـ/ الصندوق      5            

شراء بضاعة وتسدٌد قٌمتها نصف نقدا 

 واالخر بورقة تجارٌة

 

واذا بقى التاجر سلٌمان محتفظا بالورقة فً محفظة االوراق التجارٌة فال ٌسجل شًء الى حٌن 

وفً تارٌخ االستحقاق ستكون هنالك ثالثة احتماالت االول ان ٌسددها  تارٌخ االستحقاق

خها الثانً  ان ٌتفاوض على استبداله بجدٌدة تستحق بعد فترة اخرى مقابل فوائد تاخٌر بتارٌ

 ٌصر على عدم التسدٌد وال التفاوضواالحتمال الثالث ان 

 واذا سدد حسٌن قٌمة الورقة نقدا فٌسجل القٌد كاالتً -االحتمال االول :

 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

 من حـ/ الصندوق        5

 الى حـ / أ.ق     5           

 استالم قٌمة الورقة نقدا وتسلٌمها لحسٌن

 

         

 من   حـ /أ.د.      5    

 الى  حـ / الصندوق     5          

 تسدٌد قٌمة ورقة لسلٌمان واستعادتها 

 

ض وقد ٌحصل ان ال ٌتمكن حسٌن من السداد بتارٌخ االستحقاق وقد ٌتفاو-االحتمال الثانً :

لتاخٌر التسدٌد او ٌمنح سلٌمان ورقة تجارٌة جدٌدة تستحق بعد مدة اخرى مقابل فوائد تاخٌر 

% سنوٌا وفً هذه الحالة تسلم الورقة القدٌمة وتاخذ بدال عنا ورقة 5بنسبة معٌنه كان تكون 

 جدٌد بقٌمة القدٌمة مضافا لها فوائد التاخٌر  وتسجل القٌود التالٌة

 

 

 

 



 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

      

 الجدٌدة حـ/ أ.ق.    من     5..5

 الى مذكورٌن                      

 حـ/ أ.ق. القدٌمة       5           

 حـ/ فوائد تاخٌر دائنة  5..1            

االتفاق على استبدال أ.ق قدٌمة          

والباقً بورقة  باخرى جدٌدة مع فوائد تاخٌر

 تجارٌة

 نمن مذكورٌ             

 حـ/ أ.د. القدٌمة     5       

 حـ/ فوائد تاخٌر  5..1      

 الى حـ / أ.د. الجدٌدة    5..5              

االتفاق على استبدال أ.ق قدٌمة          

والباقً بورقة  باخرى جدٌدة مع فوائد تاخٌر

 تجارٌة

 

على حل مما ٌظطر  التسدٌد وعدم التفاوض واالتفاقاالصرار على عدم  -االحتمال الثالث :

الطرف  الذي   الطرف االول الى اللجوء الى االمحاكم  وفً حال اللجوء ٌتم تسجٌل قٌد باعادة

اصدر الورقة مدٌن والورقة دائن باعتبارها ساقطة وهذا القٌد ٌسجل فقط من طرف الدائن  

 وسٌتم دفع مصارٌف احتجاج ٌتم تحمٌلها الى حسٌن وكما ٌلً

  

 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

      

 حسٌن حـ/     من     5.0

 الى مذكورٌن               

 / أ.ق.حـ     5         

 الصندوق 1.0         

اعتبرت الورقة الغٌة لتخلفه عن دفع قٌمتها  

 وتحمٌله مصارٌف االحتجاج

 

 

ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها بتارٌخ استحقاقها واضافتها الى رصٌده بالمصرف وٌسجل القٌد  -2

 التالً

 من حـ/ أ.ق. برسم التحصٌل     5

 الى حـ/ أ.ق.     5        

 الورقة الى المصرف لتحصٌلها واضافتها الى رصٌده او حسابه الجاري ارسال

وفً تارٌخ استحقاقها تنهض االحتماالت المشار الٌها سابقا اما ان ٌسدد الورقة او ٌتفاوض على تجدٌدها 

 او ٌرفض وٌمتنع عن التسدٌد فٌتم الذهاب الى االحتجاج

 رهن الورقة لدى المصرف لقاء فائدة -3

 للغٌرتظهٌر الورقة  -4


