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 العمليات المصرفية

 

  ةـــات المصرفيـــالعمليأنـــواع: 

 يقوم المصرف بنوعين أساسيين من العمليات المصرفية هي:

التسهيالت المصرفية: وهي مجموعة العمليات التي يقوم بها المصرف ويترتب نتيجتها  -
ات التزام مالي عليه مثل خصم األوراق التجارية، منح القروض والسلف فتح االعتماد

 المستندية.

الخدمات المصرفية: وهي العمليات التي يقوم بها المصرف دون أن يترتب عليه أي التزام  -
مالي مثل قبول الودائع وبيع وشراء العمالت، وقد تأخذ المصارف لقاء هذه الخدمات 

 عموالت أو أجور.

 الخدمات المصرفية:

 عمالئه طلب على بناء مصرفال بها يقوم التي األعمال جميع المصرفية الخدمات تتضمن
 .االقتضاء عند أجر أو عمولة مقابل

 ومن الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف:

فتح الحسابات الجارية الدائنة وقبول الودائع بالعملة المحلية والعمالت األجنبية من مختلف  -
 القطاعات االقتصادية.

 تحصيل السندات التجارية. -

 منح الكفاالت المصرفية -

 وشراء العمالت األجنبية. بيع -

 اصدار وقبول الحواالت. -

 تأجير الصناديق الحديدية. -
 التسهيالت المصرفية:

يحدد المصرف النسب القصوى لكل نوع من أنواع التسهيالت المصرفية التي يمكن منحها 
ودراسة الغرض المطلوبة من  الئتمانعدم التوسع في منح اعلى المصرف يجب لعمالء، و ل

، والحصول على عوائد االستـحقاقتاريخ ها في حصيلة وافية للتثبت من إمكانية تدراسله اجـ
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 .مناسبة لقاء منحها

 ومن التسهيالت المصرفية التي تقدمها المصارف: -

 منح القروض والسلف بضمانات مختلفة. -

 فتح الحسابات الجارية المدينة بضمانات مختلفة. -

 لخارجية.فتح االعتمادات المستندية لتمويل التجارة ا -

 حسم السندات التجارية. -

 

 النقديةات ـــعمليال
 

من أهم أقسام المصرف، فهو المسؤول عن جميع العمليات النقدية التي  يعتبر قسم الصندوق 
تتم في المصرف سواء منها المقبوضات أو المدفوعات والتي تنشأ عن عمليات مصرفية في 

 أقسام المصرف األخرى ويتم ذلك من خالل:

ّّ دوق الرئيسي: الصن -  فرعهو الصندوق المسلح الذي يحتفظ  الصندوق الرئيسي إّن
ويمكن االحتفاظ فيه بشكل  والمستندات شبه النقدية النقدية موجوداتالفيه بجميع   المصرف
 .االستعمال تدعى باالحتياطي بكمية من النقد فائضة عن منفصل

 أقسيي ا صنطاييةم صنطة وتيي  و  ييون   وهييا صناييق الم صنطة   يي  :)التلــر  الصــناديق الفرعيــة -

 ال لجييوا صالة تيي   عطوليي  صسيي لا صنق اليي  طيي  صنصطييلا يو اييةم طيي  لسيي ةم ن ييا طيي  صنق اليي   و

 تقسم بدورها إلى:و   ةاوا صنس م صنطةاا   ن أطل  ضط إال    نطوجواصت صنق ال  فل  

 صناديق المقبوضات. -أ

 صناديق المدفوعات.  -ب

 احد بعمليات القبض والدفع في آٍن واحد.وقد يقوم الصندوق الفرعي الو 

  رف:ـــدوق في المصـــم الصنـــبية لقســـالمحاسالمهام 
تجري في الصندوق عمليات القبض والدفع نقدًا، وتتم عمليات القبض والدفع استنادًا إلى 

 اإلشعارات، أوامر الدفع، أوامر القبض الصادرة عن األقسام المختلفة.
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بنهاية كل يوم يوميته الخاصة مرفقًة بجميع الوثائق واإلشعارات  وينظم قسم الصندوق 
 ومستندات القيد ويرسل هذه اليومية إلى قسم المحاسبة.

ويقوم قسم المحاسبة بعمليات التدقيق والمطابقة بين اليومية الواردة من قسم الصندوق وبين 
يات في الدفاتر المحاسبية المستندات المرفقة بها ومن ثم يجري القيود الالزمة لهذه العمل

 الممسوكة لديه.

 :وظائـف الصندوق الرئيسـ 

تغذية الصناديق الفرعية كل يوم عمل بما يلزمها من نقد، واستالم النقد المتجمع لدى  -3
 أمناء الصناديق الفرعية.

 تغذية الفروع بما تحتاج من نقد واستالم الفائض منه من هذه الفروع. -2

حد المعين في المصرف المركزي أو المصارف األخرى إيداع النقد الفائض عن ال -1
 وسحب ما تحتاجه منها.

 تنظيم المستندات والقيود الخاصة بما سبق. -1

مل ومطابقتها مع القيود الدفترية، ويتم تنظيم جرد الخزينة الرئيسة في نهاية كل يوم ع -1
شعارات ملخص بحركة الصادر والوارد والرصيد النقدي، ويرفق بهذا الملخص جميع اإل

والوثائق ومستندات القيد الضرورية ثم يرسل إلى قسم أو مديرية المحاسبة في المصرف 
الذي يقوم بعمليات التدقيق والمطابقة بين اليومية المساعدة الواردة من قسم الخزينة وبين 
المستندات المرفقة بها، بعد ذلك تسجل القيود الالزمة لهذه العمليات في اليومية الرئيسة 

 المصرف. في

 الصناديق الفرعية للمقبوضات:وظائف ـ 

ض ما ُيْوَدُع لديها من العمالء والمتمثل باإليداع في حسابات الودائع أو تسديد الذمم قب -3
 المترتبة عليهم.

 تسليم المتجمع لديها في نهاية كل يوم عمل إلى الصندوق الرئيسي. -2

حيث تسجل في يومية مساعدة  لكشوفات المتعلقة بهذه المقبوضات،تنظيم المستندات وا -1
 تسمى يومية النقدية الواردة تسجل فيها جميع بنود النقدية المستلمة.

 الصناديق الفرعية للمدفوعات:وظائف ـ 
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 استالم ما يلزمها من نقد كل يوم عمل من الصندوق الرئيسي. -3

شكات مسحوبة على من قبل عمالء المصرف مثل الدفع الفيش المقدمة للصرف  -2
 صادرة عن مختلف أقسام المصرف.الجارية، أوامر الدفع ال الحسابات

 تسليم المتبقي لديها في نهاية اليوم إلى الصندوق الرئيسي. -1

فات المتعلقة بهذه المدفوعات، وتسجل في يومية مساعدة تسمى تنظيم المستندات والكشو  -1
 تسجل فيها جميع بنود النقدية الصادرة.يومية النقدية الصادرة 

 وأجور موظفي المصرف والنفقات اإلدارية المختلفة.دفع رواتب  -1

 

 :الصناديق الفرعية

« سواء في حال القبض أو الدفع»عند إثبات هذه العمليات محاسبيًا يكون الصندوق الفرعي 
دومًا أحد طرفي القيد المزدوج بينما يكون الطرف الثاني نابعًا من وتابعًا إلى أحد األقسام األخرى 

 في المصرف.

وتسجل المقبوضات في الطرف المدين من حساب الصندوق والمدفوعات في الطرف الدائن 
 منه.

 المقبوضات: -

 ألموال الداخلة إلى صندوق المصرف، ومن األمثلة عليها:هي ا

 استالم ودائع تحت الطلب: -3

 إلى حـ / ودائع تحت الطلب من حـ / الصندوق 

 إيداع في الودائع تحت الطلب

 األجل: استالم ودائع -2

 إلى حـ / ودائع ألجل من حـ / الصندوق 

 إيداع أموال في حـ / ودائع ألجل

 استالم ودائع توفير: -1

  من حـ / الصندوق 



 31 

 إلى حـ / ودائع التوفير 
 استالم ودائع التوفير

تحصيل السندات: وهو قيام المصرف بتحصيل األوراق التجارية المقدمة إليه من العمالء  -1
 ذلك في تاريخ استحقاقها مقابل عمولة يحصل عليها المصرف.نيابًة عنهم و 

 إلى حـ / محصلة التسديد من حـ / الصندوق 
 تحصيل السندات رقم ...

قيود بالليرات السورية وقيود »بيع العمالت األجنبية: هنا نكتب نوعين من القيود  -1
 «.بالعمالت األجنبية

 بالليرات السورية: -أ

 ل.س 12بسعر  $100باع المصرف ألحد عمالئه 

 ل.س 1244=  12×  $100

  من حـ / الصندوق             1244
 إلى حـ/القيمة المقابلة للعمالت األجنبية 1244

 سل. 12بسعر  100$بيع 

 بالعملة األجنبية:  -ب

  من حـ / النقد األجنبي        $100
 إلى حـ / صندوق النقد األجنبي  $100

 اثبات النقد األجنبي المباع
 «:األموال الخارجة من الصندوق »المدفوعات: 

 إرسال أموال إلى الفروع: -3

 إلى الصندوق  من حـ/الفرع حـ / جاري 
 ....إرسال فرع دمشق أموااًل إلى فرع 

 سحب ودائع تحت الطلب: -2

 إلى حـ / الصندوق  من حـ/ودائع تحت الطلب
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 المبالغ المسحوبة نقدًا من الودائع                      

 سحب الودائع ألجل وودائع التوفير: -1

 إلى حـ / الصندوق  «أو ودائع التوفير»من حـ/ودائع ألجل 

 دفع رواتب وأجور الموظفين: -1

 

 إلى المذكورين رواتب وأجور الموظفينمن حـ/
 حـ / الصندوق  
 حـ / التأمينات االجتماعية 
 حـ / ضريبة الرواتب واألجور 

 بعد اقتطاع التأمينات االجتماعية والرواتب واألجور دفع رواتب وأجور موظفي المصرف

 منح قروض وسلف: -1

 من حـ/قروض وسلف وحسابات جارية بضمانات مختلفة 
 مذكورين:إلى  

 حـ / الصندوق 
 حـ/ فوائد قروض

 ... قيمته...بضمانة  منح قرض

ن قبل حسم السندات التجارية: هو دفع المصرف لقيمة األوراق التجارية المقدمة له م -1
 أصحابها قبل تاريخ استحقاقها مقابل فوائد وعموالت يحصل عليها المصرف.

 من حـ/السندات التجارية المحسومة
 إلى المذكورين 
 إلى حـ / الصندوق  
 فائدة حسم السنداتإلى حـ /  

 +السندات المحسومة بقيمة... وبفائدة...=

 ل.س. 11يورو بسعر  100شراء العمالت األجنبية: لنفترض أن المصرف اشترى  -1

 بالليرة السورية: -أ

 من حـ / القيمة المقابلة للعمالت األجنبية              1144
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 إلى حـ / الصندوق  1144
 ل.س 11يورو بسعر  344شراء 

 باليورو:  -ب

 من حـ/صندوق النقد األجنبي           يورو344
 إلى حـ / النقد األجنبي يورو 344

 صنطش ةى صث  ت صنق ا صألجق ا

 

 معالجة حاالت الزيادة أو العجز في الصندوق:

من الممكن في بعض الحاالت أن يظهر فرق بين الرصيد الدفتري للصندوق والرصيد الفعلي، 
مما يعني وجود عجز أو فائض في النقدية قد يكون ناتج عن خطأ معين أثناء عملية 

ذلك بمراجعة كشف الحركة اليومي يتم التأكد من صحة الصرف أو التسجيل المحاسبي، وهنا 
 والمستندات، ثم يتم إثبات العجز أو الفائض في دفتر اليومية بالشكل التالي:

 حالة وجود زيادة في الرصيد الفعلي: -1

 ات الزيادة في حساب مؤقت يالقيد التالي:اثبيتم 

 مبلغ الزيادة                من حـ/ الصندوق 

 إلى حـ/ الزيادة النقدية بالصندوق                             مبلغ الزيادة                

 اثبات الزيادة في النقدية في الصندوق رقم.........

وفي حال أثبت شخص ما بالطرق المشروعة أن هذه الزيادة تخصه يقوم المصرف بصرف 
 النقدية  الزيادة له، ويتم اثبات عملية الصرف باقفال الحساب المؤقت الخاص بالزيادة في

 المبلغ المستحق          من حـ/ الزيادة النقدية بالصندوق 

 المبلغ المستحق                         إلى حـ/ الصندوق               

 صرف المبالغ المستحقة للعميل

وإذا لم تثبت أحقية أي شخص بمبلغ الزيادة يتم ترحيلها في نهاية الدورة المالية إلى حساب 
 والخسائر كإيراد بالقيد التالي:األرباح 
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 من حـ/ الزيادة النقدية بالصندوق ××××                 

 إلى حـ/ األرباح والخسائر××××                                     

 اقفال حساب الزيادة النقدية

 حالة وجود نقص في الرصيد الفعلي: -2

 بالقيد التالي: في حساب مؤقت يثبت النقص

 بالصندوق  النقص              من حـ/ العجز النقديمبلغ 

 مبلغ النقص                إلى حـ/ الصندوق           

 اثبات العجز النقدي في صندوق رقم.......

وتتوقف معالجة هذا النقص حسب طبيعة ونوع ومقدار العجز، فمن الممكن تحميل الصراف 
 الحالة تسجل القيود التالية:هذا العجز واعتباره مسئواًل عنه، وفي هذه 

 مقدار العجز          من حـ/ الصراف

 مقدار العجز                  إلى حـ/ العجز النقدي بالصندوق            

 تحميل الصراف بالعجز النقدي

 ثم يسدد الصراف قيمة العجز المترتبة عليه.

ال يستطيع التحكم بها،  أما في حال عدم مسئولية الصراف عن العجز وهو ناتج عن ظروف
 عندها يحمل العجز على حساب األرباح والخسائر

 من حـ/ األرباح والخسائر××××               

 إلى حـ/ العجز النقدي بالصندوق ××××                                   

 اقفال حساب العجز في النقدية

 
 


