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محاضرات محاسبة المنشآت المالجة
المرحلة الثالثة – الكورس األول

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح

اميحاضرج الإٔمى

ىلذىح إمى اميصاسف امذجاسًح
كانت البداٌة األولى لظهور المصارف التجارٌة فً المملكة البابلٌة حوالً 0222عام لبل
المٌبلد ،التً حكمت أكثر ألطار الشرق األوسط واشتهرت اإلمبراطورٌة فً بابل بحضارتها
العرٌمة وبضخامة إنتاجها الفكري والمادي وبتجارتها الواسعة ،وتضمنت شرٌعة حمورابً
مجموعة من األسس والموانٌن لتنظٌم الودابع والمروض والتجارة بٌن المناطك ،وألٌمت
مصارف متعددة فً مناطك اإلمبراطورٌة البابلٌة ،فمد ألٌم مصرف انتشر فً مدٌنة أور على
موانا الخلٌج العربً وتخصص بتجارة المعادن والعاج والمرمر ،وطبٌعة عمل هذه
المصارف ٌشبه ما تمدمه المصارف فً الولت الحالً من لبول الودابع ومنح المروض لماء
سعر فابدة ،ولكن لبول الودابع كان ٌتخذ شكل سلع ومعادن وتحف ثمٌنة ،وكانت هذه العملٌات
تجري بٌن المصرف والعمبلء عن طرٌك إجراء العمود أمام الشهود أو تتم على أساس المسم
بٌن الطرفٌن ،وكانت وسٌلة استبلم الودابع تستعمل على شكل ألواح الطٌن وهً شبٌهة
بالشٌكات الحالٌة .
ومنذ المرن التاسع عشر أخذ عدد المصارف ٌتزاٌد بصورة تدرٌجٌة وكان ٌمتلن هذه
المصارف األغنٌاء من األفراد والعاببلت كً ٌتمكن الدابنون من الحجز على األموال الخاصة
ألصحاب هذه المصارف فً حالة اختبلسها  .فتعتمد المصارف والسٌما المصارف التجارٌة
منها على إلراض األموال ممابل فابدة مضمونة وهذا اإللراض ٌكون بالنتٌجة زٌادة رأس مال
المصرف دون تعرضه لتحمل أٌة خسارة ،فهدف المصارف هو إتاحة األموال للغٌر ممابل
عابد ثابت محدد سلفا ٌ ،تمثل بسعر الفابدة ،وتمضً مصلحة هذه المصارف تشجٌع أكبر عدد
ممكن من هإالء المودعٌن إذ تتجمع لدٌها األموال لتتمكن من إلراضها للعمبلء ممابل فابدة
أعلى .
كما استدعى التوسع الكبٌر فً أعمال المصارف ودورها المهم فً االلتصاد الوطنً
إلى إخضاع هذه المإسسات إلى إشراف الدولة ومرالبتها  ،فتم تؤسٌس المصارف المركزٌة
التً توجه وترالب أعمال الجهاز المصرفً بؤكمله باسم الدولة  ،كما تتولى أٌضا عملٌات
إصدار األوراق النمدٌة (العملة) وإدارة السٌاسة النمدٌة بشكل عام بما ٌتفك ومصلحة االلتصاد
الوطنً.
وتهتم غالبة الدول بتنظٌم النشاط المصرفً واإلشراف علٌه ألهمٌته فً دعم التطور
االلتصادي لتلن الدول ومجتمعاتها ،ومن أهم األعمال التً ٌمارسها هً:
 -1قبول إلودإئع إلنقدية بأنوإعها إلمختلفة .
 -0منح إلتسهيالت إلمرصفية بأنوإعها إلمختلفة.
 -3خصم أو قطع إلكمبياإلت وإلحوإإلت .

-4
-5
-6
-7

-8

منح إلسلف إلشخصية .
إلتسليف عىل مستندإت إلشحن .
إلتسليف لقاء رهن إألسهم وإلسندإت وإلبضائع .
تحصيل إلشيكات وإلكمبياإلت وإلحوإإلت ومستندإت إلشحن .
منح إإلعتمادإت إلمستندية .

تعرٌف المصرف
أطلمت كلمة بنون تجارٌة فً بداٌة األمر على البنون التً تموم بتموٌل العملٌات التجارٌة
التً تستلزم تموٌبل لصٌر األجل ٌمل عن السنة الواحدة  .إال أن التطور االلتصادي وتوسع
العملٌات المصرفٌة جعل البنون التجارٌة تهتم بتمدٌم تموٌبل لؤلنشطة كافة سواء كانت صناعٌة
أم تجارٌة أم خدمٌة أم لهٌؤت خاصة أو حكومٌة ،وكلمة بنن هً كلمة انكلٌزٌة ()Bank
ولٌست عربٌة وهً مشتمة من الكلمة االٌطالٌة ( )Bancoالتً تشٌر إلى منضدة خشبٌة كان
ٌجلس علٌها الصرافون فً مدن شمال إٌطالٌا فً أواخر المرون الوسطى لشراء العمبلت
وبٌعها واستبدالها .
ٌعرف المصرف :بؤنه منشاة تنصب عملٌاتها الربٌسٌة على تجمٌع النمود الفابضة عن حاجة
الجمهور أو منشات األعمال أو الدولة لغرض إلراضها لآلخرٌن وفك أسس معٌنة أو
استثمارها فً أوراق مالٌة محددة.
و كذلن ٌعرف المصرف بؤنه مإسسة نمدٌة تمبل الودابع وتمنح المروض وتمدم خدمات
مصرفٌة متنوعة للعمبلء ،وبهذا المعنى فإن المصرف ٌتولى مهمة تعببة المدخرات من األفراد
والوحدات االلتصادٌة المختلفة التً تمثل جهات الفابض وتمدٌم المروض للوحدات االلتصادٌة
من أفراد وشركات وحكومة التً تمثل وحدات العجز ،وبالولت نفسه تمدم البنون التجارٌة
خدمات حدٌثة ومتنوعة لعمبلبها تتمثل فً تحوٌل العمبلت وتمدٌم استشارات للعمبلء ودفع
أجور الماء والكهرباء وإدارة المحفظة المالٌة نٌابة عن العمبلء وتؤجٌر الخزانات الحدٌدٌة
وخصم األوراق التجارٌة كالسندات والكمبٌاالت وتحصٌل مستحمات العمٌل ودفع الدٌون
المترتبة علٌه .

أنواع المصارف ووظابفها
ٌمكن تمسٌم المصارف إلى مجموعات مختلفة وذلن على وفك أسس ومعاٌٌر معٌنة منها:
 -1طبيعة إلنشاط.
 -0شكل إلملكية .
 -3من حيث عالقتها بالدولة.

● من حيث طبيعة إلنشاط :
أوال :المصارف المركزٌة-:
ٌعد البنن المركزي أهم المإسسات االلتصادٌة فً أٌة دولة من دول العالم فهو األداة الفعالة
التً تتدخل بها الحكومة للتؤثٌر فً السٌاسة االلتصادٌة وخصوصا السٌاسة النمدٌة  ،ولذا فإن
هنان بنكا مركزٌا واحدا فً كل دولة من دول العالم  ،فالبنن المركزي هو انعكاس للتطور
التارٌخً للبلد الذي ٌوجد فٌه  ،لذلن ٌندر التماثل التام بٌن البنون المركزٌة عبر الدول
المختلفة .وهو الجهة التً تحتفظ فٌها البنون بودابعها وكما ٌعد منظم السٌاسة االبتمانٌة
والمحافظ على االستمرار فً السٌاسة النمدٌة فً البلد  ،وهو الجهة المسإولة عن إصدار النمود
وتنظٌم تداولها بالتعاون والتنسٌك مع السلطة المالٌة فً الدولة.
ثانٌا :المصارف التجارٌة -:
ٌعد المصرف التجاري مإسسة متخصصة بمبول الودابع المختلفة الجارٌة وتحت الطلب أو
آلجل وتفتح االعتمادات وتحصل الصكون المسحوبة من العمبلء أو علٌهم وتمنح أنواع
المروض كافة وتموم بؤٌة أعمال مصرفٌة أخرى وال تعد المصارف التً ٌكون عملها الربٌس
التموٌل العماري أو الزراعً أو الصناعً أو ال تمبل الودابع تحت الطلب مصارف تجارٌة ،
وتمتاز المصارف التجارٌة عن غٌرها هو بتخصصها فً لبول وخلك الودابع الجارٌة .
ثالثا :المصارف الصناعٌة-:
هً مصارف تهدف بصفة خاصة إلى تمدٌم العدٌد من التسهٌبلت المباشرة وغٌر المباشرة إلى
المنشاَت الصناعٌة لمدد متوسطة وطوٌلة األجل ،كما تسهم فً إنشاء الشركات الصناعٌة
وبذلن تخرج عن مفهوم المصارف التجارٌة التً تعتمد على اإللراض لصٌر األجل مما ٌزٌد
من نسبة المخاطرة .
وتتمثل وظابف المصارف الصناعٌة بما ٌلً:
 -1منح إلتمويل جزئيا أو كليا ؤلقامة إلمشاري ع إلصناعية أو توسيعها أو تطويرها.
(إلصغية) بهدف إستيعاب إلبطالة وزيادة فرص
 -0تشجيع إلصناعات إلمحلية وإليدوية
ر
إلعمل.
 -3إلقيام بالدرإسات إلالزمة كدرإسات إلجدوى إإلقتصادية وتقديم إلمشورة إؤلدإرية وإلفنية
إلالزمة لبعض إلمشاري ع .
 -4إلمساهمة يف ملكية أسهم بعض إلمشاري ع إلصناعية وتشجيع إلقطاع إلخاص عىل ملكية
أسهمها أيضا.
إلصناع وبما إل يتعارض مع
 -5تقديم إلتسهيالت إإلئتمانية محليا أو خارجيا لتمويل إلقطاع
ي
إلسياسة إإلقتصادية إلعامة للدولة.

رابعا :المصارف الزراعٌة-:
هً منشآت مالٌة تختص بالتموٌل الزراعً بغرض التوسع بالرلعة الزراعٌة للدولة وتحمٌك
أكبر لدر ممكن من المحاصٌل الزراعٌة ،إذ تمنح المصارف الزراعٌة لروضا طوٌلة
ومتوسطة األجل الستصبلح األراضً ولروضا لصٌرة األجل لتموٌل المحاصٌل الزراعٌة
حتى تنضج  ،وتختلف سٌاسة المصرف فً منح المروض على وفك ظروف الدولة التً تعمل
بها كما تختلف المصارف فً تكوٌنها وأغراضها تبعا لذلن ،وللمصارف الزراعٌة وظابف
أهمها:
 -1منح إلتمويل عىل إختالف آجاله ألغرإض إلزرإعية إلمختلفة .
إع .
 -0تشجيع ؤقامة إلمشاري ع إلزرإعية ومشاري ع إلتصنيع إلزر ي
 -3رشإء سندإت إلقروض إلت تصدرها ر
إلشكات إلمساهمة إلعامة إلزرإعية .
ي
إرعي .
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ر
توفي إلمستلزمات إلزرإعية إلرصورية وبأسعار منافسة للمز ر
 -5تمويل عمليات تسويق وتصدير إلمنتجات إلزرإعية.
خامسا :المصارف العمارٌة-:
هً منشآت مالٌة تمتصر على تمدٌم سلف بضمانات عٌنٌة ،وتمدٌم لروض لجمعٌات ومنشاَت
اإلسكان  ،كما تسهم فً تؤسٌس هذه المنشاَت وتعتمد هذه المصارف فً تموٌل نشاطها على
رإوس أموالها والمروض طوٌلة األجل التً تحصل علٌها من المصرف المركزي
والمصارف األخرى والسندات التً تصدرها .ومعظم المروض التً تمنحها هذه المصارف
طوٌلة األجل وأهم وظابف هذه المصارف تتلخص باألتً:
 -1تقديم إلتمويل ؤلقامة إلمشاري ع إلسكانية ولذوي إلدخل إلمحدود جزئيا أو كليا .
للموإطني وبأسعار وأقساط تتناسب مع
 -0تنفيذ إلمشاري ع إؤلسكانية إلخاصة وبيعها
ر
دخولهم .
 -3ؤعدإد إلدرإسات إؤلسيإتيجية حول إلسياسة إلسكانية إلعامة للدولة وإلقيام بالدرإسات
إلسكانية وإؤلحصائية إلالزمة .
 -4تنفيذ إلمشاري ع إإلستثمارية دإخل إلمناطق إلسكانية للمنشأة لتشجيع إإلنتقال ؤليها
توفي فرص إلعمل
إلمهت وإلعمل عىل
إلصغية وبرإمج إلتدريب
وتشجيع إلحرف
ر
ر
ي
للمستفيدين من إلمشاري ع إلسكانية.

 من حيث شكل إلملكية :تنقسم إلمصارف من حيث شكل إلملكية ؤىل-:
أ .المصارف الخاصة :وتؤخذ هذه المصارف شكل الملكٌة الفردٌة أو شركات األشخاص
إذ تعود ملكٌتها إلى شخص واحد أو عابلة واحدة أو مجموعة شركاء.
ب .المصارف المساهمة :وتؤخذ هذه المصارف شكل الملكٌة المساهمة حٌث تكون شركة
أموال مساهمة عامة أو محدودة وتطرح أسهمها لبلكتتاب العام وٌجري تداولها فً
األسواق المالٌة .
ج .المصارف التعاونٌة :وتعود ملكٌة هذا النوع من المصارف إلى جمعٌات تعاونٌة أو
نمابات مهنٌة أو حرفٌة أو عمالٌة أو غٌرها .
● من حيث عالقتها بالدولة :تنقسم إلمصارف من حيث إلعالقة بالدولة ؤىل-:
 .1مصارف إلقطاع إلعام  :وتعود ملكيتها ؤىل إلدولة بشكل كامل مثل إلمرصف إلمركزي
إلت تعود ملكيتها للدولة .
ر
وكثي من مؤسسات إؤلقرإض إلمتخصصة ي
 .0مصارف إلقطاع إلخاص  :وتعود ملكية هذه إلمصارف بشكل كامل ؤىل إلقطاع إلخاص
إإلعتباريي سوإء كانت عىل شكل ر
مشوعات فردية أم رشكات
إلطبيعيي و
بأشخاصه
ر
ر
ر
أشخاص أم شكات أموإل .
 .3مصارف مختلطة ٌ :شترن فً ملكٌة هذه المصارف المطاع العام والمطاع الخاص أي
تشترن الدولة وتسهم فً إنشاء وإدارة مثل هذه المصارف وعادة تلجؤ الدولة إلى حٌازة
أكثر من نصف رأس المال لهذا النوع من المصارف لتضمن السٌطرة علٌه.
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إلمرصف عىل إلنقود بالدرجة إألساس وبعض إلعنارص إلثمينة مما
إعتماد إلنشاط
ي
وبالتاىل تظهر
سيجعل من هذإ إلنشاط معرضا لمخاطر إلشقة وإلتالعب وإإلختالس
ي
إلحاجة ؤىل أنشاء أنظمة رقابية محكمة للحد من تلك إلمخاطر وإلمحافظة عىل
إلموجودإت إلمرصفية وتحديد مسؤوليات إلحيازة.
إلمرصف مما ستجعل من إلنشاط يميل ؤىل
إلمتغيإت إلعالمية يف بيئة إلنشاط
ر
ي
إلت يعمل يف محيطها
إلحرك ومتابعة إلتطورإت
إلجانب
ر
وإلمتغيإت إلحاصلة يف بيئة ي
ي
إلمرصف.
إلت تحكم أدإئها سوإء ذلك يف تحديد نسب
خضوع إلمصارف ؤىل إلمتطلبات إلقانونية ي
إلفائدة أو نسب إلقروض إلممنوحة ؤىل إلودإئع أو نسبة إلمطلوبات ؤىل رأس إلمال .
تامي
وكي حجم إلعمليات إلمرصفية وإلشعة يف إلتنفيذ تتطلب
بسبب تعدد ر
ر
إلت تحتاجها إؤلدإرة لغرض تقييم
معلومات دقيقة وشيعة عن إلحسابات إلمرصفية ي
ومتابعة إلسياسات وإلخطط وإدإرة إلسيولة إلنقدية.
إلت تتطلبها إلجهات إلخارجية وخاصة إلبنك إلمركزي وأجهزة
ر
توفي إلمعلومات ي
إلرقابة وسوق إألورإق إلمالية من خالل أعدإد إلتقارير وإلقوإئم إلمالية عن إلمركز
إلماىل وعن نتيجة نشاط إلعمليات إلمالية وكذلك إلجدإول إؤلحصائية.
ي
إلفرع إلمتخصص بهدف مساعدة
تحليل إلكلف وإؤليرإدإت إلمرصفية حسب إلنشاط
ي
إؤلدإرة يف إتخاذ إلقرإرإت إلسليمة أو إلرشيدة وخصوصا أن معظم تكاليف أنتاج
تعتي من إلتكاليف إلثابتة كاألجور وإقساط إإلندثار ومصاريف
إلخدمات إلمرصفية
ر
تغي حجم إلطلب عىل
إلصيانة وإن هذه إلتكاليف يتحملها إلبنك بصفة دإئمة مهما ر
خدماته سوإء بالزيادة أو إلنقصان.
إلدإخىل يعمل كمرإقب تمر عليه كافة إلمعلومات من
وجود جهاز مركزي للتدقيق
ي
مختلف إألقسام وتدقيقها وإلتأكد من صحتها .
إلمرصف بحيث يمكن تجميع
تبويب إلحسابات تبويبا يتفق مع طبيعة إلتعامل
ي
إلبيانات وإلمعلومات تلقائيا بما يخدم إلتخطيط وإلمتابعة وكذلك ؤجرإء إلمطابقة
إألصولية.

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح – اميحاضرج امثاٌٍح
امَظاو اميحاستٍ اميٖحذ منيصاسف ٕشركاخ امذاىٌُ
بالنظر لخصوصٌة األعمال التً تمارسها المصارف وشركات التامٌن واختبلف أنظمتها عن
الوحدات االلتصادٌة فً المطاعات األخرى من حٌث طبٌعة الخدمات الممدمة وأسلوب انجاز
المعامبلت الٌومٌة مما التضى وضع نظام محاسبً موحد للمصارف وشركات التامٌن من لبل
لجنة مشكلة فً وزارة المالٌة بهدف تسهٌل اإلجراءات المحاسبٌة فً تلن المصارف وشركات
التامٌ ن وبالشكل الذي ٌمكن من توفٌر البٌانات البلزمة إلعمال التخطٌط والرلابة واتخاذ
المرارات الرشٌدة .
وبالتالً ٌحدد الهٌكل التنظٌمً ألٌة منظمة طبٌعة الصبلحٌات وحجم المسإولٌات التً ٌضطلع
بها أي مستوى إداري معٌن ،والمصارف هً تلن الوحدات االلتصادٌة التً ٌرتبط نشاطها
ارتباطا ً مباشرا بإجراءات النظام المحاسبً المابم فٌها .ولد اتضح لنا مما تمدم أن نشاط
المصارف ٌنحصر بالدرجة األساسٌة فً المتاجرة باألموال ،وتمدٌم الخدمات المصرفٌة
للعمبلء ممابل فوابد وعموالت تعد العنصر الربٌس فً إٌراداته ،لذلن ال بد أن ٌكون هنان
تنظٌم إداري معٌن ٌكفل األداء المنظم للمصارف لكً تحمك التدفك السرٌع للبٌانات
والمعلومات المحاسبٌة بٌن فروع المصرف وألسامه من خبلل نظام محاسبً سلٌم وواضح فً
أسالٌبه وإجراءاته إلنتاج البٌانات والمعلومات .
وٌعرف النظام المحاسبً بؤنه ذلن األسلوب المنظم ،أو مجموعة اإلجراءات المنظمة
التً ٌتبعها المحاسب فً تسجٌل وتبوٌب عملٌات المنشاَت المالٌة ،من والع المستندات المإٌدة
لها ،فً الدفاتر والسجبلت المحاسبٌة لغرض بٌان نتٌجة نشاط المنشاَة من ربح أو خسارة
والولوف على حمٌمة مركزها المالً فً نهاٌة مدة مالٌة معٌنة ،فضبل عن ذلن ،فالنظام
المحاسبً هو وسٌلة لتحمٌك إجراءات الرلابة على عناصر اإلنفاق واإلٌراد وأصول وخصوم
المنشؤة ،وتوفٌر المعلومات الضرورٌة لئلدارة العلٌا لترشٌد لراراتها الخاصة باستغبلل
الموارد المتاحة والرلابة علٌها.
وكذلن ٌمكن تعرٌف النظام المحاسبً أنه "مجموعة من المكونات المادٌة وغٌر المادٌة لجمع
البٌانات (مدخبلت) ومعالجتها وتحوٌلها إلى معلومات (مخرجات) فً شكل أنظمة فرعٌة تتبع
نظاما محاسبٌا ربٌسا ً لتحمٌك مجموعة من األهداف لئلدارة وجهات خارجٌة وذلن من خبلل
نظام لبلتصال مع البٌبة الداخلٌة والخارجٌة وبما ٌكفل تحمٌك الرلابة .

تتكون دورة بٌانات النظام المحاسبً فً المصارف من أربعة عناصر ربٌسة هً :
 -1إلمدخالت
هً عبارة عن البٌانات أو المستندات التً تغذي النظام المحاسبً ،وٌمكن تعرٌف
البٌانات بؤنها مجموعة من الحمابك ال تفٌد فً اتخاذ المرارات وفٌما ٌتعلك بمدخبلت النظام
المحاسبً فً المصارف فهً عبارة عن مجموعة من المستندات المإٌدة للمعامبلت المصرفٌة
وٌمكن تمسٌم هذه المجموعة المستندٌة إلى لسمٌن:
إلت يتم ؤعدإدها من قبل إلمرصف نفسه لتالءم طبيعة عمله
وه ي
● مستندإت دإخلية  :ي
إلمحاست إلمتبع مثل :ؤيصاإلت إؤليدإع وإلقبض ،مستندإت إلخصم
ونظامه
ري
وإؤلضافة،إستالم إألمانات  ....إلخ .
وغيهم مثل :قسائم إؤليدإع
إلت يتم ؤعدإدها من قبل إلعمالء ر
ه ي
● مستندإت خارجية  :ي
وغيها.
وإيصاإلت سحب إلنقدية ر
وال شن أن طبٌعة عمل المصارف وضرورة مراعاة لواعد الضبط الداخلً والمحاسبً
فً تسجٌل العملٌات ،فانه ٌتم استخدام كبل النوعٌن من المستندات إذ ٌتم المٌد من والع
المستندات الخارجٌة فً مجموعة من الدفاتر فً حٌن تستخدم المستندات الداخلٌة فً المٌد فً
مجموعة أخرى من الدفاتر .
وتعد المجموعة المستندٌة فً المصارف من الممومات األساسٌة التً ال ٌستغنى عنها لعدة
مبررات منها:
إلت يستعان بها يف نقل وتوصيل وإثبات بيانات
أ .تمثل إلمستندإت إألدوإت إلرئيسة ي
وإلغي .
وبي إلمرصف
ر
إلت تتم دإخل إلمرصف ر
إؤلحدإث وإلمعامالت ي
كثي من إلمشكالت .
ب .تعد إلمستندإت إألدلة إلموضوعية لحسم ر
ت .تعد إلمستندإت أدإة مهمة لتسهيل أعمال إلمرإجعة وإلرقابة إلدإخلية .
ث .تعد إلمستندإت إلدليل إلمادي للتأكد من صحة إلقيود إلمحاسبية .
تتمي إلمجموعة إلمستندية يف إلمصارف بوجود مستندإت خاصة بكل قسم من
ج.
ر
إألقسام إلمرصفية .
-0

عمليات إلمعالجة

وهً اإلجراءات التً ٌتم بواسطتها تحوٌل البٌانات ( المدخبلت ) إلى معلومات تتم عن
طرٌك اإلثبات فً دفاتر الٌومٌات المساعدة ودفتر الٌومٌة العام والترحٌل إلى دفتر األستاذ
المساعد ودفتر األستاذ العام  .وتمثل المجموعة الدفترٌة نوعا آخر من الممومات األساسٌة
لنظام المعلومات المحاسبً فً المصارف إذ تحمك مجموعة من الممٌزات للنظام منها :

إلت تستخدم يف تبويب إلمعامالت إلمتعلقة
 -1تعد إلمجموعة إلدفيية من أهم إألدوإت ي
إلت تتم دإخل إلمرصف .
باألنشطة إلمختلفة ي
 -0تستخدم كمصدر ؤلعدإد إلتقارير وكوسيلة لحفظ إلمعلومات لمدة طويلة .
 -3إلمخرجات
هً عبارة عن المعلومات التً ٌمكن تعرٌفها :بؤنها مجموعة من الحمابك تفٌد فً
اتخاذ المرارات أو هً عبارة عن مخرجات النظام المحاسبً الناتجة عن عملٌة معالجة
المدخبلت .وتتمثل المخرجات بالموابم المالٌة التً تشمل الحسابات الختامٌة ( بٌان باإلرباح
والخسابر ،لابمة الدخل ،لابمة المركز المالً ،لابمة التدفمات النمدٌة ) كما تشمل أٌضا ً
م جموعة من التمارٌر أهمها تمرٌر السٌولة ،تمرٌر عن الحسابات الجارٌة الدابنة والمدٌنة،
تمرٌر عن العمبلت األجنبٌة ،مٌزان المراجعة ٌومً وشهري وكشف الحركة الٌومً ،التمارٌر
الخاصة بالمصرف المركزي .
 -4ؤدإرة إلبيانات :
وٌمصد بإدارة البٌانات تنظٌم المدخبلت وعملٌات التشغٌل بطرٌمة معٌنة ٌمكن التحكم
بالمدخبلت للوصول إلى المخرجات فً الولت المناسب وبالشكل المناسب وكما تتضمن إدارة
البٌانات أسلوب تحدٌث البٌانات واستعادتها.
حٌث أن أهم الصفات (السمات) التً اتصف بها النظام المحاسبً الموحد للمصارف وشركات
التامٌن هً:
 -1الو ضوح :حٌث ٌتم توضٌح الحلمات الربٌسٌة للنظام بالشكل الذي ٌملل من الجدل
واالجتهادات عند التطبٌك.
 -0البساطة والمرونة فً التطبٌك :حٌث ٌموم النظام بتوفٌر البٌانات والمعلومات التً تحتاجها
اإلدارة والمحاسب المانونً والبنن المركزي إلغراض الرلابة والتخطٌط وتمٌٌم األداء .
 -3وحدة النظام وشمولٌته :أن وحدة النظام المحاسبً الموحد للمصارف وشركات التامٌن لم
تتؤثر أو تهمل خصوصٌات كل من المطاع المصرفً ولطاع التامٌن .
 -4اعتمد النظام المحاسبً الترلٌم العشري :حٌث اعتمد النظام المحاسبً الترلٌم العشري
والتبوٌب المتسلسل والمنطمً والمتجانس لحسابات الدلٌل بهدف وضع الحسابات على الحاسب
االلكترونً بشكل ٌإدي إلى تجمٌع البٌانات تلمابٌا وفك التبوٌب بما ٌخدم التخطٌط والمتابعة
والرلابة والحسابات المومٌة.
أما أهم المبادئ واألسس التً اعتمدها النظام فهً:
 -1اعتماد مبدأ االستحماق فً كافة التصرفات المالٌة وباألخص فً نهاٌة السنة المالٌة مع
التؤكٌد على األهمٌة النسبٌة لمبالغ المعامبلت التً تجرٌها المصارف.

 -0اعتماد الحسابات المتمابلة ضمن حسابات المٌزانٌة العمومٌة إلظهار المركز المالً
والتزامات ومسإولٌات الوحدة االلتصادٌة وحمولها بصورة واضحة تطبٌما لمبدأ االلتزام
وتؤمٌنا لممومات الرلابة والضبط الداخلً وتمٌٌم أداء تلن الوحدات.
 -3اعتماد تبوٌب الحسابات فً الدلٌل المحاسبً بشكل ٌظهر طبٌعة نشاط كل من المطاع
المصرفً ولطاع التامٌن .
 -4التمٌٌز بٌن النشاط الجاري والنشاط االستثماري وكذلن التمٌٌز بٌن النشاط االعتٌادي
والنشاط االستثنابً.
-5تبوٌب األصول الثابتة (الموجودات الثابتة) حسب طبٌعتها واستخدامها فً نشاط تلن
الوحدات االلتصادٌة.
والبد هنا من توضٌح اإلطار العام للنظام المحاسبً الموحد للمصارف وشركات التامٌن وكما
ٌلً( :حسابات المٌزانٌة العمومٌة وحسابات النتٌجة).
أوال :حسابات المٌزانٌة العمومٌة
رقع

اسع الحداب

الجليل

رقع

اسع الحداب

الجليل

1

السػجػدات

2

السصمػبات

11

السػجػدات الثابتة

21

رأس السال االحتياشي

12

مذخوعات تحت التشفيح

22

التخريرات

13

حقػق الدحب الخاص

23

السخرز لمعخاق مغ حقػق

14

حدابات االئتسان الشقجي

15

االستثسارات

الدحب الخاص
24

القخوض السدتمسة

16

السجيشػن

25

حدابات جارية وودائع

17

الحىب

26

الجائشػن

18

الشقػد

27

حدابات عسمية اإلصجار

19

الحدابات الستقابمة السجيشة

28

حدابات العسميات الجارية

ثانٌا :حسابات النتٌجة
اسم الحساب
رلم
الدلٌل

رلم
الدلٌل

اسم الحساب

3

المصروفات

4

اإلٌرادات

31

رواتب وأجور

43

إٌراد النشاط الخدمً

32

المستلزمات سلعٌة

44

إٌراد العملٌات المصرفٌة

33

المستلزمات الخدمٌة

45

إٌراد العملٌات التؤمٌنٌة

34

مصروفات العملٌات المصرفٌة

46

إٌراد االستثمار

35

مصروفات العملٌات التؤمٌنٌة

48

اإلٌرادات التحوٌلٌة

37
38
39

االندثار
مصروفات تحوٌلٌة
المصروفات األخرى

49

اإلٌرادات األخرى

الدجالت السحاسبية السدتخجمة في السرارف
قبل الجخػل في مػضػع السعالجة السحاسبية لمعسميات السرخفية في ضل الشطام السحاسبي
السػحج والخاص بيحا القصاع البج مغ التعخف عمى أنػاع الدجالت والسدتشجات السحاسبية التي
تدتخجم في السشذات السرخفية بذكل عام حيث قج تختمف مغ مرخف إلى أخخ حدب نػع
العسميات وحجسيا وكاالتي:
 -1الدجالت اإللدامية :وتتسثل بدجالت اليػمية العامة وسجل األستاذ العام حيث تقػم شعبة
السحاسبة في السرخف بالتدجيل في سجل اليػمية العامة مغ واقع الججاول السحاسبية السعجة
مغ قبل كل شعبة مغ شعب السرخف حيث تتع مصابقة ىحا الدجل ويتع التخحيل مشو إلى سجل
األستاذ العام الحي تصابق أرصجتو بيجف أعجاد ميدان السخاجعة لمتأكج مغ صحة العسميات .
 -2الدجالت االختيارية :وىي الدجالت الفخعية (السداعجة) التي تتصمبيا حاجة العسميات
السرخفية مثل سجالت حدابات التػفيخ وسجالت الحدابات الجارية .

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح – اميحاضرج امثامثح
اميعامجاخ اميحاستٌح معينٌاخ شعتح أىاٍح امصَذٕق
وه تلك إلغرفة إلمجهزة
شعبة أمانة إلصندوق يف إؤلدإرة إلعامة  :وتسىم بالغرفة إلحصينة ي
مخولي وتعد من إلشعب
بقاصات حديدية لحفظ إلنقود وإل يجوز إلدخول ؤليها ؤإل من قبل
ر
تجهي فروع إلمرصف بالنقدية عن طريق هذه إلشعبة
إلمهمة يف إؤلدإرة إلعامة حيث يتم
ر
إف حيث تقوم هذه إلشعبة
وإلمرصف بصورة عامة يجهز بالنقد من قبل إلبنك إلمركزي إلعر ي
إف وتحتفظ به يف غرفتها إلحصينة
بدور إلوسيط ي
فه تستلم إلنقدية من إلبنك إلمركزي إلعر ي
تمهيدإ لتسديد إحتياجات إلفروع من إلنقدية .
كاألت:
إف يكون إلقيد
ي
 -1عند إستالم إلنقدية من قبل إلبنك إلمركزي إلعر ي
×××× من ح /نقد يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /نقد لدى إلمصارف 183
كاألت:
تجهي إلفرع بالنقد يكون إلقيد
 -0عند
ر
ي
×××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
×××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
إلحسابات إلمدينة إلمتبادلة ( : )163يفتح هذإ إلحساب لدى إؤلدإرة إلعامة للمرصف
وفروعه ويشمل إلمعامالت إلمدينة وإلدإئنة إلمتبادلة فيما بينها.
إلمعت ينظم عادة (أشعار مدين) ويقصد
مالحظة :عند ؤرسال إلنقد إلمطلوب ؤىل إلفرع
ي
باؤلشعار إلمدين تبليغ بالكمية إلمجهزة له من إلنقد.
شعبة أمانة إلصندوق يف إلفروع :وتشابه ؤعمالها ؤىل حد ما أعمال أمانة إلصندوق يف إؤلدإرة
باإلت:
إلعامة ويمكن تلخيصها
ي
 -1عند إستالم فرع إلمرصف إلنقد إلمرسل من إؤلدإرة إلعامة بموجب إؤلشعار إلمدين
إلتاىل:
يسجل إلقيد ي

×××× من ح /نقد يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163
إجعي بعد إستيفاء كافة إؤلجرإءإت إلخاصة بالدفع يتم تأيد
 -0عند دفع أي مبلغ ؤىل إلمر ر
إلتاىل:
إلدفع بختم ر
أمي إلصندوق ويسجل إلقيد ي
×××× من ح /إلحساب إلمختص
×××× ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181
أمي إلصندوق ويسجل إلقيد
 -3عند ؤيدإع مبالغ يف إلصندوق يتم تأيد إإلستالم بختم ر
إلتاىل :
ي
×××× من ح /نقدية يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /إلحساب إلمختص ××
منفصلي إألول بمجموع
إلرسىم قيدين
أمي إلصندوق يف نهاية إلدوإم
ر
 -4ثم ينظم ر
ي
إلثات بمجموع إلمدفوعات علما أن مفردإت إلمقبوضات
إلمقبوضات وإلقيد
ي
كاألت:
أمي إلصندوق وتكون
وإلمدفوعات مثبتة يف جدإول خاصة لدى ر
ي
قيد إلمقبوضات:
×××× من ح /نقدية يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /إلمقبوضات إلنقدية ××
قيد إلمدفوعات :
×××× من ح /إلمدفوعات إلنقدية ××
×××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
يعي عن
إستيإد وإستالم إلنقد
إسلي (إلمرإسل هو إصطالح ر
 -5عند ر
إألجنت من إلمر ر
ري
إلمحىل يف تنفيذ إلعمليات إلمرصفية
إلت يتعامل معها إلمرصف
ي
إلمصارف إألجنبية ي
إلرئيس.:
إألت يف إلفرع
إلت تتم خارج إلقطر) يتم أجرإء إلقيد ي
ي
ي

×××× من ح /أورإق نقدية أجنبية 186
×××× ؤىل ح /نقدية لدى إلمصارف إلخارجية 187
إسلي ويتم
حيث يمثل إلطرف إلدإئن للقيد إلحساب إلجاري للمرصف إلمفتوح لدى إلمر ر
إلقيد إلمذكور بالعملة إلمحلية إلمعادلة للعملة إألجنبية بسعر إلرصف إلسائد.
إلتاىل:
تجهي إحد إلفروع بهذإ إلنقد يقوم إلفرع
 -6عند
ر
إلرئيس بتسجيل إلقيد ي
ي
×××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
×××× ؤىل ح /أورإق نقدية أجنبية 186
إألجنت يقوم بتسجيل إلقيد أدناه:
أما إلفرع إلمختص فعند إستالمه إلنقد
ري
×××× من ح /أورإق نقدية أجنبية 186
×××× ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163
إلتاىل:
إلمعت ببيع إلنقد
 -7عند قيام إلفرع
إألجنت يسجل إلقيد ي
ري
ي
×××× من ح /نقد يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /أورإق نقدية أجنبية 186
×××× ؤىل ح /أيرإد بيع ر
وشإء إألورإق إلنقدية إألجنبية 4413
إألجنت) يكون
إألجنت وذلك بإرساله ؤىل إلمرإسل (إلمرصف
 -8عند تصدير إلنقد
ري
ري
كاألت:
إلقيد
ي
×××× من ح /نقد لدى إلمصارف إلخارجية 187
×××× ؤىل ح /أورإق نقدية أجنبية 186
تمرين( )1يف بدإية يوم إلعمل يف  0218/3/1كان رصيد إلموجود إلنقدي يف خزإنة مرصف
إلرئيس هو ( )19مليون دينار وقد تمت إلعمليات أدناه يف ذلك إليوم:
إلرشيد
ي

أمي إلصندوق من إلخزإنة يف بدإية إليوم مبلغ ( )0522222دينار.
 -1سحب ر
كاألت:
 -0كانت إلمقبوضات إلنقدية يف ذلك إليوم
ي
حكوم.
 1322222دينار ؤيدإعات يف إلحسابات إلجارية إلدإئنة /قطاع
ي
إلتوفي.
 1152222دينار عن ؤيدإعات يف حسابات
ر
 1752222دينار عن ؤيدإعات ودإئع نقدية ثابتة .
كاألت:
 -3كانت إلمدفوعات إلنقدية يف نفس إليوم
ي
 1182222دينار عن مسحوبات من إلحسابات إلجارية إلدإئنة  /قطاع خاص أفرإد.
إلتوفي.
 1452222دينار عن مسحوبات من حسابات
ر
إلمطلوب:
 -1أجرإء إلقيود إليومية إلالزمة للعمليات أعاله يف شعبة أمانة إلصندوق.
بأمي إلصندوق.
 -0وإجرإء إلقيود إلمحاسبية إلخاصة ر
وف إلخزإنة نهاية إليوم.
 -3وإستخرإج إلرصيد إلدفيي للنقد يف إلصندوق ي
إلح

ل:

قيود إلمقبوضات إلنقدية:
إلحكوم:
 -1قيد إلمقبوضات إلنقدية  /حسابات جارية دإئنة  /إلقطاع
ي
 1322222من ح /نقد يف إلصندوق 181
حكوم 0511
 1322222ؤىل ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع
ي
إلتوفي:
 -0قيد إلمقبوضات إلنقدية  /حساب
ر
 1152222من ح /نقد يف إلصندوق 181
إلتوفي 0501
 1152222ؤىل ح /حسابات
ر
 -3قيد إلمقبوضات إلنقدية  /ودإئع نقدية ثابتة:
 1752222من ح /نقد يف إلصندوق 181
 17522222ؤىل ح /إلودإئع إلثابتة 0531

قيود إلمدفوعات إلنقدية:
 -1قيد إلمدفوعات إلنقدية  /إلحسابات إلجارية إلدإئنة /قطاع خاص أفرإد.
 1182222من ح /حسابات جارية دإئنة /قطاع خاص أفرإد 0517
 1182222ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181
إلتوفي :
 -0قيد إلمدفوعات إلنقدية  /حسابات
ر
إلتوفي 0501
 1452222من ح /حسابات
ر
 1452222ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181
بأمي إلصندوق :مجموع إلمقبوضات لذلك إليوم :
إلقيود إلخاصة ر
إلتاىل:
 4022222 = 1752222 + 1152222 + 1322222ويسجل إلقيد ي
 4022222من ح /نقد يف إلصندوق 181
 4022222ؤىل ح /إلمقبوضات إلنقدية
مجموع إلمدفوعات إلنقدية لذلك إليوم:
 0632222 = 1452222 + 1182222ويسجل إلقيد إلتا يىل :
 0632222من ح /إلمدفوعات إلنقدية
 0632222ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181
إستخرإج إلرصيد إلدفيي للنقدية يف إلصندوق نهاية إليوم :
رصيد إلنقد يف إلصندوق يف بدإية إليوم = إلمبلغ إلمسحوب يف بدإية إليوم  +إلمقبوضات
إلنقدية – إلمدفوعات إلنقدية .
 4272222 = 0632222 – 4022222 + 0522222دينار رصيد إلدفيي للنقدية يف
إلصندوق نهاية إليوم .

إستخرإج إلرصيد إلدفيي لخزإنة إلمرصف يف نهاية إليوم:
رصيد خزإنة إلمرصف يف نهاية إليوم = رصيد إلخزإنة يف إليوم إلسابق – إلمبلغ إلمسحوب يف
بدإية إليوم  +رصيد إلدفيي للنقدية يف إلصندوق يف نهاية إليوم.
 02572222 = 4272222 + 0522222 – 19222222دينار رصيد خزإنة إلمرصف يف
نهاية إليوم.
إلفعىل بعد إلجرد
تمرين ( : )0بافيإض وبالرجوع ؤىل بيانات إلتمرين ( )1أن إلموجود إلنقدي
ي
يىل وحسب إإلفيإضات إلتالية :مع
(رصيد إلنقد يف إلصندوق) لدى ر
أمي إلصندوق كان كما ي
إلعلم أن إلرصيد إلدفيي هو ( )4272222دينار .
4270000

3970000

4070000

ه إلقيود إلالزم تسجيلها يف ظل كل حاله عىل حده.
إلمطلوب  :ما ي
إلفعىل مطابق للرصيد إلموجود يف إلسجالت.
 -1إل يسجل قيد إلن إلرصيد
ي
 -0هذه إلحالة تدل عىل وجود نقص أو فرق ربي إلرصيد إلمسجل بالسجالت وإلرصيد
يىل :
إلفعىل إلموجود يف إلصندوق مقدإره ( )122222وكما ي
ي
إلفعىل ( 122222 = )3972222دينار إلعجز
إلرصيد إلدفيي ( – )4272222إلرصيد
ي
يىل :
ويسجل إلقيد أدناه يف حالة عدم تسديد إلعجز أو إلنقص من قبل أم ري إلصندوق .وكما ي
 122222من ح /فروقات نقدية 1665
 122222ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181
إألت:
وعند تسديد إلمبلغ إلحقا يسجل إلقيد ي
 122222من ح /نقد يف إلصندوق 181
 122222ؤىل ح /فروقات إلنقدية 1665
 -3هذه إلحالة تدل عىل وجود زيادة مقدإرها ( )022222دينار ربي إلرصيد إلمسجل
يىل:
بالسجالت وإلرصيد
إلفعىل وكما ي
ي

وف حالة
إلرصيد
إلفعىل ( – )4072222إلرصيد إلدفيي ( 022222 = )4272222دينار .ي
ي
إلتاىل 022222 :من
يدع بعائديه إلمبلغ يف نهاية ذلك إليوم يسجل إلقيد
عدم ظهور من
ي
ي
022222ح /نقد يف إلصندوق 181
 022222ؤىل ح /إلزيادة يف إلصندوق 0668
كاألت022222 :
وعند تسديد مبلغ إلزيادة لمن تثبت أحقية إلمبلغ له فيما بعد يكون إلقيد
ي
022222من ح /إلزيادة يف إلصندوق 0668
 022222ؤىل ح /نقد يف إلصندوق 181

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح  -اميحاضرج امشاةعح
اميعامجاخ اميحاستٌح مشعتح امحساةاخ امجاسًح

نوعي :
يف هذه إلشعبة تكون إلحسابات إلمفتوحة من قبل زبائن إلمرصف عىل
ر
وه إلحسابات إلمفتوحة لصالح زبائن (عمالء) إلمرصف سوإء
 -1إلحسابات إلجارية إلدإئنة :ي
طبيعيي أو رشكات أو مؤسسات حكومية وأرصدة هذه إلحسابات تكون دإئنة
كانوإ أفرإد
ر
لصالح أصحابها وإل يجوز إلسحب منها ؤإل بحدود إلرصيد إلدإئن ،ويمكن تقسيم هذه
إلحسابات حسب إلقطاعات ؤىل إألنوإع إلتالية:
●
●
●
●
●

حكوم
حسابات جارية دإئنة  /قطاع
ي
حسابات جارية دإئنة  /قطاع عام
ماىل
حسابات جارية دإئنة  /قطاع ي
تعاوت
حسابات جارية دإئنة  /قطاع
ي
حسابات جارية دإئنة  /قطاع مختلط

0511
0510
0513
0514
0515

● حسابات جارية دإئنة  /قطاع رشكات وجمعيات 0516
● حسابات جارية دإئنة  /قطاع خاص أفرإد 0517
إلخارج 0518
● حسابات جارية دإئنة  /قطاع إلعالم
ر ي
وف هذإ إلنوع يضع إلمرصف تحت ترصف صاحب إلحساب
 -0إلحسابات إلجارية إلمدينة :ي
معي يستطيع سحبه مت يشاء دون
إلجاري إلدإئن (إلذي يقدم إلضمانات إلكافية) مبلغ ر
إشيإط توفر رصيد لديه ويطلق عليه مرصفيا (إلسحب عىل إلمكشوف) ويتقاض إلمرصف
فوإئد من خالل منحه لهذه إلتسهيالت ،ويقوم إلمرصف بغلق رصيد إلزبون (إلعميل) إلجاري
إلدإئن بالحسابات إلجارية إلمدينة عند منحة إلتسهيالت إلمرصفية أي يصبح رصيد إلزبون
إلجاري إلدإئن (صفر) وإن هذه إلحسابات جرى تقسيمها حسب إلقطاعات إلمذكورة سابقا .
●
●
●
●
●
●
●
●

1431
حكوم
حسابات جارية مدينة  /قطاع
ي
1430
حسابات جارية مدينة  /قطاع عام
1433
ماىل
حسابات جارية مدينة  /قطاع ي
1434
تعاوت
حسابات جارية مدينة  /قطاع
ي
1435
حسابات جارية مدينة  /قطاع مختلط
حسابات جارية مدينة  /قطاع رشكات وجمعيات 1436
1437
حسابات جارية مدينة  /قطاع خاص أفرإد
إلخارج 1438
حسابات جارية مدينة  /قطاع إلعالم
ر ي

يىل وحسب إلقطاعات :
وتكون إلمعالجة إلمحاسبية إلجارية تكون كما ي

إؤلي

دإع

إلتاىل:
 -1عندما يكون إؤليدإع يف إلحسابات إلجارية بصيغة نقدية ينظم إلقيد ي
×××× من ح /نقدية يف إلصندوق 181
×××× ؤىل ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة وحسب إلقطاع  143أو 051
 -0عندما يكون إؤليدإع بصيغة (صك مسحوب عىل نفس إلمرصف) يكون إلقيد :
×××× من ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة (حساب إلعميل إلساحب)

×××× ؤىل ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة ( حساب إلعميل إلمودع)
 -3عندما يكون إؤليدإع بصيغة (صك مسحوب عىل حساب عميل لدى فرع أخر دإخل
كاألت:
إلمحاست
إلمدينة) يكون إلقيد
ي
ري
××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
××× ؤىل ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة (حساب إلعميل إلمودع)
 -4أما ؤذإ كان إلصك مسحوب عىل مرصف يقع خارج إلمدينة فهناك ؤجرإءإت محاسبية
سنتناولها ضمن إلحوإإلت إلدإخلية.
 -5ويكون إؤليدإع يف إلحساب إلجاري نتيجة لقيام إلمرصف بقيد إلتسوية حسب طلب
إلعميل عن ؤيدإع مبالغ تعود له نتيجة إلمعامالت إلمرصفية مثل ؤيدإع (تأمينات إعتمادإت
مستنديه ،كمبيالة مخصومة لصالحة) حيث يتم ؤيدإع إلمبالغ إلمذكورة بموجب قيد إلتسوية
إلتاىل:
ي
××× من ح /إلحساب إلمختص (تأمينات  ،كمبياإلت مخصومة)
××× ؤىل ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة (حسب إلقطاع)

إلسح

ب

 -1يتم إلسحب من إلحسابات إلجارية بموجب صكوك محررة من قبل إلعميل صاحب
كاألت:
إلمحاست
إلحساب ويكون إلقيد
ي
ري
××× من ح /إلحسابات إلجارية إلدإئنة أو إلمدينة (حسب إلقطاع)
××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
 -0قد يكون إلسحب بموجب قيد تسوية مثل تثبيت إلفوإئد إلمدينة إلمستحقة عىل
إلحسابات إلجارية إلمدينة أو تسديد قيمة كمبيالة مخصومة إستحقت عىل إلعميل حيث يتم
إلتاىل:
أجرإء إلقيد ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية إلمدينة أو إلدإئنة (حسب إلقطاع)

××× ؤىل ح /إلحساب إلمتأثر (فوإئد  ،تأمينات )
إلت تمت يف شعبة إلحسابات إلجارية لمرصف إلرشيد
يىل إلعمليات ي
ىثـــــــال سكً ( )1فيما ي
فرع  /إلسعدون وخالل شهر تموز 0217
 -1يف  7/3أودعت ؤحدى رشكات إلقطاع إلمختلط مبلغ نقدي مقدإره ( )8522222دينار يف
حسابها إلجاري لدى إلمرصف.
 -0يف  7/8طلب إلزبون (إلعميل) دمحم من إلمرصف تحويل مبلغ ( )522222دينار من
إلتوفي إلخاص به لدى إلمرصف ؤىل حسابه إلجاري إلمدين وقد تم أجرإء إلالزم من
حساب
ر
قبل إلمرصف.
 -3يف  7/15قامت ؤحدى إلجمعيات إلتعاونية بإيدإع مبلغ ( )3222222دينار يف حسابها
ر
إلت لديها
إلجاري إلدإئن وبموجب صك (شيك) مسحوب عىل ؤحدى شكات إلقطاع إلخاص ي
حساب جاري دإئن لدى نفس إلفرع.
 -4يف  7/05أودعت ؤحدى إلجهات إلحكومية مبلغ ( )822222دينار بموجب صك
ر
إليموك /
إلت لديها حساب جاري دإئن يف فرع ر
مسحوب عىل ؤحدى شكات إلقطاع إلمختلط ي
مرصف إلرشيد.
 -5يف  7/31إستحقت فوإئد عىل إلحساب إلجاري إلمدين إلحد إلعمالء (إلزبائن) قطاع
خاص بلغ مجموعها ( )65222دينار وقد تم إستقطاعها من حسابه إلجاري.
إلمطلوب :تسجيل إلقيود إليومية إلالزمة للعمليات أعاله يف سجالت مرصف إلرشيد  /فرع
إلسعدون
إلح

ل

 -1يف 7/3
 8522222من ح /نقدية يف إلصندوق 181
 8522222ؤىل ح /حسابات جارية دإئنة /قطاع مختلط 0515
تسجيل ؤيدإعات نقدية يف إلحساب إلجاري إلدإئن ألحدى رشكات إلقطاع إلمختلط .

 -0يف 7/8
إلتوفي 0501
 522222من ح /حسابات
ر
 522222ؤىل ح /حسابات جارية مدينة /قطاع خاص /أفرإد 1437
إلتوفي للزبون دمحم ؤىل حسابه إلجاري إلمدين.
تسجيل تحويل مبلغ من حساب
ر
 -3يف 7/55
 3222222من ح /حسابات جارية دإئنة قطاع خاص /أفرإد 0517
تعاوت 0514
 3222222ؤىل ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع
ي
تسجيل ؤيدإع مبلغ بصك من ؤحدى إلجمعيات إلتعاونية يف حسابها إلجاري إلدإئن.

 -4يف 7/55
 822222من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
حكوم 0511
 822222ؤىل ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع
ي
إليموك.
تسجيل ؤيدإعات ؤحدى إلجهات إلحكومية بموجب صك مسحوب عل فرع ر
 -5يف 7/35
 65222من ح /حسابات جارية مدينة /قطاع خاص  /أفرإد 1437
 65222ؤىل ح /فوإئد إلحسابات إلجارية إلمدينة 4400
تسجيل تسوية إستحقاق فوإئد عىل إلحساب إلجاري إلمدين ألحد إلعمالء .

مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رقم ( )5حدثت إلعمليات أدناه يف مرصف إلرشيد  /فرع إلثورة :88

سام تسهيالت مرصفية (سحب عىل إلمكشوف) بمبلغ ( )15مليون دينار ،
 -1منح إلزبون
ي
وكان لديه رصيد جاري دإئن يبلغ ( )1مليون دينار.
سام مبلغ وقدره ( )3مليون دينار من حسابه إلجاري إلمدين نقدإ .
 -0سحب إلزبون
ي
سام شيك ألمر إلزبون سالم قيمته ( )0مليون دينار وهو زبون لنفس
 -3حرر إلزبون
ي
إلمرصف وأودعه يف حسابه إلجاري إلدإئن للزبون سالم.
سام يف حسابه إلجاري إلمدين شيك قدره ( )4مليون دينار مسحوب عىل
 -4أودع إلزبون
ي
مرصف أخر دإخل إلمدينة.
سام ( )1مليون دينار
 -5بلغت إلفوإئد إلمستحقة عىل إلحساب إلجاري إلمدين للزبون
ي
سام.
إستقطعها إلمرصف من إلحساب إلجاري إلمدين للزبون
ي
إلمطلوب :تسجيل قيود إليومية إلالزمة يف سجالت مرصف إلرشيد /فرع إلثورة.
إلح

ل:

محاست ألنه إل توجد عملية
 -1عند منح إلتسهيالت للزبون من قبل إلمرصف إل نسجل قيد
ري
سحب من إلمبلغ إلممنوح للزبون أو ؤيدإعات له وإنما يتم غلق أو قفل إلحساب إلجاري
سام يف حسابه إلجاري إلمدين ونسجل إلقيد إأل يت:
إلدإئن للزبون
ي
 1222222من ح /حسابات جارية دإئنة  /خاص أفرإد 0517
 1222222ؤىل ح /حسابات جارية مدينة  /خاص أفرإد 1437
سام يف حسابه إلجاري إلمدين
عن غلق إلحساب إلجاري إلدإئن للزبون
ي
 3222222 -0من ح /حسابات جارية مدينة  /خاص أفرإد 1437
 3222222ؤىل ح /إلنقدية يف إلصندوق 181
سام من حسابه إلجاري إلمدين .
عن تسجيل مسحوبات إلزبون
ي
 0222222 -3من ح /حسابات جارية مدينة  /خاص أفرإد 1437
 0222222ؤىل ح /حسابات جارية دإئنة  /خاص أفرإد 0517

سام ألمر إلزبون سالم عىل نفس إلفرع.
عن تسجيل شيك محرر من إلزبون
ي
 4222222 -4من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
 4222222ؤىل ح /حسابات جارية مدينة /خاص أفرإد 1437
سام مسحوب عىل مرصف دإخل إلمدينة يف حسابه
عن تسجيل ؤيدإع شيك من إلزبون
ي
إلجاري إلمدين .
 1222222 -5من ح /حسابات جارية مدينة  /خاص أفرإد 1437
 1222222ؤىل ح /فوإئد إلحسابات إلجارية إلمدينة 4400
سام.
عن تسجيل فوإئد مدينة مستحقة عىل إلحساب إلجاري إلمدين للزبون
ي

محاسبة المنشآت المالجة – المحاضرة الخامسة
المعالجات المحاسبجة في شعبة حسابات التوفجر والودائع الثابتة
التوفي
أوال :حسابات
ر
-1إؤليدإع:
إألت :
إ -عندما يكون إؤليدإع بصيغة نقد من قبل إلزبون يكون إلقيد ي
×××من ح /نقد يف إلصندوق 181
إلتوفي 0501
××× ؤىل ح /حسابات
ر
معي
ب -عندما يكون إؤليدإع بموجب قيد تسوية مثال يطلب إلعميل أو إلزبون سحب مبلغ ر
كاألت ××× :من ح /إلحسابات
إلتوفي فيكون إلقيد
من حسابه إلجاري وإيدإعه يف حساب
ر
ي
إلجارية إلدإئنة أو إلمدينة  /حسب إلقطاع
إلتوفي 0501
××× ؤىل ح /حسابات
ر

إلتوفي
ج -قد يكون إؤليدإع بموجب شيك كما يف حالة وجود شيك ألمر صاحب حساب
ر
إلتوفي وسوف تكون إلمعالجة إلمحاسبية بإجرإء قيد تسوية
ويرغب بإيدإع مبلغه يف حساب
ر
مماثل لما تم يف إلحالة إلسابقة.

-0إلسحب:
إلتوفي من قبل صاحب إلحساب وإلذي هو إلمخول إلوحيد
إ -يتم إلسحب من حساب
ر
إلتاىل:
بالسحب إلنقدي من حسابه ويتم أجرإء إلقيد ي
إلتوفي 0501
×××× من ح /حساب
ر
×××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
معي من حساب ؤىل
ب -وقد يكون إلسحب بموجب قيد تسوية كان يطلب إلزبون نقل مبلغ ر
كاألت:
حساب أخر أو تسديد دين بذمته ويكون إلقيد
ي
إلتوفي 0501
××× من ح /حساب
ر
××× ؤىل ح /إلحساب إلمختص ××
ج -يكون إلسحب عن طريق عمليات إلتحويل كان يتقدم إحد إلعمالء للمرصف بطلب
توفيه إلذي يوجد يف فرع أخر خارج مدينة إلفرع إلذي تمت
تحويل مبلغ من حساب ر
مرإجعته وهنا تتم معالجة إلموضوع باعتباره حوإلة دإخلية مبتاعة أو سندإ برسم إلتحصيل
إلتوفي فعند تنفيذه
بالنسبة للفرع إلذي تمت مرإجعته أما بالنسبة للفرع إلذي لديه حساب
ر
كاألت:
للسحب يكون إلقيد
ي
إلتوفي 0501
××× من ح  /حسابات
ر
××× ؤىل ح /إلحسابات إلمدينة إلمتبادلة 163
ثانيا :الودائع النقدية
وه عبارة عن عقد يخول بموجبه إلمرصف بتملك إلنقود إلمودعة لديه وإلترصف بها بما
ي
إلمهت مع إليإمه برد مبلغها للمودع بالتاري خ إلمتفق عليه مقابل فائدة يدفعها
يتفق ونشاطها
ي

غي محددة
وه ودإئع ر
إلمرصف لصاحب إلوديعة .وتنقسم إلودإئع ؤىل -1 :إلودإئع إلوقتية :ي
وف هذه إلحالة إل يليم إلمرصف بدفع
بمدة زمنية معينة ويحق للمودع سحبها ر
حي إلطلب ي
فوإئد عنها.
وف
إلت تحدد مدتها إلزمنية مسبقا وتكون مشمولة بالفائدة ي
وه إلودإئع ي
 -0إلودإئع إلثابتة :ي
حالة سحبها قبل إلمدة إلزمنية إلمحددة فيحرم صاحبها من إلفائدة.
إلت يشيط لسحبها أشعار إلمرصف قبل إلسحب من قبل
وه إلودإئع ي
 -3إلودإئع باؤلنذإر :ي
كبية وتكون إيظا مشمولة
إلعميل بمدة مناسبة متفق عليها وغالبا ما تكون مبالغ هذه إلودإئع ر
بالفائدة من قبل إلمرصف.
كاألت:
وه
ي
أما إلمعالجة إلمحاسبية للودإئع ي
ؤيدإع إلوديعة.
إألت:
 -1عند إؤليدإع إلنقدي يسجل إلقيد ي
××× من ح /نقدية يف إلصندوق 181
××× ؤىل ح /إلودإئع إلنقدية (حسب نوعها) 053
 -0إؤليدإع بموجب قيد تسوية عندما ينقل إلعميل مبلغ من حسابه إلجاري لدى إلمرصف ؤىل
إلتاىل:
حساب إلودإئع يتم أجرإء إلقيد ي
××× من ح /إلحساب إلمختص ××
××× ؤىل ح /إلودإئع إلنقدية حسب نوعها 053
كاألت:
 -3قد يكون إؤليدإع بموجب شيك مسحوب عىل نفس إلمرصف ويكون إلقيد
ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية إلمدينة أو إلدإئنة وحسب إلقطاع 051/143
××× ؤىل ح /إلودإئع إلنقدية حسب نوعها 053
 -4وقد يكون إؤليدإع بموجب شيك مسحوب عىل مرصف أخر دإخل إلمدينة فيكون إلقيد
كاألت :
ي

××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
××× ؤىل ح /إلودإئع إلنقدية حسب نوعها 053
إلمرصف عىل تزويد صاحب إلوديعة بعد إستكمال معاملة إؤليدإع بما يسىم
وقد جرى إلعرف
ي
بصك إلوديعة وهذإ إلصك بمثابة وصل يؤيد حق إلمودع تجاه إلمرصف .

سحب إلوديعة.
كاألت ؤذإ كانت إلوديعة وقتية:
 -1عند سحب إلوديعة إلنتهاء مدتها يكون إلقيد
ي
××× من ح /إلودإئع إلنقدية حسب نوعها 053
××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
 -0أما ؤذإ كانت إلوديعة ثابتة فيجب عىل إلمرصف إحتساب فائدة إلوديعة أوإل وتسجيل
إلتاىل:
إلقيد ي
××× من ح /فوإئد إلودإئع إلثابتة 3400
××× ؤىل ح /إلفوإئد إلمستحقة 06631
إلتاىل:
وعند إلدفع يسجل إلقيد ي
××× من ح /إلفوإئد إلمستحقة 06631
××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
أو ××× ؤىل ح /إلحساب إلجاري ××
وف حالة رغبة صاحب إلوديعة تجديدها تغلق إلوديعة إلسابقة وتنظم وديعة جديدة
 -3ي
يىل:
برقم جديد ويكون إلقيد كما ي
××× من ح /إلودإئع إلنقدية (حسب رقمها بالرقم إلقديم ) 053
××× ؤىل ح /إلودإئع إلنقدية (حسب نوعها بالرقم إلجديد) 053

 -4أما ؤذإ لم يرإجع صاحب إلوديعة إلثابتة لسحبها أو تجديدها عند إإلستحقاق فيتم أجرإء
إلتاىل:
إلقيد ي
××× من ح /إلودإئع إلنقدية إلثابتة 0531
غي إلمطالب بها 0697
××× ؤىل ح /إلفوإئد إلمستحقة ر
إلتاىل:
 -5وعند مرإجعة صاحب إلوديعة إلثابتة إلستالمها فيسجل إلقيد ي
غي إلمطالب بها 0697
××× من ح /إلفوإئد إلمستحقة ر
××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
مثــــــــال  /تمت إلعمليات أدناه يف مرصف إلرإفدين /
إلتوفي
وف شعبة حسابات
ر
إلرئيس ي
ي
خالل شهر كانون إألول شهر (.)10
توفي بمبلغ ( )85222دينار
 -1يف  10/5رإجع إلزبون مسعود إلمرصف وطلب فتح حساب ر
وقد أودع إلمبلغ نقدإ.
إلتوفي إلخاص به لدى
 -0يف  10/12طلب إلعميل مرتض من إلمرصف تغذية حساب
ر
إلمرصف من حسابه إلجاري إلدإئن  /لدى نفس إلفرع بمبلغ ( )182222دينار .
توفي ودفع
 -3يف  10/03سحب إلعميل كامل مبلغ وقدره ( )505222دينار من إلحساب إل ر
إلمبلغ له نقدإ.
إلتوفي عن إلعام
ؤجماىل إلفوإئد إلمستحقة ألصحاب حسابات
 -4يف  10/31بلغ
ر
ي
( )3576522دينار.
إلرئيس.
إلمطلوب :تسجيل قيود إليومية للعمليات أعاله يف سجالت مرصف إلرإفدين /
ي
إلح

ل:

يف 10/5

 85222من ح /نقدية يف إلصندوق 181
إلتوفي 0501
 85222ؤىل ح /حسابات
ر

إلرئيس.
توفي باسم إلزبون مسعود يف مرصف إلرإفدين إلفرع
عن فتح حساب ر
ي
يف  182222 10/12من ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع خاص أفرإد 0517
إلتوفي 0501
 182222ؤىل  /حسابات
ر
إلتوفي إلخاص به من حسابه إلجاري إلدإئن لدى نفس إلفرع.
عن تغذية حساب
ر
إلتوفي 0501
يف  505222 10/03من ح /حسابات
ر
 505222ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
إلتوفي إلخاص به نقدإ.
عن سحب إلعميل كامل مبلغ من إلمال من حساب
ر
إلتوفي 3401
يف  3756522 10/31من ح /فوإئد حسابات
ر
 3756522ؤىل ح /فوإئد مستحقة 06631
إلتوفي خالل إلسنة .
ؤجماىل إلفوإئد إلمستحقة ألصحاب حسابات
عن تسجيل
ر
ي

مثــــــــــال  /تمت إلعمليات أدناه يف مرصف إلرشيد  /فرع إإلعظمية :
عىل مبلغ وقدره ( )122222دينار كوديعة ثابتة ولمدة ( )6أشهر
 -1يف  3/1أودع إلزبون ي
وبفائدة سنوية (.)%9
عىل إلمرصف وطلب تجديد إلوديعة مع إلفوإئد لمدة ( )6أشهر
 -0يف  9/1رإجع إلزبون ي
أخرى.
عىل إلوديعة إلثابتة مع إلفوإئد نقدإ من إلمرصف
 -3يف  3/1من إلعام
إلتاىل سحب إلزبون ي
ي
أعاله.
إلمطلوب :تسجيل إلقيود إليومية للعمليات أعاله يف سجالت مرصف إإلعظمية.
إلح ل:
يف  122222 3/1من ح /نقدية يف إلصندوق 181

 122222ؤىل ح /إلودإئع إلثابتة  /قطاع خاص أفرإد 0531
عن تسجيل ؤيدإعات إلزبون كوديعة ثابتة لدى مرصف إلرشيد  /إإلعظمية.
يف  122222 9/1من ح /إلودإئع إلثابتة  /قطاع خاص أفرإد 0531
4522

من ح /فوإئد إلودإئع إلثابتة

3400

 124522ؤىل ح /إلودإئع إلثابتة /قطاع خاص أفرإد 0531
عىل.
عن تسجيل تجديد إلوديعة إلثابتة مع إلفوإئد لمدة ( )6أشهر أخرى للزبون ي
إلفائدة = إلمبلغ × معدل إلفائدة × إلفية إلزمنية
إلفائدة =  4522 = 10/6 × %9 × 122222فوإئد إلودإئع إلثابتة لمدة ( )6أشهر من تاري خ
 .9/1 --------- 3/1تضاف عىل إلمبلغ ( 124522 = )4522 +122222إلمبلغ إلجديد
للوديعة إلثابتة إلجديدة.
يف  10/31نهاية إلسنة إلمالية تحتسب فوإئد لمدة ( )4أشهر من تاري خ 10/31 – 9/1
وكاإلت 3135 = 10/4 × %9 × 124522 :إلفائدة ألربعة أشهر .ونسجل إلقيد:
ي
 3135من ح /فوإئد إلودإئع إلثابتة 3400
 3135ؤىل ح /فوإئد مستحقة 36631
عىل إلوديعة مع إلفوإئد
وف  3/1من إلعام إلجديد وبعد إنتهاء فية إلتجديد وسحب إلزبون ي
ي
إلتاىل:
إلمستحقة للعام إلسابق وكذلك إلفوإئد للعام
إلحاىل نقدإ نسجل إلقيد ي
ي
 124522من ح /إلودإئع إلثابتة  /قطاع خاص أفرإد 0531
 3135من ح /إلفوإئد إلمستحقة
 1567.5من ح /فوإئد إلودإئع إلثابتة
 129020.5ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق

06631
3400
181

عىل مبلغ إلوديعة وإلفوإئد إلمستحقة للسنة إلسابقة وفوإئد إلسنة إلحالية
عن سحب إلزبون ي
يىل :
لمدة ( )0شهر من  3/1 ------- 1/1للسنة إلحالية  .وكما ي
 1567.5 = 10/0 × %9 × 124522مبلغ إلفائدة للسنة إلحالية

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح – اميحاضرج امسادسح
شعتح امحٖالاخ امذاخنٌح
إلت يقدمها إلمرصف لخدمة عمالئه
ر
تعتي إلحوإلة إلدإخلية ؤحدى إلعمليات إلمرصفية ي
معي من إلمال ؤىل طرف أخر عن طريق
وإلموإطني لتسهيل أعمالهم ،أي تحويل مبلغ ر
ر
معيني  .وتقسم إلحوإإلت إلدإخلية من حيث طبيعتها ؤىل ثالثة
إلمرصف يف مكان وزمان
ر
إقسام:
أوال :الحهاالت الجاخمية السباعة ..بموجب هذإ إلنوع يقبل إلمرصف طلب شخص ما سوإء
معي ؤىل شخص أخر مستفيد يف مكان أخر حيث يقوم
كان عميال له أو إل عىل تحويل مبلغ ر
هذإ إلشخص بدفع إلمبلغ ؤىل إلمرصف لغرض إلتحويل.
 -1عند إستالم إلمبلغ من قبل إلمرصف يسجل إلقيد إآل يت:
××× من ح /نقدية يف إلصندوق 181
أو××× من ح /حسابات جارية حسب إلقطاع
ؤىل مذكورين
××× ح /حوإإلت دإخلية مباعة 0564
××× ح /مصاريف إتصاإلت مسيدة 4480
××× ح /عمولة إلحوإإلت إلدإخلية إلمباعة 4431

 -0ثم يرسل أشعار دإئن بالمبلغ ؤىل إلفرع إلمسحوبة عليه إلحوإلة (مكان إلمستفيد) بعد
وكاإلت:
أجرإء قيد ؤرسال إلحوإلة
ي
××× من ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمباعة 0564
××× ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163

إلتاىل :
 -3عند إستالم إلفرع إلمرسلة أليه إلحوإلة وإؤلشعار يسجل إلقيد ي
××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
××× ؤىل ح /حوإإلت إلفروع إلمسحوبة عىل إلمرصف 0561
 -4ثم يقوم هذإ إلفرع بإشعار إلمستفيد بوصول إلحوإلة لصالحه ويطلب منه مرإجعة
إألت:
إلمرصف إلستالم إلمبلغ ،وعند إستالم إلمستفيد للمبلغ يسجل إلقيد ي
××× من ح /حوإإلت إلفروع إلمسحوبة عىل إلمرصف 0561
××× ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181
أمي مرصف إلرإفدين  /رإغبة خاتون وطلب تحويل
مث ال  /بتاري خ  11/09رإجع إلسيد ر
مبلغ ( )1522222دينار ؤىل إلسيد عالء إلساكن يف محافظة إلبرصة وقد قام إلمرصف باتخاذ
ما يلزم بعد إستقطاع أجور بريد ( )12222دينار وعمولة مرصف ( )52222دينار وقد تم
ؤرسال إلحوإلة لفرع إلبرصة وإلذي إستلمها يف  10/1وبتاري خ  10/5سدد فرع إلبرصة مبلغ
إلحوإلة ؤىل إلمستفيد (إلسيد عالء) نقدإ.
فرع رإغبة خاتون وإلبرصة.
إلمطلوب :تسجيل إلقيود إليومية إلالزمة يف ي
سجالت فرع رإغبة خاتون
11/09
 1562222من ح /نقدية يف إلصندوق 181
ؤىل مذكورين
 1522222ح /حوإإلت دإخلية مباعة 0564

سجالت فرع إلبرصة
10/1
 1522222من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
 1522222ؤىل ح /حوإإلت إلفروع إلمسحوبة

 12222ح /مصاريف إتصاإلت مسيدة 4480
 52222ح /عمولة إلحوإإلت إلدإخلية 4430

عىل إلمرصف 0561

11/09

10/5

 1522222من ح /حوإإلت دإخلية مباعة 0564
 1522222ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163

 1522222من ح /حوإإلت إلفروع إلمسحوبة عىل
إلمرصف 0561
 1522222ؤىل ح /نقدية يف إلصندوق 181

وه حوإإلت أو شيكات تقدم للمرصف من
ثانيا :الحهاالت الجاخمية السبتاعة (السذتخاة) ..ي
قبل زبائنه لغرض رصفها وإستالم قيمتها وعادة ما تكون هذه إلحوإإلت مسحوبة عىل فروع
إلمرصف إألخرى ف مدن أخرى فيقوم إلمرصف بابتياعها ر
صاف
(شإئها) لقاء عمولة وتسديد
ي
ي
مبلغها للمستفيد ومتابعة تحصيل مبلغها من إلشخص إلمسحوبة عليه.
ر
إلتاىل:
 -1عند شإء إلحوإلة من قبل إلمرصف يسجل إلقيد ي
××× من ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمبتاعة (إلمشيإة) 1445
ؤىل مذكورين
××× ح /عمولة إلحوإإلت إلدإخلية 4431
××× ح /مصاريف إإلتصاإلت إلمسيدة 4480
××× ح /إلحسابات إلجارية حسب إلقطاع  143أو 051
 -0ثم ترسل إلحوإلة ؤىل إلفرع إلمسحوبة عليه لغرض إلتحصيل  ،أما إلقيود إلمحاسبية لدى
كاألت:
فه
إلفرع إلمسحوبة عليه إلحوإلة ي
ي
إلتاىل :
 عند إستالم إلندإء
إلهاتف يحجز إلمبلغ ويتم أجرإء إلقيد ي
ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية حسب إلقطاع  143أو 051
××× ؤىل ح /إلمبالغ إلمحجوزة هاتفيا 05190

إلتاىل:
 عند إستالم إلفرع إلمسحوبة عليه إلحوإلة يقوم بإجرإء إلقيد ي
××× من ح /إلمبالغ إلمحجوزة هاتفيا 05190
××× ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163
 ثم يقوم إلفرع إلمسحوبة عليه إلحوإلة بإرسال أشعار دإئن ؤىل إلفرع (إلمرسل للحوإلة)
إلتاىل عند
يعلمه بتسديد إلمبلغ ويقوم إلفرع إلمرسل للحوإلة أو إلشيك بإجرإء إلقيد
ي
إستالم إؤلشعار:

××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
××× ؤىل ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمبتاعة 1445
وف حالة أعادة (إلشيك) إلحوإلة من قبل إلفرع إلمسحوبة عليه لعدم أمكانية تحصيلها
 -3ي
إلتاخيية من إلحساب إلجاري
يقوم إلفرع إلمرسل للحوإلة أو إلشيك بتييل مبلغها مع إلفوإئد
ر
إلتاىل:
للزبون بالقيد ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية حسب إلقطاع  143أو 051
ؤىل مذكورين
××× ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمبتاعة 1445
تأخي تسديد إلحوإإلت إلمبتاعة 4433
××× ح /فوإئد ر
إليموك وقدم شيك بمبلغ
مث ال /بتاري خ  8/3رإجع إلسيد كريم مرصف إلرشيد  /ر
( )522222دينار مسحوب عىل فرع بابل وقد وإفق إلمرصف عىل إبتياعه بعد حجزه هاتفيا ،
إليموك إستوف عموإلت مرصفية ( )32222دينار وأجور بريد ( )12222دينار
علما أن فرع ر
وف  8/10أرسل فرع بابل ؤشعارإ بتسجيل إلمبلغ لصالح
وسدد
صاف إلمبلغ نقدإ للسيد كريم .ي
ي
إليموك.
فرع ر
إليموك وبابل  ،علما أن محرر
إلمطلوب :تسجيل قيود إليومية إلالزمة يف سجالت
فرع ر
ي
إلشيك لديه حساب جاري دإئن لدى فرع بابل قطاع خاص  /رشكات .

امحـــــــــــــــــه/
سجلاخ فشع امٌشىٖك
8/3

سجلاخ فشع ةاةه
8/3

 522222من ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمبتاعة  522222من ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع
خاص رشكات 0516
(إلمشيإة) 1445
ؤىل مذكورين
 522222ؤىل ح /إلمبالغ إلمحجوزة هاتفيا
 32222ح /عمولة إلحوإإلت إلدإخلية 4431
 12222ح /مصاريف إتصاإلت مسيدة 05190 4480
 462222ح /نقدية يف إلصندوق 181

8/11

8/11

 522222من ح /حسابات مدينة متبادلة 163

 522222من ح /إلمبالغ إلمحجوزة هاتفيا 05190

 522222ؤىل ح /حوإإلت دإخلية مبتاعة 1445

 522222ؤىل ح /حسابات مدينة متبادلة 163

مث ال  /بالرجوع ؤىل إلمثال إلسابق إفيض إنه بتاري خ  8/3تم إبتياع إلشيك من قبل فرع
تبي عدم أمكانية
ر
إليموك دون حجزه هاتفيا  ،وعند وصول إلشيك ؤىل فرع بابل بتاري خ  8/5ر
إليموك إلذي قام بدوره بتحصيل
تحصيله لعدم كفاية إلرصيد فتم أعادة إلشيك ؤىل فرع ر
إلتاخيية إلبالغة ( )02222دينار يف تاري خ .8/9
مبلغ إلشيك من إلسيد كريم نقدإ مع إلفوإئد
ر
إليموك وبابل.
فرع ر
إلمطلوب :تسجيل إلقيود إليومية إلالزمة يف سجالت ي
امحـــــــــــــــــــــه
سجلاخ فشع امٌشىٖك

سجلاخ فشع ةاةه

8/3
8/3
 522222من ح /إلحوإإلت إلدإخلية إلمبتاعة لا ًسجه كٌذ

(إلمشيإة) 1445

ؤىل مذكورين
 32222ح /عمولة إلحوإإلت إلدإخلية 4431
 12222ح /مصاريف إتصاإلت مسيدة 4480
 462222ح /نقدية يف إلصندوق 181

8/5
لا ًسجه كٌذ
8/9
 502222من ح /نقدية يف إلصندوق 181
ؤىل مذكورين
 522222ح /حوإإلت دإخلية مبتاعة 1445
تأخي تسديد إلحوإإلت
 02222ح /فوإئد
ر
إلمبتاعة 4433

ثامثا :امسفادج اميسحٖةح عنى اميصرف...
وىي نػع مغ أنػاع الحػاالت الجاخمية تدحب بشاءا عمى شمب أحج السخاجعيغ سػاء الحيغ ليع
حداب جاري مع السرخف أو ال ،وتكػن مدحػبة ألمخ جيات معيشة ويدتػفي السرخف لقاء
ذلظ عسػالت.
 .1عشج تشطيع الدفتجة ألمخ جية معيشة يدجل القيج التالي:
 xxxمغ ح /نقج في الرشجوق أو الحدابات الجارية
إلى محكػريغ
xxxح /الدفاتج السدحػبة عمى السرخف 2562
xxxح /عسػلة إصجار الدفاتج4471

 .2عشج تقجيع الدفتجة مغ قبل الجية السدتفيجة لغخض تحريل مبمغيا يدجل القيج التالي:
 xxxمغ ح /الدفاتج السدحػبة عمى السرخف 2562
 xxxإلى ح /نقج في الرشجوق أو الحدابات الجارية
مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال/
بتاريخ  11/5شمبت إحجى شخكات السقاوالت /قصاع خاص مغ مرخف الخشيج  /الفخع
الخئيدي تشطيع سفتجة ألمخ إحجى الجيات الحكػمية بسبمغ  4500000ديشار وقج
استػفى السرخف نقجا إضافة لسبمغ الدفتجة عسػلة إصجار  50000ديشار .وفي تاريخ
 11/25شمبت الجية الحكػمية إضافة مبمغ الدفتجة إلى حدابيا الجاري الجائغ السفتػح
لجى نفذ السرخف.
السصمػب /تدجيل قيػد اليػمية الالزمة
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل/
11/5
 4550000مغ ح /نقج في الرشجوق 181
إلى محكػريغ
 4500000ح /الدفاتج السدحػبة عمى السرخف 2562
 50000ح /عسػلة إصجار الدفاتج4471
11/25
 4500000مغ ح /الدفاتج السدحػبة عمى السرخف 2562
 4500000إلى ح /الحدابات الجارية الجائشة قصاع حكػمي2511

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح  ...اميحاضرج امساةعح
شعتح امحٖالاخ امخاسجٌح

التحػيل الخارجي بسعشاه العام ىػ مبادلة عسمة محمية بعسمة أجشبية وتكػن الحػاالت الخارجية صادرة مغ
السرخف إلى خارج العخاق أو واردة أليو مغ الخارج ومغ أمثمة الحػاالت الخارجية التحػيل إلغخاض الدفخ
واإليفاد إلى الخارج  ،وتقدع الحػاالت الخارجية إلى ما يمي:
 -1الحػاالت الخارجية السباعة.
 -2شيكات السدافخيغ.
 -3الحػاالت الخارجية السبتاعة (السذتخاة)
 -4الحػاالت الخارجية السدحػبة عمى السرخف.
 -5الحػاالت الخارجية السدحػبة عمى السرخف بخسع التغصية.

أوإل :إلحوإإلت إلخارجية إلمباعة
ويشذا ىحا الشػع مغ الحػاالت السرخفية إلغخاض تحػيل مجخػالت األجانب والعخب الحيغ
يعسمػن في العخاق إلى ذوييع في الخارج وعادة ما يتع استيفاء السبمغ السعادل لمعسمة األجشبية
بالجيشار العخاقي مع إضافة العسػالت والسراريف الستختبة عمى عسميات إرسال الحػاالت وبعج
إتسام كافة اإلجخاءات الخاصة بالتحػيل تدجل القيػد التالية:
 -1عشج استالم مبمغ الحػالة مغ قبل السرخف يكػن القيج كاألتي:

×× ح /نقجية في الرشجوق 181
×× ح /الحػاالت الخارجية السباعة 2572
×× ح /عسػلة الحػاالت الخارجية 4432
×× ح /مراريف االتراالت السدتخدة 4482

 -2عشج تحػيل مبمغ الحػالة الخارجية يكػن القيج كاألتي:
×× ح /الحػاالت الخارجية السباعة 2572
×× ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
 -3إذا قام بالتحػيل احج الفخوع التابعة لمسرخف فيكػن القيج كاألتي:
×× ح /الحػاالت الخارجية السباعة 2572
×× ح /حدابات مجيشة متبادلة 163
 -4ثع يشطع الفخع أشعار دائغ ويخسل إلى شعبة السرارف الخارجية في السرخف الخئيدي،
وعشج استالم اإلشعار مغ قبل شعبة السرارف الخارجية في السرخف الخئيدي أعاله
يتع أجخاء القيج التالي:
×× ح /حدابات مجيشة متبادلة 163
×× ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541

مثال  /راجع احج العاممين األجانب السرخف وطمب تحهيل مبمغ ( )2000000ديشار إلى ذويو في بمجه،
وقج بمغت مراريف عسمية التحهيل ( )20000ديشار عسهلة و( )3000ديشار مراريف مدتخدة.
السظمهب )1( :بافتخاض أن السرخف الحي راجعو العامل األجشبي ىه مرخف الخشيج الخئيدي فسا ىي
القيهد الالزمة؟
السظمهب )2( :بافتخاض أن مرخف الخشيج  /الحارثية ىه الحي قام بعسمية التحهيل بشاءا عمى طمب
العامل األجشبي  ،وقج تم تشظيم أشعار لذعبة السرارف الخارجية  /السرخف الخئيدي إلعالمو بعسمية
التحهيل وقج أجخى الالزم  ،فسا ىي القيهد السحاسبية الالزمة في سجالت مرخف الخشيج  /الحارثية
ومرخف الخشيج الخئيدي.
الحل  /السظمهب األول
عشج استالم مبمغ التحهيل من قبل السرخف يدجل القيج التالي( :حهالة خارجية مباعة)
 2023000ح /نقجية في الرشجوق 181
 2000000ح /الحهاالت الخارجية السباعة 2572
 20000ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
 3000ح /مراريف االتراالت السدتخدة 4482
عشج تحهيل مبمغ الحهالة الخارجية السباعة يكهن القيج كاألتي:
 2000000ح /الحهاالت الخارجية السباعة 2572
 2000000ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541

السظمهب الثاني
سجالت فخع الحارثية

 2023000ح /نقجية في الرشجوق 181

سجالت الفخع الخئيدي
ال يدجل قيج

 2000000ح /الحهاالت الخارجية السباعة 2572

 20000ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
 3000ح /مراريف االتراالت السدتخدة 4482

 2000000ح /حهاالت خارجية السباعة 2572

 2000000ح /حدابات مجيشة متبادلة 163

 2000000ح /حدابات مجيشة متبادلة 163

 2000000ح /حدابات مرارف خارجية مع

السرخف 2541

ثانيا :شيكات المسافرين
وىي عبارة عن شيكات بشسهذج خاص يدود بيا السدافخين وىي بسثابة عسمة أجشبية بحهزتيم يسكن
ترخيفيا من أي بمج حدب األعخاف السرخفية وىي سيمة التجاول ويتهفخ فييا عشرخ األمان والثقة  .أما
السعالجات السحاسبية فيي كالتالي:
 .1عشج استالم اإلدارة العامة لمسرخف شيكات السدافخين يتم أجخاء القيج التالي (بالكيسة االعتبارية) حيث
تفدخ الكيسة االعتبارية بأنيا الكيسة التي يعتسجىا السرخف لمعسمة األجشبية واستشادا لشذخة األسعار
الخسسية:
××× من ح /شيكات السدافخين بحهزة السرخف 1974
××× إلى ح /مقابل شيكات السدافخين بحهزة السرخف 2974
 .2عشجما يتم تجييد احج الفخوع التابعة لمسرخف بكسية من ىحه الذيكات يجخي القيج التالي وىه عكذ
القيج الستقابل بكيسة كسية الذيكات السخسمة لمفخوع:
××× من ح /مقابل شيكات السدافخين بحهزة السرخف 2974
××× إلى ح /شيكات السدافخين بحهزة السرخف 1974
أما بخرهص الفخع التابع السدتمم لذيكات السدافخين فيقهم بتدجيل القيهد التالية:
أ.عشج استالم شيكات السدافخين من الفخع الخئيدي :

××× من ح /شيكات السدافخين بحهزة الفخع 1975
××× إلى ح /مقابل شيكات السدافخين بحهزة الفخع 2975
ب.عشج قيام الفخع التابع ببيع شيكات السدافخين لمدبائن:
××× من ح /نقجية في الرشجوق 181
××× إلى ح /شيكات السدافخين السباعة 2574
××× إلى ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
ج.يشظم الفخع أشعار دائن مخفق بججول يسثل تفاصيل الذيكات السباعة ويدجل قيج التحهيل بكيسة شيكات
السدافخين إلى السرخف الخئيدي:
××× من ح /شيكات السدافخين السباعة 2574
××× إلى ح /حدابات مجيشة متبادلة 163
ومن ثم يعكذ القيج الستقابل وكاالتي:
××× من ح /مقابل شيكات السدافخين بحهزة الفخع 2975
××× إلى ح /شيكات السدافخين بحهزة الفخع 1975
.3عشج استالم شعبة شيكات السدافخين من قبل السرخف الخئيدي لإلشعار الجائن مع الججاول السخفقة
يتم أجخاء القيج التالي:
××× من ح /حدابات مجيشة متبادلة 163
××× إلى ح /شيكات السدافخين السباعة 2574

 .4يتم تقجيم الذيكات السباعة التي بحهزة السدافخين لغخض صخفيا في احج البمجان وعشجما ترخف ىحه
الذيكات من قبل احج السخاسمين (السرخف الخارجي) تعاد إلى السرخف الحي باعيا بخفقة أشعار مجين،
وعشج استالم ىحه الذيكات واإلشعار من قبل اإلدارة العامة لمسرخف الخئيدي يتم تدجيل القيج التالي:

××× من ح /شيكات السدافخين السباعة 2574
××× إلى ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
مثال /في  6/1استمست اإلدارة العامة لسرخف الخافجين الخئيدي نساذج لذيكات السدافخين قيستيا
( )750000ديشار بالدعخ االعتباري وقج قام الفخع الخئيدي بتجييد فخع السشرهر بذيكات ذات قيسة
( )250000ديشار في نفذ التاريخ.
في  6/2استمم فخع السشرهر الذيكات من مرخف الخافجين الفخع الخئيدي.
في  6/25قام فخع السشرهر ببيع كل الذيكات التي بحهزتو عمسا أن إجسالي عسهالتو بمغت ()25000
ديشار وقج نظم فخع السشرهر أشعار في نياية الذيخ وتم إرسالو إلى مرخف الخافجين الخئيدي يعمسو
بتفاصيل الذيكات السباعة .
في  7/2استمم مرخف الخافجين الخئيدي اإلشعار وتم أج اخء الالزم.
في  7/25استمم مرخف الخافجين أشعار من السخاسل (السرخف الخارجي) يعمسو بترخيف شيكات قيستيا
( )250000ديشار وقام السرخف بتدجيل قيسة الذيكات لرالح حدابات السخاسل لجيو.
السظمهب :تدجيل قيهد اليهمية في سجالت مرخف الخافجين وفخع السشرهر.

الحل /

إلرئيس
سجالت إلفرع
ي

سجالت فرع إلمنصور

6 /0

6 /1

 750000ح /شيكات السدافخيغ بحػزة السرخف  250000ح /شيكات السدافخيغ بحػزة الفخوع
1975

1974

 750000ح /مقابل شيكات السدافخيغ بحػزة

السرخف 2974

6 /1

 250000ح /مقابل شيكات السدافخيغ بحػزة

الفخوع 2975

6/05

 250000ح /مقابل شيكات السدافخيغ بحػزة  275000ح /نقجية في الرشجوق 181

السرخف 2974
250000

السرخف 1974

 25000ح /عسػلة حػاالت خارجية 4432

ح/

شيكات

السدافخيغ

بحػزة

6/30

 250000ح /شيكات مدافخيغ مباعة

052222ح /شيكات إلمسافرين إلمباعة
7/2
 052222ح /حسابات مدينة متبادلة 0574 163
 052222ح /حسابات مدينة متبادلة
 052222ح /شيكات إلمسافرين إلمباعة
163
7/05
 052222ح /شيكات إلمسافرين إلمباعة 6/30
0574
 250000ح /مقابل شيكات السدافخيغ بحػزة الفخوع
 052222ح /حسابات مصارف خارجية 2975
مع إلمرصف 0541
 250000ح /شيكات السدافخيغ بحػزة الفخوع

1975

ثالثا  :الحهاالت الخارجية السبتاعة

تشذا ىحه العسمية السرخفية عشج ابتياع (شخاء) شيكات مدافخين صادرة من مرارف خارجية إذ يقهم
السرخف بذخائيا بعج التأكج من صحتيا بدعخ الذخاء السقخر لمعسمة األجشبية في ذلك اليهم حدب نذخة
األسعار الخسسية حيث يجفع لحامميا السبمغ السعادل بالجيشار العخاقي .
 -1عشج شخاء الذيك يدجل القيج التالي:
××× ح /الحهاالت الخارجية السبتاعة 1446
×××
×××

ح /نقجية في الرشجوق 181
ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432

 -2عشج إتسام عسمية الذخاء يقهم السرخف بتختيبيا حدب السخاسمين ويخسميا ليم بسهجب استسارة
خاصة  ،وعشج استالم الذعبة السخترة في السرخف لإلشعار الجائن من السخاسل السعشي األجشبي
الحي يتزسن قيج السبمغ لرالح السرخف يجخي القيج التالي:
××× ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
××× ح /الحهاالت الخارجية السبتاعة 1446

رابعا :الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف
وتشذا ىحه الحهاالت عشج قيام السخاسمين بدحب حهاالتيم ألمخ مدتفيجين مهجهدين داخل العخاق بشاء
عمى طمب السحهل في بمج السخاسل األجشبي .
 -1عشج استالم الحهالة والتأكج من صحتيا يتم تدجيل القيج التالي (عمسا أن شخط التغظية واضح):
××× من ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
××× إلى ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571

 -2عشج تدجيج مبمغ الحهالة من قبل السرخف إلى السدتفيج يثبت القيج التالي:
××× من ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571
××× إلى ح /نقجية في الرشجوق 181
خامدا :الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف بخسم التغظية
وىي حهاالت تدحب عمى السرخف ولكن شخط التغظية غيخ واضح فال يعمم السرخف العسمة األجشبية
التي تغظييا
 -1عشج استالم مثل ىحه الحهاالت يتم أجخاء القيج التالي:
××× ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف بخسم التغظية 1447
××× ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571
 -2عشج مخاجعة السدتفيج لمسرخف وتدجيج السبمغ لو يتم أجخاء القيج التالي:
××× ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571
××× ح /نقجية في الرشجوق 181
 -3ثم يتم مظالبة السرخف السخاسل بسبمغ الحهالة السعادل لدعخ الذخاء لمعسمة األجشبية  ،وعشج ورود
أشعار التغظية من قبل السخاسل األجشبي يتم أجخاء القيج التالي:
××× من ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
××× ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف بخسم التغظية 1447
مثال شامل  /تست العسميات أدناه في مرخف الخافجين  -الفخع الخئيدي وخالل شيخ أيمهل .

في  9/1استمم السرخف حهالة مدحهبة عميو بالجوالر األمخيكي تعادل قيسة ( )250000ديشار عخاقي
بدعخ الذخاء ألمخ احج السدتفيجين في العخاق ،وقج اتخح السرخف الالزم بتدجيل السبمغ عمى حدابات
السخاسل لجيو (السرخف الخارجي) وابمغ الذخص السدتفيج بسخاجعة السرخف  ،وتم تدجيج السبمغ لو نقجا
في  9/2بعج استيفاء عسهلة ( )10000ديشار من السدتفيج.
في  9/7راجع احج العاممين األجانب في العخاق السرخف وبرحبتو شيك مدحهب عمى احج السرارف
األوربية قيستو تعادل ( )350000ديشار عخاقي وقج تم ابتياعو من قبل السرخف بعج استيفاء عسهلة
( )15000ديشار ومراريف اترال ( )1000ديشار،
في  9/9ورد أشعار السخاسل بقيج السبمغ لرالح حداب السرخف معو.
في 9/12راجع احج السدافخين األجانب السرخف وبرحبتو شيك مدافخين تعادل قيستو ()200000
ديشار عخاقي وقج قام السرخف بابتياعو بعج خرم عسهلة ( )7500ديشار ومراريف اترال ()1000
ديشار وقج تم أشعار السخاسل بتدجيل السبمغ عمى حداباتو لجى السرخف.
في  9/20وردت حهالة إلى السرخف بسبمغ ( )300000ديشار ولم يعخف شخط التغظية وقج تم تدجيل
مبمغ الحهالة عمى حدابات السخاسل  ،وفي نفذ اليهم تم تدجيج قيسة الحهالة لمذخص السدتفيج نقجا بعج
أن تم استيفاء عسهلة ( )10000ديشار وقج تم أشعار السخاسل لتغظية السبمغ السعادل لمعسمة األجشبية
لرالح حدابات السرخف لجيو.
في  9/24ورد أشعار السخاسل بالتغظية واتخح السرخف الخئيدي الالزم .
السظمهب :تدجيل قيهد اليهمية الالزمة في سجالت مرخف الخافجين.
الحل/
9/1
 250000من ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541

 250000إلى ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571

9/2
 250000ح /الحهاالت الخارجية السدحهبة عمى السرخف 2571
 240000ح /نقجية في الرشجوق 181
 10000ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
9/7
 350000ح  /حهاالت خارجية مبتاعة 1446
 1000ح /مراريف اتراالت مدتخدة 4482
 15000ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
 334000ح /نقجية في الرشجوق 181
9/9
 350000ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
 350000ح /الحهاالت الخارجية السبتاعة 1446
9/12
 200000ح /حهاالت خارجية مبتاعة 1446

 7500ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
 1000ح /مراريف اتراالت مدتخدة 4482
 191500ح /نقجية في الرشجوق 181
9/12
 200000ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
 200000ح /الحهاالت الخارجية السبتاعة 1446
9/20
 300000ح /حهاالت خارجية مدحهبة عمى السرخف بخسم التغظية 1447
 300000ح /حهاالت خارجية مدحهبة عمى السرخف 2571
9/20
 300000ح /حهاالت خارجية مدحهبة عمى السرخف 2571
 10000ح /عسهلة الحهاالت الخارجية 4432
 290000ح /نقجية في الرشجوق 181
9/24
 300000ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
 300000ح /حهاالت خارجية مدحهبة عمى السرخف بخسم التغظية 1447

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح – اميحاضرج امثاىَح
شعتح خصً الإٔساق امذجاسًح ٕدحصٌنٓا

ًلٖو اميصرف ةذلذًً خذىح خصً الإٔساق امذجاسًح معيلائٔ حٌث ًلٖو
ةذسذًذ كٌيح امٖسكح امذجاسًح ىلذىا إمى اميسذفٌذ (امذائُ) ًَٕذظش محٌُ
ىٖعذ اسذحلاق امٖسكح امذجاسًح ىُ كته اميذًُ ٕاسذلاو ىتنغٓا ًٕذلاضى
اميصرف ملاء ْزِ امخذىاخ فائذج ٕعيٖمح ىصرفٌح ٕأي ىصاسًف أخشٗ
دذشدث عنى عينٌح امخصً( .دائيا دحشس امكيتٌامح عَذىا دكٌٖ عينٌح امتٌع
ٕامشراء ةالأجه (عنى امحساب).
إٔلا :امكيتٌامح اميخصٖىح
ٍْٕ ٕسكح دجاسًح ًلذىٓا امزةٌٖ (امذائُ) منيصرف مغشض امخصً
ٕدحصٌه ىتنغٓا ٕاميذًُ فٌٓا ْٖ داخه ىذًَح امفشع امزي كذىر مٔ
امكيتٌامح فٌكٌٖ دسجٌه املٌذ كالأدٍ:

xxxىُ ح /امكيتٌالاخ اميخصٖىح 1441
إمى ىزكٖسًُ

 Xxxح /فٖائذ امكيتٌالاخ ٕامحٖالاخ اميخصٖىح 44131
 xxxح /حساةاخ جاسًح ىذًَح  /دائَح ٕحسث املطاع 151/143
ٕ:عَذ امذحصٌه ًكٌٖ املٌذ كالأدٍ
×××ىُ حٍ /لذًح فٍ امصَذٕق 181
××× إمى ح /امكيتٌالاخ اميخصٖىح 1441
ثاٌٍا :امحٖالاخ اميخصٖىح
ٍْٕ عتاسج عُ كيتٌامح فٍ أصنٓا إلا أٌ اميذًُ فٌٓا ْٖ فٍ ىذًَح أخشٗ
غٌش ىذًَح امفشع امزي كذىر مٔ امكيتٌامح ةغشض امخصً ٕمزمك سيٌر
امحٖالاخ اميخصٖىح ًٕكٌٖ دسجٌه املٌذ كالأدٍ عَذ اسذلاو امكيتٌامح ىُ
امزةٌٖ ٕإطافح صافٍ امكيتٌامح فٍ حساب امعيٌه فٍ اميصرف عَذ
امخصً
×××ىُ ح /امحٖالاخ اميخصٖىح 1441
إمى ىزكٖسًُ
××× ح /فٖائذ امكيتٌالاخ ٕامحٖالاخ اميخصٖىح 44131
××× ح /عيٖمح امحٖالاخ اميخصٖىح 44131
××× ح /ىصاسًف ادصالاخ ىسذشدج

4481

××× ح /حساةاخ جاسًح ىذًَح إٔ دائَح حسث املطاع 151/143
ٕعَذ إسسال امحٖامح اميخصٖىح ىُ اميصرف إمى امفشع اميسحٖةح عنٌٔ
امحٖامح ًذً دَظًٌ املٌذ امذامٍ:
×××ىُ ح /حساةاخ ىذًَح ىذتادمح 163

×××

إمى ح /امحٖالاخ اميخصٖىح 1441

ثً ًذً دسجٌه كٌذ ٍظاىٍ مغشض ىشاكتح دسذًذ ْزِ امحٖامح
×××ىُ ح /امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع 1698
×××

إمى ح /ىلاةه امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع 1698

امحساةاخ اميذلاةنحٕ :دسذخذو ْزِ امحساةاخ مذحذًذ امذزاىاخ ٕحلٖق
اميصرف ادجاِ امغٌش (امزةٌٖ) ٕلا دؤثش عنى اميشكز اميامٍ منيصرف
ٕدسذخذو لإغشاض امشكاةح اميحاستٌح عنى ىٖجٖداخ اميصرف.
ثامثا :سَذاخ املتع
ٍْٕ امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع ىُ اميصرف حٌث دعاىه عَذ
ْزِ امفشٕع ةاعذتاسْا سَذاخ كتع ٍْٕ دذياثه ىُ ٍاحٌح الإجشاءاخ
امخاصح ةذحصٌه اميتنغ ىع امكيتٌالاخ اميخصٖىح.
 عَذ اسذلاو امحٖالاخ اميخصٖىح ىُ كته امفشع اميشسنح أمٌٔ امحٖامح
ىُ اميصرف ًسجه املٌذ امذامٍ:
×××ىُ ح /سَذاخ املتع 1443
×××

إمى ح /حساةاخ ىذًَح ىذتادمح 163

 عَذ اسذلاو ىتنغ امحٖامح ىُ امزةٌٖ فٍ داسًخ الاسذحلاق ًسجه املٌذ
امذامٍ :
×××ىُ ح /امحساةاخ امجاسًح اميذًَح إٔ امذائَح  143إٔ 151
××× إمى ح /سَذاخ املتع 1443
 ثً ًلٖو اميصرف (اميشسه) ةعكس املٌذ اميذلاةه ٕكالادٍ ةعذ ٕسٕد
أشعاس ىُ امفشع ةذحصٌه ىتنغ امحٖامح ىُ امزةٌٖ :

×××ىُ ح /ىلاةه امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع 1698
×××

إمى ح /امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع 1698

 أىا إرا مً ًشاجع امزةٌٖ امفشع مذسذًذ امحٖامح اميخصٖىح فٍ داس ًخ
الاسذحلاق ًذً أجشاء املٌذ امذامٍ :
×××ىُ ح /حساةاخ ىذًَح ىذتادمح 163
×××

إمى ح /سَذاخ املتع 1443

 عَذ اسذلاو اميصرف (اميشسه) ملإشعاس اميذًُ ٕامحٖامح ىُ امفشع
(ةعذو دسذًذ امزةٌٖ ميتنغ امحٖامح ) ًذً أجشاء املٌذ امذامٍ :
×××ىُ ح /ىذًَٖ دًٌٖ ىذؤخشج امذسذًذ 1691
××× إمى ح /حساةاخ ىذًَح ىذتادمح 163
ٕ دذً اميطامتح الأصٖمٌح ىُ اميصرف (اميشسه) محيه امعيٌه امزي
خصير امحٖامح إٔ امكيتٌامح مصامحح مذسذًذْا ٕعَذ ىشاجعح امعيٌه
مذسذًذ ىتنغ امحٖامح سٌذً أجشاء املٌذًُ امذامٌٌُ:
×××ىُ ح /ىلاةه امحٖالاخ اميخصٖىح اميشسنح منفشٕع 1968
×××

إمى ح /حٖالاخ ىخصٖىح ىشسنح منفشٕع 1968

عَذ اسذلاو اميتنغ ىُ امعيٌه
×××
إٔ ×××
×××

ىُ حٍ /لذًح فٍ امصَذٕق 181
ىُ ح /حساةاخ جاسًح ىذًَح إٔ دائَح  143إٔ 151
إمى ح /ىذًَٖ دًٌٖ ىذؤخشج امذسذًذ 1691

محاسبة المنشآت المالجة – المحاضرة التاسعة
سندات برسم التحصجل
وغيها) أو
إلسندإت برسم إلتحصيل:
وه عبارة عن إألورإق إلتجارية (كمبياإلت ،حوإإلت ر
ي
إلمديني نيابة
أورإق مالية (أسهم وسندإت) تودع لدى إلمرصف لغرض تحصيل مبالغها من
ر
ماىل ؤإل يف حالة تسديدها
عن أصحابها لذإ سيكون إلمرصف كوسيط دون تحمل أي إليإم ي
ويتقاض إلمرصف عن هذه إلعمليات عموإلت وأجور وتقسم سندإت برسم إلتحصيل من
قسمي :
حيث مكان أدإئها ؤىل
ر
إلت يكون مكان أدإئها يف نفس
وه إلسندإت ي
أوإل :سندإت برسم إلتحصيل لدى إلمرصف  :ي
مدينة إلفرع إلذي قدمت له لليدإع.
نظام):
كاألت (قيد
فعند ؤيدإع إلسندإت برسم إلتحصيل لدى إلمرصف يكون إلقيد
ي
ي
××× من ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلمرصف 1966
××× ؤىل ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
أما قيد إلعمولة وإلمصاريف إلمستحقة للمرصف فتستوف من إلحساب إلجاري للزبون
إلتاىل:
(مدين أو دإئن) وبموجب إلقيد ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية إلمدينة أو إلدإئنة  143أو 051
××× ؤىل ح /عمولة سندإت برسم إلتحصيل 44033
إلتاىل:
وعند إستالم وتحصيل قيمة إلسندإت يسجل إلقيد ي
××× من ح /نقدية لدى إلصندوق 181

××× ؤىل ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة  143أو 051
إلغي مسددة يف موعد إستحقاقها فتعاد ؤىل مودعيها وعندئذ يتم عكس إلقيد
أما إلسندإت ر
إلمقابل:

××× من ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
××× ؤىل ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلمرصف 1966
إلت تودع لدى ؤحدى فروع
وه إلسندإت ي
ثانيا :سندإت برسم إلتحصيل لدى إلفروع :ي
إلت أودعت فيه.
إلمرصف ويكون مكان أدإئها يف مدينة أخرى ر
غي مدينة إلفرع ي
إلنظام):
إلتاىل (إلقيد
ي
فعند ؤيدإع إلسندإت برسم إلتحصيل يسجل إلقيد ي
××× من ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلفروع 1967
××× ؤىل ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
إلتاىل:
ثم يتم إستيفاء إلمصاريف وإلعموإلت إلمستحقة للمرصف بموجب إلقيد ي
××× من ح /إلحسابات إلجارية إلمدينة أو إلدإئنة  143أو 051
××× ؤىل ح /عموإلت إلسندإت برسم إلتحصيل 44033
ثم يتم ؤرسال إلسندإت مع جدول ؤىل إلفروع إلمعنية حيث تعامل يف إلفروع إلمستلمة
يىل:
معاملة إلسندإت برسم إلتحصيل لدى إلمرصف وكما ي
إلنظام( :سجالت إلفرع إلمرسلة أليه إلسندإت).
ويسجل إلقيد
ي
××× من ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلمصارف 1966
××× ؤىل ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
وعند إستالم إلفروع إلمبالغ إلخاصة بالسندإت إلمرسلة ؤليها يف تاري خ إستحقاقها من قبل
إلتاىل:
إلزبون يسجل إلقيد ي

××× من ح /حسابات جارية مدينة أو دإئنة  143أو 051
أو ××× من ح /إلنقدية يف إلصندوق 181
××× ؤىل ح /إلحسابات إلمدينة إلمتبادلة 163

كاألت:
إلنظام
ويتم عكس إلقيد
ي
ي
××× من ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
××× ؤىل ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلمصارف 1966
وف حالة عدم تحصيل إلمبلغ يف إلوقت إلمحدد من إلزبون فيعاد إلسند ؤىل إلفرع وإيضا يتم
ي
إلنظام (إلمتقابل) .
عكس إلقيد
ي
وبالنسبة للفرع ( إلمرسل للسندإت ) فعند إستالمه للشعار إلدإئن (إلذي يعلمه باستالم
إلتاىل:
وتحصيل إلمبلغ ) فيسجل إلقيد ي

××× من ح /حسابات مدينة متبادلة 163
××× ؤىل ح /إلحسابات إلجارية إلمدينة أو إلدإئنة  143أو 051
يىل:
ويقوم بعكس إلقيد
إلنظام (إلمتقابل) وكما ي
ي
××× من ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل 0966
××× ؤىل ح /سندإت برسم إلتحصيل لدى إلفروع 1967
إلنظام (إلمتقابل) يف حالة تم ؤعالمه بعدم
وإيضا يقوم إلمرصف إلمرسل بعكس إلقيد
ي
تحصيل إلمبلغ.
مث

ال :

تمت إلعمليات أدناه يف مرصف إلرشيد  /فرع إلصالحية (بغدإد).

يف  3/15قدم إلزبون سالم للمرصف كمبيالة مبلغها ( )452222دينار وتستحق إلسدإد
بتاري خ  6/15أي بعد ( 3أشهر)  ،وقد طلب إلزبون سالم من إلمرصف إستحصال مبلغها
بتاري خ إإلستحقاق من إلمدين (إحمد) وإلساكن يف بغدإد إيضا ،وقد إستوف إلمرصف عمولة
قدرها ( )5222دينار من إلحساب إلجاري إلدإئن للزبون سالم.
صاف إلمبلغ
يف  6/15قام إلمدين (إحمد) بتسديد مبلغ إلكمبيالة نقدإ للمرصف وتم ؤضافة
ي
للحساب إلجاري إلدإئن للزبون سالم.
سمي كمبيالة مبلغها ( )722222دينار وتستحق إلسدإد يف ، 11/02
يف  7/02أودع إلزبون
ر
وقد طلب من إلمرصف إستحصال مبلغها من إلمدين (زيد) إلساكن يف مدينة إلكوت  ،وقد
سمي ،وتم ؤرسال
تم إستيفاء مبلغ ( )7522دينار كعمولة من إلحساب إلجاري إلدإئن للزبون ر
إلكمبيالة ؤىل فرع إلكوت  ،و يف  11 /02تم تسديد قيمة إلكمبيالة نقدإ من قبل إلمدين (زيد)
تم أعالم فرع إلصالحية بتحصيل إلمبلغ وإجري إلالزم.
إلمطلوب :تسجيل قيود إليومية إلالزمة يف سجالت فرع إلصالحية وفرع إلكوت.
سجالت فرع إلصالحية
3/15
450000ح /الدشجات بخسع التحريل لجى السرخف
 450000ح /مقابل الدشجات بخسع التحريل

3/15
 5000ح /حدابات جارية دائشة  /قصاع خاص أفخاد
 5000ح /عسػلة الدشجات بخسع التحريل

6/15

 450000ح /نقجية في الرشجوق 181
 450000ح /حدابات جارية دائشة

6/15
 450000ح /مقابل سشجات بخسع التحريل

سجالت فرع إلكوت

450000ح /سشجات بخسع التحريل لجى
السرخف

7/02

7/02

 700000ح /الدشجات بخسع التحريل لجى الفخوع

700000

 700000ح /مقابل سشجات بخسع التحريل

ح /الدشجات بخسع التحريل لجى

السرخف

 700000ح /مقابل سشجات بخسع التحريل

11/02
7/02
 7500ح /حدابات جارية دائشة  /قصاع خاص أفخاد  722222ح /نقدية يف إلصندوق 181
 722222ح /حسابات مدينة متبادلة
 7500ح /عسػلة سشجات بخسع التحريل
11/02
 722222ح /مقابل سندإت برسم إلتحصيل
 722222ح /إلسندإت برسم إلتحصيل
لدى إلمرصف

11/02
 722222ح  /حسابات مدينة متبادلة
 722222ح  /حسابات جارية دإئنة

11/02
722222ح  /مقابل سندإت برسم إلتحصيل
 722222ح /سندإت برسم إلتحصيل
لدى إلفروع

.

محاسبة المنشآت المالٌة – المحاضرة العاشرة
شعتح الإعذياداخ ٕامحٖالاخ اميسذَذًح
يسثل االعتساد ألسدتشجي (عقجا يتعيج السرخف بسػجبو بفتح اعتساد لرالح الذخز السدتفيج
بشاءا عمى شمبو ي فتح االعتساد بزسان مدتشجات تسثل بزاعة مشقػلة أو معجة لمشقل) .وىشاك
شخوط خاصة لفتح االعتسادات السدتشجية وىي:
 -1أن يكػن لفاتح االعتساد ألسدتشجي حداب جاري مع السرخف أي انو احج زبائغ السرخف
السػثػق بيع .
 -2أن يتع التعامل بالسدتشجات ال بالبزائع التي تسثميا في عسميات االعتسادات ألسدتشجيو.
وتقدع االعتسادات السدتشجية مغ حيث شبيعتيا إلى :
أوال :االعتسادات السدتشجية الرادرة لالستيخاد
وىي االعتسادات التي تفتح لغخض استيخاد بزائع بسػجب مدتشجات وإجخاءات يقػم بيا
السرخف الفاتح لالعتساد بشاءا عمى شمب الدبػن فاتح االعتساد ،وىحه االعتسادات السدتشجية
الرادرة لالستيخاد تتع معالجتيا محاسبيا وفق التختيب األتي:
أ .عشج فتح االعتساد ألسدتشجي بشاء عمى شمب السدتػرد يتع تدجيل القيج التالي:
××× ح /حدابات جارية دائشة حدب القصاع 251
××× ح /تأميشات لقاء االعتسادات الرادرة 2551
××× ح /عسػلة االعتسادات الرادرة وحػاالتيا 4441

××× ح /مراريف اتراالت مدتخدة 4482
وفي الػقت نفدو يدجل القيج الشطامي (الستقابل):
××× ح /التدامات العسالء لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 1931
××× ح /إلتدامات السرخف لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 2931
ب .عشج وصػل مدتشجات الذحغ والتي في العادة تتكػن مغ (حػالة أو وصل استالم
السجيد لمسبمغ ،أو بػليرة الذحغ وتعتبخ دليل إثبات لشقل واستالم البزاعة ،شيادة
مشذأ البزاعة وصشفيا  ،أو شيادة الػزن أو شيادة صحية) يتع أجخاء القيج التالي:
××× ح /مدتشجات الذحغ استيخاد بحػزة السرخف 145
××× ح /حدابات االعتسادات السدتشجية 26671
ج .ثع يجخي عكذ القيج الشطامي (الستقابل) الحي نطع عشج فتح االعتساد كاألتي:
××× ح /التدامات السرخف لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 2931
××× ح /التدامات العسالء لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 1931
د .عشج ورود اإلشعار السجيغ مغ السخاسل األجشبي بقيج السبمغ الخاص بكيسة مدتشجات الذحغ
عمى حداب السرخف يتع أجخاء القيج التالي:
××× ح /حدابات االعتسادات السدتشجية 26671
××× ح /حدابات السرارف الخارجية مع السرخف 2541
ه .عشج تخميز مدتشجات شحغ البزاعة السدتػردة مغ قبل السدتػرد يجخي القيج التالي :

××× ح /حدابات جارية دائشة حدب القصاع 251
××× ح /تأميشات لقاء االعتسادات الرادرة 2551
××× ح /مدتشجات الذحغ استيخاد بحػزة السرخف 145
مثال /بتاريخ  8/1شمب السدتػرد (شخكة األنػار) إحجى شخكات القصاع الخاص مغ مرخف
الخشيج  /الفخع الخئيدي فتح اعتساد مدتشجي بسبمغ ( )3000000ديشار عخاقي ولسجة (4
أشيخ) ،وقج تع فتح االعتساد وتع استيفاء السبالغ التالية مغ الحداب الجاري الجائغ لمسدتػرد
وىي ( )%25مغ أصل السبمغ كتأميشات و( )25000ديشار عسػلة و( )10000ديشار أجػر
بخيج.
في  8/15شمبت شخكة األنػار زيادة مبمغ االعتساد ( )1000000ديشار واستػفى السرخف
( )%25مغ مبمغ الديادة كتأميشات و( )25000كعسػلة و( )10000كأجػر بخيج.
في  12/1وردت مدتشجات الذحغ الخاصة بالبزاعة السدتػردة بكيسة ( )4000000ديشار مع
أشعار مغ السخاسل األجشبي السجيغ بقيج قيسة السبمغ عمى حدابات السرخف لجيو.
في  12/5راجع السدتػرد (شخكة األنػار) السرخف وتع تخميز مدتشجات الذحغ .
السصمػب :تدجيل قيػد اليػمية الالزمة في سجالت مرخف الخشيج الخئيدي.
الحل:
في  8/1تدجيل قيج فتح االعتساد ألسدتشجي في مرخف الخشيج لرالح الذخكة .
 750000 = %25 × 3000000ديشار

 785000مغ ح /حدابات جارية دائشة  /قصاع خاص شخكات 2516
 750000ح /تأميشات لقاء االعتسادات الرادرة 2551
 25000ح /عسػلة االعتسادات الرادرة وحػاالتيا 4441
 10000ح /مراريف االتراالت السدتخدة 4482
وفي  8/1يتع تدجيل القيج الشطامي (الستقابل) بسبمغ االعتساد ألسدتشجي وكاالتي:
 3000000ح /التدامات العسالء لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 1931
 3000000ح /التدامات السرخف لقاء االعتسادات السدتشجية الرادرة 2931

في  8/15تدجيل قيج الديادة في مبمغ االعتساد ألسدتشجي مع استيفاء السرخف لسبمغ العسػلة
ومراريف االتراالت ( 250000 = )%25 × 1000000ديشار
 285000ح /حدابات جارية دائشة  /قصاع خاص شخكات 2516
 250000ح /تأميشات لقاء االعتسادات الرادرة 2551
 05222ح /عمولة إإلعتمادإت إلصادرة وحوإإلتها 4441
 12222ح /مصاريف إإلتصاإلت إلمسيدة 4480
إلنظام (إلمتقابل) بمبلغ إلزيادة يف إإلعتماد :
يف  8/15يتم تسجيل إلقيد
ي
 1222222ح /إليإمات إلعمالء لقاء إإلعتمادإت إلمستندية إلصادرة 1931
 1222222ح /إليإمات إلمرصف لقاء إإلعتمادإت إلمستندية إلصادرة 0931

يف  10/1عند وصول مستندإت إلشحن بأنوإعها إلخاصة بالبضاعة إلمستوردة يتم تسجيل
إلتاىل:
إلقيد ي
إستيإد بحوزة إلمرصف 145
 4222222ح /مستندإت شحن ر
 4222222ح /حسابات إإلعتمادإت إلمستندية 06671

إألجنت بقيد إلمبلغ إلخاص بقيمة مستندإت
يف  10/1عند ورود إؤلشعار إلمدين من إلمرإسل
ري
إلتاىل:
إلشحن عىل حساب إلمرصف يتم أجرإء إلقيد ي
 4222222ح /حسابات إإلعتمادإت إلمستندية 06671
 4222222ح /حسابات مصارف خارجية مع إلمرصف 0541
إلنظام (إلمتقابل) إلذي نظم عند فتح إإلعتماد
يف  10/1نفس إلتاري خ يعكس إلقيد
ي
كاألت بعد إلتسوية بمبلغ (. )1222222 + 3222222
ألمستندي
ي
 4222222ح /إليإمات إلمرصف لقاء إإلعتمادإت إلمستندية إلصادرة 1931
 4222222ح /إليإمات إلعمالء لقاء إإلعتمادإت إلمستندية إلصادرة 0931

يف  12/5عند تخليص مستندإت إلشحن (إلبضاعة إلمستوردة) من قبل رشكة إألفرإح يتم
تسجيل إلقيد إلتاىل( :تكملة باف إإلعتماد ( )%75من إلحساب إلجاري ر
للشكة).
ي
ي
 1222222ح /تأمينات لقاء إإلعتمادإت إلصادرة 0551
 3222222ح /حسابات جارية دإئنة  /قطاع خاص رشكات 0516
إستيإد بحوزة إلمرصف 145
 4222222ح /مستندإت شحن ر
مالحظة :وف حالة عدم كفاية رصيد إلحسابات إلجارية إلدإئنة ر
للشكة يتم تسجيل مبلغ
ي
إلفرق عىل حساب مدينو ديون متأخرة إلتسديد .1691

ً
ثانيا :االعتمادات المستندية الواردة للتصدير
وىي تمظ االعتسادات التي تخد لمسرخف مغ قبل مخاسميو األجانب في الخارج لغخض ترجيخ بزاعة إلى
مدتػرديغ خارجييغ وتتع السعالجة السحاسبية كاألتي:
 -1عشج استالم السرخف لكتاب االعتساد السفتػح مغ السخاسل األجشبي وبعج التأكج مغ صحتو يدجل القيج
التالي:

××× ح /التدامات السخاسميغ لقاء االعتسادات الػاردة 195
××× ح /السدتفيجيغ مغ االعتسادات الػاردة 295
 -2بعج استالم السرخف السدتشجات الخاصة بذحغ البزاعة والسدتشجات السصمػبة يقػم السرخف بجفع
قيستيا لمذخز السرجر العخاقي بالجيشار العخاقي بدعخ الذخاء أو الدعخ الحي يقخره البشظ السخكدي العخاقي
بعج استيفاء العسػالت واألجػر السصمػبة مشو ويدجل القيج التالي:
××× ح /مدتشجات الذحغ لقاء اعتسادات واردة  /لمترجيخ 146
××× ح /عسػلة االعتسادات الػاردة وحػاالتيا

4443

××× ح /حدابات جارية دائشة  /حدب القصاعات 251
 -3عشج ورود اإلشعار مغ قبل السخاسل األجشبي والخاص بقيج السبمغ لرالح السرخف يتع تدجيل القيج
التالي:
××× ح /نقجية لجى السرارف الخارجية 187
أو ×× ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
××× ح /مدتشجات الذحغ لقاء اعتسادات واردة  /لمترجيخ 146
 -4ثع يتع عكذ القيج الشطامي (الستقابل) الحي تع تدجيمو عشج فتح االعتساد كاألتي:
××× ح /السدتفيجيغ مغ االعتسادات الػاردة 295
××× ح /التدامات السخاسميغ لقاء االعتسادات الػاردة 195

مثال  :في  7/1ورد إلى مرخف الخافجيغ  /الفخع الخئيدي كتاب بفتح اعتساد مغ السخاسل في مجيشة لشجن
والخاص بترجيخ بزائع إلى احج السدتػرديغ في مجيشة لشجن ،وبعج التأكج مغ صحة االعتساد البالغة قيستو
( )3500000ديشار تع أجخاء الالزم مغ قبل مرخف الخافجيغ الخئيدي.
في  11/1استمع مرخف الخافجيغ السدتشجات الخاصة بذحغ البزاعة مغ الذخز السرجر العخاقي والبالغة
قيستيا ( )3500000ديشار  ،وقج قام مرخف الخافجيغ بجفع قيسة السدتشجات إلى السرجر العخاقي بعج
استقصاع عسػلة ( )30000ديشار وتع إضافة صافي السبمغ إلى الحداب الجاري الجائغ لمسرجر العخاقي .
في  11/5ورد أشعار مغ السخاسل في مجيشة لشجن بقيج السبمغ لرالح حداب السرخف لجيو.
السصمػب :تدجيل القيػد اليػمية الالزمة في سجالت مرخف الخافجيغ /الخئيدي.
-1في  7/1عشج استالم مرخف الخافجيغ كتاب االعتساد السفتػح مغ السخاسل في لشجن يتع تدجيل القيج
التالي:
 3500000ح /التدامات السخاسميغ لقاء االعتسادات الػاردة 195
 3500000ح /السدتفيجيغ مغ االعتسادات الػاردة 295
 -2في  11/1عشج استالم مرخف الخافجيغ السدتشجات الخاصة بذحغ البزاعة يقػم بجفع قيستيا لمسرجر
العخاقي بعج استيفاء العسػالت واألجػر ويدجل القيج التالي:
 3500000ح /مدتشجات الذحغ لقاء اعتسادات واردة /لمترجيخ 146
 30000ح /عسػلة االعتسادات الػاردة وحػاالتيا

4443

 3470000ح /حدابات جارية دائشة  /قصاع خاص  /أفخاد 2517
 -3في  11/5عشج ورود أشعار مغ السخاسل في لشجن بقيج السبمغ لرالح مرخف الخافجيغ الخئيدي يدجل
القيج التالي:

 3500000ح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
أو  3500000ح /نقج لجى السرارف الخارجية

187

 3500000ح /مدتشجات الذحغ لقاء اعتسادات واردة /لمترجيخ 146
 -4في  11/5نفذ التاريخ يقػم مرخف الخافجيغ بعكذ القيج الشطامي الحي تع تدجيمو عشج فتح االعتساد
ألسدتشجي بالقيج التالي:
 3500000ح /السدتفيجون مغ االعتسادات الػاردة 295
 3500000ح /التدامات السخاسميغ لقاء االعتسادات الػاردة 195

ىحاستح اميَشآخ اميامٌح – اميحاضرج امحادًح عشر
شعتح خطاةاخ امظياٌ
يعخف خصاب الزسان بانو تعيج يرجر مغ البشظ بشاءا عمى شمب أحج الستعاقجيغ معو ( اآلمخ) بجفع مبمغ
معيغ أو قابل لمتعييغ لصخف آخخ ( السدتفيج ) دون قيج أو شخط إذا شمب مشو ذلظ خالل السجة السعيشة في
الخصاب ويحجد في الخصاب الغخض الحي صجر مغ أجمو.
أطخاف خظاب الزسان:
 -1السرخف ..وىػ الجية التي ترجر الخصاب ويدسى بالزامغ ويتختب عميو األلتدام تجاه الصخف
السدتفيج إذا أخل الصخف اآلمخ بالتداماتو ومعشى ذلظ أن السرخف ممتدم بالجفع إلى الجية السدتفيجة.
 -2اآلمخ  ..ىػ الذخز الصبيعي أو السعشػي الحي يرجر خصاب الزسان حدب أمخه .
 -3السدتفيج  ..وىػ الجية التي يرجر خصاب الزسان لرالحيا.
أنهاع خظابات الزسان:

 -1خصابات الزسان الجاخمية  ..وىي التي ترجر بشاءا عمى شمب داخمي لسشفعة جية داخل البمج
ويتصمب األمخ عشج إصجارىا االلتدام بالزػابط التي تشطع عسمياتيا ومغ أىع ىحه الزػابط مجة
خصاب الزسان حيث أن مدؤولية السرخف تشتيي بانتياء ىحه السجة ما لع يتع تججيجىا وكحلظ الحال
بالشدبة لغخض خصاب الزسان يجب تحجيجه تحجيجا واضحا.
أ .عشج إصجار خظاب الزسان الجاخمي من قبل السرخف يدجل القيج التالي:
 xxxح  /حدابات جارية دائشة حدب القظاع  143أو 251
 xxxح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2551
xxxح /عسهلة خظابات الزسان الجاخمية 4451
xxxح /رسهم الظهابع السالية السدتحقة 26663
ب .ثم يدجل قيج نظامي بكامل مبمغ الخظاب:
xxxح /التدامات العسالء لقاء خظابات الزسان الجاخمية السرجرة 1921
xxxح /خظابات الزسان الجاخمية السرجرة بعيجة السرخف 2921

ج .عشج ورود مظالبة لمسرخف بتججيج خظاب الزسان يبقى القيج الشظامي كسا ىه وتدتهفى العسهلة
السرخفية ورسم الظابع بالقيج التالي:
 xxxح  /حدابات جارية دائشة حدب القظاع  143أو 251
xxxح /عسهلة خظابات الزسان الجاخمية 4451
xxxح /رسهم الظهابع السالية السدتحقة 26663
د .إذا أعيدت نسخة السند األصلي من الخطاب إلى المصرف من قبل الجهة المستفيدة ألنتفاء الحاجة إليه
يقوم المصرف هنا بعكس القيد النظامي وإعادة التأمينات إلى اآلمر وكما يلي:
xxxح /خظابات الزسان الجاخمية السرجرة بعيجة السرخف 2921
xxxح /التدامات العسالء لقاء خظابات الزسان الجاخمية السرجرة 1921

xxxح /تأمينات لقاء خطابات الضمان 5555
xxxح /حسابات جارية دائنة حسب القطاع

ّ .إذا تختبت فهائج تأخيخية عن السجة التي يبقى فييا السرخف ممتدما ما بين إنتياء السجة األصمية
وتاريخ اإللغاء يدجل القيج التالي:
xxxح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2551
xxxح /فهائج خظابات الزسان 4453
xxxح /حدابات جارية دائشة حدب القظاع
ٕ .إذا طمبت الجية السدتفيجة تشفيح خظاب الزسان ( أي طمبت دفع مبمغو ليا ألي سبب) فأن السرخف
سيكهن ممدماً بتدجيج السبمغ ويدجل القيج التالي:
xxxح /مجيشه خظابات الزسان السجفهعة 1693
xxxح /الذيكات السدحهبة عمى السرخف 2563

ر .ثم ُيخجع السرخف عمى التأميشات السدتمسة عن خظاب الزسان إلى الحداب الجاري لمعسيل (

اآلمخ) فإذا كان الخصيج كافي لتغظية مبمغ خظاب الزسان يدجل القيج التالي:
xxxح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2552
xxxح /الحدابات الجارية الجائشة حدب القظاع
xxxح /مجيشه خظابات الزسان السجفهعة 1693

ز .إذا كان الخصيج غيخ كافي لتغظية مبمغ الخظاب السجفهع يدجل القيج التالي:

xxxح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2552
xxxح /الحدابات الجارية الجائشة حدب القظاع
xxxح /مجيشه ديهن متأخخة التدجيج 1691
xxxح /مجيشه خظابات الزسان السجفهعة 1693
ي .ويتابع تحريل السبمغ الستبقي بحمة اآلمخ عمى أن ال يمغى القيج الشظامي إال في حالة تدجيج
السبمغ كامالً.

مثال  :تست العسميات أدناه في مرخف الخافجيغ/الرالحية
في 3/1شمبت الذخكة العخاقية لالستثسارات (قصاع خاص) اصجار خصاب ضسان داخمي بسبمغ
( )1,500,000ديشار لرالح و ازرة االسكان والتعسيخ لتشفيح مقاولة رست عمييا واستػفى السرخف السبالغ
التالية مغ الحداب الجاري الجائغ لمذخكة
(  %25تأميشات  10,000 /ديشار عسػلة خصابات الزسان  2000 /ديشار رسػم شابع مالية).
في  6/30شمبت و ازرة االسكان والتعسيخ مغ السرخف تدجيج قيسة الخصاب نط اًخ لعجم تسكغ الذخكة مغ تشفيح
التداماتيا وقج أجخي الالزم عمساً أن السرخف وجج أن رصيج الحداب الجاري لمذخكة ال يكفي حيث بقي مبمغ
( )200,000ديشار بحمتيا .
في  7/5سجدت الذخكة ما بحمتيا مغ ديغ لمسرخف.
السصمػب /تدجيل القيػد الالزمة لمعسميات أعاله في سجالت السرخف السحكػر *+*+*+*.

الحل /

3/1
387000ح  /حدابات جارية دائشة حدب القظاع  143أو 251
 375000ح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2551
 10000ح /عسهلة خظابات الزسان الجاخمية 4451
2000ح /رسهم الظهابع السالية السدتحقة 26663
ثم يدجل قيج نظامي بكامل مبمغ الخظاب:
1500000ح /التدامات العسالء لقاء خظابات الزسان الجاخمية السرجرة 1921
1500000ح /خظابات الزسان الجاخمية السرجرة بعيجة السرخف 2921
6/30
1500000ح /مجيشه خظابات الزسان السجفهعة 1693
1500000ح /الذيكات السدحهبة عمى السرخف 2563
375000ح /تأميشات لقاء خظابات الزسان 2552
925000ح /الحدابات الجارية الجائشة حدب القظاع
200000ح /مجيشه ديهن متأخخة التدجيج 1691
1500000ح /مجيشه خظابات الزسان السجفهعة 1693
7/5
200000ح /نقج في الرشجوق 181
 200000ح /مجيشه ديهن متأخخة التدجيج 1691
 1500000ح /خظابات الزسان الجاخمية السرجرة بعيجة السرخف 2921

1500000ح /التدامات العسالء لقاء خظابات الزسان الجاخمية السرجرة 1921

خطاةاخ امظياٌ امخاسجٌح

يتم إصجار ىحا الشهع مقابل الخظابات التي يرجرىا السخاسمهن تجاه الجية الخارجية الستسثمة بالسجيد
األجشبي لمبزائع السدتهردة عن طخيق االعتسادات السدتشجية.
 -1عشج إصجار خظاب الزسان الخارجي يدجل القيج التالي:
Xxxح /مجيشه خظابات الزسان الخارجية 1692
Xxxح /عسهلة خظابات الزسان الخارجية 4452
Xxxح /مراريف اتراالت مدتخدة 4482
ثم يدجل قيج نظامي بسبمغ الخظاب الخارجي:
Xxxح /التدامات السخاسمين لقاء خظابات الزسان الخارجية السرجرة 1922
Xxxح /خظابات الزسان الخارجية السرجرة بعيجة السرخف 2922
 -2ثم يخسل السرخف خظاب الزسان الخارجي إلى السخاسل وتتم مظالبة السخاسل بتدجيج مراريف
خظاب الزسان وعشج التدجيج يدجل القيج التالي:
في الفخع الخئيدي xxxح /حدابات مرارف خارجية مع السرخف 2541
Xxxح /مجيشه مراريف خظابات الزسان الخارجية 1692
في الفخع التابع

xxxح /حدابات مجيشة متبادلة 163
Xxxح /مجيشه مراريف خظابات الزسان الخارجية 1692

 -3عشج انتفاء الحاجة إلى خظاب الزسان الخارجي وانتياء التدام السرخف يعكذ القيج الشظامي:
Xxxح /خظابات الزسان الخارجية السرجرة بعيجة السرخف 2922
Xxxح /التدامات السخاسمين لقاء خظابات الزسان الخارجية السرجرة1922

مثــــــــــــــــــــــال  :تست العسميات التالية في مرخف الخافجين  /الفخع الخئيدي
في  6/1ورد إشعار من مرخف القاىخة يظمب فيو فتح خظاب ضسان خارجي لسشفعة إحجى دوائخ الجولة
لسجة أربعة أشيخ بكيسة  650000دوالر امخيكي وقج بمغت العسهالت ندبة  %1وأجهر البخيج 10000
ديشار عخاقي.
في  6/6ورد إشعار دائن من السخاسل بقيج السبمغ لرالح حدابات السرخف لجيو عن تدجيج مراريف
الخظاب.
في  10/1ورد كتاب من السخاسل طمب فيو إلغاء خظاب الزسان إلنتفاء الحاجة إليو.
السظمهب //اجخاءقيهد اليهمية الالزمة عمسا إن السبمغ السعادل لمجوالر ىه  1250ديشار
الحـــــــــــل//

 650000دوالر أمخيكي  812500000 =1250 xديشار عخاقي

في 6/1
 8135000ح /مجيشه خظابات الزسان الخارجية 1692
8125000ح /عسهلة خظابات الزسان الخارجية 4452
10000ح /مراريف اتراالت مدتخدة 4482
812500000ح /التدامات السخاسمين لقاء خظابات الزسان الخارجية السرجرة 1922
812500000ح /خظابات الزسان الخارجية السرجرة بعيجة السرخف 2922
6/6

 8135000ح /نقج لجى السرارف الخارجية 187
8135000ح /مجيشه مراريف خظابات الزسان الخارجية السرجرة1922
في 10/1
 812500000ح /خظابات الزسان الخارجية السرجرة بعيجة السرخف2922
 812500000ح /التدامات السخاسمين لقاء خظابات الزسان الخارجية السرجرة 1922

طبجعة أنشطة المصارف اإلسالمجة وخصائصوا
أوالً :مفووم المصرف اإلسالمي
ىه مؤسدة مالية إسالمية تقهم بأداء الخجمات السرخفية السختمفة في ضهء أحكام ومبادئ الذخيعة
اإلسالمية وتيجف إلى تحقيق التشسية االجتساعية واالقترادية لألمة اإلسالمية ،وتيجف السرارف
اإلسالمية إلى تحقيق الخبح السشاسب ألصحاب االستثسارات والسداىسين إضافة إلى تظييخ السعامالت من
الخبا السحخم شخعا.
ثانجاً :أنشطة المصارف اإلسالمجة
 -1تقجيم الخجمات السرخفية واالستذارات االستثسارية في ضهء أحكام ومبادئ الذخيعة اإلسالمية.
 -2الكيام بعسميات االستثسار والتسهيل في ضهء واحكام ومبادئ الذخيعة اإلسالمية.

 -3تقجيم الخجمات االجتساعية والجيشية

ثالثاً :االختالفات األساسية بين السرارف اإلسالمية والبشهك التقميجية
 -1يقهم السرخف اإلسالمي عمى أسذ عقائجية بيشسا يقهم البشك التقميجي عمى أسذ مادية.
 -2يجب أن يمتدم العاممهن بالسرخف اإلسالمي بالكيم واالخالق الفاضمة بيشسا ييتم العاممهن بالبشك
التقميجي بالشهاحي السادية فقط.
 -3يقهم السرخف اإلسالمي عمى أساس إجتساعي بيشسا يقهم البشك التقميجي عمى أساس تحقيق
أقرى ربحية مسكشة
 -4تعتسج السرارف اإلسالمية عمى نظام السذاركة في الخبح والخدارة وتفاعل السال مع العسل بيشسا
تعتسج البشهك التقميجية عمى االقتخاض واإلقخاض الخبهي.
 -5تيتم السرارف اإلسالمية بالتعامل مع أصحاب السين والحخف وصغار التجار والرشاع بريغ
االستثسار والتسهيل اإلسالمية السختمفة بيشسا تعتسج البشهك التقميجية بالتعامل معيم بشظام القخوض
بفائجة.
 -6يؤدي عجم تعامل السرارف اإلسالمية بالخبا إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج بيشسا تتعامل البشهك
التقميجية بالخبا الحي يؤدي إلى تزخيم التكاليف وارتفاع األسعار.

رابع ًا :األسس المحاسبجة للمصارف اإلسالمجة

 -1أساس استقالل الحمة السالية ..وفقا ليحا األساس يعامل السرخف اإلسالمي عمى أنو شخرية
معشػية مدتقمة أي يتع الفرل بيغ ذمة السدتثسخيغ والسداىسيغ والستعامميغ مع السرخف ( العسالء)
وذلظ عشج حداب حقػق كل مشيع وما عمييع مغ التدامات وفقا لمعقػد الذخعية.
 -2أساس الحػلية ..يعتبخ الحػل مجة زمشية لحجوث الشساء في الفكخ السحاسبي اإلسالمي وأساسا
لحداب معطع أنػاع الدكػات وتصبق السرارف اإلسالمية أساس الحػلية وفقا لمتقػيع اليجخي
وبعزيا وفقا لمتقػيع السيالدي وليذ في ىحا مخالفة شخعية ولكغ مغ االفزل أن تديخ جسيعيا عمى
أساس الحػل اليجخي حتى يسكغ السقارنة وإعجاد الحدابات الختامية ليا جسيعا.
 -3أستس اخرية الشذاط  ..يقزي ىحا األساس بأن يشطخ إلى السذخوع إلى أنو مدتسخ في نذاشو وأن
الترفية أمخ غيخ عادي في حياة السذخوع وتصبق كل مغ السرارف اإلسالمية والبشػك التقميجية ىحا
األساس.
 -4التدجيل الفػري التاريخي ..ويقرج بو سخعة كتابة السعامالت فػر حجوثيا أوال بأول وىحا األساس
ممدم لمسرارف اإلسالمية وقج أخحت بو الشطع السحاسبية التقميجية واعتبخوه مغ السبادئ السحاسبية
الستفق عمييا.
 -5التدجيل السقتخن بالسدتشجات ..ويقرج بو أن يكػن تدجيل السعامالت مقتخنا بأدلة اإلثبات والتي
تتسثل بالسدتشجات وذلظ لتجشب االجتيادات الذخرية وسج باب الذظ في صحة البيانات.
 -6ثبات تصبيق األسذ السحاسبية خالل الفتخات الدمشية ..ويقرج بو ثبات األسذ الكمية السصبقة مغ
حيث السدسيات حتى تديل عسمية السقارنة والتجسيع والتفخيق حدب متصمبات مدتخجمي السعمػمات
السحاسبية ويعتبخ أساس التػحيج السحاسبي وثبات تصبيق األسذ السحاسبية مغ الزخوريات في
السرارف اإلسالمية حتى يسكغ إجخاء السقارنات وتقػيع االداء بيغ الدشػات وبيغ السرارف
اإلسالمية.
 -7الكياس الفعمي أو الحكسي ..يتع الكياس في الفكخ السحاسبي اإلسالمي عمى أساس الحاصل الفعمي
السؤيج بأدلة تحكيقا ألساس السػضػعية ولكغ السػضػعية الكاممة صعبة التحقيق لحا كان البج مغ
المجػء إلى التقجيخ الحكسي السبشي عمى أساس الحشكة والخبخة .

 -8الكياس الشقجي  ..يقزي ىحا األساس بكياس االحجاث االقترادية واثباتيا في الدجالت عمى أساس
وحجات نقجية وىحا األساس مػجػد في الفكخ السحاسبي التقميجي ولكغ مع فخض ثبات وحجة الشقج أما
في الفكخ السحاسبي اإلسالمي فيمدم ربط قيسة الشقج بالحىب والفزة وال يفتخض ثبات وحجة الشقج
وتصبق السرارف اإلسالمية أساس الكياس الشقجي عغ شخيق التقػيع عمى أساس الكيسة الجارية لكي
تعبخ القػائع السالية عغ الحاضخ في حاضخه.
 -9أخح التغيخات في قيسة وحجة الشقج  ..يقزي ىحا األساس بزخورة األخح في االعتبار التغيخات التي
تص أخ عمى قيسة وحجة الشقج عشج التقػيع ألغخاض إعجاد القػائع السالية وتقػم السرارف اإلسالمية
بتقػيع مػجػداتيا في نياية الفتخة السالية عمى أسا الكيسة الجارية وليذ عمى أساس ثبات وحجة الشقج
وىحا األساس يختمف عغ األساس السصبق في البشػك التجارية حيث يتع التقػيع عمى أساس التكمفة
التاريخية وقت االقتشاء.
 -10الػاقعية في االحتياط لمسدتقبل ..يجخي قياس الشفقات وااليخادات في الفكخ السحاسبي اإلسالمي
عمى أساس واحج وىػ الكيسة الجارية كسا تقػم األصػل عمى أساس الكيسة الجارية وىحا يسثل احتياشا
دقيقا لسا قج يحجث في السدتقبل مغ نقز في االيخادات أو زيادة في الشفقات أو تغيخ في قيسة
األصػل ويجب عمى السرارف اإلسالمية أن تأخح بأساس الػاقعية والسداواة عشج تقجيخ االلتدامات
الستػقعة في السدتقبل بعجم السغاالة واالحتياط الذجيج لمسدتقبل وعمى الشكيس مغ ذلظ تصبق البشػك
التقميجية مبجأ الحيصة والححر والحي يقزي بأن تأخح كل خدارة متػقعة بالحدبان واىسال كل ربح
متػقع عشج تحجيج نتائج االعسال والسخكد السالي وىحا يؤدي إلى تقجيخ األرباح بأقل مسا ىػ عميو
وبالتالي ال يعبخ الخبح السحدػب بيحه الصخيقة عغ الخبح الحكيقي القابل لمتػزيع.
 -11السقابمة عشج قياس نتائج االعسال ..تصبق السرارف اإلسالمية أساس السقابمة بيغ الشفقات وااليخادات
عشج تحجيج نتائج األنذصة مع الفرل بيغ نتائج نذاط الخجمات السرخفية ونذاط االستثسار والتسػيل
ونذاط الخجمات االجتساعية وتصبيق البشػك التقميجية نفذ األساس ولكغ االختالف بيشيسا في تحميل
الشفقات وااليخادات وشخق قياسيا وعجم الفرل بيغ نتائج االعسال بيغ نذاط الخجمات السرخفية
واألنذصة األخخى حيث تصبق نطام الفائجة الحي يختمف عغ صيغ وضػابط االستثسار اإلسالمي.

 -12السػازنة بيغ التبيان والدخية ..يجب عمى السرارف اإلسالمية أن تػازن بيغ التبيان ( االفراح)
وبيغ مرالح االشخاف السعشية بأمخ السرخف بحيث ال تغصي مرمحة شخف عمى مرمحة الصخف
اآلخخ وعمى السحاسب أن يمتدم بالرجق واألمانة والعجل في عخض السعمػمات السحاسبية.

المحاسبة في شركات التأمجن
مفووم التأمجن وأهمجة النشاط التأمجني
أوالً :مفووم التأمجن
يعخف التأميغ بأنو أداة إجتساعية يسكغ بػاسصتيا تحػيل عبء الخصخ مغ الذخز السعخض لو إلى جية
أخخى تعاونو في تحسمو .وىحا يعشي إن فكخة التأميغ تقػم عمى أساس اتفاق مدبق بيغ شخفيغ يتع خاللو
تحػيل عبء الخصخ السعخض لو الصخف الثاني ( السؤمغ لو) إلى الصخف األول ( السؤمغ) مقابل دفعة مالية
يتع حدابيا وفق أسذ فشية واحرائية ورياضية تسكغ مغ تغصية الخدائخ السحتسمة الػقػع.

ثانج ًا :أهمجة التأمجن
 -1يدتصيع رجال االعسال وغيخىع تجشب تجسيج جدء مغ رأس ماليع وذلظ لسػاجية األخصار السحتسل
وقػعيا مغ خالل قدط التأميغ وبحلظ يحققػن ضسانا ضج الخدائخ السالية التي يحتسل أن تريبيع
نتيجة وقػع خصخ معيغ.
 -2يؤدي تخرز بعس الييئات في عسميات التأميغ إلى اتداع خبختيا وزيادة معمػماتيا عغ الصخق
السختمفة التي يسكغ بػاسصتيا تفادي االخصار السختمفة التي تػاجو االندان.

 -3يؤدي التأميغ إلى تجسيع رؤوس أمػال كبيخة مغ مبالغ صغيخة واستثسار ىحه األمػال في مختمف
نػاحي الشذاط االقترادي.
 -4تحقيق مبجأ التعاون بيغ مجسػعة األفخاد السعخضيغ لشفذ الخصخ وتأميغ مدتقبميع بالسذاركة في
تحسل األخصار التي يتعخضػن ليا مسا يداعج عمى نذخ الثقة واألمان بيشيع.
ُ -5يعج التأميغ أحج عػامل زيادة اإلنتاج مغ خالل بث روح الصسأنيشة واألمان لجى األفخاد مغ السخاشخة
بأستثسار أمػاليع مسا يديج مغ مقجرتيع عمى اإلنتاج.

 -6يقػم التأميغ في السحافطة عمى رؤوس األمػال مغ خالل دفع التعػيزات عغ الخدائخ واالضخار
الشاتجة مغ تحقق األخصار.
 -7يداىع التأميغ في نسػ الحخكة العسخانية والرشاعية والتجارية مغ خالل استثسار الفػائس السالية في
مختمف السذاريع.
 -8يداىع التأميغ مداىسة فعالة في الحج مغ تكخار وقػع األخصار وتحديغ شخق مجابيتيا والحج مغ
اآلثار الستختبة عمييا وذلظ مغ خالل الجراسات والبحػث والخبخات الستخاكسة في مجال الػقاية ومشع
مدببات األخصار.
 -9لمتأميغ أىجاف إجتساعية وذلظ مغ خالل مايقجمو التأميغ اإلجباري ضج حػادث الديارات والتأميشات
اإلجتساعية وما تحققو مغ حساية وأمان لألفخاد الستعخضيغ ليا.
ُ-10يعج التأميغ عامالً ميساً تعتسج عميو الجولة الحجيثة في محاربة الفقخ الحي يتختب عمى البصالة
والسخض والخدارة في السستمكات بدبب الحخيق أو الدخقة أو الغخق وغيخىا مغ األخصار.
 -11تػفيخ فخص عسل ججيجة في شخكات التأميغ نفديا إذ يتصمب نذاط الـتأميغ تػفيخ قجر كبيخ
مغ العسالة ذات الخبخات الستفاوتة.

ثالث ًا :مصادر العملجات التأمجنجة
ىشاك ثالث مرادر تحرل مشيا شخكات التأميغ عمى العسميات الخاصة بيا وىحه السرادر ىي-:
 -1العسالء ..وذلظ عغ شخيق اتراليع السباشخ بذخكة التأميغ دون أي وسيط.

 -2شخكات التأميغ األخخى ..إذ تقػم كل شخكة تأميغ أحيانا بإعادة التأميغ عمى جدء مغ عسمياتيا لجى
شخكات إعادة التأميغ وذلظ ألن الذخكة األصمية ال يسكشيا أن تتحسل الخصخ بأكسمو لحا فيي تذارك
شخكات التأميغ األخخى في تحسل جدء مغ ىحا الخصخ مقابل التشازل عغ جدء مغ قدط التأميغ .
 -3الػكالء ..وىع الحيغ يعصى ليع تفػيس مصمق مغ قبل شخكة التأميغ والحق في تحريل األقداط
واعصاء الػصػالت الجالة عمى ذلظ.

رابعاً :عقد التأمين وعناصره
يعخف عقج التأميغ بأنو " عقج يمتدم بو السؤمغ أن يؤدي إلى السؤمغ لو أو إلى السدتفيج مبمغ مغ السال
في حالة وقػع الخصخ السؤمغ مشو وذلظ مقابل أقداط أو أي دفعة مالية أخخى يؤدييا السؤمغ لو إلى
السؤمغ" .أما عشاصخ عقج التأميغ فيي:
 -1شخفي العقج وىسا "السؤمغ " وىػ الصخف الحي يمتدم بجفع التعػيس إلى الصخف الثاني عشج تحقق
الخصخ السؤمغ مشو و" السؤمغ لو" وىػ الصخف الحي يمتدم بتدجيج قدط التأميغ إلى الصخف األول
وىػ صاحب الذيء مػضػع التأميغ.
 -2الخصخ السؤمغ مشو وىػ الحادث السحتسل الػقػع والحي يخذاه الصخفان الستعاقجان.
 -3مبمغ التأميغ ويسثل إلتدام السؤمغ تجاه السؤمغ لو أو السدتفيج عشج تحقق الخصخ السؤمغ مشو وقج
يكػن محجد الكيسة كسا في التأميغ عمى الحياة أو يسثل الحج األقرى أللتدام السؤمغ كسا في التأميغ
عمى السستمكات.
 -4قدط التأميغ ويثل الجفعة السالية التي يقػم السؤمغ لو بتدجيجىا إلى السؤمغ ويتع احتدابو وفق أسذ
فشية مزافاً إليو بعس التحسيالت كالسراريف اإلدارية واألجػر وااليجارات والعسػالت وىامر مغ
الخبح يعتسج عميو السؤمغ في تغصية حريمة األضخار.
 -5مجة التأميغ وتسثل فتخة سخيان عقج التأميغ مشح بجايتو وحتى تاريخ انتياءه والتي يكػن السؤمغ خالليا
ممتدما بجفع التعػيس عشج تحقق الخصخ السؤمغ مشو خالل ىحه السجة .
 -6السدتفيج وىػ الذخز الحي يؤدي إليو السؤمغ قيسة التأميغ والحي أشتخط التأميغ لرالحو.

خامسا :خصائص عقد التأمين
 -1التأميغ عقج رضائي  :حيث يتع عغ ت اخضي الصخفيغ السؤمغ والسؤمغ لو.
 -2التأميغ عقج مفاوضة  :حيث ان كل شخف مغ شخفي عقج التأميغ يأخح مقابل ما يعصي فالسؤمغ
يأخح القدط مقابل تحسل عبء الخصخ السؤمغ مشو ويقػم بجفع التعػيس عشج تحقق ىحا الخصخ.أما
السؤمغ لو فيػ يدجد قدط التأميغ مقابل حرػلة عمى االمان مغ الخصخ السؤمغ مشو مغ خالل
التعػيس الحي سيحرل عميو.
 -3التأميغ عقج أحتسالي  :حيث أن الخصخ السؤمغ مشو محتسل الػقػع وبالتالي ال يعخف كل شخف مغ
شخفي العقج عشج التعاقج مقجار ما سيأخح ومقجار ما سيعصي الن ذلظ يتػقف عمى مجى وقػع الخصخ
و حرػل الزخر مغ عجمو.
 -4التأميغ عقج ممدم لجانبية :حيث ان كل مغ شخفي العقج السؤمغ والسؤمغ لو يمتدم بالتدامات معيشة
فالسؤمغ ممدم بجفع التعػيس عغ الخدارة الشاتجة عغ تحقق الخصخ السؤمغ مشو مقابل التدام السؤمغ
لو بتدجيج قدط التأميغ .
 -5التأميغ عقج مدتسخ :حيث يدتسخ عقج التأميغ ويستج لفتخة زمشية يتع تحجيجىا في وثيقة التأميغ.
 -6التأميغ عقج مغ عقػد االذعان  :حيث أن السؤمغ وىػ الصخف القػي الحي يزع شخوشو وأحكامو
بسػجب وثيقة التأميغ وليذ لمسؤمغ لو اال ان يقبميا جسمة أو يخفزيا بذكل كامل دون أن تكػن لة
حخية مشاقذتيا أو تعجيميا وغالباً ما تكػن ىحة الذخوط مكتػبة في وثيقة التأميغ.
 -7التأميغ عقج تجاري  :تعتبخ أعسال التأميغ عمى أختالف أنػاعو وأقدامو أعساال تجارية أذ ان شخكات
التأميغ تقػم بسداولة أعسال التأميغ بيجف تحقيق الخبح.
 -8التأميغ عقج شخشي  :حيث أن التدام السؤمغ بجفع التعػيس ال يتع تشفيحة اال إذا تحقق الخصخ
السؤمغ مشو وبحلظ فأن ىحا االلتدام معمق عمى شخط قج يتحقق و قج ال يتحقق.

سادساً  :أنواع التأميـــــــــــــــــــــن
مغ حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث الذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 -1التأميغ التعاوني :ويقرج بو اتفاق مجسػعة مغ االشخاص السعخضيغ ألخصار معيشة عمى تعػيس
الخدائخ واالضخار التي قج تريب أحجىع مغ خالل مبالغ محجدة يقػمػن بتدجيجىا لتكػيغ صشجوق
مذتخك يتع مغ خاللو دفع التعػيزات لسغ يريبيع الزخر عشج تحقق الخصخ ،أي إن ىحا الشػع مغ
التأميغ يقػم عمى أساس فكخة التعاون مغ أجل درء الخصخ  .وبحلظ يقػم كل فخد مغ أفخاد الجساعة
السداىسة في ىحا الشػع مغ التأميغ بجور السؤمغ والسؤمغ لو بشفذ الػقت.ىحا وقج يكػن االتفاق لجرء
خصخ الحخيق أو االخصار الصبيعية أو االخصار التي تتعخض ليا الدراعة وغيخىا مغ االخصار التي
يتفقػن عمييا والتي قج يتعخضػن ليا برػرة مذتخكة.
 -2التأميغ التجاري :ويقرج بة التأميغ الحي تقػم بة شخكات متخررة وتسارسو بيجف تجاري وىي
شخكات التأميغ وبسػجبو تتعيج الذخكة بتعػيس السؤمغ لو عغ الخدارة السالية التي يتعخض ليا عشج
وقػع الخصخ السؤمغ مشو وذلظ لقاء قدط ثابت يؤديو السؤمغ لو الى شخكة التأميغ  .و معطع أنػاع
التأميغ يتع مداولتيا بيجف تجاري مغ أجل تغصية الخدائخ الشاتجة عغ أخصار متعجدة كالحخيق
واالخصار البحخية و تأميغ الديارات التكسيمي واليشجسي والسدؤلية وغيخىا.
مغ حي ـ ـ ـ ـ ــث مح ـ ــل التأمي ـ ـ ـ ــغ:
 -1التأميغ عمى االمػال  :يكػن محل التأميغ في ىحا االنػاع مغ التأميغ ىي االمػال والسستمكات السؤمغ
عمييا  .والتي يكػن مدؤوال عشيا السؤمغ لو أو في حيازتة باالضافة الى أمػالو الخاصة التي قج
تتعخض ألخصار عجيجة حدب نػع كل مشيا .ويتسيد ىحا الشػع مغ التأميغ بأن مدؤولية السؤمغ تتحجد
بأقرى خدارة مادية تشتج عغ تحقق الخصخ وبسا ال يتجاوز مبمغ التأميغ وىي العقػد التعػيزية التي
تخزع لسبجأ التعػيس  .ومغ أىع أنػاعو:
أ -التأميغ ضج الحخيق.

ب -التأميغ ضج الدخقة والدصػ.

ج -التأميغ البحخي .

د -التأميغ عمى الديارات التكسيمي.
ىـ -التأميغ الدراعي.

و -التأميغ عمى الشقػد.
ذ -التأميغ عمى االلػاح الدجاجية .
ر -التأميغ اليشجسي.

 -2التأميغ عمى األشخاص  :ويتزسغ جسيع أنػاع التأميغ التي يكػن فييا محل التأميغ األشخاص
أنفديع وىحا الشػع مغ التأميغ ال يخزع لسبجأ التعػيس ألن حياة األندان ال يسكغ تقجيخىا بسكياس
مادي كالشقػد وبحلظ تكػن محجدة الكيسة بسبمغ التأميغ ومغ أنػاعو ما يمي :
أ -التأميغ عمى الحياة بأنػاعو السختمفة
ب -التأميغ ضج الحػادث الذخرية
ج -تأميغ السعاشات
 -3التأميغ مغ السدؤلية :ويذسل جسيع أنػاع التأميغ التي يكػن محل التأميغ فييا السدؤولية السجنية
بشػعييا التقريخية والعقجية وبحلظ ليذ في ىحا الشػع مغ التأميغ مبمغ لمتأميغ وإنسا ىشاك حجود
لمسدؤولية يتع تحجيجىا كحج أقرى لمحادث الػاحج أو قج يكػن البعس مشيا غيخ محجد الكيسة .
والتعػيس يشرب عمى السدؤولية القانػنية التي تتختب عمى السؤمغ لو تجاه الغيخ ( الصخف الثالث)
في شخرو أو مستمكاتو عغ الحػادث التي يكػن مدؤوال عشيا قانػنا نتيجة إىسالو أو تقريخه أو
إخاللو بأي إلتدام في الػاجب الحي يفخضو القانػن عمى الجسيع بعجم اإلضخار بالغيخ أو اإلخالل
بالتدام ناشئ عغ التعاقج ومغ أىع أنػاعو ما يمي-:
أ -تأميغ السدؤلية السجنية عغ حػادث الديارات والدفغ والصائخات.
ب -تأميغ مدؤولية رب العسل تجاه عسالو ( إصابات العسل).
ج -تأميغ مدؤولية أرباب السيغ كاألشباء والريادلة والسيشجسيغ وغيخىع.
د -تأميغ مدؤولية مشتجي األغحية وتػزيعيا.
ر -تأميغ مدؤولية السدارعيغ

مغ حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث إج ـ ـ ـ ـ ـخاء التـ ـ ـ ـ ــأمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
 -1التأميغ االختياري  :ويذسل ىحا الشػع مغ التأميغ جسيع أنػاع التأميغ التي يكػن الذخز ح اخ في
إجخاءىا ضج األخصار التي قج يتعخض ليا ومغ أنػاعو التأميغ عمى الحياة وتأميغ الحخيق والدخقة
وغيخىا والتي ال يكػن الذخز مجب اًخ عمى إجخاءىا.
 -2التاميغ اإلجباري :يذسل ىحا الشػع مغ التأميغ األنػاع التي يكػن فييا الذخز السعخض لمخصخ
ممدماً بالتأميغ عمييا أما بحكع القانػن أو بسػجب المػائح والشطع ومغ أنػاعو التأميغ اإلجباري ضج
حػادث الديارات والتأميشات اإلجتساعية.

