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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الفصل األول

 معلومات عامة عن المصارؾ التجارٌة 

 منشؤة مالٌة

 أوال : نشؤة عملٌة المصارؾ التجارٌة وتطورها .

وتحوالتهم والتعامل مع مصارؾ تجارٌة تلبً حاجة المواطنٌن  إلحداثالحاجة التجارٌة دعت 

البنوك العالمٌة فجاءت الخطوة الكبرى فً توجٌه السٌاسة النقدٌة والمصرفٌة فً القطر عبر 

 . 3591تؤسٌس مصرؾ سورٌا المركزي عام 

 إلٌه بموجب المرسوم األعمال التالٌة : عهد / الذي 78بموجب المرسوم التشرٌعً رقم / 

 المصرؾ المركزي كمإسسة إلصدار النقد . -3

 ؾ للدولة وعمٌل مالً لها .المصرؾ المركزي كمصر -2

 المصرؾ المركزي كمصرؾ للمصارؾ المحلٌة . -1

حٌث ٌقوم المصرؾ المركزي بتقدٌم العدٌد من الخدمات المصرفٌة األخرى المتعلقة بحسم 

والسلؾ لألعمال التجارٌة  االعتمادالسندات التجارٌة وشرائها والتخلً عنها , ومنح 

والصناعٌة والزراعٌة المختلفة وكذلك عملٌات تموٌل التجارة الخارجٌة وبشكل خاص إدارة 

 المستندٌة الخاصة باالستٌراد والتصدٌر . االعتمادعملٌات 

شركة مساهمة وطنٌة تقوم بتقدٌم  جب المراسم الصادرة كل مصرؾ تخصصًوٌعتبر بمو

 ت المصرفٌة .كافة الخدمات والتسهٌال

بناء على ذلك أصبح بالقطر العربً السوري خمسة مصارؾ تخصصٌة باإلضافة إلى 

  المصرؾ المركزي وهم حسب االختصاص : 

 :المصرؾ الزراعً التعاونً  -3

 

ومهمته القٌام بجمٌع عملٌات اإلقراض والتسلٌؾ للجمعٌات التعاونٌة والزراعٌة  - أ

واتحاداتها ومزارع الدولة والمنشآت والمإسسات ذات الطابع االقتصادي التً 

 األعمال الزراعٌة . ىتتعاط

 وٌحق للمصرؾ القٌام باألعمال مع األفراد والجمعٌات األخرى .

 

 الكفاالت لصالح التعاونٌة الزراعٌة .وإصدار حسم السندات الزراعٌة  - ب

 

 قبول الودائع وفتح الحسابات الجارٌة وحسابات التوفٌر . - ت
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 المصر ؾ الصناعً : -2

هام فً عملٌة اإلنماء والتنمٌة فً القطر وذلك من خالل عملٌة اإلقراض فهو ٌقوم بدور  -

 والتموٌل للمنشات الصناعٌة سواء كانت قروضا قصٌرة أو متوسطة .

المصارؾ الصناعٌة بتموٌل الصناعات الجدٌدة والمساهمة فً إنشائها بجانب مهمة  -

 إقراض المشروعات الصناعٌة سواء كانت قروض قصٌرة أم متوسطة أم طوٌلة األجل .

 مصرؾ التسلٌؾ الشعبً : -1

مصرؾ  إحداثالتً نص علٌها قانون  األولٌةتجمٌع المدخرات الوطنٌة ٌعتبر من المهام  إن

تمولها   بهدؾ االستفادة من المدخرات فً تحوٌل كافة الفعالٌات التً البً التسلٌؾ الشع

باإلضافة إلى إصدار شهادات االستثمار للمساهمٌن فً تموٌل المصارؾ التخصصٌة األخرى 

 المشارٌع اإلنمائٌة .

 ) المصرؾ العقاري ( :  -4

نسبٌا فهو ٌقوم ٌقوم هذا المصرؾ بعملٌات اإلقراض بضمانات عقارٌة عٌنٌة لمدة طوٌلة 

بدور الوسٌط بٌن المدخرٌن ومالك العقارات الذٌن ٌرؼبون بالحصول على قرض بضمان 

 الرهن العقاري .

 المصرؾ التجاري : -9

وهو صلب موضوعنا فً هذا المنهاج ) سنقوم بالبحث والتمحٌص فً هذه المصارؾ 

 التجارٌة ( .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 ثانٌا : وسائل تموٌل المصارؾ التجارٌة :

 ) خواص (مهام المصرؾ التجاري السوري : 

 قٌام المصارؾ التجارٌة بتلقً الودائع بؤنواعها أشكالها المختلفة .

 ) إٌداعات تحت الطلب وإٌداعات ألجل وإٌداعات التوفٌر (

الصادرة  من نظام العملٌات المصرفٌة 4ى عملٌات أخرى نصت علٌها المادة باإلضافة إل

 وهً : 3587/ لعام 312بالقرار رقم /

 الخدمات المصرفٌة التً ٌقدمها المصرؾ إلى زبائنه :

 .الودائع بؤنواعها واألمانات -

  والشٌكات وقسائم السندات .تحصٌل السندات  -

 وثائق الشحن . -

 إصدار الشٌكات والحواالت . -

 القٌام بؤعمال الوكالة واإلدارة واإلنابة . -

 العام .طرح القروض العامة والخاصة أصوال لالكتتاب  -

  بعض الخدمات المصرفٌة ولحساب الؽٌر أو بالمشاركة . -

 

 :مصادر تموٌل المصارؾ التجارٌة 

 وسائل تموٌل داخلٌة ) ذاتٌة ( -

 وسائل تموٌل خارجٌة ) عامة ( -

 

 وسائل التموٌل الداخلٌة : -3

 تتكون مصادر التموٌل للمصارؾ من :

 رأس المال الخاص بالمصرؾ : -

 وقد ازداد رأس المال عبر التارٌخ نتٌجة زٌادة حجم العملٌات المصرفٌة 

 االحتٌاطٌات : -

% من األرباح 19جاوز وقد حدد القانون حجم االحتٌاطٌات من األرباح السنوٌة بحٌث ال تت

 االحتٌاطً . و ال تتجاوز نصؾ حجم رأس المال السنوٌة على أن
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الموإنات : -

سنوٌا على أرباح الدورة المالٌة وذلك بهدؾ تؽطٌة بعض الخسائر وهً المبالػ التً تحمل 

 المتوقعة والؽٌر متوقعة .

 وهذه المصادر تمثل مصدر ضمان بالنسبة للمودعٌن .

 

 وسائل التموٌل الخارجٌة : -2

وهذه الوسائل تعتبر من أهم مصادر التموٌل كً ٌتمكن المصرؾ من تموٌل نشاطه التجاري 

 المصرؾ من :المختلؾ وٌحصل علٌها 

 عالقة المصرؾ مع المصارؾ األخرى التجارٌة وؼٌر التجارٌة . -

 نتٌجة عالقة المصرؾ التجاري مع زبائنه وعمالئه . -

المصدر األساسً للمصرؾ ٌؤتً عن طرٌق مجموعة اإلٌداعات المختلفة من زبائنه  -

 وعمالئه وتنقسم هذه اإلٌداعات إلى:

 

 الدائنة .ودائع تحت الطلب والحسابات الجارٌة  - أ

 ودائع ألجل معٌن . - ب

 ودائع حسابات التوفٌر . - ت

 فقد تحصل المصارؾ على موارد إضافٌة من خالل : باإلضافة إلى المصادر السابقة

 حسم السندات التجارٌة المحسومة لدى المصرؾ المركزي . - ث

هذه الموارد جمٌعها ٌقوم المصرؾ بتوظٌفها لدى المصارؾ األخرى والمصرؾ  المهم

 وتكون ضمان للمعامالت المالٌة المصرفٌة .المركزي 

المهم إن معرفة المركز المالً للمصرؾ التجاري ٌعتبر شرطا ضرورٌا لتحدٌد سٌاسة 

المصرؾ فً اإلقراض والتموٌل واالستثمار . فالمصرؾ لن ٌحصل على أعلى ربح إذا ما 

 احتفظ بكمٌة كبٌرة من األموال فً خزائنه .

بجزء  االحتفاظ طٌع استثمار جمٌع أموالها المتاحة بسبب ضرورة والمصارؾ التجارٌة ال تست

 من السٌولة النقدٌة لمواجهة احتماالت السحب ؼٌر المتوقع من اإلٌداعات.

 استثمارات المصارؾ التجارٌة من موارده المتاحة :  

 أذونات الخزانة . - أ

 محفظة السندات . - ب

 محفظة األوراق المالٌة . - ت

 والسلؾ بضمانات مختلفة . االعتماد - ث
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 ثالثا: الهٌاكل اإلدارٌة والتنظٌمٌة للمصارؾ التجارٌة :

تعتبر المصارؾ التجارٌة مإسسات عامة تقوم باإلشراؾ علٌها مجالس إدارة وهذه اإلدارة 

 تدار من قبل مجلس اإلدارة وتنفذ هذه اإلدارة أعمالها من خالل المدٌرٌات المختلفة وهً :

 السر .مدٌرٌة أمانة  -

 مدٌرٌة الشإون القانونٌة . -

 مدٌرٌة التسلٌؾ . -

 مدٌرٌة العالقات الخارجٌة . -

 مدٌرٌة الشإون الفنٌة . -

 مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة . -

 مدٌرٌة المحاسبة العامة . -

 مدٌرٌة الشإون المالٌة . -

  مدٌرٌة التخطٌط واإلحصاء . -

ة بها وٌحدد المهام التنظٌمٌة الخاصحٌث ٌوجد لكل مدٌرٌة من المدٌرٌات السابقة هٌاكلها 

 الموكلة لها .

من النظام الداخلً للمصارؾ التجاري الصادرة عن وزٌر االقتصاد والتجارة 22نصت المادة 

 أن كل فرع ٌتؤلؾ من : 3577لعام   132الخارجٌة بالقرار رقم 

 دائرة أمانة السر والشإون اإلدارٌة والقانونٌة . -

 . دائرة العالقات الخارجٌة -

 دائرة المحفظة . -

 دائرة الصندوق والحسابات الجارٌة ) الدائنة والمدٌنة ( . -

دائرة المحاسبة والتخطٌط واإلحصاء والشإون المالٌة حٌث لكل دائرة من الدوائر السابقة  -

 ولكل دائرة شعبة حسب حجم العمل. أوجبها القانونلها مهام وأعمال خاصة بها 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الفصل الثانً

 النظام المحاسبً المطبق فً المصارؾخصائص 

 

 خصائص وقواعد محاسبة العملٌات المصرفٌة :أوال : 

ان األعمال المصرفٌة هً األعمال ذات طبٌعة خاصة تتمثل فً الوساطة فً تداول األموال 

والسندات وتسهل عمل الفعالٌات المختلفة من خالل منحها التسهٌالت االئتمانٌة وتقدٌم 

 المصرفٌة لحساب الزبائن لقاء عموالت وفوائد .الخدمات 

 

 القواعد واألسس المطبقة بالنظام المحاسبً الموحد فً المصارؾ التجارٌة 

المتضمن القواعد  3522/ لعام 32وزٌر االقتصاد والتجارة الخارجٌة  القرار رقم / إصدار

 واألسس التالٌة :

مشارٌع التجارٌة والصناعٌة تمسك محاسبة المصارؾ وفقا لألصول المتبعة فً ال -

 على أساس الطرٌقة المزدوجة المركزٌة وتبعا ألحكام هذا النظام وٌكون للمصرؾ :

 محاسبة مركزٌة فً اإلدارة العامة وهً تجمٌع جمٌع العملٌات الخاصة باإلدارة . - أ

محاسبة مستقلة لكل فرع تظهر أعماله خالل فترة زمنٌة محددة وٌرسل نتاج  - ب

 اإلدارة شهرٌا على شكل مٌزان مراجعة إلى اإلدارة العامة لتجمٌعها .أعماله إلى 

د خالل مسك حسابات التً تدٌرها وتوجتتولى اإلدارة العامة محاسبة مركزٌة من  - ت

 أرصدتها والتً تخص الفروع .

 

 تتضمن محاسبة المصرؾ التجاري :

 ٌة خاصة .ولها مجموعة دفترمحاسبة خاصة للعملٌات المحررة باللٌرة السورٌة  -3

وحسب كل نوع من العملة محاسبة خاصة للعملٌات المحررة بالعمالت األجنبٌة  -2

للمحاسبة الخاصة بالعملة األجنبٌة مٌزان مراجعة خاصة به ٌتضمن المٌزان أرصدة 

جمٌع حسابات المصرؾ الرئٌسٌة والفرعٌة المحررة بالعمالت بعد تحوٌلها الى 

 دى المصرؾ المركزي .اللٌرات السورٌة بسعر مكتب القطع ل

ؾ الحسابات النظامٌة فً منهاج المحاسبة بمجموعات وبحسب نوعٌتها أو نتص -

 الجهة العائدة لها وللمصرؾ حق فتح الحسابات المقابلة لها .

تفتح حسابات المصرؾ وفقا لمبدأ الترقٌم العشري وتوزٌع الحسابات الرئٌسٌة إلى  -

 زمر وفقا لما ٌلً :
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 2 – 3حساب الموجودات     رقم 

  4 – 1حساب المطالٌب       رقم 

 9حساب النفقات العامة لإلدارة رقم  

 2حساب نفقات االستثمار            

 8حساب اإلٌرادات لالستثمار        

 7حسابات النتائج                     

 5الحسابات النظامٌة                  

 لسابقة حساب رئٌسً .وٌتفرع عن األرقام ا

 تخدمة فً فروع المصارؾ التجارٌة :ثانٌا : السجالت المس

 القواعد المتبعة فً مسك الٌومٌات والسجالت المحاسبٌة 

 ٌومٌة مساعدة ٌسجل فٌها العملٌات المدٌنة والدائنة الجارٌة خالل الٌوم  -

 تجمٌع الٌومٌات وتثبٌت أرصدتها فً جدول المطابقة الٌومً  -

تبٌن وجود اختالؾ بٌن المبالػ المسجلة فً جدول المطابقة الٌومً وقٌود المحاسبة إذا  -

فً الٌومٌات المسجلة فً الشعب المختلفة فعلى الشعبة تدقٌق الفرق ومعالجته بالتعاون 

 مع الفرع .

 تمسك كل شعبة حسابات األستاذ المساعد العائد لعملٌاته والمدونة فً الٌومٌات لدٌها . -

ملٌات فً دفاتر األستاذ المساعد من واقع وثائق المحاسبة او المستندات تسجل الع -

 األساسٌة من واقع القٌود .

 تطابق أرصدة األستاذ المساعد مع الحساب المفتوح فً األستاذ العام بصورة دورٌة . -

تنظم محاسبة الفروع جداول إجمالٌة تثبت فٌها فً نهاٌة كل ٌوم العملٌات المنفذة لدى  -

 .الشعب 

ٌتوجب على محاسبة الفروع أن تتؤكد من صحة المبالػ المدونة فً الجداول اإلجمالٌة  -

 ومطابقتها مع قٌود الشعب المختلفة قبل تسجٌلها فً الٌومٌة العامة 

تثبٌت المبالػ الواردة فً الجداول اإلجمالٌة فً سجل الٌومٌة العامة الذي ٌنظم وفق  -

 ومٌة العامة . الجداول اإلجمالٌة ومطابقتها فً الٌ

تنظم محاسبة الفروع مٌزان المراجعة شهري لحساباتها الرئٌسٌة فً نهاٌة كل شهر  -

 وتقوم بإرسالها إلى اإلدارة العامة من اجل المطابقة .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الفصل الثالث

 عملٌات شعبة الصندوق

 :حفظ وتداول موجودات الفرع من األموال النقدٌة : نظام أواًل 

ألنها تعتبر المصب الذي ٌنتهً إلٌه  الهامةتعتبر شعبة الصندوق فً أي مصرؾ من الشعب  

  .جمٌع العملٌات النقدٌة الحاصلة فً المصرؾ ولدى جمٌع شعب المصرؾ

ٌحتوي كل فرع من فروع المصرؾ التجاري على صندوق رئٌسً بالؽرفة الحدٌدٌة المسلحة 

 صرؾ وصندوق فرعً خاص بالحركة الٌومٌة بالم

 الفرع النقدٌة وؼٌر النقدٌة منندوق الرئٌسً جمٌع موجودات بحٌث ٌحفظ فً الص

( وتتم عملٌات السحب واإلٌداع فً الصندوق الرئٌسً  ثمٌنةمجوهرات  –سندات  –) أسهم  

بحضور حاملً المفاتٌح للصنادٌق أي مدٌر الفرع أو معاونه حسب الحالة مع مراقب دائرة 

الصندوق والحسابات الجارٌة وأمٌن الصندوق الرئٌسً وتدون ضمن سجل ٌومً تتم ببٌان 

 ٌلً : باألموال كما

مسلمة إلى أمٌن الصندوق الفرعً  األموالارة عن الموضوعة للتداول وهً عب األموال -

 السحب الٌومٌة خالل الٌوم احتٌاجاتلتلبٌة 

مبالػ كبٌرة من العملة الورقٌة أو النقدٌة فً صندوق الفرع وٌتم نقل ال ٌجوز االحتفاظ ب -

أموال الفرع دفعة واحدة من وإلى الصندوق الرئٌسً بمراقبة أمٌن الصندوق الرئٌسً 

 دائرة الصندوق والحسابات الجارٌة ومدٌر الفرع أو معاونه .ومراقبة 

 تقسم سجالت عملٌات الصندوق إلى قسمٌن رئٌسٌن :

مهمة هذا القسم تلقً األموال النقدٌة المودعة من قبل الزبائن والتً تنتج عن قسم الوارد : 

وتلقً األموال  إٌداعات هإالء الزبائن فً الحسابات الجارٌة الدائنة أو الودائع المختلفة

 .المسددة من الزبائن سدادا اللتزاماتهم تجاه المصرؾ

: مهمة هذا القسم صرؾ األموال النقدٌة إلى الزبائن بناء على الشٌكات المقدمة  قسم الصادر

 من قبلهم .

وبنهاٌة الدوام الٌومً ٌقوم أمٌن الصندوق بإرسال نسخة من ٌومٌته إلى شعبة محاسبة 

 مطابقتها فً سجل الٌومٌة والثبوتٌات المرفقة .المصرؾ التً ٌتم 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 : ثانٌا : الدورة المستندٌة والقٌود المحاسبٌة الخاصة بعملٌات الصندوق

 تنحصر عملٌات شعبة الصندوق فً :

 عملٌات المقبوضات. - أ

 عملٌات المدفوعات . - ب

 

 عملٌات المقبوضات :-أوالً 

الصندوق الفرعً فً  إلىبإثبات كل نقدٌة واردة  مقبوضاتال موظؾ المسإول عنالٌقوم  

 سجل الصندوق وذلك حسب الخانات .

 تكون على الشكل التالً : لمحاسبٌة لدى شعبة محاسبة الفرع فالقٌود ا

 أوال : المقبوضات فً طرؾ المدٌن من الصندوق والخاصة بالمقبوضات .

 الودائع : ٌوجد لدٌنا ثالث أنواع من الودائع  استالم -3

 ودائع تحت الطلب - أ

 ودائع ألجل - ب

 ودائع توفٌر - ت

 فتكون القٌود على الشكل التالً :

 من ح/ الصندوق     

 إلى ح/ ودائع تحت الطلب/ حسابات جارٌة دائنة/                                             

 ودائع تحت الطلب من الزبائن لٌوم ....... إستالم

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ ودائع ألجل                                                                 

 إستالم ودائع ألجل لٌوم ........

 من ح/ الصندوق

 إلى ح/ ودائع توفٌر                                                                  

 ودائع توفٌر لٌوم ............ استالم
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 بشكل جماعً فً ذلك الٌوم فندون القٌد التالً :وإذا حصلت العملٌة 

 من ح/ الصندوق

 مذكورٌن :إلى                                                                    

 الطلب / حسابات جارٌة دائنة/ تحتح/ ودائع                                                  

 ح/ ودائع ألجل                                                  

 ح/ ودائع توفٌر                                                 

 تحت الطلب وألجل والتوفٌر لٌوم .............. لودائع قٌد مركزي

 :عملٌة سحب أو قبض أموال من الحساب الجاري لدى المصرؾ المركزي - أ

 الصندوقمن ح/ 

 إلى ح/ المصرؾ المركزي / حساب جاري /                                                    

 إثبات قٌمة ومبالػ األموال المسحوبة من البنك المركزي

 قٌد التؤسٌس :  - ب

 من مذكورٌن :

 ح/ الصندوق

 ح/ المصرؾ المركزي 

 ح/ جاري

 إلى ح/  رأس المال                                                                    

 إثبات قٌد التؤسٌس لرأس المال

  :بؽرض التحصٌل المصرؾتحصٌل سندات تجارٌة أودعها الزبائن لدى  - ث

 من ح/ الصندوق

 إلى مذكورٌن :                                                

 ح/ حسابات جارٌة دائنة                                               

 االستثمار      ح/ إٌرادات                                               

 ح/ عمولة تحصٌل سندات                                               

وحسم إٌرادات االستثمار وعمولة تحصٌل السندات التجارٌة المودعة بؽرض التحصٌل 
 .التحصٌل
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 عملٌة حسم السندات التجارٌة وتحصٌلها والتً سبق حسمها لدى المصرؾ : - ج

 السندات محس -

 من ح/محفظة السندات التجارٌة المحسومة

 ) سندات الصفقات التجارٌة (        

 مذكورٌن :إلى                                                                

 ح/ حسابات الجارٌة الدائنة                                                              

 ح/ إٌرادات االستثمار                                                               

 )  عمولة حسم سندات(           

 حسم السندات لدى المصرؾ لصالح الزبائن

 تؤسٌس المصرؾ بالقطع األجنبً : عملٌات - ح

 (مصرؾ المركزي )ضمن سلسلة العمالتعند تؤسٌس المصرؾ واٌداع جزء من القطع بال -

 من ح/المصرؾ المركزي

 ح/ جاري القطع األجنبً    

 $ أو نكتب دوالرح/         

 أو نكتب ٌورو 𝛜ح/                               

 إلى ح / رأس مال القطع األجنبً                                                              

 ح/ $                      

 𝛜ح/          

 اٌداع جزء من القطع داخل اإلدارة العامة للمصرؾ ضمن سلسلة العمالت : -

 من ح/ صندوق النقد والقطع األجنبً

 ح /صندوق $         

          𝛜ح/ صندوق           

 إلى ح / رأس المال القطع االجنبً         

 ح / رأس المال $                     

 𝛜ح / رأس مال                      

 

 تحوٌل القطع أو النقد األجنبً من اإلدارة العامة للفروع :  -
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 التحوٌل مع استالم اإلشعار فورًا  - أ

 / القطع األجنبً  من ح                   

 (0000)فرع         

 صندوق القطع األجنبًإلى ح/        

 ح/ صندوق $                         

 𝛜ح/ صندوق         

 التحوٌل إلى الفروع دون استالم اشعار بوصول المبلػ من الفروع : - ب

 من ح/ حسابات مإمنة وانتقالٌة

 ح/ القطع األجنبً           

 0000ح / فرع    

 0000ح/فرع     

                 0000ح/ فرع      

 إلى ح/ صندوق النقد األجنبً      

 ح/صندوق $       

 𝛜ح/صندوق        

وعند استالم اشعار ٌفٌد باستالم المبالػ المحولة تقوم اإلدارة العامة باقفال القٌد وتثبٌت 
 المبالػ على الفرع المحول 

 األجنبً من ح/ القطع

 0000فرع           

 ح/ $  

  𝛜ح /  

 إلى ح / حسابات مإمنة وانتقالٌة                                       

 0000ح/ القطع األجنبً فرع      

 ح / حساب $                        

 𝛜ح/ حساب                                  

 عند سحب األوراق العامة من رصٌدها المودع لدى المصرؾ المركزي  -
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح/ صندوق النقد األجنبً

 ح/ صندوق $     

 𝛜ح/ صندوق      

 إلى ح/ المصرؾ المركزي         

 ح/ جاري النقد األجنبً            

 ح/ $         

 𝛜ح/          

 

 وعند التحصٌل نجري القٌد التالً :

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ محفظة السندات التجارٌة المحسومة                                          

 ) سندات الصفقات التجارٌة (                                                  

 تحصٌل السندات المحسومة من الزبائن

 

 عملٌة قبض القٌمة المقابلة لنقد األجنبً المباع : - خ

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ القٌمة المقابلة للنقد األجنبً                                                       

 إثبات بٌع المصرؾ للعملة األجنبٌة ) دوالر مثال ( بسعر

 القٌود بالعمالت األجنبٌة 

 من ح/ النقد األجنبً ) العملة المطلوبة (

 إلى ح/ صندوق النقد األجنبً                                                             

 بٌع ...... عملة أجنبٌة بسعر ........

 عملٌات المدفوعات :ثانٌا :  

الالزمة لعملٌات المدفوعات التً فً كل صباح ٌقوم المسإول عن المدفوعات باستالم النقدٌة 

حسن سٌر عملٌات الصندوق الرئٌسً بالفئات الالزمة لسوؾ تحدث خالل الٌوم من أمٌن 

 المدفوعات .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 دفع قٌمة شٌكات مسحوبة على الحسابات الجارٌة الدائنة : -

 من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة 

  إلى ح/ الصندوق                                                                               

 دفع الشٌكات المسحوبة على الحسابات الجارٌة الدائنة بتارٌخ              

 سحب الودائع : -

 من ح/ الودائع تحت الطلب / حساب جاري/

 الى ح/ الصندوق                                                                             

 األموال المسحوبة من ودائع تحت الطلب بتارٌخ                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ودائع ألجل من ح/ 

 الى ح/ الصندوق                                                                             

 ودائع مسحوبة من الودائع ألجل لٌوم                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً الحساب الجاري لدى المصرؾ المركزي :مبالػ  إٌداع -

 المصرؾ المركزي من ح/ 

 ح/ جاري      

 إلى ح/ الصندوق                                                                             

 األموال المودعة فً حساب المصرؾ لدى المركزي                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إرسال األموال بٌن الفروع : وهناك طرٌقتٌن  -

 األولى :

 من ح/ الحسابات المإقتة واالنتقالٌة

  ) فرع .....(            

 إلى ح / الصندوق                                                                           

 إثبات األموال المنقولة إلى الفرع رقم .....                        
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

وعندما ٌرد إشعار من الفرع المرسل إلٌه النقدٌة ٌفٌد باستالم المبالػ النقدٌة ٌقوم الفرع 

 ٌل المبلػ من ح/ الفروع أو الفرع  بالقٌد .المرسل بتسج

 من ح/ الفرع رقم 

 إلى ح / الحسابات المإقتة واالنتقالٌة                                                                

 (0000) فرع                          

 م ....إثبات النقدٌة المرسلة على حساب الفرع رق                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ٌدون القٌد التالً : وٌعتبر المصرؾ المرسل مدون القٌد مباشرة وال ٌوجد داعً إلنشاء أ

 قٌد توسٌطً  ) حسابات مإقتة وانتقالٌة (.

 من ح/ الفروع 

 ح/ فرع حماه     

 ح/ فرع الالذقٌة     

 ح/ فرع حمص     

 ح/ فرع حلب       

 إلى ح/ الصندوق                                                                                    

 إرسال األموال إلى الفروع بتارٌخ ....                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسجل المبالػ المرسلة إلى الفروع بقٌد داخل الفرع المرسل إلٌه محاسبٌا من قبل الفرع  -

 المستلم للمبالػ بالقٌد التالً :

 

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ الفرع رقم ....                                                                                

 إثبات قٌمة األوراق النقدٌة المستلمة لحساب الفرع رقم ....                    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 فع رواتب موظفً المصرؾ :د -

ٌقوم محاسب اإلدارة العامة باحتساب الرواتب للعاملٌن فً المصرؾ ) اإلدارة العامة ( 

وٌحتجز حصة التؤمٌنات االجتماعٌة وحصة الدولة ) وزارة المالٌة ( على أن ٌقوم بتسدٌدها 

 أشهر   6ٌوماً كل   ( 15خالل )

 من ح / نفقات عامة 

 رواتب وأجور              

 إلى المذكورٌن        

 ح/ الصندوق      

 ح/حسابات مإقتة وتحت التسوٌة      

 التؤمٌنات االجتماعٌة               

 ح / حسابات مإقتة وتحت التسوٌة      

                                                                      ضرٌبة الرواتب واألجور              

 رواتب وأجور العاملٌن بالمصرؾ عن شهر ......                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد مرور ستة أشهر من اقتطاع حصة الدولة وحصة التؤمٌنات االجتماعٌة وخالل خمسة 

 ٌقوم محاسب اإلدارة بتحوٌل المبالػ إلى مصادرها . عشرة ٌوماً 

 تحوٌل ماتم اقتطاعه من العاملٌن لحساب التؤمٌنات االجتماعٌة: -

 من ح/ حسابات مإقتة وقٌد التسوٌة 

 التؤمٌنات االجتماعٌة        

 إلى ح / الصندوق         

 المالٌة (تحوٌل ماتم اقتطاعه من العاملٌن لصالح الخزٌنة العامة ) وزارة  -
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح / حسابات مإقتة وقٌد التسوٌة 

 ضرٌبة الرواتب واألجور          

 إلى ح/ الصندوق          

 

 عملٌة شراء العمالت األجنبٌة : -

 القٌود باللٌرات السورٌة 

  األجنبًمن ح/ القٌمة المقابلة للنقد 

 ح/ الصندوق إلى                                                                         

  * السعر باللٌرةشراء العمالت األجنبٌة  دوالر                                

 ٌورو * السعر باللٌرة                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌد بالعملة األجنبٌة

 من ح/ صندوق النقد األجنبً 

 إلى ح/ النقد األجنبً                                                 

 )بالعملة األجنبٌة مثاًل دوالر (      

 شراء دوالر أو ٌورو                                  
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 ح / الصندوق                                    المدفوعات                           المقبوضات   

 ح/ رأس المال  قٌد التؤسٌس -

 ح/ ودائع تحت الطلب -

 ودائع ألجل -

 ودائع التوفٌر  -

 ح/ جاري المصرؾ المركزي -

 حسابات جارٌة وعوائد االستثمار -

 محفظة السندات التجارٌة المحسومة -

 القٌمة المقابلة للنقد األجنبً  -

 حسابات جارٌة دائنة

 ودائع تحت الطلب -

 ح/ جاري سحب 

 ودائع ألجل سحب -

 ودائع التوفٌر سحب -

 مصرؾ مركزي -

 ح/ جاري 

 حسابات مإقتة وانتقالٌة  -

 أو      

 ..3ح/ فرع 

 ..2ح/ فرع  

 ..1ح/ فرع  

 ح/ النفقات العامة  -

 القٌمة المقابلة للنقد 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 تمرٌن :  

ملٌار لٌرة سورٌة وقد جرى دفع  2تؤسس مصرؾ تجاري برأسمال  2/3/2030فً  -

نصؾ المبلػ فً الصندوق المركزي للمصرؾ وأودع النصؾ األخر فً الحساب الجاري 

 لدى المصرؾ المركزي 

بالعملٌات  2030وقد قام المصرؾ التجاري الرئٌسً خالل شهر كانون الثانً من عام  -

 التالٌة

 لٌرة سورٌة 390000000عقارات ومبانً شراء  -3

 لٌرة سورٌة 12000000أثاث و مفروشات  -2

 لٌرة سورٌة 29000000وسائل نقل  -1

 حول المصرؾ إلى فرعٌه فً حماه وحمص المبالػ التالٌة واستالم اإلشعار -4

 فً الٌوم الثانً 

 لٌرة سورٌة إلى فرع حماه        20000000

 لٌرة سورٌة إلى فرع حمص 90000000              

سحب المصرؾ رواتب وأجور موظفٌه عن شهر كانون الثانً وبلؽت  -9

 لٌرة سورٌة . 29000000

بلؽت الودائع ألجل فً فرع حماه حتى نهاٌة شهر كانون الثانً  -2

 ل.س 190000000

 بلؽت الودائع تحت الطلب فً فرع حماه حتى نهاٌة شهر كانون الثانً -8

 ل.س 490000000

فً فرع حماه سندات صفقات تجارٌة قٌمتها حسم قٌمة السندات التجارٌة  -7

 39000000ل.س بعد حسم الفوائد والعمالت مبلػ  320000000االسمٌة 

 ل.س ودفع الصافً نقدا .

 ل.س . 90000000سدد من السندات المحسومة لدى فرع حماه مبلػ  -5

ن الحساب الجاري ل.س م 390000000سحب المصرؾ األم مبلػ  -30

 لدى المركزي .

 المطلوب :

 إجراء القٌود الٌومٌة المحاسبٌة الالزمة فً محاسبة المركز للمصرؾ . -3

 إجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة فً فرع حماه . -2

 تصوٌر حساب الصندوق المركزي . -1

 تصوٌر حساب صندوق فرع حماه . -4
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 حل التمرٌن :

 المركزٌة للمصرؾ :القٌود المحاسبٌة فً المحاسبة 

 من المذكورٌن :      

 ح/ الصندوق  1000000000

 ح/ المصرؾ المركزي  1000000000

 ح/ جاري                          

 ح/ رأس المال  إلى 2000000000                                                            

 مصرؾ تسدٌد رأس مال ال                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مذكورٌن :    

 ح/ مبانً وعقارات  390000000

 ح/ أثاث ومفروشات    12000000

 ح/ وسائل نقل    29000000

 إلى ح / الصندوق 233000000                                                            

 شراء عقارات وأثاث ووسائل نقل نقدا                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسابات مإقتة وانتقالٌة  من ح/ 20000000

 فرع حماه        

 إلى ح/ صندوق 20000000                                                              

 تحوٌل المبلػ إلى فرع حماه                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسابات مإقتة وانتقالٌة  من ح/ 90000000

 فرع حمص   

 إلى ح/ صندوق 90000000                                                             

 تحوٌل المبلػ إلى فرع حمص                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

    

 من مذكورٌن: 

 ح/ فرع حماه  20000000

 ح/ فرع حمص  90000000

 إلى ح/ الحسابات المإقتة واالنتقالٌة  330000000                                         

 فرع حماه    20000000                                                                 

فرع حمص    90000000  

 تثبٌت المبالػ المحولة لحساب الفروع                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو نكتب القٌد التالً المختصر فً حال تم التحوٌل واستالم اإلشعار بنفس الٌوم 

 من مذكورٌن:  

 ح/ فرع حماه  20000000

 ح/ فرع حمص  90000000

 إلى ح/ الصندوق   330000000                                                       

 لفروع حماه وحمص تحوٌل المبالػ إلى ا                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ نفقات عامة  29000000

 ح / رواتب وأجور       

 إلى ح/ الصندوق  29000000                                                          

 دفع رواتب وأجور موظفً المصرؾ عن شهر كانون الثانً               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من ح/ الصندوق  390000000

 ح/ المصرؾ المركزي  إلى 390000000                                 

 ح / جاري       

 سحب نقدٌة من الحساب الجاري بالمركزي                             
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 القٌود المحاسبٌة فً فرع حماه :

 من ح/ الصندوق  20000000

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة ح/ جاري 20000000                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق  190000000

 إلى ح/ ودائع ألجل  190000000                                                          

 13/3استالم ودائع ألجل حتى تارٌخ                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق  490000000

 إلى  ح/ ودائع تحت الطلب  490000000                                                     

 13/3استالم ودائع تحت الطلب حتى تارٌخ                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ محفظة السندات المحسومة 

 التجارٌة () سندات الصفقات  32000000

 إلى المذكورٌن :                                                                            

 الصندوقح/  349000000                                                      

 ستثمارح/ إٌرادات اال   39000000                                                      

                              ( إٌرادات الحسم )                                                                              

 حسم سندات صفقات تجارٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق  90000000

 إلى ح/ محفظة السندات المحسومة 90000000                                             

 ) سندات الصفقات التجارٌة(                                                                     

 تسدٌد قٌمة السندات المحسومة                          
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 حسابات المركز :

 

 ح/ الصندوق المركزي                                         

 

 إلى ح/ رأس المال   1000000000

 إلى ح/ م. مركزي ح/ ج  390000000

       

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  1390000000 

==================== 

 من ح/ عقارات ومبانً  390000000

 من ح/ أثاث ومفروشات 12000000

 من ح/ وسائل نقل  29000000

 من ح/ فرع حماه 20000000

 فرع حمصمن ح/   90000000

 من ح/ النفقات العامة  29000000

 )رواتب وأجور (                          

 

 رصٌد مدٌن  2704000000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          1390000000 

================== 
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  حسابات فرع حماه :

 ح/ صندوق فرع حماه                                         

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة 20000000

 حساب جاري                          

 إلى ح/ ودائع ألجل 190,000,000

 إلى ح/ ودائع تحت الطلب 490000000

 إلى ح/ محفظة السندات   90000000

 المحسومة                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         530000000    

================== 

 من ح/ محفظة السندات 349000000

 المحسومة                              

 

 

 الرصٌد المدٌن 829000000        

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        530000000 

================ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمرٌن عملً :

ل.س سدد  500,000,000تؤسس مصرؾ تجاري برأس مال قدره  2032-3-2بتارٌخ 

 والنصؾ األخر بالحساب الجاري لدى المصرؾ المركزي .نصفها بالصندوق 

ل.س نقدا وورد من فرع دمشق بنفس التارٌخ  300000000حول لفرع دمشق مبلػ  -

 أشعار باستالم المبلػ .

 بنهاٌة شهر كانون الثانً بلؽت إجمالً الودائع فرع دمشق كما ٌلً : -

 30,000,000ودائع تحت الطلب      

 39,000,000أشهر     2ودائع ألجل 

 9,000,000ودائع توفٌر             

)اإلدارة العامة  ل.س  30,000,000وبنفس التارٌخ أودع لدى المصرؾ المركزي مبلػ   -

) 

حصل فرع دمشق سندات تجارٌة أودعها الزبائن لدى المصرؾ  3/2/2032بتارٌخ  -

 90,000وقد حسم المصرؾ عمولة تحصٌل مبلػ  3,000,000بؽرض التحصٌل بمبلػ 

 ل.س وأودع الصافً فً حساب جاري الزبون.

ل.س  900,000خالل شهر شباط حسم المصرؾ سندات تجارٌة لصالح الزبائن بمبلػ  -

 . 70,000لصالح فرع دمشق نقدا تقاضى المصرؾ مبلػ 

 ل.س من المصرؾ المركزي ) اإلدارة العامة ( . 50,000,000سحب المصرؾ مبلػ  -

 ل.س نقدا ) فرع دمشق ( . 300,000المحسومة مبلػ حصل المصرؾ من السندات  -

ل.س على الشكل التالً : )  100,000,000حول المصرؾ إلى فروعه بالمحافظات مبلػ  -

 اإلدارة العامة (

 300,000,000فرع حلب               

 70,000,000فرع الالذقٌة            

 90,000,000فرع طرطوس          

 10,000,000   فرع الرقة           

 40,000,000فرع دٌر الزور         

 ل.س ) اإلدارة العامة (. 90دوالرا أمرٌكٌا بسعر  30000اشترى المصرؾ 

 

 عملٌات شهر آذار :

 ل. س 3,000,000ساب الجاري بمبلػ سدد قٌمة شٌكات مسحوبة على الح -

 ) اإلدارة العامة ( . 

 .ورد إشعار من الفروع ٌفٌد باستالم المبالػ  -

 ل.س نقدا من فرع دمشق . 1,000,000سحب ودائع تحت الطلب بمبلػ  -

 ل.س ) اإلدارة العامة ( . 20,000,000أودع بالمصرؾ المركزي مبلػ  -

 . 13/1/2032ل.س بتارٌخ  20,000,000حول لحساب فرع حماه  -

 عملٌات شهر نٌسان :
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 .3/4/2032 ورد إشعار من فرع حماه ٌفٌد بتقٌٌد المبلػ لحساب المركز بتارٌخ -

 أشهر ما ٌلً بفرع دمشق : 1بتارٌخه قرر أصحاب الودائع ألجل  -

 % .5ل.س وقد احتسب فوائد  30,000,000سحب مبلػ  -3

قرر مالكٌها تركها مع فوائدها وإٌداعها بالمصرؾ  9,000,000مبلػ  -2

 / أشهر .2ألجل /

 سدد فرع حلب المبالػ التالٌة : -

 ل.س 3,700,000من السنة        األولأجار المصرؾ عن الربع 

 ل.س 2,000,000                                      وأجوررواتب 

 ل.س    900,000كهرباء                                              

 ل.س    200,000مٌاه                                                  

 ل.س    700,000                      هاتؾ واتصاالت              

 ل.س . 99دوالر بسعر  9000باع المصرؾ  -

 ل.س . 70ٌورو بسعر  8000اشترى المصرؾ  -

 

 شهر أٌار :

 ) اإلدارة العامة ( .اشترى المصرؾ....

 ل.س  3,000,000  عدد وأدوات             -

 ل.س  30,000,000وسائل نقل               -

 ل.س   39,000,000   مفروشات             -

ل.س بعد حسم مبلػ  200,000حسم فرع حلب سندات تجارٌة لصالح زبائنها مبلػ  -

 / ل.س وإٌداع الصافً بالحساب الجاري .9000/

ل.س وقد  900,000حصل فرع حلب سندات تجارٌة أودعها الزبائن لتحصٌلها بمبلػ  -

 ل.س . 39000حسم المصرؾ لقاء ذلك مبلػ 

ل.س والتً كان حصل  200,000كانت قد حسمت لدٌه بمبلػ  حصل فرع حلب سندات -

 ل.س كعموالت تحصل . 29,000منها المصرؾ 

 

 المطلوب :

 إجراء القٌود الٌومٌة المحاسبٌة الالزمة فً محاسبة المركز . -3

 إجراء القٌود الٌومٌة الالزمة فً فرعً دمشق وحلب . -2

 تصوٌر حساب الصندوق بالمركز . -1

 دٌر الزور (. –حلب  –تصوٌر حساب الصندوق بالفروع التالٌة ) دمشق  -4

 القٌود بالعملة األجنبٌة . -9
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 حل التمرٌن :

 القٌود الٌومٌة بالمدٌرٌة العامة للمصرؾ التجاري :            

 الطلب األول :

 من المذكورٌن :        

 ح/ الصندوق  490,000,000

 ح/ المصرؾ المركزي  490,000,000

 ح / جاري     

 إلى ح/ رأس المال  500,000,000                                                     

 قٌد التؤسٌس                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفروع /من ح                  

 ح/ فرع دمشق  300,000,000

 إلى ح/ الصندوق  300,000,000                                                        

 تحوٌل نقدا لفرع دمشق                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ المصرؾ المركزي 30,000,000

 ح/ جاري                            

 إلى ح/ الصندوق   30,000,000                                                         

 إٌداع بالحساب الجاري لدى المركزي                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قٌود شهر شباط :

 من ح/ الصندوق  50,000,000

 إلى ح/ م. المركزي 50,000,000                                                     

 ح/ جاري  

 سحب نقدا من حساب المصرؾ المركزي                            

 ـــــــــــــــــــــــــ, ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لحسابات المإقتة وانتقالٌة من ح/ ا 300000000

 فرع حلب   

 إلى ح/ الصندوق 300,000,000                                                               

 تحوٌل مبلػ إلى فرع حلب                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى الفروع بقٌد واحد :أو نكتب قٌد شامل للعملٌات المحولة إل

 من المذكورٌن :        

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة / حلب / 300,000,000

 الالذقٌة /ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة /    70,000,000

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة   / طرطوس /   90,000,000

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة  / الرقة /   10,000,000

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة  / دٌر الزور /    40,000,000

 إلى ح/ الصندوق  100,000,000                                                      

 تحوٌل مبالػ نقدٌة إلى الفروع                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ القٌمة المقابلة للنقد األجنبً  900,000

 إلى ح/ الصندوق  900,000                                                             

 ل.س  90$ بسعر  30,000شراء                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌد بالعملة األجنبٌة :

 $ من ح/ صندوق النقد األجنبً  30,000

 $ إلى ح/ النقد األجنبً ) دوالر( 30,000                                                         

 ل.س 90$ بسعر  30,000شراء                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 قٌود شهر آذار :

 من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة  3,000,000

 إلى ح/ الصندوق        3,000,000                                                              

 تسدٌد شٌكات مسحوبة على الحساب الجاري                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الفروع       

 ح/ فرع حلب  300,000,000

 ح/ فرع الالذقٌة    70,000,000

 ح/ فرع طرطوس   90,000,000

 ح/ فرع الرقة    10,000,000

 ح/ فرع دٌر الزور    40,000,000

 إلى المذكورٌن :                                                                           

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة / حلب /  300,000,000                                  

 حسابات مإقتة وانتقالٌة / الالذقٌة /ح/  70,000,000                                      

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة   / طرطوس /   90,000,000                                    

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة  / الرقة /   10,000,000                                    

 ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة  / دٌر الزور /    40,000,000                                   

 إثبات وصول إشعارات التحوٌل إلى الفروع                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ المصرؾ المركزي 20,000,000

 ح/ جاري  

 إلى ح/ الصندوق 20,000,000                                                           

 إٌداع بالحساب الجاري لدى المصرؾ المركزي                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 لحسابات المإقتة وانتقالٌة من ح/ ا 20,000,000

 فرع حماه   

 إلى ح/ الصندوق 20,000,000                                                               

 تحوٌل مبالػ إلى فرع حماه                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قٌود شهر نٌسان :

 من ح/ فرع حماه 20,000,000

 لحسابات المإقتة وانتقالٌة إلى ح/ ا 20,000,000                                      

 فرع حماه       

 إشعار باستالم المبلػ من فرع حماه                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق  289,000

 إلى ح/ القٌمة المقابلة للنقد األجنبً) دوالر( 289,000                                          

 ل.س 99دوال بسعر  9000بٌع                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ القٌمة المقابلة للنقد األجنبً ) ٌورو( 920,000

 إلى ح/ الصندوق  920,000                                                                    

 ل.س 70ٌورو بسعر  8000شراء                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌود بالعملة األجنبٌة :           

 $ من ح/ النقد األجنبً ) دوالر (9000

 $ إلى ح/ صندوق النقد األجنبً 9000                                                              

 $ 9000بٌع                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 ٌورو من ح/ صندوق النقد األجنبً  8000

 ٌورو            إلى ح/ النقد األجنبً  8000                                                       

 ٌورو 8000شراء                                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المذكورٌن :        

 ح/ عدد وأدوات  3,000,000

 ح/ وسائل نقل 30,000,000

 ح/ المفروشات  39,000,000

 إلى ح/ الصندوق 22,000,000                                                            

 شراء األصول والموجودات                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌود المحاسبٌة بفرع دمشق :

 الطلب الثانً :

 من ح/ الصندوق  300,000,000

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة 300,000,000                                               

 ح/ جاري 

 استالم المبالػ من المدٌرٌة العامة                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من ح/ الصندوق 19,000,000

 إلى المذكورٌن :                                                                            

 ح/ ودائع تحت الطلب 30,000,000                                                   

 ح/ جاري 

 أشهر 1ل ح/ ودائع ألج 39,000,000                                                   

 أشهر 2ح/ ودائع ألجل    9,000,000                                                   

 ح/ ودائع التوفٌر   9,000,000                                                   

 استالم الودائع المختلفة من الزبائن                               
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 لصندوقمن ح/ ا 3,000,000

 إلى المذكورٌن :                                                                                    

 ح/ حساب جاري دائن 590,000                                                                   

 ح/ إٌرادا االستثمار   90,000                                                                    

 ) عمولة تحصٌل سندات (                                                                             

 تحصٌل سندات أودعت بؽرض التحصٌل                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من ح/ محفظة السندات التجارٌة 900,000

 ) سندات الصفقات التجارٌة (              

 إلى المذكورٌن :                                                            

 ح/ الصندوق 420,000                                                  

 إٌرادات االستثمار ح/   70,000                                                  

 )اٌرادات الحسم (       

 حسم سندات نقدا لصالح الزبائن                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق 300,000

 المحسومةإلى ح/ محفظة السندات التجارٌة  300,000                                          

 ) سندات الصفقات التجارٌة (                                                                

 تسدٌد جزء من السندات المحسومة                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ ودائع تحت الطلب  1,000,000

 إلى ح/ الصندوق 1,000,000                                                     

 سحب ودائع تحت الطلب                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من المذكورٌن :  

 أشهر 1ح/ ودائع ألجل  30,000,000

 عموالت وفوائدح/        229,000

 إلى ح/ الصندوق   30,229,000                                                                   

 أشهر 1ولمدة % نقدا 5سحب ودائع ألجل مع احتساب فائدة                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المذكورٌن :        

 شهور 1ح/ ودائع لألجل  9,000,000

 ح/ عموالت وفوائد     332,900

    ح/ الصندوق إلى    9,332,900                                                                 

 سحب ودائع ألجل مع احتساب فوائد                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق 9,332,900

 شهور 2إلى ح/ ودائع ألجل     9,332,900                                                      

 شهور 2إٌداع المبلػ مرة ثانٌة مع فوائده ألجل                          
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 القٌود الٌومٌة بفرع حلب :

 من ح/ الصندوق 300,000,000

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة 300,000,000                                               

 ح/ جاري                                                                          

 استالم المبلػ من اإلدارة                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النفقات العامة /من ح             

 ح/ أجار الفرع 3,700,000

 ح/ رواتب وأجور 2,000,000

 ح/ كهرباء    900,000

 ح/ مٌاه    200,000

 ح/ هاتؾ واتصاالت     700,000

 إلى ح/ الصندوق  1,900,000                                                               

 تسدٌد نفقات فرع حلب                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحسومةمن ح/ محفظة السندات التجارٌة  200,000

 ) سندات الصفقات التجارٌة (                 

 إلى المذكورٌن :                                                                

 ح/ حسابات جارٌة دائنة 359,000                                                

 ح/ إٌرادات استثمار    9,000                                                 

 ) عمولة حسم ( 

 حسم سندات وتقاضً عموالت حسم                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح/ الصندوق 900,000

 إلى المذكورٌن :                                                                 

 ح/ حسابات جارٌة دائنة 479,000                                                 

 ح/ إٌرادات استثمار   39,000                                                 

 ) عمولة الحسم ( 

 تحصٌل السندات                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق 200,000

 المحسومةإلى ح/ محفظة السندات التجارٌة  200,000                                         

 ) سندات الصفقات التجارٌة (                                                               

 تحصٌل سندات                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دٌر الزور: القٌود الٌومٌة بفرع

 من ح/ الصندوق 40,000,000

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة 40,000,000                                                 

 ح/ جاري 

 استالم األموال المحولة من اإلدارة العامة                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الطلب الثالث:

 ح/ الصندوق ) اإلدارة العامة (                                         

 إلى ح/ رأس المال 490,000,000

 إلى ح/ م. مركزي ح/ جاري   50,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                940,000,000 

 من ح/ فرع دمشق 300,000,000

 من ح/ م.مركزي ح/ جاري  30,000,000

 من ح/ حسابات مإقتة  300,000,000

 وانتقالٌة فرع حلب                         

 من ح/ حسابات مإقتة   70,000,000

 وانتقالٌة فرع الالذقٌة                         

 من ح/ حسابات مإقتة   90,000,000

 وانتقالٌة طرطوس                         

 من ح/ حسابات مإقتة   10,000,000

 وانتقالٌة الرقة                         

 من ح/ حسابات مإقتة  40,000,000

 وانتقالٌة دٌر الزور                        

 من ح/ القٌمة المقابل للنقد دوالر 900,000

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة 3,000,000

 من ح/ م.مركزي ح/ جاري 20,000,000

 من ح/ حسابات مإقتة  20,000,000

 وانتقالٌة فرع حماه                      

 من ح/ الموجودات  22,000,000

 

 رصٌد مدٌن  22,900,000   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       940,000,000 
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 ح/ الصندوق فرع دمشق  

 المدٌرٌة العامة ح/ ج 300,000,000

 المذكورٌن ودائع مختلفة  19,000,000

 المذكورٌنإلى   3,000,000

 شهور 2ودائع ألجل  9,332,900 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             343,332,900 

 

 من ح/ محفظة السندات  420,000

 من ح/ ودائع تحت الطلب 1,000,000

 من مذكورٌن  30,229,000

 من مذكورٌن 9,332,900

 

 رصٌد مدٌن 322,199,000     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              343,332,900 

 ح/ الصندوق فرع حلب                                       

 ح/ المدٌرٌة العامة إلى 300,000,000

 ح/ جاري                         

 المذكورٌنإلى ح/          900,000

 إلى ح/ محفظة السندات         200,000

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                300,800,000 

 من مذكورٌن    1,900,000 

 

 

 

 

 رصٌد مدٌن  58,200,000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          300,800,000 

 ح/ الصندوق فرع دٌر الزور                                        

 إلى ح/ المدٌرٌة العامة 40,000,000  

 ح/ جاري                         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  40,000,000 

 

 

 رصٌد مدٌن   40,000,000   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          40,000,000 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الفصل الرابع

 الحسابات الجارٌة الدائنة والودائع تحت الطلب

 أوال : إجراءات فتح الحسابات الجارٌة فً المصارؾ التجارٌة : 

 إجراءات فتح الحساب الجاري لدى المصرؾ 

ٌة صاحب الحساب حتى ال ٌستخدم هذا الحساب فً أعمال ٌتؤكد المصرؾ من هو - أ
 االحتٌال .

 ٌتؤكد المصرؾ من أهلٌة صاحب الحساب أو طالب الحساب . - ب
 ٌقوم الزبون طالب الحساب بالتوقٌع على : - ت

 والسحب. اإلٌداعنموذج ٌتضمن شروط  -
 رقة مستقلة توقٌعا ٌحتفظ به المصرؾ للمطابقة .ٌوقع الزبون على و -
ٌحتفظ المصرؾ بتواقٌع أصحاب الحسابات أو وكالئهم القانونٌٌن أو المفوضٌن منهم  -

 بالتوقٌع بموجب سندات حكومٌة .
ٌقوم المصرؾ بإعطاء صاحب الحساب الجاري رقما ٌعرؾ به حسابه وٌفتح له  - ث

 فً دفاتر المصرؾ . صفحتان واحدة فً الحسابات الجارٌة واألخرى
ٌسلم المصرؾ صاحب الحساب دفتر الشٌكات وٌقوم المصرؾ بؤجراء القٌود المدٌنة  - ج

والدائنة على الحساب الجاري وأن ٌسلم صاحب الحساب كشوفا شهرٌة أو حٌن 
 الطلب .

 ثانٌا : الدورة المستندٌة والقٌود المحاسبٌة الخاصة بالحسابات الجارٌة الدائنة :

المهام األساسٌة لشعبة  أهمالسحب واإلٌداع فً الحسابات الجارٌة من  تعتبر عملٌات
 الحسابات الجارٌة واحتساب الفوائد .

 عملٌات اإلٌداع : -3
 

 اإلٌداع فً الحسابات الجارٌة لها ثالث طرق رئٌسٌة وهً :
 اإلٌداع النقدي : - أ

المختص فً  ٌقوم الزبون باإلٌداع فً صندوق المصرؾ بموجب قسٌمة إٌداع وٌقوم الموظؾ
شعبة الحسابات بتسجٌل المبلػ المودع فً حساب الزبون وٌرسل صورة اإلشعار إلى شعبة 

 محاسبة الفرع بالقٌد التالً :

 من ح/ الصندوق

  إلى ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة / قطاع خاص /                                                   

 إثبات قٌمة اإلٌداعات النقدٌة للقطاع الخاص                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلٌداع بالشٌكات : - ب

وتتم العملٌة بتقدٌم الزبون الشٌك إلى المصرؾ فؤما أن ٌقدم إلى المصرؾ المسحوب علٌه 

 الشٌك أو ألحد الفروع .

 الشٌكات : وهناك حاالت لسحب

 أن ٌكون الشٌك مسحوبا على زبون تابع لنفس المصرؾ . -3

 بفتح الحساب الجاري وٌتم تحوٌل المبالػ زٌادة أو نقصان بٌن الحسابٌن .

 وتؤخذ العملٌة القٌد التالً :

 :من جهة عامة فٌسجل القٌد التالً فلو فرضنا أن احد الزبائن استلم شٌكا

 ) قطاع عام (من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة 

 إلى ح/ الشٌكات                                                                            

 إثبات قٌمة الشٌك المسحوب على الحسابات الجارٌة للقطاع العام           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشٌك للزبون ٌدون المصرؾ القٌد التالً :وعند تسجٌل قٌمة 

 من ح/ الشٌكات 

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة / قطاع خاص/                                                       

 إثبات قٌمة الشٌك فً حساب الزبون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌتبٌن أنه اذا حذفنا طرؾ الشٌكات المسحوبة نرى ان القٌد 

 من ح/ الحساب الجاري / قطاع عام/

 إلى ح/ الحساب الجاري / قطاع خاص/                                                              

 

 زبون تابع ألحد المصارؾ المحلٌة:اذا كان الشٌك مسحوبا على  -2

فً هذه الحالة ٌقوم المصرؾ بتسجٌل قٌمة الشٌك فً الحساب الجاري للعمٌل المسحوب 

هذه المبالػ إال بعد ورود إشعار ٌفٌد بتحصٌل قٌمة الشٌك لصالح الزبون وال ٌسمح بسحب 

 فٌكون القٌد :
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 من ح/ الفروع / أي فرع من فرع المصرؾ بسورٌا /

 أو                                

 من ح/ المصرؾ الصناعً / حساب جاري فرع حلب /

 لى المذكورٌن :إ                                                                

 ح/ حسابات جارٌة دائنة / قطاع خاص/                                                 

 ح/ إٌرادات االستثمار / عمولة تحصٌل الشٌكات /                                                  

 ن لمصرؾ أخر.إثبات قٌمة الشٌكات المسحوبة على زبائن تابعٌٌ                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلٌداع فً الحسابات الجارٌة عن طرٌق تحوٌل ودائع الزبون الى حساب جاري. -

 وٌقوم المصرؾ بتحرٌر أوامر تحوٌل بٌن المستفٌد وصاحب االمر بالتحوٌل 

 من ح/ ودائع الجل 

 أو           

 من ح/ ودائع التوفٌر

  إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة / قطاع خاص/                                           

 إثبات قٌمة التحوٌالت من حساب الودائع إلى حسابات جارٌة لزبائن القطاع الخاص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عملٌات السحب : – 2

 ٌتم السحب عادة من الحسابات الجارٌة .

 بواسطة الشٌكات التً ٌحررها الزبون لصالحه أو لصالح الؽٌر . - أ

 بواسطة إذن صرؾ أو أوامر الدفع التً ٌنظمها صاحب الحساب. - ب

الشٌك : ٌعتبر أمرا صادرا من صاحب الحساب الجاري الى المصرؾ بدفع مبلػ معٌن من 

 ل إلى المستفٌد .الما

 عندما ٌتقدم حامل الشٌك أو المستفٌد لصرؾ قٌمة الشٌك ٌقوم الموظؾ باإلجراءات التالٌة :

 التؤكد من استٌفاء الشٌك للنواحً القانونٌة والشكلٌة . -

 التحقق من كفاٌة الرصٌد مقابل قٌمة الشٌك المسحوب . -

 المدٌن من ح/ جاري .تسجٌل قٌمة الشٌك فً الحساب الجاري للزبون فً الطرؾ  -
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 تسجٌل قٌمة الشٌك فً كشؾ حساب الزبون بالحساب الجاري الدائن . -

 توقٌع الموظؾ على الشٌك ٌفٌد بقبول الشٌك وصرؾ قٌمته للمستفٌد . -

 إن عملٌات السحب من الحساب الجاري الدائن ٌؤخذ األشكال التالٌة :

 السحب النقدي : - أ

 ٌحررها صاحب الحساب الجاري .وٌتم السحب من خالل أوامر الدفع التً 

 من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة / قطاع تعاونً /

 إلى ح/ الصندوق                                                                           

 قٌمة المسحوبات النقدٌة من الحساب الجاري  إثبات                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السحب عن طرٌق الشٌكات : - ب

هنا كما فً حالة الشٌكات المودعة فان الشٌك المسحوب على الحساب الجاري الدائن إما أن 

 ٌكون :

 مسحوب لصالح زبون تابع لنفس المصرؾ : -3

 الشكل التالً :فً هذه الحالة ٌكون القٌد المحاسبً على 

 من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة / قطاع عام /

 إلى ح/ الشٌكات                                                                               

 إثبات قٌمة الشٌكات المسحوبة على الحساب الجاري / قطاع عام /             

ق للزبون المسحوب لصالحه الشٌك إما أن ٌحصل قٌمة وبعد تدوٌن قٌد اإلثبات للشٌك ٌح

 الشٌك نقدا أو ٌضعه فً الحساب الجاري الدائن .

 بالعملٌتٌن التالٌتٌن :

 من ح/ الشٌكات             

 إلى ح/ الصندوق                                                                              

 صرؾ الشٌك نقدا                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من ح/ الشٌكات            

 إلى ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة /قطاع خاص /                                                    

 تدوٌن قٌمة الشٌك فً الحساب الجاري للزبون                            

 

 حالة الشٌك مسحوبا لصالح زبون تابع ألحد المصارؾ المحلٌة المقٌمة . -2

 من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة / قطاع تعاونً / 

  المصرؾ المسحوب علٌهإلى ح/                                                                   

 أو                                                                                

 أي فرع بنفس المصرؾ                                                                          

  لفرع أخر ٌةإثبات قٌمة الشٌكات المسحوبة على الحسابات الجار             

 

 السحب بواسطة التحوٌل من حساب جاري إلى حساب الودائع : - ح

من الممكن الطلب من المصرؾ أن ٌحول الحساب الجاري الدائن إلى ودائع ألجل أو إلى 

 حسابات ودائع التوفٌر . وذلك لالستفادة من الفوائد الممنوحة لحساب أفضل من ؼٌره .

 

 قطاع خاص/ من ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة /

 إلى ح/ حسابات ودائع ألجل أو التوفٌر                                                              

 إثبات قٌمة التحوٌل من الحساب الجاري إلى الودائع                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرإٌة األخرى

 للودائع تحت الطلب والحسابات الجارٌة الدائنة

بالرؼم من تصنٌؾ الحسابات الجارٌة الدائنة وحساب الودائع تحت الطلب فً حساب واحد فً 

النظام المحاسبً الموحد إال أنه ٌوجد فوارق جوهرٌة بٌن الودٌعة تحت الطلب والحساب 

 الجاري الدائن ) أهمها ( :

بؽرض ٌودع األشخاص أموالهم فً حسابات الودائع تحت الطلب أو ) حساب الشٌك (  -3

استعمالها فً حٌاتهم الخاصة العادٌة , وٌكون حساب الودائع دائنا على الدوام حٌث 

 ال ٌجوز السحب منه إال فً حدود الرصٌد الموجود. 

تكون عادة متباعدة وحساب الودائع قلٌل الحركة عادة وحركة اإلٌداع منه والسحب منه 

 نسبٌا .

ٌشكل الحساب الجاري عقدا قانونٌا بٌن المصرؾ وزبائنه من أصحاب الفعالٌات  -2

االقتصادٌة ٌتفق بموجبه الطرفان على القٌام بمعامالت متبادلة بٌنهم بحٌث ٌصبح كل 

 منهما مدٌنا أو دائنا لألخر نتٌجة هذه العملٌات الجارٌة .

 :وٌمكن تعرٌؾ الحساب الجاري 

بؤنه الحساب الذي ٌتضمن معامالت متبادلة بٌن شخصٌن بحٌث ٌصبح أحدهما مدٌنا لألخر  -

أحٌانا وٌصبح فً أحٌانا أخرى دائنا له نتٌجة لهذه العملٌات التً تصفى مرة واحدة فً 

 نهاٌة فترة معٌنة .

بخالؾ حساب الودائع ٌرتكز الحساب الجاري عادة إلى عقد فتح اعتماد لصالح  -1

 نظرا ألن هذه الحسابات مرتبطة بالطبٌعة االقتصادٌة لفعالٌة الزبون .الزبون 

القٌود بكثرة فً طرفً  إجراءٌكون الحساب الجاري دائم الحركة بحٌث ٌستدعً  -4

ٌزٌد الرصٌد  ال الحساب كما ٌمكن ان ٌكون رصٌد الحساب دائنا أو مدٌنا شرٌطة أن

ؾ فً نص الموافقة على فتح المدٌن من الحدود المقررة من قبل اإلدارة للمصر

 االعتماد .

 أوال : العملٌات فً الحسابات الجارٌة :

 تتؤثر الحسابات الجارٌة زٌادة أو نقصان بعدد من العملٌات المصرفٌة أهمها : 

 المدفوعات النقدٌة  -

 المسحوبات النقدٌة  -

 القٌود المحاسبٌة الصادرة عن األقسام -

 التحوٌل من الحسابات الجارٌة  -

 الحسابات وحساب الفوائدوقؾ  -
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 القٌود المحاسبٌة لعملٌات الحسابات الجارٌة الدائنة

 والودائع تحت الطلب

 قٌود اإلٌداع : -3

 

 اإلٌداع فً الحساب الجاري أو فً حساب الودائع نقدا  -

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ ودائع تحت الطلب                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق 

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى حساب أخر . اإلٌداع بالتحوٌل من حساب -

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة 

 ) اسم الزبون المحول(     

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة                                                                  

 ) اسم الزبون المحول إلٌه (                                                                      

 حساب رقم ...... تحوٌل من حساب رقم ..... إلى               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلٌداع بواسطة الشٌكات : -

جاري بالمصرؾ من خالل استالم شٌكات مسحوبة من الممكن أن ٌعزز الزبون الحساب ال

 لصالحه للمصرؾ نفسه أو إلى أحد فروعه المحلٌة المقٌمة .

 فً حال إذا كانت الشٌكات مسحوبة على ذات الفرع ٌكون القٌد : - أ

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة ) زبون ... أو قطاع خاص (

 إلى ح/ الشٌكات                                                                           
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 وعندما ٌقوم المصرؾ بتحوٌل المبلػ فعلٌا لقٌمة هذا الشٌك ٌدون القٌد :

 من ح/ الشٌكات 

 إلى المذكورٌن :                                                                           

 ح/ حسابات الودائع ألجل                                                                       

 ح/ حسابات ودائع التوفٌر                                                                       

 إثبات تحوٌل الشٌك المسحوب                            

 

فً هذه الحالة كان الشٌك مسحوبا على زبون ألحد المصارؾ المحلٌة المقٌمة  إذا - ب

ٌقوم المصرؾ بتسجٌل القٌد التالً مع المالحظة بؤن الزبون ال ٌحق له أن ٌسحب 

 المبلػ إال بعد ورود إشعار ٌفٌد بتحصٌل قٌمة الشٌك وإٌداعه بالحسابات .

 

 بالقٌد التالً :

 مصرؾ أخر من ح/ المصرؾ الصناعً أو أي 

 إلى المذكورٌن :                                                          

 ح/ حسابات ودائع التوفٌر أو ودائع ألجل                                            

 ح/ إٌرادات االستثمار                                           

 ) عمولة تحصٌل الشٌك (  

              

 أو نكتب القٌد التالً :

 

 من ح/ المصرؾ الصناعً أو أي مصرؾ أخر 

 إلى ح/ الشٌكات                                                                

          

 وعند ورود اإلشعار نكتب               

 من ح/ الشٌكات 

 إلى المذكورٌن :                                                      

 ح/ حسابات ودائع التوفٌر أو ألجل                                            

 ح/ إٌرادات االستثمار                                           

 ) عمولة تحصٌل الشٌك (                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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 مثال :

بدمشق مبلػ  3أودع الزبون أحمد فً حسابه بالمصرؾ التجاري السوري فرع  -3

 ل.س نقدا . 300,000

ل,س من الحساب الجاري لدى المصرؾ التجاري السوري  90,000حول ألحمد مبلػ  -2

 ( . 140من حساب محمود بنفس الفرع ثمن بضاعة باإلشعار رقم )  3

بدمشق بمبلػ  3استلم أحمد شٌكا مسحوبا على المصرؾ التجاري السوري فرع  -1

 شهور . 2من جورج وأرسله للمصرؾ للتحصٌل وأمر بإٌداعه ألجل  200,000

ل.س من  100,000بمبلػ  3سحوبا على المصرؾ الصناعً فرع استلم أحمد شٌكا م -4

 مإسسة الصناعات النسٌجٌة بدمشق  وأرسل أحمد الشٌك لمصرفه لتحصٌله .

ٌفٌد بتحوٌل المبلػ وأمر أحمد  3فً الٌوم التالً وصل إشعار من المصرؾ الصناعً  -9

ٌل عمولة تحص 3بوضعه بحساب التوفٌر بعدما تقاضى المصرؾ التجاري السوري

 ل.س . 900مبلػ 

 القٌود :

 من ح/ الصندوق  300,000  -3

 إلى ح/ ودائع تحت الطلب أو حساب جاري دائن  300,000                               

 إٌداع نقدي بالحساب الجاري                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ حساب جاري دائن محمود  90,000 -2

 إلى ح/ حساب جاري دائن أحمد  90,000                                                

 140تحوٌل للحساب الجاري من محمود باإلشعار رقم           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسابات جارٌة دائنة / جورج/من ح/  200,000 -1

 إلى ح/ الشٌكات  200,000                                                    

 استالم شٌك من جورج                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الشٌكات  200,000

 شهور 2إلى ح/ ودائع ألجل  200,000                                                           

 شهور 2وضع المبلػ ودٌعة ألجل                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

-47- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 3من ح/ المصرؾ الصناعً فرع  100,000 -4

 إلى ح/ الشٌكات  100,000                                                         

 استالم شٌك مسحوب على المإسسة النسٌجٌة            

 وإرساله للتحصٌل 3بالمصرؾ الصناعً رقم             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحصٌل :وعند 

 من ح/ الشٌكات  100,000

 إلى المذكورٌن :                                                    

 ح/ حسابات ودائع التوفٌر  255,900                                     

 ح/ إٌرادات االستثمار   900                                          

 ) عمولة تحصٌل (   

 تسجٌل المبلػ بعد ورود اإلشعار وحسم عمولة               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قٌود المسحوبات : -2

 المسحوبات النقدٌة : وتكون من خالل السحب المباشر عن طرٌق الصندوق  - أ

 رٌة دائنةمن ح/ ودائع تحت الطلب أو حسابات جا
 إلى ح/ الصندوق                                                                 

 سحب مباشر عن طرٌق الصندوق من قبل المتعامل           
 :المسحوبات بواسطة أوامر الدفع  - ب

 عند إصدار أمر الدفع   -

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة 

 ) اسم صاحب الحساب األمر بالدفع (  

 إلى ح/ أوامر الدفع                                                                        

 أمر الدفع ................                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند تسدٌد المبلػ إلى المستفٌد . -

 من ح/ أوامر الدفع 

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة أو ح/ الصندوق                                                      

 ) اسم الزبون المستفٌد من التحوٌل (                                                              

 فع رقم ......تسدٌد أمر الد                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قٌود التحوٌل بٌن الحسابات الجارٌة الدائنة المفتوحة لدى الفروع : -1

 عندما ٌؤتً أمر الدفع من زبون الفرع إلى الفرع األخر ٌدون فً الحساب صاحب الفرع 

 ما ٌلً :

 لدى الفرع المرسل : - أ

 حسابات جارٌة دائنة ) اسم الزبون ( من ح/

 إلى ح/ الفروع                                                                              

 ح/ فرع رقم ....... ح/ جاري                                                                      

 جاري رقم .... ألمر الفرع .......تحوٌل من الحساب ال              

 لدى الفرع المرسل إلٌه : - ب

 من ح/ الفروع 

 من ح/ فرع رقم ..... ح/ جاري 

 إلى ح/ حساب جاري دائن ) اسم الزبون (                                                          

 قٌود الفوائد الدائنة : -4
الجارٌة الدائنة والودائع تحت الطلب فً تضاؾ الفوائد المتحققة إلى الحسابات  -

منتصؾ ونهاٌة كل عام وذلك بعد اقتطاع الضرٌبة على رٌع رإوس األموال 
 المتداولة وتسجٌلها فً حساب مإقت رٌثما ٌتم دفعها إلى خزٌنة الدولة .

وتعمد المصارؾ عادة إلى تشكٌل مإونات شهرٌة للفوائد على الحسابات الجارٌة  -
 ة االستثمار الشهري بشكل تقرٌبً.طلب وذلك من أجل معرفة نتٌجوالودائع تحت ال

وٌتم حساب هذه المإونات بتطبٌق معدل فائدة وسطً على مجموعة األرصدة  -
 للودائع تحت الطلب والحسابات الجارٌة الدائنة وتكون القٌود فً الحالتٌن :

 تسجٌل الفوائد عند وقؾ الحسابات بدون تشكٌل مإونات شهرٌة . - أ

 من نفقات االستثمار        

 ح/ فوائد حسابات جارٌة دائنة    

 ح/ فوائد ودائع تحت الطلب    

 إلى المذكورٌن :                                                                           

 ح/ حسابات جارٌة دائنة                                                                    

 ح/ ودائع تحت الطلب                                                                    

 قتة وتحت التسوٌةح/ حسابات مإ                                                                   

 تدوٌن فوائد الحسابات العائدة لها                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هناك ثالث طرق لحسابات فوائد األرصدة الدائنة وهً :

 الطرٌقة المباشرة : -3

ائع تحت الطلب من الفوائد التً ٌمنحها المصرؾ تستفٌد معظم الحسابات الجارٌة الدائنة والود
 10/2لزبائنه . وتوقؾ الحسابات وتحسب فوائدها مرتٌن بالسنة بشكل نصفً مرة بتارٌخ 

 . 13/32وفً نهاٌة كل عام 

 وٌرسل المصرؾ كشوفا لزبائنه بعد إضافة الفوائد علٌها .

عتبارا من تارٌخ استحقاقها وتعتمد الطرٌقة المباشرة حساب الفوائد لكل عملٌة على حدا ا
 وحتى تارٌخ قفل الحساب بحٌث نحصل على فائدة مدٌنة أو دائنة لكل عملٌة .

 الطرٌقة ؼٌر المباشرة : -2

تارٌخ أي تارٌخ أخر سابق ٌتخذ أساسا وتحسب الفائدة من تارٌخ استحقاق العملٌة حتى 
الفترة الواقعة بٌن التارٌخ للحساب ومن ثم ٌجري احتساب الفوائد المتعلقة بنفس العملٌة من 

    المتخذ أساسا للحساب وبٌن تارٌخ إقفال الحساب .

 الطرٌقة الهامبورؼٌة : -1

وتسمى هذه الطرٌقة بطرٌقة األرصدة وتقوم على أساس استخراج رصٌد الحساب بعد كل 
 عملٌة وحساب فوائدها .

اآلالت المحاسبٌة التً  أما اآلن فٌتم حساب الفوائد فً المصارؾ العامة بشكل ألً عن طرٌق
 شاع استعمالها .

 % سنوٌا .4وجرت العادة أن تحتسب الفوائد بنسبة 

فبعد تسجٌل الفوائد عند وقؾ الحساب بالقٌد السابق نسجل قٌود تشكٌل المإونة وبنهاٌة  -
 األشهر الستة ندون الفوائد ألصحاب الحسابات الدائنة بالقٌود التالٌة :

 من ح/ نفقات االستثمار 

 فوائد حسابات جارٌة دائنة 

 جاري دائن  حساب فوائدإلى ح/ مإونة                                                         

 وبنهاٌة األشهر الستة من كل عام ندون القٌد التالً :

 من ح/ مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة 

 إلى المذكورٌن :                                                                       

 ح/ حسابات جارٌة دائنة                                                                   

 ح/ حسابات مإقتة وتحت التسوٌة                                                                   

 ) ضرٌبة رٌع رإوس أموال (                                                                      
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نظرًا لحركة الحسابات الجارٌة الكثٌرة وعدم رؼبة المصارؾ بإعطاء فوائد على الحسابات 

بإعطاء الجارٌة، فإن ؼالبٌة الدول ال تعطً فوائد على اإلٌداعات الجارٌة بالحسابات وتكتفً 

الفوائد على اإلٌداعات المتوسطة والطوٌلة األجل وودائع التوفٌر ولكن هنا ستقوم بدراستها 

بسورٌا وتم إعادة احتساب الفوائد على لنتمكن من تطبٌقها محاسبٌاً فً حال تم تعدٌل النظام 

 الحسابات الجارٌة .

ابات الجارٌة الدائنة حٌث تقوم المصارؾ التجارٌة باحتساب الفوائد المترتبة على الحس

وحسابات الودائع ألجل بشكل ٌومً إذ ٌراعى فً عملٌة السحب ٌوم اإلٌداع وٌوم التحوٌل أو 

 السحب .

والقاعدة تقول : تحتسب الفائدة على الحسابات الجارٌة الدائنة وودائع األجل من الٌوم اآلنً 

السحب أو ٌوم التحوٌل من  لٌوم اإلٌداع مع عدم أحقٌة صاحب الحساب بهذه الفائدة فً ٌوم

 حساب إلى آخر .

وٌمكن أن نكٌؾ المعالجة المحاسبٌة بداًل من حساب المإونة توضع حساب فوائد الحسابات 

 الجارٌة المستحقة وؼٌر المدفوعة ، الشكل التالً :

 من ح/ فوائد حسابات جارٌة دائنة

 ح/ فوائد الودائع ألجل   

 ح/ فوائد ودائع الوفٌر   

 إلى ح/ فوائد الحسابات الجارٌة المستحقة وؼٌر المدفوعة                            

         _______________________________  

 إثبات الفوائد المستحقة على الحسابات الجارٌة والودائع والتوفٌر

 وفً نهاٌة الدورة المالٌة ٌتم إقفال تلك الفوائد المختلفة فً حسابات االستثمار :

 من ح/ إٌرادات االستثمار لعام .........

 إلى مذكورٌن                                 

 ح/ فوائد حسابات جارٌة دائنة                               

 ح/ فوائد الودائع ألجل                               

 ح/ فوائد ودائع التوفٌر                               

  

 



 

-51- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 : إقفال الفوائد بحساب االستثمار  

وعند قٌام المصرؾ بتحوٌل صافً قٌمة هذه الفوائد إلى حساباتها الخاصة أو دفعها نقدًا وذلك 

 ً :سبً اآلتحسب رؼبة أصحاب الحسابات ٌسجل المصرؾ القٌد المحا

 من ح/ فوائد الحسابات الجارٌة المستحقة وؼٌر المدفوعة

 رٌة المستحقة وؼٌر المدفوعةمن ح/ فوائد الحسابات الجا

 إلى مذكورٌن                                                       

 ح/ الصندوق / النقدٌة                                                         

 الٌةح/ ضرٌبة الدخل / وزارة الم                                                          

إثبات دفع صافً الفوائد المستحقة للحساب الجاري والودائع ألجل نقدًا بعد حسم ضرٌبة    

 الدخل / حصة وزارة المالٌة / .

هنا ٌحتجز المصرؾ بضرٌبة الدخل وٌحولها إلى الدوائر المالٌة بنهاٌة كل ست أشهر من 

 ً :السنة أي خالل عشر ٌوماً بعد نهاٌة أشهر المقررة بالقٌد التال

 من ح/ ضرٌبة الدخل / الدوائر المالٌة

 إل ح/ الصندوق                                                       

 تحوٌل ضرٌبة الدخل إلى الدوائر المالٌة             
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 الودائع ألجل وودائع التوفٌر

إٌداعها تارٌخ استرداد معٌن ال ٌجوز وٌقصد بالودائع ألجل األموال النقدٌة التً محدد لها عند 

للمودع سحبها قبل هذا التارٌخ . كما تحدد مبلػ الفائدة وتتراوح مدة الودائع ألجل عادة بثالثة 

 أشهر أو ستة أشهر أو سنة على األكثر .

 % ألجل سنة 8أشهر و 2%  ألجل 8وقد حددت معدالت الفائدة على الودائع ألجل فً سورٌا 

صؽار المدخرٌن كالموظفٌن والعمال وصؽار الكسبة وٌحدد  إلىفٌر فتتوجه أكثر أما ودائع التو

 وحد أعلى لمبلػ ودٌعة التوفٌر .عادة المبالػ كحد أدنى 

وتحسب الفوائد على المبالػ المودعة فً حسابات التوفٌر اعتبارا من أول الشهر التالً 

قؾ حسابات الفوائد من بداٌة الشهر لتارٌخ اإلٌداع كما أن المبالػ المسحوبة خالل الشهر تو

الذي سحب فٌه . وتضاؾ الفوائد إلى األرصدة لحسابات التوفٌر مرتٌن فً العام فً نهاٌة 

 حزٌران وفً نهاٌة شهر كانون األول .

 المعالجة الحسابٌة والمحاسبٌة لعملٌات ودائع ألجل وودائع التوفٌر :

ألجل وودائع التوفٌر فً حٌث ال تختلؾ القٌود المحاسبٌة المتعلقة بعملٌات حسابات الودائع 

 جوهرها عن القٌود الخاصة بعملٌات الودائع تحت الطلب والحسابات الجارٌة الدائنة .

 مثال عملً :

ؾ ظهرت األرصدة التالٌة فً حسابات األستاذ العام ألحد المصار 3570فً أول كانون الثانً 

 التجارٌة :

 ل.س 0006666الحسابات الجارٌة الدائنة                     

 ل.س  006666الودائع ألجل                                   

 ل.س  000666ودائع التوفٌر                                  

 : 0806وفٌما ٌلً العملٌات التً تمت خالل شهر كانون الثانً 

 بة للحسابات الجارٌة الدائنة :بالنس -أوال

ل.س وقد تمت عملٌات  0006666لقد أودع الزبائن فً حساباتهم الجارٌة مبلػ  -0

 اإلٌداع على الشكل التالً :

 إٌداع نقدي            0066666

 0حواالت واردة من الفروع حماه            0006666

 التالً :ل.س وذلك على الشكل   0006666سحب خالل الفترة مبلػ  -0

 مسحوبات نقدٌة                  006666

 مسحوبات بموجب أوامر دفع                 066666

 0أوامر تحوٌل على حسابات جارٌة لدى الفرع دمشق                 066666

 ل.س 00666الجارٌة بنهاٌة الشهر بلؽت الفوائد المقدرة على أرصدة الحسابات  -0
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 ألجل وودائع التوفٌر : بالنسبة للودائع –ثانٌا 

ل.س 000666بلؽت المبالػ المودعة خالل الفترة فً حسابات الودائع ألجل  -0

 سددت على الشكل التالً:

 سددت من الحسابات الجارٌة الدائنة .                   06666
 نقدا .                 000666

 ل.س . 00666بلؽت المبالػ المودعة نقدا فً حساب التوفٌر  -0

 ل.س . 000666حب من ودائع التوفٌر خالل الفترة مبلػ س -0
 ل.س . 0666بلؽت الفوائد المقدرة على الودائع ألجل حتى نهاٌة الشهر  -0
 ل.س . 0666بلؽت الفوائد المقدرة على ودائع التوفٌر حتى نهاٌة الشهر  -0

تسجٌلها  مالحظة : تسجٌل الفوائد المقدرة بنهاٌة الشهر فً حساب مإونة الفوائد رٌثما ٌتم
 على الحسابات العائدة لها عند وقؾ الحسابات .

 المطلوب :

 إجراء القٌود المحاسبٌة فً ٌومٌة المصرؾ للعملٌات السابقة . -3

تصوٌر الحسابات العامة للحسابات الجارٌة الدائنة والودائع ألجل وودائع التوفٌر  -2

 وحسابات مإونات الفوائد وحساب الصندوق .

 القٌود المحاسبٌة :

 من المذكورٌن :       

 ح/ الصندوق 3,900,000

 /2ح/ الفروع / فرع حماه 2,290,000

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة 1,890,000                                                      

 ودائع نقدٌة و حواالت الفروع لحساب الزبائن                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة  3,290,000

 إلى المذكورٌن :                                                                 

 ح/ الصندوق 290,000                                                          

 ح/ أوامر الدفع 900,000                                                          

 /2ح/ الفروع / فرع دمشق  900,000                                                          

 المسحوبات نقدا وبؤوامر الدفع وتحوٌالت الفروع من الحساب الجارٌة الدائنة        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من ح/ أوامر الدفع  900,000

 إلى ح/ الصندوق 900,000                                                                        

 تسدٌد أمر الدفع نقدا                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ نفقات االستثمار          

 ح/ فوائد الحسابات الجارٌة الدائنة 39,000

 إلى ح/ مإونة فوائد الحسابات الجارٌة الدائنة 39,000                                          

 المإونات المشكلة لفوائد الحسابات الجارٌة الدائنة                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المذكورٌن :          

 ح/ الصندوق 329,000

 ح/ حسابات جارٌة دائنة   90,000

 إلى ح/ ودائع ألجل 389,000                                                                

 ودٌعة ألجل من الحساب الجاري                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ الصندوق  89,000

 لتوفٌرإلى ح/ ودائع ا 89,000                                                                 

 المبالػ المودعة نقدا فً حساب التوفٌر                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ ودائع التوفٌر  329,000

 وقإلى ح/ الصند 329,000                                                                 

 المسحوبات النقدٌة من ودائع التوفٌر                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح/ نفقات االستثمار    8,000      

 فوائد ودائع ألجل                          

 إلى ح/ مإونة فوائد ألجل  8,000                                                                   

 المإونة المشكلة لفوائد الودائع ألجل عن شهر كانون الثانً                 
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 من ح/ نفقات االستثمار   9,000 

 فوائد ودائع التوفٌر                 

 إلى ح/ مإونة فوائد ودائع التوفٌر  9,000                                                         

 3570المإونة المشكلة لفوائد ودائع التوفٌر عن شهر كانون الثانً                   

 ح/ ودائع التوفٌر                                              

 إلى ح/ الصندوق  329,000

 

 

 رصٌد دائن 189,000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           900,000 

 رصٌد أول المدة  429,000 

 من ح/ الصندوق  89,000  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              900,000 

 

 ح/ جاري دائن                                                

 إلى ح/ الصندوق 290,000

 إلى ح/ أوامر الدفع 900,000

 2إلى ح/ فرع دمشق  900,000

 إلى ح/ الودائع ألجل    90,000

 

 رصٌد دائن   7,500,000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 30,200,000 

 رصٌد أول المدة  2,790,000

 من ح/ الصندوق 3,900,000

 2من ح/ الفروع حماه  2,290,000

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              30,200,000 
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 ح/ ودائع ألجل                                              

 

 

 

 

 رصٌد دائن   529,000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      529,000  

 رصٌد أول المدة  890,000 

 الصندوقمن ح/   329,000

 من  ح/ الحسابات الجارٌة   90,000

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               529,000 

 

 

 

 

 

 

 ح/ الصندوق                                                

 إلى ح/ حسابات جارٌة دائنة  3,900,000

 إلى  ح/ ودائع ألجل      329,000

 إلى ح/ ودائع توفٌر        89,000

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               3,800,000 

 من ح/ حسابات جارٌة دائنة 290,000

 من ح/ أوامر الدفع  900,000

 من ح/ ودائع التوفٌر   329,000

 

 

 رصٌد مدٌن   429,000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           3,800,000 
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 ح/ مإونات فوائد ودائع ألجل                                     

 

 

 رصٌد دائن    8,000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        8,000 

 من فوائد ودائع ألجل  8,000

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               8,000 

 

 

 

 

 ح/ مإونات فوائد ودائع التوفٌر                                   

 

 

 رصٌد دائن  9,000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     9,000 

 من فوائد ودائع التوفٌر  9,000  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             9,000 

 

 ح/ مإونة فوائد حسابات الجاري الدائن                           

 

 

 رصٌد دائن  39,000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     39,0000 

 من فوائد حسابات جارٌة دائنة 39,000    

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 39,0000 
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 الفصل الخامس

 مقومات النظام المحاسبً وخصوصٌته فً شركات التؤمٌن                           

 :خصوصٌة محاسبة شركات التؤمٌن :أواًل 

ٌتمٌز النظام التؤمٌنً بمجموعة من الخصائص التً تمٌزه عن باقً األنشطة فً االقتصاد 

األمر انعكس بشكل مباشر على طبٌعة النظام المحاسبً المستخدم فً معالجة  الوطنً وهذا

 العملٌات واألحداث والظروؾ التؤمٌنٌة .

حٌث أن شركات التؤمٌن هً منشؤة تجارٌة تهدؾ من وراء أعمالها تحقٌق الربح من خالل 

ممارسة تجمٌع أقساط المإمن علٌهم واستثمارها فً أوجه عدة حددها القانون ، لتكون 

مضمون بؽرض توفٌر األموال الالزمة لدفع التعوٌضات للمإمن لهم أو المستفٌدٌن عند 

 ن وتؽطٌة نفقات مزاولة النشاط التؤمٌنً وتحقٌق ربح مناسب .تحقٌق الخطر موضوع التؤمٌ

 ٌمكن تلخٌص أهم األعمال التً تقوم بها شركات التؤمٌن فٌما ٌلً :

للمستؤمنٌن ، حٌث أن شركات التؤمٌن تحصل على هإالء إصدار وثائق التؤمٌن  -3

المفوضٌن من المستؤمنٌن إنا عن طرٌق االتصال المباشر معهم أو عن طرٌق الوسطاء 

 قبل الشركة أو وكالء التؤمٌن المعتمدٌن أو عن طرٌق شركات التؤمٌن األخرى .

 تحدٌد قٌمة األقساط المترتبة على الوثائق المصدرة وتحصٌلها بالطرق المختلفة . -2

استثمار األموال المجمعة لدٌها من األقساط المحصلة فً استثمارات حددها القانون  -1

لتؤمٌن ، حٌث أن شركات التؤمٌن لٌست الحرٌة فً اختٌار أوجه المنظم ألعمال شركات ا

 االستثمار وإنما قوانٌن الرقابة على شركات التؤمٌن هً التً تنظم وتحدد ذلك .

تكوٌن وتشكٌل االحتٌاطٌات والمخصصات الالزمة للتعوٌض عند تحقٌق الخطر موضوع  -4

اط ومابٌن دفع التعوٌض التؤمٌن ، ألن هناك فارق زمنً ما بٌن الحصول على األقس

 وبشكل خاص فً تؤمٌنات الحٌاة التً ٌمكن أن تمتد إلى أكثر من خمس وعشرٌن عاماً .

 تحدٌد التعوٌض الواجب دفعه إلى المإمن له عند تحقٌق الخطر المإمن علٌه . -9

وهذه األعمال التً تقوم بها شركات التؤمٌن لها خصوصٌة معٌنة على تنظٌم وإجراءات 

محاسبٌة فً شركات التؤمٌن ، أي أن طبٌعة هذه األعمال تنعكس على خصائص العملٌة ال

 النظام المحاسبً المطبق لدى شركات التؤمٌن .

 خصائص المحاسبة فً شركات التؤمٌن :

خضوع وقٌام العملٌات المحاسبٌة فً شركات التؤمٌن وفقاً ألحكام القوانٌن التً ٌنظم  -3

 مهنة التؤمٌن فً البلد .

التً تصدرها الدولة  خضوع محاسبة التؤمٌن وتؤثٌرها بالقوانٌن والقرارات التشرٌعٌةٌعتبر 

لتحدٌد واجبات وحقوق كاًل من طرفً العقد ، من أهم الخصائص التً تمٌز محاسبة شركات 

التؤمٌن عن باقً أنواع المحاسبات األخرى ، ألن هذه المحاسبة ٌجب أن تبرز تلك الخصائص 
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لقوانٌن من خالل االلتزامات بنماذج معٌنة عند إعداد سجالتها وحساباتها المعكوسة فً تلك ا

وذلك فٌما ٌتعلق بكل فرع من فروع التؤمٌن ، حٌث حددت القوانٌن المنظمة ألعمال التؤمٌن 

شكل ومضمون النماذج وأٌضاً حددت الكٌفٌة التً ٌمكن استخدامها ومواعٌد إعدادها 

 واعتمادها.

ن تتؤثر بعوامل المخاطرة وعدم التؤكد إن الصفة األساسٌة لعملٌات عملٌات شركات التؤمٌ -2

التؤمٌن أنها تقوم على عامل الخطر المإمن ضده حٌث هناك تالزم الخطر وقٌمة القسط 

الواجب تحصٌله من المستؤمنٌن وقٌمة مبلػ التؤمٌن الذي ٌجب أن ٌنص علٌه فً وثٌقة 

 التؤمٌن.

ة الذكر عملٌات معقدة لحساب القسط الواجب على وقد ترتب على هذه القضاٌا السابق

المستؤمن والذي تمثل المورد األساسً لشركات التؤمٌن وما ٌتبع ذلك من تحدٌد لقٌمة 

التعوٌضات عند تحقٌق الخطر موضوع التؤمٌن ، حٌث ؼالباً ما تثار مشاكل متعددة بٌن 

 شركات التؤمٌن والمستؤمنٌن حول قٌمة تلك التعوٌضات .

ألمور السابقة الذكر سوؾ تنعكس بشكل مباشر على القٌاسات المحاسبٌة لعملٌات هذه ا

                 التؤمٌن من حٌث مواعٌد تحقٌق االٌرادات ) األقساط ( ومواعٌد تحقق المصروفات

 ) التعوٌضات ( وانعكاسات ذلك على القوائم المالٌة التً تعدها شركات التؤمٌن .

 الجردٌة لعملٌات التؤمٌنٌة فً نهاٌة العام .تعدد وكثرة التسوٌات  -1

التؤمٌن إجراء العدٌد من التسوٌات الجردٌة للعملٌات التؤمٌنٌة فً  تتطلب المحاسبة فً شركات

 نهاٌة الدورات المالٌة وٌرجع السبب الرئٌسً فً ذلك لعدة عوامل منها :

ألجل وفً هذا أن عقود التؤمٌن وبكل خاص التؤمٌن على الحٌاة هً عقود طوٌلة ا - أ

 تداخل بٌن الدورات المالٌة لإلٌرادات والمصروفات والتعوٌضات واالحتٌاطٌات .

عدم االتفاق بداٌة ونهاٌة عقود التؤمٌن مع تارٌخ بداٌة ونهاٌة الفترة المالٌة للشركات  - ب

هذا األمر ٌإدي إلى تداخل نتائج الفترات الحالٌة بعضها ببعض ، هذا األمر ٌستوجب 

 ٌد من التسوٌات الجردٌة المحاسبٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة .إجراء العد

تعدد حسابات النتٌجة تبعاً لتعدد فروع التؤمٌن فً الشركات ، تقوم محاسبة شركات  -4

التؤمٌن على مبدأ مسك حسابات التؤمٌن ملزمة بعمل حسابات نتٌجة خاصة بكل فرع من 

لمصروفات لفرع معٌن من فروع فروع التؤمٌن ، بحٌث تتضمن حسابات اإلٌرادات وا

 التؤمٌن فضاًل عن حسابات اإلٌرادات والمصروفات العامة المتعلقة بالشركة .

هذا األمر ناتج عن خصوصٌة كل نوع من أنواع التؤمٌن من حٌث قواعد وقوانٌن حساب 

 األقساط والتعوٌضات واالحتٌاطٌات السنوٌة فً نهاٌة العام .
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 :ثانٌاً : مقومات النظام المحاسبً لشركات التؤمٌن 

تلتزم شركات التؤمٌن بمسك مجموعة من السجالت بالنسبة لكل فرع من فروع التؤمٌن وذلك 

تطبٌقاً للقوانٌن والتشرٌعات التً تنظم عملٌات التؤمٌن حٌث ال ٌختلؾ النظام المحاسبً فً 

 األخرى . شركات التؤمٌن عن ؼٌره من األنظمة المحاسبٌة

من حٌث اعتماده على مجموعة مستندٌة للتحقق من موضوعٌة المعامالت المالٌة ومجموعة 

من الدفاتر والسجالت والتً تمكن من تحدٌد نتٌجة األنشطة التؤمٌنٌة كل على حدة والمركز 

المالً لشركة التؤمٌن ككل وٌمكن عرض مقومات النظام المحاسبً فً شركات التؤمٌن كما 

 ٌلً :

 المجموعة المستندٌة : - أ

 :كما هو معروؾ ٌوجد نوعان من المستندات 

 مستندات تنشؤ داخل الوحدة التؤمٌنٌة وتسمى المستندات الداخلٌة . -3

 مستندات تنشؤ خارج الوحدة التؤمٌنٌة وتسمى المستندات الخارجٌة . -2

 المجموعة الدفترٌة : - ب

المحاسبٌة فشركات تستخدم  لٌست هناك طرٌقة موحدة بٌن شركات التؤمٌن فً التسجٌالت

 الطرٌقة االٌطالٌة أو الفرنسٌة أو االنكلٌزٌة فً إثبات عملٌاتها التؤمٌنٌة .

 ثالثاً : السجالت التً تستخدم فً شركات التؤمٌن :

تقوم أقسام التؤمٌن المتخصصة فً الشركة بتسجٌل العملٌات التؤمٌنٌة لشركات التؤمٌن 

ٌن وتجدٌدها وتعدٌل شروطها وكذلك تحصٌل أقساطها ودفع والمتمثلة فً إصدار وثائق التؤم

 التعوٌضات والعموالت وؼٌر ذلك من العملٌات التؤمٌنٌة ومن أهم هذه السجالت:

 سجل الوثائق الجدٌدة : - أ

ٌسجل فً هذا السجل جمٌع وثائق التؤمٌن التً تصدرها الشركة بنوع معٌن من التؤمٌن ، 

 مساعدة وٌحتوي البٌانات اآلتٌة : حٌث ٌعتبر هذا السجل بمثابة ٌومٌة

   اسم المإمن له والمستفٌد      -1رقم الوثٌقة وتارٌخ اصدارها    -2الرقم المتسلسل      -3

نوع الخطر المشمول  -8موضوع التؤمٌن    -2مدة التؤمٌن    -9تارٌخ بدء التؤمٌن    -4

 السداد قسط التؤمٌن وطرٌقة  -5مبلػ التؤمٌن   -7فً وثٌقة التؤمٌن   

الفرع  –توزٌع القسط بٌن الجهات التً تولت إصدار الوثٌقة حٌث توزع بٌن ) الوكٌل -30

 المركز الرئٌسً ( . –المصدر 

باإلضافة إلى البٌانات السابقة ٌتضمن هذا السجل بٌانات أخرى كرسوم اإلصدار والتعدٌل   

وصافً وإجمالً األقساط المتوجبة ونصٌب شركات اإلعادة فً تلك األقساط فً حالة عملٌات 

إعادة التؤمٌن كما ٌتم تسجٌل فً هذه الٌومٌة المساعدة من واقع المستندات مثل كشوفات 
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ٌسجل بهذه الٌومٌة المساعدة من واقع المستندات مثل كشوفات التحصٌل ،  التحصٌل ، وال

وال ٌسجل بهذه الٌومٌة المساعدة إال عملٌات التؤمٌن المباشرة التً تبرمها الشركة مع 

 عمالئها أما عملٌات إعادة التؤمٌن فٌحصل لها ٌومٌة مساعدة أخرى .

الوثائق المصدرة التً تدل على إجمالً فً نهاٌة كل شهر ٌإخذ مجموع سجل ) ٌومٌة ( 

األقساط الشهرٌة المستحقة إلجراء القٌد اإلجمالً بدفتر الٌومٌة العامة أو المركزٌة ، كما ٌتم 

 الترحٌل من واقع هذا السجل إلى دفاتر األستاذ المساعدة المختصة .

 سجل التعوٌضات : - ب

بها من قبل المستؤمنٌن عند تحقٌق ٌدون فً هذا السجل جمٌع التعوٌضات التً تمت المطالبة 

الخطر موضوع التؤمٌن ، حٌث تلتزم شركة التؤمٌن بدفع مبلػ التؤمٌن المدون فً العقد فً 

% او حسب نسبة تحقٌق الخطر أما فً تؤمٌنات 300حالة تحقق الخطر المإمن ضده بنسبة 

 لمإمن له .الحٌاة فإن التعوٌض ٌتحقق عند انتهاء مدة التؤمٌن أو فً حالة وفاة ا

 ٌحتوي كل سجل التعوٌضات على البٌانات التالٌة :

 تارٌخ تقدٌم المطالبة بالتعوٌض من قبل المإمن له . -3

 اسم مقدم الطلب وعنوانه . -2

 تارٌخ بدء التؤمٌن وتارٌخ انتهاء الوثٌقة . -1

 بٌانات عن الخطر المتفق . -4

 اسم المإمن له أو المستفٌد . -9

 حقٌق الخطر .قٌمة التعوٌض المقدر أو بنسبة ت -2

 نصٌب شركة اإلعادة من التعوٌض . -8

وفً نهاٌة كل شهر ٌإخذ مجموع سجل التعوٌضات الشهرٌة المستحقة إلى قسم الحسابات 

العامة والذي ٌقوم بإجراء قٌد الٌومٌة المركزٌة الخاص باإلجمالً الشهري للتعوٌضات 

 ستاذ المساعد المختصة .المستحقة ، كما ٌتم الترحٌل فً واقع هذا السجل إلى دفاتر األ

 سجل التجدٌدات : - ت

تقوم شركات التؤمٌن عادة بمسك سجالت منفصلة الوثائق المصدرة وللوثائق التً ٌتم 

تجدٌدها بناء على طلبات من أصحاب الوثائق ، حٌث ٌقوم قسم التؤمٌن المختص ٌإبالغ 

 .المستؤمنٌن بتجدٌد الوثٌقة مع طلب سداد القسط المستحق عن التجدٌد 

وال ٌختلؾ بٌانات هذا السجل عن سجل أو ٌومٌة الوثائق ، وبموجب المجموع الشهري 

لبٌانات هذا السجل والذي ٌعبر عن إجمالً األقساط المستحقة عن التجدٌد ٌتم إجراء قٌد 

إجمالً فً دفتر الٌومٌة العامة ، كما ٌتم الترحٌل من واقع هذه السجالت إلى دفاتر األستاذ 

 تص .المساعد المخ
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 سجل التعدٌالت واإللؽاءات : - ث

المستؤمن أثناء سرٌان فترة الوثٌقة فً إجراء تعدٌالت بالزٌادة أو النقصان على  قد ٌرؼب

أو حتى إلؽاء الوثٌقة بعد إصدارها ، وفً بعض حاالت تؤمٌن على الحٌاة مبلػ وثٌقة التؤمٌن 

 على قٌمة التزامات شركة التؤمٌن .وقد ٌتطلب تصفٌة وإلؽاء الوثٌقة نهائٌاً ، وهذا ما ٌإثر 

 سجل العموالت : - ج

ٌختص هذا السجل بتدوٌن العموالت التً تستحق لوكالء التؤمٌن عن توسطهم بإبرام عقود 

 تؤمٌن لصالح الشركة .

ٌتم احتساب العمولة بنسبة معٌنة من قٌمة القسط الصافً ولٌس باإلجمالً وعند تحصٌل 

 القسط ولٌس استحقاقه .

 الحسم :سجل  - ح

 تمنح شركات التؤمٌن عادة نوعٌن من الحسومات :

حسم لقاء توفٌر عمولة الوكٌل وهً تستحق للمستؤمن عند إبرامه لوثٌقة التؤمٌن مع  -3

الشركة مباشرة ودون وجود وسٌط أو وكٌل تؤمٌن وؼالباً ما ٌعادل هذا الحسم 

 العمولة التً ٌحصل علٌها الوكٌل .

ط قبل موعد استحقاقها وخاصة تؤمٌنات الحٌاة فً نهاٌة حسم لقاء تعجٌل دفع األقسا -2

كل شهر ٌإخذ المجموع الشهري لهذا السجل إلجراء قٌد إجمالً فً دفتر الٌومٌة 

 العامة وٌرحل بعد ذلك لدفاتر األستاذ المساعدة المختصة .

 سجل األقساط المحصلة : - خ

دٌد وثٌقة تؤمٌن قدٌمة أو بعد أن ٌقوم القسم المختص بتحرٌر وثٌقة تؤمٌن جدٌدة أو بتج

بالزٌادة ، فإنه ٌقوم بتحرٌر إشعار بقٌمة القسط المتوجب عن المستؤمن وٌتم  بتعدٌل وثٌقة

 إرساله إلى قسم الخزٌنة لٌتولى عملٌة التحصٌل .

وعند قٌام المستؤمن بالسداد ٌتم إخطار القسم المختص بعملٌة السداد وتسجٌل عملٌة 

 لمحصلة وهذا السجل ٌحتوي على البٌانات التالٌة :التحصٌل فً سجل األقساط ا

 رقم وثٌقة التؤمٌن . -3

 اسم المإمن له او المستفٌد . -2

إجمالً قٌمة القسط وتفصٌالته والتً تشمل صافً قٌمة القسط ورسوم اإلصدار  -1

واإلشراؾ وٌقوم مستلم الخزٌنة بإرسال كشوفات ٌومٌة باألقساط المحصلة الخاصة 

تؤمٌن إلى قسم الحسابات العامة لتسجٌل اإلجمالٌات الٌومٌة بكل نوع من أنواع ال

والشهرٌة لألقساط المحصلة وإجراء القٌود الٌومٌة المركزٌة ومن واقع هذا السجل 

ٌرحل إلى دفاتر األستاذ المساعدة ، وتقوم شركات التؤمٌن فً أؼلب األحٌان بممارسة 

 التفصٌل الحقاً .أكثر من نوع من انواع التؤمٌن وستقوم على شرحها ب
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 الفصل السادس

 الكفاالت المصرفٌة

تعرٌؾ الكفالة : هً صك ٌصدره المصرؾ بناء على طلب أحد زبائنه أو مراسلٌه لصالح 

الشركات أو الهٌئات أو األفراد أو ؼٌرهم لضمان ما ٌترتب على طالب الكفالة وسائر 

 الملتزمٌن معه من التزامات نتٌجة تعاملهم معهم .

ووضع أي مبلػ من من التعرٌؾ السابق نرى أن ال ٌترتب على المصرؾ عند إصدار الكفالة 

المال تحت تصرؾ زبائنه طالبً الكفاالت ، كما ال ٌترتب على الزبائن أي التزام مالً تجاه 

المصرؾ بصورة آنٌة بل ٌمكن ان تتحول هذه الكفاالت إلى التزامات مالٌة على الزبائن وعلى 

اه الجهة المستفٌدة من الكفالة ، لهذا فإن المصرؾ ال ٌقبل إصدار الكفاالت المصرؾ تج

 لصالح زبائنه اال وفقاً لشروط صارمة .

 أنواع الكفاالت :

 تقسم الكفاالت من وجهة نظر الؽرض من تقدٌمها إلى عدة أنواع منها :

للدخول فً  خطاب الضمان االبتدائً : ٌطلب هذا النوع من الكفاالت أو خطابات الضمان -3

% 30المناقصات أو المزاٌدات ومن شروطها دفع تؤمٌنات أولٌة تعادل فً أؼلب األحٌان

من قٌمة العرض ، وبهذا فإن ٌستعاض عن دفع تلك التؤمٌنات بكفالة أو خطاب ضمان 

ٌقدم المصرؾ لهذا الؽرض  والقصد منها هو التحقق من جدٌة المتقدم للمناقصة أو 

 المزاٌدة  .

مان النهائً : الؽرض األساسً من هذه الكفاالت هو ضمان حسن تنفٌذ خطاب الض -2

العملٌات التً تقع على الجهة المنفذه للمناقصة بعد رسو تلك المزاٌدة أو المناقصة على 

 تلك الجهة ،وٌقدم هذا الخطاب للجهات مقابل استرداد خطاب الضمان األولً أو االبتدائً .

تصدر هذه الكفاالت أو هذه مة العملٌات المنتهٌة : الكفاالت أو خطاب الضمان عن قٌ -1

% من 30الخطابات لضمان مصلحة جهة معٌنة وهً تمثل نسبة معٌنة قد ال تتجاوز عادة 

 قٌمة العملٌات المطلوبة للتنفٌذ أي ضمان تطبٌق شروط العقد المبرم .

ر هذا النوع من الكفاالت أو خطابات الضمان لقاء الدفعات المقدمة : تقوم المصارؾ بإصدا -4

الكفاالت بهدؾ مساعدة الجهة المنفذه للمناقصة وذلك بعد رسو العملٌة علٌها ، وتطلب 

تلك الجهات مبالػ بشكل دفعات مقدمة من قٌمة العملٌات المراد تنفٌذها لإلستعانة بها فً 

 تنفٌذ وتموٌل العملٌة .

ى طلب زبائن المصرؾ خالصة : نستخلص مما تقدم أن الكفاالت ٌمكن أن تصدر بناء عل

سواء كانوا أفرادًا أو مإسسات أو شركات ، وكذلك ٌمكن للمصرؾ التجاري إصدار كفاالت 

 بناء على طلب المراسلٌن فً الخارج ) المصارؾ األجنبٌة ( .

 

 



 

-64- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 خصائص الكفالة :

 تعتبر الكفالة عماًل تجارٌاً بحتاً . -3

الدائن ٌدفع المبلػ المنصوص  ٌعتبر المصرؾ الذي أصدر الكفالة ملتزماً وحدة أمام -2

 علٌه فً عقد الكفالة .

 توفر صفة القبول والرضا . -1

 ٌجب أن تصدر بناء على طلب خطً موقع من العمٌل . -4

 أركان الكفالة المصرفٌة :

العمٌل أو الشخص المكفول : وهو الشخص الذي ٌطلب إصدار الكفالة وقد ٌكون  -3

 فهو ٌتقدم بطلب إصدار الكفالة . عمٌاًل للمصرؾ  أو شخص ال ٌتعامل مع المصرؾ

 المصرؾ المصدر للكفالة : تقدم المصارؾ بإصدار الكفاالت بناء على طلب عمالئها . -2

المستفٌد : هو الشخص االعتباري الذي أصدرت الكفالة ألمره وقد ٌكون شخصاً  -1

 طبٌعٌاً أو معنوٌاً .

الة أمام المستفٌد بدفع مدة سرٌان الكفالة : وهً المدة التً ٌلتزم خاللها مصدر الكف -4

 مبلػ الكفالة .

 مبلػ الكفالة : وهو المبلػ المنصوص عنه فً عقد الكفالة . -9

القرض الذي أصدرت الكفالة من أجله : وهو القرض الذي ٌحدده صاحب الكفالة أو  -2

 طالب الكفالة .

 تؽطٌة الكفالة من قبل الزبون :

الزبون والتحقق من سالمة مركزه المالً ٌتولى قسم الكفاالت دراسة الطلب المقدم من 

 وسمعته البنكٌة واألدبٌة عن طرٌق شعبه مراكز العمالء .

بعد موافقة المصرؾ على إصدار الكفالة ٌتولى قسم الكفاالت تحرٌر عقد الكفالة وٌتضمن هذا 

المنصوص العقد تعهدًا موقعاً من الزبون ٌتعهد فٌك البنك بالقٌام بجمٌع الواجبات وااللتزامات 

علٌها فً عقد الكفالة وأن ٌدفع قٌمتها للمصرؾ عند مخالفة ذلك وٌلتزم طالبة الكفاالت بدفع 

تؽطٌة نقدٌة وعٌنٌة وهذه التؽطٌة ٌمكن أن تكون على شكل مإونة نقدٌة ٌدفعها الزبون عند 

ٌة إصدار الكفالة وهً تمثل نسبة مإونة من قٌمة الكفالة المصدرة أو على شكل ضمانات عٌن

أ أو كفاالت شخصٌة ، وفً أؼلب األحٌان ٌطلب المصرؾ الحصول على مإونة نقدٌة 

 باإلضافة إلى ضمانات أخرى ، وذلك تبعاً لتقدٌرات إدارة البنك ومالءة وسمعة طالب الكفالة .

 الدورة المستندٌة المحاسبٌة لكفاالت صادرة بالعملة المحلٌة :

 صدرة بالعملة المحلٌة وفق الخطوات التالٌة :تتم المعالجة المحاسبٌة للكفاالت الم

ٌقوم المصرؾ بإثبات موافقته على إصدار كفالة من خالل قٌد نظامً بقٌمتها ، وٌثبت  -3

المصرؾ من خالل التزاماته بدفع هذه القٌمة إذا أخل طالب الكفالة بالتزاماته أمام الجهة 

 المستفٌدة من الكفالة وٌكتب القٌد التالً :
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 االت المصدرة بناء على طلب .......من ح/ الكف

 إلى ح/ مقابل الكفاالت المصدرة بناء على طلب ........               

 إصدار كفالة وتعهد البنك بسداد القٌمة   

النقدٌة والعٌنٌة وكذلك العمولة  عند إصدار المصرؾ لكفالة ٌطلب من الزبون التؽطٌة -2

المبالػ والضمانات فً حساب تؤمٌنات لقاء  المقررة مباشرة عن اإلصدار ، تحتجز هذه

كفاالت حتى تارٌخ االستحقاق أو انتهاء مفعول الكفالة ، حٌث ٌتم إعادتها إلى الزبون بعد 

 د التالٌة:تنفٌذ التزاماته أمام الجهة المستفٌدة وهذا األمر ٌتطلب من المصرؾ إجراء القٌو

 لقٌد المحاسبً التالً :إذا حجزت التؽطٌة النقدٌة والعمولة نقدًا ٌكون ا - أ

 من ح/ الصندوق / النقدٌة

 إلى مذكورٌن                        

 ح/ تؤمٌنات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت                      

 ح/ عمولة كفاالت صادرة                      

 إثبات قبض المإونة النقدٌة والعمولة نقداً  

 –سندات  –إذا طلب المصرؾ إضافة إلى المإونة النقدٌة تؽطٌة عٌنٌة ) أسهم  - ب

 ندون القٌد التالً : عمالت  أجنبٌة ( 

 من ح/ الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة

 إلى ح/ مقابل الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة                

 بً الكفاالتاستالم ضمانات عٌنٌة من طال  

 عند انتهاء مدة الكفالة هناك حالتٌن تواجه المصرؾ وهً : -1

الحالة األولى : إخالل الزبون بالتزاماته أمام الجهة المستفٌدة التً قدمت لها الكفالة ٌقوم  -

 المصرؾ فً هذه الحالة باإلجراءات التالٌة :

 وٌكون ذلك بالقٌد التالً : ٌجب على المصرؾ دفع قٌمة الكفالة للجهة المستفٌدة - أ

 من مذكورٌن

 ح/ تؤمٌنات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت

 ح/الحساب  الجاري الدائن للزبون

 إلى ح/ دائنٌن مختلفٌن ) الجهة المستفٌدة (            

 إثبات قٌمة الكفالة لحساب الجهة المستفٌدة منها

إونة النقدٌة وقام بسداد إذا كان الزبون قد قدم ضمانات عٌنٌة باإلضافة إلى الم - ب

المستحق علٌه للمصرؾ فً هذه الحالة ٌقوم المصرؾ برد الضمانات العٌنٌة 

 للزبون بالقٌد التالً :

 من ح/ مقابل الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة

 إلى ح/ الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة           

 إثبات إلؽاء القٌد الخاص باستالم الضمانات العٌنٌة          

الحالة الثانٌة : إخالل الزبون بالتزاماته أمام الجهة المستفٌدة التً قدمت لها الكفالة  -

والفرق هنا بٌن الحالتٌن أن المصرؾ ال ٌستطٌع تحصٌل قٌمة الكفالة من الزبون المكفول 

 ٌقوم المصرؾ باإلجراءات التالٌة :
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 ٌقوم المصرؾ بسداد الكفالة إلى الجهة المستفٌدة وٌدون القٌد التالً : - أ

 من مذكورٌن

 ح/ تؤمٌنات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت

 ح/ مدٌنو كفاالت مالحقة قضائٌاً 

 إلى ح/ دائنٌن مختلفٌن ) الجهة المستفٌدة (                   

 وإثبات الدٌن على الجهة طالبة الكفالةتسجٌل قٌمة الكفالة بحساب الجهة المستفٌدة منها 

إذا كان المصرؾ قد قام ٌاستٌفاء تؽطٌة نقدٌة وعٌنٌة من المكفول عند إصدار الكفالة   - ب

 ٌقوم المصرؾ ببٌع الضمانات العٌنٌة باإلجراء التالً :

 من ح/ الصندوق / النقدٌة

 إلى ح/ بٌع الضمانات العٌنٌة لقاء الكفاالت             

 ع الكفالة العٌنٌة المقدمة ضماناً للكفاالتإثبات بٌ

 بعد ذلك ٌقوم المصرؾ بتسجٌل القٌمة لحساب الجهة المستفٌدة فً القٌد التالً : - ت

 من مذكورٌن

 ح/ تؤمٌنات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت

 ح/ بٌع الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت

 ح/ مدٌنو كفاالت مالحقات قضائٌة

 / دائنٌن مختلفٌن ) الجهة المستفٌدة (إلى ح             

 إثبات قٌمة الكفالة لحساب الجهة المستفٌدة منها ودٌناً على طالبً الكفاالت

الحالة الثالثة : عدم إخالل الزبون بالتزاماته أمام الجهة المستفٌدة وقٌامه بتنفٌذ تعهداته  -

الكفالة كؤن ال ترسوا أمام الجهة المستفٌدة منها ، أو أن ال ٌستفٌد المكفول من هذه 

المناقصة على الزبون محل الكفالة ، ففً حالة عدم اإلخالل بالتزامات وعدم االستفادة من 

 الكفالة .

 هنا المعالجة المحاسبٌة ال تختلؾ وتؤخذ الخطوات اآلتٌة :

فً هذه الحالة ٌقوم المصرؾ برد التؤمٌنات النقدٌة المستلمة سابقاً بقٌود عكسٌة  - أ

 ذلك على الشكل التالً :الستالمها و

 من ح/ تؤمٌنات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت

 إلى ح/ النقدٌة أو الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة             

 إثبات دفع قٌمة التؤمٌنات نقدًا أو تدوٌنها بالحساب الجاري الدائن للزبائن
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، أٌضاً ٌقوم المصرؾ ٌردها قد ٌكون هناك ضمانات عٌنٌة مستوفاة مع التؽطٌة النقدٌة  - ب

 إلى المكفولٌن كما ٌلً :

 من ح/ مقابل الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة

 الضمانات العٌنٌة المقدمة لقاء كفاالت صادرة إلى ح/                  

 استالم الكفاالت وردها للزبائن

ملٌاته تجاه الكفالة ٌقوم بإلؽاء القٌد : فً الحاالت الثالثة وعند قٌام المصرؾ بتنفٌذ ع مالحظة

 النظامً الخاص بإصدار الكفاالت كما ٌلً :

 من ح/ مقابل خطابات الضمان بناء على طلب ..........

 إلى ح/ خطابات الضمان بناء على طلب ..........                

 الؽاء القٌد الخاص بإصدار الكفاالت المصدرة بالعملة األجنبٌة

 محلول :مثال 

 : 2038من المصرؾ التجاري السورٌة لعام  3تلك بعض العملٌات التً تمت لدى الفرع  

بلؽت قٌمة الكفاالت المصدرة خالل المدة المذكورة لدى البنك التجاري السوري  -3

لٌرة سورٌة بطلب من زبون لدى المصرؾ ، تلقً عنها مإونات بقٌمة  4000000مبلػ

 % من قٌمتها نقدًا .10

% 3من الحسابات الجارٌة الدائنة مناصفة بالمبلػ المطلوب ، باإلضافة إلى  وحسماً 

عمولة تلقاها بشٌكات مسحوبة على الحسابات الجارٌة الدائنة المكفولٌن لدى المصرؾ 

 .2التجاري فرع 

% من الكفاالت المصدرة بعملة محلٌة خالل المدة المذكورة ونفذ 20انتهى مفعول  -2

أمام الجهة المستفٌدة من الكفالة ما عدا مكفول واحد على  المكفولٌن التزاماتهم

لٌرة وقد سجل المصرؾ قٌمة الكفالة لحساب الجهة المستفٌدة ولم ٌستطع  400000مبلػ

تحصٌل قٌمة الكفالة من المكفول . فقام المصرؾ التجاري السوري ببٌع الضمانات العٌنٌة 

لمصرؾ برد الضمانات العٌنٌة والمإونات لٌرة وقام ا 340000واستلم القٌمة نقدًا بمبلػ 

شهور بناء على طلبهم  2النقدٌة إلى الزبائن الملتزمٌن تسجٌاًل فً حسابات الودائع ألجل 

 ، وألؽى التزاماته بمقدار الكفالة المنتهٌة .

 المطلوب :

 إثبات القٌود الٌومٌة لما تقدم فً دفاتر البنك التجاري السوري -3

% من قٌمة الكفاالت 10عٌنٌة بمعدل  لب من زبائن ضماناتفإذا علمت أن المصرؾ ٌط -2

 المصدرة بالعملة المحلٌة .
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 الحل : القٌود الٌومٌة بدفاتر المصرؾ التجاري السوري 

 من ح/ كفاالت صادرة بطلب من الزبائن  4000000

 إلى ح/ مقابل كفاالت صادرة بطلب من الزبائن 4000000            

 الموافقة على إصدار كفاالت وتعهد التجاري السوري بدفع قٌمة الكفاالت 

                 ___________________________ 

 مناصفة مع الحساب الجاري %3200000 = 10×  4000000

 من مذكورٌن

 ح/ الصندوق 200000

 ح/ الحسابات الجارٌة الدائنة / زبائن مكفولٌن ( 200000

 إلى ح/ مإونة نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت صادرة  3200000                  

 قبض المإونة النقدٌة من الزبون

       _________________________________ 

 من ح/ المصرؾ التجاري الحساب الجاري  4000

 إلى ح/ عمولة كفاالت صادرة  4000            

 العمولة %4000 = 3×  4000000

     _________________________________ 

 استالم الضمانات العٌنٌة 

4000000  ×10 = %3200000 

 من ح/ الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة  3200000

 إلى ح/ مقابل ضمانات عٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة  3200000            

 استالم ضمانات عٌنٌة المقدمة من المكفولٌن

   _________________________________ 
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 من ح/ مقابل كفاالت صادرة بطلب من الزبائن 2400000

 إلى ح/ كفاالت صادرة بطلب من الزبائن 2400000               

 لٌرة قٌمة الكفاالت المنتهٌة %2400000 = 20×  4000000

 الؽاء جزء من الكفاالت المنتهٌة بالعملة المحلٌة

  ____________________________ 

 من ح/ الصندوق  340000

 إلى ح/ بٌع الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة   340000               

 استالم قٌمة الضمانات العٌنٌة المباعة

   _____________________________ 

%     10ٌقدم الزبون كفالة عٌنٌة لٌرة سورٌة  400000قٌمة كفالته  هناك مكفول واحد لم ٌسدد

لٌرة سورٌة تقفل  340000بٌعت هذه الضمان العٌنٌة بمبلػ  %320000 = 10×  400000

 جزء من الضمانات العٌنٌة المباعة بالقٌد التالً :

 من ح/ مقابل الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة  320000

 نات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة إلى ح/ الضما  320000                 

 إلؽاء جزء من الكفاالت العٌنٌة المباعة  

    ______________________________ 

 من مذكورٌن

 ح/ مإونة نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت صادرة  320000

 ح/ بٌع الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة  340000

 صادرة عن مالحقات قضائٌة ح/ مدٌنو كفاالت  340000

 إلى ح/ دائنون مختلفون ) الجهة المستفٌدة (  400000                

إثبات قٌمة الكفاالت المخل أصحابها لحساب الجهة المستفٌدة عن طرٌق إقفال المإونات 

 النقدٌة وبٌع الضمانات العٌنٌة وإثبات الباقً دٌناً على الزبائن

    ______________________________ 
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 معالجة المإونات النقدٌة عن الكفاالت المنتهٌة

لٌرة سورٌة   820000% مإونات وتعادل  10مدفوع عنها   2400000الكفالة المنهٌة 

 ٌجب أن تعاد إلى أصحابها .

 

 من ح/ مإونات نقدٌة مقبوضة لقاء كفاالت  820000

 شهور ) الزبائن الملتزمٌن ( . 2إلى ح/ الودائع ألجل  820000                   

 شهور 2تسجٌل قٌمة المإونة المعادة فً حساب الودائع ألجل 

    ____________________________ 

 بقً لدٌنا الضمانات العٌنٌة المستلم عن الزبائن المسددٌن كفاالتهم

 الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرةمن ح/ مقابل   820000

 إلى ح/ الضمانات العٌنٌة المستلمة لقاء كفاالت صادرة  820000          

 إعادة الضمانات للزبائن الملتزمٌن     

       ___________________________ 
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 الفصل السابع

 الدورة المحاسبٌة للتؤمٌن على الحٌاة المباشرة

 أواًل: مفهوم وخصائص عقود التؤمٌن على الحٌاة :

ال ٌختلؾ مفهوم التؤمٌن على الحٌاة عن مفاهٌم التؤمٌنات األخرى ، ولكن التؤمٌن على الحٌاة 

ٌتمٌز عن باقً أنواع التؤمٌنات بالعدٌد من الخصائص الناتجة بشكل أساسً عن خصوصٌة 

حٌث أن المقابل فً التؤمٌن ال ٌعبر مطلقاً عن  ، األخطار التً تؽطٌها عقود التؤمٌن على الحٌاة

قٌمة الخطر الذي قد ٌتعرض له الفرد بمعنى آخر إذا قام المإمن على حٌاته ضد الوفاة أو 

العجز لقاء ملٌون سورٌة فهذا ال ٌعنً أبدًا أن قٌمة حٌاة اإلنسان تساوي هذا المبلػ كما هو 

مة المخاطر فً تؤمٌن الممتلكات تساوي أؼلب الحال فً التؤمٌن على الممتلكات ، حٌث أن قٌ

 األحٌان قٌمة مبلػ التؤمٌن .

باإلضافة لما ورد سابقاً فإن هناك خصائص أخرى تتمٌز بها عقود التؤمٌن على الحٌاة عن 

 باقً عقود التؤمٌن منها :

 سنة . 29إن عقود التؤمٌن على الحٌاة هً عقود طوٌلة األجل حٌث ٌصل إلى  -3

على الحٌاة هً عقود ادخارٌة حٌث ٌستطٌع المإمن فً أي وقت ٌشاء عقود التؤمٌن  -2

 إنهاء عقد التؤمٌن بعد حسم الطوابع والعموالت والمصارٌؾ اإلدارٌة .

عقود التؤمٌن على الحٌاة تختص بحٌاة الفرد وخصٌة ولٌس ممتلكاته لذلك فإن إبرام عقد  -1

واستخدام جداول إحصائٌة  ٌتطلب إجراء معاٌنات وفحوصات طبٌةالتؤمٌن على الحٌاة 

 لتحدٌد قٌمة المخاطر الناتجة عن إبرام عقد التؤمٌن على الحٌاة .

تعدد المخاطر التً قد ٌتعرض لها الفرد أدت إلى وجود عدد كبٌر من مواضٌع التؤمٌن  -4

 على الحٌاة التً ٌمكن أن تكون محاًل للتؤمٌن ضد الوفاة .

على شكل أقساط متساوٌة أو ؼٌر متساوٌة  ٌتم الدفع مقابل خطر التؤمٌن على الحٌاة -9

تتوزع على مدة الخطر ، بٌنما فً التؤمٌن على الممتلكات ال تقبل فً أؼلب األحٌان طرٌقة 

 األقساط .

 ثانٌاً : المعالجة المحاسبٌة لعملٌات التؤمٌن على الحٌاة :

 ٌقوم قسم التؤمٌن على الحٌاة بالعدٌد من المهام والوظائؾ أهمها :

 :وثائق التؤمٌن الجدٌدة  إبرام -3

عندما ٌرؼب طالب التؤمٌن على الحٌاة وٌؤتً نوع من أنواع التؤمٌن على الحٌاة ٌقوم قسم  

التؤمٌن باتخاذ اإلجراءات الخاصة بالكشؾ الطبً على المإمن علٌه لتحدٌد إمكانٌة إبرام عقد 

لى طالب التؤمٌن ، حٌث التؤمٌن وتحدٌد مبلػ التؤمٌن ومن ثم تحدٌد قسط التؤمٌن المتوجب ع

 أن جملة األقساط المستحقة على المإمن علٌه تحدد طبقاً لنتائج الكشؾ الطبً .
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وعند الموافقة على إصدار وثٌقة التؤمٌن ٌتم إرفاق إشعار بقٌمة إجمالً القسط األول الواجب 

 سداده من قبل المإمن علٌه والموجه إلى قسم الخزٌنة .

القسط وإثبات ذلك فً دفاتره وفً نهاٌة كل ٌوم ٌقوم بإرسال ٌقوم قسم الخزٌنة بتحصٌل 

إشعارات بقٌمة المتحصالت إلى الحسابات العامة إلثبات العملٌات فً دفاترها ، حٌث ٌقوم قسم 

 الحسابات العامة بإثبات القٌود التالٌة .

ٌاة المصدرة على الح ٌقوم بإثبات القٌمة اإلسمٌة لعقود التؤمٌن ) وثٌقة التؤمٌن ( - أ

 وهً تمثل التزامات شركات التؤمٌن تجاه المستؤمنٌن بقٌد نظامً كما ٌلً :

 من ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة

 التزامات تجاه وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاةإلى ح/                  

اللتزامات عند تحقٌق   اثبات الموافقة على إصدار الوثائق وتعهد الشركة بسداد تلك ا

 خطر موضوع التؤمٌن

تحدٌد قٌمة إجمالً األقساط المستحق على الوثائق المصدرة ٌتم إثبات هذا االستحقاق  - ب

 لتلك األقساط بالقٌد المحاسبً التالً :

 من ح/ أقساط التؤمٌن المباشر المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة

 نإلى مذكورٌ                                  

 ح/ أقساط التؤمٌن المباشر على الحٌاة                          

 ح/ رسوم إصدار                           

 ح/ رسوم اإلشراؾ                            

 إثبات األقساط المستحقة على الوثائق المصدرة   

وثائقهم ٌثبت ذلك عند قٌام هإالء المإمنٌن بسداد جزء أو كل األقساط المستحقة على  - ث

 بالقٌد المحاسبً اآلتً وحسب طرٌقة السداد من قبل هإالء طالبً التؤمٌن .

 من ح/ مذكورٌن

 ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة                         

 التؤمٌن قٌمة األقساط المستحقة علٌهم .إثبات سداد طالبً 

 :تجدٌد الوثائق السارٌة المفعول  -2

ٌقوم المإمنٌن بتجدٌد وثائقهم أو ) عقودهم ( المنتهٌة المفعول ، حٌث ٌتم من خالل إجراءات 

مشابهة تماماً إلجراءات اإلصدار األولً ، وٌجب على المإمن سداد القسط األول خالل شهر 

 إال ٌعتبر التجدٌد الؼٌاً من قبل الشركة .من تارٌخ التجدٌد و

بالنسبة للقٌود واإلجراءات المحاسبٌة ال تختلؾ مطلقاً عن القٌود الخاصة بالوثائق الجدٌدة 

التً تم التعرض لها سابقاً وال داعً لتكرارها هنا ، حٌث أن الهدؾ من هذا السجل هو 

 كة .إحصائً لبٌان عدد الوثائق التً ٌتم تجدٌدها لدى الشر
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 تعدٌل أو إلؽاء الوثائق السارٌة المفعول : -1

قد ٌضطر طالب التؤمٌن بعد إصدار عقودهم إلى طلب تعدٌل قٌمة عقد التؤمٌن بالزٌادة أو 

النقصان أو إلى إلؽاء عقد التؤمٌن المصدر ، حٌث ٌتم إثبات تلك األحداث والتؽٌرات التً ٌمكن 

سجل التعدٌالت واإللؽاءات ، إن الهدؾ  أن تطرأ على عقد التؤمٌن فً سجل خاص ٌسمى

األساسً من هذا السجل بٌان قٌمة الوثائق التً ٌتم تؽٌٌر مبالػ تؤمٌناتها أو الوثائق التً ٌتم 

 إلؽاإها .

وٌعتبر هذا السجل بمثابة ٌومٌة مساعدة لدى شركات التؤمٌن ، حٌث ٌضم البٌانات األساسٌة 

 دار لهذا العقد األساسً .للعقد الملؽً أو المعدل ورقم سجل اإلص

 : الحاالت التً تواجه شركات التؤمٌن عند طلب إلؽاء أو تعدٌل عقود التؤمٌن 

فً حالة زٌادة عقد التؤمٌن بمسبة معٌنة ، نظرًا لزٌادة المخاطر التً ٌتعرض لها موضوع  -

كرها فً التؤمٌن فإن اإلثبات المحاسبً فً هذه الحالة ال ٌختلؾ تماماً عن القٌود التً تم ذ

حالة إبرام وثائق تؤمٌن جدٌدة ، ولكن هنا بنسبة الزٌادة حٌث ٌتم إنشاء قٌد نظامً ٌثبت 

االلتزامات وقٌد استحقاق جملة األقساط المستحقة على الزٌادة فً العقد ، وقٌد تحصٌل 

 األقساط من المإمنٌن .

 : الحالتٌن التالٌتٌنفً حال تخفٌض قٌمة العقد أو إلؽاءه نهائٌاً هنا ٌجب التمٌٌز بٌن  -

: إذا كان التخفٌض أو االلؽاء قد جرى قبل استحقاق األقساط المستحقة على  الحالة األولى

المإمنٌن ، ففً هذه الحالة ٌتم إجراء قٌود معاكسة تماماً لقٌود إبرام الوثائق الصادرة وذلك 

 على النحو اآلتً وحسب نسبة اإللؽاء أو التخفٌض :

االلتزامات على شركة التؤمٌن بقٌمة التخفٌض أو اإللؽاء فً عقود التؤمٌن قٌد إلؽاء  - أ

 وٌدون اآلتً :

 من ح/ التزامات شركة التؤمٌن بالوثائق المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح / وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة                              

 ؤمٌن بمقدار العقود المخفضة أو الملؽاةإلؽاء جزء من التزامات شركة الت

 الوثائق التؤمٌنٌة المخفضة أو الملؽاة ٌتم ذلك بالقٌد التالً : إلؽاء األقساط المستحقة على - ب

 من مذكورٌن

 ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة على الحٌاة

 ح/ رسوم اإلصدار

 ح/ رسوم اإلشراؾ

 إلى ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة                      

 المخفضةعلى العقود الملؽاة أوإثبات تخفٌض أو إلؽاء قٌمة األقساط المستحقة لشركة التؤمٌن 

: إذا كان التخفٌض أو اإللؽاء قد جرى بعد قٌام المإمنٌن بدفع األقساط  الحالة الثانٌة

الة ٌحق للمإمنٌن استرداد رسوم اإلصدار ، وهذه القاعدة المستحقة علٌهم ، ففً هذه الح

 معمول بها بؤؼلب شركات التؤمٌن محلٌاً وعالمٌاً وٌثبت ذلك بالقٌود التالٌة :
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 تقوم الشركة بإلؽاء جزء من التزاماتها بقٌمة التخفٌض أو اإللؽاء بالقٌد التالً : - أ

 ن على الحٌاةمن ح/ التزامات شركة التؤمٌن بالوثائق المصدرة للتؤمٌ

 إلى ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة                                       

 إلؽاء جزء من التزامات شركة التؤمٌن بمقدار العقود المخفضة أو الملؽاة

تقوم الشركة بتحرٌر إشعار لصالح المإمن علٌهم لقبض قٌمة أقساط التؤمٌن ورسوم  - ب

ام بدفعها سابقاً وذلك على النحو التالً وحسب طرٌقة السداد من قبل اإلشراؾ التً ق

 الشركة :

 من مذكورٌن

 ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة على الحٌاة

 ح/ رسوم اإلشراؾ

 إلى ح/ الصندوق / المصرؾ                                                 

 من العقود المخفضة أو الملؽاةإثبات دفع الشركة لقٌمة األقساط ورسوم اإلشراؾ 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن فً الحالتٌن السابقتٌن لإللؽاء أو التخفٌض ٌتم إلؽاء أٌضاً العمولة 

م استردادها منهم من مستحقاتهم اآلتٌة وذلك المستحقة لوكالء التؤمٌن وفً حال دفعها لهم ٌت

تم التطرق إلى ذلك عند تناول بنفس نسبة اإللؽاء أو التخفٌض الخاصة باألقساط وسوؾ ٌ

 عموالت وكالء التؤمٌن .

 تحدٌد التعوٌضات فً نهاٌة مدة التؤمٌن أو عند تحقق الخطر : -4

ٌستحق المإمن عل الحٌاة مبلػ التؤمٌن المنصوص علٌه فً العقد فً حالة التؤمٌن على 

ء مدة عقد الحٌاة عند تحقٌق الخطر موضوع التؤمٌن وذلك بوفاة المإمن له أو عند انتها

 التؤمٌن وذلك حسب نوع التؤمٌن على الحٌاة وحسب شروط الوثٌقة .

ٌتقدم المإمن له أو المستفٌد بطلب تعوٌض مرفق بالوثائق الدالة على تحقق الخطر حٌث 

ٌتولى قسم التعوٌضات فً الشركة تحدٌد قٌمة التعوٌض المستحق للمإمن له من واقع وثائق 

 ن .التؤمٌن وتقرٌر خبٌر التؤمٌ

ٌتم إثبات قٌمة التعوٌضات بسجل خاص ٌدعى سجل التعوٌضات حٌث ٌعتبر هذا السجل بمثابة 

ٌومٌة مساعدة ، تسجل فٌها جمٌع البٌانات الخاصة بالتعوٌض ذلك تبعاً لنوع التعوٌض ، وٌتم 

التمٌز بٌن التعوٌضات فً حالة الوفاة والتعوٌضات التً تستحق فً حالة انتهاء مدة عقد 

ن ، والتعوٌضات فً حال حدوث عجز المإمن له ، أو ٌمكن أن تكون هذه التعوٌضات التؤمٌ

فً شكل معاش تقاعدي شهري ٌتقاضى المإمن له مدى الحٌاة من شركة التؤمٌن وبشكل عام 

 ٌمكن استنتاج ثالث أنواع من التعوٌضات من سجل التعوٌضات فً شركة التؤمٌن :

 والتً سددت فعاًل .التعوٌضات المطالب بها خالل العام  - أ

 التعوٌضات المطالب بها والتً اتفق على مبلؽها ولكنها لم تدفع بعد . - ب

 التعوٌضات المطالب بها ولكن مبلؽها لم ٌحدد بشكل نهائً . - ت
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 وٌمكن إثبات تلك التعوٌضات فً سجل خاص بالتعوٌضات بالقٌود التالٌة :

ت التؤمٌن بالسداد إلى المإمن له بالنسبة للنوع األول من التعوٌضات ، عندما تقوم شركا - أ

 تسجل القٌد المحاسبً التالً :

 من ح/ التعوٌضات المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ الصندوق                                       

 إثبات دفع قٌمة التعوٌضات المحددة نقداً 

 بالقٌد المحاسبً اآلتً :بالنسبة للنوع الثانً والثالث من التعوٌضات فإنها تسجل  - ب

 من ح/ التعوٌضات المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة                                    

 إثبات استحقاق التعوٌض والمحدد مبلؽها وؼٌر المحدد المستحقة وؼٌر المدفوعة

الذكر والخاصة بالتعوٌضات بإلؽاء جزء من إثبات القٌود السابقة كة التؤمٌن بعد وتقوم شر

القٌد النظامً الخاص بالتزاماتها تجاه وثائق التؤمٌن المصدرة ، وذلك بسبب انتهاء مفعول 

تلك الوثائق عند تحقٌق الخطر أو عند انتهاء مفعول مدة التؤمٌن وذلك بالقٌمة االسمٌة لتلك 

 الوثائق وذلك بالقٌد المحاسبً اآلتً :

 امات شركة التؤمٌن تجاه وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاةمن ح/ التز

 إلى ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة                                      

 إلؽاء جزء من التزامات شركة التؤمٌن بمقدار الوثائق الملؽاة 

 تحدٌد قٌمة عموالت وكالء التؤمٌن : -9

الء فً إبرام عقود التؤمٌن ، وٌتلقون لقاء ذلك عموالت تحسب عادة نسبة قد ٌتوسط الوك

مئوٌة من صافً قسط التؤمٌن ولٌس من إجمالً القسط المستحق للشركة )بدون رسوم 

اإلصدار واإلشراؾ( وال تقوم شركات التؤمٌن ٌدفع هذه العمولة للوكٌل إال عند التحصٌل 

تحتسب عن األقساط المستحقة وإنما عن األقساط الفعلً لألقساط  ، أي أن العمولة ال 

 المحصلة فعاًل .

فً حالة تحصٌل أقساط مقدماً عن دورات مالٌة محاسبٌاً تالٌة تحسب العمولة العائدة لهذه 

األقساط المقدمة كعمولة مدفوعة مقدماً ، وذلك انطالقاً من مبدأ مقابلة اإلٌرادات بالمصروفات 

 وانفصال الدورة المالٌة .

وتقوم شركات التؤمٌن بتسجٌل تلك العموالت فً سجل خاص ٌعتبر بمثابة ٌومٌة مساعدة 

 ٌستخدم لتسجٌل القٌود المحاسبٌة الخاصة بالعموالت على النحو التالً :

 : ًعند استحقاق العمولة لوكٌل التؤمٌن ٌثبت القٌد التال 

 من ح/ العموالت المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ العموالت المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة                          

 إثبات استحقاق العمولة لوكالء التؤمٌن
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  عند تحوٌل العمولة المستحقة لحساب الوكٌل ) حساب الجاري ( نسجل القٌد

 المحاسبً اآلتً :

 من ح/ العموالت المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ جاري وكالء التؤمٌن على الحٌاة                                   

 تحوٌل عموالت الوكالء إلى حساباتهم الجارٌة

  عند قٌام شركة التؤمٌن بدفع كامل أو جزء من الحسابات الجارٌة للوكالء تسجل ذلك

 بالقٌد المحاسبً اآلتً بعد حسم الضرٌبة المستحقة على العمولة المستوفاة :

 جاري وكالء التؤمٌن على الحٌاة من ح/

 إلى مذكورٌن                                         

 ح/ الصندوق  / المصرؾ                                      

 ح/ ضرٌبة الدخل  ) الدوائر المالٌة (                                       

 بعد حسم الضرٌبة إثبات سداد كامل أو جزء من جاري الوكالء

  ، قد ٌقوم المإمن له بتخفٌض قٌمة وثائقهم أو إلؽاء جزء منها لدى شركات التؤمٌن

ففً هذه الحالة ٌجب استرداد العمولة المدفوعة للوكٌل عن األقساط المحصلة عن 

 القٌود الملؽاة أو المخفضة كما ٌلً :

 من ح/ جاري وكالء التؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ العموالت المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة                                 

 إثبات تخفٌض قٌمة العموالت المباشرة للوثائق الملؽاة أو المخفضة

 تحدٌد قٌمة الحسومات المستحقة للمإمن لهم : -2

 تقوم شركات التؤمٌن عادة بمنح مستؤمنٌها عدة أنواع من الحسومات وهً :

ممنوح لقاء توفٌر عمولة وكٌل التؤمٌن وذلك عندما ٌتقدم المإمن له بطلب الحسم ال - أ

 إبرام عقد التؤمٌن مع الشركة دون وساطة الوكالء .

أو دفع األقساط المتحققة  كامل جٌل الدفع أي قٌام المإمن له بدفعحسم ممنوح لقاء تع - ب

 على العقد بشكل مقدم قبل تارٌخ استحقاقها .

اسبٌة فسوؾ نكتفً بإثبات الحسم المدٌن الممنوح دون تحدٌد أنواعه أما من الناحٌة المح

 السابقة وٌمكن عند الضرورة إضافة حقول إحصائٌة ألنواع الحسومات .

وبعد الحسم الممنوح فً شركات التؤمٌن من المصروفات الدورٌة التً ٌجب أن تؽفل فً نهاٌة 

 تؤمٌن على الحٌاة .الدورة فً حساب االستثمار ، أي حساب متاجرة فرع ال

كما ٌتم إثبات الحسم الممنوح فً سجالت شركات التؤمٌن حسب طرٌقة استخدامها من قبل 

المتؤمنٌن عند قٌام المإمن له فً استخدام تخفٌض األقساط المستحقة علٌه ، ٌكون إثبات ذلك 

 كما ٌلً :
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من مذكورٌن

 ح/ الصندوق

 ح/ الحسم الممنوح

 إلى ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة                          

 إثبات دفع المستؤمن لجزء من األقساط المستحقة مع االستفادة من الحسم الممنوح

 :تحدٌد أرباح المشاركة  -8

حٌث كما هو معروؾ هناك أنواع فً التؤمٌن على الحٌاة تتضمن حق االشتراك فً األرباح 

تدخل تلك العقود فً االشتراك فً األرباح فقط بعد مرور سنة كاملة على سرٌان مفعول مدتها 

قد ٌختار المإمن له قبض تلك األرباح نقدًا وإبقاءها لدى الشركة لتخفٌض قٌمة األقساط على 

 هإالء المإمن لهم .

 : المعالجة المحاسبٌة ألرباح المشاركة

 باح المشاركة الخطوات التالٌة :نؤخذ المعالجة المحاسبٌة ألر

 عند استحقاق تلك األرباح تسجلها شركات التؤمٌن بالقٌد المحاسبً التالً : -3

 من ح/ أرباح المشاركة للتؤمٌن على الحٌاة  

 إلى ح/ أرباح المشاركة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة                                

 المشاركةإثبات استحقاق أرباح            

 عند طلب المإمن له قبض تلك األرباح نقدًا تسجل شركة التؤمٌن القٌد اآلتً : -2

 أرباح المشاركة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاةمن ح/ 

 إلى ح/  الصندوق                                 

 دفع األرباح المستحقة للمإمن له      

لشركة وتخفٌض بها األقساط المستحقة فً حال رؼب المإمن له إبقاء األرباح لدى ا -1

 على المإمن له ٌدون القٌد التالً :

 من ح/ أرباح المشاركة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ أقساط التؤمٌن المباشر المستحق للتؤمٌن على الحٌاة                                

 إثبات تخفٌض األقساط المستحقة بقٌمة األرباح       
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 تحدٌد قٌمة االستردادات أو التصفٌات : -7

قد ٌرؼب المإمن له فً التؤمٌن على الحٌاة فً تصفٌة وثائقهم قبل حدوث خطر موضوع 

 التؤمٌن على العقد قبل تارٌخ مدة انتهاءه ، وقبض ما قاموا بدفعه من أقساط لشركة التؤمٌن .

اإلدخاري ولكن ٌشترط عادة حتى ومن المعروؾ أن التؤمٌن على الحٌاة هً من التؤمٌن 

ٌستطٌع هإالء المإمن لهم تصفٌة وثائقهم واسترداد أقساطهم أن ٌكون المتعاقد قد سدد 

أقساط الثالث سنوات األولى بالكامل ، وفً حالة العكس من ذلك فإن األقساط المدفوعة تبقى 

 حقاً مكتسباً للشركة .

ؤمٌن ومن جدول معتمد لدٌهم و المعالجة وتقوم شركات التؤمٌن بحساب تصفٌة لوثٌقة الت

 المحاسبٌة لهذه االستردادات من األقساط تكون على النحو اآلتً :

 عند تحدٌد قٌمة االستردادات الواجبة على شركة التؤمٌن نسجل القٌد اآلتً : -3

 من ح/ االستردادات المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة

 مستحقة للتؤمٌن على الحٌاةإلى ح/ االستردادات المباشرة ال           

 إثبات قٌمة االستردادات المستحقة

عند قٌام شركة التؤمٌن بسداد قٌمة تلك االستردادات تسجل ذلك بالقٌد المحاسبً اآلتً  -2

 وحسب طرٌقة السداد من قبل الشركة :

 من ح/ االستردادات المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة

 ى ح/ الصندوقإل                           

 إثبات دفع قٌمة االستردادات نقدًا من قبل شركة التؤمٌن

التؤمٌن المصفاة أو  بعد ذلك تقوم الشركة بإلؽاء جزء من التزاماتها بمقدار وثائق -1

 المستردة وذلك على النحو التالً :

 من ح/ التزامات شركة التؤمٌن تجاه وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة

 إلى ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة         

 إلؽاء جزء من االلتزامات وبقٌمة الوثائق المصدرة
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

  :مثال 

 ظهرت البٌانات التالٌة فً دفاتر شركة التؤمٌن السورٌة : 13/32/2038بتارٌخ 

الحٌاة بلؽت تبٌن من سجل اإلصدار لدى الشركة أن قٌمة وثائق التؤمٌن المصدرة على  -3

لٌرة وإن جملة األقساط المترتبة على تلك الوثائق المصدرة كانت موزعة  7000000

 على الشكل التالً :

 أقساط تؤمٌن مباشر  3900000

 رسوم اإلصدار 10000

 رسوم اإلشراؾ 20000

% من إجمالً األقساط المستحقة 70تبٌن من سجل األقساط المحصلة ، تحصٌل نسبة  -2

 نقدًا.

لٌرة سورٌة حولت إلى  2700ولة وكالء التؤمٌن عن األقساط المحصلة بلؽت عم -1

% من قٌمتها نقدًا بعد حسم الضرٌبة المتوجبة 80حساباتهم الجارٌة ودفعت لهم 

 % من المبلػ المدفوع .9ومقدارها 

لٌرة سورٌة لقاء قٌامهم السداد النقدي لما ٌعادل  200تم منح المإمن لهم حسماً مقداره  -4

 جمالً األقساط المستحقة علٌهم قبل تارٌخ استحقاقها وقد تم ذلك نقدًا .% من إ39

لٌرة  94000تعوٌضاً إلى عقود التؤمٌن على الحٌاة مبلػ دفعت شركة التؤمٌن السورٌة -9

لٌرة سورٌة تعوٌضات مستحقة محدد مبلؽها ،  10000سورٌة نقدًا ، وتبٌن وجود مبلػ 

ة مختلؾ على مبالؽها ، علماً أن تلك لٌرة تعوٌضات مستحقة مقدر 4000ومبلػ 

 لٌرة . 3000000التعوٌضات قٌمتها االسمٌة 

دفعت السورٌة للتؤمٌن إلى الخزانة العامة بوزارة المالٌة جزءًا من الرسوم التً قامت  -2

لٌرة نقدًا ، ورسوماً إلى هٌئة اإلشراؾ على  20000بتحصٌلها من المإمن لهم مبلػ 

 .لٌرة  40000التؤمٌن مبلػ 

 المطلوب:

 اثبات القٌود الٌومٌة فً دفاتر شركة التؤمٌن السورٌة -

 الحل :

 ( من ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة3)   7000000

إلى ح/ التزامات الشركة السورٌة تجاه وثائق التؤمٌن     7000000                      

 المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة

 العقود المصدرة وتعهد السورٌة بهاإثبات قٌمة 

    _______________________________ 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح/ أقساط التؤمٌن المباشر المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة  3950000

 إلى مذكورٌن                                  

 ح/ أقساط التؤمٌن المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة 3900000                  

 ح/ رسوم اإلصدار   10000                    

 ح/ رسوم اإلشراؾ   20000                    

 إثبات استحقاق األقساط على الوثائق المصدرة   

  _______________________________ 

 ( من ح/ الصندوق2)   3282000

 ة للتؤمٌن على الحٌاةإلى ح/ أقساط التؤمٌن المباشر المستحق  3282000                

 إثبات تحصٌل جزء من األقساط المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة من المإمن لهم

                 3950000   ×70 % 

  ___________________________ 

 ( من ح/ العموالت المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة1)    2700

 لمباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاةإلى ح/ العموالت ا 2700                          

 إثبات االستحقاق لعمولة الوكالء  

   _________________________ 

 من ح/ العموالت المباشرة المستحقة للتؤمٌن على الحٌاة     2700

 إلى ح/ جاري وكالء التؤمٌن على الحٌاة  2700                                  

 تحوٌل العموالت إلى حساب جاري الوكالء  

  _____________________________ 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح/ جاري وكالء التؤمٌن على الحٌاة    4820

 إلى مذكورٌن                                       

 ح/ الصندوق   4922                            

 ح/ الدوائر المالٌة ) ضرٌبة الدخل (      217                           

 إثبات دفع جزء من المستحق للوكالء بعد اقتطاع الضرٌبة المتوجبة

  _______________________________ 

 (  من مذكورٌن4)

 ح/ الصندوق   218500

 ح/ حسم ممنوح         200

 لتؤمٌن المباشرة للتؤمٌن على الحٌاةإلى ح/ أقساط ا  217900                               

 سداد المإمن لهم جزء من المستحق علٌهم وحصولهم على حسم

3950000   ×39 = %217900 

  _____________________________ 

 ( من ح/ التعوٌضات المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة9)      94000

 إلى ح/ الصندوق   94000                            

 دٌد جزء من التعوٌضات للمإمن لهم نقداً تس

 _____________________________ 

 من ح/ التعوٌضات المباشرة للتؤمٌن على الحٌاة    14000

 إلى ح/ احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة   14000             

 إثبات قٌمة التعوٌضات المستحقة فً ح/ االحتٌاطً

________________________________ 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 من ح/ التزامات السورٌة للتؤمٌن تجاه الوثائق المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة   3000000

 إلى ح/ وثائق التؤمٌن المصدرة للتؤمٌن على الحٌاة  3000000         

 إثبات تخفٌض قٌمة الوثائق بمقدار االسمٌة للتعوٌضات

_________________________________ 

 من مذكورٌن    

 ح / رسوم اإلصدار          20000

 ح/ رسوم اإلشراؾ         40000

 إلى ح/ الصندوق  20000                        

 إثبات سداد السورٌة للتؤمٌن الرسوم إلى الهٌئات والمستحقة منها 

_______________________________ 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الفصل الثامن

 المدٌنةالقروض والسلؾ والحسابات الجارٌة 

 أوال : التسهٌالت االئتمانٌة ومهام مدٌرٌة التسلٌؾ فً المصرؾ 

 التسهٌالت االئتمانٌة وشروط منحها : -3

 توافر األمان ألموال المصرؾ  - أ

 تحقٌق الربح  - ب

 توافق الؽرض الممنوح له االئتمان مع سٌاسة الدولة وخططها االقتصادٌة  - ت

 أنواع التسهٌالت االئتمانٌة : -2

 من حٌث المدة : - أ

 القروض والسلؾ قصٌرة األجل من شهر إلى سنة  -

 القروض والسلؾ متوسطة األجل تتراوح بٌن السنة وخمس سنوات  -

 القروض والسلؾ طوٌلة األمد : وهً التً تزٌد عن خسة سنوات -

 من حٌث ؼاٌتها : - ب

 قروض وسلؾ مخصصة لإلنتاج . -

 القروض التجارٌة . -

 القروض المخصصة ألؼراض االستهالك . -

 ضمانات المرتبطة بها .من حٌث ال - ث

 تمنح القروض والسلؾ بدون ضمانات ) على المكشوؾ ( -

 منح قروض بضمانات شخصٌة أو عٌنٌة  -

 هذا وٌجري منح التسهٌالت االئتمانٌة على أحد شكلٌن :

تسهٌالت بشكل قروض وسلؾ وهنا ٌقوم الزبون بسحب كامل القرض دفعة  -

القرض مثل استالم القرض عن  واحدة وٌترتب علٌه دفع الفائدة المترتبة على

 كامل المدة والقرض .

تسهٌالت على شكل حساب جاري : وٌتم هنا فتح حساب جاري مدٌن للزبون  -

وتحدٌد سقؾ معٌن للمبالػ التً ٌستطٌع سحبها من المصرؾ . وتحتسب 

 الفوائد على المبالػ المسحوبة فعال فقط 

 مهام مدٌرٌة التسلٌؾ : -1

 المصرؾ التجاري السوري من :تتؤلؾ مدٌرٌة التسلٌؾ فً 

 دائرة الدراسات ومنح االعتمادات . - أ

 دائرة االستعالم واألخطار . - ب

 دائرة التدقٌق والبٌانات . - ت
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 القروض والسلؾ فً النظام المحاسبً الموحد : -4

 أفرد النظام المحاسبً الموحد للمصارؾ ثالث حسابات لعملٌات القروض 

 ٌل قروض وسلؾ لعملٌات التمو  37حساب رقم 

 القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً  35حساب رقم 

 قروض وسلؾ و ح/ جاري مدٌن بضمان شخصً أو بدون ضمان  20حساب رقم 

ثانٌا : المعالجة المحاسبٌة لعملٌات القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة 

 ( 35بضمانات عٌنٌة : رقم الحساب )

اإلقراض والتسلٌؾ التً ٌقوم بها المصرؾ التجاري السوري شكل حسابات تؤخذ عملٌات 

 جارٌة مدٌنة .

أما القروض والسلؾ فتتمثل فً ؼالبٌتها فً قروض التموٌل الصناعً أو الزراعً أو 

 تموٌل عملٌات تصدٌر وتخزٌن المنتجات الزراعٌة .

 :وفٌما ٌلً القٌود المحاسبٌة الرئٌسٌة المتعلقة بهذه القروض 

 القروض والسلؾ بضمانات عٌنٌة  : -3"

 القروض والسلؾ بضمان األوراق المالٌة : - أ

وهنا تمثل األوراق المالٌة شكال  من أشكال االستثمار التً ٌلجؤ إلٌها األفراد أو الهٌئات 

 وتؤخذ هذه األوراق شكال 

 أسهم فً الشركات التجارٌة أو الصناعٌة . -

عن الدولة أو المإسسات العامة شهادات و إسناد قروض عامة صادرة  -

وعندما ٌحتاج حملة األوراق المالٌة لإلقراض ٌتقدم للمصرؾ بالحصول على 

قرض تجاري بضمان األوراق المالٌة التً ٌحملها وٌمنح التاجر قرضا بشرط 

 % من القٌمة االسمٌة أو السوقٌة أٌهما أقل . 89أن ال ٌتجاوز 

وراق المالٌة المقدمة بشرط أن ال وفً حال طرأ أي تعدٌل على أسعار األ

% حٌنها ٌطلب المصرؾ من الزبون زٌادة الضمان إما 30تتجاوز النسبة 

 نقدا أو بإسناد جدٌدة .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 القٌود المحاسبٌة :

  :إثبات استالم األوراق المالٌة المودعة تؤمٌنا لدى المصرؾ بالقٌد - أ

 التؤمٌن  من ح/ أوراق مالٌة مودعة برسم

 إلى ح / مقابل أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن                            

 قٌد إثبات استالم األوراق              

 مالحظة : وفً هذا القٌد ٌدون كامل قٌمة األوراق المالٌة ولٌس قٌمة القرض الممنوح

% من القٌمة االسمٌة لألوراق 89منح القرض أو السلفة بنسبة ال تتجاوز  - ب

 :% 7المالٌة واحتساب الفوائد بنسبة 

 

 من ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة ) بضمان عٌنً (

 )  قروض وسلؾ بضمان أوراق مالٌة (           

 إلى المذكورٌن :                                                   

 ح / الصندوق )أو حساب جاري دائن (                                    

 ح / إٌرادات االستثمار                                     

 ) فوائد قرض (

 منح القرض واحتساب الفوائد                   

 القرض أو كامل القرض:دٌد جزء من ترض بتسفً حل قٌام المق –ج          

 من ح / الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة       

 إلى ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة بضمان عٌنً                                     

 ) قروض وسلؾ بضمان أ. مالٌة (                                                       

 تسدٌد القرض                                                  

 إعادة األوراق المالٌة المودعة برسم التؤمٌن . –د 

 عند تسدٌد القرض بنهاٌة المدة تعاد األوراق المالٌة إلى مالكها .

 من ح / مقابل أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن                                                         
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 مالحظة : هناك حالة أن ٌطلب الزبون من مصرفه بٌع جزء من األوراق المالٌة أو كلها .

اسمه وفً هذه الحالة ٌقوم المصرؾ ببٌع األوراق المالٌة المودعة لدٌه وٌفتح حساب وسٌط 

حسابات مإقتة وانتقالٌة أو حساب أوراق مالٌة مباعة ضمانا للقروض والسلؾ وتكون القٌود 

 على الشكل التالً .

  :عند البٌع

 من ح / الصندوق    

 إلى ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة                                                             

 ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (                                                   

 :وعند التسدٌد 

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة     

 ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (  

 والحسابات الجارٌة  إلى ح / القروض والسلؾ و السلؾ                                        

 المدٌنة بضمان عٌنً ) قروض وسلؾ بضمان أ. مالٌة (                                         

 تسدٌد القروض نتٌجة بٌع األوراق المالٌة .                             

 وبعدها نكتب قٌد اإلرجاع لألوراق المالٌة حتى ٌتم قفل الحسابات بالمصرؾ 

بد من التنوٌه بؤن القٌمة البٌعٌة لألوراق المالٌة قد تزٌد عن قٌمة القرض أو السلفة وهنا ال

الممنوحة أصال للمقترض فٌسجل الرصٌد فً هذه الحالة إما نقدا للزبون أو بحسابه الجاري 

 الدائن .

 أما إذا كان المبلػ المباع أقل من القرض فٌتم استٌفاء الفرق من الزبون 

  :عند البٌع نكتب

 من ح / الصندوق   

 إلى ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة                                                            

 ) أوراق مالٌة مباعة ضمانا للقروض والسلؾ (                                                    

 ض الممنوح بٌع األوراق بسعر أعلى من القر                      
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 من ح/ مقابل أ .مالٌة ) األسهم( المودعة برسم التؤمٌن

 إلى ح/ أ . مالٌة ) األسهم( المودعة برسم التؤمٌن                                 

فً حالة بٌع األوراق المالٌة ) األسهم ( ٌظهر لدٌنا حاالت للمعالجة حسب سعر البٌع تتم 

 معالجتها حسب سعر البٌع .

لبٌع األسهم المراد بٌعها كلها أو جزء منها ومبلػ البٌع ٌعادل أو ٌساوي قٌمة :  الحالة األولى

 القرض المطلوب .

 : ٌتم استالم المبلػ المتفق علٌه دون النظر للقٌم الدفترٌة أو االسمٌة  عند البٌع

 من ح/ الصندوق        

 إلى ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة                                    

 أ . مالٌة ) أسهم ( مباعة بضاعة القرض     

 بٌع األسهم أو جزء منها نقداً                      

: دون النظر لسعر البٌع وإنما ٌتم تسلٌم األسهم المباعة بالقٌم الدفترٌة تسلٌم األسهم المباعة 

 مٌة .أو االس

 من ح/ مقابل أ . مالٌة ) األسهم ( مودعة برسم التؤمٌن

 إلى ح/ أ . مالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌن                              

 تسلٌم األسهم المباعة                  

 : إقفال القرض المساوي لقٌم البٌع

 من ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة    

 أ . مالٌة ) أسهم ( مباعة بضمان القرض         

 إلى ح/ قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً                               

 قروض وسلؾ بضمان األوراق المالٌة                                      

 إقفال القرض الممنوح عن األوراق المالٌة        

زء من األوراق المالٌة لم تباع وتم إقفال القرض بالكامل اإلقفال عن جزء إذا كان هناك ج

الخاص باألوراق المالٌة والضمانات األخرى تعاد األوراق المالٌة الؽٌر مستخدمة إلى التاجر 

 بالقٌد التالً :
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 منح/ مقابل األوراق المالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌن 

 ى ح/ أ . مالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌنإل                       

 الجزء الؽٌر مستخدم كضمان من األوراق المالٌة ) األسهم (  

بٌع االوراق المالٌة بكاملها أو جزء منها ضماناً للقرض بمبلػ أكبر من  الحالة الثانٌة : 

 القرض الممنوح ، هنا ٌوجد احتمالٌة للمعالجة .

ون القرض ؼٌر مستحق وتم البٌع بؤكبر من المبلػ المطلوب هنا االحتمال األول : أن ٌك

المصرؾ ٌخصم قٌمة قرض األسهم فقط وٌعٌد الباقً للتاجر وللتاجر حرٌة التصرؾ بالمبلػ 

 الزائد ، بالقٌود التالٌة :

 عند البٌع :

 من ح/ الصندوق  

 إلى ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة                    

 أ . مالٌة ) األسهم ( مباعة ضماناً للقرض                        

 بٌع األوراق المالٌة ) األسهم ( بؤعلى من قٌمة القرض     

 نسلم الجزء المباع للمشتري :

 من ح/ مقابل األوراق المالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌن

 إلى ح/ أ . مالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌن                               

 تسلٌم األوراق المالٌة ) األسهم ( المباعة       

 تسدٌد القرض :

 من ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة   

 ح/ أ . مالٌة ) األسهم ( المباعة ضماناً للقرض       

 إلى مذكورٌن                                        

 ٌنًعح/ قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان                                      

 ح/ قروض وسلؾ بضمان أ . مالٌة                                     

 ح/ حساب جاري دائن                                    

 ئض لحساب الجاريإقفال القرض وتموٌل الفا          
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

االحتمال الثانً : أن ٌكون القرض  بكامله قد استحق وتم البٌع بؤكبر من المبلػ المطلوب ، 

فً هذه الحالة ٌتم احتجاز المبلػ إلقفال القرض عن الضمانات األخرى حتى تنتهً القٌمة 

حال اقتنع  البٌعٌة لألسهم ٌلجؤ بعدها المصرؾ الستخدام الضمانات األخرى الموجودة لدٌه فً

 التاجر عن سداد المتبقً نقدًا .

 : بٌع األوراق المالٌة المقدمة كضمان للتعرض بؤقل من قٌمة القرض المطلوب : الحالة الثالثة

 عند البٌع :

 من ح/ الصندوق    

 إلى ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة                         

 مالٌة ) األسهم ( المباعة ضماناً للقرض . أ

 بٌع األوراق المالٌة بؤقل من قٌمة القرض       

 تسلٌم األوراق المالٌة المباعة للمشتري :

 أ . مالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌنمن ح/ مقابل 

 إلى ح/ أ . مالٌة ) األسهم ( المودعة برسم التؤمٌن                     

 تسلٌم األوراق المالٌة للمشتري      

 تسدٌد القرض بالجزء المباع ومطالبة التاجر بسداد المتبقً حسب تحدٌد الموقؾ بلحظة البٌع 

 من ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة

 أ . مالٌة ) األسهم ( المباعة ضماناً للقرض  

 عٌنًحسابات جارٌة مدٌنة بضمان إلى ح/ قروض وسلؾ و                      

 قروض وسلؾ بضمان أ . مالٌة                                     

 بٌع األوراق وسداد جزء من القرض     

 بعد السداد ٌطالب المصرؾ التاجر بسداد باقً المبالػ المستحقة .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 :وعند إؼالق القرض نكتب 

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة    

 السلؾ () أوراق مالٌة مباعة ضمانا للقروض و

 ذكورٌن :مإلى ال                                                        

 ح / القروض والسلؾ و ح/ حسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً                                  

 ح / الصندوق أو حساب جاري دائن                                  

 القرض بضمان عٌنً وتحوٌل الفائض لصالح الزبون إؼالق                    

 ونؽلق حسابات المصرؾ 

 من ح / مقابل األوراق المالٌة المودعة برسم التؤمٌن    

 إلى ح / األوراق المالٌة المودعة برسن التؤمٌن                                                      

 التجارٌة :القروض والسلؾ بضمان السندات   -ب 

كما هو الحال بالنسبة ألصحاب األوراق المالٌة ٌلجؤ أصحاب السندات التجارٌة إلى االستالؾ 

 من المصرؾ بضمان األسناد التً ٌحملونها بدال من حسمها .

وهناك شروطا خاصة بالنسبة للمصرؾ حتى تقبل هذه السندات وتقدم هذه المصارؾ لقاء 

% من قٌمتها االسمٌة وٌمكن للمصارؾ االقتراض من 80هذه السندات قروضا ال تتجاوز 

 المصرؾ المركزي بموجب هذه السندات ) إما (

 عن طرٌق إعادة حسمها لدى المركزي . -1

 التؤمٌن لدٌه . معن طرٌق وضعها برس -2

 القٌود المحاسبٌة :

 إثبات استالم السندات التجارٌة المودعة تؤمٌنا : - أ

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن                                        

 

 إثبات استالم السندات التجارٌة                            
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 % من القٌمة 80منح القرض بالنسبة المتفق علٌها على أن ال تتجاوز  - ب

 

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمانات عٌنٌة  من

 ) قروض وسلؾ سندات تجارٌة (              

 إلى المذكورٌن :                                                           

 ح / الصندوق أو حسابات جارٌة دائنة                                             

 ح / إٌرادات االستثمار                                             

 ) فوائد قروض وسلؾ (

 % 80منح قرض بنسبة ال تتجاوز                      

 %8مع احتساب فوائد القرض بنسبة                      

 

 

 تسدٌد القروض والسلؾ بتارٌخ االستحقاق : - ج

 من ح / الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة 

 إلى ح / القروض والسلؾ و ح/ جارٌة مدٌنة  بضمان عٌنً                       

) قروض وسلؾ بضمانات اسناد تجاري (                                        

 تسدٌد قٌمة القرض الممنوح بضمان السندات التجارٌة 

 

 نظامً للسندات التجارٌة المودعة برسم التؤمٌن .إقفال الحساب ال - خ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن                                                         

 إقفال الحساب النظامً بالمصرؾ                                

: وتجدر اإلشارة إلى أن السندات المودعة برسم التؤمٌن لدى المصرؾ ٌمكن أن  مالحظة

تستحق قبل استحقاق القرض أو السلفة , فٌقوم المصرؾ بتحصٌل قٌمة هذه السندات 

 وتسجٌلها سدادا من قٌمة القرض أو السلفة .

قة كما ٌمكن أن ٌقوم المصرؾ بناء على طلب المقترض بإرسال بعض السندات المستح

 للتحصٌل لدى الفروع األخرى .

وفً كلتا الحالتٌن ٌجري تسجٌل قٌمة السندات المحصلة سدادا من قٌمة القرض وتخفٌض 

 قٌمة الحسابات النظامٌة للسندات المودعة برسم التؤمٌن بنفس المبلػ .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

الحالة األولى : أن ٌقوم المصرؾ ذاته بؤخذ السندات المودعة لدٌه مقابل قٌمة القرض أو 

السلؾ الممنوحة وهنا تعتبر وكؤنها سددت نقدا للمصرؾ ونفتح حساب وسٌط هو محصلة 

التسدٌد لٌتم من خاللها إقفال حساب القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمانات 

 عٌنٌة ) سندات (

 تحصٌل قٌمة السندات التجارٌة المودعة برسم التؤمٌن  -

 دائنة (من ح / الصندوق ) أو حسابات جارٌة 

 إلى ح / محصلة التسدٌد                                            

 سندات تجارٌة محصلة بضمان القروض والسلؾ                               

 تحصٌل قٌمة سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 من ح / محصلة التسدٌد       

 والسلؾ القروض بضمان محصلة تجارٌة سندات     

 إلى الذكورٌن :                                              

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمانات عٌنٌة                      

 ) قروض وسلؾ بضمانات األسناد التجارٌة (                                

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة تحصٌل السندات (                         

 تسدٌد القروض والسلؾ من بٌع السندات أو حسمها                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

الحالة الثانٌة : أن ٌقوم المصرؾ بإرسال السندات إلى الفروع األخرى للتحصٌل فٌكون هناك 

 قٌود لدى الفرع المرسل والفرع المرسل إلٌه .

 القٌد النظامً لدى الفرع المرسل : -1

 من ح / سندات تجارٌة برسم التؤمٌن مرسلة للتحصٌل 

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة برسم التؤمٌن مرسلة للتحصٌل                            

 

 السندات التجارٌة المودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  

 

 القٌد النظامً لدى الفرع المرسل إلٌه -2

 من ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل 

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل                                       
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 إثبات عملٌة التحصٌل لدى الفرع المرسل إلٌه . -3

 من ح / الصندوق أو حسابات جارٌة دائنة 

 إلى ح / الفروع  ح / جاري الفرع                                                       

 تحصٌل قٌمة السندات الواردة برسم التحصٌل إما نقدا أو من الحساب الجاري الدائن           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 من ح / الفروع  ح / جاري الفرع ....

 إلى ح / إٌرادات االستثمار                                                                

 )عمولة تحصٌل(                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 إقفال الحساب النظامً لدى الفرع .

 برسم التحصٌل  من ح / مقابل سندات تجارٌة واردة

 إلى ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل                                                        

 إقفال الحساب النظامً                                

إثبات عملٌات التحصٌل لدى الفرع المرسل عند وصول إشعارات من الفرع الذي قام  -4

 بالتحصٌل .

 الفروع    ح / جاري الفرع ...من ح / 

 إلى ح / قروض وسلؾ الحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً                         

 قروض وسلؾ أسناد تجاري                                         

 تسدٌد القرض والسلؾ من حصٌلة السندات التجارٌة المودعة .                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 من ح / نفقات االستثمار 

 ) عمولة التحصٌل (

 إلى ح / الفروع    ح / جاري الفرع ....                                                 
 

 عمولة للفرع ...... لقاء التحصٌل                  
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

مار المدفوعة للمصرؾ المحصل  وتحمٌله على حساب العمٌل هنا نقفل نفقات االستث
 بالقٌد التالً:

 حسابات جارٌة دائنة) صاحب القرض( /من ح
 نفقات االستثمار  /الى ح                                    

 )عمولة تحصٌل(
  

 إقفال الحساب النظامً لقٌد إرسال السندات للتحصٌل

 من ح / مقابل سندات تجارٌة برسم التؤمٌن مرسلة للتحصٌل 

 إلى ح / سندات تجارٌة برسم التؤمٌن مرسلة للتحصٌل                                    
 

 إقفال الحساب النظامً للسندات برسم التحصٌل               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

ولم ٌبقى لدى الفرع إال أن ٌؽلق الحساب النظامً الذي تم بموجبه استالم السندات برسم 

 التؤمٌن بالقٌد التالً:

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن                                            

 إؼالق القٌد النظامً األول                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 مثال عملً :

ل.س وهً عبارة عن  10000000ٌمتلك التاجر زٌاد أوراق مالٌة بقٌمة  -

 أسهم فً شركة مطروح رأسمالها لالكتتاب العام .

بطلب قرض حٌث وافق المصرؾ التجاري قرر التاجر زٌاد أن ٌتقدم للمصرؾ  -

السوري على منحه قرضا بضمانات عٌنٌة وهً عادة من األسهم التً 

%من قٌمة األسهم وبلؽت القٌمة السوقٌة لألسهم 65ٌمتلكها بما ٌعادل 

أشهر ونسبة  3ل.س ومدة القرض 12000000بتارٌخ طلب القرض مبلػ 

 %8الفائدة 

ً حساب زٌاد المفتوح لدى المصرؾ دون المصرؾ قٌمة القرض الممنوح ف -

 التجاري .

بتارٌخ استحقاق القرض لم ٌتمكن زٌاد من تسدٌد القرض نظرا لقلة السٌولة  -

 لدٌه فقرر بٌع نصؾ األوراق المالٌة المودعة لدى المصرؾ .

ل.س  5800000باع المصرؾ نصؾ األوراق المالٌة المودعة لدٌه بمبلػ  -

 رض من حسابه الجاري .نقدا وتكفل زٌاد بسداد رصٌد الق

 المطلوب : تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة فً سجالت المصرؾ .
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الحل :

 القٌود المحاسبٌة فً ٌومٌات المصرؾ التجاري :

 من ح / أ.مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  10000000

 إلى ح / مقابل أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  10000000                                  

 إثبات استالم أ.مالٌة لدى المصرؾ                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

10000000 x    65                = 6500000 قٌمة القرض الممنوح 

 من ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً    6500000

 ) قروض وسلؾ بضمان األوراق المالٌة (                   

 إلى المذكورٌن :                                                           

 من ح / حساب جاري دائن  6370000                                         

 من ح / إٌرادات االستثمار    130000                                          

 ) فوائد قرض ( 

 منح القرض بعد احتساب الفرائد على القرض                   

 من ح / الصندوق  5800000

 إلى ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة                                                                    

 بٌع أوراق مالٌة المودعة لدٌه ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة  5800000

 ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (     

 إلى ح / القروض والسلؾ والحسابات   5800000                                         

                                                                                                                                                                             الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً                                                                                                    

 ) قروض وسلؾ بضمان األوراق المالٌة (                                                 

 سداد جزء من القرض نتٌجة بٌع األوراق المالٌة                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح / مقابل أ.مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000

 من ح / أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000                                           

 إقفال الحساب النظامً بقٌمة البٌع                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسدٌد باقً قٌمة القرض 

 ل.س      700000=            5800000 – 6500000

 من ح / حسابات جارٌة دائنة ) زٌاد (  700000

 إلى ح / القروض والسلؾ و ح / جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  700000                       

 ) قروض وسلؾ بضمان أ. مالٌة (                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل األوراق المالٌة المودعة برسم التؤمٌن 5000000

 إلى ح / أ. مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000                                                

 إؼالق الحساب النظامً وإعادة األوراق إلى أصحابها                         
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 :عمليتمرين 

/ دمشق بطمب 1تقدم أحد التجار من المصرف التجاري السوري فرع /
 س وقدم لممصرف.ل05555555قرض بمبمغ 

 لمشركة المتحدة لممنظفات00555555أسهم بقيمة  - أ
 مسحوبة عمى الخزينة العامة لمدولة00555555سندات بقيمة  - ب

 وبعد دراسة الضمانات المقدمة من قبل العميل تقرر
% من قيمة 50% من قيمة األسهم و05عمى قبول وافق المصرف 

السندات ومنح القرض الذي يستحق بعد ثالثة أشهر بمعدل فائدة قدرها 
 % وبتاريخ استحقاق القرض8

 نفترض مايلي:
 سداد مبمغ القرض من الحساب الجاري الدائن المفتوح لدى المصرف -1
 سداد مبمغ القرض نقداً  -0
ليرة سورية 00555555كضمان بمبمغ بيعت نصف األسهم المقدمة  -0

  .عمولة بيع 055555وتقاضى المصرف مبمغ  .وسداد المستحق نقداً 
وقام المصرف بتحصيل قيمة  .بيعت األسهم بالقيمة الدفترية نقداً  -4

 عمولة تحصيل 055555السندات وتقاضى مبمغ 
طمب التاجر من المصرف تمديد مدة القرض شهرًا مقابل دفع فوائد  -0
 ليرة سورية فوافق المصرف عمى طمب التاجر  455555مغ مب

  .بتاريخ استحقاق القرض سدد التاجر قيمة القرض نقداً 
 اجراء القيود اليومية الالزمة بسجالت المصرف التجاري  المطلوب :
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الحل:
 مالية )األسهم(المودعة برسم التأمين . p /من ح00555555

 مالية )األسهم( المودعة برسم التأمين . pمقابل  /الى ح00555555            
 مالية )سندات خزينة عامة( المودعة برسم التأمين . p /من ح00555555
 مالية )سندات الخزينة العامة(المودعة برسم التأمين  . pمقابل  /الى ح              

 من حـ / قروض وسمف وحسابات جارية ومدينة بضمان عيني  40555555
 بضمان أوراق ماليةقروض وسمف 

 إلى مذكورين                                       
                   حـ / حسابات جارية دائمة 44155555                         

 حـ / إيرادات االستثمار    055555
 )فوائد القرض( 

 بعد ثالثة أشهر                                    

 األولى:الفرضٌة 

 حسابات جارية دائنة /من ح40555555
 قروض وسمف وحسابات جارية مدينة بضمان عيني  /الى ح40555555                  

 قروض وسمف بضمان األوراق المالية /ح                                
 

 مالية )األسهم( المودعة برسم التأمين  . pمقابل  /من ح00555555
 مالية )األسهم( المودعة برسم التأمين  . p /الى ح00555555                         
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 مالية )سندات الخزينة العامة(المودعة برسم التأمين . pمقابل  /من ح00555555
مالية )سندات الخزينة العامة  . p /الى ح00555555               

 المودعة برسم التأمين(
  

 الثانٌة:الفرضٌة 

 الصندوق /من ح40555555
 قروض وسمف وحسابات جارية مدينة بضمان عيني  /الى ح40555555      

 قروض وسلف بضمان األوراق المالٌة  /ح                           

                                                               

 مالٌة )االسهم( المودعة برسم التأمٌن  . pمقابل  /من ح35111111

 مالٌة )االسهم( المودعة برسم التأمٌن  . p /الى ح35111111             

  

 مالٌة )سندات الخزٌنة العامة( المودعة برسم التأمٌن  . pمقابل  /من ح32111111

 مالٌة )سندات الخزٌنة العامة( المودعة برسم التامٌن . p /الى ح32111111  

  

 الفرضٌة الثالثة:

 الصندوق /من ح25111111

 حسابات مؤقتة وانتقالٌة  /الى ح25111111                    

                                 P .  مالٌة )األسهم( المباعة بضمان القرض 

      

 مالٌة )األسهم(المودعة برسم التأمٌن  . pمقابل  /من ح17511111

 مالٌة )األسهم( المودعة برسم التأمٌن  . p /الى ح17511111             
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 حسابات مؤقتة وانتقالٌة  /من ح25111111

                 P  .ضمانا لألوراق والقروض المباعة( األسهم) مالٌة 

 إلى مذكورٌن                                       

 قروض وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً /ح 24511111            

 قروض وسلف وحسابات جارٌة  بضمان األسهم                              

 اٌرادات االستثمار )عمولة التحصٌل(   /ح   511111            

 

 الصندوق /من ح21511111

 قروض وسلف وحسابات جارٌة مدٌنة /الى ح21511111               

  مالٌة.  Pبضمان  وسلف قروض                                         

  

 المودعة برسم التأمٌن ( األسهم) مالٌة.  pمقابل /  من ح17511111

   المودعة برسم التأمٌن( األسهم) مالٌة.  P /الى ح17511111        

    التأمٌن المودعة برسم( سندات الخزٌنة العامة) مالٌة.  pمقابل  /من ح32111111

 التأمٌن برسم المودعة( العامة الخزٌنة سندات) مالٌة. p /الى ح      32111111

  

 الفرضٌة الرابعة:

 الصندوق  /من ح35111111

 حسابات مؤقتة وانتقالٌة  /الى ح35111111                  

                p  .المباعة ضمانا للقروض والسلف ( األسهم) مالٌة 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 حسابات مؤقتة وانتقالٌة  /من ح35111111

                 p  .( األسهم المباعة ضمانا للقروض والسلف) مالٌة 

 مدٌنة بضمان عٌنً قروض وسلف وحسابات جارٌة /الى ح 35111111

 مالٌة . pقروض وسلف بضمان                              

 

 من الممكن االقفال هنا 

  المصرف المركزي حساب جاري /من ح32111111

 محصلة التسدٌد  /الى ح 32111111                                

 سندات الخزٌنة العامة المستردة او المقبوضة

 بضمان القروض والسلف                                      

   

 

  التسدٌد محصلةمن 32111111

 بضمان القروض والسلف المقبوضة او المستردة العامة الخزٌنة سندات

 الى مذكورٌن                                                              

 قروض وسلف وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  /ح11111111     

 مالٌة . pبضمان  جارٌة وحسابات وسلف قروض/                          

 اٌرادات االستثمار )عمولة تحصٌل( /ح211111                       

 حسابات جارٌة دائنة  /ح21811111                    
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 التأمٌن برسم المودعة( العامة الخزٌنة سندات) مالٌة.  p مقابلمن ح 32111111

   التأمٌن برسم المودعة( العامة الخزٌنة سندات) مالٌة.  p مقابل /الى ح 32111111      

 التأمٌن برسم المودعة( األسهم) مالٌة.  p مقابل /من ح35111111

 التأمٌن برسم المودعة( األسهم) مالٌة.  p /الى ح 35111111          

   

 الفرضٌة الخامسة:

 قروض وسلف وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  /من ح411111

 مالٌة  . pقروض وسلف بضمان  /ح                

 اٌرادات االستثمار  /الى ح 411111                     

 فوائد القرض                                                     

                                               

 بعد شهر                                            

 الصندوق  /من ح 454111111

 قروض وسلف وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  /الى ح 454111111  

 مالٌة  . pقروض وسلف وحسابات جارٌة بضمان  /ح                       

                   

 من مذكورٌن 

 التأمٌن برسم المودعة( األسهم) مالٌة.  p مقابل /من ح 35111111

 التأمٌن برسم المودعة( العامة الخزٌنة سندات) مالٌة.  p مقابل /ح32111111

 الى مذكورٌن                            

 التأمٌن برسم المودعة( األسهم) مالٌة.  p/  ح إلى 35111111

 التأمٌن برسم المودعة( سندات الخزٌنة العامة ) مالٌة.  p/  ح إلى32111111
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 : 2مثال عملً 

 ل.س  5000000بمحفظة التاجر علً سندات تجارٌة بقٌمة  -

 ل.س  4000000مبلػ  1قرر علً أن ٌستلؾ من المصرؾ التجاري السوري فرع  -

تقدم علً بطلب قرض من المصرؾ التجاري فوافق المصرؾ على منحه القرض بضمان  -

 وٌا .% سن8أشهر وبفائدة  6% من أسناده التجارٌة التً بحوزته نقدا وذلك لمدة 75

لٌرة سورٌة بالفرع  3000000بعد أربعة أشهر من تارٌخ منح القرض أستحق سند بقٌمة  -

 السندات للتحصٌل . 1فؤرسل المصرؾ  2التجاري 

ل.س عمولة تحصٌل وسدد  10000حصل المصرؾ السندات التجارٌة واحتسب مبلػ  -

حٌث وافق الزبون علً على اعتبار المبلػ  2المبلػ من الحساب الجاري للزبون بالفرع 

 .سداد جزءا من القرض الممنوح إلٌهالمحصل 

بتارٌخ استحقاق القرض حصل المصرؾ السندات المودعة لدٌه نقدا وسجل الفائض  -

 ل.س  5000حساب جاري علً بعد اقتطاع عمولة التحصٌل ب

 ..2وفرع  1المطلوب : إجراء القٌود المحاسبٌة بدفاتر المصرؾ التجاري السوري فرع 

 الحل :

 1القٌود المحاسبٌة بالمصرؾ التجاري السوري فرع 

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000                                 

 إثبات استالم السندات التجارٌة                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

  5000000 x      75            =    %3750000       قٌمة القرض الممنوح 

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  3750000

 ) قروض وسلؾ سندات تجارٌة (                           

 إلى المذكورٌن :                                               

 ح /الصندوق  3600000                                    

 ح / إٌرادات االستثمار ) فوائد قروض وسلؾ (  150000                                     

 منح القرض وقبضه نقدا مع احتساب الفوائد                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 1للتحصٌل نسجل فً دفاتر المصرؾ فرع  2عند إرسال السندات للفرع 

 من ح / سندات تجارٌة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000            

 ت التجارٌة المودعة برسم التؤمٌن للتحصٌل إثبات إرسال السندا                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 2قٌود العودة وإرسال المبالػ من الفرع المحول وهو فرع 

 من ح / الفروع                 

  2ح / جاري فرع       3000000

 إلى ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمانات عٌنٌة  3000000                    

 ) قروض وسلؾ أسناد تجارٌة (                                                

 2تسدٌد قٌمة السندات من فرع                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 من ح / نفقات االستثمار  10000

 ) عمولة تحصٌل السندات (    

 إلى ح / الفروع  10000                                                                     

 2جاري الفرع                                                                                     

 إقرار النفقات على التحصٌل                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

ل.س ٌجب تحمٌلها لحساب جاري الزبون علً  10000مالحظة : هذه العمولة والبالؽة 

السنة وهنا ال ٌظهر القٌد المحاسبً لهذه العملٌة إما بنهاٌة العام فٌجب تدوٌن القٌد بنهاٌة 

 التالً ولو أننً أفضل تحمٌله للحساب الجاري فورا .

 من ح / حساب جاري دائن ) علً ( 10000

 ار إلى ح / نفقات االستثم 10000                                                               

 ) عمولة تحصٌل سندات (                                                                         

 تحمٌل الزبون علً بعمولة التحصٌل بنهاٌة العام                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

مالحظة : وهنا البد من إقفال القٌد النظامً المفتوح بقٌمة مبلػ التحصٌل وبعدها نقفل حساب 

 السندات التجارٌة المودعة برسم التؤمٌن .

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  3000000

 دعة برسم التؤمٌن إلى ح / سندات تجارٌة مو 3000000                                       

 إقفال الحساب النظامً بمبلػ التحصٌل                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 من ح / الصندوق  2000000

 إلى ح / محصلة التسدٌد  20000000                                                            

 سندات تجارٌة المقبوضة بضمان القروض والسلؾ     

 تحصٌل قٌمة السندات نقدا                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 

 من ح / محصلة التسدٌد  2000000

 سندات تجارٌة مقبوضة بضمان القروض والسلؾ 

 إلى المذكورٌن :                                                               

 ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً   750000                    

 ) قروض وسلؾ بضمان سندات تجارٌة (                                              

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة تحصٌل (    5000                     

 ح / حساب جاري دائن ) علً ( 1245000                  

 تحصٌل السندات عند االستحقاق وإقفال حساب القرض            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  2000000

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  2000000                                        

 إقفال الحساب النظامً                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 المرسل إلٌه السندات للتحصٌل 2القٌود المحاسبٌة لدى الفرع التجاري رقم 

 من ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل  3000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل  3000000                                 

 إثبات استالم السندات برسم التحصٌل                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 و قٌد مزدوج وتخصم عمولة التحصٌل فورا .مالحظة : ممكن أن نكتب الحالة إما بقٌدٌن أ

 من ح / حسابات جارٌة دائنة  3000000

 إلى المذكورٌن :                                                                        

 1ح / حساب جاري الفرع رقم  3000000                                                    

 جاري الزبون المسحوب علٌه وتسجٌلحسم السند وتحصٌله من حساب              

 حساب جاري دائن 1لػ لحساب الفرع المب                            

 من ح / الفروع     

 1ح /  حساب جاري الفرع  10000

 التحصٌل (إلى ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة   10000                                        

 تحمٌل الفرع المحول عمولة التحصٌل على السندات                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

 لم ٌبقى لدى الفرع المرسل إلٌه سوى إقفال الحساب النظامً المفتوح لدٌه .

 من ح / مقابل سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل  3000000

 إلى ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل  3000000                                       

 إقفال الحساب النظامً                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 حل التمرٌن بطرٌقة ثانٌة :

5000000 x        75       =      %3750000 ل .س 

3750000   X      8       =        %150000 ل.س 

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  5000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 5000000                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  3750000

 / قروض وسلؾ بضمان سندات تجارٌة ح                     

 إلى المذكورٌن :                                                         

 ح / الصندوق 3600000                                               

 د قرض(ح / إٌرادات االستثمار ) فوائ 150000                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 القٌود بدفاتر البنك المرسل :

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند العودة من البنك المرسل إلٌه نكتب :

 من ح / جاري الفروع 2990000

 2ح / الفرع رقم                    

 إلى ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة  2990000                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  3000000                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  3000000

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 3000000                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الصندوق  2000000

 إلى ح / محصلة التسدٌد    2000000                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من ح / محصلة التسدٌد  2000000

 لى المذكورٌن :إ                                                            

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان سندات تجارٌة  760000                   

 ح / إٌرادات  االستثمار ) عمولة التحصٌل ( 5000                       

 ح / جاري الزبون ) علً (  1235000                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  2000000

إلى ح / سندات تجارٌة  2000000                                                                
 مودعة برسم التؤمٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2القٌود الٌومٌة بالمصرؾ المرسلة إلٌه فرع 

 

 من ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل 3000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل  3000000                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / حسابات جارٌة دائنة  3000000

 إلى المذكورٌن :                                                                 

 ( 1ح / حسابات جارٌة الفروع ) فرع  2990000                                          

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة التحصٌل ( 10000                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل 3000000

 إلى ح / سندات تجارٌة واردة برسم التحصٌل 3000000                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : 3تمرٌن عملً 

ل.س حٌث  15000000ٌمتلك التاجر عامر أسهم بشركة النماء التجارٌة بقٌمة اسمٌة  -

ل.س كما ٌحتفظ التاجر عامر بكمبٌاالت تجارٌة  17000000تقدر قٌمتها السوقٌة ب 

 ل.س . 10000000مسحوبة على بعض الزبائن بقٌمة 

العمل التجاري للتاجر عامر وحاجته للسٌولة تقدم بطلب قرض من المصرؾ نظرا لتطور  -

 ل.س . 30000000بمبلػ  1التجاري السوري فرع 

نظر المصرؾ بطلب التاجر عامر ووافق المصرؾ على منحه قرضا تجارٌا بضمان  -

% من قٌمة األسهم والسندات 75% وبما ٌعادل 8أشهر بفائدة  3األسهم والسندات لمدة 

 نصفه بالحساب الجاري واألخر نقدا . ووضع

بتارٌخ استحقاق القرض لم ٌتمكن عامر من تسدٌد القرض الممنوح فقرر المصرؾ  -

 اإلجراءات التالٌة ضمان لسداد القرض الممنوح للزبون عامر 

 ل.س . 16000000باع المصرؾ أسهم شركة النماء بمبلػ  -

 2000000التاجر نادر بمبلػ بنفس الفترة استحق جزء من السندات المسحوبة على  -

 على نفس الفرع المانح للقرض .

حصل المصرؾ السند المستحق على الزبون نادر من حسابه الجاري المفتوح بنفس  -

 ل.س . 5000الفرع واستوفى لقاء ذلك 

 طالب المصرؾ عامر بالمستحقات علٌه وسددها نقدا . -

 مصرؾ .المطلوب : تسجٌل القٌود المحاسبٌة الالزمة بدفاتر ال

 الحل :    ) القٌود المحاسبٌة  (

 من ح / أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  15000000

 إلى ح / مقابل أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  15000000                                  

 إثبات استالم األوراق المالٌة                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  10000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 10000000                               

 تجارٌة إثبات استالم السندات ال                                      

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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10000000 X    75    =         %7500000   قٌمة القرض مقابل السندات التجارٌة 

15000000  X    75    =        %11250000  قٌمة القرض مقابل األوراق المالٌة

 المودعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

                                               18750000 

11250000    X  8     =        %225000     فوائد القرض الممنوح 

7500000   X     12 /3           =150000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

 فوائد القرض         375000                                                

 من مذكورٌن :     18750000   

 ح /  قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً .    

 بضمان األوراق المالٌة .( )قروض وسلؾ وحساب جاري مدٌن      11250000 

 ) قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان السندات التجارٌة (       7500000 

 إلى المذكورٌن :                                                           

 ح / الصندوق 9187500                                               

 ح / حساب جاري دائن ) عامر ( 9187500                                               

 ح / إٌرادات االستثمار )فوائد القرض(375000                                                  

 إثبات القرض وتحصٌل الفوائد                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 قٌود معالجة قرض بضمان أ.مالٌة                                  

 من ح / الصندوق  16000000

 إلى ح/ حسابات مإقتة وانتقالٌة  16000000                                                     

 ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (                                                   

 بٌع أوراق مالٌة مودعة لدى المصرؾ سدادا للقرض                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               
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لم ٌذكر كٌفٌة التسدٌد فإن المصرؾ ٌحصل قٌمة القرض مقابل  مالحظة : كون المصرؾ

األوراق المالٌة المودعة برسم التؤمٌن وٌحول الباقً للحساب الجاري الدائن رٌثما ٌتم معالجة 

 باقً القرض.

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة  16000000

 ) أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (   

 إلى المذكورٌن :                                                                     

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  11250000                         

 ابات جارٌة مدٌنة بضمان أ.مالٌة قروض وسلؾ وحس                                           

 ح / حساب جاري دائن عامر  4750000                           

 سداد قرض بضمان أ. مالٌة وتحوٌل الفائض من عملٌة البٌع .         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 من ح / مقابل األوراق المالٌة المودعة برسم التؤمٌن  15000000

 إلى ح / أ. مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  15000000                                              

 إقفال الحساب النظامً لإلٌداع                                

 

 القٌود الالزمة لمعالجة القرض بضمان السندات

 من ح / حسابات جارٌة دائنة ) نادر ( 2000000

 إلى ح / محصلة التسدٌد 2000000                                                                

 تخفٌض قٌمة السندات المستحقة على نادر من حسابه الجاري                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / محصلة التسدٌد  2000000

 إلى المذكورٌن :                                                             

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  1995000                           

 ) قروض وسلؾ بضمان السندات التجارٌة (                                                  

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة تحصٌل سندات (   5000                               

 إقفال عملٌة الحسم بالقرض بضمان السندات                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جة حسم مالحظة : وبهذه الحالة ٌكون التاجر عامر قد حسم من مبلػ التحصٌل الذي تم نتٌ
 السندات عمولة تحصٌل السندات مباشرة .

 ل.س رصٌد القرض المستحق  5505000=            1995000     -  7500000

 من ح / الصندوق  5505000

 إلى ح / قروض وسلؾ و ح / جاري مدٌن بضمان عٌنً  5505000                           

 ) قروض وسلؾ بضمان السندات التجارٌة (                                               

 سداد رصٌد حساب القرض نقدا                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومثل هذا القٌد نقفل ما قٌمة السندات المحصلة من السندات المودعة برسم التؤمٌن

 رٌة مودعة برسم التؤمٌن من ح / مقابل سندات تجا 2000000

 ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  2000000                                             

 إقفال القٌد النظامً بالسندات المحصلة                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قٌد اإلرجاع :

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  8000000

 ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  8000000                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القروض والسلؾ بضمان البضائع : - ح

تمنح القروض والسلؾ بضمان البضائع حٌث ٌضعها المقترض برسم التؤمٌن لدى 
 % من قٌمة البضائع .75المصرؾ بحدود ال تتجاوز 

تخزن البضائع فً مستودعات المصرؾ أو المستودعات العامة للدولة مقابل أجور 
 وتؤمٌن أو عند شخص ثالث ٌثق المصرؾ به .تخزٌن 

 القٌود المحاسبٌة :

 إثبات استالم البضائع المودعة تؤمٌنا لدى المصرؾ فً الحسابات النظامٌة  -1
 من ح / بضائع مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / مقابل بضائع مودعة برسم التؤمٌن                                             
 تسجٌل قٌمة البضاعة المودعة تؤمٌنا للقرض                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 % من قٌمة البضائع .75منح القرض أو السلفة بنسبة ال تزٌد عن  -2

 من ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً 
 قروض وسلؾ بضمان بضائع ( )                 

 إلى المذكورٌن :                                                     
 ح / الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة                                       
 ح / إٌرادات االستثمار ) فوائد قروض وسلؾ (                                      

 إثبات منح القرض أو السلفة                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حالة دفع المصرؾ نفقات تخزٌن وتؤمٌن على البضائع المرهونة -3
 من مذكورٌن :

 ح / نفقات التخزٌن 
 ح / نفقات التؤمٌن 

 إلى ح / الصندوق                                                                  
 سداد النفقات على البضاعة المرهونة                  

 
 
 تحمٌل هذه النفقات على حساب القروض والسلؾ  -

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً 

 ) قروض وسلؾ بضمان البضائع (          
 

 إلى المذكورٌن :                                                                   
 ح / نفقات التخزٌن                                                                   

 ح / نفقات التؤمٌن                                                                  
 تحمٌل النفقات لحساب القروض والسلؾ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسدٌد القرض أو السلفة : -4

 من ح / الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة.

 إلى ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً                
 ) قروض وسلؾ وحساب جاري مدٌن بضمان بضائع (                           

 
 تسدٌد القرض                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قٌد األقفال : 

 من ح / مقابل بضائع مودعة برسم التؤمٌن 

 إلى ح / بضائع مودعة برسم التؤمٌن                                                   
 

 إقفال الحساب النظامً للبضائع المودعة               
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وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌمكن للمقترض أن ٌطلب تسدٌد جزء من قٌمة القرض قبل 

االستحقاق واستعادة قسم من البضائع المودعة برسم التؤمٌن بما ٌتناسب مع المبلػ 

 المسدد .

 القروض والسلؾ بضمانة هوٌة عقارٌة : –د 

بمكن أن ٌمنح المصرؾ القروض والسلؾ لقاء تقدٌم رهن عقاري كضمان للحصول على 

 القرض وتسدٌده من قبل المقترض .

ٌة أو البضائع وبهذه الحالة ال ٌستلم المصرؾ العقار كما ٌحصل بالسندات واألوراق المال

ة العقار فً السجل العقاري بحٌث ال ٌستطٌع شارة رهن على صحٌفوإنما ٌكتفً بوضع ا

 مالك العقار التصرؾ بالعقار إال بموافقة المصرؾ .

 القٌود الٌومٌة المحاسبٌة :

 إثبات وضع إشارة الرهن على العقارات  -1

 من ح / رهون عقارٌة 

 إلى ح / مقابل رهون عقارٌة                                                        

 إثبات وضع إشارة  رهن                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منح القرض أو السلفة  -2

 من ح /  القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً 

 ) قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة (        

 إلى المذكورٌن :                                                    

 ح / الصندوق والحسابات الجارٌة الدائنة                                          

 ح / إٌرادات االستثمار ) فوائد قروض وسلؾ (                                       

 

 % بضمانة عقارٌة  75منح القرض بنسبة ال تتجاوز                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسدٌد القرض  -3

 من ح / الصندوق أو الحسابات الجارٌة الدائنة 

 إلى ح / القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمان عٌنً            

 ) قروض وسلؾ بضمان عقاري (                                             

 تسدٌد قٌمة القرض                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل رهون عقارٌة 

 إلى ح / رهون عقارٌة                                                              

 إقفال الحسابات النظامٌة                       
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 القروض والسلؾ والحسابات الجارٌة المدٌنة بضمانات شخصٌة أو بدون ضمان 

/ وتمنح هذه  20تصنؾ القروض والسلؾ بالمصارؾ التجارٌة تحت رقم الحساب / 

للمقترض إما دفعة واحدة بعد حسم الفوائد أو التسهٌالت على شكل قروض وسلؾ , تدفع 

على دفعات وتحسم الفوائد عند كل دفعة أو بعد ثالثة أشهر أي بنهاٌة األشهر الثالثة من 

تارٌخ القرض , وتمنح هذه التسهٌالت بعد دراسة وافٌة ألوضاع الزبون مقابل تقدٌم كفاالت 

ٌتمتع بالمالءة الكافٌة وٌوقع كل شخصٌة بالتكافل والتضامن من قبل شخص ٌقبله المصرؾ و

 من المقترض والكفٌل على عقد منح القرض .

 أما فً حال منح القرض بدون ضمان شخصً فٌوقع العقد من قبل المقترض فقط .

 القٌود المحاسبٌة :

 إثبات الضمان الشخصً فً الحساب النظامً : -3

 
 من ح / كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ 

 إلى ح / مقابل كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ                                        

 الكفاالت المصرفٌة المقدمة ضمانا للقروض والسلؾ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 منح القرض أو السلفة : -2
 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمانات شخصٌة أو بدون ضمانات 

 ) قروض وسلؾ بضمان شخصً (                    

 إلى المذكورٌن :                                                                              

 ح / الصندوق أو حساب جاري دائن                                                                      

 ح / إٌرادات االستثمار ) فوائد قرض (                                                                     

 منح القرض واحتساب الفوائد                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

 تسدٌد القرض أو السلفة :  -1
 من ح / الصندوق أو حساب الجاري الدائن 

 إلى ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان                                                        

 شخصً أو بدون ضمان                                                                          

 ) قروض وسلؾ بضمان شخصً (                                                                 

 تسدٌد القرض                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 إقفال الحساب النظامً : -4
 من ح / مقابل كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ 

 إلى ح / كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ                                               

 إقفال الحساب النظامً                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
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 مثال عملً :
 

ل.س  30000000تقدم التاجر عالء إلى المصرؾ التجاري السوري بطلب قرض بمبلػ   -

لمدة أربعة أشهر وطلب المصرؾ من التاجر عالء تقدٌم ضمانات وقدم التاجر مالءته 

ل.س كما قدم كشوفا مصرفٌة  29000000المالٌة من عقارات وأسناد تجارٌة تعادل 

 مكانته التجارٌة فً السوق .تعزز من 

وافق المصرؾ على منح التاجر عالء القرض المطلوب وأودع المصرؾ صافً القرض  -

 بحساب التاجر الجاري لدى المصرؾ .

بعد مرور أربعة أشهر أستحق القرض وطالب المصرؾ الزبون عالء وسدد الزبون على  -

 النحو التالً :

 له من الحساب الجاري لدٌه ل.س نقدا وطلب من المصرؾ سحب مث 4000000 -

 ل.س شٌكا مسحوبا على المصرؾ من الزبون أحمد بنفس المصرؾ  2000000 -

 المطلوب : إجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة 

 الحل :

 القٌود المطلوبة :

 من ح / كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ 29000000

 إلى ح / مقابل كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات االقراض والتسلٌؾ 29000000                                   

 إجمالً الكفالة المصرفٌة المقدمة ضمانا للقرض                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمانات شخصٌة أو بدون ضمانات  30000000

 ) قروض وسلؾ بضمانات شخصٌة (                             

 المذكورٌن :إلى                                                                                        

 ح / جاري دائن عالء  5,811,111                                                                   

 ح / إٌرادات االستثمار ) فوائد قروض وسلؾ (  222,228                                                         

 منح القرض واحتساب الفوائد                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

 

 

 

 



 

-117- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من مذكورٌن :                  

 ح / الصندوق 4000000

 ح / جاري دائن عالء  4000000

 ح / جاري دائن أحمد  2000000

 إلى ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان  30000000                           

 شخصً أو بدون ضمان                                                                     

 لؾ بضمان شخصً () قروض وس                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 من ح / مقابل كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ 29000000

إلى ح / كفاالت مقدمة للمصرؾ ضمانا لعملٌات  29000000                              

 اإلقراض والتسلٌؾ

 إقفال الحساب النظامً                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 وفً حال تعثر التاجر عن سداد القرض ٌقوم المصرؾ بوضع إشارة رهن من الدرجة األولى

العقار المقدم على شكل كفالة عن طرق القضاء وتمت عملٌة التسوٌة وجدولة صحٌفة على 

القرض بشكل عام وبطرٌقة جدٌدة وٌتجول القرض من قرض كفاالت إلى قرض رهون عقارٌة 

 لقرض بشكل جدٌد .وٌقوم باحتساب ا

 العملٌات التً تتم فً المعالجة المحاسبٌة :

عند تعثر التاجر ٌقوم المصرؾ بإرسال انذار عن طرٌق كاتب العدل ووضع إشارة رهن على 

العقار من الدرجة األولى وٌسجل المصرؾ جمٌع المصارٌؾ التً ٌنفقها وعملها على حساب 

 اري مدٌن :التاجر بحساب الجاري حتى ٌصبح الحساب الج

ٌعتبر القرض بكامله مستحق وٌسجل على التاجر بحسابه الجاري وٌعتبر الحساب مكشوفاً  -1

 لحٌن السداد :

 من ح/ جاري دائن

 إلى ح/ قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان شخصً أو بدون ضمانات          

 ح/ قروض وسلؾ بضمان شخصً               

 ٌحمل كامل القرض على الحساب الجاري  

______________________________ 

 



 

-118- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 إقفال قٌد الضمانات الشخصٌة : -2

 من ح/ مقابل كفاالت وضمانات مقدم للمصرؾ ضماناً لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ

 إلى ح/ كفاالت وضمانات مقدمة للمصرؾ ضماناً لعملٌات اإلقراض والتسلٌؾ                 

 إعادة الضمانات     

   _________________________________ 

 من ح/ مصارٌؾ قضائٌة  -3

 إلى ح/ الصندوق                                   

 من ح/ جاري دائن

 إلى ح/ مصارٌؾ قضائٌة                                   

رؾ وكضماناً تم االتفاق مع التاجر على وضع إشارة رهن على العقار لصالح المص -4

للقرض وجدولته على فترة زمنٌة ٌحتسب بعدها القرض وٌطبق علٌه نظام الجدولة لمدة 

 زمنٌة .

 من ح/ رهون عقارٌة

 إلى ح/ مقابل رهون عقارٌة                                    

   ______________________________ 

 من ح/ قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً

 ح/ قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة    

 إلى مذكورٌن                                               

 ح/ جاري دائن                             

 ح/ اٌرادات االستثمار             

 فوائد قرض                                             

 عند استحقاق القسط األول :

 من ح/ الصندوق / ح/ جاري دائن 

 وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌناً  إلى ح/ قروض                          

 ح/ قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة                                

 وهكذا حتى ٌتم تصفٌة القرض 
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 لتاسعالفصل ا

 اإلعتمادات المستندٌة

 المستنديأوال: تعريف االعتماد 

االعتماد المستندى ىو تعهد مكتوب صادر من بنك ) يسمى المصدر ( بناء على طلب 
المشتري ) مقدـ الطلب أو اآلمر ( لصالح البائع ) المستفيد (. ويلتـز البنك بموجبو بالوفاء في 

دات السلعة مطابقة لتعليمات شروط نحدود مبلغ محدد خالؿ فترة معينة متى قدـ البائع مست
 االعتماد. وقد يكوف التزاـ البنك بالوفاء نقدا أو بقبوؿ كمبيالة.

 ثانيا: أهمية االعتماد المستندي

ويستعمل االعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وىو يمثل في عصرنا الحاضر االطار 
يحفظ الذي يحظى بالقبوؿ من جانب سائر األطراؼ الداخلين في ميداف التجارة الدولية بما 

  مصلحة ىؤالء االطراؼ جميعا من مصدرين ومستوردين.

  بأنو سوؼ يقبض قيمة  -بواسطة االعتماد المستندى  -بالنسبة للمصدر، يكوف لديو الضماف
يكوف قد تعاقد على تصديرىا وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك  البضائع التي

 الذي يكوف قد أشعره بورود االعتماد.
 سبة للمستورد، فإنو يضمن كذلك أف البنك الفاتح لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد وبالن

على استيرادىا اال بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في االعتماد 
 المستندى المفتوح لديو.

 ثالثا: أطراف االعتماد المستندي

 أطراؼ ىي:يشترؾ في االعتماد المستندي أربعة 

يطلب فتح االعتماد، ويكوف االعتماد في شكل عقد بينو وبين البنك فاتح  المشتري: ىو الذي .0
 يطلبها المستورد من المصّدر. االعتماد. ويشمل جميع النقاط التي

يقدـ إليو المشتري طلب فتح االعتماد، حيث يقـو بدراسة  بنك فاتح االعتماد: ىو البنك الذيال .0
الموافقة عليو وموافقة المشتري على شروط البنك، يقـو بفتح االعتماد ويرسلو  الطلب. وفي حالة
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إما إلى المستفيد مباشرة في حالة االعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليو في بلد البائع في حالة 
 مشاركة بنك ثاني في عملية االعتماد المستندي.

يقـو بتنفيذ شروط االعتماد في مدة صالحيتو. وفي حالة ما إذا كاف  المستفيد: ىو المصّدر الذي .0
تبليغو باالعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإف كتاب التبليغ يكوف بمثابة عقد جديد بينو 
وبين البنك المراسل، وبموجب ىذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدـ المستندات وفقا 

 .لشروط االعتماد
البنك المراسل: ىو البنك الذي يقـو بإبالغ المستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليو من البنك  .0

المصدر لالعتماد في الحاالت التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية االعتماد المستندي  
االلتزاـ الذي كما ىو الغالب. وقد يضيف ىذا البنك المراسل تعزيزه إلى االعتماد، فيصبح ملتزما ب

 التـز بو البنك المصدر، وىنا يسمى بالبنك المعزز.

 رابعا: خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من بنك واحد

 . مرحلة العقد التجاري األصلً:1

إف التزاـ المشتري بفتح االعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامو لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب 
عقد بيع، وفيو يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. أف يكوف ذلك العقد 

 وقد يكوف ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرىا من العقود.
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واألصل أف يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبـر بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقاف 
بها البنك التزامو للمستفيد من االعتماد، فقد يكوف بالدفع نقدا عند ورود على الكيفية التي يقدـ 

المستندات، وقد تكوف بقبوؿ كمبيالة. كما يتفقاف على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أماـ 
المستفيد، والمكاف الواجب فيو تقديم المستندات، والذي يتم فيو وفاء البنك بالتزامو، وغيره من 

 ل التي تهمهم.التفاصي

 . مرحلة عقد فتح االعتماد:2

بعد إبراـ المشتري لعقد البيع وتعهده فيو بفتح االعتماد، فإنو يتوجو إلى البنك طالبا منو أف يفتح 
اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق ىو عليها مع ىذا البائع، والتي يذكرىا المشتري في طلبو 

ئع تنفيذ التزاماتو الناشئة من عقد البيع. ويسمى ىذا المشتري: اآلمر أو الموجو إلى البنك كي يقبل البا
 طالب فتح االعتماد.

وعندما يقبل البنك طلب اآلمر ويفتح االعتماد فإنو ينفذ التزاما عليو ىو نشأ أما اآلمر من عقد االعتماد 
 المبـر بينها، وال عالقة للبنك بعقد البيع الذي ال صلة لو بو قانونا.

 مرحلة تبلٌػ االعتماد: .3

يقـو بنك المشتري ) اآلمر ( بإصدار االعتماد، ويرسل خطاب االعتماد المستندي إلى المستفيد 
 مباشرة متضمنا اإلخطار بحقوؽ والتزامات كل من البنك المصدر لالعتماد والمستفيد من االعتماد.

 . مرحلة تنفٌذ االعتماد:4

المستندات المطلوبة في خطاب االعتماد إلى البنك الذي يتولى  يقـو المستفيد بشحن السلعة، وتقديم
فحصها وقبولها إف كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو 

 يخصمها بحسب المنصوص عليو في الخطاب.

اإلضافة إلى المصاريف إذا وبعد ذلك ينقل البنك ىذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليو ما دفعو ب
 لم يكن قد عجل لو ىذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق ىذه المستندات تسلم السلعة.

 خامسا: خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من بنكين

ال يقـو بنك اآلمر في الغالب بتبليغ االعتماد مباشرة بنفسو للمستفيد، ولكنو يستعين ببنك آخر 
في بلد البائع إلبالغ المستفيد بو، ويسمى ىذا البنك الثاني البنك المراسل أو أو فرع تابع لو 

مبلغ االعتماد. ففي ىذه الحالة تتم عملية االعتماد المستندي من خالؿ تداخل بنكين اثنين 
 وليس بنكا واحدا.
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 ويقـو ىذا البنك المراسل بتبليغ االعتماد على النحو التالي:

 ط بين البنك فاتح االعتماد والبائع دوف أي التزاـ عليو. وقد يقـو بدفع إما أف يقـو بدور الوسي
  قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها لو ضمن شروط االعتماد.

  أو يقـو بتبليغ االعتماد إلى المستفيد ويضيف عليو تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط
 العتماد.أف تكوف ىذه المستندات مطابقة لشروط ا

 وعلى ىذا األساس تكوف الخطوات العملية الجراء عملية االعتماد المستندي على النحو التالي:
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 الخطوات العملٌة لالعتماد المستندي المنفذ من بنكٌن

 المهمة رقم الخطوة

 يتعاقد البائع مع المشتري، ويتعهد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي. (1)

المشتري من بنكو أف يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق ىو يطلب  (2)
 عليها مع ىذا البائع.

يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقـو بإصدار االعتماد  (3)
 وارسالو للبنك المراسل في بلد البائع.

 االعتماد للبائع المستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند االقتضاء.يقـو البنك المراسل بتبليغ  (4)

 يسلم البائع السلعة إلى رباف السفينة، الذي يسلمو وثائق الشحن (6) و   (5)

يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع لو ثمن سلعتو بعد  (8) و   (7)
 شروط االعتماد.التحقق من تطابق المستندات مع 

يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فيو االعتماد من طرؼ  (9)
 المشتري.

يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح االعتماد مقابل السداد  (11) و (11)
 حسب االتفاؽ بينها.

 وكيل شركة المالحة في ميناء الوصوؿ الذي يسلمو السلعة.يسلم المشتري المستندات إلى  (13)و  (12)

يقـو كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العالقات بشكل  (14)
 نهائي.
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 سادسا: أنواع االعتمادات المستندية

 . تصنٌؾ االعتمادات من حٌث قوة تعهد البنك المصدر:1

تتخذ االعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد )أي مدى التزاـ 
  البنوؾ بها( إلى نوعين ىما االعتماد القابل لاللغاء واالعتماد القطعي )غير القابل لاللغاء (.

  االعتماد القابل لإللؽاء:-

أو إلغاؤه من البنك المصدر لو في أي االعتماد القابل لاللغاء أو النقض ىو الذي يجوز تعديلو 
لحظة دوف اشعار مسبق للمستفيد. وىذا النوع نادر االستعماؿ حيث لم يجد قبوال في التطبيق 
العملي من قبل المصّدرين لما يسببو لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أف االعتماد القابل لاللغاء 

تزامو، أو تغيير الشروط أو إدخاؿ يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنو من االنسحاب من ال
شروط جديدة في أي وقت شاء دوف الحاجة إلى اعالـ المستفيد، غير أف التعديل أو النقض ال 
يصبح نافذا إال بعد أف يتلقى المراسل االشعار الذى يوجهو إليو البنك فاتح االعتماد لهذا 

ستفيد بدفع قيمة المستندات في الغرض، بمعنى أف البنك فاتح االعتماد يكوف مرتبطا تجاه الم
 حاؿ أف ىذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استالـ علم التعديل أو االلغاء.

 االعتماد القطعً:-

ال يمكن الغاؤه أو تعديلو إال إذا تم االتفاؽ  عي أو غير القابل لاللغاء ىو الذياالعتماد القط
العالقة، وال سيما موافقة المستفيد، فيبقى  والتراضي على ذلك من قبل جميع األطراؼ ذات

البنك فاتح االعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح االعتماد. وىذا النوع 
من االعتمادات المستندية ىو الغالب في االستعماؿ ألنو يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة 

 . المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود االعتماد
 

 



 

-125- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 

 أنواع االعتمادات المستندٌة

 . تصنٌؾ االعتمادات من حٌث قوة تعهد البنك المراسل:2

 يمكن تقسيم االعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معّزز واعتماد غير معّزز.

 االعتماد المستندي ؼٌر المعّزز: -

على عاتق البنك فاتح بموجب االعتماد المستندي غير المعّزز، يقع االلتزاـ بالسداد للمصّدر 
االعتماد، ويكوف دور البنك المراسل في بلد المصّدر مجرد القياـ بوظيفة الوسيط في تنفيذ 

 االعتماد نظير عمولة، فال الزاـ عليو إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في االعتماد.
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 االعتماد القطعً المعّزز:-

بنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك في االعتماد القطعي المعّزز، يضيف ال
الذى قاـ بفتح االعتماد، فيلتـز بدفع القيمة في جميع الظروؼ ما دامت المستندات مطابقة 
للشروط، وبالتالي يحظى ىذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدين من بنكين )البنك فاتح 

يد من االطمئناف متع المصدر المستفيد بمز االعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد( فيت
 مكانية قبض قيمة المستندات.وبضمانات أوفر بإ

وبطبيعة الحاؿ ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزيز االعتماد من البنك المراسل إال عندما يكوف 
ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد ال توجد حاجة لذلك إذا كاف البنك 

تح االعتماد ىو أحد البنوؾ العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أف البنوؾ المراسلة ال فا
تقـو بتعزيز االعتمادات إال إذا توافرت عندىا الثقة بالبنك المحلي فاتح االعتماد، ويكوف ذلك 

 نظير عمولة متفق عليها.

 .تصنٌؾ االعتمادات من حٌث طرٌقة الدفع للبائع المستفٌد:3

يمكن تقسيم االعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ) تنفيذ االعتماد ( إلى 
 اعتماد اطالع، واعتماد قبوؿ أو ألجل، واعتماد الدفعات المقدمة.

 اعتماد االطالع:-

في اعتماد االطالع، يدفع البنك فاتح االعتماد بموجبو كامل قيمة المستندات المقدمػة فور 
ع عليها والتحقػق من مطابقتها لالعتمػاد، ويكوف الدفع من أمواؿ البنك في حالة اعتماد االطال

الغ عميلو طالب فتح االعتماد بوصوؿ عتماد الوكالة فإف البنك يقـو بإبالمرابحة، أما في حالة ا
 المستندات ويطلب منو توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العموالت المضافة ) أو ما بقي

من قيمتها على افتراض أنو سّلم دفعة مقدمة عند فتح االعتماد ( أو يقيد ذلك فورا على حسابو. 
  وىذا النوع ىو أكثر االعتمادات شيوعا.

 : اعتماد القبول-

في اعتماد القبوؿ، ينص على أف الدفع يكوف بموجب كمبياالت يسحبها البائع المستفيد ويقدمها 
. والمسحوبات المشار ضمن مستندات الشحن، على أف  يستحق تاريخها في وقت الحق معلـو

إليها أما أف تكوف على المشتري فاتح االعتماد، وفي ىذه الحالة ال تسلم المستندات إال بعد 
وبة على توقيع المشتري بما يفيد التزامو بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أف تكوف مسح

نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامو بالسداد في األجل  يتولى البنك فاتح االعتماد الذي
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المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. 
ويختلف اعتماد الدفع اآلجل عن اعتماد القبوؿ في أف المستفيد ال يقدـ كمبيالة مع 

 المستندات.

  اعتماد الدفعات:-

تمادات الدفعات المقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األحمر ىي اعتمادات قطعية يسمح اع
فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره باالعتماد، أي قبل تقديم المستندات. 
وتخصم ىذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند االستعماؿ النهائي لالعتماد، وسميت ىذه 

يكتب عادة بالحبر األحمر  ا تحتوي على ىذا الشرط الخاص الذيات بهذا االسم ألنهاالعتماد
للفت النظر إليو. ويقـو البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصاؿ موقع منو 
إلى جانب تعهد منو بردىا إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل االعتماد خالؿ فترة صالحيتو، 

نك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أوؿ طلب منو. فإذا لم ينفذ االعتماد وعجز ويلتـز الب
المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإف اآلمر مسؤوؿ عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم 
الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضماف بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدـ ىذا النوع من 

، أو باآلالت والمعدات وإنشاء المباني ل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانعاالعتمادات لتموي
التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة ال تالئم إال مستوردىا وحده، أو كونها 

 تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

 . تصنٌؾ االعتمادات من حٌث طرٌقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد:4

ن تقسيم االعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكوف ممولة تمويال ذاتيا من يمك
 قبل العميل طالب فتح االعتماد، أو ممولة تمويال كامال أو جزئيا من طرؼ البنك فاتح االعتماد.

 االعتماد المؽطى كلٌا:-

لكامل للبنك، ليقـو البنك يقـو طالب االعتماد بتغطية مبلغو با االعتماد المغطى كليا ىو الذي
بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصوؿ المستندات الخاصة بالبضاعة إليو. فالبنك في ىذه 
الحالة ال يتحمل أي عبء مالي ألف العميل اآلمر يكوف قد زوده بكامل النقود الالزمة لفتحو 

عتماد ويسدد الباقي وتنفيذه، أو يكوف في بعض الحاالت قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح اال
  عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.
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ولكن يظل البنك في االعتماد المغطى كليا مسؤوال أماـ عميلو عن أي استعماؿ خاطئ للنقود 
مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط االعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأؿ عن أي 

 يرتكبو البنك المراسل في مهمتو. خطأ مهني

 االعتماد المؽطى جزئٌا:-

يقـو فيو العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة  االعتماد المغطى جزئيا ىو الذي
من مالو الخاص، وىناؾ حاالت مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أف يلتـز العميل بالتغطية بمجرد 
الدفع للمستفيد حتى قبل وصوؿ المستندات، أو االتفاؽ على أف تكوف التغطية عند وصوؿ 

 فع إلى حين وصوؿ السلعة.المستندات، أو أف يتأخر الد

ويساىم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد. وتقـو البنوؾ التقليدية 
باحتساب فوائد على األجزاء غير المغطاة، وىي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوؾ االسالمية 

 باستخداـ بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.

  ى:االعتماد ؼٌر المؽط-

االعتماد غير المغطى ىو االعتماد الذي يمنح فيو البنك تمويال كامال للعميل في حدود مبلغ 
االعتماد حيث يقـو البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوؾ 
 التقليدية عمالئها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليو من آجاؿ وفوائد عن المبالغ غير
المسدد. وتختلف البنوؾ االسالمية في كيفية تمويل عمالئها بهذا النوع من االعتمادات حيث 

 تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

 . تصنٌؾ االعتمادات من حٌث الشكل:5

يمكن أيضا تقسيم االعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثالثة أنواع: االعتماد القابل 
  االعتماد الدائري أو المتجدد، و االعتماد الظهير . للتحويل، و

 االعتماد القابل للتحوٌل:-

االعتماد القابل للتحويل ىو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيو على حق المستفيد في الطلب من 
البنك المفوَّض بالدفع أف يضع ىذا االعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرؼ مستفيد آخر، ويستخدـ 

غالبا إذا كاف المستفيد األوؿ وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقـو بتحويل  ىذا النوع
ؽ االعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو االستفادة من فرو 

صدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد األوؿ أو األسعار. وتتم عملية التحويل بإ
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تالين، وال يعني التحويل تظهير خطاب االعتماد األصلي نفسو أو تسليمو للمستفيد المستفيدين ال
الثاني. ويشترط إلمكاف التحويل موافقة اآلمر والبنك المصدر لالعتماد األصلي والمستفيد 

 األوؿ.

 االعتماد الدائري أو المتجدد:-

ددة غير أف قيمتو تتجدد االعتماد الدائري أو المتجدد ىو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة مح
ار تقديم مستندات لعملية جديدة تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعمالو، بحيث يمكن للمستفيد تكر 

االعتماد. وقد يكوف  صالحيتو، وبعدد المرات المحددة فيحدود قيمة االعتماد، وخالؿ فترة  في
على أساس المبلغ فمعناه أف  تجدد االعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أـ تجدده

تتجدد قيمة االعتماد حاؿ استخدامو بحيث يكوف للمستفيد أف يحصل على مبلغ جديد كلما 
قدـ مستندات بضاعة جديدة خالؿ مدة سرياف االعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أف 

الشروط، فإذا تم  يفتح ىذا االعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغو تلقائيا لعدة فترات بنفس
المفعوؿ خالؿ الفترة التالية  ى تجددت قيمتو بالكامل ليصبح سارياستعمالو خالؿ الفترة األول

 إال لعمالء ممتازين يثق البنك في العادة النوع قليل االستخداـ وال يفتح فيوىكذا. وىذا 
 سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا.

  هٌر:االعتماد الظ-

تحويل حيث يستعمل االعتماد الظهير ) أو االعتماد مقابل العتماد آخر ( يشبو االعتماد القابل لل
يكوف فيها المستفيد من االعتماد األصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأف  في الحاالت التي

لمنتج يكوف مثال وكيال للمنتج، وفي ىذه الحالة يقـو المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح ا
بضمانة االعتماد األوؿ المبلغ لو. ويستخدـ ىذا األسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح 
اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد األوؿ، وعادة ما 
تكوف شروط االعتماد الثاني مشابهة لالعتماد األصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم 

تكوف في الغالب أقل وأقرب ليتيّسر للمستفيد األوؿ اتماـ العملية وتحقيق الربح  ستندات التيالم
 من الفرؽ بينهما.

 :. تصنٌؾ االعتمادات من حٌث طبٌعتها6

  يمكن تقسيم االعتمادات المستندية باعتبار طبيعة االعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.

ىو االعتماد الذي يفتحو المشتري األجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء  اعتماد التصدير :-
 ما يبيعو من سلع محلية.
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ىو االعتماد الذي يفتحو المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة  اعتماد االستيراد :-
 أجنبية .

 سابعا : تطبيقات البنوك االسالمية لالعتماد المستندي

ندية من األىمية بمكاف ألنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تعتبر االعتمادات المست
ة تتعامل مع االعتمادات المستندية بعد أف خلصتها من الفوائد يتسهيلها . والبنوؾ االسالم

المحرمة التي تمارسها البنوؾ التقليدية، وىي على ىذا األساس تقدـ ثالثة أنواع من 
 اد المرابحة، واعتماد المشاركة .االعتمادات ىي : اعتماد الوكالة، واعتم

 . اعتماد الوكالة:1

تطبق البنوؾ االسالمية اعتماد الوكالة في حالة قياـ العميل اآلمر بفتح االعتماد بتقديم تغطية 
كاملة لالعتماد أي أف المعاملة ال تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديو البنك من 

بتفويض من قبل العميل، وىو يقـو بها كوكيل عنو .  خدمات في ىذا الموضوع انما يكوف
لذلك فإف البنك بالنسبة لفاتح االعتماد ىو كالوكيل بالنسبة لموكلو فيما يقـو بو ويرجع 
عنو، وإف كانت ىذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ) وىو المستفيد ( تصبح غير قابلة 

ما ال يتعارض من األسس والقواعد الشرعية للنقض إال بموافقة المستفيد من االعتماد، وىو 
حيث تذكر كتب الفقو أنو ال يصح عزؿ الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاساني 

 ذلك بأف العزؿ في ىذه الحالة فيو إبطاؿ حق الغير " من غير رضاه وال سبيل إليو " .

ذ أجر مقابل الكفالة ذاتها ألف وىنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، وال يحق لو أخ
االجماع منعقد على عدـ جواز األجر على الضماف، ولكن يطيب لو أخذ األجر مقابل 

الخدمات التى يقدمها بما في ذلك التكلفة التى يتحملها عند اصدار خطاب االعتماد وما 
و وقدرتو يسبق ذلك من جهد مبذوؿ لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من مالئت

 على الوفاء بالتزاماتو.
وعليو يجوز للبنك أخذ األجر في اعتماد الوكالة سواء كاف محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة 
من مبلغ االعتماد، أما التزامو تجاه المستفيد فهو من قبيل الضماف لكنو يحصل تبعا وال 

 يخصص لو مقابل بصورة مستقلة مباشرة.
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تماد الوكالة من قبل البنوؾ االسالمية ال يختلف عن الخطوات والخطوات العملية لتنفيذ اع
 المعتادة المطبقة بشكل عاـ والتي تم االشارة إليو سابقا .

 . اعتماد المرابحة:2

كثيرا ما تطبق البنوؾ االسالمية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح االعتماد 
حتاج حينئذ الحصوؿ على تمويل كامل من المستندي دوف قدرتو على تغطية المبلغ كليا، في

البنك لشراء ما يحتاجو من السلع واألصوؿ المتوافرة في السوؽ الخارجي . ويستند اعتماد 
  المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروؼ بالمرابحة المصرفية .

 مشروعة،منها:عاتها لكي تكوف المعاملة ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مرا

  يجب أف يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح االعتماد
  باسمو، وقبل أف يبـر عقد البيع األصلي مع البائع المصدر.

  يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقـو البنك على أساسو باالتصاؿ
 عملية استيراد السلعة وتملكها. بالبائع الجراء

  يجب أف يكوف التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسو، كما يشترط أف يتم فتح
 االعتماد باسم البنك ألنو ىو المشتري من البائع وليس العميل .

  يجب أف تم ابراـ عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصوؿ السلعة
 م المستندات من قبل البنك .وتسل

  يجوز قياـ البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من
 تسلم السلعة .

  ال يجوز للبنك أف يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح االعتماد في حالة
لصالحو بصفتو المشتري اعتماد المرابحة القائم على األمانة، ألف البنك يفتح االعتماد 

للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح االعتماد إلى جملة 
المصروفات، كما يمكنو تحميل المشتري عمولة فتح االعتماد من خالؿ ادراجها في 

 التكلفة إذا تم فتح االعتماد لدى بنك آخر .
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 رابحة فهي تكوف على النحو التالي :أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد الم
 الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة

 المهمة رقم الخطوة

(1) 
يبدي العميل رغبتو في استيراد سلعة من الخارج محددا أوصافها ومبينا ما لديو من عروض 

 حولها، ويتقدـ بوعد لشرائها من البنك بالمرابحة بعد أف يتملكها البنك .

(2) 
البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقـو بشراء السلعة من يدرس 

 البائع ويتفق معو على شروط االعتماد .

(3) 
يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغو بو مباشرة أو عن طريق بنك مراسل 

 حسب ما يتم االتفاؽ عليو .

 السفينة، الذي يسلمو وثائق الشحن . يسلم البائع السلعة إلى رباف (5( و )4)

 (7( و )6)
يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع لو ثمن سلعتو بعد التحقق من 

 تطابق المستندات مع شروط االعتماد.

 (9( و )8)
الوعد يبـر البنك عقد بيع المرابحة مع العميل الواعد بالشراء طبقا لما اتفق عليو في وثيقة 

 . ويظهر للعميل المشتري مستندات الشحن .

 ميناء الوصوؿ الذي يسلمو السلعةيسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة المالحة في  (11)و(11)

 يقـو المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراىا بالمرابحة في اآلجاؿ المتفق عليها . (12)
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 الخطوات العملٌة العتماد المرابحة
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 . اعتماد المضاربة:3

بالرغم من قلة تطبيق البنوؾ االسالمية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص 
في تمويل العمالء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دوف أف يكوف 

في استيراد سلع  لهم رأس الماؿ أو الموارد الذاتية الالزمة، ومثاؿ ذلك رغبة العمالء
  ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها .

ففي ىذه الحالة يمكن للبنك تشجيع ىؤالء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة 
بحيث يقدـ البنك كامل رأس الماؿ الالـز لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل 

بح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا األسلوب ال تسويقها وتحقيق الر 
يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي لالعتماد المستندي المطلوب فتحو الستيراد 

 السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .

 عاتها لكي تكوف المعاملةمشروعة،منها:ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مرا

 ف يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أف يبـر عقد البيع يجب أ
   األصلي مع البائع المصدر.

  يجب أف يكوف التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسو بصفتو المضارب الذي
الة يتمتع بكامل الصالحيات في إدارة أمواؿ المضاربة . ويتم فتح االعتماد في ىذه الح

   باسم العميل خالفا العتماد المرابحة الذي يشترط فيو فتح االعتماد باسم البنك .
  يوزع الربح الناتج عن ىذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما ىو متفق عليو بين

الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب الماؿ 
 .  المموؿ

 

 الخطوات العملٌة العتماد المضاربة
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 أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكوف على النحو التالي :

 الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة

 المهمة رقم الخطوة

(1) 

يبدي العميل رغبتو في تنفيذ عملية مضاربة مع البنك بحيث يقدـ البنك رأس الماؿ الالـز 
لتنفيذ شراء سلع معينة ويقـو العميل بصفتو المضارب بتسويقها وتحقيق الربح منها . وبعد 
موافقة البنك وتحديد شروط التعامل يبـر الطرفاف عقد المضاربة ويفتح البنك حسابا خاصا 

 لعملية المضاربة تحت تصرؼ العميل المضارب .

(2) 
االجراءات الالزمة لشراء السلعة التي سيتم المتاجرة فيها، ويبـر عقد  يقـو المضارب باتماـ

 البيع مع البائع األصلي في الخارج ويتفق معو على شروط االعتماد المستندي .

(3) 
يطلب العميل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح البائع األصلي طبقا للشروط 

 المتفق عليها .

(4) 
اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغو بو مباشرة أو عن طريق بنك مراسل يصدر البنك 

 حسب ما يتم االتفاؽ عليو .

 يسلم البائع السلعة إلى رباف السفينة، الذي يسلمو وثائق الشحن . (6( و )5)

 (8( و )7)
 يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع لو ثمن سلعتو بعد التحقق من

 تطابق المستندات مع شروط االعتماد.

 يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينو من تسلم السلعة . (9)

 ميناء الوصوؿ الذي يسلمو السلعة يسلم المضارب المستندات إلى وكيل شركة المالحة في  11-11

(12) 
المدة المحددة، ويتم يقـو المضارب بتسويق السلعة، ويصفي عملية المضاربة في نهاية 

 توزيع ما تحقق من أرباح بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها .
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 . اعتماد المشاركة:4

يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك 
 وعميلو، فإذا كاف اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على

العمل وتسويق المنتجات دوف أف تكوف لهم الموارد الالزمة، فإف اعتماد المشاركة 
يستهدؼ فئة أخرى من العمالء، وىم أولئك الذين يحتاجوف إلى األصوؿ والمعدات 

 الستيرادىا.، ولكن ليست لهم الموارد الكافيةالستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة

 بجزء من قيمة االعتماد ويسهم البنك بالباقي . ففي ىذه الحالة يسهم العميل

 ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية :

  يجب أف يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أف يبـر عقد البيع
  األصلي مع البائع المصدر.

  فتح االعتماد باسم أي من الطرفين يجوز أف يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك
ألنو يحق للشريكين في عقود المشاركة المساىمة بالعمل باالضافة إلى تقديمهما حصة من 

 رأس الماؿ خالفا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل .
  يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين، فقد يتفق على تأجير األصل المشترى بالمشاركة

إلى العميل، ويكوف ربح المشاركة حينئذ عائد االجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة 
مساىمتمها في شراء األصل . وقد يتفق الطرفاف على أف يبيع البنك نصيبو لطرؼ ثالث أو 

مرابحة عاجال أو آجال، فيكوف ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة البنك  لشريكو العميل
من ثمن البيع، ولكن يشترط في ىذه الحالة أال يكوف البيع للشريك بوعد ملـز وال مشروطا 
في عقد المشاركة حتى ال تؤوؿ المعاملة إلى ضماف الشريك لشريكو الممنوع شرعا . أما 

  حسب نسبة المساىمة من كل طرؼ .الخسارة فتقسم بين الطرفين ب
وال تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في 

 ا الخسارة بقدر مساىمة كل منهما.مشاركة الطرفين في تقديم حصة من رأس الماؿ وتحمله

 :. اعتمادات التصدٌر5

ركة في تمويل عمالئو الراغبين في باالضافة إلى استخداـ البنك اعتماد المضاربة المشا
استيراد سلع وأصوؿ الستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة من أجل تسويقها محليا 
وتحقيق الربح . فإف البنك يستخدـ أيضا أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمويل 
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ستندي عمالئو في عمليات تصدير، وذلك في حالة تسلم البنك اشعار بفتح اعتماد م
 لصالح عميلو لتصدير نوع معين من السلع .

وينفذ اعتماد التصدير بالمضاربة أو المشاركة إذا كاف العميل المستفيد من االعتماد يحتاج 
إلى تمويلو بجزء معين من تكلفة العملية أو بالقيمة كاملة نظرا لعدـ توافر السيولة الالزمة 

عملية بتوفير التمويل الالـز للمصدر والمشاركة لديو . وعند ذلك يقـو البنك بعد دراسة ال
 معو في العملية .

 وفي ىذه الحالة يتم تنفيذ اعتماد التصدير طبقا للخطوات األساسية التالية :

   يطلب البنك من العميل تقديم دراسة تقديرية للتكلفة المنتظرة لتنفيذ ىذا االعتماد مؤيدة
 تكلفة عموالت ومصروفات البنك .كلما أمكن بالمستندات، ويضاؼ إلى ىذه ال

  يتم مناقشة البنك بدراسة التكاليف وااليرادات المنتظرة حيث إف قيمة االعتماد تمثل
 االيرادات المنتظرة، ومن ثم تقدير ربحية العملية والعائد المنتظر على االستثمار .

 م نسبة ىذا يتم مناقشة العميل في حجم التمويل الذي يطلبو من البنك وبرنامجو، ومن ث
 التمويل إلى التكلفة الكلية للعملية ) ومن ثم تحديد حصص الشريكين ( .

  يتم توزيع العائد المنتظر وفقا لآلتي : نسبة مئوية للمصدر مقابل عملو وخبرتو وإدارتو يمكن
 % أو أكثر حسب العملية .06إلى  06أف تتراوح بين 

 ت وتخصم على حساب التمويل لدى تحمل العموالت والمصروفات البنكية على العمليا
 البنك قبل الوصوؿ إلى صافي الربح .

  يراعي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العميل لاللتزاـ بشروط المشاركة وشروط
 االعتماد .

  مدة المشاركة تحتسب من تاريخ منح التمويل للمصدر إلى تاريخ الخصم على حساب
 أيهما أوال .المراسل أو االضافة إلى الحساب طرفو 

  بورود اشعار االضافة إلى حساب البنك طرؼ البنك المراسل )أو بعد الخصم على حساب
المراسل( بقيمة االعتماد تتم تسوية العملية بين البنك والعميل المصدر . واحتساب نتائجو 

( وذلك بتوزيع صافي األرباح النهائية )الفرؽ بين قيمة االعتماد والتكاليف التي صرفت عليو
 وذلك وفقا لقواعد التوزيع المتفق عليها في شروط المشاركة .
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 ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل باالعتمادات المستندية

  يجوز للبنك أف يأخذ أجرة على قيامو بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء
 أكانت مبلغا مقطوعا أـ بنسبة من مبلغ االعتماد.

  البنك عمولة عن فتح االعتماد في اعتماد المرابحة ألنو يفتح ال يجوز أف يتقاضى
االعتماد لنفسو، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق لو إضافة نفقات 

 االعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرابحة.
   ،يجوز أف يتقاضى البنك عمولة عن فتح االعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة

مصروفات المضاربة أو المشاركة بإعتبارىا أعماؿ خارجة عن العقد المبـر وتخصم من 
 بين الطرفين.

  يجوز وضع جدوؿ عموالت لفتح االعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ االعتماد
 إذا كانت عمليات االعتماد تتضمن مهاـ تختلف تبعا الختالؼ قيمة االعتماد.

 تماد على أساس مدة االعتماد.ال يجوز تقاضي عمولة لفتح االع 
  يجوز تقاضي عمولة عن تمديد صالحية االعتماد، ولكنها ال تحسب على أساس

المدة أسوة بما ىو وارد على عمولة فتح االعتماد، ويمكن تحصيلها بمبلغ محدد 
 مقطوع عن كل تعديل.

 خر، ال يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز االعتماد الصادر عن بنك آ
ويقتصر في ىذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزير ألف 

 تعزيز االعتماد ىو ضماف محض.
  ال يجوز أخذ نسبة على المبلغ غير المغطى من قيمة االعتماد ألنو مبلغ يؤخذ مقابل

و ربا القرض الذي تقدمو ىذه البنوؾ للعميل بتغطية ما تبقى من قيمة االعتماد وى
 ممنوع، ويستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة.

ال يجوز للبنك إجراء تداوؿ للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبياالت القبوؿ أي شراؤىا ) 
دفع قيمتها ( بأقل من قيمتها االسمية قبل تاريخ استحقاؽ الدفع الوارد فيها ألنو من قبيل 

لدين. كما ال يجوز للبنك أف يكوف وسيطا في ذلك بين المستفيد الصور الممنوعة في بيع ا
 والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.
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 تمرٌن:

  3بلؽت األرصدة فً حسابات االسناد بالمصرؾ التجاري السوري فرع  2/3/2032فً 

 حسابات جارٌة دائنة          9000000

 حسابات ودائع ألجل           1000000

 حسابات ودائع التوفٌر           2000000

 .2032وفٌما ٌلً العملٌات التً تمت خالل شهر كانون الثانً عام 

نقدا والباقً حوله من  800000منها  3000000أودع الزبائن فً حساباتهم الجارٌة مبلػ  -

 2الفرع 

لحساب فرع  100000بؤوامر دفع و 200000قدا ن 200000سحب من حساب ودائع التوفٌر  -

1. 

 9000ودائع ألجل و 8000ح / جاري و 30000بلؽت الفوائد المقدرة خالل شهر كانون الثانً  -

 ودائع توفٌر 

 

 فكانت كما ٌلً : 2032أما العملٌات فً شهر شباط عام 

 900000شهور و 2لصالح ودائع ألجل  700000حول الزبائن من حساباتهم الجارٌة ما ٌلً  -

 ودائع التوفٌر 

ودائع  4000ودائع ألجل و  2000حسابات جارٌة و 7000بلؽت الفوائد المقدرة لشهر شباط  -

 التوفٌر 

 

 :2032عملٌات شهر آذار 

ودائع  300000أشهر و 1جل ودائع أل 390000نقدا و 290000سحب الزبائن من حساباتهم  -

 التوفٌر 

 لودائع التوفٌر. 1000ألجل و 9000و 8000قدرت الفوائد عن شهر آذار للحسابات الجارٌة  -

 3900000من الحساب الجاري   2032بلؽت إجمالً عملٌات شهر نٌسان وأٌار لعام  -

 9تحوٌل إلى الفرع رقم  900000أوامر دفع و 900000مسحوبات نقدٌة و

لودائع  9000لودائع ألجل و 7000للجاري و 32000ئد المقدرة عن شهر نٌسان بلؽت الفوا -

 التوفٌر .

بالحساب الجاري و  1900000حٌث أودع  2032اجمالً عملٌات شهر حزٌران لعام  -

 مناصفة بٌن ودائع ألجل وودائع التوفٌر . 3000000

  2032بلؽت الفوائد المقدرة لشهر حزٌران  -

 لحساب ودائع التوفٌر  2000لحساب ودائع ألجل و 7000للحساب الجاري و  33000

ح /  2000للحساب الجاري و 7000بلؽت ضرٌبة رٌع رإوس األموال على الشكل التالً :  -

 للتوفٌر 9000األجل و

 .3المطلوب : إجراء القٌود الٌومٌة الالزمة بحساب المصرؾ التجاري السوري فرع 
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 الحل :

 القٌود الٌومٌة :

 2032/ 2شهر 

 من مذكورٌن :                 

 ح / الصندوق   800000 

 بحماه ( 2ح / الفروع ) فرع رقم   100000

 إلى ح / حساب جاري دائن    3000000                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 من ح / ودائع التوفٌر  3100000

 إلى المذكورٌن :                                                                                         

 ح / الصندوق 200000                                                                                     

 ح / أوامر الدفع  200000                                                                                    

 ( 1ح / الفروع ) فرع رقم  900000                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 من ح / أوامر الدفع  200000

 إلى ح / الصندوق 200000                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 ( 2من ح / نفقات االستثمار ) ك 22000

 ح / فوائد حسابات جارٌة دائنة      30000

 ح / فوائد وودائع ألجل        8000

 ح / فوائد وودائع األوامر        9000

 إلى المذكورٌن :                                                                                                  

 ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة  30000                                                                                 

 ح / مإونة فوائد ودائع ألجل  8000                                                                                   

 ح / مإونة فوائد ودائع التوفٌر  9000                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      
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 : 2032قٌود شهر شباط 

 دائنة من ح / حسابات جارٌة 3100000

 إلى المذكورٌن :                                                                                           

 شهور  2ح / ودائع ألجل  700000                                                                             

 ح / ودائع التوفٌر  900000                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 من ح / نفقات االستثمار ) شهر شباط ( 37000

 ئن ح / فوائد حساب جاري دا     7000  

 ح / فوائد حسابات ألجل      2000  

 ح / فوائد حسابات التوفٌر      4000  

 إلى مذكورٌن :                                                                                            

 ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة  7000                                                                        

 ح / مإونة فوائد حسابات ودائع ألجل  2000                                                                        

 ح / مإونة فوائد حسابات ودائع التوفٌر 4000                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 : 2032قٌود شهر آذار لعام 

 ئنة من ح / حسابات جارٌة دا 900000

 إلى المذكورٌن :                                                                                        

 ح / الصندوق  290000                                                                         

 شهور  1ح / ودائع ألجل  390000                                                                        

 ح / ودائع التوفٌر  300000                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 من ح / نفقات االستثمار ) شهر آذار ( 39000

 ح / فوائد حسابات جارٌة دائنة      8000  

 ح / فوائد حسابات ودائع ألجل     9000  

 ح / فوائد حسابات التوفٌر     1000  

 المذكورٌن :إلى                                                                                         

 ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة  8000                                                                    

 ح / مإونة فوائد ودائع ألجل  9000                                                                    

 ح / مإونة فوائد ودائع التوفٌر  1000                                                                    



 

-142- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 :2032عملٌات شهر نٌسان وأٌار لعام 

 من ح / حسابات جارٌة دائنة  2900000

 إلى المذكورٌن :                                                                                      

 ح / الصندوق 3900000                                                                      

 ح / أوامر الدفع   900000                                                                      

 ( 9ح / الفروع ) فرع رقم   900000                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 لدفع من ح / أوامر ا 900000

 إلى ح / الصندوق    900000                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 ن ح / نفقات االستثمار )  شهر نٌسان (م 25000

 ح / فوائد حساب جاري دائن  32000

 ح / فوائد ودائع ألجل  30000

 ح / فوائد ودائع التوفٌر  8000 

 إلى المذكورٌن :                                                                                     

 ح / مإونة فوائد حساب جاري دائن  32000                                                                        

 ح / مإونة فوائد حساب ودائع ألجل  30000                                                                        

 ح / مإونة فوائد حساب ودائع التوفٌر  8000                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 من ح / نفقات االستثمار ) شهر أٌار (  21000

 ح / فوائد حساب جاري دائن   30000  

 ح / فوائد ودائع ألجل     7000  

 ح / فوائد ودائع التوفٌر     9000  

 إلى المذكورٌن :                                                                                   

 ئد حساب جاري دائن ح / مإونة فوا 30000                                                                      

 ح / مإونة فوائد حساب ودائع ألجل   7000                                                                       

 ح / مإونة فوائد حساب ودائع التوفٌر   9000                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

-143- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 قٌود شهر حزٌران :

 من ح / الصندوق  4900000

 إلى المذكورٌن :                                                                                  

 ح / جاري دائن  1900000                                                                   

 شهور  1ح / ودائع ألجل    900000                                                                   

 ح / ودائع التوفٌر    900000                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / نفقات االستثمار ) شهر حزٌران ( 29000

 ح / فوائد حساب جاري دائن .     33000

 ح / فوائد ودائع ألجل        7000

  ح / فوائد ودائع التوفٌر       2000

 إلى المذكورٌن :                                                                                 

 ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة 33000                                                                 

 ح / مإونة فوائد ودائع ألجل    7000                                                                 

 ح / مإونة فوائد ودائع التوفٌر    2000                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المإونة :قٌود إقفال 

 إلى ؼاٌة شهر حزٌران للحسابات الجارٌة  2032إقفال مإونة شهر كانون الثانً  -

 

 من ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة  97000
 إلى المذكورٌن :                                                                               

 ح / حساب جاري دائن  90000                                                                 
 ح / حسابات مإقتة وتحت التسوٌة   7000                                                                  

 ) ضرٌبة رٌع رإوس األموال (                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2032إقفال مإونة فوائد ودائع ألجل عن نصؾ السنة األول من عام  -
 من ح / مإونة فوائد ودائع ألجل  44000

 إلى المذكورٌن :                                                                               
 ح / ودائع ألجل  17000                                                                  
 ح / حسابات مإقتة وتحت التسوٌة   2000                                                                  

 ) ضرٌبة رٌع رإوس األموال (                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 :2032إقفال مإونة فوائد ودائع التوفٌر عن األشهر الستة لعام  -

 من ح / مإونة فوائد حسابات ودائع التوفٌر  10000

 إلى المذكورٌن :                                                                              

 ح / ودائع التوفٌر  29000                                                               

 ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة    9000                                                               

 ) ضرٌبة رٌع رإوس األموال (                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ح / مإونة فوائد حسابات جارٌة دائنة                                     

  

 إلى المذكورٌن:                                

 ح / حساب جاري دائن   90000            

 ح / ضرٌبة رٌع رإوس األموال    7000            

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

                                         97000 

 ــــــــــــــــــــــ                                     

 

 2من ح / فوائد شهر ك   30000

 من ح / فوائد شهر شباط      7000

 من  ح / فوائد شهر آذار     8000

 من  ح / فوائد شهر نٌسان   32000

 من  ح / فوائد شهر أٌار   30000

 من   ح / فوائد شهر حزٌران  33000

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            97000 

 ـــــــــــــــــــــ        
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 ح / مإونة فوائد ودائع ألجل                                                     

 

 إلى المذكورٌن :                         

 ح / جاري ودائع ألجل  17000         

 ح / ضرٌبة رٌع رإوس األموال    2000         

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

                                      44000 

 ـــــــــــــــــــــــــ                                 

 

 2من ح / فوائد شهر ك    8000

 من ح / فوائد شهر شباط     2000

 آذار  من  ح / فوائد شهر    9000

 من  ح / فوائد شهر نٌسان   30000

 من  ح / فوائد شهر أٌار    7000

 من   ح / فوائد شهر حزٌران   7000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          44000 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 ح / مإونة فوائد حسابات ودائع التوفٌر                                           

 

 إلى المذكورٌن :                     

 ح / ودائع التوفٌر  29000          

 ح / ضرٌبة رٌع رإوس األموال   9000          

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

                                 10000 

 ـــــــــــــــــــــــــ                             

 

 

 2من ح / فوائد شهر ك     9000

 من ح / فوائد شهر شباط     4000

 من  ح / فوائد شهر آذار     1000

 من  ح / فوائد شهر نٌسان     8000

 من  ح / فوائد شهر أٌار     9000

 من   ح / فوائد شهر حزٌران     2000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          10000 

 ـــــــــــــــــــــــــ      
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 تمرٌن :

  3تمت عملٌات البٌع والشراء للعمالت األجنبٌة بفرع التجاري السوري بدمشق رقم 

 .2031ون الثانً من عام خالل شهر كان

 $ 30000بلػ رصٌد الدوالر األمرٌكً بالمصرؾ        2031/ 3/ 2بتارٌخ  -

 ٌورو  8000بلػ رصٌد الٌورو                                                         

 

 ل.س 300$ بسعر  1000بتارٌخه باع المصرؾ  -

 ل.س 59$ بسعر  2000اشترى                  

  39/3/2031بتارٌخ 

 ل.س 390ٌورو بسعر  2000باع المصرؾ 

 ل.س 349ٌورو بسعر  3000اشترى        

 المطلوب : تسجٌل القٌود المحاسبٌة بدفاتر المصرؾ بالعملة المحلٌة واألجنبٌة .

 

 

 

 الحل:
 

 القٌود المحاسبٌة باللٌرة السورٌة :

 من ح / الصندوق 100000

 إلى ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً $  100000      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً $ 350000

 الى ح / الصندوق 350000                               

 ل.س  59$ بسعر  2000شراء          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الصندوق  100000

 إلى ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً) ٌورو(                  

 ل.س 390ٌورو بسعر  2000بٌع           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً )ٌورو ( 349000

 إلى ح / الصندوق 349000                             

 349ٌورو بسعر  3000شراء             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 القٌود المحاسبٌة بالعملة األجنبٌة :

 $ من ح / النقد األجنبً ) دوالر (1000

 $  إلى ح / صندوق النقد األجنبً 1000                          

 $1000بٌع                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $ من ح / صندوق النقد األجنبً 2000

 $ إلى ح / النقد األجنبً ) دوالر(2000                          

 $2000شراء                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌورو من ح / النقد األجنبً ) ٌورو ( 2000

 ٌورو إلى ح / صندوق النقد األجنبً 2000                      

 ٌورو 2000بٌع                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / صندوق النقد األجنبً  3000

 إلى ح / النقد األجنبً ) ٌورو ( 3000                           

 ٌورو  3000شراء                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 تمرٌن :
موزع  30000000تؤسس المصرؾ التجاري برأس مال قدره  3/8/2032بتارٌخ  -

شراء  3000000إٌداع لدى المركزي , و  9000000نقدا بالصندوق , و  4000000

 أسهم تجارٌة .

وفرع حماه  3000000ل.س وفرع حلب  3000000حول إلى كل من فرع دمشق مبلػ  -

حٌث ورد إشعار من فرع دمشق مباشرة بٌنما لم ٌرد إشعار من حلب وحماه  900000

. 

 بلؽت إجمالً اإلٌداعات بفرع حلب ما ٌلً : -

 ودائع توفٌر . 200000أشهر و 1ودائع ألجل  100000ودائع تحت الطلب و 900000

 ل.س . 900000أودع لدى المركزي مبلػ  -

 ورد إشعار من فرع حماه ٌفٌد باستالم المبلػ . -

حصل فرع دمشق سندات تجارٌة أودعها الزبائن لدى المصرؾ بؽرض التحصٌل بمبلػ  -

 ل.س . 30000ل.س وحصل المصرؾ عمولة تحصٌل بمبلػ  100000

وتقاضى  29000 حسم المصرؾ سندات تجارٌة بفرع دمشق لصالح الزبائن بمبلػ -

 ل.س . 30000المصرؾ مبلػ 

 ل.س. 300$ بسعر 3000اشترى المصرؾ  -

 ل.س . 900000حول إلى فرع دٌر الزور مبلػ  -

 ورد إشعار من فرع دٌر الزور ٌفٌد باستالم المبلػ المحول . -

 ل.س نقدا . 390000وكهرباء وماء وهاتؾ  100000سدد فرع حماه رواتب وأجور  -

 ل.س . 309بسعر $  900باع المصرؾ  -

ل.س وسجل  9000بعد تحصٌل  390000حسم فرع حلب سندات لصالح الزبائن بمبلػ  -

 الصافً فً الحساب الجاري .

 ل.س . 90000حصل فرع حلب سندات كانت قد حسمت لدٌه بمبلػ  -

 المطلوب : 

 إجراء القٌود الٌومٌة الالزمة فً سجالت اإلدارة العامة . -3

 ر فرع دمشق وحلب وحماه ودٌر الزور .  تدوٌن القٌود الٌومٌة بدفات -2
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 القٌود الٌومٌة فً سجالت اإلدارة العامة :   

 من مذكورٌن :                 

 ح / الصندوق 4000000

 ح / مصرؾ مركزي ح/ جاري 9000000

 ح / أ.مالٌة ) أسهم ( 3000000

 إلى ح / رأس المال                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / فرع دمشق  3000000

 إلى ح / الصندوق 3000000                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مذكورٌن :             

 ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة ) حلب ( 3000000

 ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة ) حماه (  900000

 إلى ح / الصندوق  3900000                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / جاري  من ح / المصرؾ المركزي ح 900000

 إلى ح / الصندوق   900000                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / فرع حماه  900000

 إلى ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة ) حماه ( 900000                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً $ 300000

 إلى ح / الصندوق  300000                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $ من ح / صندوق النقد األجنبً 3000

 $   إلى ح / النقد األجنبً 3000$                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة ) دٌر الزور ( 900000 

 إلى ح / الصندوق  900000                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الفروع ) فرع دٌر الزور ( 900000

 حسابات مإقتة وانتقالٌة ) دٌر الزور ( إلى ح / 900000                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الصندوق  92900

 إلى ح / القٌمة المقابلة للنقد األجنبً $  92900                                                                     

  309$ بسعر 900بٌع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $ من ح / النقد األجنبً 900$

 $ إلى ح / صندوق النقد األجنبً 900                                                                         

 $900بٌع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌود الٌومٌة بفرع حماه :

 من ح / الصندوق  900000

 إلى ح / المدٌرٌة العامة ح / جاري  900000                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مذكورٌن :                 

 ح / رواتب وأجور  100000

 ح / كهرباء ومٌاه وهاتؾ 390000

 إلى ح / الصندوق  490000                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌود بفرع دٌر الزور :

 من ح / الصندوق  900000

 إلى ح / اإلدارة العامة ح / جاري  900000                                                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 



 

-151- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 القٌود الٌومٌة بفرع دمشق :

 من ح / الصندوق  3000000

 إلى ح / المدٌرٌة العامة ح / جاري 3000000                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الصندوق  100000

 إلى المذكورٌن :                                                                                    

 ح / جاري دائن  250000                                                                    

 ح / إٌرادات استثمار ) عمولة تحصٌل سندات (  30000                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌة من ح / محفظة السندات التجار 290000

 إلى المذكورٌن :                                                                                   

 ح / حسابات جارٌة دائنة  240000                                                                   

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة تحصٌل سندات (  30000                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القٌود الٌومٌة بفرع حلب :

 من ح / الصندوق  3000000

 إلى ح / المدٌرٌة العامة ح / جاري  3000000                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / الصندوق  3000000

 إلى المذكورٌن :                                                                                     

 ح / ودائع تحت الطلب  900000                                                                    

 شهور 1ح / ودائع ألجل  100000                                                                    

 ح / ودائع التوفٌر  200000                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / محفظة السندات التجارٌة  390000

 إلى المذكورٌن :                                                                                    

 ح / الصندوق  349000                                                                      

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة التحصٌل (    9000                                                                      

 من ح / الصندوق  90000

 إلى ح / محفظة السندات التجارٌة  90000                                                                        
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 تمرٌن عملً :

 ل.س وقدم التاجر للمصرؾ ما ٌلً : 300000000طلب أحد التجار من مصرفه قرضا بقٌمة  -

 ل.س . 7000000وقٌمتهم السوقٌة  30000000أسهم بقٌمة  -

( ل.س وتبٌن أن هناك زبون معسر ؼٌر 29000000بقٌمة )سندات تجارٌة صادرة عن الزبائن  -

 ل.س . 9000000قادر على السداد وبلؽت كمبٌالته المستحقة مبلػ 

حسث وافق 19000000والسوقٌة  10000000ٌوجد بمستودع التاجر بضائع قٌمتها الدفترٌة  -

 لمصرؾ ل.س أرضٌات دفعها ا 900000التاجر على وضع البضائع عند شخص ثالث مقابل دفع 

ل.س وبعد دراسة ملؾ التاجر وافق  92900000قدم التاجر للمصرؾ عقارات قدرت قٌمتها  -

% ووضع مبلػ القرض الممنوح تحت  7أشهر بفائدة  2المصرؾ على منح التاجر قرضا لمدة 

 تصرؾ التاجر بحسابه الجاري وفق الشروط التالٌة .

% من قٌمة البضائع 29مة السندات و% من ق29ٌ% من قٌمة األسهم و89الموافقة على منحه  -

 %  20ووافق على قبول العقار ووضع رهنا عقارٌا مقابل 

 وخالل فترة القرض :

 8000000استحق سندا تجارٌا مسحوبا على أحد الزبائن بنفس المصرؾ المانح للقرض بقٌمة  -

 10000ل.س حٌث حصل المصرؾ السند من حساب الزبون الجاري لدٌه وتقاضى عمولة 

 تبرها المصرؾ مقابل تسدٌد جزء من القرض بعد أخذ موافقة الزبون على ذلك.واع

 7900000طلب التاجر من المصرؾ بٌع جمٌع األسهم الموجودة لدٌه لقاء سداد القرض بمبلػ  -

 ل.س . 29000وحصل المصرؾ لقاء البٌع عمولة بٌع 

ابل البضائع من ل.س نقدا وطلب من المصرؾ تسدٌد باقً قرض مق 39000000سدد التاجر  -

 الحساب الجاري وتم استرداد البضائع الموضوعة ضمانا للقرض.

السندات  3أرسل الفرع رقم  2ولدى استحقاق السندات المسحوبة على الزبون علً بالفرع رقم  -

 بناء على طلب التاجر فؤرسل السندات القابلة للتحصٌل فقط . 2للتحصٌل من الفرع 

ة على الزبون علً من حسابه الجاري وحسم عمولة تحصٌل السندات المستحق 2حصل الفرع  -

90000 

وقام بتسدٌد رصٌد القرض الخاص بالسندات وإٌداع  2صافً التحصٌل من الفرع  3استلم الفرع  -

 ل.س عمولة تحصٌل . 30000الباقً فً حساب التاجر الجاري بعد اقتطاع مبلػ 

بؤنزار التاجر وعرض العقار المرهون لم ٌتمكن التاجر من تسدٌد باقً القرض فقام المصرؾ  -

ل.س  20000ل.س ودفع المصرؾ لقاء ذلك  20000000لدٌه بالمزاد العلنً وبٌع العقار بمبلػ 

 لقاء فك رهن العقار للشاري الجدٌد . 40000مصارٌؾ المزاد و 

 . 2ورقم  3المطلوب : تسجٌل القٌود الٌومٌة بالفرع رقم 
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 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 الحل :

 X      89       =         %2000000         7000000األسهم       

 X        29        =         %31000000      20000000السندات   

  X        29        =         %35900000      10000000بضائع     

 X        20        =         %13900000     92900000عقارات    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

 

 80000000قٌمة القرض الممنوح                                             

80000000                X        7 %X   32/2              =2700000 وائد القرض ل.س قٌمة ف 

 ل.س صافً القرض الممنوح  28200000=                   2700000       -                 80000000

 مالحظة : عند إنشاء قٌد االفتتاح إما نكتب قٌد واحد 

 من مذكورٌن 

 إلى المذكورٌن                                                              

ٌد على حدة , وٌفضل باالمتحان كتابة كل قٌد على حدة خشٌة الوقوع بالخطؤ فً حساب إحدى المبالػ كً أو نكتب كل ق

 ال ٌلؽى القٌد .

 من ح / أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  30000000

 إلى ح / مقابل أوراق مالٌة مودعة برسم التؤمٌن 30000000                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  29000000

 إلى ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  29000000                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / بضائع مودعة برسم التؤمٌن  10000000

 إلى ح / مقابل بضائع مودعة برسم التؤمٌن  10000000                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / رهون عقارٌة  2900000

 إلى ح / مقابل رهون عقارٌة  2900000                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

-153- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  80000000

 ح / قروض وسلؾ بضمان أ.مالٌة       2000000

 ح / قروض وسلؾ بضمان سندات      31000000

 ح / قروض وسلؾ بضمان البضائع      35900000

 ح / قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة      13900000

 إلى المذكورٌن :                                                                                          

 ح / جاري دائن  28200000                                                                           

 ح / إٌرادات االستثمار )  فوائد قرض (  2700000                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفقات التخزٌن من ح /  900000

 إلى ح / الصندوق  900000                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  900000

 قروض وسلؾ بضمان البضائع                     

 إلى ح / نفقات التخزٌن 900000                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دائن ) الزبون الدافع ( من ح / حساب جاري 8000000

 إلى ح / محصلة التسدٌد  8000000                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / محصلة التسدٌد  8000000

 إلى المذكورٌن :                                                                                          

 ح / قروض وسلؾ و ح / جاري مدٌن بضمان عٌنً  2580000                                                             

 قروض وسلؾ بضمان السندات                                                                              

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة التحصٌل ( 10000                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  من 8000000

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  8000000                                                                   

 



 

-154- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 أوراق مالٌة :

 من ح / الصندوق  7900000

 إلى ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة  7900000                                                                           

 )  ح / أوراق مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ (                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل أ.مالٌة مودعة برسم التؤمٌن  30000000

 إلى ح / أ.مالٌة مودعة برسم التؤمٌن 30000000                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / حسابات مإقتة وانتقالٌة  7900000

 )أ.مالٌة مباعة بضمان القروض والسلؾ(   

 إلى المذكورٌن :                                                                                               

 ح / قروض وسلؾ و ح/ جاري مدٌن بضمان عٌنً  2000000                                                              

 قروض وسلؾ بضمان أ.مالٌة                                                                                 

 ح / إٌرادات االستثمار )عمولة بٌع أ.مالٌة ( 29000                                                                  

 ح / جاري دائن 2489000                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مذكورٌن :               

 ح / الصندوق  39000000

 ح / حساب جاري دائن  9000000

 إلى ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  20000000                                                 

 ) قروض وسلؾ بضمان البضائع (                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل بضائع مودعة برسم التؤمٌن  10000000

 إلى ح / بضائع مودعة برسم التؤمٌن  10000000                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 



 

-155- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 قٌود تحصٌل السندات بالمصرؾ المرسل :

 من ح / سندات مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  31000000

 إلى ح / مقابل سندات مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل  31000000                                               

  من ح / جاري الفروع 32590000

 2فرع رقم                  

 إلى المذكورٌن :                                                                                              

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  2010000                                                        

 ح / قروض وسلؾ بضمان سندات تجارٌة                                                                           

 ح / إٌرادات االستثمار ) عمولة التحصٌل ( 30000                                                          

 ح / جاري دائن  2530000                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل 31000000

 مودعة برسم التؤمٌن ومرسلة للتحصٌل إلى ح / سندات تجارٌة  31000000                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن  31000000

 لتؤمٌنإلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم ا 31000000                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن   9000000

 إلى ح / سندات تجارٌة مودعة برسم التؤمٌن 9000000                                                   

 ــــــــــــــــــددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهون عقارٌة :

 من ح / الصندوق  20000000

 إلى ح / محصلة التسدٌد 20000000                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل رهون عقارٌة  92900000

 إلى ح / رهون عقارٌة  92900000                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

-156- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 من مذكورٌن :      

 ح / مصارٌؾ المزاد العلنً  20000

 ح / مصارٌؾ فك الرهن 40000

 إلى ح / الصندوق 300000                                                                              

 من ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  300000

 ح / قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة                   

 إلى المذكورٌن :                                                                                                

 ح / م. مزاد علنً 20000                                                                                    

 ح / م. فك رهن 40000                                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / محصلة التسدٌد  20000000

 لى المذكورٌن :إ                                                                                             

 ح / قروض وسلؾ وحسابات جارٌة مدٌنة بضمان عٌنً  13200000                                                      

 قروض وسلؾ بضمان رهون عقارٌة                                                                          

 ح / جاري دائن 27400000                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سندات                            أ.مالٌة                                   بضائع                                  رهون عقارٌة

2580000                   2000000                           35900000                            13900000 

  300000                                 900000ــــــــــــــــــــ                                              2010000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــ                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــ

31000000                  2000000                         20000000                           13200000 

 :2ه فرع رقم القٌود بالمصرؾ المرسل إلٌ

 من ح / سندات تجارٌة واردة للتحصٌل  31000000

 إلى ح / نقابل سندات تجارٌة واردة للتحصٌل  31000000                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

-157- 
 

 الثالثةالسنة :  مالٌة  المادة : منشأة 

 

 من ح / حساب جاري دائن علً  31000000

 إلى المذكورٌن :                                                                                            

 (3ح / جاري الفروع)فرع  32590000                                                                             

 ح / إٌرادات االستثمار )عمولة التحصٌل ( 90000                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ح / مقابل سندات تجارٌة واردة للتحصٌل  31000000

 إلى ح / سندات تجارٌة واردة للتحصٌل  31000000                                                                     

 

 

 

 

 تم بعون الله
  د.حسام األسود




