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 التعليم التقني  هيئة

 المعهد التقني / نينوى

 قسم المحاسبة 

 

 محاضرات في المحاسبة المتخصصة / للمرحلة الثانية 

 

 الست : مي زهير الدباغ -: أعداد

 

 Specialized  Accountingالمحاسبة المتخصصة 

 

 الكتاب المنهجي المعتمد / المحاسبة المتخصصة 

  لف عبد اللطيف القاضي ؤللم

  1991عة الموصل لسنة مطب

  

 المصادر : 

 محمد صادق شمسه 0المحاسبة المتخصصة / د 

  المحاسبة المتخصصة / ثائر الغبان 

  المركز المالي  –التامين  وشركاتالنظام المحاسبي الموحد للمصارف 

  محاسبة النشاط المصرفي / طاهر الشاوي 

 

 

  -المادة : أهداف
ات ومقومة , لمختلفالمحاسبية المتبعة في القطاعات ا األنظمةمات وافية عن الهدف العام : تزويد الطالب بمعلو -أ

  0في المصارف التجارية , الجمعيات التعاونية , شركات التامين  األنظمةهذه 

  0لتامين ركات االمحاسبية في المصارف والجمعيات التعاونية وش األعمالالهدف الخاص : قيام الطالب بانجاز  -ب
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 فردات النظرية الم
 : األول األسبوع

ام , النظ في المصرف األموال, مصادر استخدامات  وأقسامهمحاسبة البنوك , تعريف المصرف التجاري , وظائفه  

  0المحاسبي المتبع في المصارف والدفاتر والسجالت والمستندات المستخدمة 

 الثاني والثالث والرابع : األسبوع

 ,اب الجاري تح الحسالحسابات الجارية , ف أنواعلفنية , شعبة الحسابات الجارية , الحساب الجاري , المصرف ا أقسام 

  0دينة ية الم, عمليات السحب , عمليات التحويل , عمليات احتساب الفوائد على الحسابات الجار اإليداععمليات 

  : الخامس والسادس األسبوع
بية حاسمالمعالجة ال ,المبالغ , عمليات احتساب الفوائد المستحقة على الودائع  عإيداشعبة الودائع الثابتة , عمليات 

قاق , الستحالخاصة بسحب الودائع قبل موعد االستحقاق , المعالجة المحاسبية الخاصة بسحب الودائع في موعد ا

  0وائد يعة بدون فالود أصلالمعالجة المحاسبية لتجديد الوديعة مع الفوائد والمعالجة المحاسبية لتجديد 

 :  والثامن السابع األسبوع

مليات يل , ع, عمليات السحب , عمليات التحو اإليداعشعبة ودائع التوفير , شروط فتح حساب التوفير , عمليات 

  0احتساب الفوائد 

 :    الحادي عشر العاشر والتاسع و  األسبوع 

ي نفا  لصاالح زباائن المصارف الاذين لهام حساابات فارياة فا خصم الكمبياالت , خصم الكمبيالة قبل تااري  االساتحقاق

  0في السداد  تأخيره أو, المعالجة المحاسبية لرفض الزبون المدين التسديد  أخرىمصارف  أوالمصرف 

  عشر :  الثاني والثالث األسبوع

لمسافرين لياحية كات السالشي إصدار,التحويل من والى الخارج , األفنبيةقسم التحويل الخارفي ,شراء وبيع العمالت 

  0االعتمادات  إصدار,

 الرابع عشر والخامس عشر : األسبوع

 المصدقة أو, الصكوك المعتمدة  خطابات الضمان

 السادس عشر والسابع عشر : األسبوع

  0طبيعة نشاط وعمليات قسم التسليف , االعتمادات المستندية فتحها وتخليصها  

 : الثامن عشر والتاسع عشر األسبوع

ضير لمعدل وتحاميزان المرافعة  وأعدادقيود التسويات  وأفراءميزان المرافعة  أعدادالحسابات الختامية ,كيفية 

  0قائمة المركز المالي  أعدادثم  األرباححساب 

 العشرون :  األسبوع 

لعمليات زوالها اوية و, شروط العضوإشهارها, تكوين الجمعية  أهدافهاالمحاسبة في الجمعيات التعاونية ,تعريفها , 

  0المال  رأسالمحاسبية الخاصة بتكوين 

 الحادي والعشرون : األسبوع

  0 في الدفاتر والسجالت والمستندات المستعملة أثباتهاالعمليات المتعلقة بنشاط الجمعيات وكيفية  

 الثالث والرابع والعشرون :  األسبوع

 نظمة الفائض وكيفية توزيعه والقواعد القانونية الم 

 الثالث والرابع والعشرون : األسبوع

  0والخسائر في الجمعيات التعاونية  األرباحتحضير حساب  وكيفيةمعالجة المخزون 

 الخامس والعشرون: األسبوع

  0قائمة المركز المالي في الجمعيات التعاونية  أعدادكيفية  

 السادس والسابع والعشرون : األسبوع

 الجتهامعوكيفية  التامين المستحقة لصالح الوكاالت أقساط بإثباتالعمليات الخاصة ’ ين المحاسبة في شركات التام 

يلها كيفية تحصولوثائق اوثائق التامين والعمليات المحاسبية في منح القروض االعتيادية والتلقائية لجهة  بإلغاءالخاصة 

  0حاسبية الخاصة بالتعويضات , العمليات المحاسبية الخاصة بتصفية وثائق التامين والعمليات الم

 الثامن والتاسع والعشرون : األسبوع

  0التامين والمعالجات المحاسبية الخاصة بها  إعادةشركة  

 :الثالثون األسبوع

  0في شركات التامين  الحسابات الختامية  وإعداد رأس المال واالحتياطياتكيفية تكوين 
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  المحاسبة في المصارف التجارية  
 : األول األسبوع

ظام , الن في المصرف األموال, مصادر استخدامات  وأقسامهمحاسبة البنوك , تعريف المصرف التجاري , وظائفه  

  0المحاسبي المتبع في المصارف والدفاتر والسجالت والمستندات المستخدمة 

  -تعريف المصرف التجاري :

 أو الاألعم منشات أوقود الفائضة عن حافة الجمهور الرئيسية على تجميع الن عملياتهاهو عبارة عن منشاة تنصب 

  0مالية محددة  أوراقاستثمارها في  أومعينة  أس وفق  لآلخرين إقراضهاالدولة لغرض 

 -وظائف المصرف التجاري :

  0قبول الودائع من الزبائن  -1

  0منح التسهيالت المصرفية لزبائنه  -2

 منح القروض وفقا لشروط يحددها سلفا  -3

 التجارية  اقاألورخصم  -4

  0خطابات الضمان  إصدار -5

  0فتح االعتمادات المستندية  -6

  0 األفنبيةبيع وشراء العمالت  -7

  0المساهمة في القروض الخارفية  -8

 

 الهيكل التنظيمي للمصرف التجاري 

 ع نشاطهتبعا الختالف حجم البنك وعدد الموظفين ونو أخر إلىيختلف الهيكل التنظيمي في تفاصيله من مصرف 

 -: األتي إلىيقسم الهيكل التنظيمي للمصرف التجاري  أنبشكل عام يمكن و

 م الكفاالتالت وقسوالتسليف وقسم الحوا اإلقراضالفنية : وتتمثل بقسم الخزينة وقسم المقاصة وقسم  األقسام:  أوال

  0وقسم المحاسبة 

 ؤونشابة وقسم قيق والرقالقانونية وقسم التد ؤونالشالمساهمين وقسم  شؤونالعامة : وتتمثل بقسم  اإلدارة أقسامثانيا : 

  0لفروع ا شؤون وقسم التسويق والعالقات العامة وقسم واألبحاثالموظفين وقسم العالقات الخارفية وقسم الدراسات 

 

 المصارف التجارية  أموال تواستخدامامصادر 

 المصرفية :  األموال: مصادر  أوال

 الودائع تحت الطلب  -1

 منية وودائع االدخار الودائع الز -2

 او البنك المركزي  األخرىقروض المصارف  -3

 المال واالحتياطيات  رأس -4

 

 المصارف التجارية  أموالثانيا : استخدامات 

 النقد في الصندوق  -1

 االحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي  -2

 لدى المصارف المحلية  أرصدة -3

  األفنبيةلدى المصارف  أرصدة -4

 المالية  األوراقة في االستثمارات وخاص -5

 القروض المصرفية  -6

 متنوعة  أخرىموفودات  -7

 

 النظام المحاسبي في المصارف التجارية 

 النظام  أهداف

 تحقيق الدقة واالنجاز الصحيح لكافة المعامالت المصرفية  -1

 السرعة في االنجاز  -2
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 االقتصاد في النفقات  -3

 الرقابة الداخلية  مبدأتحقيق  -4

 رير المالية للبنوك التجارية ومتطلبات البنوك المركزية انجاز الكشوفات والتقا -5

 خصائص النظام 

 يستخرج رصيد الحساب بعد كل عملية مباشرة  -1

 تتمركز الحسابات فميعها في قسم المحاسبة  -2

 المصرف دفاتره وسجالته ومستنداته الخاصة به  أقساملكل قسم من  -3

 لىإالترحيل وفي اليومية العامة  إلثباتهاالمحاسبة قسم  إلىتجمع حركة الحسابات الخاصة بكل قسم وترسل  -4

  0العام  األستاذ

 السجالت والمستندات في النشاط المصرفي 

لبات ع المتطممناسبة ومالئمة  وكشوفانالنشاط المصرفي بنجاح ينبغي استخدام سجالت ومستندات  أهدافلكي تتحقق 

حجمها حسب نوع العمليات و ألخرمستندات من مصرف , وقد تختلف هذه السجالت وال األهدافتلك  إلىللوصول 

 :  األتي إلىوتقسم 

 بكل من شعب المصرف مثل سجل النقود وسجلالمجموعة الدفترية : وهي مجموعة من السجالت خاصة  -1

 0العام  األستاذاليومية العامة وسجل 

 عملياتها تنفيذل واألقساملشعب المجموعة المستندية : وتشمل النماذج والمستندات التي يتداولها المصرف في ا -2

 الجارية 

 

 :  أسئلة

 المصرف التجاري ؟ أقسام أهم/ماهي  1س

 المصارف التجارية ؟ أموال تواستخدامامصادر  أهم بإيجاز/ بين  2س

 وظائف المصارف التجارية ؟  أهم/ ماهي  3س

 وظائف المصارف التجارية ؟ أهم/ ماهي  4س

 حاسبي في المصارف التجارية ؟ النظام الم أهداف أهم/ ماهي  5س

 

 

 الثاني والثالث والرابع : األسبوع

اب تح الحسالحسابات الجارية , ف أنواعالمصرف الفنية , شعبة الحسابات الجارية , الحساب الجاري ,  أقسام 

جارية البات , عمليات السحب , عمليات التحويل , عمليات احتساب الفوائد على الحسا اإليداعالجاري , عمليات 

  0المدينة 

 

  قسم الحسابات الجارية 

 تعريف الحساب الجاري :

لة للتملك ارية قابومستندات تج وأموالبدفعات مختلفة من نقود  األخريسلم كل منهما  أنهو االتفاق بين شخصين على  

ه دفعة سلمه ل بما راألخمنهما حق مطالبة  ألييكون  أنيسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون 

  0 لألداء ومهيأهذا الحساب دينا مستحقا  إقفالواحدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند 

 

 الحسابات الجارية   أنواع

 رصيد ويكون فيها واإليداعالحسابات الجارية الدائنة : وهي حسابات تحت الطلب تتميز بحرية السحب  -1

  0صفرا  أوالحساب دائنا باستمرار 

وفي  ة لعمالئهمعين حسابات الجارية المدينة : وهي الحسابات التي تمثل تسهيالت ائتمانية يقدمها البنك لمدةال -2

  0معينة وتتمثل اغلبها بالسحب على المكشوف حدود مبلغ معين وضمن شروط 

 

 التقسيم القطاعي للحسابات الجارية

 تالية : ال اعاألنولمدينة حسب التوزيع القطاعي الى قسم النظام المحاسبي الموحد الحسابات الجارية الدائنة وا

 1431,  2511مدينة ( القطاع الحكومي  أوحسابات فارية )دائنة 
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 1432,  2512مدينة ( القطاع االشتراكي   أوحسابات فارية )دائنة 

 1433,  2513مدينة ( القطاع المالي  أوحسابات فارية )دائنة 

 1434,  2514القطاع التعاوني  مدينة ( أوحسابات فارية )دائنة 

 1435,  2515مدينة ( القطاع المختلط  أوحسابات فارية )دائنة 

 1436,  2516 شركات /مدينة ( القطاع الخاص أوحسابات فارية )دائنة 

 1437,  2517 أفرادالخاص/ مدينة ( القطاع  أوحسابات فارية )دائنة 

 1438,  2518الخارفي مدينة ( قطاع العالم  أوحسابات فارية )دائنة 

 

 واجبات قسم الحسابات الجارية 

  0فتح الحسابات الجارية للعمالء  -1

  0العمالء واثبات ذلك في السجالت الخاصة  إيداعاتقبول  -2

  0تمكين العمالء من السحب من حساباتهم واثبات ذلك في السجالت الخاصة  -3

  0احتساب الفوائد المدينة على الحسابات الجارية المدينة  -4

  0الرقابة علة الحسابات غير المتحركة  -5

  0حسابات العمالء  كشوفات أعداد -6

  0العام  األستاذالحسابات في السجالت مع الرصيد في سجل  أرصدةمطابقة  -7

 

 المستندات والسجالت الخاصة بقسم الحسابات الجارية 

 الدائن  واألشعارالمدين  األشعار -1

 مستندات القيد المدينة والدائنة  -2

 توقيع العمالء  بطاقات -3

 كشف خالصة الحركة اليومية  -4

 سجل الشيكات الصادرة وسجل الشيكات المعتمدة  -5

 شيكات , طلب فتح حساب , طلب دفتر شيكات (  إيداعنقدي , إيداع نموذج )  -6

 

 المعالجات المحاسبية للحسابات الجارية 

  اإليداع: عمليات  أوال

 ثانيا : عمليات السحب 

 ويل ثالثا : عمليات التح

 رابعا : احتساب الفوائد على الحسابات الجارية المدينة 

 

  اإليداع: عمليات  أوال

 :  أشكالفي الحساب الجاري بثالثة  اإليداعتتم عملية 

 النقدي  اإليداع -1

 بموفب صكوك  اإليداع -2

 بموفب مستند تسوية  اإليداع -3

  النقدي اإليداع -1

رقم  عطائهاوإجيلها الموظف المختص الذي يقوم بتس إلىبنسختين وتسلم  اعإيدالنقدي بتنظيم قسيمة  اإليداعتتم عملية 

 مينأ إلىسلم رقم تسلسل وت وإعطائهاالصندوق لغرض استالم المبلغ والذي يقوم بتسجيلها  أمين إلىتسلسل وتسلم 

 سلم النسخةتمبلغ ال منه باستالم تأييداالصندوق لغرض استالم المبلغ والذي يقوم بدوره بختم القسيمة بختم خاص به 

حساب  لىإ ترحيلها أثباتالمؤظف المختص في الشعبة لغرض  إلى األولىالعميل وترسل  إلىالثانية من القسيمة 

  0العميل 

 القيد المحاسبي يكون بالشكل التالي : 

  181من ح/ النقد في الصندوق    

  143,  251لقطاع المدينة ( حسب ا أوح/ الحسابات الجارية )الدائنة  إلى        

 في حساب الزبون  أعالهالمبلغ  إيداععن 
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 بموجب صكوك  اإليداع-2

 حسب الجهة الصادر منها الصك :  أنواع أربعةفي هذه الحالة ستكون على 

 صكوك مسحوبة على نف  الفرع  -1

 صكوك مسحوبة على فرع داخل المدينة  -2

 صكوك مسحوبة على فرع خارج المدينة  -3

  أخرصرف صكوك مسحوبة على م -4

 

 صكوك مسحوبة على نفس الفرع  -1

ويكون  صكوك داعإيالقسيمة التي يتم تنظيمها ستكون قسيمة  أنالنقدي عدا  اإليداعمشابهة لعملية  اإلفراءاتتكون 

 القيد المحاسبي كما يلي : 

  143,  251المدينة ( حسب القطاع  أومن ح/ الحسابات الجارية )الدائنة       

   143,  251المدينة ( حسب القطاع  أوح/ الحسابات الجارية )الدائنة  لىإ           

 

 ع داخل المدينةصكوك مسحوبة على فر -2

كون مقاصة ويالتحصيل يتم عن طريق ال أال أنصكوك على نف  الفرع  بإيداعالخاصة  اإلفراءاتتتم العملية بنف  

 :  كاألتي اإليداعالقيد المحاسبي لعملية 

  163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  من        

   143,  251المدينة ( حسب القطاع  أوح/ الحسابات الجارية )الدائنة  إلى              

 

 ع خارج المدينةصكوك مسحوبة على فر -3

يتم  لموضوع سوفاوهذا  1445هذه الحالة تعد بمثابة تحويل داخلي يتم توسيط حساب الحواالت الداخلية المبتاعة    

  0الحقا بشكل مفصل  إليهالتطرق 

 

 أخرصكوك مسحوبة على مصرف  -4

  0يتم التعامل به بمثابة تحويل ويوسط حساب الحواالت الداخلية المبتاعة  أيضا

 

 بموجب مستند تسوية  اإليداع -3

 أفراء الة يتمالح في حسابه الجاري وفي هذه أخرىنتيجة معامالت مصرفية  أليهمبالغ تعود  إيداعقد يطلب العميل 

 القيد التالي:

 من ح/ الكمبياالت المخصومة     

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أوح/ الحسابات الجارية )الدائنة  إلى          

 

 ثانيا : عمليات السحب 

 عمليات السحب من الحساب الجاري بطريقتين : تتم 

 السحب بموفب صكوك  -1

 السحب بموفب قيد تسوية  -2

 ب بموجب صكوك السح -1

 القيد التالي :  أثباتيتم  

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أوالحسابات الجارية )الدائنة  من ح/     

  181ح/ النقد في الصندوق  إلى        

 

 السحب بموجب قيد تسوية  -2

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أومن ح/ الحسابات الجارية )الدائنة      

 (  أليهح/ ) الحساب المطلوب تحويل المبلغ  إلى           
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 ثالثا : عمليات التحويل  

لفرع ي نف  افله حساب فاري  أخرعميل  إلىتجري هذه العملية عندما يرغب العميل بتحويل مبلغ من حسابه الجاري 

 ويل ورقملب التح, حيث يتم تنظيم استمارة تحويل يثبت بها رقم حساب العميل طا أخرمصرف  أو أخرفي فرع  أو

   0 حساب المستفيد

 العملية محاسبيا كما يلي :  أثباتويتم 

 القيد التالي :  أثباتكان العميلين لهم حساب فاري في نف  الفرع يتم  أذا -أ

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أومن ح/ الحسابات الجارية )الدائنة         

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أوالدائنة ح/ الحسابات الجارية ) إلى             

 

 كان حساب العميلين في فرعين مختلفين  أذا -ب

  2561 من ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف    -1   

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أورية )الدائنة ح/ الحسابات الجا إلى             

 

 القيد التالي :  أثباتالتسديد يتم  أشعاراستالم  وعند

 163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة        

  2561ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف  إلى           

 

 143, 251ب القطاع ( المدينة حس أو)الدائنة الجارية من ح/ الحسابات    -2

 مذكورين  إلى           

 2561لمصرف ح/ حواالت الفروع المسحوبة على ا            

  4431ح/ عمولة الحواالت  

 

 وعند التسديد يثبت القيد التالي : 

 2561من ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف       

 163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى          

 

 كان حساب العميلين في مصرفين مختلفين  أذا –ج 

 2561مصرف من ح/ حواالت الفروع المسحوبة على ال   -1

 143, 251المدينة حسب القطاع (  أوالحسابات الجارية )الدائنة ح/  إلى           

 

 يثبت القيد التالي :  دالتسدي أشعارعند استالم 

  183من ح/ نقد لدى المصارف المحلية        

 2561ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف  إلى           

 

 143, 251ة حسب القطاع ( المدين أوجارية )الدائنة من ح/ الحسابات ال   -2

 مذكورين  إلى           

 2561ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف            

  4431ح/ عمولة الحواالت    

 

 وعند التسديد يثبت القيد التالي : 

 2561من ح/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف        

 183نقد لدى المصارف المحلية  /الى ح            
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 رابعا : احتساب الفوائد على الحساب الجاري المدين

خاصة بها ود الالقي أثباتشهريا من قبل شعبة الحساب الجاري ويتم  تترتب على الحساب الجاري المدين فوائد تحتسب

 وكما يلي : 

 كما يلي : تساب و( في عملية االح األعداد)النمر  ولتسهيل عملية االحتساب الشهري للفائدة تستخدم المصارف طريقة

  360نسبة الفائدة /× الفائدة = مجموع الناتج الكلي 

 بقاءه  أيامعدد × مجموع الناتج الكلي = الرصيد المدين 

 

 ويثبت القيد التالي بمبلغ الفائدة : 

  143من ح/ الحسابات الجارية المدينة حسب القطاع      

  4422فوائد الحسابات الجارية المدينة  ح/ إلى          

 

 تمارين عامة : 

 العبارات التالية  أكمل/  1س

 -----------صك في الحساب الجاري مسحوب على فرع داخل المدينة يوسط حساب  إيداععند  -1

 ---------------يوسط حساب  أخرصك في الحساب الجاري مسحوب على مصرف  إيداععند  -2

  ---------------------الحساب الجاري يكون الطرف الدائن من القيد  عند سحب مبلغ نقدي من -3

  

ة وذلك لجامعفرع ا نالرافديفيما يلي بعض العمليات المصرفية التي تمت في قسم الحسابات الجارية في مصرف  /2س

  2005خال شهر كانون الثاني من عام 

 سحوب على احد عمالء الفرع دينار م 2000000احد عمالء الفرع صك بمبلغ  أودع 10/1في 

 دينار من حسابه الجاري  100000قام احد العمالء بسحب مبلغ قدره  15/1في 

 لوليد ادينار مسحوب على فرع خالد بن  500000صك بمبلغ  بإيداعدوائر وزارة الصناعة  أحدىقامت  21/1في 

يبلغ  بأنهلما عدينار  10000ء مبلغ قدره العمال ألحدالمدين  الجاريبلغت الفوائد المستحقة عن الحساب  25/1في 

مبلغ  هاأليائد مضافا مع الفو غكامل المبلدينار , وقد قام في اليوم التالي بسداد  200000رصيد ذلك العميل مبلغ قدره 

  0دينار  100000قدره 

  0المعالجات المحاسبية الالزمة في دفاتر فرع الجامعة  أثباتالمطلوب : 

 

  0 آذار ل شهرعمليات التي تمت في شعبة الحسابات الجارية في مصرف الرافدين فرع االعظمية خالفيما يلي ال /3س

موفب بدينار مودعة  150000دينار نقدا و 100000دينار منها )  250000بلغ مجموع المبالغ المودعة  -1

 0شيكات مسحوبة على نف  الفرع ( 

  0دينار  800000بلغ مجموع المبالغ المسحوبة نقدا  -2

  0دينار  50000استحقت فوائد على الحسابات الجارية المدينة بلغ مجموعها  -3

 دين دينار قيدت على حسابه الجاري الم 25000تم تسديد كمبيالة مستحقة على احد العمالء مبلغها  -4

  0 أعالهلعمليات المعالجات المحاسبية الالزمة  أثباتالمطلوب : 

 

ل صل خالي تمت في شعبة الحسابات الجارية لمصرف الرافدين فرع الموبعض العمليات المصرفية الت أدناه /4س

  2006من عام  األولشهر تشرين 

  لمطلوبةاوافق المصرف على فتح حساب فاري دائن باسم السيد محمود بعد تقديم المستمسكات الرسمية  1/10في 

  0دينار  11000000السيد محمود في حسابه الجاري نقدا مبلغ  أودع 5/10في 

الم في نف  سالحساب الجاري للسيد  إلىدينار من حسابه الجاري  6000000طلب السيد ريان بتحويل مبلغ  7/10في 

 المصرف 

ل مصرف دينار في حسابه الجاري مسحوب على السيد خالد عمي 7000000السيد خليل صكا بمبلغ  أودع 11/10في 

  0الرافدين فرع الحمدانية 

  0دينار من حسابه الجاري بموفب صك  4000000ود مبلغ سحب السيد محم 20/10في 

  0 أعالهالمعالجات المحاسبية الالزمة لعمليات  أثباتالمطلوب :  
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الل خارية فيما يلي بعض العمليات المصرفية التي تمت لدى مصرف الرافدين فرع الموصل قسم الحسابات الج /5س

  0الفترات المالية  أحدى

 12000000على فتح حساب فاري مدين ) سحب على المكشوف ( لصالح السيد احمد بمبلغ  وافق المصرف 1/3في 

  0 %10بنسبة فائدة  أشهردينار ولفترة ستة 

  0دينار نقدا من حسابه الجاري المدين  4000000احمد مبلغ السيد حب س 10/3في 

 0دين دينار نقدا من حسابه الجاري الم 3000000احمد مبلغ السيد سحب  25/4في 

  0دينار مسحوب على السيد كريم العميل في نف  المصرف  1500000السيد احمد صك بقيمة  أودع 25/5في 

  0دينار نقدا  500000سحب السيد احمد مبلغ  15/7في 

  0تم قفل الحساب الجاري المدين نقدا مع الفوائد  1/9في 

  0 هأعالالمعالجات المحاسبية الالزمة لعمليات  أثباتالمطلوب : 

 

وتم  دينار نقدا من الزبون ) احمد حسين ( 300000استلم مصرف الرافدين فرع كركوك مبلغ  1/5/ في  6س 

 2000ار عمولة ودين 8000استوفى منها مبلغ  أنحساب الزبون ) ياسر علي ( احد زبائن فرع ديالى بعد  إلىتحويلها 

  0دينار مصروفات اتصال 

 فرع ديالى بالحوالة  إلى أشعارمصرف كركوك  أرسل 2/5في 

 في حساب الزبون الجاري الدائن  وأودعهااستلم فرع ديالى الحوالة  6/5في 

  0القيود المحاسبية الالزمة في سجالت كال الفرعين  أفراءالمطلوب : 

 

 عمالء المصرف  ألحدحركة الحساب الجاري المدين لشهر حزيران  أليك/  7س

 دينار  1000000 1/6الرصيد في 

 دينار  2000000سحب صك بمبلغ  5/6في 

 دينار  300000نقدا  أودع 8/6في 

 دينار  200000ى فرع داخل المدينة بمبلغ لصك مسحوب ع أودع 10/6في 

 دينار  2000000سحب صك بمبلغ  15/6في 

 دينار  300000سحب صك بمبلغ  20/6في 

 دينار  500000نقدا  أودع 25/6في 

 دينار  1500000سحب صك بمبلغ  27/6في 

 %10ا المصرف يحتسب فائدة قدره أنعلمت  أذاالمطلوب : تصوير كشف الحساب الجاري في نهاية شهر حزيران 

  0على الرصيد المدين 

 

 تمت المعامالت المالية في مصرف الرافدين فرع الدور  /8س

لديه حساب  العميل علي الذي إلىدينار من حسابه الجاري الدائن  100000طلب العميل قاسم تحويل مبلغ  2/4في 

 فاري مدين في نف  الفرع 

ذي لديه حساب العميل كريم ال إلىدينار من حسابه الجاري الدائن  300000طلب العميل محمد تحويل مبلغ  10/5في 

  0فاري دائن في مصرف الرافدين فرع تكريت 

د الذي له حساب العميل احم إلىالدائن دينار من حسابه الجاري  500000طلب العميل حسين تحويل مبلغ  1/6في 

 حساب فاري مدين في مصرف الرشيد فرع سامراء 

مصاريف ودينار  10000العمولة على الحواالت كانت  أنعلمت  أذافي سجالت الفروع  المطلوب : تسجيل القيود

 0دينار  5000االتصال 
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 الخامس والسادس :  األسبوع

بية حاسمالمعالجة ال ,المبالغ , عمليات احتساب الفوائد المستحقة على الودائع  إيداع شعبة الودائع الثابتة , عمليات

قاق , الستحالخاصة بسحب الودائع قبل موعد االستحقاق , المعالجة المحاسبية الخاصة بسحب الودائع في موعد ا

  0وائد فالوديعة بدون  أصلالمعالجة المحاسبية لتجديد الوديعة مع الفوائد والمعالجة المحاسبية لتجديد 

  قسم الودائع الثابتة 

ع التزامه ممهني الوديعة : هي عقد يخول المصرف بمقتضاه تملك النقود المودعة والتصرف بها بما يتفق مع نشاطه ال

  0برد مبلغها للمودع بالتاري  المتفق عليه مقابل فائدة يدفعها المصرف لصاحب الوديعة 

ك ن قبل البنملمحددة الودائع التي تحدد مدتها مسبقا وتدفع المصارف عليها الفائدة ا نواعأاحد  يالثابتة هوالوديعة 

ثة لثابتة بثاليعة االمركزي , وفي حالة سحبها قبل الموعد المحدد يحرم صاحبها من الفائدة , وقد تم تحديد مدة الود

  0احد مضاعفتها  أوشهور 

 تة الخاصة بفتح حساب الوديعة الثاب اإلجراءات

 التقسيم القطاعي للودائع الثابتة 

تخضع بدونه و أو بإنذار محدد وقابلة للسحب ألفلالمبالغ المودعة بالعملة المحلية  بأنهاحددها النظام المحاسبي الموحد 

 :  األتي إلىالفائدة المصرفية المقررة من قبل البنك المركزي وتقسم  ألسعار

 25311ي / قطاع حكوم وبإنذارالودائع الثابتة 

  25312/ قطاع اشتراكي  وبإنذارالودائع الثابتة 

 25313/ قطاع مالي  وبإنذارالودائع الثابتة 

 25314/ قطاع تعاوني  وبإنذارالودائع الثابتة 

 25315/ قطاع مختلط  وبإنذارالودائع الثابتة 

 25316/ قطاع خاص /  شركات  وبإنذارالودائع الثابتة 

   25317 أفراد/ قطاع خاص /  وبإنذارالودائع الثابتة 

  25318/ قطاع العالم الخارفي  وبإنذارالودائع الثابتة 

 

 للودائع الثابتة  المعالجات المحاسبية

   اإليداع: أوال

 ثانيا: احتساب الفوائد 

 ثالثا: سحب الوديعة 

 

  لحساب الوديعة الثابتة  اإليداع: أوال

 النقدي  اإليداع -1

 ية بموفب مستند تسو اإليداع -2

 بموفب صكوك  اإليداع -3

 

 النقدي  اإليداع -1

  181من ح/ النقد في الصندوق      

 2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/ الودائع الثابتة  إلى          

 

 بموجب مستند تسوية  اإليداع -2

 من ح/ الحساب المختص       

 2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/ الودائع الثابتة  إلى         

 

 بموجب صكوك  اإليداع -3

 كان الصك مسحوب على نف  الفرع  أذا -أ

  251من ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاع 

 2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/ الودائع الثابتة  إلى     

  



 11 

 كان الصك مسحوب على فرع داخل المدينة  أذا -ب

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة       

 2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/ الودائع الثابتة  إلى         

 

  أخرعلى مصرف  أوكان الصك مسحوب على فرع خارج المدينة  أذا -ت

  1445من ح/ الحواالت الداخلية المبتاعة            

 مذكورين  إلى                

 2531لقطاعات ( ) حسب ا وبإنذارح/ الودائع الثابتة                 

  4431ح/ عموالت الحواالت                  

  4482ح/ مصروفات االتصاالت المستردة                  

 

 ثانيا : احتساب الفوائد 

 المدة × نسبة الفائدة × الفائدة = مبلغ الوديعة 

 ماأفائدة ,  ميل أيق فال تترتب للعسحبت الوديعة قبل موعد االستحقا فإذاوتحتسب الفائدة في موعد استحقاق الوديعة 

لغاية نهاية  أخرىثبت مرة ومن ثم ي 31/12قيد الفوائد لغاية  أثباتالوديعة فيتم  أمدانتهت السنة المالية ولم ينتهي  أذا

 الوديعة وكما يلي :  أمد

 3422من ح/ الفوائد الودائع الثابتة       

  26631ح/ الفوائد المستحقة  إلى          

 

 الثا : سحب الوديعة ث

 سحب الوديعة في موعد االستحقاق   -1

 من مذكورين 

  2531) حسب القطاعات (  وبإنذارالودائع الثابتة ح/

  3422ح/ فوائد الودائع النقدية      

  181ح/ النقد في الصندوق  إلى          

 

  الوديعةطلب العميل تجديد  أذا -2

 من مذكورين      

  2531) حسب القطاعات (  وبإنذار ح/الودائع الثابتة

  3422ح/ فوائد الودائع النقدية      

  2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/الودائع الثابتة  إلى     

  

 الوديعة ولم يرافع العميل المصرف  أمدانتهى  أذا -3

 من مذكورين       

  2531) حسب القطاعات (  وبإنذارح/الودائع الثابتة 

  3422ئد الودائع النقدية ح/ فوا     

  2697ح/ الودائع المستحقة وغير المطالب بها  إلى        

 

 تمارين : 

ينار نقدا د 8000000الربيعين مبلغ  أماحد زبائن القطاع الخاص لمصرف الرافدين فرع  أودع 1/5/2008في  /1س

  0سنويا  %20كوديعة ثابتة مدتها سنة واحدة وبفائدة قدرها 

  0الالزم  1لم يرافع الزبون المصرف وتم اتخاذ 1/5/2009في 

  0الربيعين  أمفي سجالت فرع  أعالهالمطلوب : تسجيل العمليات 
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نقدا  دينار 6000000احد زبائن القطاع الخاص لمصرف الرافدين فرع الجامعة مبلغ  أودع 1/6/2000في  /2س

 سنويا  %12كوديعة ثابتة مدتها سنة واحدة وبفائدة قدرها 

  0وفي تاري  االستحقاق طلب الزبون سحب مستحقاته نقدا 

  0الربيعين  أمفي سجالت فرع  أعالهالمطلوب : تسجيل العمليات 

 

سنويا وقد  %10بفائدة  أشهردينار وديعة ثابتة نقدا لمدة ستة  1000000احد العمالء مبلغ  أودع 1/3/2001في  /3س

  0ينار د 1000استوفى المصرف رسم طابع مالي قدره 

  0مبلغ الوديعة  إلىالفوائد  إضافةبعد  أخرى أشهر 3طلب العميل تجديد الوديعة لمدة  31/8في 

 سحب العميل مبلغ الوديعة مع الفوائد نقدا  30/11في 

  0الربيعين  أمفي سجالت فرع  أعالهالمطلوب : تسجيل العمليات  

 

بلغ فرع الموصل عل تنظيم وديعة نقدية ثابتة بماتفق السيد عامر مع مصرف الرافدين  1/2/2007في  /4س

 إلى إضافةميل سنويا وتم تسديد المبلغ من الحساب الجاري الدائن للع %10بفائدة  أشهردينار لمدة ستة  2500000

  0دينار  1000رسم الطابع المالي وقدره 

ذلك  د وتم لهمدة سنة دون الفوائل ةالنقدية الثابترافع السيد عامر المصرف وطلب تجديد الوديعة  1/8/2007في 

  0واستلم الفوائد نقدا 

  0تم احتساب الفوائد على الوديعة النقدية الثابتة للسيد عامر  31/12في 

 دينار من الوديعة نقدا وتجديد الباقي 15000000رافع السيد عامر المصرف وطلب صرف  20/4/2008في 

  0حساب التوفير العائد له  إلىغها مع الفوائد وتحويل مبل أشهركوديعة نقدية ثابتة لمدة ستة 

 

 :  والثامن السابع األسبوع

مليات يل , ع, عمليات السحب , عمليات التحو اإليداعشعبة ودائع التوفير , شروط فتح حساب التوفير , عمليات 

  0احتساب الفوائد 

  قسم ودائع التوفير 

 فتح حساب التوفير  إفراءات

  0ب بموفب استمارة مصرفية معدة لهذا الغرض تقديم طلب بفتح الحسا -1

  0لعميل ذلك ابعد الموافقة على الطلب يزود العميل بدفتر خاص لحساب التوفير يحمل رقم الحساب المصرفي ل -2

 يخصص لكل عميل بطاقة خاصة وصفحة في سجل التوفير تثبت به المعلومات الخاصة بالعميل وحركة -3

  0والسحب  اإليداع

 حاسبية لحساب التوفير المعالجات الم

  اإليداععمليات  -1

 عمليات السحب  -2

 احتساب الفوائد  -3

  اإليداععمليات  -1

 النقدي :  اإليداع -أ

  181من ح/ النقد في الصندوق        

  2521ح/ حسابات التوفير  إلى            

 

 بموفب قيد تسوية  اإليداع -ب

 من ح/ ) الحساب المختص (       

 2521ح/ حسابات التوفير  ىإل           

 

 بموفب صك  اإليداع -ت

 كان الصك مسحوب على نف  الفرع  أذا -1  

  251من ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاع   

 2521ح/ حسابات التوفير  إلى       
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 كان الصك مسحوب على فرع داخل المدينة  أذا -2

  163 من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة          

  2521ح/   حسابات التوفير  إلى               

 

 أخرمصرف  أولمدينة خارج ا أخركان الصك مسحوب على فرع  أذا -3

  1445من ح/ الحواالت الداخلية المبتاعة         

 مذكورين  إلى              

  4431ح/ عمولة الحواالت الداخلية              

  4482التصاالت المستردة ح/مصروفات ا              

 2521حسابات التوفير  ح/              

 

 عمليات السحب  -2

 السحب النقدي :  -1

 2521من ح/ حسابات التوفير       

  181ح/ النقد في الصندوق  إلى           

 

 السحب بموفب قيد تسوية :  -2

  2521من ح/ حسابات التوفير      

 لمختصح/ الحساب ا إلى          

 احتساب الفوائد  -3

سنة هاية النخالل الشهر وتتم هذه العملية في  األقلحسابات التوفير على الرصيد  ألصحابتحتسب المصرف فوائد 

 , وحسب المعادلة التالية :  األعدادالمالية وتسمى بطريقة 

 بقاءه  أشهرعدد × خالل الشهر  األدنىالعدد = الرصيد 

  12نسبة الفائدة /×  األعداد = مجموعالفائدة السنوية 

 

 : تمارين 

ي فيما يلي العمليات التي فرت على حسابات التوفير المفتوحة لدى مصرف الرافدين فرع الموصل ف /1س

  0باسم السيد محمد  31/12/2006ولغاية  1/1/2006

  0دينار  12000000 التوفيركان الرصيد النقدي في حساب  1/1في 

  0دينار مسحوب على عميل لدى نف  المصرف  4000000غ صك بمبل أودع 25/3في 

  0دينار مسحوب على عميل مصرف الرافدين فرع ربيعة  2000000صك بمبلغ  أودع 1/4في 

  0دينار  5000000سحب نقدا من حساب التوفير مبلغ  16/4في 

  0دينار في حساب التوفير  1000000نقدا مبلغ  أودع 1/5في 

  0في حسبه الجاري  وأودعهدينار  3000000رصيده مبلغ سحب نقدا من  30/7في 

  0طلب السيد محمد قفل حساب التوفير واستالم كافة المبالغ المستحقة له نقدا  1/11في 

  0ويا سن %12 في سجالت المصرف علما بان نسبة الفائدة أعالهقيود اليومية الالزمة للعمليات  أثباتالمطلوب : 

 

  0( دينار 1500000) 1/1/2005وفير ألحد زبائن المصرف في كان رصيد حساب الت /2س

  0دينار نقدا  500000سحب الزبون مبلغ  4/3في

  0دينار نقدا  750000أودع مبلغ  7/7في

  0سنويا  %12تم احتساب الفائدة على الحساب أعاله البالغة  31/12في 

  0 31/12 ير فيالت المصرف وبيان رصيد حساب التوفالمطلوب : أثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات أعاله في سج

  0( دينار 2000000) 1/1/2008كان رصيد حساب التوفير ألحد زبائن المصرف في   /3س

  0دينار نقدا  100000سحب الزبون مبلغ  7/2في 

  0دينار نقدا  1500000أودع مبلغ  9/6في 
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  0دينار نقدا  1000000سحب الزبون مبلغ  6/11في 

  0سنويا  %12تم احتساب الفائدة على الحساب أعاله البالغة  31/12في 

  0 31/12 ير فيالمطلوب : أثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات أعاله في سجالت المصرف وبيان رصيد حساب التوف

 

 نفيما يلي العمليات التي فرت على حسابات التوفير المفتوحة لدى مصرف الرافدين فرع الموصل م /4س

 سنويا . %12باسم السيد محمود بسعر فائدة  31/12/2001ولغاية  1/1/2001

 دينار . 6000000كان الرصيد النقدي في حساب التوفير 1/1في 

 في حساب التوفير .  3000000أودع نقدا مبلغ  15/3في 

 دينار مسحوب على عميل مصرف الرافدين فرع ربيعة . 2000000أودع صك بمبلغ  2/4

 دينار . 5000000قدا من حساب التوفير مبلغ سحب ن 1/5

 حساب التوفير أودعه في حسابه الجاري . ندينار م 3000000سحب مبلغ  30/7

ر أشه 6مدة ابتة لطلب السيد محمود قفل حساب التوفير مع الفوائد وإيداع رصيده في حساب الودائع النقدية الث 1/11

 سنويا . %10وبفائدة 

 غ الوديعة مع الفوائد نقدا للعميل محمود .تم تسديد مبل 1/5/2002

  إثبات القيود المحاسبية الالزمة للعمليات أعاله . المطلوب /
     

 -التاسع والعاشر والحادي عشر : األسبوع
ي نفاس خصم الكمبياالت , خصم الكمبيالة قبل تاريخ االستحقاق لصالح زباائن المصارف الا ين لهام حساابات جارياة فا

  0في السداد  تأخيره أو, المعالجة المحاسبية لرفض الزبون المدين التسديد  أخرىرف مصا أوالمصرف 

  -التجارية : األوراققسم 
  أوال: الكمبياالت 

   ثانيا:الحواالت 

 ثالثا: سندات القبض 

 رابعا: السندات برسم التحصيل  

 خامسا: السفاتج 

 الحواالت الداخلية سادسا : 

 أوال: الكمبياالت 
 صم: عمليات الخ

 التالية :  اإلفراءاتيتم خصم الكمبياالت لعمالء المصرف الذين لديهم تسهيالت مصرفية ووفق 

 تقديم طلب وفق استمارة معدة لهذا الغرض  -1

 من توفر الشروط القانونية والمصرفية فيها  للتأكدتدقق المعاملة والكمبيالة المراد خصمها  -2

 ة شطب في الكمبيال أومن عدم وفود حك  التأكد -3

 

 -المعالجات المحاسبية الخاصة بها :

  : تسجل عملية الخصم بموفب القيد التالي 

 1441من ح/الكمبياالت المخصومة     

 مذكورين  إلى        

 44231ح/فوائد الكمبياالت والحواالت المخصومة         

 4482ح/مصروفات االتصاالت المستردة         

 26663حقة ح/رسوم طوابع مالية مست        

 143ح/الحسابات الجارية المدينة         

 

   القيد التالي : أثباتعند تسديد الكمبيالة في موعد االستحقاق يتم 

 181من ح/النقد في الصندوق      

 1441ح/الكمبياالت المخصومة  إلى        
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  الي : القيد الت أثباتفي حالة عدم تسديد الكمبيالة في موعد االستحقاق فيتم  أما 

 251من ح/الحسابات الجارية الدائنة        

  1441ح/ الكمبياالت المخصومة  إلى           

 : تمارين 

 ديناار لصاالح احاد عمالئاه 4000000بخصم كمبيالاة بمبلاغ  3قام مصرف الرافدين فرع رقم  2000 1/11في  /1س

دينااار ورسااوم قاادرها  4000يف قاادرها ساانويا وقااد تقاضااى المصاارف مصااار %10بفائاادة  1/3/2001بتاااري  تسااتحق

لكمبيالاة الحساب الجاري المدين للعميال علماا باان الشاخص المساحوب علياه ا إلىصافي المبلغ  إضافةدينار وتم  1000

  0هو في داخل المدينة 

ساااب رفااض الشااخص المسااحوب عليااه الكمبيالااة تسااديد قيمتهااا وقااد تاام اسااتقطاع مبلااغ الكمبيالااة ماان الح 1/3/2001فااي 

  0لجاري للعميل المستفيد ا

  0المعالجات المحاسبية الالزمة  أثباتالمطلوب :

   

ن مااحد عمالئه  ألمردينار  1000000الربيعين كمبيالة بمبلغ  أمخصم مصرف الرافدين فرع  31/3/2002في  /2س

صاافي  افةإضالخصم وتم هو نف  تاري  تقديمها ل إنشائهاسنويا وكان تاري   %10بفائدة  أشهر 6القطاع الخاص مدتها 

  0المبلغ للحساب الجاري المدين للعميل 

  0تم تسديد الكمبيالة نقدا من قبل المدين  30/9/2002في 

 4/10فاي  إنشاائهاديناار وكاان تااري   2500000تم خصم كمبيالة ثانية من قبال المصارف مبلغهاا  31/10/2002في 

 صاافي إضاافةدينار وتام  4000بريد  وأفور %10ة بنسبة وقد استوفى المصرف فائدة سنوي 4/4/2003وتستحق في 

   0مبلغ الكمبيالة للحساب الجاري المدين للعميل 

تام اساتقطاع قام المصرف بمطالبة المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة فرفض المدين تسديد مبلاغ الكمبيالاة و 4/4/2003في 

 0مبلغها من الحساب الجاري للعميل المستفيد 

  0المعالجات المحاسبية الالزمة  تأثباالمطلوب :

 ثانيا : الحواالت
لذي قدمت له غير مدينة الفرع ا أخرىعبارة عن كمبيالة يكون المدين موفود في مدينة  بأنهاتعرف الحوالة المخصومة 

 فرع المصرف في منطقة المدين لغرض تحصيلها إلى إرسالهايترتب  األساسلغرض الخصم وعلى هذا 

 بض ثالثا:سندات الق
ن ماساندات قابض الن الغارض  أنهااالحواالت المخصومة المرسلة للفروع لغرض التحصيل تعامل في الفاروع علاى  أن

  0هو قبض قيمتها من المدين  إرسالها

 -المعالجات المحاسبية الخاصة بالحواالت المخصومة :

 القيد التالي  أثباتعند خصم الحوالة لدى الفرع يتم  -1

 1442المخصومة  من ح/ الحواالت       

 مذكورين  إلى          

 44231والحواالت المخصومة  تالكمبياالح/ فوائد           

 44232ح/ عمولة الحواالت المخصومة            

 4482ح/ مصروفات االتصاالت المستردة            

  143ح/ حسابات فارية مدينة حسب القطاعات                 

 

 الفرع المسحوب عليه  إلىوالة الح إرسالقيد  -2

   163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة         

  1442ح/ الحواالت المخصومة  إلى             

 

 

 صمت فيه الحوالة بالشكل التالي :خقيد المراقبة لدى الفرع الذي  أثباتيتم  اإلرسالوفي نف  تاري  -3

  1968الفروع  إلى من ح/ الحواالت المخصومة المرسلة        

  2968الفروع  إلىح/ مقابل الحواالت المخصومة المرسلة  إلى             
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 القيد التالي : بإثباتيقوم  أليهالحوالة من قبل الفرع المحول  أشعارعند استالم  -4

 1443من ح/ سندات القبض       

   163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى          

 

 القيد التالي : أثباتيتم  أليهلحوالة من قبل الفرع المرسل عند تحصيل ا -5

 181من ح/ النقد في الصندوق         

   1443ح/سندات القبض  إلى            

 

 قبة التسديد من قبل الفرع المرسل يتم فقط عك  قيد المرا أشعارعند استالم -6

  2968الفروع  إلىمن ح/ مقابل الحواالت المخصومة المرسلة     

  1968الفروع  إلىح/ الحواالت المخصومة المرسلة  إلى        

 

      -الي :اثباات القياد التاالفارع المرسال و إلاىالحوالاة  أعادةيتم  أليهلم يتم تحصيل الحوالة من قبل الفرع المرسل  أذا أما-7

   163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة من 

  1443ح/ سندات القبض  إلى    

 

  -القيد التالي : أثباتند استالم الحوالة من قبل الفرع المرسل وذلك لعدم التحصيل يتم ع-8

 1691التسديد  متأخرةمن ح/ مدينو ديون      

   163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى        

  0يتم عك  قيد المراقبة  أيضاوبعدها 

 

  -:تمارين

تحق ديناار تسا 2000000بكمبيالة للخصم قيمتها  3الرافدين فرع رقم  تقدم احد عمالء مصرف 1/3/2000في  /1س 

لمباالغ امدينة البصرة وقد وافق الفارع علاى عملياة الخصام بعاد اساتقطاع  ةنسكمسحوبة على احد  1/9/2000الدفع في 

في المبلاغ صاا إضافةدينار ( وقد تم  1000بريد  وأفوردينار  10000وعمولة قدرها  %10التالية )فائدة سنوية بنسبة 

  0الحساب الجاري للعميل  إلى

  0 7/3مصرف الرافدين فرع البصرة الذي استلمها بدوره بتاري   إلىالكمبيالة  إرسالتم  4/3في 

 -: األتيبافتراض  1/9في 

  0فرع الموصل بذلك  أشعارقام فرع البصرة بتحصيل قيمة الكمبيالة نقدا وتم   -أ

  5/9 في األشعارفرع الموصل بذلك والذي استلم  أشعارمة الكمبيالة وتم لم يتمكن فرع البصرة من تحصيل قي -ب

  0قام العميل بتسديد قيمة الكمبيالة نفدا  7/9في 

  0قيود اليومية الالزمة   أثباتالمطلوب :

 

تساااتحق الااادفع بتااااري   1/4/2007 إنشاااائهاديناااار تااااري   1000000قااادمت كمبيالاااة بمبلاااغ  5/4/2007فاااي  /2س 

رع مصرف الرافدين فارع بغاداد وكاان المادين فيهاا مان مديناة الكاوت عمايال لادى مصارف الرافادين فا إلى 1/8/2007

مان مبلاغ  %2سانويا وعمولاة تحصايل  %9الكوت ووافق المصرف علاى خصامها علماا باان المصارف يتقاضاى فائادة 

  0دينار عن كل حوالة  1000بريد قدرها  وأفورالكمبيالة 

ن بموعاد للعميال المادي أشاعار وأرسالالكوت الكمبيالة المخصومة وتم تسجيلها في سجالته استلم فرع  12/4/2007في 

  0التسديد  

  0فرع بغداد بذلك  أشعارتم تحصيل قيمة الكمبيالة من قبل فرع الكوت وتم  1/8/2007في 

  0قيود اليومية الالزمة   أثباتالمطلوب :
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 رابعا :السندات برسم التحصيل 
مالياة تاودع لادى المصارف بغارض التحصايل نياباة عان حاملهاا ويشاترط المصارف  أوتجارياة  أوراقعن وهي عبارة 

 -للقيام بهذه العملية ما يلي :

 

  0يكون للمودع حساب فاري في المصرف  أن  

  0تتوفر في السند الشروط القانونية والمصرفية  أن  

  -فرعين : إلىوتقسم السندات برسم التحصيل 

  1966التحصيل لدى المصرف  السندات برسم -1

  1967السندات برسم التحصيل لدى الفروع  -2

  

  1966السندات برسم التحصيل لدى المصرف  -1
ذه اسابية لمثال هاوتكون المعالجة المح لإليداعفي نف  مدينة الفرع التي قدمت فيه  أداءهاوهي السندات التي يكون مكان 

 -: يأتيالحاالت كما 

  -القيد المراقبة التالي : ثباتأالسند يتم  إيداععند -أ

  1966من ح/ السندات برسم التحصيل لدى المصرف     

  2966ح/ مقابل السندات برسم التحصيل لدى المصرف  إلى        

 

 -ويتم استيفاء عمولة تحصيل من الحساب الجاري للعميل المستفيد بالشكل التالي :

 اعات من ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القط   

  44233ح/ عمولة السندات برسم التحصيل  إلى      

 

  -القيد التالي : إثباتند تحصيل قيمة السند في تاري  االستحقاق يتم ع -ب

  181من ح/النقد في الصندوق      

 251ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات  إلى         

 

 -ل( بالشكل التالي :ثم يجري بعد ذلك عك  قيد المراقبة )المتقاب -ت

  2966من ح / مقابل السندات برسم التحصيل لدى المصرف        

  1966ح/ السندات برسم التحصيل لدى المصرف  إلى         

 

  0لمراقبة فقط اصاحبه وعك  قيد  إلىالسند  أعادةتحصيل السند في تاري  االستحقاق فيتم  أمكانيةفي حالة عدم  أما -ث

  

   1967لتحصيل لدى الفروع السندات برسم ا -2
 أودعاتلاذي غير مديناة الفارع ا أخرىفي مدينة  أدائهاوهي السندات التي تودع في احد الفروع المصرفية ويكون مكان 

 -: احد فروع المصرف لغرض تحصيل قيمتها ويتم معالجة ذلك محاسبيا كما يلي إلى إرسالهافيه وهنا البد من 

 -القيد التالي : أثباتض التحصيل يتم السند لدى الفرع لغر إيداععند  -1

  1967من ح/ السندات برسم التحصيل لدى الفروع       

  2967ح/مقابل السندات برسم التحصيل لدى الفروع  إلى         

 

 -وتستوفى عمولة تحصيل من الحساب الجاري للعميل المستفيد بالقيد التالي :

 251لقطاعات من ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب ا    

  44233ح/ عمولة السندات برسم التحصيل  إلى       

 

 ياد المراقباةق أثباات)المسحوب عليه( لغرض تحصيله في تاري  استحقاقه يتم  األخرعند استالم السند من قبل الفرع  -2

 -التالي :

  1966من ح/ السندات برسم التحصيل لدى المصرف    

  2966لتحصيل لدى المصرف ح/ مقابل السندات برسم ا إلى       
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 -القيد التالي : أثباتعند تحصيل مبلغ السند من قبل الفرع المسحوب عليه يتم  -3

 181من ح/ النقد في الصندوق      

   163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى         

 

 -قيد المراقبة بالشكل التالي : إلغاءويتم في نف  التاري  

  2966ات برسم التحصيل لدى المصرف  من ح / مقابل السند  

    1966ح/ السندات برسم التحصيل لدى المصرف  إلى     

 

 -القيد التالي : أثباتبتحصيل قيمة السند من قبل الفرع المرسل يتم  أشعارعند استالم  -4

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة        

 251حسب القطاعات ح/ الحسابات الجارية الدائنة  إلى           

 

 قيد المراقبة  إلغاءومن ثم 

  2966من ح/ مقابل السندات برسم التحصيل لدى الفروع    

  1967ح/ السندات برسم التحصيل لدى الفروع  إلى       

 

 -: تمارين 

  2005بعض العمليات المصرفية التي تمت في مصرف الرشيد فرع الدواسة خالل عام  األتي /1س

ة علاى مساحوب 1/5ديناار تساتحق الادفع فاي  10000000احد عمالء الفرع بكمبيالة للتحصيل قيمتها  تقدم 1/4في  -1

ديناار  5000ديناار عمولاة  30000احد سكنة الموصل وقاد وافاق الفارع علاى عملياة التحصايل مقابال المباالغ التالياة ) 

  0بريد ( وقد تم استقطاعها من الحساب الجاري الدائن للعميل  أفور

ة علاى مساحوب 1/6ديناار تساتحق الادفع فاي  5000000تقدم احد عمالء الفرع بكمبيالة للتحصيل قيمتها  15/4في  -2

 أفاورديناار  1000ديناار عمولاة  15000احد سكنة االنبار وقد وافق الفرع على عملية التحصيل مقابل المبالغ التالية )

  0بريد ( وقد تم استالمها نقدا 

  0مصرف الرشيد فرع االنبار بغرض التحصيل  إلى الكمبيالة إرسالتم  17/4في  -3

  0استلم فرع االنبار الكمبيالة  20/4في  -4

  0نقدا  1/4تمكن الفرع من تحصيل قيمة الكمبيالة المقدمة بتاري   1/5في  -5

  0 7/6 بذلك بتاري  أشعارناوقد تم  أليهلم يتمكن فرع االنبار من تحصيل قيمة الكمبيالة المرسلة  1/6في  -6

 المعالجات المحاسبية الالزمة في كل من فرع الدواسة والفروع ذات العالقة أثباتلوب : المط

 

ء لغرض دينار من الزبون عال 1000000استلم مصرف الرافدين فرع الوحدة كمبيالة بمبلغ  2/6/2001في   /1س

رف استوفى المص مسحوبة على السيد طه رشيد الموفود في نف  المدينة وقد 16/9/2001التحصيل تستحق في 

 دينار نقدا . 5000عمولة تحصيل البالغة 

ك طلب السيد عالء من المصرف خصم الكمبيالة التي بحوزة المصرف فوافق المصرف على ذل 16/6/2001في 

ي المبلغ إلى دينار وتم تسوية المبلغ وإضافة صاف 4000دينار وأفور بريد  1000سنويا ورسوم قدرها  %18بفائدة 

 اري الدائن للزبون .الحساب الج

 سدد السيد طه رشيد قيمة الكمبيالة نقدا. 16/9/2001في 

  إثبات القيود المحاسبية الالزمة للعمليات أعاله . المطلوب /

 

 خامسا: السفاتج 
ا على بناء وهي أحدى الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمواطنين ألمر الجهات الحكومية وغير الحكومية

 لمصرفااطنين وبمعنى أخر انه ال يشترط أن يكون الشخص لديه حساب فاري لدى المصرف , حيث يقوم طلب المو

  0بهذه العملية مقابل عمولة يتقاضها عند تحرير السفتجة 

 قيد تحرير السفتجة لصالح العميل أو المواطن الذي يرغب بتحرير السفتجة : 
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  181من ح/ النقد في الصندوق     

  251لحسابات الجارية أو ح/ ا    

 إلى مذكورين          

 2562ح/ السفاتج المسحوبة على المصرف           

 4471ح/ عمولة إصدار السفاتج واعتماد الشيكات            

 

 قيد صرف السفتجة من قبل المصرف لصالح الجهة المستفيدة : 

 2562من ح/ السفاتج المسحوبة على المصرف       

 181إلى ح/ النقد في الصندوق             

 

  تمارين : 

ار لغرض دين 2000000طلب السيد صفاء تنظيم سفتجة ألمر الشركة العامة للسيارات بمبلغ  16/8/2006في  /1س

عامة كة التسديد دفعة مقدمة للتسجيل على سيارة صالون وقد قدمت السفتجة المذكورة إلى المصرف من قبل الشر

بلغ ملغرض إيداعها بحسابها الجاري الدائن لدى المصرف علما أن المصرف استوفى  25/8للسيارات بتاري  

  0دينار عمولة إصدار السفتجة نقدا  40000

            0ثبات قيود اليومية الالزمة أ -المطلوب :

لبسة الجاهزة لتحرير سفتجة ألمر معمل األ 3تقدم احد المواطنين بطلب إلى مصرف الرافدين فرع رقم  5/2في   /2س

وقد  دينار 30000دينار وقد وافق المصرف على هذا الطلب مقابل عمولة قدرها  3000000في الموصل بقيمة 

  0تقاضى كامل المبلغ نقدا 

  0قدم معمل األلبسة الجاهزة السفتجة إلى الفرع وطلب إضافتها إلى حسابه الجاري الدائن  8/2في 

                 0زمة الأثبات قيود اليومية ال -المطلوب : 

                                               

 : الحواالت الداخليةسادسا
 إلىالمسحوب عليه بان يدفع  أخرشخص  إلىاحب غير معلق على شرط صادر من الس أمر بأنها -يقصد بالحوالة :

  0مبلغا معينا من النقود في مكان وزمان معينين  ألمره أوشخص ثالث 

تطلب يوهذا  ويصطلح مصرفيا على الحوالة التي تنظم في العراق وتتعامل بها فروع المصارف بالحواالت الداخلية

  -توفر الشروط التالية :

  0 أدائهاومكان  إنشائهامكان  -1

  0يكون مبلغها بالدينار العراقي  أن -2

  0استحقاق الدفع عند االطالع  -3

  -مايلي : إلىا وتقسم الحواالت الداخلية من حيث طبيعته

 لحواالت الداخلية المبتاعة ا -2الحواالت الداخلية المباعة   -1

 

 الحواالت الداخلية المباعة -1
ي فا أخارمساتفيد  إلاىغيار عميال تحويال مبلاغ  أوينشا هذا النوع من الحواالت عندما يطلب شخص ما عميال للمصارف 

جرى الالزم يقدم طلبا بذلك وبعد حصول الموافقة عليه ي أنالمصرف بعد  إلىحيث يقوم الشخص بدفع المبلغ  أخرمكان 

  0المصرفية المختصة  األقساممن قبل 

  -المعالجات المحاسبية الخاصة بها :

 القيد التالي : أثباتعند استالم مبلغ الحوالة يتم  -1

 النقد في الصندوق  /من ح        

 الحسابات الجارية  /أو ح         

 ينمذكور إلى            

 2564الحواالت الداخلية المباعة  /ح            

  4482مصروفات االتصاالت المستردة  /ح            

  4432عمولة الحواالت الداخلية  /ح            
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  -)المستفيد ( لغرض تسديد قيمة الحوالة : األخرالمصرف  إلىدائن  أشعار إرسالبعد ذلك يتم  -2

 2564لية المباعة من حـ/ الحواالت الداخ      

  163حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى          

 

  -القيد التالي : أثبات) المستفيد ( يتم  األخروعند استالم الحوالة من قبل الفرع  -3

  163من حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة      

  2561حـ/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف  إلى          

 

  -القيد التالي  : أثباترافعة المستفيد الستالم مبلغ الحوالة يتم وعند م -4

  2561من حـ/ حواالت الفروع المسحوبة على المصرف         

 181حـ/ النقد في الصندوق  إلى          

  

 تمارين عامة 

 2000000ه ويل مبلغ قدرحمصرف الرافدين فرع الجامعة لت إلىبطلب  األشخاصتقدم احد  1/3/2007في  /1س

بريد  وأفورينار د 15000احد سكنة محافظة ديالى وقد وافق الفرع على عملية التحويل مقابل عمولة قدرها  إلىدينار 

  0دينار وقد تم استالم كامل المبلغ نقدا  1000قدرها 

  0 5/3مصرف الرافدين فرع ديالى لغرض التحويل والذي استلمه بدوره في  إلى أشعار إرسالتم  2/3في 

   0المستفيد نقدا  إلىتم صرف المبلغ  7/3في 

  0قيود اليومية الالزمة  أثبات -المطلوب :

 

 لمبتاعةالحواالت الداخلية ا -2 
   0هذه الحالة يتم فيها شراء صك من احد عمالء المصرف وهنا سيعامل على انه حوالة داخلية مبتاعة 

 

 -المعالجات المحاسبية الخاصة به ا النوع :

 -القيد التالي : أثباتابتياع )شراء( الصك يتم  عند -1

  1445من حـ/ الحواالت الداخلية المبتاعة      

 مذكورين إلى            

  4432حـ/ عمولة الحواالت الداخلية              

  4482حـ/ مصروفات االتصاالت المستردة               

 طاعات حـ/ الحسابات الجارية حسب الق               

ليه لديه علمسحوب ا أنمن  للتأكد)المسحوبة عليه الحوالة (  األخريقوم المصرف بعد ذلك باالتصال هاتفيا بالفرع  -2

 أثباتتم احب ويرصيد كافي لتسديد قيمة الصك حيث يقوم يتم استقطاع المبلغ مباشرة من الحساب الجاري للعميل الس

  -القيد التالي :

 جارية حسب القطاعات من حـ/ الحسابات ال     

  25192حـ/ الشيكات المحجوزة هاتفيا  إلى          

 

  -الفرع المرسل بالقيد التالي :  إلىدائن  أشعار بإرسال األخربعد هذا يقوم الفرع  -3

   25192من حـ/ الشيكات المحجوزة هاتفيا        

 163حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة  لىإ         

 

  -الدائن من قبل الفرع المرسل بالقيد التالي : األشعاروعند استالم  -4

 163من حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة         

 1445حـ/ الحواالت الداخلية المبتاعة  إلى            

 

تالي في قيد الال أثباتمن الفرع المسحوب عليه بعدم وفود رصيد للمسحوب عليه عندئذ يتم  أشعاروفي حالة ورود  -5

  -فرع المرسل :ال
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 من حـ/ الحسابات الجارية حسب القطاعات         

 1445حـ/ الحواالت الداخلية المبتاعة  إلى              

  4433تسديد الحواالت المبتاعة  تأخيرحـ/ فوائد  إلى              

 

 المدة )من تاريخ الشراء وحتى تاريخ التسديد ( ×النسبة ×الفوائد =قيمة الحوالة 
  -في حالة عدم وفود حجز مع وفود رصيد في المصرف المسحوب عليه يتم تسجيل القيد التالي : -6

 من حـ/  الحسابات الجارية حسب القطاعات )المسحوب عليه (         

  163حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى             

 تمارين 

 2000000جامعة بصك مسحوب على احد سكنة بغداد بقيمة تقدم احد عمالء المصرف الرافدين فرع ال 1/4في  /1س

  -:التالية  ع المبالغالحساب الجاري الدائن للعميل بعد استقطا ىإلالمبلغ  إضافةالحجز الهاتفي تم  أفراءدينار وبعد 

  0بريد  أفوردينار  5000دينار عمولة  2500

 أشعار إرسالتم  في فرع بغداد زمأال أفراءوبعد  5/4 الصك ال الفرع والذي استلمه بدوره بتاري  إرسالتم  2/4في 

  9/4بتاري   أشعاردائن ال فرع الجامعة بقيمة الصك وقد قام فرع الجامعة باستالم 

 0الفرعين  القيود اليومية الالزمة في ك أثبات -المطلوب :

  

 1000000طف بمبلغ وافق مصرف الرافدين فرع المنصور عل شراء صك من العميل مص 2003/ 15/9في  /2س

ك بلغ الصمالمصرف دون حجزه هاتفيا وقد تم خصم المبالغ التالية من  اشتراهدينار مسحوب عل فرع الحلة وقد 

  0دينار (  3000بريد  أفوردينار  2000)عمولة 

 -: األتيعلى فرض  25/9في 

عليه  ما ترتبب المسحوب عليه مفرع المنصور نظرا لعدم توفر الرصيد الكافي في حسا إلىفرع الحلة الصك  أعاد -أ

  0تم خصمها من الحساب الجاري للمستفيد  %10فوائد تاخيرية بنسبة 

 اشعر مصرف الحلة فرع المنصور بتحصيل قيمة الصك من الحساب الجاري للعميل المسحوب عليه   -ب

    0قيود اليومية الالزمة  أثبات -المطلوب :

  

  0ة في بغداد العمليات المصرفية التالية تمت لدى مصرف الرافدين فرع الشورف /3س

ي يدرس الطالب عالء مجيد الذ إلىدينار  1000000رافع السيد ضياء مجيد وطلب تحويل مبلغ  1/8/2000في  -1

 لىإوالة في فامعة الموصل وقد تم تحويل المبلغ بتوسط فرع المصرف في الموصل وقد سدد هذا الفرع قيمة الح

 دينار عموالت نقدا   2000فرع الشورفة استوفى مبلغ  أنعلما  10/8/2000المستفيد نقدا في 

دينار مسحوب على مصرف فرع الموصل وقد  5000000قدم السيد عزيز محمد شيكا بمبلغ  5/8/2000في  -2

بلغ لصالح فرع الدائن بقيد الم أشعارهفرع الموصل  أرسل 12/8وفي  0وافق المصرف على ابتياعه بعد حجزه هاتفيا 

  0تف ها أفوردينار  3000دينار عموالت و 2000هاتف  وأفورفرع الشورفة استوفى عموالت  إنة علما الشورف

المصرف  دينار مسحوب على فرع الموصل وقد اشتراه 1000000محمد شيكا بمبلغ  إبراهيمقدم السيد  14/8في  -3

من فرع  أعيدالشيك المذكور  دينار ولكن 3000بريد  وأفوردينار  5000دون حجزه هاتفيا بعد استقطاع عمولة 

  0دينار  2000ا وقد ترتب عل ذلك فوائد تاخيرية قدره 25/8را لعدم توفر الرصيد واستلمه الفرع بتاري  نظالموصل 

  0في كل من فرعي الشورفة والموصل  أعالهسجيل القيود المحاسبية الالزمة للعمليات ت -المطلوب :

 

 -الثاني عشر والثالث عشر : األسبوع
لمسافرين لياحية الشيكات الس إصدار,التحويل من والى الخارج , األجنبيةقسم التحويل الخارجي ,شراء وبيع العمالت 

  0االعتمادات  إصدار,

  قسم التحويل الخارجي 
 معددة وسيتمت شكالبأوتقدم المصارف التجارية هذه الخدمات  أفنبيةالتحويل الخارفي معناه مبادلة عملة محلية بعملة 

  -دراسة الحاالت التالية :

 الحواالت الخارفية المباعة -1

 الحواالت الخارفية المبتاعة  -2

 الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف  -3
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 الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف برسم التغطية  -4

 شيكات المسافرين  -5

  األفنبيةشراء وبيع العمالت  -6

 

 الحواالت الخارجية المباعة -1
 اء المبلغتم استيفمستفيد خارج القطر حيث ي إلىتحويل مبلغ  األشخاصالنوع من الحواالت عندما يطلب احد  وينشا هذا

التحويل  تإجراءان المترتبة على عملية التحويل وتكو األخرىمع كافة العموالت والمصاريف  األفنبيةالمعادل للعملة 

 على النحو التالي : 

  طلوب بلغ الممن قبل المصرف وبعد الموافقة على عملية التحويل وتثبيت الم يقدم الشخص طلبا وفق نموذج محدد

 -الصندوق ومن ثم يجري القيد التالي : أمين إلىسداده من قبل الشخص ,يبلغ بتسديد المبلغ 

  181من ح/النقد في الصندوق         

 مذكورين إلى             

  2527ح/الحواالت الخارفية المباعة              

  4432ح/ عمولة الحواالت الخارفية              

  4482ح/مصروفات اتصاالت مستردة               

 

   لذي يدفع االبنك المراسل  إلى األولىدفع نموذج مصرفي معد لهذا الغرض من ثالث نس  ترسل  أمريتم تنظيم

  0ى الفرع للمتابعة بنك التغطية والنسخة الثالثة تحفظ لد إلىالحوالة للمستفيد ونسخة 

لمصرف ( لعامة لا اإلدارةشعبة المصارف الخارفية في الفرع الرئيسي ) إلىدائن بقيمة الحوالة ويرسل  أشعاروينظم 

 القيد التالي :  أفراءويتم 

  2572من ح/ الحواالت الخارفية المباعة           

  163ح/الحسابات المدينة المتبادلة  إلى               

 

 أشعارد عند ورومن الفرع المصرفي ويتم متابعة تسديد الحوالة و األشعارشعبة المصارف الخارفية يتم استالم  في 

 تسديد الحوالة من بنك التغطية ينظم القيد التالي : 

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة             

 187ح/ نقد لدى المصرف الخارفية  إلى                 

  2541ح/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو                   

 

 ساب الة في حمبلغ الحو إيداعقيد  أثباتتم تحويل النقود مباشرة عن طريق المركز الرئيسي عندها يتم  أذا أما

 المصارف الخارفية بالشكل التالي :

  2572من ح/ الحواالت الخارفية المباعة      

 187قد لدى المصرف الخارفية ح/ ن إلى         

  2541ح/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو          

 

 تمارين : 

 15000000مصرف الرشيد فرع خالد بن الوليد لتحويل مبلغ قدره  إلىتقدم احد المواطنين العرب  10/6في  /1س

ى موافقة عللب تمت القانونية والمصرفية في الطمن توفر الشروط ال التأكدالهاشمية وبعد  األردنيةالمملكة  إلىدينار 

 قدا ندينار وتم استالم كامل المبلغ  5000بريد  وأفوردينار  25000عملية التحويل مقابل عمولة قدرها 

  0 13/6المركز الرئيسي بعملية التحويل والذي استلمه بدوره بتاري   أشعارتم  11/6في 

 0الالزمة في كل من دفاتر الفرع والمركز الرئيسي المعالجات المحاسبية  أثباتالمطلوب : 

  

  الحواالت الخارجية المبتاعة-2 

شيكات مسافرين  أو األفنبيةينشا هذا النوع من الحواالت عند قيام المصرف بابتياع صك مسحوب على احد المصارف 

وبسعر التحويل المقرر ليوم  يعادل قيمتها بالعملة المحلية صادرة من مصارف خارفية حيث يقوم المصرف بدفع ما
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الصرف وهنا يتم متابعة تسديد الحوالة من قبل شعبة المصارف الخارفية لذا سيتم معالجة الحوالة حسابيا في كل من 

 الفرع وشعبة المصارف الخارفية وكما يلي : 

  القيد التالي : أفراءعند ابتياع الحوالة من قبل الفرع يتم 

  1446ية المبتاعة ن ح/الحواالت الخارفم      

 مذكورين  إلى           

  4432ح/ عمولة الحواالت الخارفية             

  181ح/النقد في الصندوق              

 

 

   شعبة المصارف الخارفية  إلىبعدها ترسل الحوالة 

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة            

  1446ارفية المبتاعة ح/الحواالت الخ إلى                

 

   لتي قامت االمصارف  إلىالشيكات التي تم شرائها  إرسال)المركز الرئيسي ( يتم  ةالخارفيفي شعبة المصارف

   يد التاليالق أثباتحسابنا الخاص بنا في الخارج مباشرة يتم  إلىالمبلغ  بإضافة أشعاروبعد وصول  بإصدارها

 187الخارفية من ح/نقد لدى المصارف             

   163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى                 

 

 :القيد التالي  أثباتتم استقطاع قيمة هذا الشيكات من حسابهم الموفود لدينا عندها يتم  أذا أما

  2541من ح/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف       

 163 ح/ الحسابات المدينة المتبادلة إلى         

 

 لصكوك ايمة هذه القيد الخاص باستالم ق أثباتتمت عملية الشراء لدى المركز الرئيسي مباشرة عندها يتم  أذا أما

 بالشكل التالي :    

  187من ح/ نقد لدى المصارف الخارفية    

   2541ح/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو    

  1446اعة ح/ الحواالت الخارفية المبت إلى       

 تمارين:

رة افرين صادالمركز الرئيسي لمصرف الرافدين وبحوزته شيكات مس إلى نالتونسييتقدم احد المواطنين 2/7في  /1س

 دينار عراقي وطلب صرف قيمتها وبعد التحقق من تلك الشيكات تمت 5000000من مصرف تون  بما يعادل 

لمبلغ نقدا ادينار وتم صرف صافي  1000بريد  وأفوردينار  25000الموافقة على صرف قيمتها مقابل عمولة قدرها 

  0مصرف تون  بتلك الشيكات  أشعار,وقد تم 

  0حسابنا لديه  إلىمبلغ تلك الشيكات  بإضافةمن مصرف تون   أشعارورد  20/7في 

  0 أعالهقيود اليومية الالزمة للعمليات  أثباتالمطلوب : 

 

 ى المصرف الحواالت الخارجية المسحوبة عل -3
صارف رة من ممستفيدين موفودين داخل القطر صاد ألمرينشا هذا النوع من الحواالت عندما يستلم المصرف حواالت 

وم لتي سيقاشرط التغطية في الحوالة واضحا والمقصود بشرط التغطية هو نوعية العملة  أنخارفية وعلى افتراض 

  0التسديد  وأسلوبالمصرف الخارفي بتغطية قيمة الحوالة من خاللها 

  -المعالجات المحاسبية الخاصة بها :

  : عند استالم الحوالة من قبل الصرف المحلي يتم تسجيل القيد التالي 

  187من ح/ نقد لدى المصارف الخارفية      

  2541ح/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو     

 2571مصرف ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على ال إلى       

 

  المستفيد يسجل القيد التالي :  إلىوعند تسديد الحوالة 
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 2571من ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف       

 مذكورين  إلى           

  4432ح/ عمولة الحواالت الخارفية            

  181ح/النقد في الصندوق            

 

 000400على مصرف الرافدين المركز الرئيسي بالدوالر بما يعادل  وردت حوالة مسحوبة 2/4/2000في  /1س

استوفى  ي  بعد انف  التارفي القطر وقد تم تسديد المبلغ نقدا للمستفيد بن األفنبيةاحد العاملين في الشركات  ألمردينار 

  0دينار عمولة ,علما بان البنك المراسل قيد المبلغ لحساب المصرف لديه  1000

  0قيود اليومية الالزمة  أثبات المطلوب :

 

 الحواالت الخارجية المسحوبة على المصرف برسم التغطية  -4
ذه قي وفي همسحوبة بالدينار العرا أنها أووهي الحواالت التي تسحب على المصرف ولكن شرط التغطية غير واضح 

  0التي تغطيها  األفنبيةالحالة اليعلم المصرف العملة 

  -الخاصة بها :المعالجات المحاسبية 

  القيد التالي :  أثباتعند استالم الحوالة يتم 

  1447من ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف برسم التغطية      

 2571ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف  إلى        

 

   المستفيد يسجل القيد التالي :  إلىوعند تسديد الحوالة 

 2571ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف من             

 مذكورين  إلى                 

  4432ح/ عمولة الحواالت الخارفية                   

   181ح/النقد في الصندوق                    

 

  طية يتم التغ ارأشعد التسديد لهذه الحوالة وبعد ورو أسلوببعد ذلك يتم االتصال بالمصرف الخارفي لالستفسار عن

 القيد التالي :  أفراء

  187من ح/ نقد لدى المصارف الخارفية     

  2541ح/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو      

  1447ح/ الحواالت الخارفية المسحوبة على المصرف برسم التغطية  إلى         

  

رط شاحد المستفيدين ولم يحدد  ألمردينار  3000000وردت حوالة من مصرف عمان بما يعادل  15/5في  /1س

  0التغطية 

  0دينار  5000بريد  وأفوردينار  15000المستفيد بعد استقطاع عمولة قدرها  إلىتم صرف قيمة الحوالة  16/5في 

 ينا من مصرف عمان يوضح فيه شرط التغطية وطلب تخفيض مبلغ الحوالة من حسابه لد أشعاروردنا  20/5في 

  0قيود اليومية الالزمة  أثباتلوب : المط

 

 شيكات المسافرين  -5
عتبر تها حيث ويتم تزويد المسافرين ب األفنبيةوهي عبارة عن نماذج خاصة من الشيكات يصدرها المصرف بالعمالت 

 منها فقط فيدصرف للمستت وإنمالحاملها  ألتصرف ألنهافي عملية حملها من قبل المسافر  أمانا أكثر أنها أالبمثابة النقد 

لصك اقيمة  ةوإعادمن قبل المستفيد يمكنه من مرافعة المصرف الساحب  الصكوكولذا فان فقدان مثل هذا النوع من 

  0المصرف من عدم سحبه  تأكدالمفقود بعد 

  0والفروع المصرفية ثانيا  أوالالعامة  اإلدارةوتجرى المعالجات المحاسبية لهذه الشيكات في 

  امةالع اإلدارةفي :- 

 القيد التالي :  أثباتالعامة شيكات مسافرين يتم  اإلدارة إصدارعند  -1

  1974من ح/ شيكات المسافرين بحوزة المصرف          

  2974ح/ مقابل شيكات المسافرين بحوزة المصرف  إلى               
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 القيد التالي :  أثباتعند تجهيز احد الفروع بكمية من الشيكات يتم  -2

 2974من ح/ مقابل شيكات المسافرين بحوزة المصرف         

  1974ح/ شيكات المسافرين بحوزة المصرف  إلى             

   في الفروع المصرفية 

 عند استالم الفرع لكمية من شيكات المسافرين يسجل القيد التالي :   -أ

  1975من ح/ شيكات المسافرين بحوزة الفرع         

  2975مقابل شيكات المسافرين بحوزة الفرع ح/  إلى             

 

 وعند بيع كمية من هذه الشيكات للمواطنين يسجل القيد التالي :  -ب

  181من ح/ النقد في الصندوق           

  2574ح/ شيكات المسافرين المباعة  إلى               

  4432ح/ عمولة الحواالت الخارفية  إلى               

 

 العامة بقيمة المباع من الشيكات ويسجل القيد التالي :  اإلدارة إلى رأشعاثم ينظم  -ت

  2574من ح/ شيكات المسافرين المباعة           

  163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى               

 

 ثم بعد ذلك تخفيض لقيمة الشيكات وذلك بعك  القيد المتقابل :  -ث

  2975رين بحوزة الفرع من ح/ مقابل شيكات المساف     

  1975ح/ شيكات المسافرين بحوزة الفرع  إلى           

 

   العامة  اإلدارةفي 

 الفروع ببيع شيكات المسافرين يسجل القيد التالي :  أشعارعند استالم  -3

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة        

  2574ح/ شيكات المسافرين المباعة  إلى           

 

يكات الش عاراألشمدين من المراسل بصرف قيمة شيكات المسافرين ومرفق مع  أشعارالعامة  اإلدارةعند استالم و -4

 القيد التالي :  أفراءالمصروفة يتم 

  2574من ح/ شيكات المسافرين المباعة      

  187ح/ نقد لدى المصارف الخارفية  إلى         

   2541فية مع المصرف ح/حسابات المصارف الخار أو          

  

قي سبق دينار عرا 50000000استلم المركز الرئيسي لمصرف الرافدين شيكات مسافرين بما يعادل  3/4في  /1س

  0 إلصدارها األفنبيةشركات الطبع  أحدىوان قد كلف بها 

دينار وقد تم  25000 دينار عراقي مقابل عمولة قدرها 4000000قام المركز الرئيسي ببيع شيكات بما قيمته  5/4في 

  0استالم كامل المبلغ نقدا 

 0دينار عراقي  9000000تمام بما قيمته  أبيالفرع  إلىشيكات مسافرين  إرسالتم  7/4في 

دينار وتم  10000دينار مقابل عمولة قدرها   2000000تمام ببيع شيكات مسافرين بما قيمته  أبيقام فرع  10/4في 

  0استالم كامل المبلغ نقدا 

  0المركز الرئيسي بعملية البيع  أشعارتم  11/4في 

ادرة عنه من مصرف القاهرة بقيمة شيكات مسافرين قدمت للصرف لديه ص أشعارالمركز الرئيسي  إلىورد  1/5في 

  0حساب مصرف القاهرة لدينا  إلىالمبلغ  إضافةدينار عراقي وقد تم  6000000بما يعادل 

  0لمحاسبية الالزمة في دفاتر المركز والفروع التابعة له المعالجات ا أثباتالمطلوب : 
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  األجنبيةبيع وشراء العمالت  -6
ية ن الناحمالجمهور وقد تم معالجة الموضوع  إلى األفنبيةتخول بعض الفروع المصرفية بالقيام ببيع العمالت 

ي لمحاسبية فلقيود ابيع والشراء , وتجري ا( لغرض التعامل مع عمليات ال أفنبيةنقدية  أوراقحساب ) بأفرادالحسابية 

  0العامة للمصرف  واإلدارةكل من الفرع الذي يبيع العملة 

 العامة :  اإلدارةفي 

  القيد التالي : أثباتمن المصارف الخارفية يتم  أفنبيةعند استيراد عمالت 

  186 أفنبيةنقدية  أوراقمن ح/  

  187ح/ نقدية لدى المصارف الخارفية  إلى     

 

 

  القيد التالي : أثباتيتم  أفنبيةعند تجهيز احد الفروع بعملة 

  163من ح/ الحسابات المدينة المتبادلة   

  186 أفنبيةنقدية  أوراقح/  إلى      

 في الفروع المصرفية :

  القيد التالي :  أثباتالعامة يتم  اإلدارةعند استالم العملة من 

    186 أفنبيةنقدية  أوراقمن ح/   

  163ح/ الحسابات المدينة المتبادلة  إلى      

 

  الجمهور يسجل القيد التالي :  إلىعند بيع العملة 

 عند البيع بنف  قيمة الشراء  -أ

  181من ح/ النقد في الصندوق           

  186 أفنبيةنقدية  أوراقح/  إلى               

 من قيمة الشراء  بأعلىعند البيع  -ب

  181من ح/ النقد في الصندوق           

 مذكورين  إلى                

  186 أفنبيةنقدية  أوراقح/                 

  4413 األفنبيةالنقدية  األوراقبيع وشراء  أرباحح/                  

 من سعر الشراء  بأقلالبيع  -ت

 من مذكورين          

  181ح/ النقد في الصندوق          

  4413 األفنبيةالنقدية  األوراقبيع وشراء  أرباحح/          

  186 أفنبيةنقدية  أوراقح/  إلى              

 

 االدارة العامة :

 الية الح ارهاوأسعتقييم لهذا العمالت بما يتناسب  أعادةالمستوردة يتم  األفنبيةالعمالت  أسعارفي حالة تغير 

وفرة لدى المت األفنبيةتقييم للعمالت  أعادةجري يالمستوردة حديثا  األفنبية شراء العمالت أسعارحالة زيادة   -أ

 المصرف عدا المستوردة حديثا بالشكل التالي : 

 186)بقيمة الزيادة ( أفنبيةنقدية  أوراقمن ح/

  4413 األفنبيةالنقدية  األوراقبيع وشراء  أرباحح/  إلى     

 

 ثا يثبت القيد التالي :المستوردة حدي األفنبيةشراء العمالت  أسعارحالة انخفاض   -ب

 4413 األفنبيةالنقدية  األوراقبيع وشراء  أرباحمن ح/               

  186)بمبلغ التخفيض ( أفنبيةنقدية  أوراقح/  إلى       
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 /1س

وقد بلغت  الترانكبنك نوت من  نياستراليدينار باون  1000000قام مصرف الرافدين الفرع الرئيسي باستيراد  -1

ار لواحد ديناسعر الشراء للباون  أندينار وقد قيد المبلغ على حساب المصرف الجاري معه علما  1250000كلفتها 

  0الصادرة من المصرف ) البنك المركزي (  األفنبيةبيع وشراء العمالت  أسعارونصف حسب نشرة 

دينار للباون ( 1,5راليني بسعر الشراء البالغ ) باون است 50000تم تجهيز مصرف الرافدين فرع الموصل بمبلغ  -2

  0الواحد 

  0من المركز الرئيسي  أليهاستلم فرع الموصل الباونات المرسلة  -3

  0(دينار للباون الواحد  1,6المسافرين بسعر بيع ) إلىباون  2000قام فرع الموصل ببيع  -4

لى ضوء عع الموصل الموفودة لدى فر األفنبيةدية النق األوراقتقييم  بإعادةقام مصرف الرافدين المركز الرئيسي  -5

لدى  فنبيةاألعمالت الرصيد المتبقي من ال أنعلى فرض  األفنبيةالنقدية  األوراقبيع وشراء  أسعارالتغير الحاصل في 

 :  األتيباون وبافتراض  20000الفرع 

  0دينار  1,5دينار بدال من  1,550 أصبحسعر الشراء  -أ

 0دينار  1,5دينار بدال من  1,4 أصبحسعر الشراء  -ب

  0قيود اليومية الالزمة في سجالت مصرف الرافدين المركز الرئيسي وفرع الموصل  أثباتالمطلوب :  

 

 الرابع عشر والخامس عشر :خطابات الضمان األسبوع

  : قسم خطابات الضمان- 
تم ت أنشرط بمطالبة بالمبلغ المطلوب  أوليعرف خطاب الضمان على انه تعهد من المصرف بان يدفع للمستفيد عند 

 وأال افله ملية المطالبة خالل مدة سريان خطاب الضمان وفي حدود المبلغ المصدر به ولنف  الغرض المصدر منع

  0المصرف بالمبلغ المطالب به  إلىسقط حق المستفيد من الرفوع 

يمة قد بدفع ام حقيقي عند مطالبة المستفيالتز إلىوتمثل خطابات الضمان التزاما عرضيا على المصرف قد يتحول 

  0الخطاب نتيجة لعدم التزام العميل معه 

  -هذا التعريف نجد أن أطراف خطابات الضمان هي ثالثة :ومن 

 المستفيدة ألساسي لخطاب الضمان حيث يقوم بالتعهد بالسداد نيابة عن العميل إلى الجهةاوهو المحرر  -المصرف : -1

  0دون شرطا أو قيد 

 المصرفي  م بتقديم الطلب بفتح خطاب الضمان ويجب أن يتوفر فيه عنصر الثقة في التعاملوهو الذي يقو-مر :اآل -2

 هي الجهة المستفيدة من خطاب الضمان و -المستفيد : -3

 -ويمكن تقسيم خطابات الضمان إلى نوعين رئيسيان هما :
 على طلب فهة داخلية لمنفعة فهة داخلية أخرى أي أن تصدر هذه الخطابات بناءاو-طابات الضمان الداخلية :خ -أوال:

حدى كافة األطراف المرتبطة بخطاب الضمان هي داخل العراق وكما هو معروف أن خطابات الضمان تعد من إ

تقديم أي  وعند التسهيالت المصرفية التي تقدمها المصارف إلى عمالئها ويقوم المصرف بدور الكفيل لهذه العمليات

وم مولة والرسب العطاب ضمان يتم استيفاء تأمينات بنسبة معينة تعتمد على درفة الثقة مع العميل إلى فانطلب بفتح خ

  0وأية مصاريف أخرى 

 -:المعالجات المحاسبية الخاصة به ا النوع 

 استالم مبلغ غطاء خطاب الضمان يثبت القيد التالي : عند -1

 ب القطاعات من حـ/الحسابات الجارية الدائنة حس         

 مذكورين  إلى               

  2552حـ/تأمينات لقاء خطابات الضمان               

  4451حـ/عمولة خطابات الضمان الداخلية               

  26663حـ/رسوم طوابع مالية مستحقة              

 

 وفي نف  التاري  يتم أثبات قيد المراقبة بالشكل التالي 

 1921التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية المصدرة من حـ/      

 2921حـ/   خطابات الضمان الداخلية المصدرة بعهدة المصرف  إلى           
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اص لسند الخمن ا األصليةالنسخة  أعادةفان المصرف يشترط  أليهخطاب الضمان النتفاء الحافة  إلغاءعند طلب  -2

  -ود المحاسبية التالية :القي أفراءبخطاب الضمان ويتم 

                                                                 2921من حـ/ خطابات الضمان الداخلية المصدرة بعهدة المصرف            

  1921حـ/ التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية المصدرة  إلى                   

 

 -العميل : إلى التأمينات أعادتوبعد ذلك يتم 

 2552من حـ/تأمينات لقاء خطابات الضمان          

  لقطاعاتا حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب إلى             

 

لمصرف الة يقوم حالة تاخرالعميل في طلب إلغاء خطاب الضمان بعد انتهاء المدة المتفق عليها في هذه الحافي  إما

  0 ءاإللغاعن مدة التأخير من تاري  انتهاء خطاب الضمان لغاية مدة باحتساب فوائد 

إلغاء خطاب  أال أن العميل لم يرافع المصرف ويطلب 1/4فعلى سبيل المثال لو أن خطاب الضمان ينتهي في تاري  

يكون قيد ك عند ذل 15/4ولغاية  1/4في هذه الحالة يتقاضى المصرف فوائد من تاري   15/4الضمان آالفي تاري  

 -إلغاء خطاب الضمان بالشكل التالي :

 

   2552من حـ/تأمينات لقاء خطابات الضمان         

 4453حـ/فوائد خطابات الضمان  إلى             

 حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات  إلى              

 -ومن ثم يتم إلغاء قيد المراقبة  بالقيد التالي :

                                                                 2921حـ/ خطابات الضمان الداخلية المصدرة بعهدة المصرف  من         

 1921حـ/ التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية المصدرة  إلى            

 

 -التالي : ة ولكن ممكن تجديد مدة الخطاب بالقيدما هو معروف أن الضمان لمدة محددك -حالة تجديد مدة الخطاب : -3

 من حـ/الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات 

  4451حـ/عمولة خطابات الضمان الداخلية  إلى              

                             26663حـ/رسوم طوابع مالية مستحقة  إلى              

   

لضمان إلى مبلغ خطاب ا طاب الضمان من قبل الجهة المستفيدة وعند قيام المصرف بسدادحالة االستفادة من مبلغ خ -4

 الجهة المستفيدة يتم أثبات القيد التالي 

  1693من حـ/ خطابات الضمان المدفوعة        

  2563حـ/الشيكات المسحوبة على المصرف  إلى             

ب ي وبموفورصيد الزبون الجار التأمينات إلىومن ثم يقوم المصرف بتحصيل قيمة الخطاب من العميل بالرفوع  

  -القيد التالي :

 من مذكورين        

  2552لقاء خطابات الضمان  تأميناتح/        

 ح/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات         

  1693ضمان المدفوعة ح/ خطابات ال إلى             

  

 ليقيد التاعلى تغطية مبلغ خطاب الضمان يثبت ال التأميناتومبلغ وفي حالة عدم كفاية رصيد الحساب الجاري  

 من مذكورين           

 تأمينات لقاء خطابات الضمان  ح/           

 الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعاتح/            

   1691و ديون متأخرة السداد مدين/ح            

  1693حـ/خطابات الضمان المدفوعة  إلى                
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 -لتالي :اة  وبالشكل بلغ خطاب الضمان يتم أثبات قيد المراقبة وقيد استقطاع التأمينات بقيمة مبلغ الزيادمحالة زيادة  -5

 1921من حـ/التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية المصدرة 

  2921حـ/   خطابات الضمان الداخلية المصدرة بعهدة المصرف  إلى                

            -القيد الثاني هو :

 من حـ/الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات       

 مذكورين  إلى             

  2552تأمينات لقاء خطابات الضمان /ح             

  4451خطابات الضمان الداخلية عمولة /ح             

  26663رسوم طوابع مالية مستحقة /ح             

                           

  -التالي : بلغ خطاب الضمان يتم في هذه الحالة بعك  قيد المراقبة وتخفيض قيد التأمينات بالشكلمحالة تخفيض  -6

                                                                 2921رف من حـ/ خطابات الضمان الداخلية المصدرة بعهدة المص

 1921حـ/ التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية المصدرة  إلى                 

  -القيد الثاني وهو قيد تخفيض التأمينات :

 2552من حـ/ التأمينات لقاء خطابات الضمان      

  حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات                       إلى          

 -تمارين :
عة الشركة لمنف أوتقدم احد عمالء فرع الرماح بطلب فتح خطاب ضمان لمدة شهر واحد لمصلحة  2/7  بتاري   /1س

ى ية تمت الموافقة علة والمصرفدينار وبعد التحقق من الشروط القانوني  1000000العامة لتجارة المواد الغذائية بقيمة 

 -طلب العميل وبافتراض األتي :

 دينار  200000طلب العميل زيادة مبلغ خطاب الضمان بقيمة  20/7بتاري  

 طلب العميل تجديد مبلغ الخطاب  2/8بتاري  

ان بلزم علما ياذ ما تخطلبت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية االستفادة من مبلغ خطاب الضمان وتم ا 15/8بتاري  

 دينار  900000الرصيد الدائن للعميل كان يبلغ 

  %10المصرف يتقاضى تأمينات بنسبة  أن -:تي أثبات القيود المحاسبية الالزمة أذا علمت األ-1 -المطلوب :

 دينار  2500ورسوم الطوابع المالية  %1ن العموالت بنسبة أ -               

إلغاء خطاب الضمان وإنما رافع  أولعميل المصرف بغرض التجديد لم يرافع ا 2/8اض أن في بافتر -2              

    سنويا  %2وطلب إلغاء خطاب الضمان علما بان المصرف يتقاضى فوائد بنسبة  17/8المصرف في تاري  

 الضمان  تاألتي العمليات التي تمت في مصرف الرافدين في شعبة خطابا /2س

ار دين 8000000طلب السيد محمود عميل المصرف إصدار خطاب ضمان داخلي بمبلغ  2001/ 1/2بتاري   -1

بالغ التالية من من المبلغ مع الم %20أشهر لصالح أمانة بغداد وافق المصرف واستوفى تأمينات بنسبة  3لمدة 

  0رسوم طوابع مالية (  8000عمولة  12000حسابه الجاري الدائن لدى المصرف ) 

 المبالغ طلبت أمانة بغداد تجديد مبلغ الخطاب لذات المدة وقد استوفى المصرف نف  15/4/2001بتاري   -2

  0المشار أليها في الفقرة السابقة من الحساب الجاري للعميل ماعدا التأمينات 

  0إليه  أعيد سند خطاب الضمان من أمانة بغداد إلى المصرف نظرا النتفاء الحافة 6/2001/ 25بتاري   -3

   ثبات القيود المحاسبية الالزمة في دفاتر المركز الرئيسيأ -:المطلوب 

 الضمان  تاألتي العمليات التي تمت في مصرف الرافدين في شعبة خطابا /3س

طاب خطلبت الشركة العراقية لالستثمارات )قطاع خاص ( من مصرف الرافدين إصدار  1/2/2001بتاري   -1

لمشروعات اواحدة لصالح وزارة اإلسكان لتنفيذ مقاولة احد  دينار لمدة سنة 6000000ضمان داخلي بمبلغ 

تأمينات  %25التي رست عليها وقد استوفى المصرف المبالغ التالية من حسابه الجاري الدائن للعميل ) 

  0رسم طابع مالي (  2000عمولة  10000

ن ظرا لعدم تمكطلبت وزارة اإلسكان من المصرف تسديد قيمة خطاب الضمان ن 2001 /30/11بتاري   -2

بلغ حيث ة المالشركة من تنفيذ التزاماتها وقد وفد المصرف أن رصيد الحساب الجاري للشركة ال يكفي لتغطي

 دينار  1500000يبقى بذمتها مبلغ 

   0سددت الشركة ما بذمتها من دين للمصرف  2002/  15/1بتاري   -3

 0ه في دفاتر المركز الرئيسي ثبات القيود المحاسبية الالزمة للعمليات أعالأ -المطلوب :
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  -حاالت التالية :ويصدر ه ا النوع من خطابات الضمان وفق ال-ان الخارجية :خطابات الضم -ثانيا :

 يصدر بناء على طلب خارفي لمنفعة فهة داخلية -أ

 يصدر بناء على طلب داخلي لمنفعة فهة خارفية  -ب

  يصدر بناء على طلب خارفي لمنفعة فهة خارفيةت 

  0وتتشابه إفراءات فتح خطابات الضمان الخارفية مع اإلفراءات الخاصة بخطابات الضمان الداخلية

 المعالجات المحاسبية الخاصة به ا النوع من خطاب الضمان 

 : خطاب ضمان الصادر بناءا على طلب خارجي لمنفعة جهة داخلية-    
  -ند فتح خطاب الضمان يتم إثبات القيد التالي :ع-1

  1692من حـ/ مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارفية         

  4452حـ/ عمولة خطابات الضمان الخارفية  إلى             

  4482حـ/ مصروفات اتصاالت مستردة  إلى             

   26663 حـ/رسوم طوابع مالية مستحقة إلى             

  -الي :وفي نف  التاري  يتم أثبات قيد المراقبة الت

  1922من حـ/ التزامات المراسلين لقاء خطابات الضمان الخارفية المصدرة      

  2922حـ/ خطابات الضمان الخارفية المصدرة بعهدة المصرف  إلى          

  

لمصرف ها إلى ابعد ذلك يتم أشعار بكافة المصاريف التي تم تسديدها إلى المراسل األفنبي حتى يقوم بتسديد -2

          -: لي فعند ورود أشعار من المراسل األفنبي بإضافة المبلغ إلى حسابنا يتم أثبات القيد التاليالمح

 187من حـ/ نقدية لدى المصارف الخارفية       

 حـ/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  أو       

 1692حـ/ مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارفية  إلى          

 

  :ي د التالأذا تمت العملية لدى احد الفروع فعندئذ يتم التحويل الى المركز الرئيسي ويتم أثبات القيأما  

 من حـ/الحسابات المدينة المتبادلة ) المركز الرئيسي (        

 1692حـ/ مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارفية  إلى           

  

  -: أما المركز الرئيسي فيثبت القيد التالي

 187من حـ/ نقدية لدى المصارف الخارفية        

        2541 حـ/حسابات المصارف الخارفية مع المصرف أو         

 حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة )اسم الفرع ( إلى                

  

  يثبت القيد التالي :خطاب الضمان مدة تجديد  عند -3
  1692خطابات الضمان الخارفية  ن حـ/ مدينو مصروفاتم         

  4452حـ/ عمولة خطابات الضمان الخارفية  إلى              

  4482حـ/ مصروفات اتصاالت مستردة  إلى              

  

  القيد التالي : أثباتستفادة من مبلغ خطاب الضمان يتم عند اال -4

   1692من حـ/ مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارفية          

 2563حـ/ الشيكات المسحوبة على المصرف  إلى             

 

 القيد التالي: أثباتيتم زيادة مبلغ خطاب الضمان  عند -5
  1692من حـ/ مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارفية        

  4452حـ/ عمولة خطابات الضمان الخارفية  إلى             

  4482ت اتصاالت مستردة حـ/ مصروفا إلى             

 26663حـ/رسوم طوابع مالية مستحقة  إلى            
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 تسجيل قيد المراقبة مرة ثانية بمبلغ الزيادة : أعادةومن ثم 

  1922من حـ/ التزامات المراسلين لقاء خطابات الضمان الخارفية المصدرة       

  2922هدة المصرف حـ/ خطابات الضمان الخارفية المصدرة بع إلى          

 

 : خطاب الضمان الخارجي الصادر بناءا على طلب داخلي ولمنفعة جهة خارجية-  

 -لي :عند فتح خطاب الضمان يتم تسجيل القيد التا -1

 من حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات          

 مذكورين  إلى               

  2552 الضمان الخارفيةحـ/تأمينات لقاء خطابات              

 4452 حـ/عمولة خطابات الضمان الخارفية             

  26667حـ/رسوم طوابع مالية مستحقة              

 4482حـ/ مصروفات االتصاالت المستردة            

 

 

 

 وفي نف  تاري  فتح الضمان يتم تسجيل قيد المراقبة التالي 

  1922قاء خطابات الضمان الخارفية المصدرة من حـ/ التزامات العمالء ل      

  2922حـ/ خطابات الضمان الخارفية المصدرة بعهدة المصرف  إلى           

 

ختالف النوع األول بابيتم أتباع نفس الخطوات الخاصة بعمليات التجديد والزيادة والتخفيض الخاصة  -مالحظة :

 -ي :د التالالجهة الخارجية يتم إثبات القي إلىخطاب الضمان التسميات فقط فعلى سبيل المثال في حالة تسديد 

 مدينو خطابات الضمان المدفوعة  / من حـ        

 حـ/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف      إلى             

 حـ/ النقد لدى المصارف الخارفية  أو             

 -تمارين :
لة بقيمة القاهرة يطلب فيه فتح خطاب ضمان لمنفعة إحدى دوائر الدو وردنا أشعار من مصرف 5/4بتاري    /1س

 فنيه مصري  50000

 تم أشعار الجهة الحكومية بفتح الخطاب  6/4بتاري 

 تم إرسال أشعار إلى مصرف القاهرة مثبت فيه المصاريف المستحقة عليهم  7/4بتاري  

 فة المبلغ إلى حسابنا لديهم كد فيه إضاؤوردنا أشعار من مصرف القاهرة ي 15/4بتاري  

 طلب مصرف القاهرة إلغاء خطاب الضمان بانتهاء الحافة أليه  1/5بتاري  

  -الجات المحاسبية الالزمة في دفاتر المركز الرئيسي  أذا علمت األتي :أثبات المع  -المطلوب :

دينار  200يه مصري يساوي أن سعر الصرف للدينار العراقي حسب نشرة األسعار الرسمية هو )كل واحد فن-أ 

  0عراقي ( 

   %0 1وأفور بريد  %1أن المصرف يتقاضى عمولة بنسبة -ب   

 

ية مستندالسادس عشر والسابع عشر : طبيعة نشاط وعمليات قسم التسليف , االعتمادات ال األسبوع

  0فتحها وتخليصها 

  -قسم االعتمادات المستندية :
عتماد فتح االب األخرالمصرف به بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناءا على طلب  :هو عقد يتعهد ألمستندياالعتماد 

  0معدة للنقل  أوبضمان سندات تمثل بضاعة منقولة 

 قسمين هما :  إلىوتقسم االعتمادات من حيث طبيعتها 

  0االعتمادات المستندية الصادرة لالستيراد  -1

  0االعتمادات المستندية الواردة للتصدير  -2
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  0عتمادات المستندية الصادرة لالستيراد اال -1
 تماد بناءالالع وهي االعتمادات التي تفتح لغرض استيراد بضائع بموفب مستندات وترتيبات يقوم بها المصرف الفاتح

  0 ألمرهمظهره  أوتكون باسم المصرف  أنعلى طلب الزبون فاتح االعتماد ,والمستندات يجب 

 ع من االعتمادات : المعالجة المحاسبية لهذا النو

  -ند تقديم طلب فتح االعتماد والموافقة عليه من قبل المصرف يتم أثبات القيد التالي :ع -أ

 من حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات       

 مذكورين  إلى           

 2551حـ/ تأمينات لقاء اعتمادات مستندية صادرة            

  4441ة االعتمادات الصادرة وحواالتها حـ/ عمول           

 4482حـ/ مصروفات االتصاالت المستردة            

 

  -وفي نف  التاري  السابق يتم أثبات قيد المراقبة التالي بقيمة مبلغ االعتماد  بالكامل :

  1931من حـ/ التزامات العمالء لقاء االعتمادات المستندية         

   2931لتزامات المصرف لقاء االعتمادات المستندية حـ/ ا إلى            

 

واهم هذه المستندات هي ) حوالة او وصل استالم المبلغ ,قائمة  0المصرف  إلىعند وصول مستندات الشحن  -2

      0, شهادة صحية وشهادة الوزن (  المنشأتجارية , بوليصة الشحن , شهادة 

  145 من حـ/ مستندات الشحن بحوزة المصرف     

  26671حـ/ حسابات االعتمادات  إلى         

 

 ثم يجري بعد ذلك عك  قيد المتقابل بالشكل التالي :

  2931من حـ/ / التزامات المصرف لقاء االعتمادات المستندية     

  1931حـ/ التزامات العمالء لقاء االعتمادات المستندية  إلى        

 

تي بحوزة من قبل المستفيد يتم تسوية المبلغ معه ويتم قفل مستندات الشحن الة وبعد استالم مستندات البضاع -3

  -المصرف بالقيد التالي :

 من حـ/ تأمينات لقاء اعتمادات مستندية صادرة     

 من حـ/ الحسابات الجارية الدائنة حسب القطاعات      

 145حـ/ / مستندات الشحن بحوزة المصرف  إلى        

 

 :  لقيد التالياة مستندات الشحن يتم أثبات د األشعار المدين من قبل المراسل األفنبي الخاص بتسديد قيموبعد ورو -4

 26671من حـ/ حسابات االعتمادات      

  2541حـ/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  إلى          

  187حـ/ نقد لدى المصارف الخارفية  أو           

لتالي لدى القيد ارف الذي فتح االعتماد هو احد فروع المصرف الرئيسي ففي هذه الحالة يتم أثبات أما أذا كان المص

 الفرع :

  26671من حـ/ حسابات االعتمادات      

 حـ/ الحسابات المدينة المتبادلة ) المركز الرئيسي ( إلى        

 

  -الخارفية بالقيد التالي :بعد ذلك يقوم المركز الرئي  بتحويل المبلغ إلى حساب المصارف 

 من حـ/  الحسابات المدينة المتبادلة )اسم الفرع (      

  2541حـ/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  إلى         
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 -تمارين :
ار الستيراد مليون دين 10تقدم احد عمالء مصرف الرافدين المركز الرئيسي بطلب فتح اعتماد مستندي بقيمة  /1س

 لعميل تقرراطلب  واد الغذائية من المملكة األردنية الهاشمية وبعد التحقق من الشروط القانونية والمصرفية فيالم

  1/4/2000الموافقة على فتح االعتماد واستقطاع المبالغ آالتية من حسابه الجاري الدائن وذلك بتاري  

 0أفور بريد  %0 1عمولة  %1تأمينات  50%

 شعار مصرف عمان بفتح االعتماد لصالح احد المصدرين األردنيين وفي نف  التاري  تم أ

تم  لمستنداتوردت مستندات الشحن الخاصة بنصف قيمة البضاعة المتفق عليها وبعد التحقق من هذه ا 25/4بتاري  

  0اعتمادها لدى المصرف 

  0لزم ي استكمل المستورد العراقي إفراءات استالم البضاعة وتم اتخاذ ما 28/4بتاري  

 0وردنا أشعار من مصرف عمان بقيمة البضاعة المرسلة وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه لدينا  30/4في 

 ثبات المعالجات المحاسبية الالزمة في دفاتر المركز الرئيسي أ -المطلوب :

 

 األتي العمليات التي تمت في مصرف الرافدين في شعبة االعتمادات المستندية  /2س

لغ فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بناءا على طلب العميل محمد بما يعادل مب 2000/ 1/8في  -1

تية من سنوات لصالح احد المصدرين األفانب وتم استيفاء المبالغ اآل 3دينار عراقي لمدة  15000000

   0 أفور بريد ( 5000عمولة ,  15000تأمينات ,  %25الحساب الجاري للعميل ) 

توفى دينار وحصلت الموافقة واس 5000000لعميل محمد زيادة مبلغ االعتماد بـ طلب ا 15/8بتاري    -2

غ الزيادة تأمينات من مبل %25دينار إضافة الـنسبة  2000دينار وأفور بريد  5000المصرف عمولة قدرها 

0  

يل عمم الوردت مستندات شحن تمثل نصف مبلغ االعتماد المفتوح أصال وكانت مطابقة للشروط وقا 30/9في  -3

  0محمد بتخليص هذه المستندات 

  0دينا وردنا أشعار من مصرف عمان بقيمة البضاعة المرسلة وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه ل 2/10في  -4

  0ثبات القيود المحاسبية الالزمة في دفاتر المركز الرئيسي أ -المطلوب :

 

 العتمادات المستندية الواردة للتصديرا -ثانيا :
يين ن خارفمستوردي إلىالمصرف من قبل مراسليه في الخارج لغرض تصدير البضائع  إلىالتي ترد  وهي االعتمادات

 ما يلي :كلمحاسبية وتعالج من الناحية ا األفنبيةالعمالت  بإحدىالسلع عن طريق الجهاز المصرفي  أثمانتعاد  أنعلى 

م المصرف لصالح احد المصدرين العراقيين يقوفي حالة ورود أشعار من المصارف األفنبية بفتح اعتماد مستندي ف -1

 بإثبات القيد التالي ) بكامل قيمة البضاعة ( 

  195من حـ/ التزامات المراسلين لقاء اعتمادات واردة        

  295حـ/ المستفيدين من االعتمادات الواردة  إلى           

 

قي بسعر قوم المصرف بدفع قيمتها إلى المصدر العرابعد استالم المصرف المستندات الخاصة بشحن البضاعة , يو -2

ة بة المترتبلمطلوالشراء أو بالسعر الذي يقرره البنك المركزي الخاص بتشجيع التصدير وتستوفى العموالت واألفور ا

  -على عملية الدفع ويتم أثبات القيد التالي :

 146من حـ/ مستندات الشحن لقاء اعتمادات واردة / تصدير        

  4443حـ/ عمولة االعتمادات الواردة وحواالتها  إلى          

 حـ/ الحسابات الجارية حسب القطاعات  إلى          

 

قيد المبلغ بإرسال البضاعة والمستندات إلى المستورد األفنبي وعند ورود أشعار دائن من المراسل  بعد ذلك يتم -3

 لصالح المصرف يسجل القيد التالي :

 حـ/ حسابات المصارف الخارفية مع المصرف  من      

 حـ/ نقد لدى المصارف الخارفية  أو      

  146حـ/ مستندات الشحن لقاء اعتمادات واردة /تصدير إلى          
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 ثم يجري بعد ذلك عك  القيد المتقابل بقيمة البضاعة المصدرة :

 295من حـ/ المستفيدين من االعتمادات الواردة      

 195حـ/ التزامات المراسلين لقاء اعتمادات واردة  إلى         

 

  -تمارين :
 5ن بقيمة وردنا أشعار من مصرف القاهرة بفتح اعتماد مستندي لصالح احد المصدرين العراقيي 9/3بتاري   /1س

  0مليون دينار عراقي 

تلك  لتحقق منة المتفق عليها وبعد اقدم المصدر العراقي مستندات الشحن الخاصة بنصف قيمة البضاع 20/3بتاري  

بغرض  لقاهرةايلزم وتم إرسال تلك المستندات إلى مصرف  المستندات ومدى مطابقتها لشروط االعتماد تم اتخاذ ما

  0تسديد قيمة البضاعة 

 ورد أشعار من مصرف القاهرة يوكد فيه إضافة قيمة البضاعة إلى حسابنا لديه  5/4بتاري  

ن علسابقة علما بان المصرف يتقاضى عمولة االمعالجات المحاسبية الالزمة عن العمليات  أثبات -المطلوب :

  0االعتمادات بنسبة

 األتي العمليات التي تمت في مصرف الرافدين في شعبة االعتمادات المستندية  /2س

شركات د الدينار لصالح اح 18000000ورد اعتماد مستندي إلى مصرف الرافدين بمبلغ  1/5/2000بتاري   -1

  0الوطنية عن قيمة منتجات محلية مصدرة إلى احد المستوردين األفانب في القاهرة 

ء من دينار عن شحن فز 8000000قدمت الشركة الوطنية إلى المصرف مستندات شحن بمبلغ  15/7بتاري   -2

  0المنتجات وقبل المصرف تلك المستندات 

لمبلغ ازم بقيد مبلغ المستندات لصالح المصرف وتم أفراء الالورد أشعار دائن من المراسل بقيد  30/7بتاري   -3

 25000) -: المعادل في الحساب الجاري الدائن للشركة الوطنية لدى المصرف بعد استيفاء المبالغ اآلتية

  0أفور بريد (  5000عمولة االعتمادات الواردة , 

  0البضاعة إلى حسابنا لديه ورد أشعار من مصرف القاهرة يوكد فيه إضافة قيمة  2/8بتاري   -4

 0ثبات القيود المحاسبية الالزمة  للعمليات أعاله في دفاتر المركز الرئيسي أ -المطلوب :
 

 الثامن عشر والتاسع عشر : األسبوع

 لمراجعةاميزان  وأعدادقيود التسويات  وأجراءميزان المراجعة  أعدادالحسابات الختامية ,كيفية 

  0قائمة المركز المالي  أعدادثم  رباحاألالمعدل وتحضير حساب 

  : الحسابات الختامية في المصارف التجارية 
 اإليراداتووفات االستحقاق وهذا يعني تحميل السنة المالية بالمصر مبدأتعتمد الحاسبة في المصارف التجارية على 

  ئية منها :ا النهاالختامية بصيغته الحسابات أعدادقبل  اإلفراءاتالتي تخصها وهذا يتطلب من المصارف القيام ببعض 

  0تخص سنة تحققها  أنهامن  والتأكدوالمصروفات  اإليراداتمرافعة قيود  -1

 0احتساب االندثار للموفودات الثابتة  -2

   السجالت  ةأرصدع المالية والتجارية ومطابقتها م واألوراقالقيام بعملية الجرد الفعلي للموفودات وخاصة النقد  -3

  0فات وخاصة الحسابات المتبادلة مع الفروع تصفية الموقو -4

  0العام  األستاذفي  اإلفماليالفرعية مع الرصيد  األرصدةمطابقة  -5

  0من احتساب الفوائد المدينة والدائنة للحسابات المصرفية كافة  التأكد -6

 

 -لمصرفية :ادات وفيما يلي بعض التسويات القيدية الوافب أفراءها في نهاية الفترة المحاسبية في الوح
اب بيتها تمثل فوائد مستحقة للمصرف لم يتم استالمها او أثباتها في حسوه ه في غال -مستحقة :اإليرادات ال-: أوال

 -المصرف ومن األمثلة عليها األتي :

 اب الفوائدود حسابات فارية مدينة في نهاية الفترة يجب احتسففي حالة وف -فوائد الحسابات الجارية المدينة : -أ

  -المتعلقة بها ويكون القيد المحاسبي كاألتي :

 من حـ/ إيرادات مستحقة      

 حـ/ فوائد الحسابات الجارية المدينة إلى         
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       ألتي    م المصرف بعملية اإلقراض إلى فهات خارفية وتحقق فوائد عنها يكون كافي حالة قيا -فوائد القروض : -ب

 تحقةمن حـ/ إيرادات مس          

 حـ/ فوائد القروض الممنوحة  إلى              

 

داخلية مصرف ببعض االستثمارات المالية وخصوصا فيما يتعلق بالسندات العند قيام ال -فوائد االستثمارات : -ت

  -والخارفية وتحقق فوائد عن هذه السندات ويكون القيد كاألتي :

 من حـ/ إيرادات مستحقة        

 حـ/ فوائد السندات المالية الداخلية والخارفية  إلى           

با سدادها ألي سبولكن لم يتم  المصرف وتعد ه ه مبالغ تستحق على -يف والفوائد المستحقة :المصار-ثانيا :

  -ومن بين تلك المصاريف األتي : كان

 يتم أثبات القيد التالي و -وائد الودائع النقدية :ف-أ

 ائع النقدية الثابتة من حـ/ فوائد الود       

  حـ/ الفوائد المستحقة  إلى            

 

 ات القيد التالي ويتم أثب -وائد االقتراض :ف -ب

 من حـ/ فوائد االقتراض الداخلي أو الخارفي       

 حـ/  الفوائد المستحقة  إلى         

 

 محفزات االدخار )بالنسبة لحسابات التوفير ( -ت

 ات االدخار محفز / من حـ       

 إلى حـ/ فوائز مستحقة             

 

  يكون القيد المحاسبي الخاص بها كاألتيو -االندثارات : -ثالثا :

 من حـ/ االندثار                

 حـ/ مخصص االندثار المتراكم  إلى                 

 

 -الموجودات المتداولة : تقييم -رابعا :
 للعديد من تخضع تعامله األساسي والرئيسي بالموفودات المتداولة والتي في غالبيتهانظرا لطبيعة العمل المصرفي و

ت لك التغيراتتبار التقلبات الناشئة عن االقتصاديات سواء منها المحلية والخارفية مما يتطلب معه األخذ بنظر االع

    -سبي كاألتي :ومن بينها تغيرات أسعار الصرف بالنسبة للعمالت األفنبية فيكون القيد المحا

 من حـ/ فروقات تقييم العمالت األفنبية    

 حـ/ نقدية لدى المصارف الخارفية  إلى          

 حـ/ أوراق نقدية أفنبية  أو          

 

  ثال ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها م -كوين المخصصات واالحتياطيات :ت -خامسا :

 من حـ/ الديون المشطوبة     

 حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  إلى        

  -فيما يخص االحتياطيات فيتم تكوينها من حساب األرباح والخسائر بالقيد التالي : أما

 خ  0من حـ/ أ      

 حـ/ االحتياطيات  إلى          

 حـ/ احتياطي عام                

 حـ/ احتياطي طوارئ                
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  ختامية وقائمة المركز الماليكنقطة انطالق ألعداد الحسابات ال -ص ميزان المراجعة :أما فيما يخ 

ن في الميزا تيبهاوكما هو معروف أن ميزان المرافعة يتضمن كافة الحسابات الظاهرة في دفتر األستاذ العام ويتم تر

 0بحسب أرقامها في الدليل ويتم إعداده يوميا 

المصروفات  حيث يتم غلق 31/12والخسائر والميزانية العمومية للمصرف كما في  حاألرباحساب  أعدادبعدها يتم 

 والخسائر وكما يلي :  األرباحفي حساب  واإليرادات

  281والخسائر  األرباحمن ح/       

 ح/ المصروفات ) حسب تفاصيلها (  إلى           

 

 ) حسب تفاصيلها (  اإليراداتمن ح/ 

  281والخسائر  األرباحح/  إلى      

 

 تمارين :
  31/12/2000أدناه ميزان المرافعة بأرصدة الحسابات الظاهرة في سجالت احد المصارف التجارية بتاري    /1س

 األرصدة الدائنة األرصدة المدينة
 

 نقد في الصندوق 10000000

 نقد لدى المصارف المحلية 5000000

 أوراق نقدية أفنبية 1500000

 ليةطوابع ما 500000

 استثمارات مالية 2000000

 حسابات فارية مدينة 1000000

 السلف الشخصية 350000

 قروض ممنوحة 600000

 الحواالت الداخلية المبتاعة 450000

 الموفودات الثابتة 1200000

 حسابات مدينة المتبادلة 250000

 حسابات مدينة متنوعة 175000

 فوائد الودائع الثابتة 500000

 فوائد التوفير 125000

 الرواتب والمخصصات 2400000

 المساهمة في التقاعد 240000

 القرطاسية والمطبوعات 50000

 أفور ماء وكهرباء 150000

 قأفور بريد وبر 275000

 أيجار 500000

 أفور سفر وتنقالت 85000

 أفور تامين 120000

 اندثار الموفودات الثابتة 120000

ةحسابات المصارف الخارفي 1000000  

سابات فارية دائنةح 2500000  

الودائع الثابتة 1500000  

حسابات التوفير 1000000  

تأمينات اعتمادات مستندية 750000  

تأمينات خطابات الضمان 500000  

رأس المال المدفوع 12500000  

احتياطي عام 2245000  

مخصص اندثار المتراكم 240000  

السفاتج المسحوبة على المصرف 350000  

متنوعة حسابات دائنة 2000000  

إيرادات النشاط الجاري 3005000  

 

27590000 27590000 

 

  31/12تصوير حساب األرباح والخسائر وتصوير الميزانية العامة للمصرف في  -المطلوب :
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في  فيما يلي ميزان المرافعة بأرصدة الحسابات الظاهرة في سجالت مصرف الرافدين المركز الرئيسي /2س

31/12/2000  

 : )المبالغ بالدينار ( المدينة األرصدة

االستثمارات المالية قصيرة األفل  20000000نقد لدى المصارف المحلية  10000000نقد في الصندوق 

حواالت داخلية مبتاعة  600000قروض ممنوحة قصيرة األفل  1000000حسابات فارية مدينة  2000000

ودائع  فوائد 250000حسابات مدينة متبادلة  150000حسابات مدينة متنوعة  2000000موفودات ثابتة  450000

 240000المساهمة في الضمان االفتماعي للموظفين  2400000رواتب  100000فوائد توفير  500000ثابتة 

سفر  400000استئجار موفودات ثابتة  100000اتصاالت عامة  250000مياه وكهرباء  160000قرطاسية 

     0 200000بتة اندثار موفودات ثا 200000وإيفاد 

 

  -الدائنة : األرصدة

 1500000ودائع ثابتة  3000000حسابات فارية دائنة  2000000حسابات المصارف الخارفية مع المصرف 

 9000000إيرادات العمليات المصرفية  850000السفاتج المسحوبة على المصرف  150000حسابات التوفير 

رأس المال المدفوع  3100000احتياطي عام  400000ر مخصص اندثا 1000000حسابات دائنة متنوعة 

20000000  0 

  31/12المالي في  أفراء قيود القفل الالزمة وتصوير حساب األرباح والخسائر وقائمة المركز  -المطلوب :

 

روط , شارهاوإشه, تكوين الجمعية  أهدافهاالعشرون : المحاسبة في الجمعيات التعاونية ,تعريفها , 

  0المال  رأسوزوالها العمليات المحاسبية الخاصة بتكوين العضوية 

 : المحاسبة في الجمعيات التعاونية االستهالكية- 
 تعريف الجمعية  -1

 للمنظمات التعاونية  األساسية المبادئ -2

 تكوين الجمعية  -3

 مقومات النظام المحاسبي في الجمعيات  -4

 تمويل الجمعية التعاونية  -5

 عية التعاونية العمليات المتعلقة بنشاط الجم -6

 توزيع الفائض في الجمعيات التعاونية  -7

 الحسابات الختامية في الجمعيات التعاونية  -8

 معالجة المخزون في الجمعيات التعاونية  -9

 

 -تعريف الجمعية : -1

صاديا اقت ءهأعضاتحسين حالة  إلىالجمعية التعاونية هي عبارة عن تنظيم تعاوني يتسم بالشخصية المعنوية يهدف 

  0التعاونية  للمبادئعيا عن طريق العمل المشترك وفقا وافتما

 :  األتيالهيكل التنظيمي للتنظيم التعاوني في العراق من  ويتآلف

 االتحاد العام للتعاون  -أ

 صندوق التعاون  -ب

 الجمعيات التعاونية  -ت

 االتحادات النوعية  -ث

 

 للمنظمات التعاونية   األساسية المبادئ -2
 باب العضوية المفتوح  -

  اإلدارةديمقراطية  مبدأ -

 تحديد العائد على المعامالت مبدأ -
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 -تكوين الجمعية :-3
 مايلي : التأسي يتضمن عقد  أناليقل عددهم عن عشرة , ويجب  أفرادتؤس  الجمعية من 

 اسم الجمعية  -1

 منطقة عمل الجمعية  -2

 الغرض من الجمعية  -3

 المال المدفوع  رأسقيمة  -4

 قيمة السهم الواحد  -5

 ن المؤسسي أسماء -6

  التأسي تاري  عقد  -7

 

 مقومات النظام المحاسبي في الجمعيات :  -3
  األتيدفاتر الجمعية وتشمل  : 

 دفتر اليومية العامة  -1

 الدفاتر المحاسبية التحليلية  -2

  األعضاءدفتر  -3

  األسهمدفتر  -4

 دفتر محاضر الجلسات  -5

  األتيمستندات الجمعية وتشمل  : 

 فاتورة الشراء  -أ

 النقل  إيصاالت -ب

 الدائن  األشعار -ت

 المدين  األشعار -ث

 تمويل الجمعية التعاونية : -4
 المنح والهبات والتبرعات  -

 المكتتب بها  األسهم -

 بدالت االشتراك  -

 القروض من صندوق التعاون  -

 

السجالت وفاتر في الد أثباتهاالحادي والعشرون : العمليات المتعلقة بنشاط الجمعيات وكيفية  األسبوع

  0والمستندات المستعملة 
 -لمعالجات القيدية :ا

  -: األتيمال الجمعية من  رأس يتكون -أوال:

 المكتتب بها : األسهم -أ

  181من ح/ النقد في الصندوق      

  21المال  رأسح/  إلى          

 

 بدالت االشتراك : -ب

  181من ح/ النقد في الصندوق       

 221ح/ االحتياطيات  إلى         

 

 تعاون : القروض من صندوق ال -ت

  181من ح/ النقد في الصندوق       

  24ح/ القروض المستلمة  إلى           

 241 األفلح/ قروض طويلة                 
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 المنح والهبات :  -ث

  181من ح/ النقد في الصندوق         

  22ح/ االحتياطيات  إلى              

  221المال  رأسح/ احتياطي                     

 

 الجمعية بصك :  تأسيسدفع مصاريف  -ثانيا :

  38من ح/ مصاريف تحويلية         

  3842 أخرىح/ضرائب ورسوم               

  183ح/ نقدية لدى المصارف  إلى               

 ( / 1مثال )

   ل السنةسهم خال 5000دينار وتم االكتتاب بـ  6000000مال قدره  برأسفمعية تعاونية  تأسست 5/1في 

 في المصرف  أودعدينار  1000000اقترضت الجمعية مبلغ  10/1في 

 دينار نقدا  200000استلمت الجمعية هدية بمبلغ  20/1في 

 دينار بصك  50000 تأسي دفعت الجمعية مصاريف  27/1في 

 دنانير  5علما بان قيمة السهم الواحد هو 0المطلوب : تسجيل قيود اليومية الالزمة 

 

 : العمليات المتعلقة بنشاط الجمعية التعاونية :  ثالثا

 ستحقاق عمليات الشراء : قيد اال -1

  351من ح/ مشتريات بضائع بغرض البيع 

  261ح/ المجهزون حسب القطاعات  إلى     

 

 قيد التسديد : 

  261من ح/ المجهزون حسب القطاعات        

  183ح/نقد لدى المصارف المحلية  إلى           

 

 تحقاق : عملية البيع : قيد االس -2

  161من ح/العمالء حسب القطاعات         

  421ح/صافي مبيعات بضائع بغرض البيع  إلى             

 

 قيد االستالم :

  181من ح/ النقد في الصندوق        

  161ح/ العمالء حسب القطاعات  إلى            

 

 المخازن : إلى البضاعة المشتراة إدخالقيد  -3

  137من ح/ مخزون بضائع بغرض البيع           

   351ح/ مشتريات بضائع بغرض البيع  إلى               

 تمارين

ر كانون الل شهخفيما يلي بعض العمليات المحاسبية التي تمت في سجالت فمعية المثنى االستهالكية التعاونية  /1س

 2003الثاني 

 دينار  1000000بمبلغ تم شراء بضاعة باألفل  -1

 دينار تم دفعها نقدا  500000 بلغت مصاريف شراء البضاعة بمبلغ  -2

   تم إدخال البضاعة المشتراة إلى مخازن الجمعية  -3

   0دينار  150000بقيمة بيع البضاعة   تم  -4

  0أثبات العمليات المحاسبية أعاله   -المطلوب :
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 0120موز تفي إحدى الجمعيات التعاونية االستهالكية خالل شهر  أليك بعض المعامالت المالية التي تمت /2س 

 ك بص دينار لممارسة أعمال الجمعية وسدد اإليجار 480000استأفرت الجمعية مبنى بإيجار سنوي  1/7في 

دينار  100000اشترت الجمعية مالب  والدية ونسائية صيفية من فمعية األمل الحرفية التعاونية بمبلغ  2/7في 

 فلباأل

 دينار  70000بلغت المبيعات النقدية إلى أعضاء الجمعية لمختلف بضائعها  7/7في 

 ائدة دينار من صندوق التعاون بصك لمدة خمسة سنوات وبدون ف 500000استلمت قرضا نقديا بمبلغ  18/7في 

تها بمبلغ درت قيمكهدية من شركة النجاح الصناعية المختلفة ق 2حصلت الجمعية على مبردات هواء عدد  29/7في 

 دينار  200000

 ثبات العمليات أعاله في سجالت الجمعية وفق النظام المحاسبي الموحد أ-المطلوب :

 

 مة الثالث والرابع والعشرون : الفائض وكيفية توزيعه والقواعد القانونية المنظ األسبوع

 : توزيع الفائض في الجمعيات التعاونية 
 سب المقررة من قبل قانون الجمعيات التعاونية وبالشكل التالي : توزيع الفائض يكون حسب الن أن

حصة  %10حصة االتحاد العام للتعاون  %20 اإلدارةمجل   أعضاءحصة  %5المال  رأساحتياطي  20%

 األعضاءحصة  %15حصة الخدمات االفتماعية  %10حصة صندوق التعاون  %20المساهمين  األعضاء

قة سنوات الالحال إلى تدور تلك الخسارة وإنمافال تعالج تلك الخسارة في نف  سنة تحققها  حققت الجمعية خسارة أذا أما

  0لحين تحقيق الجمعية الربح من افل تغطية الخسارة المحققة 

 تمارين

 دينار  350000حققت احد الجمعيات التعاونية االستهالكية صافي ربح مقداره  200012//13في  /1س

دورة من علما بان الجمعية لم يكن لديه خسائر م لجمعياتاي الربح المتحقق وفقا للقانون توزيع صاف -المطلوب :

 مع أثبات قيد اليومية الخاص بتوزيع األرباح وفقا للنظام المحاسبي الموحد 0السنوات السابقة 

  

ي تهية فدينار في السنة المن 200000لو فرضنا أن الجمعية التعاونية س قد حققت صافي ربح قدره  /2س

    0دينار  40000وكانت الخسارة المدورة من السنة السابقة  31/12/2004

  0وزيع األرباح وإعداد كشف توزيع األرباح ت -المطلوب : 

  

 حققت الجمعية ربحا 31/12/2001دينار وفي  1500000حققت الجمعية خسارة بمبلغ  31/12/2000في  /3س

 دينار  1000000قدره 

  0قيود اليومية الالزمة لمعالجة تلك الخسارة  أثباتالمطلوب : 

 

 ائر فيوالخس األرباحتحضير حساب  وكيفيةالثالث والرابع والعشرون : معالجة المخزون  األسبوع

  0الجمعيات التعاونية 

  0 قائمة المركز المالي في الجمعيات التعاونية  أعدادالخامس والعشرون: كيفية  األسبوع

  الجمعيات التعاونية :معالجة المخزون في 
 المدة بالشكل التالي :  أولمخزون  أثباتيتم  -1

  422من ح/ تغير مخزون بضائع بغرض البيع       

  137ح/ مخزون بضائع بغرض البيع  إلى          

 

 المدة : أخرمخزون  أثبات -2

  137من ح/ مخزون بضائع بغرض البيع       

   422ض البيع ح/ تغير مخزون بضائع بغر إلى          

 :  يأتيا والخسائر وكم احباألريقفل حساب تغير مخزون بضائع بغرض البيع في نهاية السنة المالية في حساب 

 كان رصيده مدين يجعل الحساب دائن  أذا -1

  281من ح/ النشاط الجاري        

   422ح/  تغير مخزون بضائع بغرض البيع  إلى          
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 عل الحساب مدين كان رصيده دائن يج أذا -2

          422من ح/ تغير مخزون بضائع بغرض البيع      

  281ح/ النشاط الجاري  إلى         

 

  معالجة الفروقات المخزنية 

 القيد التالي  أثباتقي الموفودات المخزنية يتم  نقصفي حالة وفود  -1

  1665من ح/ الفروقات النقدية والمخزنية          

  137ح/ مخزون بضائع بغرض البيع  لىإ              

 

 في حالة وفود زيادة في الموفودات المخزنية يثبت القيد التالي  -2

 137من ح/ مخزون بضائع بغرض البيع           

  1665ح/ الفروقات النقدية والمخزنية  إلى              

 

  الحسابات الختامية في الجمعيات التعاونية 

  0 األرباحتوزيع  وحسابوالخسائر  واألرباحيمثل حساب المتافرة كشف العمليات الجارية و -1

  0كشف المركز المالي ويتمثل بالميزانية العمومية  -2

 تمارين
  31/12فيما يلي ميزان المرافعة ألحدى الجمعيات التعاونية كما هو عليه في  /1س

 اسم الحساب األرصدة الدائنة  األرصدة المدينة

14200000  

3000000 

500000 

600000 

300000 

2400000 

400000 

5000000 

1500000 

800000 

1500000 

200000 

800000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000 

100000  

1000000 

25000000 

150000 

250000 

2200000 

500000 

900000 

1000 

700000 

 مشتريات

 سيارات 

 أثاث

 قروض لألعضاء 

 مدينون

 نقدية لدى المصارف

 نقدية في الصندوق 

 مباني 

 مصاريف عامة 

 مصاريف شراء 

 كلفة بضاعة أول المدة 

 أمانات الجمعية من حجز البضاعة 

 استثمارات مالية )أسهم ( 

 مردودات مشتريات 

 أمانات األعضاء من حجز البضاعة 

 رأس المال المكتتب بها 

 المبيعات 

 إيرادات إصدار الهويات 

 إيرادات متفرقة 

 مصاريف مستحقة 

 كم للسياراتمخصص اندثار مترا

 مخصص اندثار متراكم للمباني

 مخصص اندثار متراكم للسيارات

 قروض من مصرف الرافدين

 المجموع  31000000 31000000
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 دينار  1500000وفيما يلي فدول بتحليل المصاريف البالغة 

 دينار 90000قرطاسيه ومطبوعات , دينار  50000فور ماء وكهرباء , دينار  50000أفور تدقيق 

 دينار 1265000رواتب وأفور ,  دينار 45000مصاريف سفر وإيفاد 

  -فإذا علمت األتي :

ن أأثاث علما %5سيارات ومباني, %10اندثار الموفودات الثابتة تحتسب بطريقة القسط الثابت بالنسب التالية  -1

  30/6/2003دينار وقد تم شرائها في  1000هناك أثاث كلفتها 

 0 من كل سنة 1/4دينار تدفع في  50000أفور التدقيق البالغة  -2

 الل السنة ختستلم  1/4/2003علما أن األسهم قد تم شرائها في  %10إيرادات االستثمارات المالية هي بنسبة  -3

  %8هي  1/7/2003نسبة الفائدة على القرض من مصرف الرافدين في  -4

 ة دينار لم يتم دفعها خالل السن 10000هناك قائمة ماء وكهرباء بمبلغ  -5

 دينار  1000000بمبلغ  31/12/2003قدرت بضاعة أخر المدة في  -6

 ( زيع األرباحباح والخسائر ,توتحضير الحسابات الختامية )المتافرة ,األر,  تسجيل قيود اليومية الالزمة -المطلوب :

 0  31/12أعداد قائمة المركز المالي كما هي عليه في , 

 

 

 ثباتبإالعمليات الخاصة ’ المحاسبة في شركات التامين السادس والسابع والعشرون :  األسبوع

مليات ين والعوثائق التام بإلغاءالخاصة  معالجتهاالتامين المستحقة لصالح الوكاالت وكيفية  أقساط

 ملياتالمحاسبية في منح القروض االعتيادية والتلقائية لجهة الوثائق وكيفية تحصيلها , الع

  0ق التامين والعمليات المحاسبية الخاصة بالتعويضات المحاسبية الخاصة بتصفية وثائ

 

 المحاسبة في شركات التامين : 

 -تعريف التامين :
ي اإلنسان ف ض لهايعتبر التامين من الوسائل التي يمكن بواسطتها من تقليل عب الضرر الناتج عن األخطار التي يتعر

لعب املية لنقل تبر عصهم أو ممتلكاتهم وهو في هذه الحالة تعذاته وممتلكاته أو ما قد يسببه للغير من أضرار في أشخا

   الخاصة بالخسارة التي تحدث نتيجة لوقوع حادث معين ويتم دفع تعويض مالي إلى المتضررين 

 حله في حالةممن يحل  أون له يتعهد به المؤمن بتعويض المؤمن له عقد بين المؤمن والمؤم بأنه -هذا ويعرف التامين :

  0مؤمن ال إلىادث مضمون وفق الشروط المحددة بالعقد وذلك مقابل مبلغ يتفق عليه يدفعه المؤمن له وقوع ح

 -التامين : أنواع
  -نبوب التامين على نوعين هما : أنيمكن 

 الية : الت األنواع إلىيتعرض له في الحياة العامة ويقسم  أن: التامين حسب نوع الخطر الذي يمكن  األول

  0ى الحياة : ويشمل التامين المتعلق بالحياة البشرية من عجز وشيخوخة ووفاة التامين عل -1

  0 األموالالتامين على الحريق : ويشمل التامين المتعلق بمخاطر الحريق التي تتعرض لها  -2

  0المنقولة  األموالالتامين ضد السرقة : ويشمل التامين ضد الحوادث المتعلقة بسرقة  -3

 لغير  ل تسببهاالتي  أوالتي تتعرض لها السيارات  األضرار: ويشمل التامين على  التامين على السيارات -4

 مل الع أثناء: ويشمل التامين على العمال ضد الحوادث التي يتعرضون لها العمل  إصاباتالتامين ضد  -5

  0را بوالبضائع عند النقل : ويشمل التامين على البضائع المنقولة بحرا وفوا و األموالالتامين على  -6

 

   -: األتيالثاني : التامين حسب الطبيعة القانونية ويضم 

  0التامين التي تتعرض لها الحياة البشرية  أنواعالتامين على الحياة : ويشمل كافة  -1

 والممتلكات  األموالالتامين على الممتلكات : ويشمل التامين على المخاطر التي تتعرض لها  -2

  0اه الغير تها تجالتامين على المخاطر التي تتعرض لها دوائر الدولة من مسؤوليالتامين على المسؤولية : ويشمل  -3
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 در التامين :امص
 من ثالث مصادر :  التأمينيةتتم العملية  أنيمكن 

 الشركة  وإداراتعن طريق مكاتب  -1

  0ها بون عن طريق توسيط الوكالء والمندوبين الذين يستلمون عمولة من الشركة عن كل عملية تامين يقوم -2

  0والتي يتم دفع عمولة عليها باالتفاق مع الشركة  األخرىعن طريق شركات التامين  -3

 

 -أطراف شركة التامين:

 ) شركة التامين (  -من :ؤالم

 الشخص    -من له :ؤالم

 هو المبلغ الذي يدفعه الشخص إلى شركة التامين أما بأقساط أو بدفعة واحدة و -قسط التامين :

   0هو مبلغ التعويض الذي تدفعه الشركة في حالة وقوع الضرر و -ين :مبلغ التام
 

 -إيرادات ومصاريف شركة التامين :

 تتمثل بما يلي و -اإليرادات : -: الأو
  0من المومن له وهي تعتبر المصدر الرئيسي لإليرادات  األقساط التي تستلمها شركات التامين -1

ط لك األقساتثمار ار األقساط السابق ذكرها حيث تقوم شركات التامين باستاإليرادات واألرباح المتحققة من استثم -2

  0بشراء عقارات وتأفيرها للغير 

رى األخ العموالت التي تحصل عليها شركات التامين في حالة وفود عمليات أعادة التامين من قبل الشركات -3

  0وتسمى هذه العمولة بعمولة أعادة التامين 

 ي وتتمثل باالت -المصروفات : -ثانيا :

 التعويض الذي تلتزم به شركات التامين عند تحقق الخطر للمؤمن له -1

 المصروفات اإلدارية وأية نفقات أخرى تتحملها شركات التامين  -2

  0العموالت التي تدفعها شركات التامين إلى وكالئها  -3

 

  -التامين على الحياة :

ين مبلغ لى المستفيدإد بموفبه شركة التامين باعتبارها المؤمن بان تدفع أنه اتفاق تتعهب -يعرف عقد التامين على الحياة :

لتامين يقة اأفمالي أو راتب شهري في حالة وقوع الضرر المبين في عقد التامين خالل مدة معلومة ومحددة في وث

 0مقابل أن يدفع المؤمن له أقساط تامين كما هو متفق عليه 

 -أنواع وثائق التامين على الحياة :
 -يمكن تقسيم أنواع وثائق التامين على الحياة بموفب مجموعة من األس  هي :

  -لى :إبموفب هذا األساس تنقسم وثائق التامين على الحياة  -: أساس طريقة دفع األقساط -1

لقسط اات تامين ذنوع وثائق الوثائق تامين يدفع فيها المومن قسط واحد فقط عند أبرام عقد التامين ويطلق على هذا ال -أ

  0الواحد 

 يةوثائق تامين تدفع عنها أقساط سنوية متساو -ب

  0وثائق تامين تدفع عنها أقساط متناقصة  -ت

  0وثائق تامين التي يكون فيها السداد في مدة محددة  -ث

ب ما حددة وحسلمالمدة ا وثائق تامين تدفع عنها أقساط لمدة محددة وتبقى الوثيقة سارية المفعول ألفل يمتد بعد هذه -د

  0مثبت في الوثيقة 

 -أساس اشتراك أو عدم اشتراك المومن له باألرباح : -2
  -تقسم وثائق التامين وفق هذا األساس إلى :

 وثائق التامين على الحياة ال تشترك باألرباح  -أ

 وثائق التامين على الحياة تشترك باألرباح بنسبة معينة ينص عليها في وثيقة التامين  -ب
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 -ساس الغرض من الوثيقة :أ -3
 -تنقسم وثائق التامين بموفب هذا األساس إلى:

 يض أذا توفييد ) ورثة المومن له ( بموفب هذا النوع على مبلغ التعويحصل المستف -وثيقة التامين على الحياة : -أ

ى مبلغ لمستفيد علاحصل يقة فال المؤمن له خالل مدة الوثيقة أما أذا بقي المؤمن له على قيد الحياة حتى نهاية مدة الوثي

  0ن ( التامين وأال يكون للمؤمن له أي حق على شركة التامين ) وهذا هو النوع السائد في شركات التامي

ن أياته مقابل له بموفب هذا النوع من الوثائق بدفع أقساط تامين مدى ح يقوم المؤمن -وثائق تامين مدى الحياة :  -ب

  0 التعويض للمستفيد في حالة وفاة المومن له وبعض النظر عن تاري  الوفاة تدفع شركة التامين مبلغ

ي فللمؤمن له  لتامين بموفب هذا النوع من الوثائق بدفع مبلغ تعويضاتلتزم شركة  -وثائق التامين الوقفي البسيط : -ت

شركة  ة فال تدفعالمد بل انقضاء هذهنهاية مدة معينة أذا ما بقى المؤمن له على قيد الحياة أما أذا توفي المؤمن له ق

  0دين يالتامين للمستف

وفبه ذا تلتزم بمألنوع خلط من التامين مدى الحياة والتامين الوقفي البسيط يعتبر هذا ا -وثائق التامين المختلطة : -ث

ى قيد مؤمن له علقي الشركة التامين بدفع مبلغ التعويض إلى المستفيد أذا توفي المؤمن له خالل مدة الوثيقة أما أذا ب

امين نوع من التذا الهالحياة حتى نهاية مدة الوثيقة فان شركة التامين ستكون ملزمة بدفع مبلغ التعويض وعليه ففي ظل 

مبلغ  تامين ودفعدة اليتمثل التزام شركة التامين بدفع قيمة التعويض للمؤمن له أذا بقي على قيد الحياة بعد انتهاء م

 0دين أذا توفي المؤمن له خالل مدة التامين التعويض للمستفي

    

 -المعالجات المحاسبية الخاصة بالتامين على الحياة :
لفة الذكر السا من له مع شركة التامين وفق المصادرؤكما هو معروف فان وثائق التامين تصدر بناءا على اتفاق الم

ون عمولة يمنح ا تمت عن طريق الوكالء فان الوكالءالمباشرة والوكالء وشركات التامين األخرى وكما هو معروف أذ

شركة امين مع الة التعن هذه الوثائق أما أذا كان إصدار الوثيقة بصورة مباشرة أي أن العميل قام مباشرة بإبرام وثيق

 التامين ئقصدار وثاإوان كافة المصاريف التي تنفقها شركة التامين عند دفع عمولة ,  أليتمفي هذه الحالة  دون وسطاء

  0ومن ضمنها العمولة تحمل على حساب مصروفات وعموالت التامين 

 

  -مفوضون يكون بالشكل التالي :المفوضون وغير ال وكالءال ريققيد إصدار الوثيقة عن ط -أوال :

 من مذكورين          

  161حـ/ مدينو النشاط الجاري ) حسب القطاعات (         

 3511الت التامين حـ/ مصروفات وعمو        

  3841حـ/ رسوم طابع أقساط التامين المنتجة          

 مذكورين  إلى            

   451حـ/ أقساط التامين            

 26662حـ/ رسوم طابع أقساط التامين المنتجة المستحقة              

 

  -وعند السداد يتم أثبات القيد التالي :

 181ق من حـ/ نقدية بالصندو    

 183حـ/ نقد لدى المصارف المحلية  أو     

 161حـ/مدينو النشاط الجاري ) حسب القطاعات (  إلى        

 

 يتم أثبات القيد التالي : لعمالء مباشرةاإصدار الوثيقة عن طريق  -ثانيا :

 من مذكورين     

 161حـ/ مدينو النشاط الجاري ) حسب القطاعات (      

  3841 ع أقساط التامين المنتجة  حـ/ رسوم طاب    

  مذكورين  إلى        
  451حـ/ أقساط التامين         

   26662حـ/ رسوم طابع أقساط التامين المنتجة المستحقة       
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 -بعد ذلك يتم سداد قيمة القسط بالقيد التالي :

 181من حـ/ نقدية بالصندوق     

 183 حـ/ نقد لدى المصارف المحلية أو     

 161حـ/مدينو النشاط الجاري ) حسب القطاعات (  إلى          

 

 االت لتحصيل قيمة األقساط السنوية حهناك ثالثة  -تحصيل األقساط : -ثالثا : 

القيد  وال يكونتحصيل قيمة األقساط أما عن طريق العميل أو عن طريق الوكالء وفي كال األح -: الحالة األولى

     -بالشكل التالي :

 183من حـ/ نقد لدى المصارف المحلية                 

 161 مدينو النشاط الجاريحـ /  إلى                    

 

إرسال بكة التامين حيث تقوم شر ,التحصيل عن طريق المصارف التي تتعامل معها شركة التامين  -الحالة الثانية :

  -:يد التالي ت القساط المستحقة عليهم وعند إرسال الكشف يتم أثباكشف إلى المصرف يتضمن أسماء العمالء وقيمة األق

 من مذكورين      

 1643 حـ/ أقساط التامين قيد التحصيل لدى المصارف     

  3511حـ/ مصروفات وعموالت التامين      

  451حـ/ أقساط التامين  إلى      

 

قيمة  تحصيلألقساط , وعند استالم أشعار من المصرف بيقوم المصرف بعد ذلك باالتصال بالعمالء وتحصيل قيمة ا

 -األقساط يتم أثبات القيد التالي :

  1644من حـ/ أمانات تحصيل األقساط لدى المصارف     

  1643حـ/ أقساط التامين قيد التحصيل لدى المصارف  إلى         

 

  -تم أثبات القيد التالي :وعند طلب المصرف بإضافة هذه المبالغ إلى الحساب الجاري للشركة ي

 183من حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية      

 1644 حـ/ أمانات تحصيل األقساط لدى المصارف إلى          

 

 -طلب المصرف استثمار هذه المبالغ عندئذ يتم أثبات القيد التالي : أذا أما

 1645من حـ/ أمانات مستثمرة ألقساط وثائق التامين     

 1644 حـ/ أمانات تحصيل األقساط لدى المصارف إلى        

 

 يتم التحصيل عن طريق فروع الشركة  -: الحالة الثالثة

  -فعند إرسال كشف إلى احد فروع الشركة التي يتوافد فيها عمالئنا نقوم بإثبات القيد التالي :

 1646من حـ/ مبالغ تأمينية قيد التحصيل لدى الفروع      

 451أقساط التامين  حـ/ إلى        

 

         -تالي :يد البعد ذلك تقوم فروع الشركة بإرسال المبالغ نقدا إلى الشركة أو بموفب شيك عندئذ يتم أثبات الق 

 181من حـ/ نقدية في الصندوق         

 183حـ/ نقد لدى المصارف المحلية  أو         

 1646 لدى الفروعحـ/ مبالغ تأمينية قيد التحصيل  إلى            

 

  -أما أذا تم تحويل المبالغ عن طريق حوالة فيتم أثبات القيد التالي :

          1852من حـ/ الحواالت في الطريق        

 1646 مبالغ تأمينية قيد التحصيل لدى الفروعحـ/  إلى             
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 -لي :من المصرف بوصول الحوالة يتم أثبات القيد التا أشعاروعند ورود 

 183من حـ/ نقد لدى المصارف المحلية         

 1852حـ/ حواالت في الطريق  إلى           

 

  تمارين: 
  2004األتي بعض العمليات التي تمت في الشركة العراقية للتامين على الحياة خالل عام   /1س

  0لمفوضون اتوسط وكالء الشركة دينار تمت ب 1500000مليون دينار منها  6بلغت الوثائق الصادرة مبلغ قدره  -1

الغ قيمتها يتضمن أقساط مستحقة على العمالء والب 3تم إرسال كشف إلى مصرف الرافدين فرع رقم  1/7بتاري   -2

                  0دينار  2000000

   0وردنا أشعار بتحصيل قيمة األقساط  15/8وبتاري  

 األقساط إلى حسابنا الجاري   تم اإليعاز إلى المصرف بإضافة قيمة 17/8بتاري  و

 البصرة إلى فرع  ةنسكتم إرسال كشف بقيمة األقساط المستحقة على عمالئنا من  1/10تاري  ب -3

 0دينار  1800000الشركة هناك بمبلغ 

 وردنا أشعار من فرع الشركة بتحصيل قيمة األقساط وتم تحويل المبلغ إلى  27/11بتاري  

 0ين فرعنا عن طريق مصرف الرافد

 وردنا أشعار من المصرف بوصول قيمة األقساط وتم أضافتها إلى حسابنا  5/12بتاري  

  0الجاري 

 والرسوم  %5ثبات قيود اليومية في دفاتر الشركة أذا علمت أن العمولة بنسبة أ -المطلوب :

  0وان التعامالت المالية قد تمت بموفب صكوك  %5بنسبة  

 

 إلغاء وثائق التامين

لة وفي حا 0ن لتاميامعروف أن احد بنود عقد التامين هو قيام المؤمن له بسداد األقساط المتفق عليها في عقد  كما هو

إلغاء وثيقة  إلنذار يتمهذا القيام المؤمن له بسداد قيمة األقساط يتم توفيه إنذار له بضرورة السداد , وفي حالة عدم تلبيته 

  0التامين 

  -كاألتي : وتكون المعالجات المحاسبية

 الوكالء مفوضون (   )-عند استحقاق القسط يتم أثبات القيد التالي : -1

 161من حـ/ المدينون         

 3511من حـ/ مصروفات وعموالت التامين         

 451حـ/ أقساط التامين  إلى             

 

  -لقيد التالي :أما أذا كان العميل مباشرة يقوم بتسديد القسط المستحق عليه يتم أثبات ا -2

 161من حـ/ المدينون        

 451حـ/ أقساط التامين  إلى             

 

  -وعند إلغاء وثيقة التامين نقوم بعك  القيود السابقة : -3

 451من حـ/ أقساط التامين           

 161حـ/ المدينون  إلى              

 3511حـ/ مصروفات وعموالت التامين  إلى               

  -بالنسبة للحالة الثانية : أما

 451من حـ/ أقساط التامين        

 161حـ/ المدينون  إلى              

 / 1مثال 
كالء المفوضون دينار منها بتوسط الو 200000دينار ,  600000بمبلغ  2007بلغت وثائق التامين الملغاة خالل عام 

  0 %1 , علما بان الشركة تمنح عمولة لوكالئها بنسبة

  0ثبات القيود الخاصة الستحقاق األقساط وإلغاء الوثائق السابقة أ -المطلوب :
 



 47 

 القروض
في حالة  لقروضاتقوم شركات التامين على الحياة وكنوع من المزايا التي توفرها لحملة وثائق التامين هو منحهم  

ه ض وهذيقة التامين بند خاص بالقرورغبة المومن له الحصول على قرض من شركة التامين وعادة ما تتضمن وث

ن قيمة مئوية مالقروض تمنح لحملة الوثائق الذين تعاقدت معهم الشركة بعد مرور ثالث سنوات ويمنح القرض بنسبة 

ضافا السابقة م فتراتالتصفية والمقصود بالتصفية أو قيمة التصفية هي فميع األقساط التي قام العميل بسدادها خالل ال

أنواع  وع منحقات مطروحا منها المبالغ المستحقة عليه وتعد هذه القروض بالنسبة لشركة التامين نله كل المست

  -ألتي :بت القيد اء يثاالستثمارات المالية والتي تهدف إلى تحقيق الربحية للشركة وعند القيام بمنح القروض إلى العمال

 

 ( 153, 152من حـ/ استثمارات مالية طويلة أو قصيرة األفل )       

 مذكورين إلى                

 4625حـ/ فوائد قروض حملة وثائق التامين                 

 2662حـ/ إيرادات مستلمة مقدما )أذا كانت تتعلق بأكثر من فترة مالية (                 

 183حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية                 

  

 -م قفل اإليرادات المستلمة مقدما بالقيد التالي :وفي بداية السنة الجديدة يت

   2662من حـ/ إيرادات مستلمة مقدما        

 4625حـ/ فوائد قروض حملة وثائق التامين  إلى            

 

  -وعند سداد مبلغ القروض أو أقساط القروض يثبت القيد التالي :

 183من حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية      

 مذكورين إلى         

  15حـ/ استثمارات مالية )حسب نوعها (          

 4652حـ/ فوائد قروض حملة وثائق التامين           

 

 

 تمارين
  -كاألتي : 2007بلغت القروض الممنوحة من قبل الشركة العراقية للتامين على الحياة خالل عام  /1س

 طويلة األفل  دينار قروض 600000دينار قروض قصيرة األفل  800000

  -فإذا علمت األتي :

  0سنوات 3لمدة  1/7لمدة سنة كاملة و  1/4أن متوسط تواري  منح القروض هي  -1

  0 %10نسبة الفائدة تبلغ  -2

  0يتم سداد القروض طويلة األفل على أقساط سنوية ويتم استقطاع الفائدة مقدما  -3

 0عن العمليات السابقة  ثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركةأ -المطلوب :

 

 التعويضات 

ن من التامي فيدينفي حالة وقوع الضرر المبين في عقد التامين تكون شركة التامين ملزمة بدفع التعويضات إلى المست

تولى تتلفة على افتراض أن الضرر كان غير مقصود وعادة ما تقوم لجنة من شركة التامين تضم اختصاصات فنية مخ

الشرطة  مراكزور واألسباب التي أدت إلى وقوع الضرر كما يتم الحصول على تقرير من المستشفيات تقييم حالة الضر

يد التالي ات القيتم صرف التعويضات في ضوء تقرير اللجنة الفنية بعد ذلك يتم أثب في حالة وقوع الحادث وعادة ما

  -بقيمة التعويضات :

 3531من حـ/ التعويضات المدفوعة       

 مذكورين إلى          

 183حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية          

 16حـ/المدينون          
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  0لحد اآلن  لمدينون في هذا القيد األقساط المستحقة على المؤمن له التي لم يقم بسدادهايمثل حساب ا -: مالحظة 

 تحقق مستفيد للشركة أو في حالةوفي حالة عدم القيام بصرف التعويضات ألي سبب كان سواء عدم مرافعة ال

  -التعويضات في نهاية الفترة المتفق عليها يتم أثبات القيد التالي :

 3531من حـ/ التعويضات المدفوعة        

 2645حـ/ مبالغ التامين على الحياة المستحقة وغير المدفوعة  إلى          

 

  -د التالي :وعند مرافعة المستفيد الستالم المبلغ يتم أثبات القي

 2645 من حـ/ مبالغ التامين على الحياة المستحقة وغير المدفوعة       

 183 حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية إلى            

 مثال /
دينار  300000دينار وتم صرف مبلغ قدره  700000بلغت التعويضات المستحقة لحملة وثائق التامين مبلغ قدره 

  0دينار  100000لمت أن بعض حملة الوثائق توفد عليهم أقساط مستحقة قدرها منها بموفب صك , أذا ع

  0ثبات المعالجات المحاسبية الالزمة في دفاتر الشركة أ -المطلوب :

 

 تصفية وثائق التامين
ن له من مومفادة الم استكما هو معروف أن لكل وثيقة تامين فترة معينة تنتهي بعدها وعند انتهاء مدة وثيقة التامين وعد 

بان  عدم الشعورله و عقد التامين تقوم شركة التامين بسداد مبلغ معين إلى المؤمن له لخلق نوع من الحافز لدى المؤمن

لمؤمن له ة بإعطاء الوثيقاما سدده خالل الفترات السابقة يمثل خسارة بالنسبة له لذلك تقوم شركة التامين عند انتهاء مدة 

 الحظة قياممرض مع التي قام بسدادها خالل السنوات السابقة وفق حسابات فنية معدة لهذا الغنسبة معينة من األقساط 

 ي :لشكل التاليد باشركة التامين بتسوية أي مبالغ مستحقة على المؤمن له وعند القيام بسداد قيمة التصفية يكون الق

 3534من حـ/ تصفيات وثائق التامين على الحياة       

 183حـ/ نقدية لدى المصارف  ىإل           

 

  -: لتاليهذا أذا تم السداد نقدا أما أذا تم السداد بعد فترة فيتم أثبات قيد استحقاق بالمبلغ بالشكل ا

 3534 من حـ/ تصفيات وثائق التامين على الحياة         

 2645حـ/ مبالغ التامين على الحياة المستحقة وغير المدفوعة  إلى              

 مثال /
لغ نقدي قدره دينار تم سداد مب 4000000مبلغ قدره  2007بلغت الوثائق التي تم تصفيتها خالل شهر آذار من عام 

 دينار  1000000دينار منها علما بان هذه الوثائق عليها قروض بمبلغ  500000

  0ثبات المعالجات المحاسبية الالزمة أ -المطلوب :

 

 استرداد التعويضات
شخاص لى األعتقوم شركة التامين في الحصول على فزء من التعويضات أو بكاملها من خالل رفع الدعاوى غالبا ما 

 ة المتضررةلسياراالمتسببين في وقوع الضرر للمؤمن له وفي بعض أنواع التامين مثل التامين على السيارات يتم بيع 

  -: لمعالجة المحاسبية بالشكل التاليوالحصول على مبلغها وكلها هذه تعد استرداد للتعويضات وتكون ا

 181من حـ/ النقد في الصندوق     

 183حـ/ نقدية لدى المصارف  أو     

 454حـ/ استردادات التعويضات  إلى          

  
في  دينار بموفب صك عن الدعاوى المقامة ضد األشخاص المتسببين 500000استلمت الشركة مبلغ قدره  /1س

  0حملة الوثائق األضرار الواقعة ل

  0د اليومية الالزمة أثبات قيو -المطلوب :
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 ة بها التامين والمعالجات المحاسبية الخاص أعادةالثامن والتاسع والعشرون : شركة  األسبوع

 عمليات أعادة التامين
امين هذه ت التتقوم عمليات أعادة التامين على فكرة توزيع المخاطر بين الشركات لهذا مارست بعض شركا         

تمثلة لمالية المايتها الفكرة من خالل أعادة التامين فقد يطلب من شركات التامين أن تؤمن لعمالئها بمبالغ تفوق إمكان

تامين ن أنواع العين مبرأس المال واالحتياطيات واألرباح المحتجزة أو قد يطلب منها أبرام عقود التامين تتعلق بنوع م

برام الء وإرئيسي ولما كانت شركات التامين ترغب بالحصول على اكبر قدر ممكن من العميدخل ضمن نشاطها ال ال

المعروضة  ل العملياتبقبو المزيد من عقود التامين التي تحقق لها عوائد مالية كبيرة متمثلة باألقساط فأنها تقوم بالغالب

دة شركات عة أو يها ثم تحول الباقي إلى شركعليها على أن تحتفظ بنفسها بجزء مناسب من العمليات التي تعاقدت عل

 -تامين أخرى بموفب عقود مبرمة يطلق عليها عقود أعادة التامين والتي تعرف بأنها :

قصد با آو كلها عليه عقد يسند فيه المؤمن المباشر إلى المؤمن المعيد في مقابل قسط معين فزء من األخطار التي تعاقد

  0سب بينهما تحقيق اكبر قدر ممكن من التنا

  -ويطلق على الشركة التي تتعاقد مع المؤمن له عدة مسميات منها األتي :        

  0لمباشر ؤمن االشركة المعيدة للتامين أو الشركة المتنازلة أو المضمونة أو البائعة أو المؤمن األصلي أو الم

و الشركة أتنازل لها و المتامين أو الشركة المشترية أأما الشركة التي يعاد لديها التامين فتسمى بشركة أعادة ال        

عه الشركة ن الذي تدفط التاميأما قس, أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي يعاد تأمينه فيطلق عليه بالمبلغ المتنازل عنه , الضامنة 

  0المتنازلة فيطلق عليه قسط أعادة التامين 

ه أي دخل ؤمن للية مباشرة بين شركات التامين ولي  بالشخص المومما يجب مالحظته أن عملية أعادة التامين هي عم

ة التامين ل شركفيها وبالتالي فان المؤمن األصلي يكون ملزم بدفع التعويض إلى الشخص المؤمن له حتى ولو لم تحص

عقد أعادة رفا لاألصلية على نصيبها من التعويض من قبل شركة أعادة التامين وذلك الن الشخص المؤمن له اليدخل ط

ري ار التي تساألسعالتامين ومن بين األمور الجوهرية المرتبطة بعقد أعادة التامين هو انه يستند إلى نف  الشروط و

ن تتحمل أليها عبالنسبة لعقد التامين األصلي ولما كانت شركات أعادة التامين تحقق نفعا من وراء ذلك لهذا يجب 

ية شركة األصللى الإلة غير أن نسبة العمولة التي تدفعها شركة أعادة التامين نصيبها من هذه التكاليف وأهمها العمو

ة ى أن الشركين إلتكون أعلى من تلك التي تدفعها الشركة األصلية إلى وكالئها أو عمالئها ويرفع الفرق بين النسبت

الذكر أن بجدير تامين ومن الالمتنازلة تتحمل تكاليف الحصول على عقد التامين ومراقبته خالل فترة سريان عقد ال

 -البعض قد قسم عقود أعادة التامين من حيث نشؤه إلى :

 

بعض التامين ل لشركة األصلية او المتنازلة مطلق الحرية في أعادةيكون فيها ل -عقود أعادة التامين االختيارية : -1

  0عملياتها لدى أية شركة تامين أخرى 

ت ع بعض شركاملنوع يتم عن طريق قيام الشركة األصلية بإبرام االتفاقيات اهذا  -عقود أعادة التامين االتفاقية : -2

 التامين األخرى بغرض أعادة التامين لديها 

عض شركات لك العقود التي تقوم الشركة األصلية بإبرامها مع بتتعرف بأنها  -عقود أعادة التامين اإلفبارية : -3

راقية لتامين العاعادة لسارية في البلد كما هو الحال بالنسبة لشركة أالتامين الوطنية بصورة إفبارية طبقا للقوانين ا

ا وم بإبرامهتي تقوالتي تكون شركات التامين األخرى ملزمة قانونا بإعادة التامين لديها بنسب مئوية من العقود ال

  0شركات التامين العراقية 

مع شركات  تاميناألصلية في أبرام عقود أعادة ال ومهما يكون من أمر فان هذه التقسيمات تتعلق بمدى حرية الشركة

  0التامين األخرى ولي  لها أي تأثير محاسبي أو مالي يذكر على شركة التامين األصلية 

 المعالجات المحاسبية الخاصة بإعادة التامين 

 األقساط  -اوآل :
  -التالي : كما هو معروف عند إصدار وثيقة التامين في شركات التامين يتم أثبات القيد

 من مذكورين       

 16حـ/ المدينون       

  3511حـ/ مصروفات وعموالت التامين       

 3841حـ/ رسوم طابع أقساط التامين المنتجة       

 الى مذكورين           

  451 حـ/ أقساط التامين           

 26662حـ/ رسوم طابع أقساط التامين المنتجة المستحقة           
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  -التالي : الشكلوفي حالة أعادة التامين لدى شركة أعادة التامين يتم أثبات القيود التالية لدى كال الشركتين ب

 شركة أعادة التامين شركة التامين األصلية  

  

 -قيد أعادة التامين : -1

 352من حـ/ أقساط أعادة التامين الصادرة 

 حـ/ دائنو قطاع مالي  إلى  

 484كة أعادة التامين العراقية من رسم الطابع حـ/ حصة شر إلى  

 4531حـ/ مصروفات وعموالت أعادة التامين الصادرة  إلى  

 

  -عند السداد يتم أثبات القيد التالي : -2

 من حـ/ دائنو قطاع مالي

 183حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية  إلى      

 

ة في بعض األحيان يتم االتفاق مابين الشركة األصلية وشرك -3

ها دادأعادة التامين على احتفاظ الشركة األصلية باألقساط الواجب س

ينة مع إلى شركة أعادة التامين واعتبارها كأمانة مقابل فائدة بنسبة

 -وفي ه ه الحالة يكون القيد كاآلتي :

 

 من حـ/ أقساط أعادة التامين الصادرة 

 2641 حـ/ أمانات تحتفظ بها إلعادة التامين الصادرة إلى  

 484حـ/ حصة شركة أعادة التامين العراقية من رسم الطابع  إلى  

 4531 حـ/ مصروفات وعموالت أعادة التامين الصادرة إلى      

 

  ي وتستحق على ه ه األمانات فائدة تثبت عند استحقاقها كاألت -4

 3551من حـ/ فوائد األمانات المحتفظ بها إلعادة التامين الصادرة 

 ائنو قطاع مالي حـ/ د إلى        

 183 حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية أو       

 

-يد استالم أشعار بإعادة التامين لديها :ق -1  

 من حـ/ مدينو قطاع مالي 

3512 من حـ/ مصروفات وعموالت أعادة التامين الواردة  

3842 من حـ/ رسوم طابع أعادة التامين المحلية   

452 ين الواردةحـ/ أقساط أعادة التام إلى         

 

  -ند االستالم يتم أثبات القيد التالي :ع -2

 183 من حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية    

 حـ/ مدينو قطاع مالي  إلى        

 

  -تم أثبات القيد التالي :ي -3

 محتجزة إلعادة التامين الواردة  أماناتمن حـ/ 

 3512من حـ/ مصروفات وعموالت أعادة التامين الواردة 

 3842من حـ/ رسوم طابع أعادة التامين المحلية 

 452حـ,/ أقساط أعادة التامين الواردة  إلى       

 

 

 

  -عند استحقاق الفائدة يتم أثبات القيد التالي :و -4

 من حـ/ مدينو قطاع مالي    

 183حـ/ نقدية لدى المصارف المحلية  أو   

   4571ردة عادة التامين واحـ/ فوائد األمانات المحتجزة إل إلى       

  

 
 تمارين

 1000000دره مبلغ ق 2007بلغت وثائق التامين الصادرة عن الشركة العراقية للتامين على الحياة خالل عام  /1س

  -آلتي :امنها لدى شركة أعادة التامين العراقية فإذا علمت  %60دينار بتوسط وكالئها المفوضون تم أعادة 

  0 %5والعمولة الخاصة بشركة أعادة التامين  %4وحة للوكالء بنسبة تبلغ العمولة الممن -1

  0 %0 1تبلغ نسبة رسم الطابع  -2

  0تامين ليومية في كل من دفاتر الشركة العراقية للتامين على الحياة وشركة أعادة الاأثبات قيود  -المطلوب :

  
  -بالرفوع إلى بيانات المثال السابق وبافتراض األتي : /2س

سدد ت %8درها نوية قساالتفاق مابين شركة التامين األصلية وشركة أعادة التامين على االحتفاظ باألقساط بفائدة تم  -1

  0سنويا 

 0 2007 /1/7أن تاري  أعادة التامين هو  -2

  0ثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركتين أ -المطلوب :

 

 عمولة أرباح أعادة التامين

ع من ثل نوة التامين على مشاركة الشركة األصلية في أرباح شركة أعادة التامين وهي تمتتضمن بعض عقود أعاد

  -ن كاآلتي :لتامياأنواع الحوافز بالنسبة لشركات التامين األصلية وتكون المعالجة المحاسبية لعمولة أرباح أعادة 
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  -في شركة التامين الوطنية يتم أثبات القيد التالي : -1

 مدينو قطاع مالي من حـ/         

 3513حـ/ عموالت أرباح أعادة التامين الصادرة  إلى             

 

  -أما في شركة أعادة التامين يتم أثبات القيد التالي : -2

 3531من حـ/ عموالت أرباح أعادة التامين الواردة          

 حـ/ دائنو قطاع مالي  إلى                

 

 رهبلغ قدمالتامين على الحياة من أعادة التامين لدى شركة التامين العراقية  بلغت عمولة أرباح شركة /1س 

 دينار  1000000

  0لجات المحاسبية الالزمة في كل من دفاتر شركة التامين وشركة أعادة التامينأثبات المعا -المطلوب :

 

 تعويضات أعادة التامين

له وبنف   لمؤمنامين األصلية ملزمة بدفع التعويضات إلى افي حالة وقوع الضرر بالنسبة للمؤمن له تكون شركة الت

  0نه تأمي الوقت تكون شركة أعادة التامين ملزمة بالتعويض إلى شركة التامين األصلية بنسبة المبلغ المعاد

  -وتكون المعالجة المحاسبية في دفاتر شركة التامين األصلية كاآلتي :

 من حـ/ مدينو قطاع مالي       

 455حـ/ حصة معيدي التامين من التعويضات المدفوعة  إلى          

 

  -أما بالنسبة لشركة أعادة التامين فتقوم بإثبات القيد التالي :

 3531من حـ/ تعويضات أعادة التامين الواردة       

 حـ/ دائنو قطاع مالي  إلى            

 

 

 /1س
دينار تم  4000000ره الشركة العراقية للتامين على الحياة مبلغ قد بلغت التعويضات المستحقة لحملة وثائق التامين في

    %60سبة دينار بموفب صك علما بان حصة شركة أعادة التامين من هذه التعويضات بن 1000000سداد مبلغ قدره 

   0التامين  لجات المحاسبية الالزمة لكل من دفاتر شركة التامين على الحياة وشركة أعادةأثبات المعا -المطلوب :

 

ي شركات ف الحسابات الختامية  وأعداد رأس المال واالحتياطياتكيفية تكوين :الثالثون  األسبوع

  0التامين 
 رأس المال واالحتياطيات في شركات التامين 

  ويتضمن األتي-رأس المال : -اوآل:

بموفبه شركة التامين لمزاولة نشاطها  يشمل هذا الحساب رأس المال المدفوع الذي تأسستو -أس المال المدفوع :ر -1

سمي الذي ل االاالقتصادي وسواء أكان رأس المال المدفوع نقدي أو عيني كما يتضمن رأس المال بند خاص برأس الما

  0يتضمن رأس المال المحدد في عقد الشركة 

 

  -شمل هذا الحساب البنود اآلتية :ي -الحتياطيات :ا -ثانيا :

مستويات  لحساب االحتياطيات التي تستقطع من األرباح لموافهة التغيرات فيويشمل هذا ا -:احتياطي رأس المال  -1

تمرار حالة االس اب فياألسعار كما هو الحال بالنسبة الحتياطي ارتفاع أسعار الموفودات الثابتة وكما يستخدم هذا الحس

  0اء النتهابلوغ قيمتها الدفترية على  في احتساب االندثار على الموفودات الثابتة المستمرة في الخدمة بعد

ودات التي حساب المبالغ المستقطعة من األرباح بموفب القوانين وكذلك يشمل الموفيشمل هذا ال -احتياطي عام : -2

  0تستلمها الوحدة االقتصادية بدون مقابل كالهبات والمساعدات 

  0لوحدة االقتصادية تكوينهيشمل هذا الحساب أي احتياطي أخر يمكن لو -احتياطيات متنوعة : -3
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لمتبعة فق األس  اوحساب المبالغ التي تحتجز من الحسابات الفنية للعمليات التأمينية يشمل هذا ال -احتياطيات فنية : -4

  -في قطاع التامين ويحلل إلى الحسابات التالية :

  -:2151احتياطي األخطار غير المنتهية  -أ

تدة عن المم ا من صافي احتفاظ الشركة من األقساط لتغطية المسؤولياتيشمل هذا الحساب نسبة معينة تقتطع سنوي

  0األخطار غير المنتهية بعد انتهاء السنة المالية 

  -: 2152 احتياطي عموالت ورسوم التامين -ب

  0يشمل هذا الحساب نف  النسبة المعتمدة الحتياطي األخطار غير المنتهية من الرصيد الدائن 

 -لموقوفة :احتياطي التعويضات ا -ت

ات غير تعويضيشمل هذا الحساب مجموع التعويضات المبلغة التي لم يتم تسويتها في نهاية الفترة وكذلك يشمل ال

  0المبلغة في التاري  الذكور والتي لم يتم تقديرها لحد أالن 

  -:2141احتياطي الطوارئ لعمليات التامين  -ث

ا ويتم سب لهير متوقعة كالكوارث بحيث لم يكن باإلمكان التحيشمل هذا الحساب التحوط الحتماالت حدوث خسائر غ

 0تقديره وفق األس  المتبعة في الشركة 

  

  -:2155االحتياطي الحسابي  -ج

ة ساط المحصلاألق يشمل هذا الحساب األموال التي تعود لحملة وثائق التامين على الحياة التي استلمتها الشركة ضمن

ي المال المعتمدة في الشركة والغرض من هذا الحساب هو التعرف على الموقفوالمحتسبة وفق األس  الرياضية 

صصة ة متخللشركة في ظل الظروف المختلفة وغالبا ما يتم تقدير هذا الحساب كل ثالث سنوات من قبل لجنة فني

  0للتعرف على طبيعة الموقف المالي خالل الفترة السابقة التخاذ التدابير الالزمة لتطويره 

 

  -ما يلي المعالجات المحاسبية الخاصة باالحتياطيات :وفي
  -عند تكوين االحتياطي يتم أثبات القيد التالي : 

 من حـ/ صافي احتياطي حسب نوعه      

 حـ/ االحتياطي  إلى          

 

  -ة :وفي السنوات الالحقة نهاية السنة يتم تقدير االحتياطي لهذه الفترة ويتم أفراء الخطوات التالي

  -فل احتياطي السنة السابقة من خالل القيد التالي :ق -*

 من حـ/ احتياطي حسب نوعه         

 حـ/ صافي احتياطي حسب نوعه  إلى          

 

  -عد ذلك يتم أثبات االحتياطي الخاص بهذه السنة من خالل القيد التالي :ب -*

 من حـ/ صافي احتياطي حسب نوعه       

 ـ/ احتياطي حسب نوعهح إلى          

 

  0يقفل رصيد صافي االحتياطي بعد ذلك في حساب األرباح والخسائر و -*

 

 /1س 
 توفرت لديك البيانات التالية عن بعض االحتياطيات 

دينار  1000000دينار ورصيد احتياطي الطوارئ  3000000كان رصيد االحتياطي الحسابي  1/1في  -1

  0دينار  4000000واحتياطي األخطار غير المنتهية 

تياطي دينار واح 500000دينار واحتياطي الطوارئ  4000000قدر االحتياطي الحسابي بمبلغ  31/12في  -2

  0دينار  5000000األخطار غير المنتهية 

  -المطلوب :

  0أثبات قيود اليومية الالزمة مع أفراء قيود القفل عن العمليات السابقة 
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 امينالحسابات الختامية في شركات الت
 

ة كل ده في نهايإعدا كما هو معروف قبل البدء بأعداد الحسابات الختامية يتم أعداد ميزان المرافعة وهذا الميزان يتم

ب جارية )حساات الشهر بعد أن يتم أعداد هذا الميزان يتم البدء بأعداد الحسابات الختامية المتمثلة بحساب العملي

ات االحتياطي تكوينال كافة المصاريف واإليرادات بضمنها الحسابات المرتبطة باألرباح والخسائر ( يتم من خالله أقف

  0 لشركةوالمخصصات وتتمثل نتيجة هذا الحساب بصافي ربح أو خسارة ومن ثم يتم أعداد الميزانية الخاصة با

 

  /1س
 31/12/2006 الحياة في األتي بعض أرصدة الحسابات المستخرفة من ميزان المرافعة للشركة العراقية للتامين على

  0) المبالغ بآالف الدنانير ( 

 40للموظفين  رواتب نقدية 1000فوائد األمانات المحتفظ بها إلعادة التامين الصادرة   50مباني استثمار  7000

صروفات م 160مباني  6000رسوم طابع أقساط التامين المنتجة  20أقساط التامين قيد التحصيل لدى المصارف 

رات مالية استثما 750تعويضات مدفوعة  320أمانات محتفظ بها إلعادة التامين الصادرة  130ت التامين وعموال

موالت أرباح ع 20مبالغ تأمينية قيد التحصيل لدى الفروع  30فوائد قروض حملة وثائق التامين  80قصيرة األفل 

امين من حصة معيدي الت 45في الطريق  حواالت 80أيراد االستثمارات العقارية  400أعادة التامين الصادرة 

ع أقساط رسوم طاب 20مدينو نشاط غير فاري  1000أقساط التامين  3000ماء وكهرباء  15التعويضات المدفوعة 

 15لتامين الصادرة اأقساط أعادة  130حصة شركة أعادة التامين العراقية من رسم الطابع  5التامين المنتجة المستحقة 

عام  احتياطي 150احتياطي أخطار غير منتهية  100احتياطي حسابي  150احتياطي طوارئ  200اتصاالت عامة 

  0نقدية لدى المصارف المحلية  600؟؟ رأس المال 

  -فإذا علمت األتي :

  0دينار  120تستحق الشركة فوائد استثماراتها المالية بمبلغ  -1

ير منتهية غدينار واحتياطي أخطار  100ئ بقيمة دينار واحتياطي طوار 200تقرر تكوين احتياطي حسابي بقيمة  -2

  0دينار  120

  0من األرباح كاحتياطي عام  %5تقرر استقطاع  -3

  -المطلوب :

  31/12/2006أفراء التسويات الالزمة مع أفراء قيود القفل في  -1

 0 31/12/2006أعداد الحسابات الختامية والميزانية في  -2
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 ة المرتبطة بشركة التامينسابات الميزانيح
 

 فانب المطلوبات  رقم الدليل فانب الموفودات  رقم الدليل

18  

181 

182 

183 

185 

1851 

1852 

1853 

186 

15 

151 

1511 

1512 

15121 

15122 

15123 

152 

153 

14 

149 

1491 

1492 

1494 

1495 

1497 

16 

161 

164 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

165 

166 

1661 

1662 

1663 

1666 

11 

12 

 

 النقود 

 نقدية بالصندوق 

 السلف المستديمة 

 نقدية لدى المصارف المحلية 

 شيكات وحواالت 

 شيكات وحواالت قيد التحصيل 

 حواالت في الطريق 

 شيكات وحواالت مرفوضة 

 أوراق نقدية أفنبية 

 االستثمارات 

 استثمارات عقارية

 أراضي استثمارية

 مباني استثمار

 ار منجزة مباني استثم

 مباني استثمار تحت التنفيذ 

 دفعات مقدمة لمشاريع مباني استثمارية 

 استثمارات مالية طويلة األفل 

 استثمارات مالية قصيرة األفل 

 االئتمان النقدي 

 السلف الشخصية

 سلف الموظفين 

 سلف العمال 

 سلف الزواج 

 سلف المعالجة الطبية 

 سلف متنوعة 

 المدينون 

 الجاري  مدينو النشاط

 أمانات عمليات التامين

 أمانات محتجزة إلعادة التامين الواردة  

 عمليات التامين مدينة مؤفلة 

أقساط التامين قيد التحصيل لدى 

 المصارف

 أمانات تحصيل األقساط لدى المصارف 

 أمانات مستثمرة ألقساط وثائق التامين 

 مبالغ تأمينية قيد التحصيل لدى الفروع 

 غير فاري مدينو نشاط 

 حسابات مدينة متبادلة 

 تأمينات لدى الغير 

 إيرادات مستحقة 

 مصاريف مدفوعة مقدما 

 نفقات قضائية 

 الموفودات الثابتة 

 مشروعات تحت التنفيذ 

26  

261  

264  

2641 

2642 

2644 

2645 

265 

266  

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

26662 

2669 

267 

268 

241 

215 

211 

212 

213 

214 

 الدائنون 

 دائنو النشاط الجاري 

 أمانات عمليات التامين 

 أمانات محتفظ بها إلعادة التامين الصادرة 

 عمليات تامين دائنة مؤفلة 

 أمانات طلبات التامين على الحياة 

 عةمبالغ التامين على الحياة المستحقة وغير المدفو

 دائنو نشاط غير فاري 

 حسابات دائنة متنوعة 

 تلمة تأمينات مس

 إيرادات مستلمة مقدما 

 مصاريف مستحقة 

 رواتب وأفور مستحقة 

 رواتب وأفور غير مستلمة 

 الخزينة العامة 

 رسوم طابع أقساط التامين المنتجة المستحقة

 أفور لجان الكشف 

 استقطاعات لحساب الغير 

 دائنو توزيع األرباح 

 قروض مستلمة طويلة األفل 

 االحتياطيات الفنية 

 مال المدفوع رأس ال

 احتياطي رأسمالي

 احتياطي عام 

 احتياطيات متنوعة  

 


