
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هيئة التعليم التقين 

 املعهد التقين / نينوى 

 قسم احملاسبة 

 

 

 داد إعــ
 بسام عبد احمد

 م. مدرب فني
 

 م  2011   هـ                                                               1432       



 الهدف من المادة :
تهدف المادة الى تزويد الطالب  أسسبو واعاعبد المباسبوال والماب اداح المباسبوال عالبى ا ب  ف  -1

 أنعاعها .

 ااام الطالول أماك الما اداح المباسوال واس خراج الا ائج المالال ماها . -2

بكةةةةم  اةةةة   ةةةة  أ مةةةةاس أ اةةةةاف المتةةةةارى االستةةةة ى   ةةةة  الماةةةةس  ا  ال ا ةةةةى الممارسةةةةى   ةةةة   -3
 المتارى.  

 تعريف الطالول عالى عمل الجمعااح ال عاونال والما اداح الخاصل أالجمعااح . -4

 
 محتويات المادة 

 الفصل األول : المباسول في المصارف ال جاريل و البااأاح الجاريل  -*

 الفصل الثاني : حااأاح ال عفار -*

 الفصل الثالث : العدائع الاقديل الثاأ ل -*

 صل الراأع : ساداح أرسم ال بصالالف -*

 الفصل الخامو :  الكموااالح المخصعمل -*

 الفصل الاادس :  ال االاف أضمان الكموااالح -*

 الفصل الااأع :  البعاالح الدا الال -*

  الجمعااح ال عاونالالفصل الثامن :  -*

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

(1) 



 ("المحاسبة في المصارف التجارية")

الماشسة ال بي تقبعم أقوبعل العدائبع الثاأ بل وال بي تبدفع عابد الطالب  أو أعبد  عوارة عن ي :تعريف المصرف التجار"

 لمصرف يع ور تاجر أمعال )ديعنه وديعن الغار(. اف رة . ف

 وظائف المصرف التجاري : "
 اوعل العدائع الاقديل من العم ء أكافل أنعاعها الجاريل وال عفار والثاأ ل والمبافظل عالاها .  -1

 ل اها ح المصرفال . ماح ا -2

  صم الكموااالح والبعاالح .  -3

 ال االاف لقاء رهن الوضائع واألسهم والااداح .  -4

 ف ح االع ماداح الما اديل .  -5

 شراء وأاع البعاالح الدا الال أكافل أنعاعها .  -6

ن شبببراء وأابببع الابببوائك والاقبببعد التهوابببل والعمببب ح األجاوابببل وشببباكاح المابببافرين و  ببب  اع مببباد المابببافري -7

 والبعاالح الخارجال. 

 اإلاراض وال االاف لشراء المكائن والمعداح .  -8

 

 "( )الدورة المحاسبية اليومية في المصرف"
 تثوات العمالااح الاعمال الخاصل أاشاط المصرف في الما اداح .  -1

 تدااق الما اداح وال عااع عالاها من اول المخعلان أال عااع .  -2

 .ول المباسول ل  على تاجاالها أقاعد إجمالال في دف ر الاعمال العامل تجماع الما اداح وإرسالها إلى شع -3

 من وااع دف ر الاعمال العامل ترحل العمالااح إلى حااأاتها المخ صل في دف ر األس اذ .  -4

 .من وااع دف ر األس اذ العام ياظم مازان المراجعل الاعمي أاألرصدة , ثم تعد أعد ذلك القعائم المالال -5

  

 "  الجارية الحسابات"

 المعالجات المحاسبية لعمليات الحسابات الجارية : " 

 أوال : عمليات اإليداع :

 يراعى عاد تاظام اس مارة اإليداع الاقدي مايالي .  اإليداع النقدي : -أ

 تاظام االس مارة أااخ ان وتع ور الااخل الثانال إيصاال لالعمال .  -1

 ماح . ال يجعز اس عمال االم الرصاص في   األ المعالع -2

 تثوات االسم ورام البااب أشكل صباح وواضح .  -3

 إيداعه . بأن ي طاأق الموالغ المثوت أقاامل اإليداع مع الموالغ المطالع -4

 يج  أن تكعن ااامل اإليداع  الال من أي حك أو شط  أو تعديل .  -5

 إجراءات اإليداع النقدي : "
 إيداعه .  تاالام القاامل إلى احد أمااء الصادوق مع الموالغ المطالعب -1

المخ عمبل أو المعاعبل مبن اوبل أمبان الصبادوق إلبى العمابل أعبد اسب  م  اإليداعتاالام الااخل الثانال من ااامل  -2

 الموالغ ماه  ام  . 

  اإليداع بموجب صكوك : -ب
 ااام العمال أ ظهار الصكعك ألمقدمه من اواله وذلك أال عااع عالى ظهر الصك .  -1

فروع عالى الصكعك المابعأل عالى  وأ رىالصكعك المابعأل عالى نفو الفرع  أإيداع  اصل إيداعتاظام ااامل  -2

 أ رى وتكعن أااخ ان تاالم الااخل الثانال لالعمال وتع ور إيصاال أاس  م الصكعك . 

 تدوين اسم العمال ورام حااأه وتفاصال الصكعك أشكل دااق وواضح .  -3

 صكعك المعدعل .ال س د من صبل المجمعع الكالي لموالغ ال -4

 إجراءات إيداع الصكوك : "
 تاالام ااامل اإليداع إلى المعظف المخ ص مع المرفقاح الخاصل أالعمال .  -1

المعظببف المخبب ص مببن صبببل المعالعمبباح المثو ببل فببي القاببامل وي س ببد مببن تببعفر الشببروط القانعناببل ي بقببق  -2

 والمصرفال في الصكعك المعدعل . 
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 : عمليات السحب  -ثانيا :
 يراعى عاد تبرير الشاك تدوين الوااناح ال الال فاه أعضعح عاد عمالااح الاب  أمعج  الصكعك .       

 تاريخ إنشاء الصك ومكان إنشاءه . -1

 اسم الما فاد الكامل .  -2

 .ل  موالغ الصك التي يج  أن يكعن مطاأق راما و  اأ -3

 . اسم وتعااع الااح  ي طاأق مع اسمه وتعااعه في سج ح المصرف  -4

   -صرف الصك : إجراءات"
  . تاالام الصك إلى المعظف المخ ص والتي ي بقق أدوره من تعفر الشروط القانعنال والمصرفال فاه -1

 تقديم إحدى الهعياح المقررة أمعج  ال عالاماح .  -2

 تعااع الما فاد عالى ظهر الصك تسيدا ماه أاس  م الموالغ .  -3

 تزويد الما فاد أرام )ارص نباسي( .  -4

 عل أمان الصادوق المخ ص أ االام القرص الاباسي واس  م الموالغ . مراج -5

 ال س د من صبل الموالغ الما الم اول مغادرة أمان الصادوق .  -6

 

 "( وصايا للعناية بدفتر الصكوك) "
  
 ال س د عاد اس  مك الدف ر من صبل عدد أوراق الصكعك ال ي يب عيه الدف ر .  -1

 الغار الما عمالل وحفظه في مكان أمان ومبكم . عك دف ر الصك أوراقاح رس من فقدان  -2

 تجا  اح فاظك أالصكعك المعاعل عالى أااض أو تاالامها لالغار أهتا الشكل .  -3

 

 فاما يالي الرمعز الخاصل لفروع ِ   المصرفان الرافدين والرشاد

 
 الرمز  اسم المصرف 

  مصرف الرافدين

 158 فرع الجامعل 

 204 فرع أم الرأاعان 

 264 ع اأن األثار فر

 101 فرع البدأاء 

 325 فرع أشعر 

 112 فرع نااعى 

  مصرف الرشيد

 405 فرع الجزيرة 

 279 فرع أأي تمام 

 130 فرع دواسل 

 100 فرع  الد أن العلاد 

 3 فرع المعصل 
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 : عن الحسابات الجارية الدائنةمثال  
مبب ح الهبدى ال جاريبل  فب ح حاباب جباري لبدى مصبرف   مبمبعد صباحطال  الااد عالبي حابان  1/7/2010في 

 ( مالاعن دياار واد وافق المصرف عالى طالوه . 3000000أموالغ ) (204الرافدين فرع أم الرأاعان رام )

 ( م يان  دياار نقدا  تفاصاالها  األتي : 4000000أودع العمال موالغ ) 2010/ 7/7في 

 ( دياار25000)   ( دياار أوراق فئل2000000) 

 دياار   (10000)  ( دياار أوراق فئل1000000) 

 دياار   (   5000) ( دياار أوراق فئل 750000  ) 

 دياار    ( 1000)  ( دياار أوراق فئل  250000) 

 ( . 1220( دياار أمعج  الشاك المرام )1500000سب  العمال موالغ ) 15/7/2010في 

 ( دياار تفاصاالها  األتي . 2500000ابعأل عالى نفو الفرع اام ها )أودع العمال شاكاح م 17/7/2010في 

 ( 433( دياار أمعج  الشاك المرام )1500000)

 ( 813( دياار أمعج  الشاك المرام )1000000)

 أودع العمال شاكاح مابعأل عالى فروع المصرف األ رى في نفو المبافظل تفاصاالها  األتي :  20/7/2010في 

 ( . 264( المابعأل عالى فرع اأن األثار )125أمعج  الشاك المرام ) ( دياار750000)

 ( .  101( المابعأل عالى فرع البدأاء )369( دياار أمعج  الشاك المرام )500000)

 ( . 5580( دياار أمعج  الشاك المرام )900000سب  العمال موالغ ) 28/7/2010في 

 

 المطالعب : 

 ي . تاظام اس مارة طال  ف ح حااب جار -1

 ( 7840تاظام ما اد نمعذج تعاااع العمال عالما أن رام حااأه الجاري ) -2

 تاظام ما اد إيداع نقدي . -3

 تاظام ما اداح عمالال اإليداع أمعج  صكعك .  -4

 تاظام الشاكاح الخاصل أعمالااح الاب  ال ي تمت   ل الشهر .  -5

 .ر ل ال ي تمت   ل الشهر جاري دائن لالعمال موااا فاه الب حااب  تصعير  شف -6
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 ........................................... /إىل / مصرف الرافدين                                   

 ....................تاريخال                             طلب فتح حساب جارياملوضوع /                                        

   ......................................نرجوا أن تفتحوا في سجالتكم حسابا جاريا باسمي / باسمنا 

وحتى استالمكم إشعارا كتابيا بخالف ذلك سأوقع / سنوقع جميعا / سيوقع أي واحد منا أو أكثرر علرى الصركوك التري بموجبهرا 

ساب بموجب نموذج التوقيع / نماذج التواقيع الواردة أدناه . ولضرمان كافرة حقروقكم أتعهرد / سأسحب / سنسحب على هذا الح

 -نتعهد بان أقوم / بان نقوم بالشروط التالية :

 أوافق/ نوافق بان أكون مسؤوال / نكون مسؤولين معا عن كافة الصكوك المسحوبة بالصورة المذكورة أعاله .  -1

ا مسؤولين معا بتسديد المبالغ المستتحةة لممصترف عنتدما تت داد ديتون الحستا  اعترف باني مسؤول / نعترف بأنن -2

عمت  وارداتتو وذلتتك عتن أول نمتت  متنكح وبتدون حاذتتة ولت  ونتتذار أو أي مراستيح اانونيتة أالتتر  وبتالنب  ستتوف ال 

 اسح  / ال نسح  عما لدي / لدينا من المبالغ في سذالتكح ابل موافةتكح عم  ذلك . 

 وا عم  حسابنا كافة الفوائد والمصاريف المستحةة عميو بسعر الفائدة المةررة لديكح .نفوضكح بان تةيد -3

أوافق / نوافق عم  تنفيذ والتةيد بأنظمة المصترف والرترون المدرذتة بظ تره واتد أستةنت / أستةننا أي حتق متن  -4

  ا . ذ تي / ذ تنا / لمنا عة صحة أي من الررون المذكورة واالدعاء بذ مو / بذ منا محتويات

نالتولكح ب تذا بتتان تةيتدوا عمتت  حستابي الذتتاري معكتح أيتتة مبتالغ مستتتحةة لكتح بتتذمتي تكتون ناتذتتة عتن معتتامالتي /  -5

معامالتنا المصرفية المالتمفة معكح كالصح األوراق التذارية أو فتح وتسديد االعتمادات النةديتة والحتواالت وورتعار 

 النابات الضمان وغيرها من المعامالت المصرفية . 

 يد لكح عدح وذود حسا  ذاري مغمق بسب  سح  صك بدون رصيد . نؤ -6

أالول / نالول مصرفكح لتغذية حسابي / حسابنا الذاري أعاله من حسابي / حسابنا التوفير راتح .....................  -7

ذتاري المفتوح لديكح بمبالغ تكفي لتغنيتة الصتكوك والمبتالغ المستحوبة عنتد عتدح كفايتة رصتيد حستابي / حستابنا ال

 المذكور .  

 ونشكركم

 

 التوقيع                                                                                                                 التفاصيل

  ................................رقم الحساب 

 .........................الجنسية.............

 ....................................المهنة....

 رقم الهاتف .............................                               ....... .............. العنوان التجاري .....

 ...........رقم الهاتف ..................                                عنوان المسكن ............................ 

 ............... ................................................المبلغ.....

 العمر.......................

 نموذج التوقيع                                                                                                   االسم 

 ...................أمين عمر محمد .........1

2............................ 

3............................ 

 

 شاهد على التوقيع                                                                                                

 األوراق المثبتة ...................                                       شاهد تعريف                                             

 ............جرت مقابلته من قبل ..                                                                                                  

التوقيع  

.................................... 

 

 معلومات األخرى ال

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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 (       )رقم الحساب                             مصرف الرافدين    (                                                التسلسل )      

  فرع /                                                                               

    ......................................... االسم الكامل   

 نموذج توقيع العميل                                                       .....اللقب .........................األب ... ............االسم   

 ...................المهنة   ........................الجنسية  

 ..........محالت الهدى التجارية العنوان التجاري .........  

  نموذج توقيع العميل                                                     .....................رقم الهاتف ..................................  

 ..................................................عنوان المسكن   

 .................رقم الهاتف .................................  

 ولين تواقيع المخ تواقيع المخولين                                         200    رقم الوكالة / تصديق الختم / ...................تاريخها   /    /  /  

                                                     مصدر الوكالة / تصديق الختم / ........................  

 توقيع الموظف                                                               التاريخ    

 

 

 

  /مصرف الرافدين

 

 ............رقم الحساب الجاري                                            .......  ..........في .........            

   .....................................دفع لحساب:           

  .........................................مبلغ فقط :.          

 ...........................................بواسطة:           

 

 تفاصيل الفئات  دينار فلس

 أوراق فئة خمسة وعشرون ألف دينار   

 أوراق فئة عشرة أالف دينار   

 أوراق فئة خمسة أالف دينار   

 أوراق فئة ألف دينار   

 أوراق فئة خمسمائة دينار   

 أوراق فئة مائتان وخمسون دينار   

 دينار  100مسكوكات فئة   

 دينار  50ات فئة مسكوك  

 دينار  25مسكوكات فئة   

   

   

 المجموع كتابة   

 

  ............................................................ فقط :               

 

 

 المدقق                        مسؤول الشعبة               أمين الصندوق              
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 مصرف الرافدين                                      ...................في  .........

 

 (       رقم )                         (                          رقم الحساب )  

 

 أو لحامله .............................ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر ... 

 ............................................................................مبلغ 

 

  التوقيع                                      دينار         فلس

 االسم                                                             

 

 

 مصرف الرافدين                   

 ..............رقم ....

 ... ...........................التاريخ 

  ...................................ألمر

 ................................................المبلغ 

  دينار فلس

 الرصيد  

 المبلغ المودع  

 المجموع  

 ينزل مبلغ هذا الشيك  

 الرصيد  

 

                 

   /مصرف الرافدين   

 استمارة إيداع صكوك

 ............رقم الحساب .................                                                                في  .............           

 .....................................دفع لحساب:           

  .........................................مبلغ فقط :.         

   ...........................................بواسطة:          
 تقبل الشيكات المسحوبة على المصارف المحلية قبل ساعة من انتهاء الدوام .  -1

 الشيكات المذكورة أدناه مودعة برسم التحصيل  -2

 رادا لحساب العميل ال يعطيه الحقتقبل الشيكات مع جميع التحفظات الخاصة بها وان قيد أقيامها إي -3

 بالسحب عليها قبل تحصيل مبالغها من المسحوب عليه .        

 المصرف المسحوب عليه رقم الشيك   دينار  فلس 

 رقم الحساب

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 ....................................................:  المجموع

 

 المدقق                       مسؤول الشعبة                                    
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     /مصرف الرافدين     

 استمارة إيداع صكوك

 ........... رقم الحساب                                                             .................. في ............           

   ..........................................دفع لحساب:           

  .............................................مبلغ فقط :.         

   ...............................................بواسطة:          
 انتهاء الدوام .  تقبل الشيكات المسحوبة على المصارف المحلية قبل ساعة من -4

 الشيكات المذكورة أدناه مودعة برسم التحصيل  -5

 تقبل الشيكات مع جميع التحفظات الخاصة بها وان قيد أقيامها إيرادا لحساب العميل ال يعطيه الحق -6

 بالسحب عليها قبل تحصيل مبالغها من المسحوب عليه .        

 المصرف المسحوب عليه رقم الشيك   دينار  فلس 

 م الحسابرق

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

  .....................................................:  المجموع

 

 

 المدقق                       مسؤول الشعبة                                      
 

 

 

 مصرف الرافدين                                      ................في ...........

 

 (       (                                          رقم )        رقم الحساب )  

 

 أو لحامله .....................................ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر  

 .......................................................مبلغ 

 

 التوقيع                                       دينار         لسف

 االسم                                                           

 

 

 مصرف الرافدين                   

 ...................رقم 

  ..............................التاريخ 

  .......................................ألمر

 .....................................المبلغ 

  دينار فلس

 الرصيد  

 المبلغ المودع  

 المجموع  

 ينزل مبلغ هذا الشيك  

 الرصيد  
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 يع ور هتا البااب صبابا ومعافقا عالاه -1                                   مصرف الرافدين   

 (                    من اوالكم إذا لم نا الم أي اع راض   ل       رام )              : فرع   

 مدة  مال عشر يعما من تاريخ إرسال الرام                                                 االسم:   

 مصرف تبريريا عاد تغااريرجى إشعار ال -2                                               :العاعان  

 الهاتف:                                                        عاعانكم  

 ( يعاي مدين"-الرصاد أع مل ) -3                                               المهال :  

 

            

 (       رام)      شف حااب جاري دائن                                        
 الرصاد البر ل رام المعامالل الرمز ال اريخ

 دائن (-مدين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 بوالص مستنديه - 11سندات تحصيل               -6                    شيك         -1     

 تسوية قيديه -12حوالة خارجية                 -7 فعة نقدية                     د -2     

 فائدة / عمولة / أجور -13حوالة داخلية                  -8       دفعة شيكات             - 3     

 إلغاء قيد -14اعتماد صادر                 -9    خطاب ضمان               -4     

 اعتماد وارد -10   كمبيالة مخصومة            -5     
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 :  ن الحسابات الجارية المدينةمثال ع

 (112فاما يالي أعض العمالااح المباسوال ال ي تمت في شعول البااأاح الجاريل في مصرف الرافدين فرع نااعى )

 ( .  2010والخاصل أاشاط الااد  الد مبمد عالي ) لعام 

 عالما أن رصاده فيرصاد حااأه الجاري الدائن  ( دياار من900000) ( سب  العمال موالغ  تمعز/  22في )

 (. 750000)(  ان   تمعز /1) 

 ( دياار نقدا في حااأه الجاري لدى المصرف .  600000العمال موالغ ادره ) أودعأب (  /20في ) 

 .  (562المرام ) شاكال( دياار من حااأه الجاري أمعج  500000( سب  العمال موالغ ) أيالعل /15في )

 لصالح العمال .  مخصعمل  ماالل( دياار عن اامل  450000موالغ )  إيداع( تم  2ح  /5في ) 

والمؤرخ  (315( دياار في حااأه الجاري أمعج  الشاك المرام ) 375000) العمال موالغ  أودع(  2ح /25في ) 

 ( .  2ح /20في ) 

وهع صاح  مب ح الرايل  (2845رام حااأه الجاري ) أنتصعير  شف حااب جاري لالعمال عالما المطالعب : 

 ال جاريل . 

 

 يع ور هتا البااب صبابا ومعافقا عالاه -1"                                              مصرف الرافدين       

 من اوالكم إذا لم نا الم أي اع راض   ل                       (                      رام )          فرع:        

 مدة  مال عشر يعما من تاريخ إرسال الرام                                                              االسم:       

 يرجى إشعار المصرف تبريريا عاد تغاار -2                                                              :العاعان      

 عاعانكم                                     الهاتف:                                               

 ( يعاي مدين"           -الرصاد أع مل ) -3                                                              المهال :       

 (       ام)ر                         شف حااب جاري دائن                                                

 الرصاد البر ل رام المعامالل الرمز ال اريخ

 دائن (-مدين)

      

      

 بوالص مستنديه - 11سندات تحصيل               -6شيك                                    -1     

 تسوية قيديه -12حوالة خارجية                 -7دفعة نقدية                             -2     

 فائدة / عمولة / أجور -13حوالة داخلية                  -8دفعة شيكات                          - 3     

 إلغاء قيد -14اعتماد صادر                 -9خطاب ضمان                         -4     

 اعتماد وارد -10كمبيالة مخصومة                   -5     
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 ") حسابات التوفير("

 شروط فتح حساب التوفير ." 

 أن يكعن  اد أ مل العمال سن الثامن عشر من عمره وان يكعن  امل األهالال .  -1

 األحعالأن يكعن معروف لدى المصرف أمعج  هعيل تعريف مقوعلل مثل ) شهادة الجااال العرااال . هعيل  -2

 . ر ( المدنال . هعيل غرفل ال جارة . جعاز الاف

 إجراءات فتح حساب التوفير : "

 تقديم طال  لف ح البااب أمعج  اس مارة  اصل ت ضمن الشروط المبدودة من اول المصرف .  -1

 اص لبااب ال عفار يبمل رام  اص أعد إ مال إجراءاح تقديم الطال  يقعم المصرف أ زويد العمال أدف ر  -2

 اح المديال والدائال )الاب  / اإليداع( واس خراج لعمال , حاث تخصص صفباح هتا الدف ر ل ثوات البرأا

 الرصاد . 

يخصص لكل عمال أطاال  اصل يثوت فاها معالعماح عامل عن صاح  البااب واسم الع ال المخعل  -3

 أالاب  واإليداع . 

 المعالجات المحاسبية لحساب التوفير : " 

 رق .  ي م اإليداع في حااب ال عفار أعدة ط أوال : عمليات اإليداع :

الاقدي وياالم هتا الما اد مع دف ر  أاإليداعأ اظام ما اد  اص  اإليداعي م هتا الاعع من   اإليداع النقدي : -أ

الصادوق و تلك  أماناس  م الموالغ من اول  تسيادالموالغ فاه أعد  إضافلالمعظف المخ ص لغرض  إلىال عفار 

فار والخاصل أالبااب ( وتعاع هته الوطاال مع الدف ر ) أطاال حااب ال عي م تثوات نفو الموالغ في الوطاال 

 أ عاااع المخعلان تسيادا أاإليداع. 

في  أإيداعهويكعن ذلك في حالل وجعد شاك ألمر صاح  حااب ال عفار ويرغ    اإليداع بموجب شيك :  -ب

 هتا البااب . 

بااب الجاري مث  وإيداعه في ويكعن ذلك أطال  العمال سب  موالغ من ال  اإليداع بموجب قيد تسوية : - ـج

  حااب ال عفار .

 ي م الاب  من حااب ال عفار أعدة طرق ماها . ثانيا : عمليات السحب :  

وأعد  موالغ معانحاث يراجع صاح  البااب مصطبوا معه دف ر ال عفار ويطال  سب  السحب النقدي :   -أ

   البااب ي م األتي.  ال س د من صبل البااب و فايل الرصاد وال س د من شخصال صاح

 و االه .  أوي م تاظام ما اد صرف نقدي من اول صاح  البااب ويعاع من اواله  -1

 من صب ه .  لال س دمطاأقل ال عااع مع الامعذج المعجعد لدى المصرف  -2

 ويازل من الرصاد .  دف ر ال عفارياجل الموالغ المابعب في  -3

  م الموالغ .  الصادوق لغرض اس أمانام م االال لمراجعل يزود صاح  البااب أقرص نباسي يبمل ر -4

ياجل الموالغ المابعب في أطاال البااب ويا خرج الرصاد أباث يطاأق رصاد الوطاال مع رصاد الدف ر  -5

 وي م ال عااع عالاها من اول المخعلان أال عاااع عالى الصرف .

ل موالغ معان من حااأه إلى حااب أ ر أو اد يطال  صاح  البااب أ بعي السحب بموجب قيد تسوية :  -ب

 تاديد دين ماه إلى المصرف أو ما شاأه ذلك . مث  تبعيل موالغ من حااب ال عفار إلى البااب الجاري .
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 ) مثال عن حسابات التوفير ( 

 (. 325األتي أعض العمالااح ال ي تمت لدى مصرف الرافدين فرع أشعر  )     

( دينار وقد وافق المصرف على 800000لسيد وليد خالد حامد فتح حساب توفير بمبلغ )طلب ا 2010 /1/1في  -1

 طلبه 

 ( دينار نقدا من حساب ودائع التوفير. 300000سحب العميل مبلغ ) 20/2في  -2

 ( دينار نقدا . 250000أودع العميل في حساب التوفير مبلغ ) 5/3في  -3

 ر من حسابه الجاري لدى المصرف إلى حساب ودائع التوفير . ( دينا150000طلب العميل تحويل مبلغ ) 15/3في  -4

 ( دينار من حسابه في ودائع التوفير إلى حسابه الجاري . 200000طلب العميل تحويل مبلغ ) 1/4في  -5

 (. 564تنظيم استمارة طلب فتح حساب توفير علما أن رقم حسابه في التوفير هو ) -1    المطلوب :     

 تند إيداع نقدي في حساب التوفير . تنظيم مس -2      

 تنظيم مستند صرف نقدي لحساب التوفير .  -3                 

 .  %10تنظيم بطاقة حساب التوفير للعميل علما أن نسبة الفائدة -4                 

 . 30/4/2010احتساب الفائدة لغاية  -5                 

 مصرف الرافدين
 …..…الرقم          

 ...............التاريخ      

 

 
   / مصرف إلى 

 إيرادا بالحساب المذكور. ................................... ارجوا أن تفتحوا حساب توفير باسمي وقيد المبلغ المدفوع من قبلي اليوم وقدره

يلها في دفتر التوفير الخاص الذي يزوده اعترف بهذا بموافقتي على جميع شروط مصرفكم الخاصة بحساب التوفير المدرجة تفاص

مصرفكم أو غيرها من تعليمات المصرف الخاصة بحسابات التوفير كما أخذت علما باني سأكون مشموال بوثيقة التامين على الحياة 

ئع الثابتة التي نظمها المصرف والصادرة من شركة التامين العراقية لمصلحة أصحاب حسابات التوفير واالدخار العقاري والودا

 بموجب الشروط المطلوبة لظهر هذه االستمارة . 

أويد موافقتي مقدما على أي تعديل يطرأ على شروط المصرف الخاصة بحسابات التوفير ويصبح التعديل ساريا علي بمجرد إقراره من 

 قيل مصرفكم . 

              ..........................: االسم الكامل -1

 .......................العنوان:  -2

 الهاتف.......................   ...............المهنة:   -3

 العمر ) تاريخ الوالدة (............................... -4

   اسم الطبيب الخاص إن وجد ........................                                  نموذج التوقيع -5

 

 أاان شخصي عن الصبل

 المعاع أدناه أصرح أاني لم اص  أسي مرض أو حادث  طر واني أتم ع أصبل جادة    ...........................  إني 

 )في حالل اإلصاأل أمرض أو حادث يرجى أاان ال فاصال أدناه(. 

 ال عااع .................... –شاهد ال عريف 

 االسم .........................................

 ....................................... العاعان

 2000عرف أمعج  الهعيل المرامل ..............................والمؤر ل /    /   / 

 الصادرة من .........................................

 ال عااع       المعالعماح األ رى 
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 طلب فتح حساب توفير

 

 تعااع صاح  البااب       



 

 مصرف الرافدين/ 
       ...................في ...............         

 دياار     فالو ما اد إيداع نقدي                                                          

           ل عفار              لبااب ا                    

 ..................................................تاالمت موالغا ادره فقط         

 .........................أاسم ...............لقاده في حااب تعفار رام         

 .............................أعاسطل                                              

 

 وتعااع أسم وتعااع                                           أسم                                       

 رئاو الشعول                                        أمان الصادوق                                     
 

 

 

 

 مصرف الرافدين
 ...............في      ..............        

 ما اد صرف نقدي من حااب ال عفار

 

  دياار         فالو                                تاالمت من مصرف الرافدين موالغا ادره                 

                                                                                                            

 ......................................فقط            

 .............وذلك من حااب تعفار رام           

 ......................... أسم الما الم                                                                    

 تعااعه .................                                                                    

 

   م وتعااع                  م وتعااع                                          

 أمان الصادوق                                        ماؤول الشعول           
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 مصرف الرافدين
         .................رام الصفبل             ......رام : ...........فرع :              .   ..................أسم المعدع:    

 .............تاريخ ف ح البااب:                                                                   ...................العاعان :   

 تاريخ العالدة...............     ...............أطاال حااب تعفار رام :        رام الهاتف ..................         

  ...................الجااال:                                                                              ...........:هالالم    

 
 التاريخ

مز
لر

ا
 

الرصيد  االستحقاق الرصيد الحركة

 األقل

رصيد  األعداد

 األعداد

 اإلثبات

 دائن مدين

          

 
 إلغاء قيد   -7اع بقيد            إيد -4سحب نقدي        -1

 أخرى  -8   إيداع بشيك        -5إيداع نقدي         -2

 فائدة  -6سحب بقيد         -3

 تعاااع المخعلان                                                                                                                    
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  "الودائع النقدية الثابتة () " 

  -نظام العمل في شعبة الودائع النقدية الثابتة :" 

 والموالغ والمدة .  اإليداعوديعل موااا فاها شروط  إيداعيقعم العمال أ اظام اس مارة  -1

 لبااب إيداعااامل  أمأليقعم المعظف المخ ص  -2

 الصادوق .  أمان إلىها وصعرة وياالمها لالعمال التي يته  أ أصلالعدائع الثاأ ل من   -3

 .  إيداعالصادوق أ بصال الموالغ من العمال وياالمه وصل  أماني على  -4

يل والتي ياجل فاه ظف المخ ص في شعول العدائع الثاأ ل أ اجال العديعل في دف ر العدائع الاقديقعم المع -5

 جماع أااناح العديعل من موالغ العديعل وسعر الفائدة واسم العمال . 

ء المدة الم فق عالاها يقعم العمال أ قديم وصل إيداع ) صك العديعل ( والتي سوق وان زود أه من عاد ان ها -6

المخ ص , التي ي على أدوره أ اظام ما اد صرف مرفقا معه وصل اإليداع   عزيز لعمالال  فاول المعظ

 الصرف ثم تؤشر العمالال في دف ر العدائع .

( دياار  عديعل نقديل ثاأ ل لمدة سال  12000000حمد مبمد  موالغ ادره )أودع الااد حاان ا 15/1/2010في  مثال /

 .  264ساعيا لدى مصرف الرافدين فرع اأن األثار   %10أاعر فائدة 

 :المطالعب 

 تاظام اس مارة طال  إيداع وديعل .  -*

 تاظام ما اد لالمقوعضاح الاقديل .  -*

 تاظام وصل اإليداع ) صك العديعل ( .  -*

   

 ستمارة طلب إيداع وديعةا  

 .................في   ............     

 ..........................إلى / مصرف الرافدين

 دينار ألغيرها كوديعة ثابتة.............................................أرجو أن تقبلوا إيداع مبلغ        

 ...........................ولغاية..............................من تاريخ.................لمدة        

 بالمائة سنويا .بسعر فائدة................        

 اعترف بموافقتي على جميع شروط مصرفكم الخاصة الحتساب الودائع المدرجة بظهر الوصل       

 المعطى وغيرها من تعليمات المصرف الخاصة بحساب الودائع .       

    /االسم         

  /العنوان         

   المهنة /        

                           العمر /                                                                                                                               

 نموذج توقيع العميل                                                                                                                 
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    /الرافدين   مصرف    .....................           في   .............     

 ما اد لالمقوعضاح الاقديل

 

                                      

 تعااع المخعلان                                     م وتعااع أمان الصادوق                                    

 

  

  مصرف الرافدين /                                             

 صك وديعة ثابتة تتجدد تلقائيا ال يقبل التظهير أو الحوالة                                 

   ...................... في..............            

 ........................................وصل من          

 ..............................................مبلغ          

 ....................من تاريخ .....................كوديعة ثابتة لمدة         

 من المائة..................  بفائدة  سعرها   ...........................لغاية          

 سنويا وخاضعة للشروط المدرجة بظهر هذا الشيك        

 دينار          فلس            

 عن مصرف الرافدين                                                                                              
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   رام     صادوق

 

  مدين

  م  را ودائع نقديل ثاأ ل

 

 مدين

 ال فاصال دياار فالو

 

      

 

     

 

   

 

   

 

   

 

 غير ( ال..........................................................................) فقط    

 



 ") سندات برسم التحصيل( "

ااداح (. تعدع لدى الو األسهممالال مثل )  أوراق أوتجاريل مثل ) موااالح وحعاالح(  أوراقوهي عوارة عن       

 المصرف لغرض تبصال موالغها من المدياان نااأل عن حامالها . 

   -:سندات برسم التحصيل  إيداعشروط  -*

 لقطاع االش را ي .يكعن لالمعدع حااأا لدى المصرف أاس ثااء دوائر ومؤسااح ا أن -1

 ت عفر في الااد  افل الشروط القانعنال والمصرفال .  أن -2

 سندات برسم التحصيل لدى المصرف : "

, وتعدع هته الااداح من اول عم ء  لإليداعفي نفو مديال الفرع ال ي ادمت له  أدائهاكعن مكان توهي الااداح ال ي 

 الفرع مواشرة .

 لفروع: سندات برسم التحصيل لدى ا "

 أودعتغار مديال الفرع التي  أ رىفي مديال  أدائهاوهي الااداح ال ي تعدع لدى احد فروع المصرف ويكعن مكان 

   فاه . 

  /مثال :

( لغرض تبصاالها 405ماجد شريف  مواالل لدى مصرف الرشاد فرع الجزيرة ) أودع العمال 15/2/2010 أ اريخ

عالى  , مابعأل من تاريخها  أشهر 6وتا بق الدفع أعد مرور  5/2/2010( دياار مؤر ه في 15000000أموالغ )

 .  المصرف . وذلك عن اامل أاع ساارة العمال في نفو الااد إحاان سالم

 االل وإعداد نمعذج  م -1 المطالعب :

 .   222الجاري لالعمال تاظام اس مارة طال  إيداع ساداح أرسم ال بصال عالما أن رام البااب  -2               

 

 نموذج كمبيالة 
 

 ...............االستحقاق                                                    ..................في  .............             

 

 دينار       فلس                

 ألغيرها    ......................................................فقط                                                 

 

 ادفع بموجب هذه الكمبيالة  أن أتعهد ...................................  إني          

  أعالهمن تاريخ ............................وبعد مرور          

   ..................................... ألمر...................... ادفع نقدا في  أن          

 ال غيرها ................................     المبلغ قدره فقط          

 .......................... والعوض وصلني عن قيمة          

 التي استلمت كاملة           

                                                                                    

 

                   وقبول     إقرارعن                                                                                                          
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 طلب إيداع سندات برسم التحصيل ةاستمار
  ...............في  ............. 

 

 ................................... /إلى : مدير مصرف الرشاد              
 قيد صافي المبلغ بحسابنا يرجى موافقتكم على إيداع السندات المذكورة تفاصيلها أدناه لدى مصرفكم برسم التحصيل و   

 بعد تنزيل العموالت واألجور المقررة لديكم وذلك لتعليماتنا المؤشرة بعالمة )         (. .........الجاري معكم والمرقم    

 ( إجراء / عدم إجراء معاملة االحتجاج ضد المدين المسحوب عليه / الساحب / المظهرين عند عدم القبول /      )      

 عدم الدفع .     

 ( إعالمنا أسباب الرفض بالبريد / برقيا / هاتفيا .         )     

 ( إعالمنا حاال بالقبول بالدفع بالبريد / برقيا / هاتفيا .        )    

 ( تكون كافة النفقات من طوابع وغيرها على نفقتنا / نفقة المسحوب عليه .             )  

 في كل ما يتعلق بهذا الطلب حيث قيامكم بتنفيذ طلبنا أعاله .  ()                  العنوان التالي راجين االعتماد على      

 وال تترتب عليكم أية مسؤولية من أية جهة كانت من جراء قبولكم له .  اهو على مسؤوليتن    

 
 

 ال عااع :                                                                                                                      

 االسم :                                                                                                                    

 

 

 مثال شامل :/ 

   -(  األتي :101ن فرع البدأاء رام )أالغ رصاد حااأاح  الااد عماد مبمد عمال مصرف الرافدي1/1/2010في 

 ( دياار حااأاح جاريل دائال . 14000000( دياار حااأاح ال عفار ) 9000000)

( 3000000أودع العمال في حااأه الجاري لدى المصرف شاكاح مابعأل عالى نفو الفرع أموالغ ) 7/1/2010في 

  -دياار تفاصاالها  األتي :

  123لمرام ( دياار أمعج  الشاك ا1750000)

  789( دياار أمعج  الشاك المرام 1250000)

 ( دياار نقدا . 4000000سب  العمال من حااب ال عفار موالغ ) 2010/ 1/2في 

 ( دياار من حااأه الجاري إلى حااب ال عفار .500000طال  العمال تبعيل موالغ ) 10/3/2010في 

 ساعيا .  %10أشهر أاعر فائدة  8دياار لمدة  (3500000أودع العمال وديعل ثاأ ل أموالغ ) 1/4/2010في 

 ( . 758( دياار من حااأه الجاري أمعج  الشاك المرام )2500000طال  العمال سب  موالغ ) 15/4/2010في 

( دياار مؤر ه في 800000أودع العمال  مواالل لدى المصرف لال بصال اام ها االسمال ) 1/5/2010في 

أشهر من تاريخها مابعأل عالى الااد زياد طارق  عمال مصرف الرافدين  6 وتا بق الدفع أعد مرور 1/4/2010

 . وذلك عن اامل أاع أضاعل( 325فرع أشعر )

 ( دياار في حااب ال عفار نقدا . 3000000أودع العمال موالغ ) 10/6/2010في 

 المطالعب :

 لالعمالااح أع ه .  لتاظام الما اداح ال زم -1

( ورام 999حااب ال عفار عالما أن رام البااب الجاري لالعمال ) تاظام  شف البااب الجاري و شف -2

 . %10والفائدة  (888حااب ال عفار )
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   /مصرف الرافدين   

 استمارة إيداع صكوك

 ..........رام البااب ..............                                                               في ............         

  ...............................: دفع لبااب         

  .................................موالغ فقط :.         

 ...................................أعاسطل:          

 تقول الشاكاح المابعأل عالى المصارف المبالال اول ساعل من ان هاء الدوام . -7

 أدناه معدعل أرسم ال بصالالشاكاح المت عرة  -8

 تقول الشاكاح مع جماع ال بفظاح الخاصل أها وان ااد أااامها إيرادا لبااب العمال ال يعطاه البق -9

 أالاب  عالاها اول تبصال موالغها من المابعب عالاه .

 المصرف المابعب عالاه رام الشاك   دياار  فالو 

 رام البااب

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 .......................................................المجمعع:    

 

 

 المداق                       ماؤول الشعول                                      
 

 

  /مصرف الرافدين                                                        
 ....................في  ..............        

 ما اد صرف نقدي من حااب ال عفار

 

 دياار             فالو               ن موالغا ادره               تاالمت من مصرف الرافدي           

                                                                                                      

        ...................................... فقط            

 ......... وذلك من حااب تعفار رام           

     ..............أسم الما الم                                                                                     

 تعااعه .................                                                                                    

 

   م وتعااع                                             م وتعااع                    

 أمان الصادوق                                        ماؤول الشعول                 
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  مصرف الرافدين /                                        

 صك وديعل ثاأ ل ت جدد تالقائاا ال يقول ال ظهار أو البعالل                                  

  .................... في..............          

 ................................................... وصل من         

  .........................................................   موالغ         

 .................من تاريخ  ................    عديعل ثاأ ل لمدة          

 من المائل .............أفائدة  سعرها      ........................ لغايل          

 ل لالشروط المدرجل أظهر هتا الشاكساعيا و اضع         

 دياار          فالو           

 عن مصرف الرافدين                                                                                          

 

  /مصرف الرافدين               ...................      في ..............  

 قوعضاح الاقديلما اد لالم 

  رام     صادوق

 

  مدين

  رام   ودائع نقديل ثاأ ل

 

 مدين

 ال فاصال دياار فالو

 

     

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 ال غار ( ........................................................................) فقط      

 

                                      

 

   م وتعااع أمان الصادوق                                            تعااع المخعلان                           
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 مصرف الرافدين                                   ي ..................ف ............

 

 ( )        رقم        (                                   )         رقم الحساب 

 

 أو لحامله ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر  .................................  

 ..................................................................مبلغ 

 

 التوقيع                                       دينار         فلس

 االسم                                                             

 

 

 مصرف الرافدين                   

 ................رقم 

  ........................ التاريخ

 ............................. ألمر

 ........................................فقط المبلغ 

  دينار فلس

 الرصيد  

 المبلغ المودع  

 المجموع  

 ينزل مبلغ هذا الشيك  

 الرصيد  

 

 نموذج كمبيالة 

 

 ................. االس بقاق                                                 ..................في ...............            

    

 دياار        فالو             

 ألغارها    .................................  فقط                                              

 

 ادفع أمعج  هته الكمواالل  أن أتعهد...............................    إني           

  أع همن تاريخ  ...........................   وأعد مرور           

      ........................  ألمر ..................  ي ادفع نقدا ف أن           

 ال غارها ...........................................   الموالغ ادره فقط           

 ............................... والععض وصالاي عن اامل           

                                                           ال ي اس المت  امالل                                  

 

                   واوعل     إارارعن                                                                                                           

 

 

  مصرف الرافدين/
 دياار        فالو   ما اد إيداع نقدي                                          .......    .......... في ............        

  عفارلبااب ال

        ............................................ تاالمت موالغا ادره فقط         

       ......................  أاسم   ...........لقاده في حااب تعفار رام        

    ...................  أعاسطل                                                          

   

 أسم وتعااع                                           أسم وتعااع                                                

 رئاو الشعول                                        أمان الصادوق                                               

 

(21) 



 

 يع ور هتا البااب صبابا ومعافقا عالاه -1"                             مصرف الرافدين                               

 من اوالكم إذا لم نا الم أي اع راض   ل                             (                     رام )            فرع:       

 مدة  مال عشر يعما من تاريخ إرسال الرام                                                                     : االسم      

 ى إشعار المصرف تبريريا عاد تغااريرج -2                                                                   :العاعان      

 عاعانكم                                                 الهاتف:                                                

 "( يعاي مدين-الرصاد أع مل ) -3                                                                  المهال :       

 

            
 (     رام)                 شف حااب جاري دائن                                                 

 
 الرصاد البر ل رام المعامالل الرمز ال اريخ

 دائن (-مدين)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 بوالص مستنديه - 11سندات تحصيل               -6             شيك            -1           

 تسوية قيديه -12  حوالة خارجية               -7         دفعة نقدية         -2           

 فائدة / عمولة / أجور -13حوالة داخلية                  -8            دفعة شيكات    -3           

 إلغاء قيد -14    اعتماد صادر             -9         خطاب ضمان     -4  

 اعتماد وارد -10        كمبيالة مخصومة   -5      
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 مصرف الرافدين
    .........رام الصفبل :    ......         رام : ............فرع :                    ...............أسم المعدع:       

 .............تاريخ ف ح البااب:                                                                  .................العاعان :          

 تاريخ العالدة..................        ..........   رام الهاتف ..................             أطاال حااب تعفار رام :      

 ............. الجااال:                                                                             ...............المهال:      

 
 التاريخ

مز
لر

ا
 

 الرصيد الحركة

ق
قا

ح
ست

ال
ا

 

الرصيد 

 األقل

رصيد  الفائدة

 األعداد

 اإلثبات

 دائن مدين

          

 

 
 د  إلغاء قي -7إيداع بقيد             -4سحب نقدي        -1

 أخرى  -8   إيداع بشيك         -5إيداع نقدي         -2

 فائدة  -6سحب بقيد         -3

 

 

 

 تعاااع المخعلان                                                                                                        
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  " (الكمبياالت المخصومة )" 
لبالاببل لالكمواالببل إلببى العماببل أي القامببل االسببمال مطروحببا ماهببا الفعائببد واألجببعر والعمببعالح ال ببي تعاببي دفببع القامببل ا

 ي قاضاها المصرف . وال ي تع ور جزا من إيراداتها .  

 إجراءات عمليات الخصم :" 

 تقديم طال  حاث يقدم العمال طال  أالخصم وفبق اسب مارة  اصبل ت ضبمن أاانباح عبن الكمواالبل مثبل تاريخهبا -1

ومكببان إنشببائها وموالغهببا ومععببد اسبب بقااها واسببم المابب فاد وعاعانببه . وغارهببا مببن المعالعمبباح المدرجببل فببي 

االسب مارة . ويبب م تقديمبه إلببى المعظببف المخب ص فببي شببعول الخصبم الببتي ي بعلى أببدوره مببن ال س بد مببن صبببل 

 المعالعماح المدرجل في االس مارة . 

على أدوره الوبث فبي المعضبعع مبن ناحابل المعافقبل أو عبدم المعافقبل أو ي م تقديم االس مارة إلى المدير التي ي  -2

 شط  الوعض ماها . 

 أعد صدور المعافقل يقعم العمال أ ظهار الكمواالل لصالح المصرف )نقل المالكال(.  -3

فعبه ترام الكموااالح أسراام م االاالل ثم تاجل القامل اي  شف يعمي أعد أاان القامل البالال ) الموالغ العاجب  د -4

 لالعمال ( ويا فاد من هتا الكشف لال رحال أمعجوه إلى حااب العمال الشخصي .

 مثال / :   

( ديابار  لبدى مصبرف الرافبدين فبرع 8500000ادم الااد عبدنان مبمبد  مواالبل لالخصبم أموالبغ ) 5/3/2010أ اريخ 

خ ال بريبر وأابعر فائبدة مبن تباري أشبهر( 8وتاب بق البدفع أعبد مبرور ) 1/2/2010ر بل أ باريخ مؤ( 101البدأاء )

( ساعيا مابعأل عالى الااد عالعان عجال العمال في نفو المصرف وذلك عن اامل أاع أراضي . عالما ان رابم 10%)

 .  666ورام البااب الجاري لالعمال  4258الكمواالل 

 المطالعب :  

 تاظام  مواالل وتاظام اس مارة طال   صم  مواالل . -*

 

 

 نموذج كمبيالة 

 

  ..................االس بقاق                                                   ...................في  ...........        

    

 

 دياار         فالو           

 غارها    أل  ..................................................فقط                                                   

 

 ادفع أمعج  هته الكمواالل  أن أتعهد  .........................  إني          

  أع همن تاريخ .............................   وأعد مرور          

    .......................... ألمر................. ادفع نقدا في  أن          

 ال غارها  ..........................................   فقط الموالغ ادره          

 .......................... والععض وصالاي عن اامل          

 ال ي اس المت  امالل            

                                                                                 

 

 واوعل                       إارارعن                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(24) 



 

 استمارة طلب خصم كمبيالة
 مصرف الرافدين    

 اس مارة طال   صم  ماالل    

   إلى مصرف الرافدين /   

 يرجى  صم الكموااالح / البعاالح المت عرة تفاصاالها أدناه                       

 وااد صافي موالغها أالبااب الجاري معكم أعد تازيل الفائدة   

 والعمعلل واألجعر المقررة لديكم وأ علكم أاح ااب     

 ال اديد ( ساعيا لبان        فائدة تا اريل أااول )     

    ال اريخ /    

 تعااع المظهر األ ار .     

 
 عنوان المدين المدين االستحقاق دينار فلس تاريخ اإلنشاء رقم الكمبيالة ت

        

 
 

 

 مثال /: عن الكمبياالت المخصومة بين الفروع : 

( أموالببغ 112ع نااببعى )تقببدم الابباد فبب ح حاببن أطالبب   صببم  مواالببل لببدى مصببرف الرافببدين فببر 3/3/2010أ بباريخ 

وتابب بق الببدفع أعببد مببرور أرأعببل أشببهر مببن تبباريخ تبريرهببا  25/2/2010( دياببار مبببررة أ بباريخ  5000000)

عمال مصرف الرافدين فرع الاجف عن اامل أاع سباارة عالمبا أن فبرع الاجبف اسب الم مابعأل عالى الااد هادي حاان 

 .  10/3/2010اإلشعار أ اريخ 

 المطالعب : 

 الكمواالل تاظام  -1

 تاجال القاعد الخاصل أإرسال البعالل واس  م الااد في الفرع  -2

 .   22واإلشعار الدائن  15تاظام اإلشعاراح ألمرساله أان الفروع عالما أن رام اإلشعار المدين   -3 

 البل / 

 مصرف الرافدين فرع نااعى  3/3/2010

 حااأاح مديال م وادلل / الاجف  /من حة  5000000

 بعاالح مخصعملال /إل  حة  5000000              

 يرسل إشعار مدين

 

 فرع الاجف أعد وصعل اإلشعار 10/3/2010

 ساداح اوض  /من حة  5000000

  حااأاح مديال م وادلل / المعصل  /إل  حة  5000000      

 يرسل إشعار دائن 
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    المظهر األ ار : 

    عاعانه : 

 رام الهاتف : 

  رام البااب : 



 

 نموذج كمبيالة 
 ................... االس بقاق                                             .............   .......في  ............           

    

 دياار       فالو               

 ألغارها        ...........................فقط                                           

 

 ادفع أمعج  هته الكمواالل  أن أتعهد  .................................... إني            

   أع همن تاريخ ................................   وأعد مرور             

     ...................... ألمر ..................... ادفع نقدا في  أن             

 ال غارها .........   ...................  الموالغ ادره فقط             

 ...................... والععض وصالاي عن اامل              

                   واوعل     إارارعن                                                                     ال ي اس المت  امالل                

                                                                                                              

    

 إشعار مدين                                مصرف الرافدين                                    ........ الرام         

 رع / ف                                                               

  .................في  ...............        

 

 ................................إلى /                                    

 اادنا عالى حااأكم الموالغ المثوت أمعج  ال فصال أدناه :       

 ال فاصال   دياار فالو

     

 
    

    

     

 ال غارها  ....................................................... فقط   

  

 تعاااع المخعلان   

 

 إشعار دائن                                   مصرف الرافدين                                    ........  الرام            

 فرع /                                                                    

   .................في  ..........            

 

   .................................إلى /                                    

 اادنا لبااأكم الموالغ المدرج أمعج  ال فصال أدناه :       

 ال فاصال دياار فالو

   

  

   

 ال غارها  ..............................................فقط   

 

 تعاااع المخعلان
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 ") التسليف بضمان الكمبياالت ("

  -إجراءات التسليف :"

 ي قدم العمال أطال  ماح سالفه أضمان أوراق مالال أو أوراق تجاريل ويبدد في طالوه الموالغ التي يطالوه  -1

عن حالل العمال لغرض أاان حدود الموالغ التي ي صل اام الكموااالح أقام االس ع ماح ل س فاار  -2

 يامح أه لالعمال .

 العوامل التي يعتمد عليها المصرف في تحديد قيمه السلفة : "

 مالال العمال  -أ

 سمع ه في الاعق   -ب

 المر ز المالي لماشاة العمال عن طريق فبص القعائم المالال لالماشاة .  -ج

 جماع المصارف . أاان إجمالي الاالف ألمقدمه لالعمال من  -د

يقعم المعظف المخ ص في شعول الكموااالح أفبص الكموااالح المقدمل ثم ياظم عقد سالفه يوان فاه  -3

البد األعالى لالاالفه وسعر الفائدة وتاريخ اس بقاق العرال واامل األوراق المقدمل  ضمان . ومن ثم يقعم 

 العمال أ ظهار الكمواالل لصالح المصرف . 

ل عالى عقد الاالفل ويا الم ناخه ماه وناخه من ما اد إيداع األوراق مخ عمل أخ م يعاع العما -4

 المصرف   سياد من المصرف الس  مه األوراق . 

 

  -: ) الحواالت الداخلية ("

يصطالح  مصرفاا عالى البعالل ال ي تاظم في العراق وت عامل أها فروع المصرف دا الاا أالبعاالح الدا الال 

  -ر الشروط ال الال :وهتا ي طال  تعف

 مكان إنشائها ومكان أدائها .  -1

 أن يكعن موالغها أالدياار العرااي .  -2

 اس بقاق الدفع عاد االط ع . -3

إن ال عامل أالبعاالح الدا الال تمثل  دمه يقدمها المصرف لعم ئه ولجماع المعاطاان حاث يا فاد ماها 

 دان الاقعد .....الخ من المخاطر . العم ء ال  صار عامل العات وتجا  مخاطر الطرق وفق

  -وتقام البعاالح الدا الال من حاث طواع ها إلى نععان :

 البعاالح الدا الال المواعل :  -1

 البعاالح الدا الال المو اعل :  -2

  -الحواالت الداخلية المباعة : "

ا اسم العمال طال  ال بعيل أمعج  هتا الاعع من البعالل ي م تاظام نمعذج لالبعاالح الدا الال المواعل موااا فاه

وعاعانه واسم المبعل إلاه البعالل وعاعانه والفرع التي سا م عن طريقه تبعيل الموالغ وعمعلل المصرف 

 ومصاريف الوريد والهاتف وطريقل ال بعيل سعاء  انت أريديا أو هاتفاا أو حعالل أشاك .

 

 مثال عن الحواالت الداخلية المباعة : 

الاباح المصبرفال ال بي تمبت فبي اابم ال بعيبل شبعول الببعاالح الدا الابل لمصبرف الرافبدين أعبض العم يفاما يال

 فرعي المعصل واالنوار. 

( ديابار مبن 7000000تقدم الااد عالي مبمعد احد عم ء فرع المعصل أطال  تبعيل موالبغ ) 3/9/2010في 

اد وافق المصرف عالى طالوبه أعبد حااأه الجاري لدى المصرف إلى ال اجر عود هللا سعاد في مبافظل االنوار و

( دياار أجعر أريد . وفي نفو ال باريخ تبم تاظبام 15000( دياار عمعلل وموالغ )25000ان اس عفى ماه موالغ )

 ( مرسل إلى فرع االنوار . 45إشعار من اول فرع المعصل رام )

 ل زم . اس الم فرع االنوار اإلشعار المرسل إلاه من فرع المعصل وتم إجراء ا 9/9/2010في 

 اام فرع االنوار أ اديد اامل البعالل إلى الما فاد نقدا .  18/9/2010في 

 المطالعب : 

 إثواح العمالااح أع ه في سج ح فرعي المعصل واالنوار .  -1

 .  95تاظام نمعذج حعالل دا الال عالما ان رام البعالل  -2

 (.  56المدين) تاظام نماذج اإلشعاراح المرسالل أان الفرعان عالما ان رام اإلشعار -3
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 البل : 

 

 مصرف الرافدين فرع المعصل

 ااد اس  م موالغ البعالل  3/9/2010

 عالي مبمعد الحاابا  الجاريى /  /من حة 7040000

 إلى مت عرين              

 الحواال  ال اخ يى المبا ى  /حة7000000               
 دا الال عمعلل البعاالح ال /حة 25000               

 مصروفاح االتصاالح الما ردة  /حة 15000                   

 ااد إرسال البعالل إلى فرع االنوار  3/9/2010

 البعاالح الدا الال المواعل   /من حة  7000000

 حااأاح مديال م وادلل / فرع االنوار  /إل  حة  7000000              

 

 مصرف الرافدين فرع االنوار

9/9/2010 

 حااأاح مديال م وادلل / فرع المعصل  /من حة  7000000

 حعاالح الفروع المابعأل عالى المصرف  /إل  حة  7000000              

 

18/9/2010 

 حعاالح الفروع المابعأل عالى المصرف /من حة  7000000

 الاقد في الصادوق   /إل  حة  7000000              
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 صرف الرافدين /م
 العدد ......     

   .................في  ..........     
       ....................المحول      
     مبلغ ..............(  ب     ) رقم ..............  حوالة      

  ه ..................................اسم المسحوب ألمر     
    ................... مسحوب على     ..........  عنوانه      
 كتابكم رقم ................... في ......................     
  استلمنا المبلغ نقدا / بموجب شيك / قيد على حسابكم الجاري      

 .   ال يتحمل المصرف أية مسؤولية مهما كان مصدرها عن تلبية طلبكم أعاله     
 دينار فلس

 
انالبي  

 
 موالغ البعالل           

 عمعلل أاع 

 أجعر أريد 

 أجعر أراال / هاتف 

 المؤات )طعاأع الشاكاح(

          

          

          

          

          

          

 المجمعع          

 ال غار....: .............................................................فقط     

 عن مصرف الرافدين                                                                                                         

 فرع المعصل                                                                                                              

 

 

 
 سجل األساس

 مصرف الرافدين / فرع ....املوصل......             سجل احلواالت الداخلية املباعة           
خ
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المجموع  مجموع الكلفة أجور أخرى أجور البريد والبرق العمولة مبلغ الحوالة
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 إشعار مدين                                   مصرف الرافدين                                     .......    الرام        

   فرع / 

 ...................في    ...........         

 

 ....................................إلى /                                    

 

 اادنا عالى حااأكم الموالغ المثوت أمعج  ال فصال أدناه :        

 ال فاصال   دياار فالو

     

    

    

    

    

     

 ال غارها  ...................................................................فقط   

  

 تعاااع المخعلان  

 

 

 

 إشعار دائن                                مصرف الرافدين                                      ........ الرام        

 فرع /                                                               

   .................. في .............        

 

  ...................................إلى /                                    

 

 اادنا لبااأكم الموالغ المدرج أمعج  ال فصال أدناه :        

 ال فاصال دياار فالو

   

  

  

  

  

  

  

  

 ال غارها  فقط ...................................................................  

 

                                                 

 أسماء وتعاااع المخعلان                                                           

 فرع المعصل                                                              
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 -الحواالت الداخلية المبتاعة :"

وهي البعاالح والشاكاح ال ي تقدم لالمصرف من اول عم ئبه لغبرض صبرفها واسب  م اام هبا وعبادة مبا تكبعن        

معلبل .  ويابدد هته البعاالح مابعأل عالى فروع المصرف األ رى في مدن أ رى ويقعم المصبرف أشبرائها لقباء ع

صافي موالغها إلى الما فاد مع م اأعل تبصال موالغها من الماببعب عالابه ويب م شبراء البعالبل عبن طريبق تقبديم طالب  

وفق نمعذج  اص من اول العمال لهتا الغرض.  وأعد تس د المصرف من  افبل الشبروط القانعنابل والمصبرفال وال س بد 

 لوا ما تكعن عمالال الشراء أالبجز الهاتفي .من هعيل الما فاد, يقعم المصرف أشرائها وغا

         -مثال :

 العمالااح أدناه تمت لدى مصرف الرافدين فرع المعصل . 

أموالبببغ  25/2/2010والمبببؤرخ فبببي  24589طالببب  الاببباد هابببثم حابببن صبببرف الشببباك المبببرام  1/3/2010أ ببباريخ 

فبرع أاأبل وابد وافبق المصبرف عالبى ( دياار مابعأل عالى الاباد مبمبد جمابل عمابل مصبرف الرافبدين 2500000)

( ديابار 15000( ديابار عمعلبل وموالبغ )30000اأ ااعه أعد حجزه هاتفاا , عالما أن فبرع المعصبل ابد اسب عفى موالبغ )

أموالببغ  28/2/2010والمببؤرخ فببي  21457أجببعر هبباتف . وفببي نفببو ال بباريخ طالبب  العماببل صببرف الشبباك المببرام 

 الال عمال مصرف الرافدين فرع الوصرة واد اش راه المصرف دون ( دياار مابعأل عالى الااد اشرف 2000000)

حجزه هاتفاا . واد أعاد الشاك المت عر من فرع الوصرة نظبرا لعبدم تبعفر الرصباد لالعمابل وابد اسب المه فبرع المعصبل 

( ديابار عالمبا أن فبرع المعصبل اسب عفى مابه 12000مما ترت  عالى ذلك فعائد تا اريبل ابدره ) 29/3/2010أ اريخ 

 ( دياار .20000عمعلل أموالغ )

 المطلوب : 

 إثواح العمالااح أع ه في سج ح الفروع  -1

 تاظام نمعذج حعاله دا الال مو اعل  -2

 3/3/2010تاظام جدول إرسال البعاالح عالما انه أرسل أ اريخ  -3

جاري ورام البااب ال 35والمدين  64تاظام اإلشعاراح المرسالل أان الفروع عالما أن رام اإلشعار الدائن  -4

 8954لالعمال 
 البل : 

 سج ح فرع أاأل                                                                سج ح فرع المعصل 

 أعد البجز هاتفاا  1/3/2010                                                                       1/3/2010

 من حـ /  البااأاح الجاريل / مبمد جمال                                            2500000مو اعل                    من حـ / حعاالح دا الال 2500000

 إلى حـ / شاكاح مبجعزة هاتفاا   2500000إلى مت عرين                                                                 

 لل البعاالح الدا الال                                 حـ/ عمع 30000             

 حـ/ مصروفاح االتصاالح الما ردة  15000              

 حـ / نقد في الصادوق  2455000          

  أعد ورد اإلشعار المدين من فرع المعصل                                                                 1/3/2010

 من حـ / شاكاح مبجعزة هاتفاا  2500000من حـ / حااأاح مديال م وادلل / أاأل        2500000

 إلى حـ / حااأاح مديال م وادلل / المعصل  2500000إلى حـ / حعاالح دا الال مو اعل                   2500000

 يرسل إشعار دائن                                                                           يرسل إشعار مدين 

 

 سج ح فرع الوصرة                                                                               1/3/2010

 من حـ / حعاالح دا الال مو اعل                               ال ياجل أي ااد ألنه لم ي م البجز هاتفاا   2000000

 إلى مت عرين                  

 حـ / عمعلل البعاالح الدا الال  20000             

 حـ/ نقد في الصادوق   1980000             

 29/3/2010  

 من حـ / حااأاح جاريل دائال / اشرف  الال  2012000    

 إلى مت عرين                    

 و اعل حـ / حعاالح دا الال م 2000000            

 حـ / فعائد تا اريل  12000                 
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 استمارة طلب ابتياع حواله

 

     
 

 ذدول ورسال الحواالت ول  الفروع                                      

  ................................ نموذج حوالة داالمية مبتاعة         ول /        ..............  في........... 

 
                                  نرفق لكم طيا تسلسل الحوالة المبتاعة من قبلنا والمبينة تفاصيلها أدناه راجين عكس بيانها وقيدها على حسابنا وإعالمنا بذلك        

 ونشكركم .

 عن مصرف الرافدين                                                                                                                             

 المبلغ الكلي عمولة مبلغ ال الساحب تاريخ الحوالة رقم سجل األساس / الحوالة

 دينار فلس دينار فلس

       

 

 

 
 

 عذدول ورسال الحواالت ول  الفرو                                      

 .................................نموذج حوالة داالمية مبتاعة         ول /          .............في.............

  

                                 رفق لكم طيا تسلسل الحوالة المبتاعة من قبلنا والمبينة تفاصيلها أدناه راجين عكس بيانها وقيدها على حسابنا وإعالمنا بذلك         ن

 ونشكركم .

 عن مصرف الرافدين                                                                                                                             

 المبلغ الكلي عمولةمبلغ ال الساحب تاريخ الحوالة رقم سجل األساس / الحوالة

 دينار فلس دينار فلس
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 أذور ال اتف  العمولو  المبمغ  الفرع المسحو  عميو  الساح   تاريخ الصك  ك صراح ال

 دينار  فمس  دينار  فمس  دينار  فمس 

           

           

           

           

           

           

    المذوع      
 

 موافةة المدير عم  االبتياع  
 
 
 

 اسح البائ  :  
   دينار  فمس  يالرج 

 :    عنوانو

 العمولة 
 

أذور البرايات 
وهاتف وأذور 

 بريد 

    

     راح حسابو الذاري:   
     

     تأرير الرعبة:  
    

          الصافي                                                                                   



 

 إشعار مدين                                مصرف الرافدين                                    ........... الرام        

 فرع / 

  ................... في  .........         

 

 ..................................... إلى /                                   

 

 اادنا عالى حااأكم الموالغ المثوت أمعج  ال فصال أدناه :        

 ال فاصال   دياار فالو

     

    

    

    

    

     

 ال غارها  : .......................................................فقط   

  

 تعاااع المخعلان  

 

 

 إشعار دائن                                   مصرف الرافدين                                  .........م ..الرا        

 فرع /                                                               

  ..................في ...........         

 

 ..................................إلى /                                    

 

 اادنا لبااأكم الموالغ المدرج أمعج  ال فصال أدناه :        

 ال فاصال دياار فالو

   

  

  

  

  

  

  

  

 ال غارها .....................................................فقط   

 

 أسماء وتعاااع المخعلان                                                  
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 ")) الجمعيات التعاونية (( "

تعرف الجمعال أسنها تاظام تعاوني له شخصال معاعيل هدفه تباان حالل أعضائه   تعريف الجمعية التعاونية :* 

 مل المش رك طوقا لالموادئ ال عاونال . اج ماعاا واا صاديا عن طريق الع

 أهداف الجمعية :  

تهدف الجمعال ال عاونال االس ه  ال إلى تباان حالل أعضائه اج ماعا واا صاديا وتامال المصالح المش ر ل  -1

 أان األعضاء 

 .تاظام وتاشاط االس ه ك ورفع ما عى الطاااح لالعمل ال عاوني االس ه  ي وذلك أالعسائل آالتال  -2

  وسائل تحقيق األهداف : * 

تعفار الوضائع والاالع والمعاد المازلال والباجاح الماديل أسسعار وشروط مااسول وأاع وتسجار واس ئجار  -1

 اإلنتاجي واالجتماعي . واس اراد ما يب اجه األعضاء وإاامل المعارض واألسعاق وتسساو المشاريع ذاح الطاأع 

 اإلن اجال وال اعيقال والزراعال وغارها . المااهمل في المشاريع ال عاونال  -2

اس ثمار معارد ونشاطاح األعضاء الماديل والفاال وتاظام عمالال ال عاون االس ه  ي أما يكفل تطعير هته  -3

 العمالال حاُن أدائها . 

 البصعل عالى القروض والاالف وال اها ح من صادوق ال عاون ومصرف الرافدين ومؤسااح الدولل .  -4

 شاريع اج ماعال لخدمل األعضاء والمااهمل في نشر الععي ال عاوني وااله مام أال دري  ال عاوني . القاام أم -5

 تقديم الدراساح واالس شاراح الفاال ل باان أسالعب العمل ال عاوني االس ه  ي .  -6

 اح .تعثاق الع ال مع البر ل ال عاونال الممثالل في األاطار العرأال وذلك أ وادل الزياراح والخور -7

 تؤسو الجمعال ال عاونال وفق الشروط ال الال .   -تكوين الجمعيات :* 

 أن ال يقل عدد األعضاء المؤساان عن عشرة أعضاء .  -1

 أن تق رن تاما ها أالفظ ) تعاونال ( والغرض الرئااي من عمالها .  -2

 أن تخ صر  دماتها أسعضائها فقط .  -3

  ث أضعاف اامل األسهم ال ي تم الك .أن تكعن ماؤولال العضع المبدد أث -4

   -شروط العضوية وزوالها : -*
 أن يكعن عرااي الجااال أو عرأاا مقاما في العراق .  -1

 اد أ مل سن الثامن عشر من عمره .  -2

 أن ال يكعن ما ماا إلى جمعال أ رى من ذاح الاشاط . -3

ويفقد صفل العضعيل في حالل العفاة أو االناباب يك ا  الشخص صفل العضعيل عاد تاديد أدل االش راك   -4

عاد اوعله من اول مجالو إدارة الجمعال أو أعد مضي ث ثان يعما عالى تاجااله وعدم المواشرة أالعمل وي م فصل 

 العضع في إحدى البال ان : 

 إذا فقد احد شروط العضعيل .  -أ

 تاريخ االستحقاق أو قام بعمل يضر الجمعية ضرر مادي أو أدبي.إذا لم يسدد الدين المستحق عليه للجمعية خالل سنة من  -ب

  القيود المحاسبية الخاصة بتكوين رأسمال:   -*
 من حـ / الصادوق     

 إلى مت عرين               

 حـ/ األسهم المك    أها )رأسمال(            

 أت( ثا5000حـ / اح ااطي رأس المال / أدالح االش راك )            

 ( ثاأت 250حـ / إيراد أاع الهعياح )            

وي م ذلك أمعج  ما اد اوض المرام )  ( والمؤرخ )    ( وفي هته البالل ياظم وصل اوض مافرد لكل ما ا   

 وأعدها يرحل إلى الاج ح الخاصل أاألسهم واالش را اح وسجل العضعيل . 

رأسمال االح ااطي  -معال وي مثل أقامل األسهم المك    أها . برأسمال الج -أ -تتكون مالية الجمعية من : -*

وي مثل في رسم االش راك وأي أمعال أ رى ياص عالاه القانعن أو الاظام الدا الي لالجمعال . وفي حالل ان هاء 

العضعيل فعالى الجمعال أن تدفع لالعضع الما هال عضعي ه أسي شكل من األشكال اامل أسهمه وي م تثوات القاد 

 ال الي . 

 من حـ / األسهم المك    أها )رأسمال(   

 إلى حـ / الصادوق   

 (                ( والمؤرخ في )   عن إعادة موالغ األسهم أمعج  ما اد صرف المرام )  
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 السجالت والمستندات في الجمعيات التعاونية : -*
لالجمعال ال عاونال أسنه عالى مجالو اإلدارة اإليعاز أماك ( من المادة الخامال من الاظام الدا الي 14نصت الفقرة )

 الاج ح ال الال في الجمعال وفقا لالاماذج ال ي تبدد من اول االتباد ال عاوني الاععي . 

 سجل مباضر جالااح الهائل العامل ومجالو اإلدارة ولجال المرااول .  -1

 ل . سجل العضعيل واألسهم واالش را اح واألثاث والمعجعداح الثاأ  -2

 سجل الاعمال العامل والصادوق واألس اذ العام واألماناح والمصاريف العامل .  -3

 سج ح ذمم األعضاء وذمم المجهزين وأوراق الدفع .  -4

 سج ح اإلن اج والما الزماح والاااراح والمكائن .  -5

جمعال  أي سج ح أ رى تقضي الباجل أماكها في الجمعال . ومن   ل هته الاقاط يظهر لاا أان لكل -6

سج ح إلزامال وأ رى إحصائال فالاج ح اإللزامال هي المت عرة أع ه وال ي يج  عالى الجمعال االح فاظ 

أها وال اجال فاها إما الاج ح األ رى ال ي تب اجها الجمعال فامكن اس عمال اام ماها أو جماعها وفقا 

 لفعالااح الجمعال وماها ما يالي . 

ل المواعاح , يعمال المصاريف الاثريل , يعمال األااام والشع  , سجل المخزن , سجل ) يعمال المش رياح , يعما

ال جهاز , سجل األسعار , سجل القروض ( وفي  ل األحعال يج  أن ترام وتخ م هته الاج ح من اول االتباد 

ن تكعن  الال من الاععي أو من يخعله .  ومن الطواعي أن تاظم هته الاج ح وفقا ألصعل ماك الاج ح أي أ

البك والشط  والفراغ وال بشال لكي تكعن دلال إثواح اعي عالى صبل العمالااح المثو ل فاها وتاجال العمالااح 

 يكعن حا  تاالال تعاريخ حدوثها .

يج  عالى الجمعال أن تقعم أاس عمال الما اداح الضروريل ال ي تق ضاها طواعل أعمالها وماها عالى سوال     

 المثال :ـ

 ما اد ااد الاعمال . ـ1

 ـ ما اد القوض .2

 ـ ما اداح الصرف .3

 ـ اعائم مواعاح نقديل .4

 ـ اعائم مواعاح آجالل .5

 ـ اس مارة مبضر تالف أضاعل .6

 ـ ما اداح اإلد ال المخزني .7

 ـ ما اداح تجهاز أضاعل .8

 ـ ما اد تبعيل أضاعل .9

 ـ ما اداح إعادة معاد إلى المخزن .10

 داح أ رى ترى الجمعال ضرورة اس خدامها .ـ أي ما ا11

  -: 1/مثال
سهم(  200حاث ساهم  أـ ) 1/6/2010تقدم الااد إأراهام  الال أطال  ان ماء إلى جمعال العفاء ال عاونال أ اريخ 

( دياار واد دفع الموالغ الم رتول عالاه نقدا, وذلك أعد معافقل مجالو إدارة الجمعال 6000اامل الاهم العاحد )

 ( . 77عالما انه يبمل هعيل رام ) 5/6/2010اريخ أ 

  المطالعب :  
 .   85إجراء القاد ال زم وتاظام وصل القوض المرام  -1

 تاظام سجل األسهم واالش را اح .  -2

 تاظام سجل المااهمل وسجل الصادوق .  -3

 

 البل :       

 دياار   12 00000=  6000×200    

 

 من حـ / الصادوق  1205250       

 إلى مت عرين                         

 حـ/ األسهم المك    أها )رأسمال( 1200000                 

 ( ثاأت5000حـ / اح ااطي رأس المال / أدالح االش راك ) 5000                      

 ( ثاأت 250حـ / إيراد أاع الهعياح ) 250                          
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 االتباد العام لال عاون                                                                   

 االتباد ال عاوني الاععي االس ه  ي                                                            

     ............. ال الجمعال ال عاونال االس ه                                                          

 وصل اوض                                                                    

 (      رام   )                                                                                       ................. ال اريخ 

 الموالغ
 اسم البااب

رام 

 الدلال
 ال فاصال

 دياار فالو

     

    

     

     

 المجمعع   

 نقدا  .............................................................اس المت الموالغ أع ه وادره                        

  ...............من الااد                                

 نقدا /  أشاك                                   

 تعااع أمان الصادوق (                                                               رام العضع )

 

 

 

 

 سجل األسهم واالش را اح

  ..................الكامل  :  اسم العضع       

 (      رام الهعيل :  )      

 ل إاام ه العاعان العظافي لالعضع ومب      

   ........................... تاريخ االن ماء      

 

 الم حظاح رام وصل القوض وتاريخه موالغ االش را اح موالغ األسهم مجمعع الموالغ

     

       

 م حظل / ي م اس خدام حقل الم حظاح في حالل إعادة الموالغ إلى صاحوه عاد اناباأه من الجمعال أو فصاله     

 م حظاح أ رى يخص العضع.    أي أو     
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  الجمعال ال عاونال االس ه  ال

 سجل مااهمه 

 

 ..............مهال العضع                            (                                                    رام الهعيل : )        

  ..............عاعان الاكن                                                                   .: ..............اسم العضع        

  ..........تاريخ االناباب                                                                   :..........تاريخ االن ااب         

   ..............ارار المجالو                                                                    :............ارار المجالو        

 

رام  االش راك األسهم

 العصل
 تاريخه

رام ساد  الموالغ المعاد

 الدفع
 تاريخه

 دياار فالو دياار فالو دياار فالو

 

      

   

  

 

 

 

  

 

 سجل الصندوق

 مقوعضاح(الجان  المدين )ال        

     

خ
ري

تا
ال

 

 

 المبلغ

ت
ظا

ح
ال

لم
ا

 

رقم وصل 

القبض 

 وتاريخه

 األسهم

ت
كا

را
شت

ال
ا

 

بدل 

 االشتراك

إيراد بيع 

 الهويات

 المبيعات

 دينار  فلس
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 :  2مثال /
 .  2010 العمالااح اآلتال تمت لدى جمعال العفاء ال عاونال االس ه  ال   ل شهر آذار من سال 

( وتم 566( دياار أمعج  الشاك المرام )1200000تم شراء أضاعل من الااد رامي معفق أموالغ ) 1/3في  -1

 إد ال الوضاعل  إلى المخزن . 

 (. 567( دياار أمعج  الشاك المرام )50000تم دفع فاتعرة الكهرأاء الوالغ ) 5/3في  -2

(  دياار لالعحدة العاحدة عالما ان 600( وحدة أاعر أاع )10000تم تجهاز شعول )أ( أوضاعل  ما ها ) 7/3في  -3

( وحدة وأاعر أاع 20000( دياار . وتم تجهاز شعول )ب( أكمال من الوضاعل توالغ )500 الفل العحدة العاحدة توالغ )

 ( دياار . 200( دياار لالعحدة وسعر  الف ه توالغ )400)

 ( . 568( دياار أمعج  الشاك المرام )10000000تم دفع روات  معظفي الجمعال الوالغ ) 16/3في  -4

 .  17/3/2010في  8تم اس  م اامل أاع الوضاعل من شعول )أ( نقدا أمعج  وصل القوض المرام  17/3في  -5

( دياار من الااد عود هللا مبمعد وأاألجل أمعج  الما اد المرام 1500000تم شراء أضاعل أموالغ ) 20/3في  -6

(65 .) 

 تاظام الما اداح ال زمل .      -المطالعب :

    

     

 االتباد الاععي االس ه  ي      

 الجمعال ال عاونال االس ه  ال      

  ............. في      

 ...............مصرف :              ما اد صرف                                                    ()    رام الااد       

 ..............رام الشاك :                                                                    ..................تاريخ الااد      

  .............المدفعع له :                                                                                                          

 

رام الدلال  اسم البااب وتفاصااله الموالغ الدائن الموالغ المدين

 المباسوي

 5 4 3  دياار فالو دياار فالو

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 ال غير  .....................................:....المجموع فقط 

 

 بااأاح               المداق                  المصادال الماظم              المباس             مدير ال                  
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 ما اد ااد يعمال 

 (     الرام : )       

  ................ال اريخ :        

 رام صفبل الاعمال :         

      

إشارة  الواان  دائن مدين

 ال رحال 

 الم حظاح

 دياار  فالو  دياار  فالو 

     

 

   

  

 

    

 

 

 

 

    

 ال غار  :...........................................المجمعع فقط       

   

        

 المباس                                                                                                                         

 

 

    

     

 ععي االس ه  ي االتباد الا     

 الجمعال ال عاونال االس ه  ال      

 ...............في       

 ..................مصرف :    (                                     ما اد صرف             )   رام الااد       

 ..................رام الشاك :                                                         ................تاريخ الااد       

   .......................... المدفعع له :                                                                                             

 

رام الدلال  اسم البااب وتفاصااله الموالغ الدائن الموالغ المدين

 المباسوي

 5 4 3  دياار فالو دياار فالو

     

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 ال غار  :...............................المجمعع فقط       

 

 الماظم              المباس             مدير البااأاح               المداق                  المصادال                   
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 (     رام الما اد )                                     ............. ال اريخ      

 الجمعال ال عاونال االس ه  ال                                                             

 ما اد تجهاز                                                                    

 (     إلى شعول : )                                                              

 لقد تم تجهاز م أالوضائع المت عرة أدناه وسجالت ذمل عالاكم      

      

 الم حظاح الموالغ الكالي سعر العحدة الكمال اسم المادة ح

 أاع  الفل أاع  الفل

 المجمعع        

 

 األرأاح الغار الم بققل

 

 

 جمعع الكاليالم

 

 مسمعر المخزن                                             الما الم                                             المباس       

 

 

 

 

 (      رام الما اد )                                     ............. خال اري      

 الجمعال ال عاونال االس ه  ال                                                             

 ما اد تجهاز                                                                    

 (     إلى شعول : )                                                              

 عرة أدناه وسجالت ذمل عالاكم لقد تم تجهاز م أالوضائع المت      

      

 الم حظاح الموالغ الكالي سعر العحدة الكمال اسم المادة ح

 أاع  الفل أاع  الفل

 المجمعع       

 

 األرأاح الغار الم بققل

 

 

 المجمعع الكالي

 

 المباس                            مسمعر المخزن                                             الما الم                        
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 االتباد الاععي االس ه  ي      

 الجمعال ال عاونال االس ه  ال      

 .................في       

 ..................مصرف :                  ما اد صرف                                   (        )    رام الااد       

 :................رام الشاك ..............                                                                   تاريخ الااد       

 ....................المدفعع له :                                                                                                     

 

رام الدلال  اسم البااب وتفاصااله الموالغ الدائن الموالغ المدين

 المباسوي

 5 4 3  دياار فالو دياار فالو

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  هاال غار :.............................المجمعع فقط     

 

 المداق                  المصادال             الماظم              المباس             مدير البااأاح                  

 

 

  

 

 االتباد العام لال عاون

 االتباد ال عاوني الاععي االس ه  ي

 ............االس ه  ال   الجمعال ال عاونال 

 وصل اوض

 (       رام   )                                                                                       ................ال اريخ 

 الموالغ
 ال فاصال رام الدلال اسم البااب

 دياار فالو

     

 

 
    

     

     

 المجمعع   

 ال غار :.............................................اس المت الموالغ أع ه وادره فقط                                

 ..................من الااد :                               

 نقدا /  أشاك                                   

 تعااع أمان الصادوق                                                         (        رام العضع )
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 سجل الصندوق                                                                     

 الجان  المدين )المقوعضاح(        

 

خ
ري

تا
ال

 

 

 المبلغ

ت
ظا

ح
ال

لم
ا

 

رقم وصل 

 القبض وتاريخه

هم
س

أل
ا

ت 
كا

را
شت

ال
ا

ك 
را

شت
ال
 ا
ل
بد

 

ع 
بي

د 
را

إي

ت
يا

و
ه
ال

ت 
عا

بي
لم

ا
س  

فل
 

ار
ين

د
 

          

 

 

 

 

 
 

 

 ما اد ااد يعمال 

 (       الرام : )       

  ....................ريخ : ال ا       

 رام صفبل الاعمال :         

      

إشارة  الواان  دائن مدين

 ال رحال 

 الم حظاح

 دياار  فالو  دياار  فالو 

       

 

 

 

 

 

 

 ال غار :..........................................المجمعع فقط     

   

        

 المباس                                                                                                                        
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