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 مقدمة
 

 

 

جمموعة من املتغريات على الساحة  عرفت الصناعة املصرفية خالل السنوات األخرية العديد من التغريات اليت أفرزهتا
واالجتاه نـحو   تكنولوجيا املعلومات حترير التجارة الدولية يف اخلدمات املالية، االجتاه الكامل حنو  الدولية كاالجتاه حنو

عداد نفسها على مجيع األصعدة ابلعمل إو  التطورات، هذه واكبةجعل البنوك تسعى جاهدة ملهذا ما ، اقتصاد السوق
حنو يتوسل الكثري من  على احملاسبية وتطوير األنظمةنظم اإلدارة احلديثة اعتماد دائمًا على تدريب الكوادر البشرية، و 

 العمليات معاجلة يف كان سواء املعاصرة البنكية املشكالت من للعديد إجاابت تقدميو  ،والوسائل واملؤشراتاألدوات 
 .البنكي العمل يف اإلبداعية االجتاهات ومتابعة احلديثة النظم إىل التقليدية النظم من وتطورها احلديثة املصرفية
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مفاهيم نظرية عن البنكالفصل األول                            

 

I. تعريف البنك نشأته وتطوره 
 تعريف البنك: .1-1

 ذات أبعاد واسعة منها:دت تعاريف شاملة وخمتلفة للبنك و لقد ور 
إن كلمة البنك أصلها مشتق من كلمة إيطالية وهي" بنكو" وتعين املصطبة اليت جيلس أمامها التعريف األول:  
 مث ،العمالت، لتحويل العملة مث تطور املعىن فيما بعد لكي يقصد بكلمة املنضدة اليت يتم فوقها عد وتبادل الصرافون

 .1أصبحت تدل على املكان الذي توجد فيه املصطبة وجتري فيه املتاجرة ابلنقود
: يعرف البنك أيضا على أنه" مؤسسة مهمتها األساسية والعادية احلصول من اجلمهور على التعريف الثاين 

 2.ات ماليةاألموال يف شكل ودائع، ويف شكل آخر تستخدمها حلساهبا اخلاص يف عملية اخلصم أو القرض أو عملي
قد ينظر إىل البنك على أنه تلك املنظمة اليت تتبادل املنافع املالية مع جمموعة من العمالء  ا: كمالثالثالتعريف  

 3مبا ال يتعارض مع مصلحة اجملتمع ومبا يتماشى مع التغري املستمر يف البيئة املصرفية.
هو مكان التقاء عرض األموال ابلطلب عليها، حيث تعمل كأوعية تتجمع فيها األموال  كالبن الرابع:التعريف 

 4واملدخرات ليعاد إقراضها إىل من يستطيع ويرغب يف االستفادة وإفادة اجملتمع منها عن طريق استثمارها.
 ومن خالل هده التعاريف نستخلص التعريف التايل:

هور أو منشأة األعمال على جتميع النقود الفائضة عن حاجة اجلم البنك هو منشأة تنصب عملياهتا الرئيسية
 لغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو استثمارها يف أوراق مالية حمددة.

ات وحساابت الصكوك له وظائف متعددة تتجلى يف رؤوس األموال على شكل مدخر  ومدين،وهو ابستمرار دائن 
 جار الرأمساليني أو حساابت جارية من الزابئن من األفراد أو على شكل ودائع من الت

 
نمية االقتصادية احلديثة التجار والصناعيني، فالبنك ميثل دعامة أساسية للنشاط االقتصادي والنهوض من الت

 القائمة على أساس التعامل ألجل فهو يفيد ويستفيد وأيمتن ويؤمن.

                                                             
 .24ص:، 2008، عكنون الجزائربن ، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في اقتصاد البنوك، يوينالقز  شاكر  1
 62.ص:، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، بخراز يعدل فريدة  2
 .13ص:، 2007، األولىالطبعة ، دار المناهج للنشر والتوزيع عمان ،البنوكإدارة  ،المصرفيمحمد عبد الفتاح    3
 .13,ص:0020الطبعة األوىل ,، دار وائل للنشر، اجتاهات معاصرة يف إدارة البنوك، أمحد حمفظ جودة، زايد رمضان 4



 

3 
 

مفاهيم نظرية عن البنكالفصل األول                            

 

دث على مستوى البنك، حيدث على مستوى النظام حي للبنك دور فعال يف تنظيم االقتصاد وتطويره فإن أي خلل
أن البنك هو الوساطة املالية بني  وابلتايل يؤثر على ثقة الناس، وثقة الناس هو أمر ابلغ األمهية إذ أنه الوساطة، كما

 أولئك الذين لديهم فائض مايل وأولئك الذين يعانون من عجز مايل.
 :نشأته وتطوره .1-2

عدة أحداث ومراحل متعاقبة حيث أن البداايت األوىل للعمليات املصرفية تعود إىل لقد نشأ البنك وتطور عرب 
عهد اببل)العراق القدمي ( يف األلف الرابعة قبل امليالد، أما اإلغريق فقد عرفوا قبل امليالد أبربعة قرون, البداايت األوىل 

 .5ئع ومنح القروضللعمليات اليت تزاوهلا البنوك املعاصرة كتبادل العمالت وحفظ الودا
أما البنوك بشكلها املايل فقد ظهرت يف الفرتة األخرية يف القرون الوسطى على إثر احلروب الصليبية وازدهار املدن 
اإليطالية إذ كان من نتيجة تلك احلروب تكدس يف الثروات ومنو متزايد للعمليات املصرفية األمر الذي أدى إىل ضرورة 

ئع للمحافظة عليها من ضياع مقابل شهادات امسية تتم عن طريق حتويل الودائع من اسم إىل التعامل بفكرة قبول الودا
 .6البنكوت)األوراق املالية ( وكذلكعنه الشيك  انبثقاسم مث تطورت إىل شهادات إيداع كاملة )دون تغيري اسم الذي 

غري بفائدة ومبالغ تتجاوز راضها للومبرور الوقت تطورت عمليات الصرافة من قبول الودائع إىل استثمارها وإق 
ة, مما أدى ابملفكرين إىل أرصدة ودائعهم )السحب على املكشوف ( األمر الذي أدى إىل إفالس معظم البيوت املصرفي
ية من طرف خاص إىل إنشاء بيوت مصرفية حكومية يف أواخر القرن السادس عشر ،وهكذا تطورت املمارسات املال

ا لالكتشافات اجلغرافية الكربى ك وهذا يف القرن السابع عشر وبداية القرن  الثامن عشر، ونظر بيوت مصرفية مث إىل بنو 
ملصرفية، زاد عدد البنوك يف أوراب وتوسع جمال التجارة من البحر األبيض املتوسط إىل احمليط األطلسي وازدهار األعمال ا

 وزادت وظائفها.
برية، أخذت البنوك هي األخرى كبري الذي حيتاج إىل أموال كتاج الومبجيء الثورة الصناعية والدخول يف عصر اإلن

رن ازداد عدد البنوك ففي القرن التاسع عشر أخذت شكل شركات املسامهة ويف النصف الثاين من ذلك الق ،تتوسع
الرأمساليني املرحلة االحتكارية  أما يف أواخر القرن التاسع عشر ومع بلوغ ،وطويل األجل املتخصصة يف اإلقراض املتوسط

انت نتيجة لتطورات استغرقت كومما سبق جند أن البنك مل أيت طفرة، وإمنا  ، ركة تركز البنوك بواسطة اإلدماجبدأت ح
 زمنا طويال.

مث تاله بنك  1609رتدام عام مث جاء بعده بذلك بنك أمس 1587وأول مصرف حكومي أتسس يف البندقية عام  
 .1800نك فرنسا يف ب عام،إجنلرتا 

                                                             
  .25شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره، ص:   5
 .45 :صسنة اإلصدار،  نطبعة، بدو  ن، بدو دار النهضة العربية ،يف النقود والبنك ةمذكر ، إمساعيل حممد هاشم  6
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II.  كأنواع البنو 

 من حيث الوضع القانوين للبنك -أ
 .: هي البنوك اليت متتلكها الدولة ومتتلك كامل رأس ماهلا وتشرف على أعماهلا وأنشطتها بنوك عامة -1

أي متخصصة يف جمال معني ( مثل البنك العقاري، البنوك الوطنية التجارية، البنوك املتخصصة)  ،كالبنوك املركزية
 البنك الزراعي، البنك الصناعي.

هي البنوك اليت ميلكها أشخاص سواء كانوا طبيعيني أو معنويني ويتولوا إدارة شؤوهنا ويتحملوا كافة بنوك خاصة: -2
 )مسؤولياهتا القانونية واملالية إزاء الدولة ) ممثلة يف البنك املركزي

: هي البنوك اليت تشرتك يف ملكيتها وإدارهتا كال من الدولة واألفراد أو اهليئات ولكي حتافظ الدولة  خمتلطةبنوك  -3
على سيطرهتا على هذه البنوك فإهنا تقوم )تعمد( إىل امتالك رأس املال مبا يسمح هلا ابإلشراف عليها وتوجيهها مبا 

 .ينسجم والسياسة املالية واالقتصادية للدولة
  يث طبيعة األعمال اليت تزاوهلا البنوكمن ح -ب
: هي البنوك اليت تزاول )متارس( األعمال املصرفية من قبوهلا للودائع وتقدمي القروض وخصم األوراق بنوك جتارية  -1

املستندية، وقد متارس هذه البنوك أعماال أخرى غري مصرفية مثل : املشاركة يف  االعتماداتالتجارية أو حتصيلها وفتح 
 .املشاريع االقتصادية وبيع وشراء األسهم والسندات

هي البنوك اليت ختتص يف التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم يف عملية التنمية الصناعية من  بنوك صناعية : -2
 مقابل تقدمي القروض ومنحها للتسهيالت املصرفية )البنكية واملصرفية(.خالل دعم املشاريع الصناعية وذلك 

هي البنوك اليت تتعامل مع املؤسسات الزراعية حيث ختتص بتقدمي كافة التسهيالت واخلدمات  بنوك زراعية : -3
اتبعة ألفراد أو  املصرفية ملساعدة هذه املؤسسات ألداء دورها يف عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه املؤسسات

 .مجعيات تعاونية
: هي البنوك اليت تقدم كافة التسهيالت واخلدمات املصرفية لألفراد أو املؤسسات أو اجلمعيات بنوك عقارية -4

 .التعاونية السكنية ملساعدهتا يف إنشاء العقارات
 مالحظـــة

ته هو البنك الذي يشرف على عمليات من اجلدير ابلذكر هنا أن البنك املركزي ال يدخل ضمن هذه التصنيف بصف
 .اجلهاز املصريف ويراقب أنشطته دون أن ميارس أي نشاط معتاد من أنشطة املصارف السابقة
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 من حيث مصادر األموال -ت
 : البنوك إىل تنقسم 
املصريف كما هي البنوك اليت تنشئها الدولة لتتوىل عملية اإلشراف و التوجيه و الرقابة على اجلهاز  :بنوك مركزية -1

أن هلا حق إصدار العملة و االحتفاظ ابألصول السائلة اخلاصة ابلدولة كالذهب و العمالت األجنبية، ويكون رأس 
 .مال البنوك املركزية ما ختصصه الدولة هلا و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها

خلاصة من رأس املال اململوك للشركاء وكذلك من : هي البنوك اليت تتكون أمواهلا ابنوك الودائع)البنك التجاري(  -2
 .الودائع اليت يقدمها األفراد و املؤسسات لغرض االستثمار أو احلساابت اجلارية

: هي البنوك اليت تعتمد بشكل رئيسي على أمواهلا اخلاصة ابإلضافة إىل الودائع بنوك األعمال أو االستثمار -3
من أجلها و من أهم هذه األعمال تقدمي القروض طويلة األجل للمشروعات ألجل يف قيامها ابألعمال اليت أنشأت 

 .أو املسامهة فيها ألغراض االستثمار، و القانون مسح هلذه البنوك إبنشاء شركات استثمارية
 : من حيث شرعية العمليات -ث
  .بنوك تقليدية ) ربوية(-1
رضه األحكام و القواعد يف  الشريعة اإلسالمية و قد : تقوم البنوك اإلسالمية ابلعمل وفق ما تف بنوك إسالمية -2

متيزت هذه البنوك بعدم التعامل ابلفائدة أخذاً من املقرتضني أو إعطاًء للمودعني، و لكن اتسمت عالقتها بعمالئها 
يف صورة  أبهنا عالقة شريك مع شريكه حيث ال حيدد عائداً مسبقاً على األموال املودعة لديها أو تقدم أموال لعمالئها

 .أموال ابملراحبة أو املضاربة أو املشاركة
و تقوم البنوك اإلسالمية أبداء اخلدمات املصرفية املختلفة كتلك اليت تقوم هبا البنوك التقليدية مقابل عموالت 

  .تتقاضاها
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I.  يالتجار تعريف البنك 
  .بصفة معتادة بقبول الودائع و اليت تدفع عند الطلب أو بعد أجل حمدد ال يتجاوز السنةتقوم هو منشأه 

 ي وظائف البنك التجار  .1-1
  :اآليتيقوم البنك مبجموعة من الوظائف ميكن حصرها يف 

 .االحتفاظ بودائع العمالء ابحلساابت اجلارية الدائنة حتت الطلب -
منح قروض للعمالء قصرية األجل بضمان ما يقدمونه من ضماانت كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق جتارية أو -

 .بضماانت شخصية
املالية و حفظها، حتصيل الكوبوانت القيام ببعض اخلدمات اخلاصة ابألوراق املالية مثل: شراء و بيع األوراق  -

 .نيابة عن العمالء أو دفعها نيابة عن الشركات
 .خصم األوراق التجارية أو حتصيلها يف ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العمالء -
 .فتح االعتمادات املستندية و إصدار خطاابت الضمان -
 .شراء و بيع العمالت األجنبية -

II. لنظام احملاسيب يف البنوك التجاريةا  
حسب حجم وطبيعة عمليات املنشأة والبياانت اليت و ذلك  من منشأة ألخرى النظام احملاسيب  خيتلف    

اإلدارة واألجهزة اخلارجية لإلشراف والرقابة وتقييم األداء ابإلضافة إىل الدفاتر املستخدمة وطريقة اإلثبات  تطلبها
 .املتبعة

  خصائص النظام احملاسيب يف البنوك التجارية. 2-1

 :متيز النظام احملاسيب يف البنوك التجارية مبجموعة من اخلصائص  تتمثل يف اآليت      
  الدقة والوضوح والبساطة يف تصميم املستـندات ومن املهم عند تصميم الدورة -1

االزدواجية ( وأن تقتضي طبيعة كل  وآخر) االبتعاد عناملستنـدية أن نتحاشى التكرار بني موظف وآخر أو بني قسم 
عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم حبيث يكون عمل املوظف التايل أو القسم التايل تكملة ومراجعة 

 .لعمل املوظف أو القسم السابق
 .السرعة يف إعداد وجتهيز البياانت لتلبية احتياجات إدارة البنك واألجهزة اخلارجية -2
وظيفة احملاسبة عن ابقي  تقسيم العمل بني املوظفني ابلبنك وحتديد مسؤولية كال منهم بشكل خـاص وفصل -3



 

7 
 

لبنك التجاريا                                   الفصل الثاين  

 .عمليات البنك وعن عمليات الصندوق
وتقسيماته الداخلية وطبيعة العالقة  جيب أن أيخذ تصميم النظام احملـاسيب بعني االعتبار التنـظيم اإلداري ابلبـنك -4

 .وبني اإلدارات واألقسام املختلفة لإلدارة أو للفروع من جهة أخرى ملركزية للبنك والفـروع من جهةبني اإلدارة ا

  مقومات النظام احملاسيب يف البنوك التجارية . 2-2
 :يعتمد النظام احملاسيب على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على حتقيق األهداف املطلوبة منه وتتمثل فيما يلي

: وهي من أهم مقومات النظام احملاسيب، وهي مصدر القيد األول يف النظام اجملموعة املستندية (1
 :احملاسيب وتتكون من نوعني

  مستندات داخلية وهي اليت يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات اخلصم
 .واإلضافة

 اإليداع وإيصاالت  مستندات خارجية وهي اليت يتم إعدادها من قبل العمالء مثل: قسائم
 .السحب النقدية

ختتلف اجملموعة الدفرتية اليت حتتفظ هبا البنوك التجارية تبعا الختالف الطريقة  :اجملموعة الدفرتية (2
احملاسبية املتبعة يف تسجيل العمليات يف كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا يف جمال النظام املصريف 

 .الطريقة اإلجنليزية والطريقة الفرنسية

: عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام احلساابت املستخدمة يف الوحدة االقتصادية دليل احلساابت (3
أو جمموعة الوحدات املتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة لالستخدام بسهولة واليت عن طريقها 

 .يتم متابعة احلساابت والتغريات اليت تطرأ عليها عند احلاجة إليها

: تتمثل الرقابة يف النظام احملاسيب يف األسلوب الذي يتم بواسطته املايل والرقابةأدوات التحليل   (4
قياس األداء الفعلي ومقارنته ابخلطط أو املعايري احملددة مقدما، كما تتمثل يف تصميم دقيق للدورة 

ى األصول املستندية بشكل تسمح معه إلدارة الوحدة االقتصادية يف القيام مبسؤولياهتا يف احملافظة عل
ومحاية حقوق الغري وهو ما يعرف ابلرقابة الداخلية واليت متتد لتشمل مجيع عمليات الوحدة 

 .االقتصادية حماسبيًة كانت أو إدارية
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: يعترب النظام احملاسيب يف البنك التجاري الوسيلة الوحيدة اليت متكن  التقارير الدورية )احملاسبية(  (5
من اخلارج على الوقوف على مركزه املايل ومدى قدرته على الفاء إدارة البنك أو املتعاملني معه 

ابلتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل املايل واليت يف مقدمتها 
التقارير احملاسبية اليت تقدم للعديد من األطراف الداخلية واخلارجية ملساعدهتا يف تقييم األداء واختاذ 

من القرارات، وميكن التمييز بني نوعني من التقارير احملاسبية ألغراض الرقابة وتقييم األداء يف العديد 
 :ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة اجلهة املستفيدة منها إىل نوعني

 ويقصد هبا التقارير اليت يعدها قسم احملاسبة ألغراض االستخدام الداخلي تقارير داخلية :
زانت التخطيطية، خطط النشاط املستقبلية، احلساابت اخلتامية، قائمة يف البنك مثل: املوا

املركز املايل، التقارير الدورية حسب ما حيدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو 
 .جزء من النشاط اجلاري يف البنك

 :وهي التقارير اليت يعدها البنك التجاري ملقابلة احتياجات األطراف  تقارير خارجية
االطالع عليها ومن يف اخلارجية على اختالف فئاهتا إىل البياانت واملعلومات اليت ترغب 

هذه البياانت ما يتم تقدميه إلزاما على البنك مبوجب القوانني واألنظمة السائدة كالبياانت 
املقدمة إىل البنك املركزي أو وزارة املالية أو من املعلومات اليت ترغب إدارة البنك إطالع 

 .لغري عليها كالعمالء واملستثمرين ووسائل اإلعالما

III. مصادر استخدامات األموال يف البنوك التجارية  
 .:تعتمد البنوك يف مزاولة نشاطها على نوعني من مصادر التمويل أوال: مصادر التمويل

إليها : وتتمثل يف حقوق امللكية واليت تشتمل على رأس املال املدفوع مضافا مصادر متويل داخلية  -1
 %(10)، وهذه املصادر عادة متثل نسبة ضئيلة من جمموع األموال املوظفة يف البنوك التجارية االحتياطيات

 ." من مجلة األموال املستثمرة " موارد البنك

 والقيام وتوفر هذه املصادر اجلانب األكرب من األموال الالزمة لتشغيل البنك مصادر متويل خارجية: -2
 :وتشتمل املصادر اخلارجية على بوظائفه املختلفة،

   ؛قروض من البنك املركزي بضمان األصول 

 ؛الودائع من العمالء سواء كانت من احلساابت اجلارية أو ألجل أو صندوق التوفري 
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 ؛قروض من البنوك التجارية 

 إصدار سندات طويلة األجل. 

  اثنيًا : استخدامات األموال)املوارد املالية(
 والسلفتقدمي القروض -1
االستثمارات ومنها املسامهة يف املشاريع االقتصادية أو شراء األسهم هبدف احلصول على أرابح أو -2

 املتاجرة هبذه األسهم يف سوق األوراق املالية أو االستثمار يف سندات حكومية وخصم األوراق التجارية
لبنك كاحتياطي حلماية حقوق األرصدة)األصول(النقدية وهي عبارة عن النقدية اليت حيتفظ هبا ا-3

 املودعني واليت يف خزانتها ملقابلة العمليات املصرفية اليومية لدى البنوك احمللية أو األجنبية
األصول الثابتة وتتمثل يف جمموعة العقارات اليت ميلكها البنك و ميارس فيها نشاطه ابإلضافة إىل -4

 حلاسبات، أجهزة آلية وإلكرتونية، وسائل النقلاألصول الثابتة األخرى مثل: األاثث, السيارات، ا
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 قسم اخلزينة
I.حماسبة قسم اخلزينة 
يعترب قسم اخلزينة من أهم وأكثر أقسام البنك نشاطا وارتباطا ابلعمالء أو اجلمهور، فهو مبثابة القلب ابلنسبة لدورة    
مدفوعات البنك ، ومنه خترج مجيع تتجمع كل واردات البنك النقديةه ، ففييات البنك يف مجيع أقسامه الفنيةعمل

 ، بعد استكمال دورهتا املستندية يف أقسام البنك األخرى.النقدية إىل الغري
  أقسام اخلزينة .1-1

 يتم تقسيم اخلزينة يف البنك التجاري إىل قسمني ومها:
  قسم اخلزينة الرئيسية .أ

النقدية ، ومنها يتم تسليم النقدية لصيارفة العهد يف اخلزائن الفرعية وفيها يتم االحتفاظ أبموال البنك 
للبنك يف أول كل يوم ، واستالم ما لديهم من نقدية يف هناية العمل اليومي ، وكذلك تسليم فروع 

 . البنك ما حتتاجه من نقدية خالل فرتة معينة واستالم الفائض منها لديهم
 قسم اخلزائن الفرعية .ب

املرتبطة أبقسام البنك املختلفة ، كاخلزينة اخلاصة بقسم الودائع وحساابت التوفري ، أو  وهي اخلزائن
اخلزينة العامة بقسم احلساابت اجلارية ، وتتوىل كل خزينة عملية استالم النقدية من العمالء أو صرف 

سيم اخلزائن ما يستحق هلم من نقود بعد إكمال إجراءاهتا املستندية ، ويف البنوك الكبرية يتم تق
الفرعية إىل خزينة للوارد وأخرى للصادر ، وخاصة يف األقسام اليت تتعامل بكثرة مع اجلمهور أو 

 العمالء كقسم احلساابت اجلارية أو حساابت التوفري
ويشرف على قسم اخلزينة يف البنك رئيس الصرافني ، والذي تفرتض فيه الكفاءة واألمانة واخلربة يف 

يعترب مسئوال عن كل ما يتعلق بشؤون النقدية يف البنك ، يساعده يف ذلك انئب  هذا اجملال ، حيث
أو وكيل ابإلضافة إىل الصيارفة اآلخرين الذين يعملون حتت إشرافه، ويقوم البنك عادة ابلتأمني على 

 . مجيع هؤالء ضد خيانة األمانة لدى شركات التأمني
والدفع النقدي ، استنادا إىل إشعارات مدينة هي وعن طريق اخلزائن الفرعية تتم عمليات القبض 

 . مبثابة أوامر قبض أو دفع صادرة من األقسام املختلفة يف البنك
أما قسم اخلزينة الرئيسية ففي كل آخر يوم ينظم ملخصا أو كشفا حبركة الصادر والوارد والرصيد 

يد الالزمة ، ويرسل إىل قسم النقدي ، ويرفق هبذا الكشف مجيع الواثئق واإلشعارات ومستندات الق
احملاسبة العامة يف البنك ، الذي يتوىل عمليات التدقيق واملطابقة بني اليومية الفرعية الواردة من قسم 
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اخلزينة وبني املستندات املرفقة هبا ، بعدها جيري القيود الالزمة هلذه العمليات يف اليومية املركزية للبنك 
  دفوعات يف اخلزائن الفرعية للبنك يف اآليت. وتتمثل بنود املقبوضات وامل

  أوال : املقبوضات
 ما يلي:تتمثل بنود املقبوضات في

 وحساابت الودائع ألجلعها يف احلساابت اجلارية للعمالء، وحساابت التوفرياملبالغ املقبوضة إليدا ، 
   التجارية نيابة عن العمالء، وراق ، ومنها حتصيل األضة تسديدا للذمم املالية للعمالءاملبالغ املقبو

 خارجية.حواالت داخلية و 
 القيم النقدية املقابلة لبيع أو حتويل النقد األجنيب 
 تسديدات السلف والقروض املمنوحة للعمالء عند حلول أجلها 
   النقدية اليت تستلمها اخلزينة الفرعية يف بداية كل يوم من قسم اخلزينة الرئيسي وتسمى   ابلعهدة

 واليت يتسلمها صراف اخلزينة الفرعية قبل بداية عمله اليومي يف البنك.اليومية 
 

ويف هناية اليوم يقوم صراف اخلزينة اخلاص ابملقبوضات ) الوارد ( مبطابقة رصيد النقدية يف هناية اليوم مع جمموع يومية 
 : النقدية الواردة ابملعادلة التالية

 أول اليوم + جمموع النقدية الواردة ) املقبوضة ( خالل اليومرصيد هناية اليوم = العهدة املستلمة يف 
 : ويتم إثبات املقبوضات ابلقيد اآليت

xx  حـ/ اخلزينة من 
 إىل مذكورين           

                xx  حـ/ احلساابت اجلارية للعمالء 
                xx حـ/ الودائع ألجل 

xx                حـ/ خطاابت الضمان 
xx                حـ/سلف بضمان أوراق جتارية 
xx                 /املقبوضاتنوع من  )أي….. حـ ( 

  اثنيا : املدفوعات
 : تتمثل بنود املدفوعات يف ما يلي

 دفع الشيكات املسحوبة على احلساابت اجلارية للعمالء 
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  خصم أوراق  قروض،، )سلفختلفة تنفيذ أوامر الدفع الواردة إشعاراهتا من أقسام البنك امل
 (اخل….. ، شراء عملة أجنبية جتارية

  مبا فيها سلفه صندوق املصروفات النثريةالبنك دفع رواتب وأجور موظفي ،. 
   وغريهشراء آالت ومعدات مكتبية ودفع إجيارات وشراء أاثث. 

النقدية يف هناية اليوم مع جمموع يومية النقدية ويف هناية اليوم يقوم صراف خزينة املدفوعات ) الصادر ( مبطابقة رصيد 
 : الصادرة وفقا للمعادلة اآلتية

  جمموع النقدية الصادرة ) املدفوعة( –رصيد النقدية يف هناية اليوم = العهدة املستلمة يف أول اليوم 
 : ويتم إثبات املدفوعات ابلقيد اآليت

 من مذكورين
            xx   ة للعمالءحـ/ احلساابت اجلاري 
            xx   حـ/ الودائع ألجل 

             xx  حـ/ خطاابت الضمان 
              xx  حـ/سلف بضمان أوراق جتارية 
              xx   /أي نوع من املدفوعات(….. ) حـ  

                   xx حـ/ اخلزينة إىل 
 

 :  النقدية يف هناية اليوم من خالل املعادلة التاليةويف قسم اخلزينة الرئيسية يتم التحقق من 
 – الرصيد الدفرتي = رصيد النقدية يف بداية اليوم) فعلي ( +جمموع النقدية املستلمة خالل اليوم

 جمموع النقدية املنصرفة خالل اليوم
 )ابخلزينة الرئيسية ) الرصيد الفعليويتم املطابقة والتحقق بني الرصيد الدفرتي بدفرت يومية اخلزينة مع املوجود فعال 

  معاجلة النقص أو الزايدة يف اخلزينة عند اجلرد
قد حيدث أحياان عند مطابقة الرصيد الدفرتي حلساب الصندوق مع املوجود الفعلي من النقود يف هناية اليوم ، ظهور 

 . اسبية ملعاجلتهفرق ابلنقص أو الزايدة . ويتم التحري عن أسباب الفرق واختاذ اإلجراءات احمل
 . املدفوعات –الرصيد الدفرتي = رصيد النقدية أول اليوم ) فعلي (+ املقبوضات 

 . الرصيد الفعلي = العد الفعلي للمبالغ املوجودة يف اخلزينة يف هناية اليوم
  (أوال : حالة وجود عجز ) نقص
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 إذا كان الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفرتي -
  :العجزيتم إثبات   -أ

xx  حـ/ عجز اخلزينةمن 
                                                            xx حـ/ اخلزينة إىل 
 

  :يتم البحث عن أسباب العجز -ب
 ، حيمل الصراف بذلك اخلزينة( )أمنيإمهال الصراف إذا كان العجز نتيجة  -1

 قيد استحقاق فيجرى
xx                         حـ/ الصراف من 

xx                                     حـ/ عجز اخلزينة ىلإ 
 : وعند بدء االستقطاع ) سداد الصراف ( جيرى القيد التايل              

xx                       حـ/ اخلزينة ) ابملبلغ احملصل من( 
xx                                       حـ/ الصراف إىل 

 .ويستمر االستقطاع الشهري حىت استكمال مبلغ العجز              
التحكم هبا  أما يف حالة عدم مسؤولية أمني اخلزينة عن العجز ، أي هناك ظروف ال يستطيع الصراف  -2

 : اآليت فيتم إقفال العجز يف حساب األرابح واخلسائر أي أن البنك يتحمل العجز ابلقيد
 xx              أخ حـ/ من   

 xx                  حـ/ عجز اخلزينة إىل 
 

  اثنيا : يف حالة وجود فائض ) زايدة(
 الرصيد الفعلي أكرب من الرصيد الدفرتي

 : ابلقيد اآليت يتم إثبات الزايدة -أ
xx           حـ/ اخلزينة من 

                     xx حـ/ الزايدة يف اخلزينة إىل 
  يتم البحث عن أسباب الزايدة  -ب
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 قد يظهر أن الزايدة ختص أحد عمالء البنك وأثبت ذلك ابلطرق املشروعة فيقوم البنك -1
 بصرف الزايدة له، بعد أخذ تعهد منه إبرجاع املبلغ إذا ثبت بعد ذلك عدم أحقيته يف

 : ابلقيد التايل ويتم الصرفاملبلغ، 
 xx             زينةحـ/ الزايدة يف اخل من 
 xx                          حـ/ اخلزينة إىل 

يف حالة عدم معرفة أسباب الزايدة ، فإما أن يبقى املبلغ حمجوزا يف سجالت البنك لفرتة معينة مث  -2
 يتم تسويته بعد ذلك ، أو أن يقفل مباشرة يف حساب األرابح واخلسائر ابلقيد اآليت

 xx            حـ/ الزايدة يف اخلزينة من 
 xx                           حـ/ أ. خ إىل 

 
II. املعاجلة احملاسبية لعمليات قسم اخلزينة  

 متويل خزينة البنك من البنك املركزي    -1
 xx                 حـ/ اخلزينة من 

 xx                           حـ/ البنك املركزي إىل 
 املركزيإيداع مبالغ يف البنك    -2

 xx           حـ/ البنك املركزي من 
 xx                       حـ/ اخلزينة إىل 

 متويل اخلزائن الفرعية من اخلزينة الرئيسية   -3
 xx           حـ/ اخلزينة الفرعيةمن 

 xx                      حـ/ اخلزينة إىل 
 استالم مبالغ من اخلزائن الفرعية   -4

 xx          حـ/ اخلزينة من 
 xx                      حـ/ اخلزينة الفرعية إىل 

 متويل خزائن الفروع من اخلزينة الرئيسية   -5
 xx        حـ/ فرع من …. 

 xx                        حـ/ اخلزينة إىل 
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 استالم مبالغ من الفروع   -6
 xx        حـ/ اخلزينة من 

 xx                               حـ/ فرع إىل … 
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 الفصل الرابع                              قسم احلساابت اجلارية

I. مفهوم احلساابت اجلارية 
أن  الإحلساابت اجلارية اتظهر الودائع حتت الطلب واحلساابت اجلارية يف ميزانية البنك حتت اسم واحد هو 

ئع حتت الطلب الذي وهو ميثل ودا: حساب ودائع األول هوبعض البنوك ميزت بينها وصنفتها إىل حسابني 
تجارية والصناعية سواء كانت يعود إىل األفراد والثاين حساب احلساابت اجلارية وهي اليت تتعلق ابملشاريع ال

 تعود لألفراد أو املؤسسات. وهناك فروق جوهرية بني هاذين احلسابني:
  لتجارية والصناعية ااملؤسسات ميثل حساب الودائع األموال اليت يودعها األشخاص من غري التجار و

ليومية وأعماهلم اخلارجة أو األموال اليت يدعها التجار أنفسهم ولكن من أجل استعماهلا يف حياهتم ا
 عن نطاق جتارهتم وهو حساب قليل التغري إىل حد ما ويكاد يكون اثبتا.

 ركة وهذه احلركة تستدعي أما احلساابت اجلارية فهي متثل ودائع التجار والصناعيني متجددة دائمة احل
 ابلضرورة إجراء القيود بكثرة يف طريف املدين والدائن.

 تعريف احلساب اجلاري: .1-1
 أعطيت العديد من التعاريف للحساب اجلاري منها:

يعرف احلساب اجلاري على أنه عقد يتفق مبقتضاه شخصان  على أن يقيدا  يف حساب عن طريق مدفوعات  -
الناشئة عن العمليات اليت تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق جتارية متبادلة  ومتداخلة الديون  

قابلة للتمليك وغريها وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدى بتسوية هنائية ينتج عنها 
 .1رصيد احلساب عند إقفاله

متبادلة بني شخصني  يصبح أحدمها  ويعرف من الناحية القانونية على أنه احلساب الذي يتضمن معامالت -
 2مدينا لآلخر أحياان ويصبح أحياان أخرى دائنا له نتيجة للعمليات اليت تصفى يف هناية فرتة زمنية معينة.

 
لعميل مبلغا من املال اإذن: احلساب اجلاري هو احلساب الذي يكون أحد الطرفني بنك من البنوك يودع لديه 

 مر الصرف مبجرد الطلبأو ما يزيد عليه عن طريق استخدام الشيكات أو ألوا له احلق يف سحبه كله أو بعضه
II. أنواع احلساابت اجلارية 

 نقسم احلساابت اجلارية يف البنك إىل نوعني:ت

                                                             
تمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجمل ، مكتبةوشركات التأمني()بنوك املالية حماسبة املنشآت ، حسن توفيق مصطفى، إيهاب نظمي إبراهيم   1

 .59، ص:2011عمان، األردن، 
 .63، ص:2010 األردن،أربد،  للنشر والتوزيع،، دار األمل حماسبة البنوكمدحت حممد إمساعيل،   2
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 الفصل الرابع                              قسم احلساابت اجلارية

 حساابت جارية دائنة  -1
 واليت تنقسم بدورها إىل: لبنوكومتثل ودائع األفراد واهليئات لدى ا 

 احلساابت اجلارية حتت الطلب 
رصيد هذا احلساب يستحق الدفع فورا حتت طلب العميل يف أي وقت من األوقات وال يتقاضى العميل مبعىن 

 عادة فائدة عن أمواله املودعة يف هذه احلالة.
 حساابت ودائع إبخطار 

ال جييز للبنك السحب منه إال بعد إخطار العميل له بعزمه على السحب بعد انقضاء مدة يف هذه احلالة 
 املتفق عليه ويتقاضى املودع مقابل ذلك فائدة معينة.اإلخطار 

 حساب الودائع الثابتة 
يف هذه احلالة ال جييز البنك للعميل سحب أي جزء من املبلغ املودع لديه إال بعد انقضاء املدة املتفق عليها 

 .ويتقاضى املودع مقابل ذلك فائدة معينة تتوقف على مدة اإليداع
 حساابت جارية مدينة   -2

 احلساابت اليت يكون رصيد العميل مدينا وتنقسم إىل: هي
 حساابت اعتمادات جارية مدينة 

مقابل ضماانت معينة على أن يتقاضى مقابل ذلك فوائد  قروض اليت مينحها البنك لعمالئههذه احلساابت  ومتثل 
بلغ معني معينة تتوقف على أمهية املبلغ ومدته، ويكون احلق لصاحب احلساب يف السحب يف حدود م

 .وخالل فرتة زمنية معينة
 ويدخل يف هذا النوع:

 حساابت مدينة بضمان بضائع؛ 
  أسهم وسندات(؛)حساابت مدينة بضمان أوراق مالية 
  حساابت مدينة بضمان )كمبياالت أو سندات أذنية( أي األوراق التجارية؛ 
  حساابت مدينة بضماانت شخصية؛ 
 .حساابت مدينة بضمان أصول عقارية 
 حساابت جارية مدينة بضماانت مستندية 
نتهاء العملية اليت أنشأت يف هذه احلالة يقوم البنك بفتح حساب للعميل مقابل اعتمادات مستندية تنتهي اب          

 .، ويظهر بدفرت األستاذ املساعد للحساابت اجلارية املدينة حساب مستقل لكل نوع من هذه احلساابتألجلها
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 الفصل الرابع                              قسم احلساابت اجلارية

III. اب اجلاريإجراءات فتح احلس 
 يتطلب فتح احلساب اجلاري لدى البنك إتباع ما يلي:

 توقيع طلب فتح حساب جاري مبيت فيه اسم العميل وعنوانه ومهنته؛ -
 رجوع إليه عند صرف الشيكات؛أخذ توقيع العميل على منوذج خاص لل  -
 إعطاء احلساب رقما خاصا يعرف يف كافة املعامالت املصرفية؛ -
 شيكات عند الطلبإعطاء العميل دفرت  -
 تقدمي أية إثبااتت شخصية أو مهنية أو واثئق رمسية يطلبها البنك حبث تكون سارية املفعول. -

 مالحظـة: 
أما احلساابت اجلارية املدينة  إذا ذكرت حساابت جارية من دون متييز فإنه يقصد هبا احلساابت اجلارية الدائنة،    

  فالبد من متييزها صراحة.
IV.  احملاسبية لعمليات قسم احلساابت اجلاريةاملعاجلة 
 :اب اجلاري تنقسم إىل أربعة أنواعالعمليات اليت حتدث يف البنك وتؤثر على احلسإن     

 .د( إثبات الفوائد املدينة والعموالت     جـ( التحويل      ب( السحب       أ( اإليداع     
  )اإلضافة(اإليـداع  -أ

 :التالية اجلاري إبحدى الصور الثالثحلساب ميكن اإليداع يف ا   
 إيداع نقدي 

 :دية يف حساهبم اجلاري يكون القيدعند قيام العمالء إبيداع أي مبالغ نق     
           xx حـ/ الصندوق من 

                      xx  حـ/ احلساابت اجلاريةإىل 
 الفرتة(اإليداعات النقدية خالل  )مجلة                      

  داخلية( )حتويالتإيداع بشيكات داخلية  
الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب يف البنك لصاحل عميل آخر له حساب يف 

 نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب واملسحوب عليه عمالء لنفس البنك ونفس الفرع
 :ويكون القيد 

                      xx  عليه( )املسحوبحـ/ احلساابت اجلارية من 
                                     xx الساحب(حـ/ احلساابت اجلارية  إىل( 
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 الفرتة(التحويالت الداخلية خالل  )مجلة                              
 
 أخرى(على عمالء بنوك  )مسحوبة إيداع بشيكات خارجية 

اإليداع يكون مسحواب على عميل له حساب يف بنك آخر لصاحل عميل يف البنك أي الشيك اخلارجي يف حالة  
أن الساحب عميل للبنك واملسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب األمر إرسال هذه الشيكات إىل غرفة 

 املقاصة يف مؤسسة النقد وإلثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتني:
نتيجة املقاصة وطبقا هلا يضيف البنك قيمة الشيكات املقدمة إليه فورا دون  انتظارعدم  الطريقة األوىل: -

 نتيجة املقاصة ويكون القيد: انتظار
                      xx  حـ/ غرفة املقاصةمن 

                                      xx املستفيد( /)الدائنةحـ/ احلساابت اجلارية  إىل 
  الشيك ال جترى قيودإذا مت حتصيل 
 يف حالة رفض الشيك يتم عكس قيد االستالم 

                         xx  املستفيد(/)الدائنةحـ/ احلساابت اجلارية من 
                                    xx حـ/ غرفة املقاصة إىل 

 :عيوب هذه الطريقة 
 البنوك نظرا الحتمال رفض الشيكات.ال تتماشى مع متطلبات احليطة واحلذر يف            

بعد ظهور نتيجة املقاصة  إال إليهوطبقا هلذه الطريقة ال يضيف البنك قيمة الشيكات املقدمة  :الطريقة الثانية -
 .املقاصة(التعرض له عند مناقشة قسم  سيتم)قيود ومن مث يتم إجراء عدة 

  )اخلصم(السحب  -ب
 الصور الثالثة التالية:قد يتم السحب من احلساب اجلاري إبحدى 

 سحب نقدي -1
 ابستخدامعند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه اجلاري سواء بشيك أو إبذن دفع أو 

 بطاقة الصراف اآليل يكون القيد:
                      xx حـ/ احلساابت اجلارية من 

                                 xx حـ/ اخلزينة إىل 
 )مجلة املسحوابت النقدية خالل الفرتة(                            



 

20 
 

 الفصل الرابع                              قسم احلساابت اجلارية

  سحب بشيكات داخلية )حتويالت داخلية( -2
السحب بشيكات داخلية يعترب الوجه اآلخر لعملية اإليداع بشيكات داخلية ولذلك يف حالة وجود عملية إيداع       

دار ويف نفس الفرتة جيرى هلا قيد واحد فقط ألهنما ميثالن بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس املق
من شخص  إيداع ابلنسبة لعميل وسحب ابلنسبة لعميل آخر ولكنهما ابلنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل يف التحويل

 :إىل شخص آخر ويكون القيد
                      xx  عليه( )املسحوبحـ/ احلساابت اجلارية من 

                                      xx املستفيد(حـ/ احلساابت اجلارية  إىل( 
 الفرتة(التحويالت الداخلية خالل  )مجلة                              

 التحويل: -ج
 التحويالت:قد يتم التحويل من وإىل حساب العميل وهنا جيب التفرقة بني نوعني من    

 البنك واردة من كل من:حتويالت لصاحل عمالء   -1
 ”.نفس الفرع“عمالء يف نفس البنك  -
 عمالء الفروع.   -
 عمالء بنوك أخرى.  -

 ويكون القيد يف هذه احلالة كما يلي:     
 من مذكورين                             

                xx  عمالء البنك نفسه“حـ/ احلساابت اجلارية” 
                xx الواردة منهم الفروع /حـ                                      
                xx بنوك أخرى /حـ 

                            xx البنك(لصاحل عميل  )واردة اجلاريةحـ/ احلساابت  إىل 
 )مجلة إشعارات اإلضافة خالل الفرتة(                 

 حتويالت صادرة من عمالء البنك لصاحل كل من:  -2
 عمالء يف نفس البنك.     -
 عمالء الفروع.      -
 عمالء بنوك أخرى.      -

 ويكون القيد يف هذه احلالة كما يلي:    
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                       xx  البنك(من حساب عميل  )صادرةحـ/ احلساابت اجلارية من 
 مذكورين إىل                                     
                                      xx حـ/ احلساابت اجلارية 

                                      xxالصادرة هلم حـ/ الفروع                  
 xx                                      حـ/ بنوك أخرى 

 )مجلة إشعارات اخلصم(                                     
 إثبات الفوائد واملصروفات )العموالت(  -د
 ثبات الفوائد إ -أوال   

األصل أن البنك ال يدفع فوائد على األرصدة الدائنة للحساابت اجلارية للعمالء إال إذا بلغت حد كبري ويشرتط أن ال 
 3يقل الرصيد عن حد معني حتدده إدارة البنك

 ائنة على أرصدة احلساابت اجلارية املدينة الفوائد الد -1         
دينة سواء كانت م على احلساابت اجلارية املدينة املستحقة ئدفوا يف آخر كل شهر حيتسب البنك عادة             

مصاريف الكشوف تسب كذلك ، كما حيابعتبارها من التسهيالت املصرفية بضمان ذهب أو أوراق مالية أو كمبياالت
 الشهرية اليت يرسلها للعمالء

اريف اخلاصة بكل نوع بقيد يظهر على ونظرا لتعدد أنواع احلساابت اجلارية املدينة هلذا تثبت الفوائد والعمولة واملص
 النحو التايل:

 :الفوائد الدائنة كما يلي ثباتإويتم                  
                                     xx مان...()بض املدينةحـ / احلساابت اجلارية  من 

 إىل مذكورين 
                                                xx  (بضمان) دائنةحـ / فوائد… 

              xx / العمولة حـ 
       xx / مصاريف الربيد()املصروفات حـ 

        
 :يف هناية السنة جيرى القيد اآليتو  

                                                             
، 1996ازودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، البنوك التجارية اإلسالمية(، دار الي يف)املصرفية فؤاد توفيق ايسني، أمحد عبد هللا درويش، حماسبة   3

 .65ص:
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                               xx حـ / فوائد دائنة من 
                                          xx حـ / أ.خ إىل 

 
 4 الفوائد املدينة على أرصدة احلساابت اجلارية الدائنة   -2         

صروف م لفائدة متثلاوهذه  فائدة هلاما ابلنسبة للحساابت اجلارية الدائنة قد حتسب بعض البنوك أ                   
حسب االتفاق مع العميل،  ويتم احتساب هذه الفوائد من طرف البنك شهراي أو ربع سنوي أو سنواي وذلك للبنك،

يتم تسجيلها كأعباء على البنك من و وتضاف هذه الفوائد إىل اجلانب الدائن يف بطاقة العمالء ابعتبارها إيرادات هلم 
 صة.خالل مستندات خا

 وتتم املعاجلة احملاسبية كاآليت:
 هناك حالتني هلذه املعاجلة

 ارية للعمالء أول أبول إذا كان البنك يقوم برتحيل الفوائد املدينة شهراي إىل احلساابت اجل :01حلالةا
      :وتثبت ابلقيد اآليت 

                                        xx املدفوعة() املدينةحـ/ الفوائد  من 
                                             xx إضافة() الدائنةحـ/ احلساابت اجلارية  إىل 

 إضافة قيمة الفوائد املستحقة للحساابت اجلارية()                                     
يف هذه احلالة كما رى القيود إذا كان البنك يتبع ترحيل الفوائد كل ثالثة أشهر أو كل نصف سنة فتج: 02احلالة

 :يلي
 :إثبات استحقاق الفوائد شهراي .1

 xx  الفوائد املدينة حـمن/ 
              xx  الفوائد املدينة املستحقة )غري املدفوعة( حـإىل / 

 ع سنة مثال(رب)حتويل الفائدة إىل احلساابت اجلارية يف هناية الفرتة املتفق عليها  .2
 xx الفوائد املستحقة حـمن / 

                  xx  احلساابت اجلارية للعمالء حـإىل/ 
 

                                                             
 .73-72: ، ص2010ن، دار األمل للنشر والتوزيع، أربد األرد إمساعيل، حماسبة البنوك التجارية وشركات التأمني، مدحت حممد  4
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 وبذلك يستطيع البنك معرفة الفوائد املدينة املستحقة شهراي أول أبول. 
 
 
 :القيد اآليتلسنة جيرى ويف هناية ا 

                                       xxحـ / أ.خ من 
                                            xx حـ / فوائد مدينة إىل 

 
 :هامة مالحظة

قد تتبع بعض البنوك يف احلالة الثانية اليت ختص ترحيل الفوائد املدينة كل ثالثة أشهر أو كل نصف سنة توسيط  
 حساب احتياطي الفوائد املدينة بدال من حساب الفوائد املدينة املستحقة ويتم ذلك شهراي مث يتم

 
 :)املصروفات(: إثبات العموالت اثنيا   

 بتحميل العمالء يف هناية كل فرتة مبصروفات نظري قيامهم بعمليات اإليداع والسحبيقوم البنك             
 وتعترب هذه املصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن مث تكون )دائنة( وهلذا يفضل تسميتها            
   عموالت.             

 :وعليه يكون القيد 
                                   xx دائنة(+  )مدينةحـ/ احلساابت اجلارية من 

                                                  xx  حـ/ العمــوالتإىل 
 )حتميل العمالء قيمة العموالت املستحقة(                                    
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قسم الودائع                               الفصل اخلامس  

I. تعريف الودائع 
يقصد ابلوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال ملدد حمددة وختتلف الودائع طبًقا حلق املودع يف السحب منها فورًا 

 أو بعد فرتة حمددة وتنقسم إىل ما يلي:
 الودائع حتت الطلب )الودائع اجلارية، احلساابت اجلارية(  -1

 وحيق للعميل اإليداع فيها أو السحب منها يف أي وقت يشاء وقد سبق دراستها.     
 الودائع ألجل حمدد  -2

 وهي املبالغ اليت تودع لدى البنوك ملدة معينة وال حيق للمودع خالهلا سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء املدة       
املعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدهلا ابزدايد مبلغ الوديعة ومدهتا وال حيق للعميل 

 سحب الوديعة إال بعد انتهاء املدة املتفق عليها وإال فقد حقه يف احلصول على الفوائد.
 الودائع إبخطار سابق  -3

 نة وال حيق للعميل سحب الوديعة إال بعد إخطار البنكوهي املبالغ اليت تودع لدى البنك ملدة معي       
 مبدة متفق عليها عند فتح الوديعة.   

 الوديعة.حيصل على فوائد  عليها فإنه ال الوديعة قبل مدة اإلخطار املتفق وعند سحب
 ودائع التوفري  -4

زاد عن احتياجاهتم يف حساب وهي عبارة عن املبالغ اليت يودعها صغار املدخرين حيث يودع األفراد ما          
توفري بسعر فائدة اثبت معني وتعطي البنوك عمالءها دفرتًا للتوفري يثبت فيه مجيع العمليات من إيداع 

 وسحب وفوائد.
  

 .مع مالحظة// أن اإليداع يف صندوق التوفري والسحب منه ال يتم إال نقًدا 
 .والفوائد تكون بنسبة أقل من حساابت الودائع األخرى

II. العمليات احملاسبية املتعلقة ابلودائع 
 إىل ثالث أنواع: العمليات تنقسم     

 اإليداع  -أ
 :يها إبحدى الصور الثالثة التاليةقد يتم فتح الوديعة أو اإليداع ف 

 إيداع نقًدا ويكون القيد:   -1
xx             حـ/ اخلزينة من 
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xx                      حـ/ الوديعة )حسب نوعها(. إىل 
 إيداع بشيكات داخلية أو ابلتحويل من احلساب اجلاري ويكون القيد: -2

xx                  حـ/ احلساابت اجلارية من 
                  xx          حـ/ الوديعة )حسب نوعها( إىل 

 إيداع بشيكات أو حواالت واردة من الفروع أو بعض البنوك األخرى ويكون القيد: -3
 من مذكورين   

     xx حـ/ الفروع 
     xx حـ/ بنوك أخرى 

                        xxحـ/ الوديعة )حسب نوعها(. إىل  
 السحب   -ب

 :قد يتم السحب من الوديعة إبحدى الصور الثالثة التالية 
 نقًدا  -
                       التحويل إىل احلساب اجلاري -
              التحويل إىل الفروع والبنوك األخرى   -
 وتكون قيود السحب عكس قيود اإليداع متاماً يف كل حالة. -

 إثبات الفوائد املدينة  -ج
 ، إال أن بعض البنوك حتسبستحق إال بعد انتهاء أجل الوديعةابلرغم أن الفوائد على الودائع ال ت

 :دة يف هناية كل شهر ابلقيد اآليتالفائ  
 من مذكورين                             

                               xx حـ/ فوائد ودائع أجل اثبت 
                               xx حـ/ فوائد ودائع إبخطار سابق 
                                xx حـ/ فوائد صندوق التوفري 

                                                     xx حـ/ فوائد ودائع مستحقة إىل 
 :وجيرى هلا القيد التايلحساب األرابح واخلسائر ابلفوائد يقوم البنك بتحميل ويف هناية السنة 

                             xx حـ/ أ.خ من 
 إىل مذكورين                                              
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                                               xx حـ/ فوائد ودائع أجل اثبت 
                                               xxحـ/ فوائد ودائع إبخطار سابق 
                                               xx حـ/ فوائد صندوق التوفري 

 فيعرب رصيده الدائن يف هناية الفرتة عن الفائدة املستحقة على ابلنسبة حلساب الفوائد املستحقة
 ، ويظهرألن اتريخ استحقاقها مل حيل بعد الودائع خالل العام ولكنها مل تقيد حبساابت العمالء

  .حقة يف جانب اخلصوم يف امليزانيةرصيد الفوائد املست
حساب الوديعة أو  حساب اجلاري للعميل أو إىليضاف صايف الفوائد املستحقة إما لل وعند حلول أجل الوديعة 

 .للعميل حسب طلبه ، مبعىن عندما حيل أجل الوديعة يتم سداد الفوائد مع الوديعةنقدايسحبها العميل 
 :قيد صرف فوائد الودائع عند استحقاقها   

xx      ودائع مستحقة فوائد /حـ من 
 مذكورينإىل                                       

                               xx حـ/ احلساابت اجلارية 
                               xx حـ/ اخلزينة 
                               xxحـ/ الوديعة  

 
 جتديد الوديعة: -د

 :يتم جتديد الوديعة ابلقيد التايل    
                        xxقدمية( سابق(د ، إخطار حمد )ألجلحـ/ ودائع  من( 

                                     xx جديدة( سابق(حمدد ، إخطار  )ألجلحـ/ ودائع  إىل( 
 وحتسب الفوائد عند جتديد الوديعة من اتريخ احلصول على موافقة العميل وليس من اتريخ استحقاق      
   .الوديعة السابقة    
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 حساابت التوفري
 أماالفوائد  إضافةبنسب معينه ويتم  أرصدهتاتستحق فائدة على  أهنا إذخيتلف حساب التوفري عن احلساابت اجلارية 

 .عند طلب العميل بغلق حسابه أو السنةيف هناية 

I. عمليات اإليداع 
    النقدي اإليداععند 

 xx حـ/ الصندوق من 
            xx التوفري للعميل ودائعحـ/ إىل 

  مبوجب صك مسحوب على نفس الفرع اإليداععند 
 xxحـ/احلساابت اجلارية املدينة_ الدائنة من 

 xx        التوفري للعميل ودائعحـ/ إىل 
   آخرمبوجب صك مسحوب على فرع  اإليداععند 

xx حـ/حساابت مدينه متبادلة من 
 xx             التوفري للعميل ودائعحـ/ إىل 

  آخرمبوجب صك مسحوب على مصرف  اإليداععند 
 xx حـ/اسم املصرف من 

 xx         التوفري للعميل ودائعحـ/ إىل 
II. احتساب الفوائد املدينة 

 منيز حاليتني:الحتساب الفوائد املدينة 
 يف اتريخ االستحقاق -أ

 الفوائد املدينة لودائع التوفري حـ/     xx من 
 xx                     الفوائد املدينة املستحقة غري املدفوعة لودائع التوفري حـ/ إىل 

 يف اتريخ اإلضافة -ب
 الفوائد املدينة املستحقة غري املدفوعة لودائع التوفري حـ/ xx من



 

28 
 

قسم حساابت التوفري                  الفصل السادس         

 xx                               اجلارية احلساابتحـ/ إىل 
 ودائع توفريحـ/ إىل                             xx                أو

III. السحب 
 :السحب ثالث حاالتمنيز يف عملية 

 عند السحب النقدي 
xx حـ/حساب التوفري العميل من 

 xx             حـ/الصندوق إىل 
 قد يكون السحب مبوجب قيد تسويه  

 تسديد دين بذمته أو آخرحساب  إىلكأن يطلب العميل نقل مبلغ معني من حساب 
 xx    حـ/حساب التوفري للعميل من 

 xx              حـ/احلساب املختص إىل 
 التحويل للحساب اجلاري 

xx       حـ/حساب التوفري للعميل من 
                      xx احلساابت اجلاريةحـ/ إىل  
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ناابت الضماطقسم خ                       ل السابع  الفص  

I. الضمان خطاب 
عن تعهد يصدر من املصرف بناءا على طلب احد العمالء بدفع مبلغ معني لشخص  ةوهو عبار 

طلب منه املستفيد ذلك خالل املدة املعينة يف اخلطاب ومسى يف بعض  إذاشرط  أي)املستفيد( دون آخر
الكفالة املصرفية ويعد خطاب الضمان من اخلدمات اليت يقدمها املصرف لعمالئه وتقسم خطاابت  األحيان
 : إىلالضمان 
 .خطاابت ضمان الداخلية -
 .خطاابت ضمان اخلارجية -

 :فقط األولوسوف يتم التطرق للنوع 
 خطاابت الضمان الداخلية 

 .ملنفعة جهة داخل القطر ويكون له مدة حمددةوهي خطاابت الضمان اليت تصدر بناءا على طلب داخلي 
II. خطاابت الضمان احملاسبية ةاملعاجل 

   اخلطاب إصدارعند  -1
 xx  حـ / احلساابت اجلارية الدائنة للعميل من 

 مذكورين إىل                     
                        xx          حـ / أتمينات خطاابت الضمان 

                  xx               حـ / عمولة خطاابت الضمان 
                                 xxمصاريف بريدية / حـ 

 مث يتم تسجيل قيد متقابل بكامل املبلغ
 xx  حـ / التزامات العمالء لقاء خطاابت الضمان الداخلية من 

 xx                     ان الداخليةحـ / التزامات املصرف لقاء خطاابت الضم إىل 
  بدون زايدة إضافيةعند ورود إشعار بتجديد خطاب الضمان ملدة  -2

يتم تسجيل قيد واحد ابستقطاع العمولة واملصاريف الربيدية فقط بدون احلاجة لتسجيل قيد متقابل الن 
 :املبلغ مل يتم تغريه وكما يلي
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 xx حـ / احلساابت اجلارية الدائنة للعميل من 

 مذكورين إىل             
xx                 حـ / عمولة خطاابت الضمان 
xx                  حـ / مصاريف الربيدية 

مع زايدة مبلغ اخلطاب يتم تسجيل القيدين  إضافيةعند ورود إشعار بتجديد خطاب الضمان ملدة   -3
  :التاليني

 xx   حـ / احلساابت اجلارية الدائنة للعميل من 
 مذكورين إىل               

xx                         حـ / أتمينات خطاابت الضمان 
xx                        عمولة خطاابت الضمان / حـ 
xx                          حـ / مصاريف بريدية 

  :مث يتم تسجيل قيد متقابل مبقدار الزايدة
                 xxحـ / التزامات العمالء لقاء خطاابت الضمان الداخلية من 

 xx                            التزامات املصرف لقاء خطاابت الضمان الداخلية / حـ  إىل 
 األوليتم تسجيل قيدين  إليهاملصرف إبلغاء خطاب الضمان النتفاء احلاجة  إىلعند ورود طلب   -4

  :قطاعها من حساب العميل والثاين بعكس القيد املتقابل وكما يليواليت سبق ومت است التأميناتإبرجاع 
 xx            أتمينات خطاابت الضمان /  حـ من 

 xx                     احلساابت اجلارية الدائنة للعميل / حـ إىل 
  :و القيد الثاين
 xx          حـ / التزامات املصرف لقاء خطاابت الضمان الداخلية من 

 xx                          التزامات العمالء لقاء خطاابت الضمان الداخلية / حـ إىل 
يتم تسجيل ثالثة  سراينهسبب كان خالل مدة  ألييف حالة طلب اجلهة املستفيدة بتنفيذ اخلطاب  -5

  :قيود وكما يلي
 xx              حـ / خطاابت الضمان املدفوعة  من 

 xx                         حـ / الشيكات املسحوبة على املصرف إىل 
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 قيد استقطاع املبلغ املتبقي من حساب العميل مع غلق التأمينات
 من مذكورين   

 xx         حـ / التأمينات خطاابت الضمان 
   xx         (التأمينات –حـ / احلساابت اجلارية الدائنة للعميل ) مبلغ اخلطاب 

 xx                حـ / خطاابت الضمان املدفوعة إىل 
 قيد عكس القيد 

xx التزامات املصرف لقاء خطاابت الضمان الداخلية / حـ من 
 xx             التزامات العمالء لقاء خطاابت الضمان الداخلية / حـ إىل 
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   الفصل الثامن                      االعتمادات املستندية

 
I. تعريف االعتماد املستندي 

 اآلمر(الطلب أو  )مقدمبناء على طلب املشرتي  املصدر( )يسمىهو تعهد مكتوب صادر من بنك  ياالعتماد املستند
دات نحدود مبلغ حمدد خالل فرتة معينة مىت قدم البائع مست. ويلتزم البنك مبوجبه ابلوفاء يف )املستفيد(لصاحل البائع 

 السلعة مطابقة لتعليمات شروط االعتماد. وقد يكون التزام البنك ابلوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
II. أمهية االعتماد املستندي 

ي حيظى ابلقبول من الذ اإلطاريستعمل االعتماد املستندي يف متويل التجارة اخلارجية، وهو ميثل يف عصران احلاضر 
مجيعا من مصدرين  األطرافجانب سائر األطراف الداخلني يف ميدان التجارة الدولية مبا حيفظ مصلحة هؤالء 

  ومستوردين.
  أبنه سوف يقبض قيمة البضائع  - يبواسطة االعتماد املستند -ابلنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان

تقدمي واثئق شحن البضاعة إىل البنك الذي يكون قد أشعره يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور  اليت
 بورود االعتماد.

  وابلنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة املتعاقد على
املفتوح  يبتقدمي واثئق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة يف االعتماد املستند إالاستريادها 

 لديه.
والعكس  واملصدر األجنيباملستورد احمللي  والوساطة بنياخلارجية  التجارةيقوم قسم االعتمادات املستندية بتمويل  إذا

 :أطراف أربع إىلاالعتماد املستندي  أطرافوتنقسم  واملصدر احمللي األجنيباملستورد 
 املشرتي  أواملستورد  -1
 البائع أواملصدر  -2
 املرسل( البنك)بنك املستورد  -3
 إليه(املرسل  )البنكبنك املصدر  -4
III. أنواع االعتمادات املستندية 

 نوعني: ة إىلتتقسم االعتمادات املستندي
 اعتمادات مستندية لالسترياد -1
 اعتمادات مستندية للتصدير -2
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 أوال: االعتمادات املستندية لالسترياد
 مراحل: أربعةتتم عمليات االعتمادات املستندية لالسترياد على 

 فتح االعتماد  -1
 تقدمي الغطاء  -2
 تنفيذ االعتماد -3
 االعتماد إقفال -4
 فتح االعتماد  -1

 القيد النظامي التايل: إجراءاملستوردين يتم  أحدعندما يوافق البنك احمللي على فتح االعتماد املستندي لصاحل 
             xx اعتمادات مستندية استرياد –التزامات العمالء  /   حـ من 

 xx                     اعتمادات مستندية استرياد –البنك  التزامات /حـ إىل 
 تقدمي الغطاء  -2

قام العميل  إذا )أوعندما يقوم البنك احمللي خبصم كل من: الغطاء العمولة واملصروفات من احلساب اجلاري للعميل 
 :اآليتنالحظ  نقدا(بسدادها 

            xx للعمالء ةاجلارية الدائناحلساابت  / حـمن 
  مذكورين إىل                              

                                 xx ةغطاء اعتمادات املستندي /حـ 
                                 xx  البنك( )إيرادعمولة اعتمادات مستندية  /حـ 

 تنفيذ االعتماد  -3
نالحظ  ،بتنفيذ االعتماد وصول مستندات الشحن األجنيب( )املراسلمن بنك املصدر  إشعار أو إخطارعند ورود 

 التايل:
 املستورد:يتم القيام بتسوية حساب  -أ

 من مذكورين           
                 xx غطاء اعتمادات املستندية / حـ  

xx                  مستورده(حساابت جارية  – اخلزينة/ حـ( 
   xx                             أجنبيةبنوك  / حـ إىل 
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مث يتم تسوية ح/ مصدر وذلك عن طريق قيام بنك احمللي بسداد املستحق للمصدر من خالل مؤسسة  -ب

 النقد:
 xx           أجنبيةبنوك  / حـ من 

 xx                             مؤسسة النقد  / حـ إىل 
 

 االعتماد  إقفال أو إلغاء -4
 :القيد النظامي بقيمة االعتماد املنفذ فقط إلغاءحيث يتم 

             xx التزامات البنك اعتمادات مستندية استرياد / حـ من 
                         xxالتزامات العمالء اعتمادات مستندية استرياد / حـ إىل 

 

 اثنيا: االعتمادات املستندية للتصدير
 االعتمادات املستندية للتصدير على ثالث خطوات :تتم عملية 

 فتح االعتماد -1
 تنفيذ االعتماد  -2
 االعتماد  إقفال -3

 تقدمي الغطاء موجودة يف بنك املستورد وليست يف بنك املصدر. ةخطو  : ةمالحظ

 فتح االعتماد  -1
 القيد النظامي التايل : إبجراءيقوم البنك احمللي  األجنيبمن البنك  إخطارعند ورود 

  xx  اعتمادات مستندية وارده )تصدير( –التزامات العمالء  / حـ من 

                  xx اعتمادات مستندية  وارده ) تصدير( –التزامات البنك  / حـ إىل 

 بنك احمللي إىلبتقدمي مستندات الشحن احمللية املصدرة  ةعند قيام الشرك -2
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 األيت: إجراءيتم  
 احمللية: الشركةوصرف مستحقات  األجنيبمديونية البنك  إثبات -أ

 xxأجنبيةبنوك  / حـ من  
 مذكورين  إىل     

             xx للعمالء الدائنة اجلاريةاحلساابت / حـ 
            xx تصدير ةعمولة اعتمادات مستندي / حـ 
           xx تصدير ةمصروفات اعتمادات مستتندي / حـ 

 
 النقد ةبسداد املستحق للبنك احمللي من خالل مؤسس األجنيبعند قيام البنك  -ب

 xxالنقد ةمؤسس / حـ من 
              xx   أجنبيةبنوك  / حـ إىل 

 االعتماد عن طريق إلغاء القيد النظامي  إقفال – 3

    xxتصدير( ةالتزامات البنك اعتمادات مستندي / حـ من ( 

            xx (ة) وارد ةالتزامات العميل اعتمادات مستندي / حـ إىل 
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I. :تعريف املقاصة 
هي عبارة عن عملية تسوية الديون الناشئة بني البنوك اليت متثلها الشيكات املسحوبة ألمر العمالء داخل 

 املدينة الواحدة حيث تتم التسوية يف غرفة خاصة وإبشراف البنك املركزي.
قسم املقاصة يف البنوك التجارية بتسوية املعامالت املصرفية اليت تتم بني البنك والبنوك األخرى ويتلقى يقوم 

 نوعني من الشيكات:
  شيكات مقدمة من عمالء البنك ومسحوبة على عمالء بنوك أخرى )إيداع بشيكات خارجية(. -أ

 ت خارجية(.شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عمالء البنك )سحب بشيكا   -ب
  

ويتم تبادل الشيكات يف غرفة املقاصة حيث جيتمع مندوبون البنوك لعمل املقاصة بني الشيكات املقدمة من كل بنك 
 وبني الشيكات املسحوبة عليه مع مالحظة أن مقر غرفة املقاصة هو مؤسسة النقد.

حسابية فقط دون حاجة النتقال األموال من وتتم تسوية احلساابت بني البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسوايت 
 بنك إىل آخر مما يؤدي إىل توفري الوقت واجلهد والضمان نظراً لعدم انتقال األموال من بنك إىل آخر.

 وهناك نظامان للمقاصة أحدمها يدواي الزالت بعض البنوك تتبعه ونظام آيل متطور عن طريق جهاز احلاسب.
II. إجراءات عملية املقاصة 

 راقب غرفة املقاصة إبعداد كشف عام حلركة املقاصة من واقع مسريات اإلضافة واخلصم قوم مي -
 مقاصة شيكات استالم منوذج ويعبأ للمقاصة املقدمة العمالء من الشيكات ابستالم املقاصة موظف يقوم -

 .االستالم يفيد مبا للعميل منه نسخة ويسلم
 ى.حد على مصرف كل على املسحوبة الشيكات وتصنيف بفرز املقاصة موظف يقوم  -
 عليه يدون مغلف يف بنك كل على باملسحو و  املستلمة الشيكات بوضع البنك يف املقاصة موظف يقوم -

 شيكات، من املغلف حيتويه ما توضح اليت الشيكات إرسالية قائمة معه ويرفق عليه، املسحوب البنك اسم
 على املسحوبة الشيكات إمجايل به ويدون مقاصة شيكات تقدمي منوذج إبعداد نفسه الوقت يف يقوم كما
 .النموذج هذا من األيسر اجلانب يف حدة على بنك كل

 فاملقاصة( املغل غرفة يف البنك )ممثلاملقاصة  موظف يضع املركزي البنك يف املقاصة غرفة إىل احلضور عند -
 .عليه املسحوب للبنك املخصص الصندوق يف

 .املقاصة غرفة يف به اخلاص الصندوق يف املوجودة املغلفات كافة أبخذ بنك لكل املقاصة موظف يقوم  -
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 على ويوقع هبا، اخلاصة اإلرسالية قائمة مع (الواردة)املستلمة الشيكات مبطابقة ويقوم املغلفات املوظف يفتح -
 البنك ملوظف الثانية النسخة ويعيد املغلف بداخل املوجودة للشيكات استالمه يفيد مبا الثانية النسخة
 .املختص

 الشيكات وقيمة عدد إبثبات وذلك الشيكات تقدمي منوذج من( األمين) اجلزء بتعبئة املقاصة موظف يقوم -
 بنك.  كل اسم أمام البنوك من املستلمة

 السابق) املسلمة الشيكات خانة مبجموع ويقارهنا املستلمة الشيكات خانة بتجميع املقاصة موظف يقوم -
 مديونية أو هبدائني الرصيد هذا ميثل حيث الرصيد ويدون (املقاصة غرفة إىل حضوره قبل البنك يف تعبئتها
 .األخرى البنوك جتاه البنك

 والذي، املركزي البنك موظف) املقاصة غرفة رئيس إىل التقدمي منوذج نسخة بنك لكل املقاصة موظف يسلم -
 :التالية اخلاانت على حيتوي والذي النهائية التصفية جدول إبعداد بدوره يقوم

 اسم البنك 
 الشيكات املستلمة 
 الشيكات املسلمة 
  له( ،منه)الرصيد 

 ويسمح اجللسة انتهاء بعدها ويعلن وك،للبن األرصدة وتوازن اجملاميع توازن من املقاصة غرفة رئيس يتأكد -
 .ابخلروج البنوك ملوظفي

 حيث التقدمي منوذج من الثانية والنسخة عليه املسحوبة الشيكات معه حامال بنكه إىل بنك كل ممثل يعود -
 .الالزمة احملاسبية القيودإجراء  مبوجبها يتم

III. املقاصة لعمليات احملاسبية ةاملعاجل 
 حسبإجراؤها  الواجب احملاسبية القيود يلي فيما نورد البنك، يف املالية العمليات على وأثرها السابقة اخلطوات لبيان
 :توضيحه مت ما
 :املغلفات يف ووضعها وترتيبها وتنظيمها العمالء من الشيكات استالم عند (1

             xx مقاصة (التحصيل برسم شيكات / حـ من ( 
                 xxمقاصة( التحصيل رسم شيكات مودعي / حـ إىل( 

 الشيكات مغلف ومعه البنك ممثل وعودة املقاصة جلسة انتهاء عند (2
 :التقدمي منوذج ونسخة عليه املسحوبة
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 مذكورين من             
        xx واملستلمة املسلمة الشيكات رصيد بني الفرق عن عبارة هو غاملبل (املركزي البنك / حـ ( 

 xx       املغلف يف والواردة البنك على املسحوبة الشيكات عن عبارة هو غاملبل (اجلارية احلساابت / حـ ( 
 xx                      مقاصة (التحصيل برسم شيكات / حـ إىل ( 

 الشيكات لقيد الالزمة الزمنية املدة انقضاء وتعىن املركزي، البنك حيددها اليت الفرتة وهي املقاصة فرتة مرور عند (3
 .اجلارية حساابهتم يف (مقاصة) عمالئها من البنوك تستلمها اليت

  xx                       مقاصة (التحصيل برسم شيكات مودعي / حـ من ( 
  xx                                           للعمالء اجلارية احلساابت / حـ إىل 

 ذات البنوك جبعل الالزم احملاسيب القيد إثبات و   إبعداد املقاصة جلسة انتهاء فور بدوره فيقوم املركزي البنك أما (4
 :التايل ابلقيد) دائنة (الدائنة األرصدة ذات والبنوك) مدينة (املدينة األرصدة

 مذكورين من                  
  xx                          بنك جاري / حـ… 
xx                          بنك جاري / حـ……  
xx                         بنك جاري / حـ….  

 مذكورين إىل                                
   xx                                           بنك جاري / حـ...  
 xx                                           بنك جاري / حـ ….  
 xx                                           بنك جاري / حـ…. 
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 الفصل العاشر                             قسم الكمبياالت

I.  الكمبياالتقسم 
 يقوم قسم الكمبياالت ابلعمليات التالية:

 .حتصيل الكمبياالت 
  الكمبياالتخصم. 
 .إعادة خصم الكمبياالت لدى مؤسسة النقد 
 .منح سلف بضمان الكمبياالت 

II. حتصيل األوراق التجارية 
 العمالء إبيداع األوراق التجارية املطلوب حتصيلها لدى البنك.يقوم  (1
 حيتفظ البنك هبذه األوراق حلني حلول اتريخ االستحقاق ويف هذا التاريخ هناك احتمالني: (2
  حتصيل األوراق مبعرفة البنك أو فروعه أو غريهم يف كل احلاالت يضيف 

 التحصيل إىل احلساابت اجلارية ألصحاب األوراق.البنك صايف قيمة األوراق احملصلة بعد خصم عمولة 
 :رفض األوراق بعد خصم عمولة 

 وبروتستويف هذه احلالة يقوم البنك برد األوراق املرفوضة ألصحاهبا بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف 
عبارة عن مصاريف قضائية تدفع يف حالة الرفض إلثبات امتناع املسحوب  والربتستمن احلساابت اجلارية )مصاريف 

 عليه عن السداد(                                         
III. خصم األوراق التجارية 

 عملية خصم األوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التايل:
 ن يدفع هلم قيمة حالية هلذه األوراق يقوم البنك بشراء األوراق التجارية من العمالء يف نظري أ (1
 يف اتريخ استحقاق األوراق املخصومة )املشرتاة أو املقطوعة( هناك احتمالني: (2
 .حتصيل األوراق املخصومة ويف هذه احلالة يتم إجراء قيد إلثبات عملية التحصيل ألن األوراق تلك ملك للبنك 
 وراق املرفوضة للعمالء خاصمي األوراق )ابئعي األوراق( رفض هذه األوراق ويف هذه احلالة يقوم البنك برد األ

صل نقًدا قيمة األوراق املرفوضة ومصاريف الربتستو.  وخيصم من حساهبم اجلاري أو حيح
 

IV. إعادة خصم األوراق التجارية لدى مؤسسة النقد 
 تتم عملية إعادة اخلصم على النحو التايل:
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 للمؤسسة.ويتحمل البنك مصاريف عمولة أو فوائد  مؤسسة،يقوم البنك ببيع األوراق التجارية املخصومة إىل  (1
 يف اتريخ استحقاق األوراق املعاد خصمها هناك احتمالني: (2

  حتصيل األوراق املعاد خصمها مبعرفة مؤسسة النقد وهنا ال جيري البنك التجاري أي قيود ألن األوراق ملك
 النقد.ملؤسسة 

  رفض األوراق التجارية املعاد خصمها وهنا ترجع املؤسسة على البنك )جيري قيد إلثبات الرجوع( مث يرجع
 البنك بدوره على العمالء ابيعي األوراق )جيرى قيد آخر إلثبات الرجوع على العمالء(.

 
V. منح سلف أو قروض بضمان األوراق التجارية 

 يل بناء على كمبيالة يقدمها كضمان عند عدم السداد.يف هذه احلالة يتم تقدمي القرض للعم
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 أدوات االستثمار يف سوق راس املال             الفصل احلادي عشر 

I. أدوات االستثمار يف سوق راس املال  
 تتمثل أدوات االستثمار يف سوق رأس املال يف:

 التعهد  -1
ا من االوراق املالية ذات الدخل تصدره الشركة املسامهة يف السوق االويل مرفق إبصداراهت هو عبارة عن صك        
ستمر احلق يف شراء عدد من كاألسهم املمتازة والسندات هبدف الرتويج هلذه األوراق ويعطي التعهد للمالثابت 
استخدامها بعد انقضاء  ثمر يفالعادية للشركة املصدرة بسعر حمدد خالل مهلة حمددة ويسقط حق املستاألسهم 
 احملددة.مهلتها 
 اخليارات  -2

اخليار  كثري من االوجه ومدة تصدر اخليارات عن متعهدي االوراق املالية كبنوك االستثمار وهي تشبه التعهدات يف
 أقصر من مدة التعهد وتنقسم اخليارات اىل:

كانت االسعار  للمستثمر مىت ة بسعر حمدد وحيقق مزااييعطي حلامله احلق يف شراء السهم العادي للشركة املصدر  -
 السوقية ألسهمها العادية صاعدة وذلك بتحقيقي مكاسب رأمسالية.

مىت كانت يعطي حلامله احلق يف ان يبيع لشركة كمية حمددة من اسهمها العادية بسعر حمدد وحيقق مزااي للمستثمر  -
 .1كة هابطة يقصد ختفيض اخلسائر الرأمسالية احملققةلألسهم العادية للشر  االسعار السوقية

 األسهم  -3
ته يف رأس مال الشركة السهم هو صك قابل للتداول يصدر عن شركة مسامهة ويعطي للمساهم ليمثل حص        
 ل خسارةيتلقى صاحب السهم يف هناية السنة ارابحا هذا إذا حققت املؤسسة ذلك أو يتحمحيث 

حمددة لالكتتاب العام ضمن مهلة  التمويل االساسية لتكوين رأمسال يف شركات املسامهة اذ تطرحوتعترب االسهم أداة 
 وتنقسم االسهم اىل أسهم عادية وأسهم ممتازة.

 السندات  -4
يعرف السند على انه ورقة مالية ذات قيمة امسية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة املسامهة العامة وتطرحها      

 .2اإلصدارعلى قرض تتعهد الشركة مبوجبها سداد القرض وفوائده وفقا لشروط للحصول 

                                                             

 .178-176:ص ص ،1999 ،عمان ،ألردنا ،2 الطبعةوالتوزيع، ؤسسة الوراق للنشر م ،والتطبيقي النظري اإلطاراالستثمارات  دارةإ ،طرمحممد  1  
 (ابلتصرف). 152:ص ،2002 ،دون دار النشر عمان، ،دواهتاأ تنظيمها طبيعتهااملالية  األسواق ،حسني بين هاين2
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II. تقييم االسهم والسندات واساليب حتليلها  
در خبرباء االستثمار اىل اعتبار معدل جييعترب معدل الفائدة السوقي مبثابة احملرك االساسي آللية سوق املال مما        

 ات االستثمارية املختلفةاملخاطر اساسا لتحديد العائد املتوقع من االدو الفائدة ألدوات االستثمار خالية 
 والتغريات اليت تطرأ على االقتصاد تنعكس آاثرها على اسعار االسهم والسندات كما يلي:

ترتفع أسعار الفائدة خالل فرتة االنتعاش االقتصادي مما ينعكس سلبا على اسعار السندات فتؤدي   -1
 والعكس خالل الركود االقتصادي اخنفاضهااىل 
اما اسعار االسهم فتصل اىل اعلى مستوايهتا قبيل وصول النشاط االقتصادي اىل قمة االنتعاش   -2

 فرتة الركود االقتصادي ويعترب احملللون حركة اسعار االسهم مؤشر هام للتنبؤ ابلدورة االقتصادية والعكس يف 
عائد على السندات يستمران يف االرتفاع ولفرتة متتد عدة أشهر بعد لكن اسعار الفائدة ومعدالت ال -3

الركود ويعترب احملللون حركة معدالت وصول النشاط االقتصادي اىل قمة االنتعاش وحىت بعد دخول مرحلة 
 .الفائدة والعائد على السندات مؤشرات للتنبؤ الركود

 أهداف تقييم االسهم والسندات  .1
قييم االسهم والسندات اداة هامة من ادوات اختاذ القرار ابلنسبة للمستثمرين يف االوراق املالية يعترب ت             
التقييم خرباء متخصصون يعملون كمستشارين ملدراء احملافظ املالية ويهدف هذا التقييم اىل توفري معلومات ويقوم هبذا 

 معلومات متعلقة باملستثمر يف احلصول على تساعد 
مع التوقيت املالئم لشراء السهم والسند ولبيع السند والسهم  ، ومعرفةاملتوقع حلركة سعر السهم وسعر السنداالجتاه 

كل من   العائد على االستثمار املتوقع من، ابإلضافة اىل املعلومات عن املناسب لكل منها يف كل حالة معرفة السعر
 .هذا العائدلقياس  السهم والسند مث ما املؤشرات اليت ميكن لكل استخدامها

 اساليب حتليل االسهم والسندات  .2
 التحليل األساسي  

التحليل يقوم هذا التحليل على فرضية مفادها ان اسعار االوراق املالية تعكس صورة النشاط االقتصادي وجيزأ هذا 
 اىل:

املؤشرات االساسية لالقتصاد الكلي بعني االعتبار مثل: هيكل  هذا التحليل أخذ : يتطلبحتليل اقتصادي كلي -
 الفائدة، معدالت التضخم، السياسات النقدية، الناتج احمللي اإلمجايل...اخلاسعار 
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للقطاع أو على الظروف العامة  : ينصب هذا التحليلحتليل القطاع أو حتليل الصناعة اليت تعمل فيها الشركة -
ظروف املنافسة، خماطر الصناعة،  ي اليها الشركة مصدرة السهم أو السند ومن أهم املؤشرات: أداةالصناعة اليت تنتم

 الصناعة، املرتبطة ابلقوى العاملة واملواد األولية...اخل
عناصر مثل: يشمل ف: ينصب التحليل على ظروف ومستوى نشاط الشركة نفسها حتليل على مستوى الشركة -

 اخل…ة االدارة، الكفاءة االنتاجية نوعية املنتج، نوعي
III. املعاجلة احملاسبية لعمليات قسم األوراق املالية 

 التالية:يقوم قسم األوراق املالية يف البنك ابلعمليات 
   شراء وبيع األوراق املالية    (1
  االحتفاظ ابألوراق املالية لدى البنك كأمانة  (2
   منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية  (3
   أ. مالية 3كوبوانتحتصيل    (4
  صرف كوبوانت أ. مالية (5
   إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات  (6

 أوال: شراء وبيع أ. مالية
 أ( شراء أ. مالية

  يقوم البنك بشراء األوراق املالية لكل من:
  إدارة االستثمار يف البنك -1
 كعمالء البن   -2
  الفروع -3
  أفراد اجلمهور -4

 مالحظة:
السابقة جيعل البنك حساب مساسرة أ. مالية دائًنا ابلقيمة الشرائية مضاًفا إليها عمولة  يف مجيع حاالت الشراء    

 السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التايل :
  شراء أوراق مالية حلساب إدارة االستثمار )حمفظة أ. مالية( -1

                                                             
كل قسيمة متثل وعداً منفصالً من قبل  .لدفععقد مكتوب أو قسيمة سند إذين لدفع مبلغ حمدد يف اتريخ حمدد وفقاً لشروط الوثيقة الرئيسية اليت جيب فصلها لعرضها ل هو :لكوبونا 3  

  قات قضائية مماثل ملا يتم يف العقوداجلهة املصدرة لدفع صاحبها يف املوعد احملدد. وخرق هذه القسيمة كخرق العقد، وما يرتتب عليه من تبعات ومسؤوليات، ومالح
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عند قيام البنك بشراء أ. مالية يف هذه احلالة يالحظ أن األوراق املشرتاة ابلنسبة للبنك تعترب أصول ومن مث        
تكون مدينة كما يالحظ أن البنك ال أيخذ عمولة من نفسه يف هذه احلالة وإمنا يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة 

 الشراء كما يلي:)ابلنسبة للبنك( ويكون القيد عند تنفيذ عملية 
 

 من مذكورين
xx حـ/ حمفظة أ. مالية )ابلقيمة الشرائية فقط( 
xxحـ/ عمولة شراء أ. مالية )مصروف ابلنسبة للبنك( 

xx                 حـ/ مساسرة أ. مالية )القيمة الشرائية + عمولة السمسرة إىل( 
 )إثبات تنفيذ عملية الشراء(

 
  شراء أ. مالية لعمالء البنك  -2

يف هذه احلالة خيصم البنك من حساهبم اجلاري قيمة األوراق املشرتاة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند 
 .تنفيذ عملية الشراء

 
 

 xxحـ/ احلساابت اجلارية )القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك من( 
 إىل مذكورين           

                        xxحـ/ مساسرة أ. مالية )القيمة الشرائية + عمولة السمسرة ( 
                       xxحـ/ عمولة شراء أ. مالية )إيراد للبنك ( 

 
  شراء أ. مالية للفروع -3

 يف هذه احلالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة األوراق املشرتاة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد
 xx حـ/ الفروع من 

 إىل مذكورين        
xx        حـ/ مساسرة أ. مالية 
xx         حـ/ عمولة شراء أ. مالية 
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 )تنفيذ عملية الشراء(
  شراء أ. مالية ألفراد اجلمهور  -4

عند قيام البنك بشراء أ. مالية ألفراد اجلمهور يالحظ أن هؤالء األفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك     
مث يتحتم عليهم أواًل وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو  ومن

 التايل:
 عند استالم البنك للمبالغ املودعة كأمانة على ذمة الشراء- 

xxحـ/ الصندوق من 
xx       حـ/ أماانت على ذمة شراء أ. مالية إىل 

 راء خيصم من قيمة األمانة قيمة األوراق املشرتاة وعمولة السماسرة وعمولة البنكعند تنفيذ عملية الش - 
xx حـ/ أماانت على ذمة شراء أ. ماليةمن 

 إىل مذكورين        
xx         حـ/ مساسرة أ. مالية )القيمة الشرائية + عمولة السمسرة( 
xx         حـ/ عمولة شراء أ. مالية )إيراد للبنك( 

ة وجود فرق بني قيمة األوراق املشرتاة مضاًفا إليها العموالت وبني قيمة األمانة يرد هذا الفرق ألفراد اجلمهور يف حال -
 ويكون القيد )عكس قيد استالم األمانة( كما يلي:

xxمن حـ/ أماانت على ذمة شراء أ. مالية 
xx           إىل حـ/ الصندوق )ابلفرق( 

 
 ( بيع األوراق املاليةب

  البنك ببيع األوراق املالية حلساب كل من )اململوكة لكل من( يقوم
  إدارة االستثمار -1
  عمالء البنك -2
 فروع البنك  -3
  أفراد اجلمهور  -4
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 بيع األوراق املالية اململوكة إلدارة االستثمار -1 

قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة إلدارة االستثمار يف البنك ربح أو خسارة نظًرا الختالف صايف القيمة          
البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفرتية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى )حساب أ. مالية على ذمة البيع( جيعل مديًنا 

ائًنا بصايف القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو اخلسارة وتتم القيود على ابلقيمة الشرائية أو الدفرتية مث جيعل د
 :النحو التايل

  عند استبعاد األوراق املالية من احملفظة -
xx    حـ/ أ. مالية على ذمة البيعمن 

xx                 إىل حـ/ حمفظة أ. مالية 
 )ابلقيمة الدفرتية أو الشرائية(

 
 البيع: عند تنفيذ عملية-

xx  مسسرة –عمولة  –من حـ/ مساسرة أ. مالية )ابلقيمة البيعية( 
xx           إىل حـ/ أ. مالية على ذمة البيع. 

 
 وبعد تنفيذ عملية البيع تتم املقارنة بني صايف القيمة البيعية لألوراق وبني القيمة الدفرتية هلا وهناك احتمالني:

ة الدفرتية أو الشرائية يف هذه احلالة يكون الفرق عبارة عن ربح وجيرى له القيد صايف القيمة البيعية أكرب من القيم -أ
 التايل

 
xxمن حـ/ أ. مالية على ذمة البيع 

               xx ابلفرق(إىل حـ/ أرابح وخسائر بيع أ. مالية( 
ارة وجيرى القيد صايف القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية يف هذه احلالة يكون الفرق عبارة عن خس  -ب

  التايل:
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xxمن حـ/ أرابح وخسائر بيع أ. مالية 
xx                ابلفرق(إىل حـ/ أ. مالية على ذمة البيع( 

 
 )  بيع أ. مالية مملوكة لعمالء البنك )حلساب العمالء -2

ألهنا القيمة اليت حتتسب عليها يالحظ يف هذه احلالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية لألوراق فقط نظًرا        
 عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية هلذه األوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:

 
xx عمولة السمسرة –حـ/ مساسرة أ. مالية )ابلقيمة البيعية  من( 
 إىل مذكورين     

xx      حـ/ احلساابت اجلارية 
xx       ية )إيراد للبنكحـ/ عمولة بيع أ. مال( 

 ) تنفيذ عملية البيع (
 بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك )حلساب الفروع( -3

 يف هذه احلالة يكون القيد كما يلي:      
xx من حـ/ مساسرة أ. مالية 

 إىل مذكورين      
xx        حـ/ الفروع 
xx        حـ/ عمولة بيع أ. مالية 

 )اجلمهور )حلساب اجلمهور بيع أ. مالية مملوكة ألفراد -4
من املعروف أن أفراد اجلمهور ليس هلم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى )حساب      

أماانت بيع أ. مالية( جيعل دائًنا بصايف القيمة البيعية وجيعل مديًنا عند صرف صايف قيمة األوراق املباعة ألفراد 
  اجلمهور وتكون القيود كما يلي:

 :عند تنفيذ عملية البيع 
xx عمولة السمسرة –حـ/ مساسرة أ. مالية )ابلقيمة البيعية  من( 

 إىل مذكورين       
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xx        عمولة البنك –عمولة السمسرة  –حـ/ أماانت بيع أ. مالية )القيمة البيعية 
xx      حـ/ عمولة بيع أ. مالية 

 عند قيام البنك بصرف قيمة األمانة:
xx/أماانت بيع أ. مالية من حـ 

xx قو إىل حـ/ الصند 
 صرف صايف قيمة األوراق املباعة ألفراد اجلمهور

 
 اثنًيا: االحتفاظ ابألوراق املالية لدى البنك كأمانة

يف هذه العملية يقوم العمالء إبيداع األوراق املالية لدى البنك لالحتفاظ هبا على سبيل األمانة ويف نظري ذلك     
على عمولة تسمى حفظ األوراق املالية حتسب عادًة من القيمة االمسية أو الشرائية بنسبة املقدمة كأمانة حيصل البنك 

 :وتتم القيود على النحو التايل
 
 عند استالم البنك لألوراق املودعة كأمانة -1

xxمن حـ/ أ. مالية أمانة 
xx إىل حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة 

 )لألوراققيد نظامي يثبت استالم البنك (
 
 يقوم البنك بتحصيل عمولة احلفظ نقًدا أو خصًما من احلساابت اجلارية  -2

xx    من حـ/ الصندوق أو )احلساابت اجلارية( 
              xxإىل حـ/ عمولة حفظ أ. مالية 

لغى القيد النظامي بقيمة عند قيام العمالء ابسرتداد أوراقهم املالية املودعة كأمانة أو بعيها حلساهبم مبعرفة البنك ي -3
 األوراق املسرتدة أو املباعة كما يلي:

 
xx     من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة 

               xxإىل حـ/ أ. مالية أمانة 
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 اثلثًا: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية
 

البنك منح هؤالء العمالء بنسبة مئوية يف هذه العملية يقوم العمالء بتقدمي األوراق املالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر 
 :من القيمة االمسية لألوراق املقبولة وتكون القيود

 
 عند استالم البنك لألوراق املالية املقدمة كضمان يكون القيد -1 

 
xx       من حـ/ أ. مالية ضمان سلف 

xx              إىل حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف 
 ) فقطلبنك لألوراق املقبولة قيد نظامي يثبت استالم ا (

 
 عند قيام العمالء بسحب السلفة أو جزء منها -2
 

xx     من حـ/ السلف بضمان أ. مالية 
 إىل مذكورين
xx         حـ/ الصندوق )يف حالة سحب السلفة نقًدا( 

 
  يد اآليتيف هناية كل فرتة دورية يقوم البنك حبساب الفوائد املستحقة على السلفة وجيري هلى الق -3
 

xx         من حـ/ السلف بضمان أ. مالية 
xx                إىل حـ/ الفوائد الدائنة )إيراد للبنك( 

 
 )حتميل السلف بقيمة الفوائد املستحقة(
 
 :عند قيام العمالء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي -4

  أ( إثبات سداد السلفة )عكس قيد سحب السلفة(
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 مذكورين من
 

xxحـ/ الصندوق )يف حالة سداد السلفة نقًدا( 
xxحـ/ احلساابت اجلارية )يف حالة سدادها من احلساب اجلاري 

xx           حـ/ السلف بضمان أ. مالية إىل 
 

 ب( يلغى القيد النظامي مبا يقابل اجلزء املسدد من السلفة
 

xx    من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف 
xx          إىل حـ/ أ. مالية ضمان سلف 

 
 مالحظات

قد يتعثر أحد العمالء عن سداد قيمة السلفة يف التاريخ املتفق عليه ويف هذه احلالة يقوم البنك ببيع األوراق املالية  -1
املقدمة كضمان بواسطة السماسرة وخيصم من قيمتها البيعية إمجايل الرصيد املدين املستحق على العميل )السلفة 

ائد( كما خيصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب اجلاري والفو 
 ويكون القيد

 
xx عمولة السمسرة –حـ/ مساسرة أ. مالية )القيمة البيعية  من( 

 إىل مذكورين           
xx          حـ/ السلف بضمان أ. مالية )بقيمة السلفة + الفوائد( 
xx          حـ/ عمولة بيع أ. مالية )إيراد للبنك 
xx           حـ/ احلساابت اجلارية )ابلفرق( 

 ) إثبات تنفيذ عملية البيع (
 

 مث يلغى القيد النظامي ابلقيمة االمسية لألوراق املباعة:
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xx   من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف   

xx            إىل حـ/ أ. مالية ضمان سلف 
قد تستحق فوائد أو توزيعات أرابح عن األوراق املالية املوجودة لدى البنك كضمان للسلفة يف هذه احلالة يقوم  -2

البنك بتحصيل كوبوانت )عائد( على هذه األوراق نيابة عن العمالء ومن مث يتم ختفيض قيمة السلفة بصايف قيمة 
 :العائد أوالكوبوانت احملصلة ويكون القيد

xx صندوقحـ/ ال من 
 إىل مذكورين           

xx          حـ/ سلف بضمان أ. مالية 
xx          حـ/ عمولة حتصيل كوبوانت 

 ) ختفيض قيمة السلفة بصايف قيمة الكوبوانت احملصلة (
 
بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العمالء من البنك االحتفاظ ابألوراق املالية اليت كانت مقدمة كضمان  -3

 يطلب االحتفاظ هبا كأمانة وإذا حدث ذلك جيرى القيدين سلف
     أ( يلغى القيد النظامي اخلاص ابألوراق املقدمة كضمان للسلف 

 ب( جيرى قيد نظامي جديد يثبت استالم البنك لألوراق كأمان
xxمن حـ/ أ. مالية أمانة 

xx        إىل حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة 
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 متارين حملولة

  01السلسلة رقم

 التمرين األول:

فيما يلي عرض للعمليات اليت متت يف بنك اجلزائر بقسم احلساابت اجلارية خالل األسبوع الثاين من شهر نوفمرب من 
 .xالسنة 

دج لعدم 70000دج رفض منها 900000على عمالء بنوك أخرى بلغت الشيكات املقدمة للتحصيل واملسحوبة 
 دج لعدم مطابقة التوقيع.20000كفاية األرصدة و

 .إجراء القيود اخلاصة ابليومية العامة للعمليات السابقة املطلوب:

 التمرين الثاين:

دج  480000 ،دج 800000مبلغ  8/1صرايف البنك يف بداية وهناية يوم  إحدىبلغت النقدية املوجودة لدى 
 التوايل:على 

 900000 ،دج 600000واملسحوابت النقدية بلغت  اإليداعاتومن واقع كشف حركة النقدية الواردة تبني أن 
 على التوايل وقد تبني لكبري الصرافني ما يلي:

  .البنك إىلوقد أقر العميل ابخلطأ ورد املبلغ  9600صرف ابخلطأ مبلغ  6900هناك شيك قيمته  -1
ومل يستدل على العمالء وتقرر حتميل  7300هناك فوائد توفري صرفت لبعض العمالء ابلزايدة مببلغ تبني أن  -2

  .الصراف ابخلطأ وقام الصراف بسداد نصف املستحق عليه نقدا على أن يدفع الباقي يف بداية العام القادم
 .ابقي العجز فقد اعترب مبثابة خسارة ويتحملها البنك أما -3

 يومية إلثبات ما سبق؟: قيود الاملطلوب
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 01حلول السلسلة رقم
 

 حل التمرين األول:
 إثبات استالم البنك للشيكات .1

 من ح/ شيكات للتحصيل 900000
 إىل ح/أصحاب شيكات للتحصيل 900000               

 إثبات مديونية غرفة املقاصة بقيمة الشيكات املقبولة  .2
 من ح/ غرفة املقاصة 810000
 إىل ح/ شيكات للتحصيل 810000           

 إضافة قيمة الشيكات املقبولة إىل احلساابت اجلارية .3
 من ح/ أصحاب شيكات للتحصيل  810000

 إىل ح/ حساابت اجلارية 810000              
 إثبات عملية الرفض .4

 من ح/أصحاب شيكات للتحصيل 90000
 إىل ح/ شيكات للتحصيل 90000             

 التمرين الثاين: حل
 اخلزينة  /من ح 2700 -1

 عجز اخلزينة./ح  إىل 2700                
 من ح الصراف  7300 -2

 عجز اخلزينة  /ح إىل 7300                 
 من ح اخلزينة  3650 -3

 .الصراف /اىل ح3650                 
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02السلسلة رقم   
: فيما يلي عرض للعمليات اليت متت يف بنك اجلزائر بقسم احلساابت اجلارية خالل األسبوع الثاين من التمرين األول

 .xشهر نوفمرب من السنة 
دج لعدم 70000دج رفض منها 900000بلغت الشيكات املقدمة للتحصيل واملسحوبة على عمالء البنوك أخرى 

 دج لعدم مطابقة التوقيع20000كفاية األرصدة و
 إجراء القيود اخلاصة ابليومية العامة للعمليات السابقة. املطلوب:       

العمليات احملاسبية اليت متت يف بنك من البنوك التجارية بقسم احلساابت اجلارية خالل األسبوع  ك: إليالتمرين الثاين
 .xاألول من شهر أكتوبر من السنة 

 .جد 250000بلغت اإليداعات النقدية خالل الفرتة ب  -1
 دج.120000غت اإليداعات بشيكات داخلية بل -2
 دج.90000بلغت مسحوابت بشيكات داخلية خالل الفرتة  -3

 تسجيل العمليات السابقة يف يومية البنك. املطلوب:
 yتقدم إليك العمليات املصرفية اليت متت بقسم احلسا ابت اجلارية ألحد البنوك التجارية يف الشهر  التمرين الثالث:

 . xمن السنة
دج نقدا مبوجب قسائم اإليداع، 150000دج كان منها مبلغ 337500بلغت قيمة إيداعات العمالء هلذا الشهر  -1

 والباقي مبوجب شيكات مسحوبة على نفس البنك.
 .نقدا 98750قام أحد العمالء بسحب مبلغ  -2

 : إجراء قيود اليومية اخلاصة ابلعمليات السابقة.املطلوب
ات احملاسبية اليت متت بقسم احلساابت اجلارية ألحد البنوك من البنوك التجارية يف شهر اليك العملي التمرين الرابع:

  2013جانفي 
 دج نقدا.102500أودع العمالء يف حساابهتم ما قيمته  -1
 دج نقدا. 135000سحب العمالء من حساابهتم ما قيمته -2
دج كما بلغت املصروفات احململة على  2375استحقت فوائد على أرصدة احلساابت اجلارية املدينة للعمالء قيمتها  -3

 دج120هذه احلساابت اجلارية 
 تسجيل العمليات السابقة يف يومية البنك.ب قم :املطلوب
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 02رقم  حلول السلسلة
 حل التمرين األول:

 إثبات استالم البنك للشيكات .1
 ح/ شيكات للتحصيلمن  900000

 ح/ أصحاب شيكات للتحصيل إىل 900000                  
 إثبات مديونية غرفة املقاصة بقيمة الشيكات املقبولة .2

 ح/ غرفة املقاصة من 810000
 ح/ شيكات للتحصيلإىل  810000                 

 إضافة قيمة الشيكات املقبولة إىل احلساابت اجلارية .3
 ح/ أصحاب شيكات للتحصيل  من 810000
 ح/ احلساابت اجلارية إىل 810000                  

 إثبات عملية الرفض .4
 ح/ أصحاب شيكات للتحصيل من 90000

 ح/ شيكات للتحصيلإىل  90000                    
 حل التمرين الثاين:

 ح/ الصندوق من 250000 .1
 ح/ احلساابت اجلارية إىل 250000                

 مسحوب عليه()ح/ احلساابت اجلارية  من 120000 .2
 ح/ احلساابت اجلارية)ساحب( إىل 120000              

 مسحوب عليه()ح/ احلساابت اجلارية  من 90000 .3
 ح/ احلساابت اجلارية)ساحب( إىل 90000             

 حل التمرين الثالث:
 إثبات املبالغ املودعة .1

 من مذكورين       
 ح/ اخلزينة 150000
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 ح/ احلساابت اجلارية للعمالء187500
 ح/احلساابت اجلارية الدائنة للعمالءإىل  337500                   

 إثبات خصم املبلغ املسحوبة .2
 ح/ احلساابت اجلارية الدائنة للعمالء من  98750
 ح/ الصندوق)اخلزينة(إىل  98750         

 حل التمرين الرابع:
 قيد اإليداع .1

 ح/ اخلزينة)الصندوق( من  102500
 ح/ احلساابت اجلارية إىل 102500         

 قيمة ما أودعه العمالء يف حساابهتم
 قيد السحب .2

 ح/ احلساابت اجلارية املدينة للعمالء من 135000
 ح/ اخلزينة)الصندوق( إىل 13500               

 قيمة ما سحبه العمالء من حساابهتم اجلارية املدينة
 قيد الفائدة .3

  ح/ احلساابت اجلارية املدينةمن  2495
 إىل مذكورين            

 ح/ الفوائد 2375         
 ح/ املصروفات 120         
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  03رقمالسلسلة 

 التمرين األول:
2007فيما يلي عرض للعمليات احملاسبية اليت متت يف بنك التنمية احمللية فرع مستغامن سنة   

 %9أشهر وبنسبة 6دج كوديعة اثبتة نقدا ملدة 9000استلم الفرع من العميل عبد هللا مبلغ  01/04/2007    
 سنويا.

 ه البنك واستلم مبلغ الوديعة مع الفائدة املستحقة عليه نقدا.     راجع العميل أعال2007 /10/ 01 
: إجراء قيود اليومية يف سجالت الفرع؟ملطلوبا  

 
 2007للسنة    x: إليك البياانت احملاسبية اخلاصة ابلبنك التمرين الثاين

دج مسحواب على نفس الفرع كوديعة اثبتة وملدة  10000استلم البنك من العميل حممد شيكا مببلغ 01/03/2007
أن تقيد الفائدة لصاحل احلساابت اجلارية الدائنة للعميل سامي املوجود حسابه يف  على %9أشهر ونسبة فائدة سنوية 8

 .نفس الفرع
 راجع العميل البنك واستلم أصل مبلغ الوديعة فقط. 01/11/2007 يف

 املطلوب:
 قم إبجراء قيود اليومية اخلاصة ابلعمليات أعاله؟

 
  التمرين الثالث:

أشهر وبنسبة فائدة 3دج كوديعة اثبتة وملدة 6000أودع العميل أسامة لدى بنك وهران مبلغ  01/02/2007يف 
االستحقاق.سنواي على أن تدفع يف اتريخ 9%  

أشهر أخرى  6طلب العميل أعاله سحب مبلغ الفائدة املستحقة نقدا مع جتديد مبلغ الوديعة ملدة  01/05/2007
 وبنفس الشروط السابقة.

سحب العميل أعاله مبلغ الوديعة اجملددة مع الفائدة نقدا. 01/11/2007يف   
: إجراء املعاجلة احملاسبية للعمليات السابقة؟املطلوب  
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03رقم  لول السلسلةح  
التمرين األول: حل   

 قيد إيداع الوديعة الثابتة: .1
 ح/ الصندوق من     9000 

 ح/ الودائع الثابتة إىل 90000               
 يتم أوال احتساب الفائدة املستحقة على مبلغ الوديعة:

 الفائدةنسبة × مدة الوديعة×مبلغ الوديعة  =الفائدة املستحقة عن مبلغ الوديعة 
 (100÷ 9) ×( 12÷6) ×9000 =الفائدة املستحقة عن مبلغ الوديعة

 405مبلغ الوديعة=الفائدة املستحقة عن 
 قيد إثبات الفائدة لصاحل العميل: .2

 ح/ الودائع الثابتة من 405
 ح /الودائع الثابتة )عبد هللا( إىل 405         

 
 الوديعة يقوم البنك إبجراء القيد التايل:عند دفع مبلغ الوديعة مع الفائدة إىل صاحب  .3

 ح / الودائع الثابتة  من 9405
 ح /صندوق إىل 9405                

 :التمرين الثاين لح
 قيد استالم مبلغ الوديعة من العميل: 01/03/2007 (1

 ح / الصندوقمن  10000
 ح /الودائع الثابتة إىل 10000                   

 االستحقاق:اتريخ  01/11/2007 (2
 ح/ فوائد الودائع الثابتة من 600

 (سامي)ح/ احلساابت اجلارية الدائنة للعميل  إىل 600           
 استالم العميل أصل مبلغ الوديعة (3

 ح/ الودائع الثابتة من 10000
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 ح / الصندوق إىل 10000       
بعد احتساهبا بتطبيق العالقة التالية فوائد الودائع الثابتة مالحظة:  

دج600الذي هو: نسبة الفائدة× مدة الوديعة×مبلغ الوديعة  =الفائدة املستحقة عن مبلغ الوديعة    
 حل التمرين الثالث:

 قيد إيداع العميل للوديعة 01/02/2007 (1
 من ح/ الصندوق 6000

 إىل ح/ الودائع الثابتة 6000                
 

 إثبات الفوائد لصاحل العميل 01/05/2007 (2
 ح/ فوائد الودائع الثابتة من 135

 ح/ الودائع الثابتة )أسامة( إىل 135               
 سحب الفائدة: (3

 الودائع الثابتةح/  من 135
 ح/ الصندوق إىل 135     

 
4) 01/11/2007  
  قيد إثبات الفائدة على الوديعة اجملددة 

 الودائع الثابتةح/ فوائد من  270
 ح/ الودائع الثابتة)أسامة( إىل   270           

 قيد سحب العميل ملبلغ الوديعة اجملددة مع الفائدة نقدا 
 ح/الودائع الثابتة من 6270

 ح/ الصندوق إىل 6270           
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04السلسلة رقم    

2007فيما يلي عرض بعض العمليات اليت متت أبحد البنوك اجلزائرية لسنة  :التمرين االول   

دج يف حساب التوفري نقدا. 15000أودع العميل أمين مبلغ  20/01/2007  

دج مسحواب على نفس الفرع. 20000أودع العميل أعاله يف حساب التوفري شيكا مببلغ  15/02/2007  

اب التوفري للعميل أعاله عن قرض مرتتب بذمته لصاحل الفرع.دج من حس5000مت تسوية مبلغ  20/02/2007  

دج مسحواب على فرع آخر 25000أودع العميل أعاله يف حساب التوفري شيكا مببلغ  15/06/2007  

دج من حساب التوفري إىل حسابه اجلاري الدائن املوجود 6000طلب العميل أعاله حتويل مبلغ  20/06/2007
 يف نفس الفرع.

دج نقدا.10000سحب العميل أعاله من حساب التوفري مبلغ  29/06/0720  

أودع العميل أعاله يف حساابته املبالغ التالية:  20/10/2007  

 10000احلساابت اجلارية الدائنة     
  20000ودائع توفري         

مت تسوية املبالغ التالية من حساب توفري للعميل أعاله 25/10/2007  

 18000خمصومة دج قيمة كمبيالة 
 17000 دج قيمة كمبيالة مستحقة لعميل له حساب جاري دائن مع نفس الفرع. 

 دج إىل حساب التوفري للعميل أعاله عن أتمينات لقاء خطاب ضمان1000مت إضافة مبلغ  15/11/2007

  :يما يلابفرتاض  واإلقفالقيود السنوية  إجراءالعمليات احملاسبية يف سجالت البنك مع  إثبات املطلوب:
 للعميل يف هناية كل حساب التوفري إىلوتضاف أشهر السنة  يف هناية كل شهر منحتسب الفائدة على حساب التوفري 

 .%6ب أن الفائدة تقدر  اأشهر علم 6
 



 

61 
 

 متارين حملولة

إليك العمليات احملاسبية اليت متت يف بنك التنمية احمللية فرع مستغامن  :الثاين التمرين  

 دج نقدا. 10000اجلاري الدائن مبلغ أودع العميل زكرايء يف حسابه  .1
 دج من حسابه يف ودائع توفري إىل حسابه اجلاري.5000طلب العميل أعاله حتويل مبلغ  .2
دج إىل احلساب اجلاري الدائن للعميل أعاله عن قيمة كمبيالة مستحقة لصاحله وأن 15000إضافة مبلغ  مت .3

 املدين هبا له حساب جاري دائن مع نفس الفرع.
 دج فوائد حساابت توفري إىل احلساب اجلاري الدائن للعميل أعاله. 2000مبلغ مت إضافة .4
 دج  20000مت إضافة أتمينات خطاابت الضمان إىل احلساابت اجلارية الدائنة للعميل أعاله والبالغة .5

 القيود يف سجالت الفرع. ء: إجرااملطلوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 متارين حملولة

 04حلول السلسلة رقم 

:األول حل التمرين  

 
31/01/2007  

فائدة عن الشهر األول من السنة  قالعميل ال يستح 
حيث أن الشهر الذي يفتتح فيه احلساب يهمل ويبدأ 

البنك ابحتساب الفائدة اعتبارا من الشهر املوايل 
ابلنسبة هلذا املثال()  

28/02/2007   
احتساب فوائد    

 ×( 12÷1) ×الرصيد األول=فوائد حساب التوفري 
  نسبة الفائدة النسبية 

 100/6×12/115000×75= دج 
31/03/2007 

   12/1  30000×0.06×  
 1

50=  
30/40/2007 

  12/1×30000×0.06 
.دج150 = 

 
 

31/05/2007 
 12/1 × 30000×0.06  

.دج150 = 

 
 20/01/2007 

 من ح/الصندوق 15000
 اىل ح/حساابت توفري)أمين(15000              

 
 15/02/2007 

من ح/ احلساابت اجلارية الدائنة )الساحب( 20000  
إىل ح/حساابت توفري )أمين( 20000               

 20/02/2007 
من ح/ حساابت توفري )أمين( 5000  

إىل ح/القروض 5000                      
   

 
 

 15/06/2007 
 من ح/ فرع آخر 25000
 إىل ح/ حساابت التوفري)أمين( 25000        
 20/06/2007 

من ح/ حساابت توفري )أمين( 6000  
 إىل ح/ احلساابت اجلارية الدائنة)أمين( 6000 
 

 29/06/2007   
 من ح/حساابت توفري 10000
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30/06/2007 
 12/1×0.06×39000=الفوائد

 دج 195=
 31/07/2007 

  12/1×0.06×39720=فوائد حساابت توفري
 دج198.6=

31/08/2007 
 دج198.6=الفوائد

30/09/2007 
 دج198.6=الفوائد

 
 
 
 
 

31/10/2007 
 12/1×0.06×24720=الفوائد

 دج123.6=
 

 
 

 إىل ح/الصندوق 1000                
   

 30/06/2007 إضافة الفوائد 
 توفريمن ح/ فوائد حساابت  720

 إىل ح/ حساابت توفري 720            
 
 
 
 

 20/10/2007 
 من ح/ الصندوق 30000

 إىل مذكورين      
 ح/حساابت جارية دائنة)أمين(10000         

 ح/حساابت توفري)أمين( 20000           
 25/10/2007 

 من ح/حساابت توفري)أمين( 35000
 إىل مذكورين 

 ح/ كمبيالة خمصومة 18000
 ح/ حساابت جارية دائنة)املستفيد( 17000

 
 15/11/2007 

 من ح/ أتمينات لقاء خطاب الضمان 1000
 إىل ح/حساابت توفري 1000              

 31/12/2007  
 إضافة الفوائد -

 من ح/ فوائد حساابت التوفري 976.6
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 12/1×0.06×25720=الفوائد

 دج128.6=
31/12/2007 

 دج128.9=الفوائد

 إىل ح/ حساابت التوفري 976.6            
السنة املالية يف حساب التوفري يف هناية إقفال رصيد -

 حساب األرابح واخلسائر
 من ح/ األرابح واخلسائر  1645.6

 إىل ح/ فوائد حساابت التوفري 1645.6      
 
 
 

  
:حل التمرين الثاين  

 قيد اإليداع يف احلساابت اجلارية الدائنة للعمالء .1

ح/ الصندوق   من 10000  

ح/ احلساابت اجلارية الدائنة  إىل 10000             

 قيد التحويل من حساب التوفري إىل احلساابت اجلارية الدائنة  .2

ح/ حساب توفريمن  5000  

ح/ احلساابت اجلارية الدائنة إىل 5000             

 للعميل زكرايقيمة الكمبيالة خمصومة إىل احلساابت اجلارية الدائنة قيد إضافة  .3

ح/احلساابت اجلارية )خصم عن قيمة الكمبيالة( من 15000  

ح/ احلساابت اجلارية الدائنةإىل  15000                

 قيد إضافة فوائد حساابت التوفري إىل احلساابت اجلارية الدائنة للعميل)زكراي( .4

ح/ فوائد حساابت توفري من  2000  
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ح/احلساابت اجلارية الدائنةإىل  2000              

 الدائنة للعميل)زكراي(إضافة أتمينات خطاابت الضمان إىل احلساابت اجلارية  .5

ح/ أتمينات خطاب الضمان من 20000  

احلساابت اجلارية الدائنة..       /ح إىل 20000            
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  05السلسلة رقم

 األول: مترين

  شركات املقاوالت بعمل تعاقد مع شركة األمل على بناء مبىن ملشروعها القادم و كان قيمة املبىن إحدىقامت 

، و كان من شروط التعاقد تقدمي خطاب ضمان بقيمة العملية، و كان من املفرتض أن يتم دج 4,000,000

شهور و على ضوء ذلك قامت شركة املقاوالت إبصدار خطاب الضمان من بنك  6االنتهاء من املشروع خالل 

ية قامت شركة املقاوالت % و يف أواخر العمل10% و كان غطاء خطاب الضمان 1و كانت عمولة البنك اجلزائر 

مببلغ  اجلزائر ابإلخالل بشروط التعاقد املربم بينها و بني شركة األمل و على ضوء ذلك قامت شركة األمل مبطالبة بنك

 يف حساهبا لدى البنك. إيداعهالضمان و 

 بنك الاملعاجلة احملاسبية يف سجالت  :املطلوب

 الثاين تمرينال

وتبلغ قيمة هذه العقود  ، ينوي بعض العمالء الدخول فيها% من العقود اليت1ضمان متثل  خطاابت x بنكأصدر 
مصاريف إصدار من قيمة الضمان ابإلضافة إىل  دج 500وقد احتسب البنك عمولة بواقع  دج 100,000,000

 %. 20كما طلب البنك من العمالء تغطية الضمان بنسبة دج   1500بلغت 

 الالزمة.إجراء قيود اليومية  :املطلوب 

  التمرين الثالث:
، و تبلغ قيمة هذه يت ينوي بعض العمالء الدخول فيها% من العقود ال1خطاب ضمان ميثل  إبصدار وهرانقام بنك 

 إىلمن قيمة الضمان ابإلضافة  دج1000و قد قام البنك ابحتساب عمولة بواقع  دج100,000,000العقود 
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 إجراء :املطلوب% ، 10من العمالء تغطية الضمان بنسبة  البنككما طلب   ، دج 2500بلغت  إصدارمصاريف 

 .قيود اليومية الالزمة
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 05حلول السلسلة رقم 

 التمرين األول: حــــــــــــل

 اخلطاابت إصدارقيد  -1
 احلساابت اجلارية الدائنة للعمالء )شركة املقاوالت( /ح من   440,000

 مذكورين إىل                 
 %( 10× 4,000,000غطاء خطاابت الضمان ) /ح       400,000         
 %(1 × 4,000,000العمولة ) /ح           40,000         

 اب الضمانطالتزام البنك خب إلثباتالقيد النظامي  -2
 التزامات العمالء )خطاابت الضمان( /ح من 4,000,000 

 التزامات البنك )خطاابت الضمان( /ح إىل 4,000,000 
 
 الضمانقيد استحقاق مبلغ  -3

 من مذكورين                     
 غطاء خطاابت الضمان  /ح   400,000

 احلساابت اجلارية الدائنة للعمالء )شركة املقاوالت( /ح   3,600,000
 للعمالء )شركة األمل(احلساابت اجلارية الدائنة  /ح إىل 4,000,000           

 القيد النظامي إلغاء -4
 التزامات البنك )خطاابت الضمان( /حمن  4,000,000 

 التزامات العمالء )خطاابت الضمان( /ح إىل 4,000,000 
 حل التمرين الثاين
  دج1,000,000=100,000,000×% 1 العقود:% من 1خطاب الضمان 

  دج 500العمولة 
 دج 1500مصاريف 

 دج 200,000=  1,000,000×% 20 %:20 غطاء ضمان
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 قيد غطاء الضمان .1
 اجلارية الدائنة للعمالء  احلساابت /ح  من 202,000 

 إىل مذكورين                     
 غطاء خطاابت الضمان /ح 200,000          

 العمولة  /ح 500                  
 مصاريف  /ح1500                  

 
 القيد النظامي 

 التزامات العمالء  /ح  من 1,000,000
 التزامات البنك  /ح  إىل 1,000,000           

 
 عندما تطالب اجلهة املستفيدة بغطاء الضمان  -1

  من مذكورين

 غطاء خطاابت الضمان  /ح200,000  

 احلساابت اجلارية /ح 800,000  

 الدائنة للعمالءاحلساابت اجلارية /ح  إىل 1,000,000                     

 القيد النظامي إلغاء   

 التزامات البنك /ح  من1,000,000   
 التزامات العمالء /ح  إىل 1,000,000                   
 
 مل يتم تنفيذ خطاابت الضمان  إذا -1
 غطاء خطاب الضمان /ح  من 200,000 
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 احلساابت اجلارية الدائنة/ح  إىل 200,000                  
 القيد النظامي إلغاء 

 التزامات البنك /ح  من 1,000,000 
 التزامات العمالء /ح  إىل 1,000,000                   

  التمرين الثالث: حل

  ح / احلساابت اجلارية من 103,500    
 مذكورين إىل           

  ح/ غطاء الضمان 100,000                 
  املصاريفح/ 2500                  

  ح / العمولة 1000                  
 

  الضمان( )خطاابتح/ التزامات العمالء  من 1000000
  الضمان( )خطاابتح/ التزامات البنك  إىل 1000000                      

 
  التزامات املقاول مت تنفيذها إنبفرض  

 
  الضمان( )خطاابتح / التزامات البنك  من 1000,000
  الضمان( العمالء )خطاابتح / التزامات  إىل 1000,000                 

 
  ح / غطاء الضمان من 100,000
  )للعميل(ح / احلساابت اجلارية  إىل 100,000              

 
 

  العمل البنك بسداد الضمان املستحق على صاحب  وأخطرت جهة، املقاول مل ينفذ التزامات العقد أنبفرض
  اجلاري:إبضافة القيمة املستحقة حبساهبا  )العميل(،الضمان 
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 من مذكورين
 

  ح/ غطاء الضمان 100,000
  اخلزينة أوح / احلساابت اجلارية للعميل  900,000

  العمل( )جهةح / احلساابت اجلارية  إىل 1000,000                        
 

  الضمان( )خطاابتح / التزامات البنك  من 1000,000
  الضمان( )خطاابتح / التزامات العمالء  إىل 1000,000                    
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  06 السلسلة رقم 

 لالسترياد: التمرين األول 

السترياد بضائع من  دج500,000للسيارات مببلغ  yعلى فتح اعتماد مستندي لصاحل الشركة  اجلزائروافق بنك 
وقام البنك خبصمها من احلساب اجلاري  دج2000% مصروفات 1 ة% عمول60اخلارج مقابل تقدمي غطاء بنسبة 

الشحن  ووصلت مستندات دج460,000من بنك املصدر يقيد تنفيذ االعتماد يف حدود  إخطارللشركة وقد ورد 
 .دج1500وان عمولته تبلغ 

 .املستحق عليها نقدا وسددت ابقي البضاعةالستالم  y الشركةوقد تقدمت 

 بسداد املستحق البنك املصدر عن طريق مؤسسة النقد. اجلزائركما قام بنك 

  : استرياد التمرين الثاين
بعد قيامها إبجراءات فتح االعتمادات املستندية  ةفتح اعتمادات مستندي y طلبت من بنكها بنك xعلى فرض شركة 

  :الصادرة و موافقة البنك على االعتمادات وفق الشروط سجل القيود التالية

 وكانت بياانت االعتماد املستندي كما يلي: 
بيع (  دج 710تعادل ,  دج 705شراء ,  دج 700كان سعر الدوالر بذلك اليوم )  1/9/2005بتاريخ 

  .% ومصاريف بريد دينار1علًما أبن عمولة البنك يقتطع عمولة 
  االعتمادات 

% والعميل فاتح االعتماد شركة 50ونسبة التأمني  30000دوالر لوقيمتها اب 2005/28رقم االعتماد 
 . ايمسني والبنك املراسل بنك شيكاغو

  شيكاغو وكانت مرفقة بسحب يستحق  وقد مت استالم املستند املعتمد من بنك22/12/2005وبتاريخ
وقد كانت املستندات مطابقة لشروط االعتماد املتفق عليها وقد مت تسليم املستند  1/4/2006الدفع بتاريخ 

% مقابل كفالة البنك على السحب 1على السحب املرفق هبا وقد اقتطاع عمولة  توقيعهللعميل مقابل 
وقد  املراسل.البنك  إلبالغريف بريد بقيمة دينار واحد ومصا 0.003إىل طوابع وردت مبعدل  ابإلضافة

 .(بيع دج 720تعادل ,  دج715 شراء، دج712كان سعر الدوالر بذلك اليوم بذلك اليوم )
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 التمرين الثالث

 xشركة لصاحل  600.000اعتماد مببلغ  )بفرنسا( بفتح األجنبيةإخطارًا من أحد البنوك  التنمية احملليةتلقى البنك 
شحن البضاعة للبنك وطلبت إضافة املبلغ املستحق هلا حلسابه اجلاري،  مستندات x) شركة)هذه األخرية  وقدمت

 دوالر. 1300، واملصروفات دج 2500وبلغت العمولة 

 النقد. ةعن طريق مؤسسالتنمية احمللية بسداد املستحق عليه للبنك  األجنيبوقام البنك 

 ؟ةاملستندي ابالعتمادات ةقيود اليومية املتعلق املطلوب:

 التمرين الرابع
 دج14100يفيد بفتح اعتماد مستندي مببلغ  1/3/2005بتاريخ  فرنسا من بنك إشعاراالتنمية احمللية  تسلم البنك

من  15/2009مستندات االعتماد الوارد رقم  التنمية احملليةالشركة بذلك تسلم البنك  إشعاروقد مت  yحلساب شركة 
وكانت مطابقة للشروط املتفق عليها فتم القيد املستحق للشركة علما أبن عمولة البنك  1/7/2005 بتاريخ yالشركة 

 .دج 1ومصاريف الربيد  دج 141.6

املركز الرئيسي  /التنمية احملليةوجود حساابت بني  ابفرتاضبتسجيل العمليات السابقة  التنمية احمللية حيث قام البنك
 يتحمل العموالت واملصاريف. وان املصدر فرنساوبنك 

 06سلسلة رقمحلول ال
 

 حل التمرين األول

 فتح االعتماد  -1
 التايل:القيد النظامي  إجراءاملستوردين يتم  أحدعلى فتح االعتماد املستندي لصاحل  اجلزائر عندما يوافق بنك

 اعتمادات مستندية استرياد –ح/ التزامات العمالء  من 500,000

 داعتمادات مستندية استريا –البنك ح/ التزامات  إىل 500,000                  
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 تقدمي الغطاء  -2
قام العميل بسدادها  إذا )أومن احلساب اجلاري للعميل والعمولة واملصروفات : الغطاء عندما يقوم خبصم كل من

 يت:اآلنالحظ هنا  نقدا(

 300,000% = 60 × 500,000=  نسبة الغطاء×قيمة الغطاء = قيمة االعتماد املستندي املفتوح 

 5000% = 1 × 500,000قيمة العمولة = 

 2000املصاريف = 

 العميل(خيصم من احلساب اجلاري  أن )إما 307,000=  2000+  5000+  300,000=  اإلمجايل

 

 للعمالءح/ احلساابت اجلارية الدائنة  من 307,000

 مذكورين إىل

 ح/ غطاء اعتمادات مستندية 300,000                   

 البنك( )إيرادح/ عمولة اعتمادات مستندية  5000                   
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 تنفيذ االعتماد -3
الشحن نالحظ  ووصول مستنداتبتنفيذ االعتماد  األجنيب( )املراسلمن بنك املصدر  إشعار أو إخطارعند ورود 

 :التايل

 املستورد:يتم القيام بتسوية حساب 

 املطلوبة:مجلة املطلوب من الشركة العربية حىت ميكنها استالم السيارات 

 فعال(املنفذ  )االعتماد 460,000قيمة االعتماد 

 1500 األجنيب+ عمولة املراسل 

 461500 إمجايل

 300,000قيمة الغطاء  -

 نقدا(تسدد  أوخيصم من احلساب اجلاري للشركة العربية  أن )إما 161,500الباقي = 

 من مذكورين

 غطاء اعتمادات املستندية /ح 300,000

 )مستوردة(حساابت جارية  – ةاخلزين /ح 161500

 أجنبيةح/ بنوك  إىل 461500

 مث يتم تسوية ح/ املصدر وذلك عن طريق قيام بنك الرايض بسداد املستحق للمصدر من خالل مؤسسة النقد 

 أجنبيةح/ بنوك  من 461,500

 ح/ مؤسسة النقد  إىل 461,500         

 االعتماد: إقفال أو إلغاء -4

 فقط:القيد النظامي بقيمة االعتماد املنفذ  إلغاءحيث يتم 
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 ح/ التزامات البنك اعتمادات مستندية استرياد من 460,000

 لعمالء اعتمادات مستندية استريادح/ التزامات ا إىل 460,000          

 حل التمرين الثاين:

  بنكالوقد عملy  28/2005اقتطاع التأمينات والعمولة والربيد املتعلقة بفتح االعتماد املستندي رقم  
 1/9(705$×.30000/ تعهدات العمالء مقابل اعتمادات مستندية ) حمن    21150

 / تعهدات العمالء مقابل اعتمادات مستندية ح إىل 21150                
 28/2005رقم  فتح االعتماد املستندي 

 احلساابت اجلارية الدائنة شركة ايمسني  /حمن     10862.5
 إىل مذكورين

 (710$×.30000%×50أتمينات اعتمادات مستندية ) /ح21150               
 (21150%×1عمولة اعتمادات مستندية) /ح21150             

 الربيد /ح1                       
 قبول العميل سحب االعتماد  

 12/22(0.710$×30000%×50أتمينات اعتمادات مستندية) /ح من10560
 .سحوابت مقبولة مكفولة/ أتمينات  ح إىل10650                   

  إىل أتمينات سحوابت 28/2005حتويل أتمينات االعتماد رقم 
 احلساابت اجلارية الدائنة شركة ايمسني /ح من 279.85 

  إىل مذكورين                  
 الربيد /ح1                                 

 )0.003×21450)طوابع الواردات  /ح64.35                           
 (21450%×1عمولة سحوابت مقبولة مكفولة) /ح214.50                        

 اقتطاع عمولة السحب وطوابع الواردات والربيد من حساابت شركة اليامسني 
  من مذكورين
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 1/4/2006(×0.710$×30000% ×50/ أتمينات سحوابت مقبولة مكفولة ) ح 10650
 احلساابت اجلارية الدائنة  /ح11049.8
 إىل مذكورين            

                                                                                               ( 0.722$×30000%+50+10650بنك شيكاغو ) /ح21480  
 (21480%×1عمولة سحوابت مقبولة مكفولة) /ح 214.8

 التلكس /ح5
  املستحق للبنك املراسل خبصوص سحب االعتماد واقتطاع العموالت واملصاريف من حساب شركة حتويل

 ايمسني
 1/4/2006ريي سحوابت مقبولة مكفولة سم /ح من   21450

 سحوابت مقبولة مكفولة /حإىل   21450   

 (إلغاء القيد النظامي اخلاص بسحب االعتماد)

  التمرين الثالث حل
 االعتمادفتح  -1

 مستندية تصدير  اعتماداتالعمالء  تلتزاماا /ح من 600.000
 مستندية تصدير اعتماداتالتزامات البنك  /ح إىل 600.000

 
 اآليت: إجراءيتم  بنك إىلبتقدمي مستندات الشحن  xةعند قيام شرك -2

 x ةوصرف مستحقات شرك األجنيبمديونية البنك  إثبات -أ
 أجنبية بنوك /ح  من 603800

 مذكورين  إىل
 العمالء  الدائنة جلاريةااحلساابت  /ح 600000

 تصدير  ةاعتمادات مستندي عمولة /ح 2500
 تصدير  ةمصروفات اعتمادات مستندي /ح 1300
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 النقد: ةك من خالل مؤسسبسداد املبلغ املستحق للبن األجنيبعند قيام البنك  -ب
 مؤسسه النقد  /ح من 603800
 أجنبيةبنوك  /ح إىل 603800

 
 القيد النظامي إلغاءاالعتماد عن طريق  إقفال -3

 ()تصدير ةالتزامات البنك اعتمادات مستندي /ح من 600000
 ةوارد ةالتزامات العميل اعتمادات مستندي /ح  إىل    600000
 حل التمرين الرابع:

 فتح االعتماد 
 التزامات العميل اعتمادات املستندية الواردة  /ح من14100
 البنك اعتمادات املستندية الواردة  التزامات /ح إىل14100

 
  تسجيل املستحق للشركةy خبصوص االعتماد 

 1/7/2005(0708$×.20000بنك شيكاغو ) /ح من 14242
 مذكورين إىل

 (yاحلساابت اجلارية الدائنة )شركة  ح/ 14100
 (14160% ×1عمولة االعتمادات الواردة ) ح/ 141

 مصروفات اعتمادات مستنديه )الربيد( ح/ 1
 

 15/2009القيد النظامي اخلاص ابالعتماد  وإلغاء 
 التزامات البنك اعتمادات املستندية تصدير /حمن 14100
 التزامات العميل اعتمادات املستندية الواردة  /ح إىل 14100
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 07السلسلة رقم 

 التمرين األول:

 .02/05/2006املتبادلة ألغراض املقاصة يوم فيما يلي العمليات اخلاصة للشيكات 

 دج 300000مبلغ الشيكات املودعة واملسحوبة على البنوك األخرى  -1
 مقام املركز الرئيسي إبجراء ما يلزم من اإلضافة والتعديل وأرسل الشيكات اىل غرفة املقاصة يو  -2

03/05  
 كانت نتيجة املقاصة كما يلي:  03/05يف  -3

 عمالء الفرع الرئيسي بضمنها شيكات مسرتجعة شيكات مسحوبة على 250000
 املطلوب:

 قيود اليومية للعمليات السابقة.

 التمرين الثاين:

 اليك العمليات احملاسبية اليت متت لدى احدى أحد فروع بنك التنمية احمللية

دج ومتت  500راجع السيد حممد البنك وقدم طلبا لفتح حساب حتت الطلب مببلغ  200ن/01/04 -1
 املوافقة ومت إيداع املبلغ نقدا.

 دج نقدا. 100راجع العميل املذكور أعاله وطلب سحب مبلغ  05/04يف  -2
دج مسحواب ألمره من قبل عميل بنك السيد  150راجع العميل أعاله ومعه شيك مببلغ  10/04يف  -3

 ومت ايداعه يف حسابه مع البنك. 215ايسني صاحب احلساب اجلاري رقم 

 املطلوب:

 قيود اليومية الالزمة للعمليات احملاسبية املذكورة أعاله.اجراء 

 التمرين الثالث:

 01/011/2008فيما يلي بعض العمليات احملاسبية اليت متت يف بنك اجلزائر ليوم 
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 .دج100000بلغ جمموع املبالغ احملولة من احلساابت اجلارية الدائنة اىل حساب توفري  -1
 دج.15000تسويتها من احلساابت اجلارية الدائنة بلغ امجايل القروض اليت مت  -2
 .جد 20000بلغ امجايل الكمبياالت املخصومة اليت مت تسويتها من احلساابت اجلارية الدائنة  -3
 دج.5000بلغ امجايل الفوائد البنكية اليت مت تسويتها من احلساابت اجلارية الدائنة  -4

 املطلوب:

 البنك اثبات العمليات احملاسبية أعاله يف سجالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

81 
 

 متارين حملولة

 07حلول السلسلة رقم 

:حل التمرين األول  

 يف سجالت الفرع الرئيسي -1
 قيد إيداع الشيكات  2006 /02/05 -أ

 من ح /حساابت متبادلة )املركز الرئيسي( 300000

 حساابت العمالء املودعني()اىل ح/حساابت جارية 300000                                

 التسوية عند استالم نتيجة املقاصةقيد  03/05 -ب
 من ح/ حساابت جارية )حساابت العمالء املدينني( 250000

 اىل ح/ حساابت متبادلة )املركز الرئيسي(250000                 
 يف سجالت املركز الرئيسي  -2

 قيد استالم الشيكات اليت ترسل اىل املقاصة 02/05 -أ
 من ح/ شيكات املقاصة 300000
 اىل ح/ حساابت متبادلة )حساب الفرع الرئيسي( 300000           

 قيد تسوية نتيجة املقاصة 03/05 -ب
 من مذكورين
 ح/ حساابت متبادلة )الفرع الرئيسي( 250000
 ح/ البنك املركزي50000

 اىل ح/شيكات املقاصة 300000                        
 سجالت البنك املركزي -3

 قيد املقاصة 03/05 -أ
 من ح/ شيكات املقاصة 300000
 اىل ح/ البنك 300000          
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 تسوية املقاصة 03/05 -ب
 من مذكورين 
 ح/ البنك املركزي250000
 ح/ البنك )املدين برصيد املقاصة( 50000

 اىل ح/ شيكات متبادلة             

 حل التمرين الثاين:

200ن /01/04    

 من ح/الصندوق500         

 اىل ح/ حساابت حتت الطلب 500                     

 قيد يثبت عملية اإليداع نقدا

  05/04يف 

 من ح/ حساابت حتت الطلب )حساب العميل حممد( 100

 اىل ح/الصندوق100            

 قيد يثبت عملية السحب

  10/04يف 

 من ح/ حساابت جارية )حساب العميل ايسني( 150

 اابت حتت الطلب )حساب العميل حممد(اىل حس150           

 عن حتصيل قيمة الشيك

 حل التمرين الثالث:
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 من ح/ احلساابت اجلارية الدائنة)الساحبون( 100000 (1

 اىل ح/حساابت ودائع توفري 100000         

 من ح/ احلساابت اجلارية الدائنة)الساحبون( 15000 (2
 اىل ح/القروض15000        

 اجلارية الدائنة)الساحبون(من ح/ احلساابت  20000 (3
 اىل ح/ كمبياالت خمصومة 20000            

 من ح/ احلساابت اجلارية الدائنة)الساحبون( 5000 (4
 اىل ح/فوائد 5000       
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08السلسلة رقم  
 

 التمرين األول:

 ـ:2017 شهر ماي فيما يلي بعض العمليات اليت متت يف أحد البنوك التجارية خالل األسبوع األخري من 
 .دج 400000بلغت األوراق التجارية املقدمة للتحصيل خالل الفرتة  -1
نقًدا  دج 50000منها  دج250000بلغ إمجايل األوراق التجارية اليت استحقت وحصلت خالل الفرتة  -2

 خصًم من احلساابت اجلارية للمسحوب عليهم األوراق والباقي حصل بواسطة الفروع. دج100000و
 دج 128000وراق التجارية اليت استحقت ورفضت خالل الفرتة بلغت األ -3

 أن:فإذا علمت         
 .15000عمولة التحصيل  -
 %.0.1مصاريف الربتستو  -

 املطلوب:
 قيود اليومية العامة إلثبات العمليات السابقة.

 التمرين الثاين:
 :                                                    7201مارساألسبوع األخري من خالل  اجلزائرفيما يلي بعض العمليات اليت متت بقسم األوراق التجارية يف بنك 

 دج15000غت الفوائد املستحقة عنها ، وبلدج800000بلغت األوراق التجارية املخصومة خالل الفرتة   -1
 نقداً وأضاف الباقي للحساابت اجلارية. دج 300000وقد صرف البنك من صايف القيمة 

 دج 80000منها  دج160000ت األوراق التجارية املخصومة اليت استحقت وحصلت خالل الفرتة بلغ  -2
 خصم من احلساابت اجلارية  دج 80000نقًدا و

  دج 50000مة اليت استحقت ورفض بلغت األوراق التجارية املخصو  -3
 فإذا علمت أن:   
  ٪0.1و مصاريف الربتست   
 املطلوب:  
 زائرسبق يف دفاتر بنك اجل إلثبات ما العامة اليوميةقيود   
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 التمرين الثالث:
 بقسم األوراق التجارية خالل األسبوع األخري من يف أحد البنوك التجارية فيما يلي بعض العمليات اليت متت

 ـ: 2017 ماي شهر
ة والفائدة املستحق دج 200000بلغت األوراق التجارية املعاد خصمها لدى مؤسسة النقد خالل الفرتة  -1

 .دج3000عنها 
 .دج150000األوراق التجارية املعاد خصمها اليت استحقت وحصلت عن طريق املؤسسة  -2
وقد سددت مؤسسة النقد مصاريف  دج 40000األوراق التجارية املعاد خصمها اليت استحقت ورفضت  -3

 وأعادت األوراق املرفوضة للبنك دج 60برتستو قدرها 
 :املطلوب

 إثبات العمليات السابقة. 
 التمرين الرابع:

فرع خالل األسبوع األول التنمية احمللية  فيما يلي بعض العمليات اليت متت بقسم األوراق التجارية يف بنك 
 2017شهر مارس من

 دج600000بلغت قيمة األوراق التجارية املقدمة كضمان قرض خالل الفرتة  -1
نقًدا والباقي أضيف دج 200000منها  دج350000بلغت سحوابت العمالء من للقروض خالل الفرتة  -2

 للحساابت اجلارية.
 .دج40000بلغت الفوائد املستحقة على القروض خالل الفرتة  -3
نقًدا والباقي  دج30000منها  دج 50000الكمبياالت املقدمة كضمان للقرض اليت استحقت وحصلت  -4

 من احلساابت اجلارية 
 املطلوب:

 ت السابقة.قيود اليومية العامة إلثبات العمليا 
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 08حلول السلسلة 
 

 حل التمرين األول:
 عند استالم البنك لألوراق املقدمة للتحصيل جيري القيد النظامي التايل:-1

 من حـ/ كمبياالت مقدمة للتحصيل 400000                 
 إىل حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة للتحصيل 400000                     

 )إثبات استالم األوراق التجارية(                        
   إثبات دفع العمولة:*

 من حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة  15000                
 إىل حـ/ عمولة التحصيل  15000                       

 
   250000األوراق اليت استحقت وحصلت -2
 

 مبعرفة البنك
 

 مبعرفة الفروع

 إثبات التحصيل
 من مذكورين

 الصندوق /حـ 50000
 حـ/ احلساابت اجلارية 100000

 إىل حـ/احلساابت اجلارية الدائنة  150000  

 : إثبات إرسال األوراق للفرع
 من حـ/ كمبياالت مقدمة للتحصيل عن طريق الفرع 100000

إىل حـ/ مودعي كمبياالت للتحصيل عن طريق  100000        
 الفرع 

 ات التحصيلإثب
 من حـ/ الفروع 100000
 إىل حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة  100000

  ابلفرع:إلغاء القيد النظامي اخلاص 
 من حـ/ مودعي كمبياالت للتحصيل عن طريق الفرع100000
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 إىل حـ/ كمبياالت مقدمة للتحصيل عن طريق الفرع 100000        
 صلة:احملالقيد النظامي بعدد األوراق  ءإلغا
 من حـ/ مودعي كمبياالت للتحصيل  250000    

 إىل حـ/ كمبياالت مقدمة للتحصيل 250000           
 

 
 128000اليت استحقت ورفضت  األوراق-3

    
 الورقة موجودة لدى البنك

 يلغى القيد النظامي بقيمة األوراق التجارية املرفوضة:
 من حـ/مودعي كمبياالت مقدمة للتحصيل  128000
 إىل حـ/ كمبياالت مقدمة للتحصيل  128000            

 )إثبات الرفض(
 من حـ/ مصاريف برتستو 128

 على حـ/ اخلزينة  128           
(128000  ×0.1)% 

 )إثبات سداد مصاريف برتستو(
 من حـ/ احلساابت اجلارية 128

 حـ/ م. برتستو 128        
 )خصم مصاريف الربتستو من احلساابت اجلارية(       
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 حل التمرين الثاين:
 إثبات الكمبياالت املستحقة احملصلة  -1

إثبات التحصيل  *        
 من مذكورين                 
 حـ/ الصندوق80000               
 حـ/ احلساابت اجلارية 80000               

 إىل حـ/ كمبياالت خمصومة  160000                               
  إلغاء القيد النظامي ابلقدر احملصل*       

من حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة للخصم 160000  
إىل حـ/ كمبياالت مقدمة للخصم 160000  

 
 )إثبات عملية التحصيل(

 
 إثبات الكمبياالت مرفوضة الدفع -3    

 *إثبات دفع البنك ملصاريف الربتستو      
 %( 0.1×  50000)حـ/ م برتستو  من 50  

 حـ/ اخلزينة  إىل 50        
 املستفيدين  ء* اخلصم من حساابت العمال     
 من حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة 50050

 إىل مذكورين           
 حـ/ كمبياالت خمصومة    50000           

 حـ/ م برتستو 50              
 * إلغاء القيد النظامي ابلقدر املرفوض      

من حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة للخصم 50000  
إىل حـ/ كمبياالت مقدمة للخصم 50000    
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 حل التمرين الثالث:
 

 إرسال الكمبياالت إلعادة اخلصم  -1
 حـ / كمبياالت مقدمة إلعادة اخلصم  من 200000

 حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة إلعادة اخلصم  إىل   200000   
إعادة اخلصم لدى مؤسسة النقد*  

 من مذكورين          
 فوائد  /حـ 3000         
 حـ/ مؤسسة النقد 197000         

 إىل حـ/ كمبياالت خمصومة    200000           
 عند استحقاق الكمبياالت وحتصيل القيمة  -2

 ال جترى قيود ألن األوراق ملك للمؤسسة.
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 عند عدم حتصيل القيمة لألوراق املستحقة  -3

 * عند رد الكمبياالت من املؤسسة للبنك      
 من مذكورين           
 حـ/ كمبياالت خمصومة  40000           

 برتستوم.  /حـ 60                     
 حـ/ مؤسسة النقد إىل 40060                           

  * عند رد الكمبياالت من البنك للعمالء       
 حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة  من 40060               

 إىل مذكورين                          
 كمبياالت خمصومة   /حـ 40000                         

 م. برتستو /حـ 60                                
  إلغاء القيد النظامي ابلكمبياالت املسرتدة*       

 حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة إلعادة اخلصم  من 40000                 
 خلصمحـ/ كمبياالت مقدمة إلعادة ا إىل  40000                                    
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 حل التمرين الرابع:
 القيد النظامي لإلثبات استالم الكمبياالت  -1

 حـ/ كمبياالت مقدمة ضمان للقرض من 600000
 حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة ضمان للقرض إىل 600000        
 إثبات تسليم القروض -2

 حـ/ القروض من 350000  
 إىل مذكورين             

 اخلزينة /حـ 200000                 
 احلساابت اجلارية /حـ 150000                    

 إثبات اقتطاع الفوائد  -3
 حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة  من 40000     

 حـ/ الفوائد الدائنة إىل 40000               
 حتصيلها عند استحقاق الكمبياالت و  -4

 من مذكورين                   
 حـ/ الصندوق 30000                

 حـ/ احلساابت اجلارية الدائنة 20000                  
 حـ/ القروض  إىل 50000                     

 *إلغاء القيد النظامي ابلقدر احملصل 
 حـ/ مودعي كمبياالت مقدمة ضمان للقرضمن  50000           

 حـ/ كمبياالت مقدمة ضمان للقرض إىل 50000              
 
 
 

 



 

92 
 

 متارين حملولة

 09رقم  السلسلة
 التمرين األول:

 فيفريخالل األسبوع األول من  من البنوك التجارية  أبحد فروعهافيما يلي بعض العمليات اليت متت يف بنك 
2011. 

 
سهم حلساب  4000منها  دج50سهم القيمة الشرائية للسهم  10000بلغت إمجايل األسهم املشرتاة خالل الفرتة 

سهم حلساب الفروع والباقي حلساب أفراد  2000سهم حلساب العمالء،  3000إدارة االستثمار يف البنك و
 .اجلمهور

 60000% تقتسم مناصفًة بني البنك والسماسرة وأن أفراد اجلمهور قد قاموا إبيداع مبلغ 2علًما أبن عمولة الشراء 
 .نقًدا على ذمة الشراء دج
   لوب :املط

 قيود اليومية العامة إلثبات ما سبق
  :الثاين تمــــــــرينال

 2020مارس منقسم أ. مالية خالل األسبوع األول ب التجاريةالبنك  أحد  فيما يلي بعض العمليات اليت متت يف
سهم القيمة  5000سهم منها  9000لغت إمجايل األسهم اليت مت بيعها حلساب إدارة االستثمار يف البنك  -1  

ومت بيعه  دج 30أما ابقي األسهم فالقيمة الشرائية للسهم دج  60ومث بيعه مببلغ  دج 50الدفرتية )الشرائية( للسهم 
 دج 20مببلغ 

سهم حلساب عمالء البنك القيمة  6000سهم منها  10000ة بلغت إمجايل األسهم املباعة خالل الفرت  -2 
، أما ابقي األسهم فمملوكة ألفراد اجلمهور والقيمة االمسية للسهم دج 150ومت بيعه مببلغ  دج 100الشرائية للسهم 

 دج 40ومت بيعه مببلغ  دج 60
 فإذا علمت أن:

 راق املباعة ألفراد اجلمهور% للسماسرة وقد مت صرف صايف قيمة األو 1% منها 3عمولة البيع 
  املطلوب:

 قيود اليومية العامة
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 : الثالث تمرينال
 2010أفريلقسم أ. مالية خالل األسبوع األول من ي التجارية كو البن أحد  فيما يلي بعض العمليات اليت متت يف

سهم من أسهم إحدى الشركات وقد بلغت  2000تلقى قسم األوراق املالية طلبات من عمالء البنك لشراء  -1
% للسماسرة، وقد طلب العمالء من البنك 1% للبنك و2% منها 3/ سهم وعمولة الشراء  دج 50القيمة الشرائية 

 .%2االحتفاظ ابألوراق املالية كأمانة علًما أبن عمولة احلفظ 
ومت  دج 30سهم القيمة االمسية للسهم  1000غت األوراق املالية اململوكة للعمالء واليت مت بيعها خالل الفرتة بل -2

 .دج40بيعه مببلغ 
  فإذا علمت أن:

 % للسماسرة1% منها 3هذه األوراق كانت مودعة لدى البنك كأمانة وأن العمولة 
 املطلوب:

 السابقةقيود اليومية إلثبات العمليات 
  :الرابع تمرينال

 .2021مايخالل األسبوع الثاين من  اجلزائرفيما يلي بعض العمليات اليت متت بقسم األوراق املالية يف البنك 
قبل منها البنك ما قيمته االمسية  دج 200000بلغت األوراق املالية املقدمة كضمان سلف خالل الفرتة   -1

 .دج 150000
 .نقًدا دج 60000أ. مالية خالل الفرتة  بلغت مسحوابت العمالء من السلف بضمان -2
 .دج 30000بلغت الفوائد املستحقة على السلف بضمان أ. مالية خالل الفرتة  -3
نقًدا وقد طلب العمالء من البنك االحتفاظ  دج 35000ما سدده العمالء من السلف بضمان أ. مالية   -4

 70ابألوراق املقابلة للجزء املسدد من السلفة كأمانة لدى البنك نسبة السلفة %
تعثر أحد العمالء عن سداد إحدى السلف بضمان أ. مالية يف املوعد املتفق عليه فقام البنك ببيع األوراق   -5

( علًما أبن الرصيد املدين 18000ة االمسية هلذه األوراق )القيم دج 20000املالية املقدمة كضمان مببلغ 
 ,% تقتسم مناصفة بني البنك والسمسار2وعمولة البيع  دجاملستحق على العميل )السلف + الفوائد( = 

 املطلوب:
 .قيود اليومية العامة إلثبات العمليات السابقة 
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 09حلول السلسلة رقم
 حل التمرين األول

 
 
 
 



 

95 
 

 متارين حملولة
 منه

 

 له

 

 البيـان

 

 
 مالحظات:

 
 دارة االستثمار سهم أفراد اجلمهورإ -1
 

4000 10000 1000 
 

 عمالء فروع
 

3000 2000 
 
ائية لألسهم املشرتاة حلساب إدارة القيمة الشر  -2

 200000=  50×  4000االستثمار: 
 

 2000%=1×200000عمولة السمسرة = 

 
 

 
200000 

2000 

 

 
 
 
 
 

 
202000 

 

 

 
 من مذكورين

 
 حمفظة أ. ماليةحـ/ 

 
 حـ/ عمولة شراء أ. مالية

 
 إىل حـ/ مساسرة أ. مالية

 
)ابلنسبة لألسهم املشرتاة 

 حلساب البنك(

 

 

 
153000 

 

 
 
 
 
 

 

 
151500 

 
ابلنسبة لألسهم املشرتاة 

 لعمالء البنك:
 

 من حـ/احلساابت اجلارية
 

 إىل مذكورين
 

حـ مساسرة أ. مالية )القيمة 
 عمولة مسسرة(الشرائية + 

 

 
 القيمة الشرائية لألسهم املشرتاة حلساب العمالء: -3
 

3000  ×50  =150000 
 

 1500% = 1×  150000عمولة البنك = 
 

 1500% = 1×  150000عمولة السمسار = 
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1500 

 

  حـ/ عمولة شراء أ. مالية
 

 )تنفيذ عملية الشراء(

 
10200 

 

 
 
 

 
101000 

 
1000 

 

 
 من حـ/ الفروع

 
 إىل مذكورين

 
 حـ/ مساسرة أ. مالية

 
 حـ/ عمولة شراء أ. مالية

 
 )تنفيذ عملية الشراء(

 
 القيمة الشرائية ألسهم الفروع: -4
 

2000  ×50  =100000 
 

 1000% = 1×  100000عمولة البنك = 
 

 1000% = 1×  100000عمولة السمسار = 

 

60000 
 
 
 
 

 

 

 

 
60000 

 
 
 
 
 

 

 

 
 الصندوقمن حـ/ 

 
إىل حـ/ أماانت على ذمة 

 شراء أ. مالية
 

إثبات استالم األمانة من 
 أفراد اجلمهور(

 
 :عند تنفيذ عملية الشراء

 
من حـ/ أماانت على ذمة 

 
 مهور:القيمة الشرائية ألسهم أفراد اجل -5
 

1000  ×50  =50000 
 

 500% = 1×  50000عمولة البنك = 
 

 500% = 1×  50000عمولة السمسار = 
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 حل التمرين الثاين:

 
 منه

 

 له

 

 البيـان

 

 

 

370000 
 

 

 
370000 

 
 من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع

 
 إىل حـ/ حمفظة أ. مالية

 
  مالحظات:

 
51000 

 

 

 

 
50500 

500 

 

 شراء أ. مالية
 

 إىل مذكورين
 

حـ/ مساسرة أ. مالية 
(50000  +500) 

 
 حـ/ عمولة شراء أ. مالية

 
 

9000 

 

 
 
 

9000 

 

 
عند رد الفرق ألفراد اجلمهور 

 يكون القيد:
 

من حـ/ أماانت على ذمة 
 شراء أ. مالية

 
 إىل حـ/ الصندوق
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376200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
376200 

 

 
)استبعاد أ. مالية املطلوب بيعها من 

 احملفظة(

 املباعة حلساب إدارة االستثمار
 

5000 9000 4000 
 

 30القيمة الشرائية  50القيمة الشرائية 
 

 20القيمة البيعية  60القيمة البيعية 
 

 القيمة الشرائية لألوراق املباعة:
 
(5000×50 = )370000 

 
 القيمة البيعية لألوراق:

 
(5000×60( + )4000×20 = )380000 

 
 3800%=1×380000عمولة السمسرة = 

 
  إذاً صايف القيمة البيعية

 
 =380000-3800=376200 
 

القيمة ( أكرب من 376200الحظ أن صايف القيمة البيعية )
 ( هذا الفرق يعترب ربح.370000الشرائية )

 
 عند تنفيذ عملية البيع:

 
من حـ/ مساسرة أ. مالية 

(380000-3800) 
 

 إىل حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
 

 )بصايف القيمة البيعية.
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6200 

 

 

 
6200 

 

 
 من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع

 
 إىل حـ/ أرابح وخسائر أ. مالية

 
 )إثبات أرابح أ. مالية مباعة(

 

 
891000 

 

 
 
 

 

873000 
18000 

 

 

 
 من حـ/ مساسرة أ. مالية

 
 إىل مذكورين

 
 حـ/ احلساابت اجلارية

 حـ/ عمولة بيع أ. مالية
 

 )تنفيذ عملية البيع(

10000 
 لألفراد 4000 6000للعمالء 

 
 

 150القيمة البيعية 
 

150×6000=900000 
 

عمولة السمسرة = 
900000×1=%9000 

 
عمولة البنك = 

900000×2=%18000 

 
 40القيمة البيعية

 
40×4000=160000 
 

عمولة السمسرة= 
160000×1=%1600 

 
عمولة البنك= 

160000×2=%3200 
158400 

 
 
 
 
 

 

 

155200 
3200 

 ـ/ مساسرة أ. ماليةمن ح
 

 إىل مذكورين
 حـ/ أماانت بيع أ. مالية

 
 عمولة بيع أ. ماليةحـ/ 
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155200 

 

 
 
 
 
 

155200 

 

 
 )تنفيذ عملية البيع(

 
 عند صرف األمانة:

 
 من حـ/ أماانت بيع أ. مالية

 
 إىل حـ/ الصندوق

 
 حل التمرين الثالث:

 قيود اليومية -
 
 منه

 

 له

 

 البيـان

 

 

 
103000 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

101000 

 
 احلساابت اجلاريةمن حـ/ 

 
 إىل مذكورين

 
حـ/ مساسرة أ. مالية 

(100000+1000) 
 

 حـ/ عمولة شراء أ. مالية

 
 ملحوظات:

 
  القيمة الشرائية لألسهم -1
 
 =20000×50 =100000 
 

عمولة السمسرة = 
100000×1=%1000 
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100000 

 
 
 

 

 

 
2000 

 

 
2000 

 
 
 

 
100000 

 
 
 
 
 

 
2000 

 

 
 )إثبات تنفيذ عملية الشراء(

 
 2000%= 2×100000عمولة البنك = 

 
103000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة العمولة× عمولة احلفظ = القيمة االمسية 
 
 =100000  ×2 = %2000 

 
من حـ/ أ. مالية أمانة )ابلقيمة 

 الشرائية(

 إىل حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
 

)قيد نظامي يثبت استالم البنك 
 لألوراق كأمانة(

 
 من حـ/ احلساابت اجلارية

 
 إىل حـ/ عمولة حفظ أ. مالية

 
39600 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
38800 

 
، 40000من حـ/مساسرة أ. مالية )

400) 
 

  إىل مذكورين
 

 حـ/ احلساابت اجلارية
 

 
  القيمة البيعية لألوراق =

 
 دج 40000= 40×1000

 
 400%= 1×40000عمولة السمسار = 

 
 800% = 2×40000عمولة البنك = 
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30000 

 

 

 
800 

 
 
 
 

 
30000 

 

 حـ/ عمولة بيع أ. مالية
 

 )تنفيذ عملية البيع(

 
 
 
 
 
 
 

 القيمة االمسية لألوراق املالية
 
 دج=  30×  1000= 

 
 من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة

 
 إىل حـ/ أ. مالية أمانة

)إلغاء القيد النظامي ابلقيمة االمسية 
 لألوراق املالية(

 
 

 حل التمرين الرابع
 

 قيود اليومية

 البيـان 

 

 له

 

 منه

 
  

 مالية ضمان سلفمن حـ/ أ. 
 

 
 إىل حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف

 

 
 

150000 

 

 
150000 
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 (ملقبولةقيد نظامي يثبت استالم البنك لألوراق ا)

 

 
 من حـ/ السلف بضمان أ. مالية

 
 إىل حـ/ الصندوق

 
 (إثبات ما مت سحبه من السلفة)

 
 
 

60000 

 

 
60000 

 

 من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
 

 الفوائد الدائنةإىل حـ/ 

 (حتميل السلف بقيمة الفوائد املستحقة)

 

 
 

30000 

 

30000 

 

 
 من حـ/ الصندوق

 
 إىل حـ/ السلف بضمان أ. مالية

 (إثبات ما مت سداده من السلفة)

 

 
 
 

35000 

 

 
35000 

 



 

104 
 

 متارين حملولة

 من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
 

  إىل حـ/ أ. مالية ضمان سلف
 

(35000×100/70 = 50000) 
 
 (إلغاء األوراق املالية املقابلة للجزء املسدد)

 من حـ/ أ. مالية أمانة
 

 إىل حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة

 (قيد نظام يثبت االحتفاظ ابألوراق)

 

 
 

50000 
 
 
 
 

 
50000 

 

50000 
 
 
 

 

 
50000 

 

 
 20000القيمة البيعية لألوراق 

 
 % الصايف2عمولة 

 
400 19600 

 
 
 

 املستحقالرصيد املدين  200 200
= 
 

 بنك مسسار على العميل

 (200-20000من حـ/ مساسرة أ. مالية )
 

 إىل مذكورين
 

 حـ/ السلف بضمان أ. مالية تنفيذ
 حـ/ عمولة بيع أ. مالية البيع

 

 
 (حـ/ احلساابت اجلارية )ابلفرق

 
 
 
 

18800 
0.200 

 
0.800 

 

19800 
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18800 

  
لألوراق مث يلغى القيد النظامي ابلقيمة االمسية 

 :املباعة
 

 من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
 

 إىل حـ/ أ. مالية ضمان سلف

 
 
 
 

 

18000 

 

 
 

 
18000 
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 خامتة
مبقياس  املتعلقة اجلوانب أهم السنة الثالثة ليسانس تبسيط للطلبة املوجهة املطبوعة من خالل هذه حاولنا

 هذا يف ابلغة أمهية من هلا ملا وكذا البنوك التجارية، للبنوك، األساسية املفاهيم تناولنا املطبوعة بداية يف حماسبة بنوك،
ا بتقدمي سالسل تطبيقية يتم من خالهلكما قمنا   احملاسبية اليت مست كل األقسام الينك،إىل العمليات  تطرقنا ثم  املقياس،

  خمتلف أقسام الينك. شرح خمتلف العمليات احملاسبية اليت جترى يف

 يستوجب ونذكر أنه املهم، املقياس هذا يف للطالب عمل مبسط تقدمي يف وفقنا قد نكون أن أنمل األخري ويف
 هذه يف وردت أخطاء أيم  عن نتأسف كما لشموليته، املقياس نظرا هذا يف البحث من املزيد الطالب على وينبغي

 هللا. إبذن تداركها على مستقبال سنعمل وليت ا املطبوعة،
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 .1996اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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