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 :تقديم 
منطقية لتلبيـة حاجـات ومتطلبـات التطـور تطورت المحاسبة عبر التاريخ كنتيجة 

والتقــدم   االقتصــادي واالجتمــاعي فــي عــالم المــال واألعمــال، ومـــع زيــادة مهــام 
وواجبات المحاسبة، فقد كان مـن أهـم مقومـات االرتقـاء بهـا وضـمان اسـتمراريتها 

 كعلم اجتماعي هو قدرتها الدائمة على االستجابة لتلك المتطلبات .
ـــدًا عـــن ذلـــك ، فقـــد شـــهد أيضـــًا تطـــورًا ولـــم يكـــن العمــــل ا لمصـــرفي بطبيعتـــه بعي

متســـارعًا فـــي مجـــال الخـــدمات التـــي يقـــدمها مـــن حيـــث تعـــددها وتنوعهـــا ومـــزيج 
منتجاتهـــــا والتقنيـــــة التـــــي يســـــتخدمها، لـــــذلك فقـــــد فرضـــــت هـــــذه التحـــــديات علـــــى 
المحاسبة تقديم إجابات للعديد من المشكالت المصرفية المعاصرة سـواء كان في 

لجـــة العمليـــات المصـــرفية الحديثـــة وتطورهـــا مـــن الـــنظم التقليديـــة إلـــى الـــنظم معا
 الحديثة ومتابعة االتجاهات اإلبداعية في العمل المصرفي الدولي.

لذلك جاء هذا المؤلف كعمـل جـاد وموفـق للتصـدي بالدراسـة والتحليـل المحاسـبي 
ـــات المصـــرفية ومنتجاتهـــا المتعـــددة ممـــا  أصـــبح مـــن لمعالجـــة كافـــة أوجـــه العملي

الضــــروري الســـــيما فــــي مرحلــــة التعلــــيم الجــــامعي للمتخصصــــين فــــي المحاســــبة 
والعلوم المالية والمصرفية من التعمق في دراسة العمليـات المصـرفية ومعالجاتهـا 

 المحاسبية ومواجهة المشكالت التي تطرح وتقديم الحلول المناسبة لها.
س العلميــــة مــــن ناحيــــة لقــــد كــــان إنجــــاز هــــذا الكتــــاب عمــــل متميــــز بكــــل المقــــايي

المواضــيع التـــي يتضــمنه ومنهجـــه وأدواتــه التحليليـــة وهــو مـــا أنجــزه المؤلـــف مـــن 
خــــالل اتســــاع وعــــاء تجميــــع معلوماتــــه بمثابرتــــه وتفانيــــه وٕاخالصــــه لموضــــوعه 
ولتخصصه والتي ال يدركها إال من تعمق في ذلك وما وفرته له خبرته ودراسـاته 

م المصرفية والمالية من خالل عمله كمؤسـس و السابقة تطبيقيًا ونظريًا في العلو 
كمســــئول لــــدائرة الرقابــــة علــــى البنــــوك فــــي ســــلطة النقــــد الفلســــطينية خــــالل فتــــرة 

ـــذ أواخـــر عـــام  م والتـــي شــــهدت ازدهـــارًا وتكـــامًال فـــي بعـــدها  1994تأسيســـها من



 د 
 

العربي واإلقليمي والدولي ، وكان لي شرف تأسيس وقيادة أعمالهـا والتـي امتـدت 
 سنوات.  8ر من إلى أكث

 
وفضًال عمـا سبق فإن هذا الكتاب يعد مرجعًا مصرفيًا و محاسبيًا متكامًال يحمل 
في طياتـه أيضـًا وضـع تصـور محاسـبي ذي معـالم إســالمية لعمليـات المصـارف 

 العمل المصرفي اإلسالمي. غايات وأهدافاإلسالمية ينطلق من 
جميع الدارسين الذين لـو سـاروا وسعادتي في هذا المرجع أنه سيعم بالفائدة على 

 على منهجه لتحققت قفزات بالغة في مسيرة العلم ونتائجه.
 
 
 أ.د. فـؤاد حمدي بسيسو



 ه 
 

 :مقدمة 
المحاســـبة هـــي لغـــة األعمـــال التـــي تقـــوم بقيـــاس وتوصـــيل المعلومـــات الماليـــة إلـــى 

ـــًا أو  مســـتخدمي تلـــك المعلومـــات ، فهـــي جـــوهر عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات ســـواء محلي
،  فعــالم المــال واألعمــال يشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن األنشــطة الحيويــة فــي الحيــاة دوليــاً 

االقتصــادية للمجتمعــات، وكــان مــن أبــرز هــذه األنشــطة العمليــات المصــرفية التــي 
فالبنوك تمثل صناعة ذات خصـائص فريـدة ومتميـزة وبالتـالي فـإن  تقوم بها البنوك.

لمحاسـبية لتلـك الصـناعة تختلـف بالضـرورة عـن غيرهـا مـن الصـناعات المعالجات ا
األخــرى، وقــد كــان مــع تطــور علــم المحاســبة كبقيــة العلــوم االقتصــادية واالجتماعيــة 
تلبيــة ألشــكال وحاجــات التقــدم االقتصــادي واالجتمــاعي انعكاســاته علــى تطــور هــذه 

الخدمـة التـي تقـدمها الصناعة حتى أصبح لها طابعها المميز في طبيعة المنـتج أو 
للمستهلك أو الجمهور، باإلضافة إلى تنـوع مـزيج الخـدمات والمنتجـات والتكنولوجيـا 

 المستخدمة وأدوات ووسائل التمويل والعمليات واألنشطة المصرفية وأيضًا الثقافة.

مــن هنــا نشــأت الحاجــة إلــى مؤلــف يشــرح المعالجــات المصــرفية المحاســبية والنظــام 
م فــــي الصــــناعة المصــــرفية، فمــــن حيــــث المبــــدأ فــــإن محاســــبة المحاســــبي المســــتخد

المصــارف مــا هــي إال تطبيــق للفــروض والمبــادئ المحاســبية وبالتــالي فهــي تتطلــب 
معرفة تامة بأصول وقواعد المحاسبة، باإلضافة إلى الفهم العميق لطبيعة العمليات 

ؤلــــف المصـــرفية وخصائصــــها المتميـــزة، لــــذلك رأينـــا أن تكــــون موضـــوعات هــــذا الم
جامعــة مانعــة لألســس العلميــة لمحاســبة المصــارف القائمــة اليــوم مــع مراعــاة تعــدد 
وتنوع وتقدم أنشطتها باإلضافة إلى المحاسبة في المصـارف اإلسـالمية التـي تسـتند 
إلــى فقــه المعــامالت اإلســالمية، لتشــكل معــًا مرجعــًا مفيــدًا لطــالب العلــم مــن ناحيــة 

ة في األدب المحاسبي والمصرفي المتعلق بهذه ولسد النقص التي تعاني منه المكتب
الموضوعات، آمليـن أن تتحقق الفائـدة المرجـوة بهـذا اإلسـهام لطلبـة العلـم والـراغبين 

 في اإلطـالع والمعرفة.
 التوفيق،،، وهللا ولي

  المؤلف                      
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The nature and characteristics  

banking industry 
 

  عمليـــــــــــات البنــــــــــوك وتطـورهانشأة. 
  فلسطيـــنتطور الجهاز المصرفي في. 
 فلسطيـــن هيكلية النظام المصرفي في. 
 أسئــــــــــــــــــــــلة و تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارين. 
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 الفصل األول

 الفصل األول
 الصناعة المصرفية طبيعتها وخصائصها 

 :مقدمة •
تعتبـــر صـــناعة ومهنـــة الصـــيرفة مـــن أقـــدم المهـــن حيـــث تعـــود إلـــى القـــرن الثـــامن 
عشـــــر المـــــيالدي، وتـــــدرج ظهورهـــــا بتتـــــابع العصـــــور، وقـــــد تطـــــورت العمليـــــات 
المصرفية خاللها وفقًا لحاجة كـل عصـر إلـى أن أخـذت شـكلها وتكوينهـا الحـالي 

 في أعمالها وأنشطتها. مع التطور والتكامل
  

فقــــد نشــــأت هــــذه الصــــناعة فــــي المــــدن اإليطاليــــة حيــــث بــــدأت بتبــــديل العمــــالت 
األجنبيــة بالعملــة المحليــة ثــم تطــورت إلــى قبــول الودائــع العينيــة والنقديــة بغــرض 
االحتفـــاظ بهـــا لـــدى الممارســـين لهـــذه المهنـــة، ومـــا أن كثـــرت األمـــوال لـــديهم بـــدأ 

اإلقراض لمن يحتاج إلى هذه األموال، ثم تطـورت  التفكير في منحها على سبيل
إلى االستفادة منها في تمويل عمليات التجـارة الخارجيـة والداخليـة، وقـد أدى هـذا 
التطــور إلــى نشــوء العملــة الورقيــة وتــداول المســتندات واإليصــاالت وأوامــر الــدفع 

كلت والتحــويالت واســتخدام الشــيكات وغيرهــا مــن أدوات الــدفع والقــبض والتــي شــ
 المادة األولية التي تتعامل معها البنوك في وقتنا الحاضر.

  
وتعود كلمة بنـك إلـى أصـل الكلمـة اإليطاليـة المعروفـة باسـم (بـانكو) وهـي تعنـي 
المنضــدة أو الطاولــة التــي كــان يجلــس عليهــا الصــيارفة فــي العصــور الوســطى، 

لنقــد بالنقــد) ويــتم عليهــا ممارســة عمليــات تبــديل العمــالت أو الصــرف (أي بيــع ا
إلــــى أن أصــــبح لهــــذه العمليــــات مــــدلوًال ماديــــًا وهــــيكًال إداريــــًا يتــــولى إتمــــام هــــذه 
األعمــال، فانتشــرت هــذه المهنــة وتوســعت، وأصــبح مــا يعــرف اآلن باســم (بنــك) 
وأصبح بإمكان كل مودع لألموال سحب أمواله من خالل إيصال وهو ما يسمى 

 بالشيك حاليًا.
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 تعريف البنك وخصائصه: •
يمكــن تعريــف البنــك بأنــه تــاجر ديــون (ديونــه وديــون غيــره)، وقــد عرفتــه  

بعـــض التشـــريعات ومنهـــا المشـــرع المصـــري بأنـــه شـــخص اعتبـــاري يكـــون عملـــه 
الرئيسي قبول الودائع مـن الجمهـور، كمـا عـرف أيضـًا بأنـه مكـان التقـاء األمــوال 

تخــذ مــن (عــرض األمــوال، مــع الطلــب عليهــا)، وعــرف كــذلك بأنــه المنشــأة التــي ت
 االتجار في النقود حرفة لها.

  
فمهمــة البنــك تنحصــر فــي مبادلــة تعهداتــه مــع ديــون الغيــر، فتعهــدات البنــك هــي 
عبــارة عــن ديــون البنــك للجمهــور وهــي تعنــي فــي هــذه الحالــة الودائــع الجاريــة أو 
الودائع تحت الطلـب أو األجـل، ولمـا كانـت هـذه التعهـدات المصـرفية أو الودائـع 

قــى قبــوًال عامــًا مــن جانــب أفــراد المجتمــع فــي الوفــاء بااللتزامــات، لــذلك الجاريــة تل
فـــــي  –اكتســـــبت هـــــذه الودائـــــع صـــــفة النقـــــود وأصـــــبحت تعـــــرف بصـــــفة خاصـــــة 

 -أهم أنواع النقود -المجتمعات المتقدمة التي توطدت فيها عادة الدفع بالشيكات
 فأطلق عليها نقود الودائع.

  
ـــديو  ـــى جانـــب الخصـــوم فـــي هـــذا وتتضـــح خاصـــة االتجـــار فـــي ال ـــا إل ن إذا نظرن

ميزانيـــة أي بنـــك ســـوف نجـــد أن هـــذا الجانـــب يمثـــل المطلوبـــات المســـتحقة علـــى 
البنك للغير أي (ديون البنك لصالح الجمهـور) وتتمثـل فـي الودائـع تحـت الطلـب 
أو ما يعرف بلغة البنوك بالحسابات الجارية (الدائنة) والودائع ألجـل أو بإخطـار 

 ر وهذه هي المصادر الثالثة الرئيسية لموارد البنك.أو ودائع التوفي
  

ويقابـــل ذلـــك فـــي جانـــب األصـــول كيفيـــة اســـتخدام البنـــك لمـــوارده وتتمثـــل بصـــفة 
أساســـية فـــي عمليـــات مـــنح االئتمـــان ســـواء اتخـــذت شـــكل قـــروض أو ســـلفيات أو 
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ــــون الجمهــــور لصــــالح  ــــة أو كمبيــــاالت مخصــــومة أي (دي ــــة مدين حســــابات جاري
 البنك).

مـــا تقـــدم أن الخاصـــية األساســـية ألي بنـــك تجـــاري هـــي قبولـــه للودائـــع ويتضـــح م
القابلــة للســحب عنــد الطلــب، وهــي الخاصــية التــي تميــز أي بنــك عــن المنشــآت 

 المالية األخرى التي ال تتلقى ودائع األفراد القابلة للسحب.
  

، هذه الخاصية التي تتميز بها البنوك التجارية لها أهميتهـا فـي النظـام المصـرفي
بحيــث لــو أطلقــت كلمــة (بنــك) دون تخصــيص يكــون المقصــود هــو بنكــًا تجاريــًا 

 وأصبحت تعرف عند رجـال االقتصاد (ببنوك الودائع).
  

لقد اعتاد األفراد على قبول تعهدات البنك مقام النقود واعتبارها نقـودًا، باإلضـافة 
ورت خاللهـا إلى أن خبرة البنوك عبر العصور والفتـرات الماليـة التـي نشـأت وتطـ

بـأن األمــوال المودعــة لــديها ال يقــوم أصـحابها بســحبها بالكامــل ممــا حفــز البنــوك 
إلــى االحتفــاظ بنســبة معينــة مــن هــذه الودائــع فــي صــورة احتيــاطي نقــدي (ســيولة 
نقدية) لمقابلة طلبات السحب اليومية من المودعين، ومن ثم إقـراض البـاقي إلـى 

ًا ما يقرره البنك المركزي (السـلطة النقديـة) الجمهور بعد األخذ في االعتبار أيض
 من نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي التي تودع لديه.

  
نعود إلى القول بأن ما استقر عليه األفراد من اعتبار ودائعهم لدى البنـوك نقـودًا 
والتزام البنوك باالحتفاظ باحتياطي نقدي على شكل سيولة في خزائنه، باإلضافة 

ه البنك المركزي من نسبة أخرى (احتياطي نقـدي إلزامـي) تـودع لـدى إلى ما يقرر 
البنـــك المركـــزي والتـــي تمثـــل كـــل منهـــا نســـبة معينـــة مـــن إجمـــالي ودائـــع العمـــالء 
(الخصوم اإلبداعية)، كل ذلك أعطى البنوك المقدرة على اشتقاق النقود، بمعنى 

ك التجارية (أي دينار في أحد البنو  1000أنه إذا قام شخص معين بإيداع مبلغ 
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ـــاطي النقـــدي (الســـيولة فـــي  ـــغ وكانـــت نســـبة االحتي زادت ودائـــع البنـــك بهـــذا المبل
خزائن المصرف والمبالغ المودعـة لـدى البنـك المركـزي كاحتيـاطي نقـدي إلزامـي) 

% مــثُال، فــإن ودائــع النظــام المصــرفي فــي مجموعــه 20إلــى جملــة الودائــع تبلــغ 
 5000بهـــذا المبلـــغ فقـــط وٕانمـــا تزيـــد بمبلـــغ (البنـــوك التجاريـــة مجتمعـــة)  ال تزيـــد 

دينار في أحد البنوك التجارية يؤدى إلـى زيـادة  1000دينار، أي أن إيداع مبلغ 
 1000دينـــار تحـــتفظ منهـــا البنـــوك بمبلـــغ  5000ودائـــع البنـــوك مجتمعـــة بمبلـــغ 
دينـار  4000%، وتقوم بـإقراض البـاقي وهـو 20دينار كاحتياطيات نقدية بنسبة 

 ر، ولتوضيح ذلك:إلى الجمهو 
  

دينـــار فـــي المصـــرف، وقـــام المصـــرف  1000نفـــرض أن عميـــل مـــا أودع مبلـــغ 
% علــى 80% كاحتياطيـات نقديـة وأقـرض البـاقي وقـدره 20باسـتقطاع مـا قيمتـه 

شكل حساب جاري مدين لعميل آخر الذي يقوم بدوره بتأسـيس مشـروع معـين أو 
إلى عميل ثالث حيث يقوم  يشتري مستلزمات لمشروعه....إلخ وذلك يدفع المبلغ

األخير بإيـداع المبلـغ الـذي تحصـل عليـه فـي حسـابه الجـاري فـي مصـرف آخـر، 
% مـن المبلــغ المـودع لديـــه أي 20حيـث يقــوم المصـرف اآلخــر باسـتقطاع نســبة 

) دينــار... وهكــذا تســتمر عمليــة 640) دينــار كاحتيــاطي ويقــرض البــاقي (160(
ن بنك إلى آخر ومنح القروض فـي كـل بنـك اإليداع واإلقراض وانتقال األموال م

لعمالئه حتى تزداد كمية الودائع في كـل مـدة إلـى أن تصـل إلـى أربعـة أضـعافها 
فــي شـــكل قـــروض ممنوحـــة لعمـــالء البنــوك المختلفـــة، وهـــذه القـــدرة علـــى اشـــتقاق 
النقود ال يستطيع أي بنك وحده القيـام بهـا بمفـرده ولكنهـا تتـأتى للبنـوك مجتمعـة، 

 اسطة المعادلة الرياضية التالية:ن حساب حجم الودائع المشتقة بو وعليه يمك
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 قيمة االحتياطي النقدي –الوديعة األولية                
 الودائع المشتقة =   

 نسبة االحتياطي النقدي             
 

 وهي حسب المثال السابق:
 

                            1000- 200 
 دينار 4000=    الودائع المشتقة =         
           20% 

راض فــــي البنــــوك ويمكــــن تمثيــــل مــــا يحــــدث مــــن خــــالل عمليــــات اإليــــداع واإلقــــ
 المختلفة كما يلي:

 
 االحتياطي المحتفظ به المبلغ المقرض المبلغ المودع البنك

 200 800 1000 أ

 160 640 800 ب

 128 512 640 ج

 102 410 512 د

 82 328 410 ه

 66 262 328 و

 52 210 262 ز

 42 168 210 ح

 34 134 168 ط
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 4000وهكـــذا تســـتمر تلـــك العمليـــات ويصـــبح إجمـــالي الودائـــع المشـــتقة تســـاوي 
دينار، ومـن الجـدير بالـذكر القـول بـأن التحلـيالت السـابقة مبنيـة علـى افتراضـات 

ـــــاة العمليـــــة،  ـــــي الحي ـــــات الســـــحب واإليـــــداع ف ـــــق عملي فكلمـــــا ابتعـــــدت هـــــذه تحق
ــــى اشــــتقاق  ــــوك عل ــــت قــــدرة البن ــــع الحيــــاة العمليــــة كلمــــا قل االفتراضــــات عــــن واق
االئتمان، كما تتوقف تلك القدرة أيضًا على تغيير نسبة االحتياطيات النقدية وأن 

 الجهاز المصرفي يعمل معًا.
  

إن عمليـــة اشـــتقاق النقـــود تـــتم عـــن طريـــق عمليـــة اإلقـــراض التـــي يمنحهـــا البنـــك 
فـراد بتعهـده بالـدفع عنـد الطلـب مبلغـًا معينـًا يقيـده فـي الحسـاب الجــاري الـدائن لأل

للشــخص الممنــوح لــه القــرض ليســتخدمه فــي الوفــاء بديونــه عــن طريــق الشــيكات 
التي يصدرها على حسابه في البنك، وبهذه الطريقة تستطيع المصـارف مجتمعـة 

 ي الوفاء والتداول.أن تشتق النقود (الودائع) التي تقوم مقام النقود ف

 تطور الجهاز المصرفي في فلسطين: •
يتكـــون الجهـــاز المصـــرفي فـــي فلســـطين مـــن ســـلطة النقـــد الفلســـطينية وعـــدد مـــن 

. ويعتبر هذا الجهاز وليد تطور تاريخي اتسم فـي واإلسالمية المصارف التجارية
البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة للظروف السياسـية التـي مـرت 
بهــا فلســطين، األمــر الــذي نشــأت معــه الحاجــة إلــى وجــود جهــاز مصــرفي قــوي 
قادر علـى أداء دوره فـي تنشـيط متطلبـات العمـل المـالي والمصـرفي واالقتصـادي 
في فلسطين، فجاء تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرتها الختصاصـاتها فـي 

نظـام المصــرفي م أمــرًا فرضـته الظـروف إلعــادة بنـاء ال1994شـهر كـانون األول 
 وفق أحدث األسس والمعايير وبما يضمن قوة وسالمة هذا الجهاز.
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وتمكنــت ســـلطة النقـــد الفلســـطينية خـــالل مــدة وجيـــزة مـــن عملهـــا تحقيـــق منجـــزات 
ملموســة علــى صــعيد العمــل المــالي والمصــرفي حيــث حــازت علــى اهتمــام العديــد 

ســتعراض ألهــم تطــورات مــن الهيئــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.  وفيمــا يلــي ا
م، والــدور اإليجــابي لســلطة النقــد 1948الجهــاز المصــرفي الفلســطيني منــذ العــام 

الفلسطينية في تطوير هذا الجهاز سواء من حيث عــدد المصــارف أو مـن حيـث 
 م.2013م وحتى نهايـة عـام 1994هيكلية الجهـاز المصرفي منذ العام 

 
 م:1948الفترة ما قبل عام  •

الفتــرة العديــد مــن المصــارف ومؤسســات التمويــل كــان مــن أبرزهــا عمــل فــي تلــك 
فــي مدينــة القــدس وانتشــرت فروعــه فــي  1930البنــك العربــي الــذي تأســس عــام 

) فـــروع فـــي كـــل مـــن القـــدس ويافـــا وحيفـــا 6العديـــد مـــن المـــدن الفلســـطينية بعـــدد (
يسي ونابلس وطولكرم وغزة، وذلك باإلضافة إلى البنك العثماني وكان مركزه الرئ

خارج فلسطين، ثم بنـك باركليز الذي عمـل كبنـك للحكومـة فـي فلسـطين وكوكيـل 
عــن مجلــس النقــد الفلســطيني، كــذلك الشــركة العقاريــة العربيــة والتــي تحولــت إلــى 
البنــك العقــاري العربــي، ثــم البنــك البريطــاني للشــرق األوســط وبنــك األمــة العربيــة 

ت التمويل األخرى وهي صندوق والبنك الصناعي العربي، باإلضافة إلى مؤسسا
 األمة وبيت المالي العربي وشركة التأمين العربية.

 م:1967م وحتى عام 1948الفترة من عام  •
واألنظمة األردنية، وقـد بلـغ عـدد  للقوانينتميزت هذه الفترة بتبعية الضفة الغربية 

) 32المصارف العاملة في الضفة الغربية خالل تلك الفترة ثمانية مصـارف لهـا (
فرعًا هي: البنـك العربـي، العقـاري العربـي، القـاهرة عمـان، العثمـاني (جرينـدليز)، 

 األردن، األهلي األردني، إنترا ( المشرق)، البريطاني للشرق األوسط.
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فقد خضع فـي تلـك الفتـرة لـإلدارة المصـرية، حيـث كـان العمـل يـتم  أما قطاع غزة
وفقــًا للقــوانين واألنظمــة والتعليمــات المصــرية.  وقــد بلــغ عــدد المصــارف العاملــة 

) فــروع هـــي: فلســـطين، 7فــي قطـــاع غــزة خـــالل تلــك الفتـــرة ســـتة مصــارف لهـــا (
 الزراعي. البنك العربي، العقاري العربي، اإلسكندرية، األمة، شـركة التسليف

 م:1993م وحتى عام 1967الفترة من عام  •
شـــهدت هـــذه الفتـــرة إغـــالق المصـــارف العاملـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 
نتيجــــة لالحــــتالل اإلســــرائيلي وقيــــام المصــــارف اإلســــرائيلية بفــــتح فــــروع لهــــا فــــي 
فلســـطين ومزاولتهـــا العمـــل المصـــرفي فـــي المنـــاطق الفلســـطينية حيـــث بلـــغ عـــدد 

سـرائيلية العاملـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة سـتة مصـارف لهـا المصارف اإل
 ) فرعًا.39(

وانحصـــر عمـــل هـــذه المصـــارف فـــي تســـهيل عمليـــات التبـــادل التجـــاري مـــا بـــين 
الضفة الغربية وقطاع غزة مـن ناحيـة وٕاسـرائيل مـن ناحيـة أخـرى. واسـتمر تواجـد 

ايـــة االنتفاضـــة المصـــارف اإلســـرائيلية فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة حتـــى بد
األولى، حيث واجهت تلك المصارف رفضًا جماهيريا أدى إلى إغالقهـا باسـتثناء 
فرع مصرف ميركانتيل ديسكونت في مدينة بيت لحـم الـذي اسـتمر بالعمـل لغايـة 

 م.2000شهر كانون أول (ديسمبر) 
 

م تم السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة نشاطه في مدينة غزة، 1981وفي عام 
م وبعد أن سمح له 1989أنه منع من التفرع في مدينـة خانيونس.  وفي عام  إال

 م إلى خمسة فروع.1993بالتفرع ارتفع عدد فروعه لتصل مع نهاية عام 
 

عمــان بمزاولــة نشــاطه فــي مدينــة نــابلس،  -ســمح لبنــك القــاهرة 1986وفــي عــام 
نية، حيــث بلــغ ليمتــد نشــاطه فيهــا بعــد إلــى العديــد مــن المــدن والتجمعــات الفلســطي



طبيعة الصناعة المصرفية وخصائصها                                                       
      
 

11 
 

 الفصل األول

م ثمانية فروع.  ويالحظ أن طبيعة عمل هذه 1993عدد فروعه حتى نهاية عام 
المصارف في تلك الفترة كانت مقيدة وغير قادرة علـى القيـام بمهمـة الوسـيط بـين 
المـــدخرين والمســــتثمرين، إذ اقتصــــر عملهــــا فقــــط علــــى مهمــــة تســــهيل العمليــــات 

 التجارية وحفظ الودائع.
لمصــارف عمــل فــي تلــك الفتــرة العديــد مــن مؤسســات اإلقــراض وٕالــى جانــب هــذه ا

المتخصصــة مثــل: مؤسســة التنميــة المتخصصــة، مجموعــة التنميــة االقتصــادية، 
األردنيـــة المشـــتركة التـــي قـــدمت الكثيـــر مـــن الـــدعم  –وكـــذلك اللجنـــة الفلســـطينية 

 للمشاريع اإلسكانية في فلسطين.

 م:31/12/1994م وحتى 1/1/1994الفترة من  •
ت الفتــرة التــي أعقبــت التوقيــع علــى االتفاقيــة االقتصــادية فــي بــاريس بتــاريخ شــهد
م العديـــد مـــن التحـــوالت السياســـية واالقتصـــادية، فقـــد نصـــت المـــادة 29/4/1994

الرابعة من هذه االتفاقية على حق السلطة الوطنية الفلسطينية في إنشـاء (سـلطة 
يم السياسـات النقديـة فـي نقد فلسطينية) يكون لها مهام وصـالحيات تطبيـق وتنظـ

 م.1/12/1994فلسطين، وتم اإلعـالن عن تأسيسها بتاريخ 
وفــي تلــك الفتــرة تــم الســماح للعديــد مــن المصــارف بإعــادة تشــغيل مقارهــا  

السابقة، إضافة إلى افتتاح مصارف جديدة، حيث ارتفـع عـدد المصـارف العاملـة 
) فرعــًا، 34لهــا ( ) ثمانيــة مصــارف8م إلــى (1994فــي فلســطين فــي نهايــة عــام 

) مصــارف أجنبيــة لهــا 6) فــروع، و(9) مصــرف وطنــي لهمــا (2موزعــة مــا بــين (
 ) فرعًا.25(

 م:31/12/1995م وحتى1/1/1995الفترة من  •
تميـــزت هـــذه الفتـــرة بتزايـــد الطلـــب علـــى افتتـــاح مصـــارف جديـــدة وفـــروع إضـــافية 

) 23) مصــارف جديــدة و(8لمصـارف عاملــة، حيـث تمــت الموافقـة علــى افتتـاح (
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) مصــرفًا لهــا 16فرعــًا، ليرتفــع بــذلك عــدد المصــارف العاملــة فــي فلســطين إلــى (
%) مـــن إجمـــالي 37.5) مصـــارف وطنيـــة أي مـــا نســـبته (6) فرعـــًا، منهـــا (57(

%) من إجمالي الفـروع.  فـي 24.56) فرعًا أي ما نسبته (14المصارف، ولها (
نســــــبته ) مصــــــارف أي مــــــا 10حــــــين ارتفــــــع عــــــدد المصــــــارف األجنبيــــــة إلــــــى (

%) 75.44) فرعــًا أي مــا نســبته (43%) مــن إجمــالي المصــارف، ولهــا (62.5(
 من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.

 م:31/12/1996م وحتى 1/1/1996الفترة من  •
) 4بلــغ عــدد المصــارف والفــروع التــي تــم التــرخيص لهــا خــالل تلــك الفتــرة أربعــة (

الكلــي للمصــارف العاملــة فــي ) فرعــًا، ليصــبح بــذلك العــدد 14مصــارف جديــدة و(
) مصـارف وطنيـة أي مـا نسـبته 8) فرعـًا، منهـا (71) مصرفًا لها (20فلسطين (

%) مـن 38.17) فرعًا أي ما نسـبته (20%) من إجمالي المصارف، ولها (40(
) مصـرفًا 12إجمالي الفروع.  وفي المقابـل ارتفـع عـدد المصـارف األجنبيـة إلـى (

) فرعـــًا أي مـــا نســـبته 51المصـــارف، ولهـــا ( %) مـــن إجمـــالي60أي مـــا نســـبته (
 %) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.71.83(

 م:31/12/1997م وحتى 1/1/1997الفترة من  •
) فرعــًا، ليرتفــع بــذلك 18تــم التــرخيص خــالل هــذه الفتــرة لمصــرف جديــد واحــد و(

) فرعــًا، منهـــا 89) مصــرفًا لهـــا (21عــدد المصــارف العاملـــة فــي فلســـطين إلــى (
%) مـن إجمـالي المصـارف، ولهـا 42.86) مصارف وطنية تشـكل ما نسبته (9(
مقابل لـم يطـرأ %) من إجمالي الفروع.  وفي ال32.58) فرعًا أي ما نسبته (29(

أي تغيـــر يــــذكر علــــى عــــدد المصــــارف األجنبيــــة مقارنــــة بــــالفترة الســــابقة، حيــــث 
%) مــن 57.14) مصــرفًا ولتشــكل مــا نســبته (12حافظــت علــى عــددها البــالغ (
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%) مـــن إجمــــالي 67.41) فرعــــًا أي مـــا نســــبته (60إجمـــالي المصــــارف، ولهـــا (
 الفروع العاملة في فلسطين.

 م:31/12/1998تى م وح1/1/1998الفترة من    •
) فرعــًا، ليرتفــع بــذلك 16تــم التــرخيص خــالل هــذه الفتــرة لمصــرف جديــد واحــد و(

) فرعـًا، موزعـة 105) مصـرفًا لهـا (22عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى (
ما بين المصارف الوطنية التي حافظت على نفس عددها مقارنـة بـالفترة السـابقة 

%) من إجمالي المصارف، ولها 40.91ه () مصارف ولتشـكل ما نسبت9البالغ (
%) من إجمالي الفروع.  وفي حين ارتفع عدد 38.10) فرعًا أي ما نسبته (40(

%) مـن إجمـالي 59.09) مصرفًا تشكل مـا نسـبته (13المصارف األجنبية إلى (
%) مـــن إجمـــالي الفـــروع 61.90) فرعـــًا أي مـــا نســـبته (  65المصـــارف، ولهـــا (

 العاملة في فلسطين.

 م:31/12/1999م وحتى 1/1/1999فترة من ال •
) 12تميزت هـذه الفتـرة بالتوسـع فـي عـدد الفـروع العاملـة، حيـث تـم التـرخيص لــ (

) فرعــــًا، مــــع 117فرعــــًا جديــــدًا ليرتفــــع عــــدد الفــــروع العاملــــة فــــي فلســــطين إلــــى (
المحافظة على عدد المصارف عند نفس مستواه مقارنـة مـع الفتـرة السـابقة البـالغ 

) فرعـــًا، 50فًا.  وبـــذلك ارتفـــع عـــدد فـــروع المصـــارف الوطنيـــة إلـــى () مصـــر 22(
%) مــن إجمــالي الفــروع.  فــي حــين ارتفــع عــدد فــروع 42.74مشــكًال مــا نســبته (

%) مـن إجمـالي 57.26) فرعـًا، مشـكًال مـا نسـبته (67المصارف األجنبيـة إلـى (
 الفروع العاملة في فلسطين.

 م:31/12/2000م وحتى 1/1/2000الفترة من  •
) مصـرفًا لهـا 21بلغ عـدد المصـارف العاملـة فـي فلسـطين فـي نهايـة هـذه الفتـرة (

) فرعًا، موزعة ما بين المصارف الوطنية التي حافظت على مستواها كمـا 120(
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%) مـن إجمـالي 42.86) مصارف ومشكلة مـا نسـبته (9في الفترة السابقة عند (
إجمــــالي الفــــروع.  %) مــــن 40.90) فرعــــًا أي مــــا نســـبته (52المصـــارف، ولهــــا (

) مصـرفًا لتشـكل مـا نسـبته 12وفي المقابل تراجع عدد المصارف األجنبيـة إلـى (
%) 59.09) فرعًا أي ما نسـبته (68%) من إجمالي المصارف، ولها (57.14(

 من إجمالي الفروع في فلسطين.
ويعزي سبب انخفـاض عـدد المصـارف األجنبيـة العاملـة فـي فلسـطين خـالل هـذه 

يــام ســلطة النقــد الفلســطينية بــإغالق مصــرف (ميركانتيــل ديســكونت) الفتــرة إلــى ق
 في مدينة بيت لحم لعدم التزامه بالتعاميم والتعليمات الصادرة عنها.

 م:31/12/2001م وحتى 1/1/2001الفترة من  •
) مصــرفًا لهــا 22عـــاد وارتفــع عــدد المصــارف العاملــة فــي نهايــة هــذه الفتــرة إلــى (

رخيص للمؤسســــة المصــــرفية الفلســــطينية كمؤسســــة ) فرعــــًا، حيــــث تــــم التــــ126(
) مصـارف وطنيـة مشـكلة مـا 10متخصصة.  وتوزعت هـذه المصـارف مـا بـين (

) فرعــــًا أي مــــا نســــبته 58%) مــــن إجمــــالي المصــــارف، ولهــــا (45.45نســــبته (
) مصـــــرفًا أجنبيـــــًا مشـــــكلة مـــــا نســـــبته 12%) مـــــن إجمـــــالي الفـــــروع، و(46.03(
) فرعًا أي ما 68املة في فلسطين، ولها (%) من إجمالي المصارف الع54.55(

 %) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.53.97نسبته (

 م:31/12/2002م وحتى 1/1/2002الفترة من  •
) مصـرفًا تعمـل مـن خـالل 21بلغ عدد المصـارف العاملـة فـي نهايـة هـذه الفتـرة (

فلسـطينية، ) فرعًا موزعة علـى كافـة المحافظـات ال127شبكة من الفروع عددها (
%) مــن إجمــالي المصــارف، 47.62) مصــارف وطنيــة أو مــا نســبته (10منهــا (
) مصــــرفًا 11%) مــــن إجمــــالي الفــــروع، و(46.46) فرعــــًا مــــا نســــبته (59ولهــــا (

) فرعــًا، 68%) مــن إجمــالي المصــارف، ولهــا (52.38أجنبيــًا مشــكلة مــا نســبته (
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فلسـطين.  ويالحـظ  %) من إجمالي الفروع العاملة في53.54مشكلة ما نسبته (
في هذه الفترة تراجع عدد المصارف األجنبية العاملة في فلسطين نتيجة إلغالق 

 م.30/1/2002مصرف ستنادرد تشارتر (جريندليز) فرعه في رام اهللا بتاريخ 
 م:31/12/2003م وحتى 1/1/2003الفترة من  •

شــبكة فــروع ) مصــرفًا لهــا 21بلــغ عــدد المصــارف العاملــة فــي نهايــة هــذه الفتــرة (
) فرعــًا وهــي نفــس عــدد المصــارف المفتوحــة ســابقًا باســتثناء زيــادة 133عــددها (

) فرع لبنك 2) فروع ومكاتب للبنك العربي وعدد (3عدد الفروع حيث تم افتتاح (
 األردن وفرع واحد لبنك القدس للتنمية واالستثمار.

 م:31/12/2005م وحتى 1/1/2004الفترة من  •
) مصـــرفًا بشـــبكة فـــروع 21املـــة فـــي نهايـــة هـــذه الفتـــرة (بلـــغ عـــدد المصـــارف الع

) فرعـــًا، ويالحـــظ اســـتقرار عـــدد المصـــارف العاملـــة باســـتثناء زيـــادة 135عـــددها (
م أحــدهما لبنــك فلســطين 2013عــدد الفــروع حيــث تــم افتتــاح فــرعين خــالل العــام 

 واآلخر للبنك اإلسالمي العربي.
تــم إجــراء عمليــة شـــراء  2013هــذا ومــن الجــدير بالــذكر أنــه خـــالل شــهر يوليــه 

مــن قبــل البنــك اإلســالمي  –المعــامالت اإلســالمية  –لفــروع بنــك القــاهرة عمــان 
 .الفلسطيني

  
  31/12/2013وحتى  1/1/2006الفترة من: 
) عـــدد 31/12/2013بلـــغ عـــدد المصـــارف العاملـــة فـــي نهايـــة العـــام الجـــاري ( 
) 192) فرعـــًا ومكتبـــًا منهـــا (235) مصـــرفًا بشـــبكة فـــروع ومكاتـــب بلغـــت (17(

، ويعـود هـذا ) فرعـًا ومكتبـًا فـي قطـاع غـزة43فرعًا ومكتبًا في الضـفة الغربيـة و(
خــالل الفتــرة  التراجــع فــي عــدد المصــارف إلــى بعــض حــاالت الــدمج التــي حــدثت

 ، ويوضح الجدول التالي أسماء البنوك العامة في فلسطين:المذكورة
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 البنوك األجنبية البنوك الوطنية

 البنك العربي. .1 بنك فلسطين. .1
البنـــــــــــــــــــــــــــك التجـــــــــــــــــــــــــــاري  .2

 الفلسطيني.
 بنك القاهرة عمان. .2

بنــــــــــــــــــــــــــك االســــــــــــــــــــــــــتثمار  .3
 الفلسطيني.

 بنك األردن. .3

 بنك االسكان للتجارة والتمويل. .4 العربي.البنك اإلسالمي  .4
 البنك التجاري األردني. .5 البنك الوطني اإلسالمي. .5
 بنك اإلتحاد. .6 بنك القدس. .6
 البنك األردني الكويتي. .7 البنك اإلسالمي الفلسطيني. .7
 البنك األهلي األردني. .8  
 البنك العقاري المصري. .9  
 .HSBCبنك  .10  
 

مـن خـالل الجــدول السـابق يالحـظ مــدى األهميـة الكبيـرة التــي توليهـا سـلطة النقــد 
الفلسـطينية لضــمان إيصـال الخدمــة المصـرفية إلــى كافـة التجمعــات السـكانية فــي 

انتشار الفروع فـي المنـاطق ذات عدد البنوك و فلسطين عن طريق السماح بزيادة 
 .الكثافة السكانية والمناطق ذات النشاط االقتصادي
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من جهـة أخـرى فقـد كانـت الخطـوة الكبيـرة فـي تطـور العمـل المصـرفي هـي عبـر 
م، وجــاء 1994تأســيس ســلطة النقــد الفلســطينية فــي شــهر كــانون أول (ديســمبر) 

 إنشاء هذه السلطة النقدية الستكمال إحداث جهاز مصرفي ونقدي وطني.
أهمها مقاصـة الشـيكات وتقوم سلطة النقد الفلسطينية بتقديم العديد من الخدمات 
الشـــيقل، مـــن  -الـــدينار -بــالعمالت الثالثـــة المتداولـــة فــي فلســـطين وهـــي الــدوالر

خالل غرفة المقاصة الرئيسية في كل من غزة ورام اهللا والمكاتب األخرى التابعة 
م المنشـــور فـــي جريـــدة 1997) لســـنة 2لهـــا، وقـــد حـــدد قـــانون ســـلطة النقـــد رقـــم (

م) أهــداف ســلطة النقــد 1998بتــاريخ ينــاير لســنة  21الوقــائع الفلســطينية (العــدد 
 بما يلي: 

 ضمان سالمة العمل المصرفي. -
 الحفاظ على االستقرار النقدي. -

 تشجيع النمو االقتصادي وفقًا للسياسات العامة للسلطة الوطنية. -

 
 لوسـائل التـي ولتحقيق هذه األهداف فقد حـدد القـانون الوظـائف وا

 يجب القيام بها وهي:
ـــد الـــوطني والمســـكوكات وفقـــًا للشـــروط ممارســـة  • امتيـــاز إصـــدار النق

واألوضــــاع التــــي يقررهــــا القــــانون الخــــاص بإصــــدار النقــــد وتــــأمين 
 االحتياطي الضروري لذلك.

تنظــــيم األنشــــطة المصــــرفية وٕاصــــدار وٕالغــــاء تــــراخيص المصــــارف  •
 والرقابة واإلشراف عليها وفرض الغرامات.

 إعداد ونشر ميزان المدفوعات. •

 سيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانونًا.توفير ال •

وضـــع وتنظــــيم السياســـات النقديــــة واالئتمانيـــة والسياســــات الخاصــــة  •
 بالتعامل بالنقد األجنبي.
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االحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنيـة مـن الـذهب والعمـالت األجنبيـة  •
 وٕادارته.

 تقديم المشورة المالية واالقتصادية للسلطة الوطنية. •

 الوكيل المالي للسلطة الوطنية داخل فلسطين وخارجها. القيام بوظيفة •

وضع وتنفيذ األنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفـل المحافظـة علـى  •
 جهاز مصرفي فعال ومأمون.

تنظــيم كميـــة االئتمـــان ونوعيتـــه وكلفتــه ليتجـــاوب مـــع متطلبـــات النمـــو  •
 االقتصادي واالستقرار النقدي وفقًا ألحكام القانون.

كمقـــــــــرض للمصـــــــــارف المرخصـــــــــة ومؤسســـــــــات اإلقـــــــــراض العمـــــــــل  •
المتخصصـــة والشـــركات الماليـــة ومراقبتهـــا بمـــا يكفـــل ســـالمة مراكزهـــا 

 المالية وحماية حقوق المودعين.

ــــة  • ــــة وصــــناديق التنمي تنظــــيم نشــــاط مهنــــة الصــــيرفة والشــــركات المالي
 واالستثمار وٕاصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة واإلشراف عليها.

بأي أعمال أخرى يعهد بها إليهـا بمقتضـى أي تشـريع أو قـانون القيام  •
 أو اتفاقية وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 
هذا وتظهر فعالية ودور السياسة النقدية والرقابية من خالل قيام السـلطة النقديـة 
بتطبيــق أدواتهــا النقديــة واإلشــرافية علــى البنــوك، فمــثًال يســتطيع البنــك المركــزي 

تحكم في عرض النقد لكبح جمـاح التضـخم مـن خـالل تغييـر نسـبة االحتيـاطي ال
النقدي اإللزامي عندما يقرر رفع هذه النسـبة والعكـس صـحيح، كمـا يتـولى البنـك 
المركـــــزي اســـــتخدام أدواتـــــه النقديـــــة األخـــــرى للـــــتحكم فـــــي السياســـــات االئتمانيـــــة 

 والمصرفية على النحو الذي يسمح به القانون.
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ركـزي أيضـًا وظيفـة هامـة وهـي وظيفـة اإلشـراف والرقابـة علـى الجهـاز وللبنك الم
 -ofالمصرفي من خالل قيامه بأعمـال التفتـيش والرقابـة المكتبيـة (اإلحصـائية) 

site-  باإلضافة إلـى الرقابـة والتفتـيش الميـدانيon- site  والتـي سـنتعرض لهمـا
 بالتفصيل ضمن هذا الكتاب إن شاء اهللا.
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 أسـئلة وتمارين

 
 عرف المصرف التجاري التقليدي والمصرف اإلسالمي؟ .1
 ما هي أهـم وظائف ومهام البنك المركزي؟ .2

 ما هي أنواع البنوك؟ .3

 ما هي أهم وظائف البنك التجاري؟ .4

 ما هي مصادر األموال واستخداماتها في البنوك؟ .5

 بين نشأة البنوك وأسباب تطورها؟ .6

 فلسطين.ناقش تطور العمل المصرفي في  .7

 ما هو رأيك في هيكلية الجهاز المصرفي في فلسطين؟ .8

 بين كيف يمكن أن يقوم البنك باشتقاق النقود؟ .9

نــــــاقش دور أدوات السياســــــة النقديــــــة فــــــي الــــــتحكم فــــــي عــــــرض النقــــــد  .10
 والسياسات االئتمانية والمصرفية؟

ـــة السياســـة النقديـــة للســـلطة النقديـــة فـــي  .11 مـــا هـــو رأيكـــم فـــي مـــدى فاعلي
 غياب العملة الوطنية الفلسطينية؟ فلسطين في ظل

 



          
 

 
 

 
  

2 

 ثانيالفصل ال

 التنظيم اهليكلي واإلداري

 واحملاسبي للبنوك 
 



          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وظائف البنوك والخدمـــــات التي تقدمها. -

 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك. -

 للبنـــــــــــــوك.األشـــــــــــــــــــكال التنظيـــــميـة  -

 الهيكـــل اإلداري والتنظـــــــــيمي للبــــــــنك. -

 النظــام المحاســـــــــــــــبي في البنــــــــــــوك. -

 خصائص النظام المحاسبي في البنوك. -

 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر تمويـل البنــــــــــــــك. -

 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــارين. -
 

 التنظيم اهليكلي واإلداري

 واحملاسبي للبنوك 
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 الفصـل الثاني
 التنظيم الهيكلي واإلداري والمحاسبي للبنوك

 وظائف البنوك والخدمات التي تقدمها: •
 

إذ تتوســط بــين المــدخرين الــذين تعتبــر البنــوك إحــدى مؤسســات الوســاطة الماليــة 
لديهم الفـائض فـي األمـوال والمسـتثمرين الـذين يرغبـون فـي الحصـول علـى المـال 
لدعم وتمويل استثماراتهم. وبالتالي فإن هذه المؤسسات وعلى رأسها البنوك تقـوم 
بحشــــد المــــدخرات وتجميعهــــا والعمــــل علــــى ضــــخها فــــي جســــم االقتصــــاد بهــــدف 

ثقـة واألمــان أمـر هـام فــي العمليـة المصـرفية بهــدف تنميتـه، وعليـه فــإن عنصـر ال
تشـــجيع المـــدخرين علـــى إيـــداع أمـــوالهم فـــي هـــذه المؤسســـات وهـــو مـــا يجـــب أن 
تحرص عليه تلـك المؤسسـات أيضـًا باعتبـاره العنصـر الحاسـم فـي األمـر خاصـة 
عنــدما يشــعر المــودع بــأن أموالــه التــي أودعهــا فــي البنــك ســتعود إليــه ثانيــة حــين 

 ى جانب ذلك تقوم البنوك بعدة وظائف أهمها:يطلبها، وٕال
ادخـــار ألجـــل، وبإشـــعار،  -فـــتح الحســـابات الجاريـــة وقبـــول الودائـــع (جاريـــة .1

 حسابات توفير).
 -مــنح التســهيالت االئتمانيــة علــى مختلــف أنواعهــا (حســابات جاريــة مدينــة .2

 سلف...الخ). -قروض

 تحصيل األوراق التجارية وخصمها واالحتفاظ بها. .3

 األوراق المالية لمحفظة البنك ولصالح عمالئه. بيع وشراء .4

تقديم التسهيالت االئتمانية غير المباشرة كفتح االعتمادات المسـتندية وتقـديم  .5
 خطابات الضمان المصرفية، وتمويل عمليات التجارة الخارجية.

التعامــــل بــــالعمالت األجنبيــــة بيعــــًا وشــــراًء وبيــــع وشــــراء الشــــيكات الســــياحية  .6
 لية والخارجية.والحواالت الداخ
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 القيام بعمليات اإلصدار األولى لألسهم والسندات للشركات المساهمة. .7

تـــأجير الصـــناديق اآلمنــــة لعمالئهـــا لحفـــظ المســـتندات والمجـــوهرات واألشـــياء  .8
 الثمينة.

 أهداف البنوك: •
تسعى البنوك التجارية إلى تحقيق عدة أهداف على درجة كبيرة من األهميـة   

 وهي:

 : Profitabilityهدف الربحية  .1
تقتضي طبيعة عمل البنك لدى قبوله الودائع من األفراد دفع عوائد لهم عن هـذه 
الودائع سواء حقـق البنـك إيـرادًا أم لـم يحقـق، لـذلك وٕان هـذا الوضـع يفـرض علـى 
البنـــك العمــــل لتحقيـــق أقصــــى درجـــة مــــن الربحيـــة مــــن خـــالل تعظــــيم اإليــــرادات 

 وتقليص النفقات.
 : Safetyهدف األمـان  .2

يهـدف البنـك مــن خـالل مباشــرة نشـاطه العمــل علـى تعظــيم قيمـة رأس المــال ألن 
أيــة خســارة يقــع فيهــا البنــك يعنــي التهــام جــزء مــن أمــوال المــودعين ممــا قــد يــؤدي 
إلــى إفــالس البنــك، األمــر الــذي يدفعــه إلــى تــوفير أكبــر قــدر ممكــن مــن األمــان 

 رة العالية.للمودعين من خالل تجنب تمويل المشروعات ذات الخطو 
 : Liquidityهدف السيولة  .3

تفــرض طبيعــة العمــل المصــرفي والعالقــة مــع المــودعين تــوفر ســيولة كافيــة لــدى 
المصرف تمكنه من أداء التزاماته بشكل آني، فالبنوك التجارية ال يمكنهـا تأجيـل 

 سداد ما عليها من التزامات للغير (المودعين) لفترة زمنية.
يالحــظ وجــود تعــارض بــين تحقيــق األهــداف المــذكورة ممــا  قوبنــاء علــى مــا ســب

يشـكل مشـكلة لــإلدارة المصـرفية، فمــثًال يمكـن للمصــرف تحقيـق درجــة عاليـة مــن 
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الســيولة باحتفاظــه بنقديــة كبيــرة فــي خزائنــه ممــا يعنــي انخفــاض هــدف الربحيــة، 
 وفي نفس الوقت فإن البنك يمكنـه توجيـه أموالـه نحـو اسـتثمارات عاليـة المخـاطر
لغرض زيادة الربحية ولكنه بذلك يكون قد عرض أموالـه إلـى مخـاطر عاليـة ممـا 
قد ينجم عنه خسائر رأسمالية كثيرة، األمـر الذي يؤدي إلى تدمير الهـدف الثـاني 
وهو تحقيق األمان ألموال المودعين، ولتحقيق التوازن وعــدم التعـارض بـين هـذه 

ـــث األهـــداف نجـــد أن الهـــدف األول يخـــدم المســـاهمي ن وأمـــا الهـــدف الثـــاني والثال
فيخــدم المــودعين، األمــر الــذي يــدعو إلــى التــدخل التشــريعي لحســم هــذه المســألة 

 من خالل ما تصدره السلطة النقدية من ضوابط وتعليمات في هذا الخصوص.

 األشكال التنظيمية للبنوك: •
 :Branch Banksبنوك متفرعة  .1

ـــاطق  ـــك عـــدد مـــن الفـــروع المنتشـــرة فـــي من وهـــي البنـــوك ذات الفـــروع والتـــي تمتل
 Head Officeجغرافيـــة ويـــتم إدارتهـــا مـــن خـــالل مركـــز رئيســـي (إدارة عامـــة) 

ويكــون لهــا مجلــس إدارة واحــد، وتســتطيع اإلدارة العامــة لهــذا الشــكل مــن البنــوك 
ة وانتقال األموال بين تحقيق االستقالل األمثل لمواردها والتحكم في حركة السيول

الفــروع، باإلضــافة إلــى خلــق جــو تنافســي فيمــا بينهــا ومــع الفــروع المنتشــرة لبنــوك 
أخــــرى بغيــــة تطــــوير خــــدمات البنــــك وجــــذب أكبــــر عــــدد مــــن العمــــالء وتســــويق 
منتجاتــه، باإلضــافة إلــى إســهامها فــي زيــادة قاعــدة العمـــالء وتنوعهــا ســواء علــى 

 صعيد المودعين أو المستثمرين.
 

 :Unit Banksنوك مفردة ب .2
وهـــي البنـــوك التـــي ليســـت لهـــا فـــروع، وعـــادة مـــا تتصـــف تلـــك البنـــوك بمحدوديـــة 
أنشــطتها وتركيزهــا فــي مجــاالت محــددة تكــون عاليــة الســيولة كاالســتثمارات فــي 
األوراق المالية واألوراق التجارية إلى جانب األصـول أو األنشـطة األخـرى عاليـة 

 أو متوسطة السيولة.
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 :E- Banksإللكترونية البنوك ا .3
وهي البنوك التي تعتمد على أساليب التقنية الحديثة في تقديم خـدماتها للعمـالء، 
حيث تستطيع تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة دون توقف وبدون عمالة بشرية 
وذلــــك علــــى مــــدار الوقــــت وتؤســــس علــــى الحاســــبات اآلليــــة، وهــــي ذات انتشــــار 

، وفيمـا يلـي أهـم تلـك Computer Based Delivery Outletsومنافـذ واسـعة 
 -المنافذ:

 :Automated Teller Machinesآالت الصرف الذاتي  -
مــن أكثــر الوحــدات اإللكترونيــة انتشــارًا فــي  ATMتعتبــر آالت الصــرف الــذاتي 

مجـــال تقـــديم الخـــدمات المصـــرفية، وقـــد زاد انتشـــار واســـتخدام تلـــك اآلالت بعــــد 
مجــال تصــنيع تلــك اآلالت، وزيــادة الطلــب  للحاســبات اآلليــة IMBدخــول شــركة 

عليها خاصة بعدما تبين أن تكلفة الخدمة المصرفية المؤداة بواسطتها تقـل كثيـرًا 
عـــن تكلفـــة الخدمـــة المؤديـــة مـــن خـــالل مبنـــى البنـــك، وتســـتطيع تقـــديم خـــدمات 
متنوعة مثل عمليات السحب النقدي، واإليداع النقدي، وٕايداع الشـيكات، وكشـف 

 يان األرصدة، وغيره.الحساب، وب
ويعتمد مفهوم عمل تلك اآلالت على وجود اتصـال بـين الحاسـب الرئيسـي للبنـك 
وآلـة الصــرف بحيــث يمكـن اســتقبال بيانــات للعميــل (رقـم التعريــف الشخصــي لــه) 

Personal Identification ثــم رقمــه الســري ثــم رمــز الخدمــة، وذلــك بمجــرد ،
والتـي تقـوم بإعطـاء اسـتجابة فوريـة لطلـب إدخاله للبطاقة المصرفية التي يحملها 

 العميل.

 :Home Banksالبنوك المنزلية  .4
يعتمد نظام البنوك المنزلية على ما يعرف بعملية تحويل وٕاعادة تحويـل البيانـات 

Modulation Demodulation وذلــــك بــــربط الحاســــب اآللــــي بالبنــــك مــــع ،
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لهــاتف مــثًال) الحاســب الشخصــي بــالمنزل مــن خــالل وســائل االتصــال (خطــوط ا
ــــــث يعمــــــل الحاســــــب الشخصــــــي كمحطــــــة طرفيــــــة  الســــــتقبال  Terminalsبحي

الخــدمات المصــرفية مثــل عــرض أرصــدة العميــل، طباعــة كشــوف الحركــة بيــان 
الشــيكات المحصــلة وتحــت التحصــيل، كمــا يمكــن فــي المقابــل إرســال التعليمــات 

دة، تحويــل الصــادرة مــن العميــل إلــى البنــك مثــل تجديــد الودائــع وربــط ودائــع جديــ
مبلــغ مــن حســاب آخــر، ويــتم تــداول تلــك البيانــات مــن خــالل البنــك إلــى حاســب 
العميـــل عـــن طريـــق تحويلهـــا مـــن الشـــكل أو اإلنشـــاءات الرقميـــة داخـــل الحاســـب 

 Analogاآللـــي الخـــاص بالبنـــك إلـــى موجـــات أو إشـــارات صـــوتية (تناظريـــة) 

signals  بواسطة أجهزة التحويل الخاصة بالحاسـبModems  لتمـر مـن خـالل
 قنوات االتصال (أسالك الهاتف، إلى الحاسبات الشخصية بمنازل العمالء.

 : Point of Sale Terminalsالوحدات الطرفية عند نقاط البيع  .5
ـــات التحويـــل  ـــة وعملي يعتمـــد هـــذا النظـــام علـــى شـــبكة اتصـــاالت الحاســـبات اآللي

تصــال بــين الحاســب وٕاعــادة التحويــل الســابق اإلشــارة إليهــا حيــث تــتم عمليــات اال
 اآللي للبنك وبين الوحدات الطرفية الموجودة في المتاجر واألسواق.

ويــتم إدخــال مشــتريات العميــل مــن خــالل الوحــدات الطرفيــة لتخصــم مــن حســابه 
بواســطة الحاســب اآللــي فــي البنــك (خصــم مــدين) مقابــل إضــافة نفــس القيمــة فــي 

 حساب المتجر بالبنك.
وهي عبارة عـن  Smart Cardsالبطاقات الذكية كما يمكن استخدام ما يعرف ب

بطاقات ممغنطة مزودة بشرائح اإللكترونية دقيقة ذات ذاكرة وقدرة تفاعلية تسمح 
بالتعامــل مــع الوحــدات الطرفيــة عنــد نقــاط البيــع أو مــع آالت الصــرف الــذاتي أو 
مــع حســابات شخصــية أخــرى، ويمكــن للعميــل مــن خــالل هــذه البطاقــة شــراء مــا 

و سحب أي مبلغ نقدي من رصيد المبلغ المخزن في البطاقة وذلك إلى يحتاجه أ
، Reliadableحـــين نفـــاذ هـــذا الرصـــيد، والـــذي يمكـــن إعـــادة شـــحنها مـــن جديـــد 
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ولعـــل أقـــرب تطبيـــق لهـــا فـــي مجـــال االتصـــاالت الهاتفيـــة هـــي بطاقـــات الهـــاتف 
 المحمول المدفوعة مقدمًا.

 الهيكل اإلداري والتنظيمي للبنك: •
العام من التنظيم فـي أي مؤسسـة تتمثـل فـي إعـادة ترتيـب المـوارد إن الهدف  

المتاحـــة لرفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة لهـــذه المؤسســـة، ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف يـــتم 
ــــذي يســــتطيع تنفيــــذ المهــــام  اختيــــار الهيكــــل اإلداري والتنظيمــــي المناســــب ال
والتعليمـــات مـــن خـــالل وجـــود عـــدة إدارات ودوائـــر بحيـــث يكـــون لكـــل منهـــا 

ألعمالها ومسؤولياتها وصالحياتها، ومن أجـل ذلـك يـتم النظـر إلـى  توصيف
البنــك ويخصــص لكــل منهــا قســم نوعيــة الخــدمات واألنشــطة التــي يقــوم بهــا 

 -مختص، وفيما يلي بيان بأهم األقسام والوحدات اإلدارية في البنك:
قســم الحســابات الجاريــة والودائــع ويخــتص بتلقــي الودائــع وتنفيــذ المعــامالت  -

 رتبة على حركة تلك الودائع.المت
 قسم الخزينة ويختص بتلقي األموال ودفع األموال المسحوبة من العمالء. -

قســــــم األوراق التجاريــــــة ويقـــــــوم باالحتفــــــاظ بـــــــاألوراق التجاريــــــة وتحصـــــــيلها  -
 وخصمها.

قســــم األوراق الماليــــة ويقــــوم بتنفيــــذ كافــــة المعــــامالت المرتبطــــة ببيــــع وشــــراء  -
 وتحصيل األوراق المالية.

قســـم العمليـــات الخارجيـــة (الصـــرف األجنبـــي) ويقـــوم بتقـــديم خدمـــة الصـــرف  -
 األجنبي والحواالت والشيكات السياحية.

قســـم االعتمـــادات المســـتندية ويقــــوم بفـــتح االعتمـــادات المســـتندية ومتابعتهــــا  -
 حسب التعليمات المنظمة لها.

ع قســــم الكفــــاالت (الضــــمانات) ويقــــوم بإصــــدار تعهــــدات البنــــك وفقــــًا لألنــــوا -
 المختلفة للضمانات.
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وحــدة المقاصـــة وتقـــوم بتقيـــد عمليـــات مقاصـــة الشـــيكات فـــي غرفـــة المقاصـــة  -
 بالبنك المركزي واإلجراءات المترتبة عليها.

ــــة علــــى مــــنح  - ــــذ المعــــامالت المترتب ــــة ويقــــوم بتنفي قســــم التســــهيالت االئتماني
 التسهيالت االئتمانية بأنواعها المختلفة.

الهيكـل التنظيمـي ألحـد الفـروع متوسـطة الحجـم  )1ويبين الشكل التالي رقم ( -
) الهيكـــــل 2لبنـــــك تجـــــاري بأقســـــامه اإلداريـــــة والفنيـــــة، ويبـــــين الشـــــكل رقـــــم (

 التنظيمي لإلدارة العامة ألحد البنوك:
 )  1شكل رقم ( 

 الهيكل التنظيمي ألحد فروع البنوك
 

 مدير الفرع

 المراقب مساعد مدير

 األقسام الفنية األقسام اإلدارية

 األرشيف شئون الموظفين

 الحاسبة

 الودائع

الحسابات 
 

 الخزينة

الشئون 
 

 التفتيش اللوازم

المراجعة 
 

 المقاصة

 التسهيالت

 األوراق التجارية

 األوراق المالية

 الكفاالت

 االعتمادات

الحواالت والقطع 
 

 الصناديق اآلمنة

 بوالص التحصيل
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مدير عام 
 

اإلدارة العامة للعالقات 
 

 اإلدارة العامة لالئتمان

نائب المدير العام للشئون 
 

 اإلدارة العامة للفروع

 اإلدارة العامة للدراسات
 

 اإلدارة العامة للحاسب اآللي

 اإلدارة العامة للحسابات

 اإلدارة العامة لشئون الموظفين

نائب المدير العام للشئون اإلدارية 
 

اإلدارة العامة للتدقيق والمراجعة 
 

 اإلدارة العامة للشئون القانونية

 والصيانةاإلدارة العامة للوازم  

 مجلس اإلدارة

مساعد المدير 
 

 الهيئة العامة للمساهمين

 اإلدارة العامة لالستثمار

 اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة

 اإلدارة العامة للخدمات اإلدارية

 اإلدارة العامة لشئون المساهمين

 ) 2شــــكل رقم (
 التنظيمي لإلدارة العامة للبنك التجـاريالهيكل 
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 : Accounting Systemالنظام المحاسبي في البنوك  •
 مكونات النظام المحاسبي في البنوك: •

تتميز محاسبة البنوك عن غيرها من نظم المحاسبة بوجود نظام خاص بها وهو 
يشتمل على عناصر معينة شبيه بعناصر ومحتويات أي نظـام محاسـبي إال أنـه 

ي مجــال التطبيـق العملــي يختلـف عنــه اختالفـًا كبيــرًا حيـث يقــوم علـى مجموعــة فـ
من القواعـد والخصـائص المميـزة لـه التـي تعـود إلـى خصوصـية األعمـال والمهـام 

 -والوظائف التي تؤديها المصارف التجارية كما يلي :
  محاســــبة مركزيــــة فــــي اإلدارة العامــــة للبنــــك تتجمــــع فيهــــا جميــــع العمليــــات

 باإلدارة العامة وكذلك فروع البنك.الخاصة 
  ،محاسبة مستقلة لكل فرع تظهر فيها نتائج أعماله خالل فترة زمنية معينة

ويتم ربط عمليات كل فرع مباشرة بالمحاسبة المركزية الموجودة في اإلدارة 
العامة، أو ربطها أوًال مع قسم المحاسبة في نفس الفرع ومن ثم يـتم الـربط 

 العامة.مع اإلدارة 

  تتــــولى اإلدارة العامــــة مــــن خــــالل اإلدارة العامــــة للحســــابات مســــك بعــــض
الحســــابات بصــــورة مركزيــــة مثــــل حســــابات المراســــلين بالخــــارج، حســــابات 
االســـتثمار فـــي األوراق الماليـــة، حســـابات األصـــول الثابتـــة، عمليـــات ربـــط 

 وتجديد وسحب الودائع مع البنوك األخرى.

 صــول والقواعــد واألعــراف المحاســبية وعلـــى يــتم مســك الحســابات وفقــًا لأل
أســاس ضــبط كافــة فعاليــات البنــك وفروعــه كمـــا فــي المشــروعات التجاريــة 

ية التـــي والصـــناعية وحســـب العوامـــل المشـــتركة فـــي جميـــع الـــنظم المحاســـب
 تقوم عناصرها على اآلتي:

والتـــي تعتمـــد نظريـــة  Accounting Theoryالنظريـــة المحاســـبية   -    
 وج كأساس لعمليات القيد واإلثبات الدفتري.القيد المزد
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والتــي تعتمــد نظريــة علــى  Accounting Methodالطريقــة المحاســبية  -
اسـتخدام الـدفاتر المسـاعدة مــن يوميـات وأسـتاذ مســاعد ودفـاتر مركزيـة عامــة 

 وأستاذ عام مثل الطريقة الفرنسية.

تـي تشـكل وهـي المسـتندات األصـولية ال Vouchersالمجموعة المستندية  -
مصــادر القيــد األولــى كإشــعارات الخصـــم واإلضــافة المدينــة والدائنــة، قســـائم 

 اإليداع، الشيكات، المستندات وغيرها.

وهـي الــدفاتر التـي يـتم فيهــا قيـد العمليـات مــن  Booksالمجموعـة الدفتريـة  -
 واقع المستندات األولية.

 Statements and Schedulesالقـوائم الماليـة والكشـوفات اإلحصـائية  -

وهي مجموعـة القـوائم الماليـة والتقـارير والكشـوفات اإلحصـائية الدوريـة وغيـر 
الدوريــــــة التــــــي يــــــتم إعــــــدادها وتنظيمهــــــا ألجــــــل تقــــــديم المعلومــــــات الالزمــــــة 

 لمستخدمي هذه العمليات.
 : Equipmentsاألجهزة والمعدات  •

األعمـــال وتتمثــل فــي مجموعــة األجهــزة والمعــدات المكتبيــة الالزمــة إلنجـــاز  
وٕاثبــــات المعــــامالت واســــتخراج النتــــائج مــــن خــــالل القيــــام بأعمـــــال اإلثبــــات 
الدفتري وتبويبها وتلخيصها ومن ثم إعداد القوائم المالية والكشوفات المرافقـة 

 لها.
 : Control Systemاألنظمة الرقابية  •

وتتمثـــــل فـــــي مجموعـــــة وســـــائل الرقابـــــة الماليـــــة والمحاســـــبية واإلداريـــــة 
الضـــبط الـــداخلي الالزمـــة لضـــمان حســـن ســـير العمـــل ودقـــة وٕاجـــراءات 

تنفيــذه وســالمة مخرجاتــه مــن حيــث التقــارير وتنفيــذ التعليمــات المنظمــة 
 لسير العمـل.
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: وهــي التعليمــات  Procedural Instructionsالتعليمــات اإلجرائيــة  •
والضــوابط اإلجرائيــة التــي تحــدد ســير العمليــات والــدورة المســتندية وآليــة 

 المعامالت ومواعيدها وضبط حركتها.تنفيذ 

وهم األفـراد الذين توكـل لهــم مهــام تنفيـذ األعمـال  Personnelالعاملون  •
 حسب إجـراءات وضوابط النظام.

 صائص النظام المحاسبي في البنوك:خ 

تقـــوم البنـــوك وفقـــًا لطبيعـــة أنظمتهـــا المحاســـبية المتخصصـــة بإتبـــاع القواعـــد  
والقيـد فـي سـجالتها لضـمان ضـبط حركـة األمـوال  التالية في تنفيذ معامالتهـا

 -لديها:
يقــوم كــل قســم مــن أقســام البنــك بتنظــيم عملياتــه وتحديــد مســتنداته وكشــوفاته  -

وسجالته المساعدة التـي يسـجل بهـا العمليـات المدينـة والدائنـة المنفـذة خـالل 
ويــــتم تــــدقيقها والتأكــــد مــــن ســــالمة مــــا تتضــــمنه مــــن  ةاليــــوم بصــــورة انفراديــــ

 ت.معامال

يــتم إثبــات القيــود فــي اليوميــات المســاعدة لــدى كــل قســم مــن واقــع مســتندات  -
القيد األولى ثم تنظم مالحق يومية وترسل إلى قسم المحاسبة في نفس اليوم 

 إلجراء المطابقات والتأكد من سالمة العمل المنفذ.

إذا تبــــين وجــــود اخــــتالف بــــين المبــــالغ المســــجلة فــــي المالحــــق اليوميــــة مــــع  -
ومعالجتهـا  تفي اليوميات المساعدة يتم البحث عن أساب الفرو قـاالمسجل 

 بالتنسيق مع قسم المحاسبة بالفرع.

يمسك كل قسم من األقسام كل حسب اختصاصه حسابات األستاذ المساعد  -
 للعمليات العائدة له والمدونة في اليوميات لديها.

حســـابات يقـــوم قســـم المحاســـبة فـــي كـــل فـــرع بإعـــداد ميـــزان مراجعـــة يـــومي لل -
 الرئيسية ويرسل إلى اإلدارة العامة للمحاسبة بالمركز الرئيسي للبنك.
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يكــون مركــز الحســابات الرئيســي (المحاســبة المركزيــة) بــاإلدارة العامــة للبنــك  -
هو المركز الذي تصب فيه خالصـة األعمــال اليوميـة التـي تـرد مـن الفـروع، 

بات اإلجماليــة العامــة بمــا يمكــن مــن إعــداد ميــزان المراجعــة والقيــد فــي الحســا
 واستخراج نتائج األعمـال.

 :مصادر تمـويل البنـك 

تختلف البنوك من حيث اعتمادها على مصـادر التمويـل، فمـثًال البنـوك التجاريـة 
تتميــز عــن غيرهــا مــن البنــوك فــي اعتمادهــا علــى مصــادر التمويــل المتأتيــة مــن 

ــــوفير،  ــــع الت ــــة وودائ ــــع اآلجل ــــب والودائ ــــة الودائــــع تحــــت الطل ــــوك العقاري أمــــا البن
ــــى رأس المــــال كــــأهم مصــــدر  والصــــناعية الزراعيــــة فتعتمــــد بالدرجــــة األولــــى عل
للتمويل وذلك ألنها تتعامل في قـروض طويلـة األجـل ويـتم دفعهـا لبنـاء المسـاكن 
وتمويــل المصــانع خالفــًا لطبيعــة التمويــل فــي البنــوك التجاريــة الــذي يكــون غالبــًا 

لطبيعـــة مواردهـــا األساســـية التـــي تعتمـــد علـــى  قصـــيرة أو متوســـط األجـــل بـــالنظر
 الودائع قصيرة األجـل.

 
 ويمكن تقسيم موارد البنك إلى:

 مصادر تمويل داخلية: -1

 .رأس المال المودع من حملة األسـهم -أ 
وهــــي المبــــالغ التــــي يـــتم تحصــــيلها بالزيــــادة عــــن القيمــــة  عــــالوة اإلصــــدار -ب 

 .ةإلصدارات األسهم الالحق االسمية
وهــــي المبــــالغ التــــي يحتجزهــــا البنــــك مــــن أرباحــــه  القانونيــــةاالحتياطيــــات  -ج 

 السنوية.

ــات االختيـــارية -د  ـــًا لمـــا  االحتياطي ـــغ المســتقطعة مــن األربــاح وفق وهــي المبال
 يقـرره مجلـس إدارة البنك.
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 األرباح المحتجزة. -ه 

وتعـرف هـذه الموارد جميعها باسـم حقـوق الملكيـة (المسـاهمين) أو مـا يسـمى 
 البنك وفقًا لمسميات لجنة بـازل المصرفية.قاعدة رأس مال 

والسؤال ما هو أهمية رأس المال ودوره في البنك، ولإلجابة على السؤال يمكن 
 -تلخيص وظيفة رأس المال بما يلي:

ــة تنظيميــة - : وذلــك لالســتفادة منــه فــي بدايــة عمــل البنــك كمصــروفات وظيف
لــة األولــى مــن التأسـيس وتعيــين المــوظفين وشــراء األصــول خاصـة فــي المرح

 نشاط البنك.
: وذلك لالستفادة منه في تيسير وتشغيل أعمال البنـك إداريـًا وظيفة تشغيلية -

 وماليًا وتشغيليًا.
: حيــث أن رأس المــال يــوفر حمايــة ألمــوال وظيفــة حمايــة أمــوال المــودعين -

 –الســـوق  –المـــودعين ضـــد المخـــاطر التـــي تواجـــه أعمـــال البنـــك (االئتمـــان 
يـــادة هـــذا الحجـــم يـــؤدي إلـــى دعـــم قاعـــدة رأس المـــال ممـــا التشـــغيل) ، وأن ز 

 يعزز الثقة في أداء البنك ويجذب المودعين.
: حيث يمكن للبنك استثمار جزء من رأس ماله في أنشطة وظيفة استثمارية -

 تمويلية بجانب إبداعات العمالء.

 مصادر تمويل خارجية: -2
مــــن المصــــادر  تعتبـــر مصــــادر التمويـــل الخارجيــــة فـــي البنــــوك التجاريـــة 

الهامــة التــي يعتمــد عليهــا فــي تيســير أنشــطته وعملياتــه التمويليــة المتعــددة وفيمــا 
 يلي أبرز هذه المصادر:
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 ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية). -أ 

 ودائع ألجل. -ب 
 ودائع بإشـعار. -ج 

 ودائع توفير. -د 
 

كما قد يحصل البنك على مصادر تمويل أخرى من خـالل إعـادة خصـم األوراق 
اريــة لــدى البنــك المركــزي خاصــة فــي حالــة وجــود ضــائقة ماليــة فــي الســيولة التج

 الالزمة إلعادة تمويل بعض عمليات البنك األخرى.
ويقــوم البنــك باســتخدام تلــك المــوارد مــن خــالل الضــوابط واألنظمــة الداخليــة فــي 
البنـك ألغــراض توظيفهــا فـي عــدة مجــاالت وأنشـطة اســتثمارية وائتمانيــة مختلفــة، 

عــد أن يحــتفظ فــي خزائنهــا بمبــالغ نقديــة علــى شـــكل (نقــد ســـائل) وفقــًا لمــا وذلــك ب
تفرضه القـوانين السـارية والتشـريعات والضـوابط التـي تحـددها السـلطة النقديـة فـي 

 الدولة.
كــذلك يــتم إيــداع نســبة معينــة مــن قيمــة المــوارد المــذكورة لــدى البنــك المركــزي فــي 

امي وذلك لـدى البنـك المركـزي (السـلطة صورة ما يعرف باالحتياطي النقدي اإللز 
النقدية )، وفقًا للتشريعات النافذة ويهدف البنك المركزي من وراء ذلك إلى تأمين 
االستقرار في المعامالت المالية للبنك وتجنيب هذا المبلـغ مخـاطر اإلقـراض مـن 
ناحيــة والســتخدامه مــع مجموعــة المبــالغ األخــرى فــي تــوفير الســيولة للبنــوك عنــد 

حاجـة، والــتحكم فــي حجــم النســبة المكونـة لهــذا االحتيــاطي فــي تنفيــذ  متطلبــات ال
 التنموية. هالسياسة النقدية وتوجيهها نحو  خدمة االقتصاد  الوطني ومستهد فات
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 أسـئلة وتمارين
 

 أذكر أهم ما يميز البنك التجاري عن غيره من البنوك األخرى. .1
 وضح ذلك؟عدد أهداف البنوك وهل هناك تعارض بينها  .2

 عدد األقسام الفنية واألقسام اإلدارية في البنك شارحًا وظيفة كل منها؟ .3

مـــا هـــو المقصـــود بالنظـــام المحاســـبي، ومـــا هـــي أهـــم عناصـــره فـــي البنـــك  .4
 التجاري؟

وضح الخصائص التي تميز النظام المحاسبي والمستندي في البنـوك عـن  .5
 غيره من األنظمة في المؤسسات األخرى.

األشـــكال التنظيميـــة للبنـــوك، وضـــح خصـــائص كـــل نـــوع  مـــا هـــي أنـــواع أو .6
 منها؟

 وضح الهيكل التنظيمي ألحد فروع البنوك مبينًا أقسامه الفنية واإلدارية؟ .7

ـــة  .8 ارســــم الهيكـــل التنظيمـــي لـــإلدارة العامـــة للبنـــك مبينـــًا بـــه اإلدارات الفني
 واإلدارية واشـرح طبيعة عمل كل إدارة منها؟

 في البنك التجاري؟اشـرح أهم وظائف رأس المال  .9

ما هو االحتياطي النقدي اإللزامـي ومـا هـو الـدور الـذي يـؤثر مـن خاللـه  .10
 البنك المركزي على مستهدفات االقتصاد؟

 وضح أهم مصادر تمويل البنك الداخلية والخارجية؟ .11

نــاقش الــدور الــذي تلعبــه مصــادر تمويــل البنــك الخارجيــة فــي أداء البنــك  .12
 وقدرته على منح االئتمان؟

أهمية ودور السلطة النقدية (البنك المركزي) في اإلشراف والرقابة  وضح .13
 على البنوك؟

 ناقش أهم األنشطة والعمليات التي يمكن للبنك التجاري القيام بها؟ .14
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 حماسبة عمليات قسم اخلزينة

 



         
 

 
 









 

 

 ةـــــــــم الخزينـــــــــــي قســـــل فـام العمــــــــــــة ونظــــــــــــــــطبيع. 

 الخزينـــة.م ــــــــالمستندات والسجالت المستخدمة في قس 

 ة.ــــــــــــــــم الخزينــــــــــــــــــالدورة المستندية للعمليات في قس 

 (القبض والصرف) المعالجة المحاسبية للعمليات النقدية. 

 ة.ـــــــــــز في الخزينــــــــــــــــــــادة والعجــــــــــة الزيـــــــــــــــــــمعالج 

 ه.ـــــــــــــــــــــــــــــة محلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت عمليــــــــــــــــــــــــــــح 

 ارين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 
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 الثالثالفصل 

 عمليات قسم الخزينة

 
 طبيعة ونظام العمل في قسم الخزينة:    •

يختص قسم الخزينة بعمليات القبض والصرف في البنك،  فمن خالل هذا القسـم تـتم 
العمــــالء ثــــم قــــبض المبــــالغ الــــواردة كإيــــداعات فــــي  ععمليــــات الــــدفع نقــــدا مــــن ودائــــ

نــى بجميــع العمليــات النقديــة الحســابات الجاريــة للعمــالء،  وبــذلك فهــو القســم الــذي يع
 التي تجرى في البنك.  

 يحتوي كل بنك على ما يلي:   

وهي عبارة عن صندوق البنك الرئيسي الذي تتم مـن خاللـه . الخزينة الرئيسية:   1
عمليات قبض وصرف النقود وتكون موجودة في غرفة محصنة ومسلحة وتحفظ فيها 

والمســـــتندات ذات القيمـــــة الماليـــــة كاألســـــهم موجــــودات البنـــــك مـــــن العمـــــالت النقديــــة 
ثالثــة مــن األشـــخاص  والمســتندات وغيرهــا،  ويــتم االحتفـــاظ بمفاتيحهــا مــع اثنـــين أو
 ذوي المستويات الوظيفية العليا من ضمنهم أمين الخزينة.  

وال تتعامل هذه الخزينة مع الجمهور ويكون نشاطها مقصورا على تزويد الخزائن 
بالنقود،  واستالم النقد المتجمع في تلك الصناديق في نهاية  الفرعية (الصناديق)

، أو المحولة من البنك إلى البنك  اليوم باإلضافة إلى استقبال ودفع المبالغ المستلمة
 المركزي وفروع البنك األخرى،  وفيما يلي أهم األنشطة المتعلقة بعمل هذه الخزينة: 

تمويـــل الصــــناديق الفرعيـــة بــــالنقود صـــباح كــــل يـــوم وعنــــد الحاجـــة أثنــــاء العمــــل  -
 اليومي.  

 .  اليوم استالم النقد المتجمع من أمناء الصناديق وٕايداعه في الخزينة في نهاية   -
جرد الخزينة والصناديق الفرعية فـي نهايـة عمـل كـل يـوم ومطابقتـه مـع األرصـدة  -

 الدفترية.  
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 دية واستالم النقدية الواردة من الفروع.  تزويد الفروع بالنق  -
ـــواردة مـــن البنـــك   - ـــة ال ـــى خـــزائن البنـــك المركـــزي واســـتالم النقدي ـــة إل إرســـال النقدي

 المركزي.
 الرقابة على عمل أمناء الصناديق الفرعية.    -

هذا ويتم ضبط حركة اإليداعات والمسحوبات التي تتم من الخزينة من خالل سجل 
توي على بيان بالرصيد السابق ومجموع الحركة اليومية حركة الخزينة الذي يح

ة (النقدية الواردة) والدائنة (النقدية الصادرة)،  والرصيد المتبقي في نهاية ينالمد
 اليوم.  

 .  صناديق المقبوضات والمدفوعات:   2

وهــي عبــارة عــن الصــناديق الفرعيــة التــي يــتم مــن خاللهــا عمليــات القــبض والصــرف 
ل مـــع الجمهـــور،  ويوجـــد عـــادة أكثــر مـــن صـــندوق فـــي البنـــك يخصـــص أثنــاء التعامـــ

 بعضها لعمليات القبض وأخرى للصرف أو تؤدي الوظيفتين معا.  
 

 وفيما يلي أهم األنشطة المتعلقة بها:   

 أ.  وظائف الصناديق الفرعية للمقبوضات:   
 قبض المبالغ من العمالء.   -
 ية في نهاية العمل اليومي.  إعادة النقد المتجمع إلى الخزينة الرئيس -
 الصندوق في نهاية اليوم.   حركةتنظيم المستندات وكشف  -
إجراء الجـرد الفعلـي للصـندوق وٕاجـراء المطابقـة مـع السـجل وتسـوية الفروقـات إن  -

 وجدت.  

 ب. وظائف الصناديق الفرعية للمدفوعات:   
اســـتالم النقـــد مـــن الخزينـــة الرئيســـية فـــي بدايـــة العمـــل اليـــومي وأثنـــاء العمـــل عنـــد  -

 الحاجة.  
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 دفع المبالغ للعمالء.   -
 إيداع النقد المتبقي في الصندوق في الخزينة الرئيسية في نهاية العمل اليومي.   -
 تنظيم المستندات وكشف حركة الصندوق في نهاية اليوم.   -
د الصندوق ومطابقتـه مـع السـجل وتسـوية الفروقـات إن إجراء الجرد الفعلي لرصي -

 وجدت.  

 المستندات والسجالت المستخدمة في قسم الخزينة:    •
ألغراض ضبط حركـة الخزينـة والصـناديق الفرعيـة التابعـة لهـا يـتم فـي نهايـة كـل يـوم 
إجــراء الجــرد الفعلــي للخزينــة الرئيســية والصــناديق الفرعيــة وضــبط حركــة النقــد الــوارد 

لصـــادر مـــن  الخزينـــة بعـــد التأكـــد مـــن ســـالمة وصـــحة العمليـــات التـــي تمـــت خـــالل وا
 اليوم،  وفيما يلي بيان بأهم المستندات والسجالت المستخدمة في قسم الخزينة: 

 الشيكات.   -
 إشعارات القيد المدينة والدائنة التي ترد من األقسام األخرى.   -
 رف النقد.  ص) قبض و قسائمفيش ( -
 وٕاخراج النقد.  مستندات إدخال  -
 طلبات التحويل.   -
 كشف حركة النقد الوارد والصادر.   -
 سجل مفاتيح الخزينة.   -
 يومية الخزينة المساعدة.   -
 كشف خالصة حركة الخزينة.   -
 سجل مخزون النقد.   -
 الدورة المستندية لعمليات قسم الخزينة:    •

 يقوم قسم الخزينة بتنفيذ المهام الموكولة له من خالل مهمتين رئيسيتين هما:   
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 عملية القبض.   -
 عملية الدفع.   -
  
 وفيما يلي عرض للدورة المستندية لكل منهما:    •
       : . عمليات القبض1
"أمـــين الصـــندوق" بإثبـــات كـــل عمليـــة نقديـــة واردة فـــي  المخـــتصيقـــوم الموظـــف  -

 حساب الصندوق الفرعي حسب الخانات التحليلية في السجل.  
المعـامالت  عـنيستلم أمين الصندوق النقد الوارد إليه مـن عمـالء البنـك والنـاتج   -

المختلفـــة مثـــل اإليــــداع فـــي الحســـاب الجــــاري أو قـــبض قيمـــة األوراق  التجاريــــة 
العمالء أو قبض قيمة العملة المحلية مقابل صرف عمله أجنبيـة المسحوبة على 

 أو قبض قيمة األوراق المالية المباعة.  
يحرر أمين الصندوق إيصال استالم نقـد (قسـيمة) مـن أصـل وصـورتين،  تسـلم   -

الصــورة األولـــى إلــى العميـــل مختومــة بخـــتم البنــك ومؤشـــرا عليهــا مـــن قبــل أمـــين 
إلـــى مركـــز حســـابات العمـــالء بقســـم الحســـابات الصـــندوق،  وترســـل صـــورة منهـــا 

العمليـــة تتعلـــق بإيـــداعات  نـــتالجاريـــة للقيـــد فـــي حســـاب العميـــل الجـــاري،  إذا كا
نقديــة فــي الحســاب الجــاري للعميــل،  أمــا الصــورة الثانيــة تتبقــى فــي قســم الخزينــة 

 لإلثبات في سجل الصندوق.  
يـان أنواعهـا وٕاثباتهـا فـي في نهاية العمل اليومي يتم حصر المبالغ المقبوضة وب  -

 الغرض.   هذاالسجل المخصص ل

 . عمليات الصرف:   2
يتم استالم النقدية في صباح كل يوم من الخزينـة الرئيسـية وتـودع فـي الصـندوق  -

 الفرعي للمدفوعات.  
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يــتم الــدفع للمســتفيدين بموجــب شــيكات مســحوبة علــى البنــك،  أو أذونــات صــرف  -
بعد التأكد مـن شخصـية العميـل (المسـتفيد) وسـالمة توقيـع سـاحب الشـيك وكفايـة 

 حول دون صرف الشيك.  تقانونية  موانعالرصيد والتأكد من عدم وجود 
ص لــذلك يقــوم أمــين الصــندوق بإثبــات كافــة عمليــات الــدفع فــي الســجل المخصــ  -

 الغرض وحسب الخانات التحليلية الواردة به.  
ــــي الســــجل حســــب  - ــــدة ف ــــالغ المدفوعــــة والمقي ــــع المب ــــوم أمــــين الصــــندوق بتجمي يق

 طبيعتها.  

  المعالجة المحاسبية للعمليات النقديةcash Accounting:    

 

 عمليات الخزينة الرئيسية:     /أوالً 
 إيداع رأس المال  .1

 من حـ / الخزينة ××           
 إلى حـ / رأس المال ××                    

  
    *0F . إيداع مبالغ في الصناديق الفرعية 2
 ….من حـ / الصندوق الفرعي رقم ××    
 إلى حـ / الخزينة ××         
 

        . استالم مبالغ من الصناديق الفرعية3 
 من حـ / الخزينة ××   
 ….إلى حـ/الصندوق الفرعي رقم × ×        

  
                                                 

ال تجري قيود مركزية في اليومية العامة للعمليات بين الخزينة والصناديق الفرعية ، وقد تم اثباتها هنا للتوضيح   *
 فقط.
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 . إيداع مبالغ في البنك المركزي 4
 من حـ / البنك المركزي ××   
 إلى حـ / الخزينة ××         
 . سحب مبالغ من البنك المركزي 5
 من حـ / الخزينة ××    
 إلى حـ / البنك المركزي ××         
 . دفع مبالغ إلى فروع البنك 6
 من حـ / الفروع ××  
    إلى حـ / الخزينة ××       

 . سحب مبالغ من فروع البنك 7
 من حـ / الخزينة ××   
 إلى حـ / الفروع ××       
 

  :عمليات الصناديق الفرعية /ثانياً 
لما كانت عمليـات الصـناديق الفرعيـة (المقبوضـات والمـدفوعات)  تشـكل مـن الناحيـة 
المحاسبية إما عملية قبض مبالغ أو دفع مبـالغ،  فـإن لكـل عمليـة مـن هـذه العمليـات 
حساب يقابلها،  وهذا الحساب المقابل يتأثر به ويعده قسم آخر خالفا لقسم الخزينـة،  

ــــــــ ــــــــة قــــــــبض فــــــــي الخزين              (مــــــــدين)  يجــــــــرى قيــــــــد ة أو الصــــــــندوق فمــــــــثال لكــــــــل عملي
يحــب أن يقابلــه قيــد دائــن إمــا أن يكــون فــي قســم الحســابات الجاريــة أو قســم األوراق 
التجاريـة (الكمبيـاالت)  أو قسـم آخـر ..   الــخ،  وهكـذا بالنسـبة لعمليـات الـدفع حيــث 

الحســابات يكـون الصــندوق دائنــا بينمــا هنــاك حســاب آخـر مــدين قــد يكــون غالبــا قســم 
الجاريــــة،  ومــــن ذلــــك يتبــــين أن قيــــود عمليــــات الصــــندوق تشــــكل أحــــد طرفــــي القيــــد 
المحاسبي ويكون الطرف اآلخر المكمل له في قسم آخر من أقسام البنك، ثـم تصـب 
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كــل هــذه القيــود فــي النهايــة فــي قســم المحاســبة العامــة (المركزيــة) والــذي يجــري بــدوره 
 القيد المحاسبي اآلتي: 

 مقبوضات:   في حالة ال -
 من حـ / الخزينة ××  
 إلى مذكورين   
 حـ / الحسابات الجارية ××   
 حـ / الودائع ××   
 حـ / التوفير ××   
 

 في حالة المدفوعات:    -
 من مذكورين  

  حـ / الحسابات الجارية  

 حـ / الودائع   
 حـ / التوفير   
 حـ / الخزينة إلى       
 

 وللتأكد من صحة أرصدة عمليات الخزينة في نهاية كل يوم،  يقوم القسم باآلتي:   
مطابقــة الرصــيد الــوارد فــي دفتــر يوميــة الخزينــة والصــناديق الفرعيــة مــع الرصــيد  -

 الوارد في كشف حركة النقد لكل صندوق منها وللخزينة الرئيسية.  
 لظاهر في يومية الخزينة.  إجراء الجرد الفعلي للخزينة ومطابقته مع الرصيد ا  -
إعـداد كشــف خالصـة القيــود اليوميــة وٕارسـالها إلــى قســم المحاسـبة العامــة بشــكل   -

 دوري يوميا.  
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   :عمليات معالجة الزيادة أو العجز في الخزينة •
يحدث أحيانا وقوع حاالت زيـادة أو عجـز الخزينـة،  وفـي هـذه الحالـة يقـوم المصـرف 

 سمى حساب الزيادة في الخزينة.  بقيد الزيادة في حساب معلق ي
ي عـــن طبيعـــة العجـــز وأســـبابه ر كمـــا يقـــوم بقيـــد العجـــز فـــي الخزينـــة أيضـــا بعـــد التحـــ

 ومالبساته كحساب معلق تحت مسمى حساب العجز في الخزينة.  
 

 وفيما يلي القيود المترتبة على ذلك:   
 حاالت الفائض  .1

 من حـ / الخزينة ×××  
 إلى حـ / الزيادة (الفائض)    في الخزينة ×××        

 
وفـي حالــة عـدم اكتشــاف أسـباب الزيــادة يرحـل فــي نهايـة العــام إلـى حســاب اإليــرادات 

 بالقيد التالي:   
 من حـ / الزيادة (الفائض)    في الخزينة.  ×× 
 إلى حـ / إيرادات عرضية.  ××      

 
 حاالت العجز:     .2
 :    عند وقوع العجز 

 من حـ / العجز في الخزينة ×× 
 إلى حـ / الخزينة ××      

    عند تحميل المسئولية على أمين الخزينة:
 من حـ / أمين الخزينة ××  
 إلى حـ / العجز في الخزينة ××       
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 عند سداد العجز:   
 من حـ / الخزينة ××  
 إلى حـ / أمين الخزينة ××       
ؤولية أمين الصـندوق عـن العجـز،  يقيـد خسـارة ويـتم تحميلـه أما في حالة عدم مس -

 على حساب األرباح والخسائر بالقيد التالي:   
 من حـ / األرباح والخسائر ××         

 إلى حـ / العجز في الخزينة ××               
 
 على عمليات الخزينة1حالة عملية ( /مثال (:  

(افتراضي) بدأ البنك التجاري الفلسـطيني أعمالـه  بـرأس مـال قـدره  2013/  1/1في 
مليــون لــدى  1.5مليــون،   3دينــار أودع منهــا لــدى البنــك المركــزي  6000000مــن 

مليـــون لـــدى بنـــك األردن،  كمـــا قـــام فـــي نفـــس اليـــوم باألعمـــال  1.5البنـــك العربـــي،  
 التالية:   

وأودع فـي الخزينـة الرئيســية دينـار مــن البنـك المركـزي  500000تـم سـحب مبلـغ  .1
 للبنك. 

) مليـــون دينـــار مـــن البنـــك العربـــي إلـــى البنـــك 1تــم إصـــدار أمـــر تحويـــل بمبلـــغ (  .2
 المركزي.  

دينـــار مـــن الخزينــــة  150000تـــم تغذيـــة الصــــندوق الفرعـــي للمـــدفوعات بقيمــــة   .3
 الرئيسية.  

ــ 5ألــف دينــار قيمــة إيجــار مبنــى البنــك،  ومبلــغ  30تــم دفــع مبلــغ   .4 ار آالف دين
 قيمة قرطاسية من الصندوق الفرعي للمدفوعات.  

 دينار بشيك مسحوب على البنك العربي.   15000تم شراء أثاث بقيمة   .5
دينــــار بشــــيك مســــحوب علــــى بنــــك  20,000تــــم شــــراء أجهــــزة حاســــوب بقيمــــة   .6

 األردن.  
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 دينار بشيك مسحوب على البنك العربي.   12000تم شراء سيارات بقيمة   .7
 كاآلتي: دينار 120,000الصندوق الفرعي  للمقبوضات  بلغت مقبوضات .8

    
 حسابات جارية  52000
 ودائع توفير  28000
 ودائع إشعار  40000

 
 كاآلتي:   دينار  35000. بلغت مدفوعات الصندوق الفرعي للمدفوعات 9

 15000كمبياالت مخصومة  
 20000حسابات جارية       

 
 / إجراء القيود المحاسبة الالزمة  المطلوب

 / تصوير صفحة سجل يومية الخزينة     
 / إعــــــــداد كشــــــــف حركــــــــة الخزينــــــــة وصــــــــندوق المــــــــدفوعات وصــــــــندوق     

 المقبوضات.                   
  / إعداد ميزان مراجعة العام.        

 :الحـل 
 قيود اليومية العامة:

 من مذكورين 
 حـ/ البنك المركزي  3000000
 حـ/ البنك العربي   1500000
 حـ/ بنك األردن 1500000

 إلى حـ / رأس المال  6000000   
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 من حـ/ الخزينة  500000.   1
 إلى حـ/البنك المركزي  500000          
 من حـ/البنك المركزي  1000000.   2

 إلى حـ/البنك العربي 1000000 
 

 صندوق المدفوعات من حـ / 150000. 3
 إلى حـ / الخزينة 150000                       

 

 من مذكورين.       4
        حـ/  إيجار المبنى  30000     

  حـ/  القرطاسية   5000        
 صندوق المدفوعاتإلى حـ /  35000

 

 من حـ/ األصول الثابتة / أثاث  15000  .5
 إلى حـ/ البنك العربي15000   
 

 من حـ/ األصول الثابتة / أجهزة حاسوب 20000   .6
 إلى حـ/ بنك األردن  20000                  

 

 من حـ/  األصول الثابتة / سيارات  12000   . 7
 إلى حـ البنك العربي  12000

 

 صندوق المقبوضاتمن حـ/   120000    .  8
 إلى مذكورين                         

 ابات جارية حـ/ حس   52000  
 حـ/ ودائع توفير    28000  
 حـ/ ودائع بإشعار    40000        
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 من مذكورين             .9
     ة مو خصحـ/ كمبياالت م 15000 
 حـ/ حسابات جارية  20000         

 صندوق المدفوعاتإلى حـ /  35000
 

 كشف حركة الخزينة
 المبلغ

24Bالبيان المبلغ البيان 

 150000 من البنك المركزي المسحوب 500000
مدفوعات إلى 

خزينة 
 المدفوعات

80000 
25Bالوارد من صندوق المدفوعات   

رصيد  550000 الوارد من صندوق المقبوضات 120000
 الخزينة

700000  700000  

 

 كشف حساب حركة صندوق المدفوعات
 

 البيــان المبلغ البيــان المبلغ

مقبوضات من  150000
 مدفوعات إيجار  30000 الرئيسيةالخزينة 

 مدفوعات قرطاسية 5000  

 كمبياالت مخصومة 15000  

 حسابات جارية 20000  

رصيد محول إلى الخزينة  80000  
 الرئيسية

150000  150000  
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 كشف حركة حساب صندوق المقبوضات
 

 المبلغ البيان المبلغ
7Bالبيان 

52000 
26Bعمليات الحسابات الجارية 

الرصيد المحول  120000
إلى الخزينة 

 الرئيسية
   عمليات حسابات التوفير 28000
   عمليات ودائع بإشعار 40000
120000  120000  

 

 حـ / البنك المركزي
 

 إلى رأس المال 3000000
 إلى البنك العربي1000000

 من الخزينة 500000

 الرصيد 3500000
 

 

 

 حـ / البنك العربي       
 

 من البنك المركزي 1000000 رأس المال إلى 1500000
 من حـ/ األصول   15000
 من حـ/ األصول   12000

 الرصيد 473000
 

 

  حـ / بنك األردن       
 

 من حـ/ األصول 20000 إلى حساب رأس المال1500000
 الرصيد 1480000
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 1/1/2013ميزان المراجعة في 

8B9 منهB10 لهBالحساب 
 رأس المال 6000000 

 البنك المركزي  3500000
 بنك األردن  1480000
 البنك العربي   473000
 الخزينة  550000
 اإليجار  30000
 القرطاسية  5000
 أثاث  15000
 أجهزة حاسوب  20000
 سيارات  12000

 الحسابات الجارية 32000 
 ودائع التوفير 28000 
 ودائع إشعار 40000 

 كمبياالت مخصومة  15000
6100000 6100000  
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 سجل يومية الخزينة المساعد
 مدفوعات ( له)                                                       مقبوضات (منه)      

 البيان ص. المقبوضات ص. المدفوعات الخزينة اإلجمالي
16Bالبيان ص.المقبوضات المدفوعاتص.  الخزينة اإلجمالي 

 صندوق المدفوعات   150000 150000 إلى البنك المركزي   500000 500000
 إيجار  30000  30000 إلى الخزينة  150000  150000
 قرطاسية  5000  5000 إلى الحسابات الجارية 52000   52000
 كمبياالت  15000  15000 إلى ودائع توفير 28000   28000
 حسابات جارية  20000  20000 إلى ودائع إشعار 40000   40000
 المجموع   70000 150000 220000  120000 150000 500000 770000

 الرصيد 120000 80000 350000 550000     

770000 500000 150000 120000  770000 500000 150000 120000  
      رصيد الخزينة المنقول   350000 
      إلى صندوق المدفوعات   80000 
      إلى صندوق المقبوضات   120000 
      الرصيد في نهاية اليوم   550000 
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  :) على عمليات الخزينة2حالة عملية رقم ( /مثال
 

          دينـار أودع نصـفها لـدى  10000000بدأ بنك القـدس أعمالـه بـرأس مـال قـدره  .1
) مليـون لـدى بنــك األردن 1) مليـون لـدى البنـك العربـي،  (3البنـك المركـزي و(

 .والباقي في الخزينة 
  )  مليــــون دينــــار مــــن البنــــك المركــــزي وٕايــــداعها فــــي خزينــــة 1ســــحب مبلــــغ ( تــــم  .2

 البنك. 
 .دينار من البنك العربي إلى بنك األردن  750000ويل لمبلغ تم إصدار أمر تح  .3
 دينار.  300000تم تغذية الصندوق الفرعي للمدفوعات في بداية اليوم بقيمة   .4
دينـــار وثمـــن قرطاســـية  50.000تـــم تســـديد قيمـــة إيجـــارات مبنـــى البنـــك بمبلـــغ   .5

 دينار.  10000للبنك بقيمة 
  .دينار بشيك مسحوب على البنك العربي 20000تم شراء سيارة للبنك بقيمة   .6
 دينار بشيك مسحوب على بنك األردن  100000تم شراء أثاث ومعدات بقيمة   .7
ـــة اليـــوم      .8  200000بلغـــت مقبوضـــات الصـــندوق الفرعـــي للمقبوضـــات فـــي نهاي

 كاآلتي:      دينار 
 حسابات جارية  75000 
 وفيرودائع ت  75000 
 ودائع إشعار  50000 

دينــار  150000بلغــت مــدفوعات الصــندوق الفرعــي للمــدفوعات فــي نهايــة اليــوم  .9
 كاآلتي:   

 حسابات جارية     100000
 خصم كمبياالت      20000
 قروض وسلف      30000
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 المطلوب:  
 إجراء القيود المحاسبية الالزمة.  -
 تصوير صفحة سجل يومية الخزينة . -
 كشف حركة الخزينة وصندوق المدفوعات والمقبوضات.إعداد  -
 إعداد ميزان المراجعة.  -

 
  :القيود المحاسبية /أوالً 

 

  من مذكورين  .1
 حـ / البنك المركزي      5000.000
 حـ / البنك العربي  3000000
 حـ / بنك األردن  1000000
  حـ / الخزينة  1000000

 إلى حـ / رأس المال  10.000.000   
   

   من حـ / الخزينة   1000000 .2
 حـ / البنك المركزي  إلى   1000000               

 
   من حـ / بنك األردن  750000 .3

 إلى حـ / البنك العربي 750000    
 

1Fمن حـ/صندوق المدفوعات      300000 .4

* 

 إلى حـ / الخزينة 300000                             

                                                 
 الحسابات المركزية.ال يتم إجراء القيد في  *
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  من مذكورين  .5
 حـ / إيجار المبنى     50000        
 حـ / قرطاسية     10000        

 صندوق المدفوعاتإلى حـ /   60000    
 
 من حـ / السيارات   20000  .6
 إلى حـ / البنك العربي 20000         
 
  من حـ / األثاث    100000 .7

 إلى حـ / بنك األردن  100000         
 

 صندوق المقبوضاتمن حـ /  200000.  8
 إلى مذكورين      
 حسابات جارية  75000   
 ودائع توفير  75000   

 ودائع إشعار  50000  
 من مذكورين . 9

 حـ / حسابات جارية  100000
 حـ / خصم كمبياالت    20000
 حـ / قروض وسلف    30000

 صندوق المدفوعاتإلى حـ /  150000    
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 كشف حركة الخزينة
 

 البيان المبلغ
11Bالبيان   المبلغ 

من صندوق  300000 إلى حـ / رأس المال 1000000
 المدفوعات

   إلى حـ / البنك المركزي 1000000
   إلى صندوق المدفوعات 90000
   إلى صندوق المقبوضات 200000

 الرصيد 1990000  
2290000  2290000  

 

 كشف حركة حساب صندوق المدفوعات
 

 المبلغ البيان المبلغ البيان
 300000 إلى الخزينة  من مذكورين

   50000 إيجار
   10000 قرطاسية

    من مذكورين
   100000 حسابات جارية

   20000 كمبياالت
 قروض وسلف

 رصيد
30000 
90000 

 

  

 
300000  300000 
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 كشف حركة حساب صندوق المقبوضات

 البيان
27Bالمبلغ البيان المبلغ 

  مذكورينإلى   
 75000 حسابات جارية  

 75000 حسابات توفير  

 50000 حسابات إشعار  

   200000 رصيد مرحل

 200000  200000 

 
 ميزان المراجعة

 

28B29 البيانBله 
 

 منه
  10.000.000 رأس المال

 4000000  البنك المركزي
 2230000  بنك العربي
 1650000  بنك األردن
 1990000  الخزينة
 50000  اإليجار

 10000  قرطاسية
 20000  السيارات
 100000  األثاث

 25000  حسابات جارية
  75000 حسابات توفير
  50000 حسابات إشعار
 20000  خصم كمبياالت
 30000  قروض وسلف

 10125000 10125000 
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 سجل يومية الخزينة المساعد
 له / مدفوعات             منه / مقبوضات

30Bاإلجمالي الخزينة ص. المدفوعات ص. المقبوضات البيان اإلجمالي الخزينة ص. المدفوعات ص. المقبوضات البيان 

 1000.000 1000.000   إلى رأس المال     

 1000.000 1000.000   إلى البنك المركزي     

من صندوق 
 

 300000  300000  إلى الخزينة 300000 300000  

0Bمن مذكورين          
 50000  50000  إيجار

1Bإلى مذكورين     
 75000   75000 حسابات جارية 10000  10000  قرطاسية

 75000   75000 ودائع توفير     

2B50000   50000 ودائع بإشعار     من مذكورين 

      100000  100000  حسابات جارية
      20000  20000  خصم كمبياالت
      30000  30000  قروض وسلف
 2500000 2000.000 300000 200000  510000 300000 210000  المجموع 

      1990000 1700000 90000 200000 الرصيد
 200000 300000 2000000 2500000  200000 300000 2000000 2500000 

     
22B   1700000   منقولرصيد  

  90000   /ص.المدفوعات           
  200000   /ص.المقبوضات            

        1.990.000  
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 أسئلة وتمارين
 

 .ناقش العالقة بين الخزينة الرئيسية للبنك والصناديق الفرعية  .1
 ؟ما هي وظائف الخزينة الرئيسية والصناديق الفرعية في البنك   .2
وضــح كيفيــة إقفــال العجــز فــي الصــندوق ومتــى يــتم تحميلــه علــى حســاب   .3

 األرباح والخسائر.  
 الخاطئة: أمام العبارة(×) ) أمام العبارة الصحيحة وٕاشارة ضع إشارة (  .4

    
وضــــع سياســــات التعامــــل بالنقديــــة وأســــس بيقــــوم أمــــين الخزينــــة الرئيســــية ( أ ) 

 الرقابة الداخلية على العمليات النقدية ومراجعتها 
مــن عمــل أمــين الخزينــة الرئيســية القيــام بنقــل األمــوال بــين البنــك والبنــك (ب ) 

 المركزي والفروع.  
ـــــة الرئيســـــية الع(ج )  ـــــاء جـــــيتحمـــــل أمـــــين الخزين وزات الناتجـــــة عـــــن عمـــــل أمن

 الصناديق الفرعية. 
الحســـابات الجاريـــة للعمـــالء  يـــتم دفـــع المعـــامالت المتعلقـــة بالســـحب مـــن ( د ) 

 ودفع القروض من قبل الصناديق الفرعية. 
يقـــوم البنـــك عـــادة بالتـــأمين علـــى أمنـــاء الخزينـــة والصـــناديق ضـــد خيانـــة (هــــ ) 

 األمانة.
  
ـــــات التـــــي   .5 ـــــوك خـــــالل يـــــوم فيمـــــا يلـــــي العملي ـــــة أحـــــد البن تمـــــت فـــــي خزين

1/12/2013: 
دينـــار مـــن  150000تــم تغذيـــة الصــندوق الفرعـــي للمـــدفوعات بمبلــغ ( أ ) 

 .قبل الخزينة الرئيسية
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 تم دفع المبالغ التالية:   (ب ) 
 حسابات جارية  دينار   40000  
 كمبياالت مخصومة  دينار  20000 
 سلف وقروض دينار  30000 
 دينار  أوراق مالية 20000 
 بلغت مقبوضات الصندوق الفرعي للمقبوضات كما يلي:   (ج )  
 حسابات جارية 100000 
 ودائع بإشعار  50000 
 ودائع توفير  20000 

 بشيك مسحوب على نفسه.  10000اشترى البنك آالت ومعدات بمبلغ ( د ) 
 في الخزينة. )مليون دينار من البنك المركزي وأودع1(هـ ) تم سحب مبلغ (

دينـار مـن البنـك العربـي إلـى بنـك  200000( و ) تم إصدار أمر تحويل مبلغ 
  اإلسكان.

 المطلوب:   
 .إثبات قيود اليومية العامة في الحسابات المركزية  -
 .إعداد كشف حركة صندوق المدفوعات وصندوق المقبوضات   -
إعـــداد كشـــف حركـــة الخزينـــة الرئيســـية علمـــا بـــأن رصـــيد حســـاب الخزينـــة   -

وهو يمثل رأس المال  دينار 2000000الرئيسية في بداية اليوم كان بمبلغ 
 . المدفوع 

  إعداد سجل يومية الخزينة المساعد. -
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 الرابعالفصل 
 حماسبة قسم احلسابات اجلارية

 



                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 ابات الجارية ــــــــــالعمليات الرئيسية لقسم الحس. 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــم الحسابات الجاريـــــــــــراءات قســـإج. 

 الدفترية في قسم الحسابات الجاريةة ـالمجموع. 

 بية ــــــــــــة المحاســتندية والمعالجـــــــــــــالدورة المس 

 .ةـــــــــــــابات الجاريــــــم الحســـــــــــــــــــــلعمليات قس

 ةــاب الفوائد الدائنـــبية الحتســـــالعمليات المحاس. 

 ةـــــــــــــية محلولــــــــــــــاالت عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح. 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 لرابعالفصل ا

 حماسبة قسم احلسابات اجلارية
 



محاسبة قسم الحسابات الجارية                                                          
          

65 
 

 رابعالفصل ال

 الرابعالفصل 

ب ذي ة ئكجئ زل ئكحزئائ ب ف زا  لحئ

Accounting for currents account section 
 
 مقدمة:     •

يتـــــولى قســـــم الحســـــابات الجاريـــــة فـــــي البنـــــك القيـــــام بفـــــتح الحســـــابات الجاريـــــة 
لألشـخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين (عمـالء البنــك)  لغــرض إيـداع أمــوالهم نقــدا 
أو بحواالت أو بشيكات،  وفـي المقابـل يقـوم البنـك بوضـع األنظمـة التـي تمكـن 

بــين البنــك والعميــل  هـؤالء العمــالء مــن ســحب هــذه المبــالغ،  ويـتم عــادة االتفــاق
على فتح حساب جاري من خالل التوقيع على طلب فتح الحساب (نموذج فتح 

 الحساب)  وٕاستيفاء المستندات واألوراق الثبوتية الالزمة لذلك. 
ولتنظيم هـذه العمليـة يفـتح البنـك فـي سـجالته حسـابا يعطيـه رقمـا تسلسـليا يعبـر 

انب األيسر منه المبالغ المودعة عن رقم الحساب الجاري للعميل،  يقيد في الج
علـى  يـلفي الحساب ويقيد في الجانب األيمن منه السحوبات التـي يجريهـا العم

 الحساب،  ويكون الفرق بينهما عبارة عن رصيد الحساب.  
وتعتبر عملية فتح الحساب بمثابة عقد بين العميل والبنك وتكون العالقة بينهما 

 عالقة (مدين ودائن).  

 حسابات الجارية إلى نوعين:    وتقسم ال
حسابات جارية دائنة وتتمثل في حسابات العمالء مقابل المبالغ التـي قـاموا  -

ـــد الطلـــب بموجـــب شـــيكات أو  ـــداعها،  والتـــي يمكـــنهم الســـحب منهـــا عن بإي
أوامر دفع أو حواالت،  ويكون رصيد العميل في هـذا النـوع مـن الحسـابات 

 دائنا عادة.  
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وتتمثــــل فــــي قيمــــة التســــهيالت االئتمانيــــة (ســــلف،   حســــابات جاريــــة مدينــــة -
قروض)  التي يحصل عليها العميل من البنك،  ويكـون رصـيد العميـل فـي 

تعرض إلى هذا النوع من الحسابات نهذا النوع من الحسابات مدينا وسوف 
فــي قســم آخــر مــن هــذا الكتــاب، وفيمــا يلــي نموذجــًا لشــكل الحســاب الجــاري 

 للعميل:
 

 ………ميل حـ / جاري الع

23Bمنه البيان له البيان 

 اإليداعات
 
 

 السحوبات ××
 

 الرصيد

×× 
 
×× 

 ××  ×× 

 

     :العمليات الحسابية الرئيسية لقسم الحسابات الجارية 
يمكن تلخيص أهم العمليات الرئيسية والمهام التـي يضـطلع بهـا قسـم الحسـابات 

 الجارية بما يلي:    
 الحسابات الجارية المدينة والدائنة للعمالء.   فتح -
 قبول اإليداعات بحسابات العمالء نقدا وبشيكات وحواالت.   -
 تنفيذ عمليات السحب من الحسابات الجارية  -
 احتساب الفوائد المدينة والدائنة والعموالت على الحسابات  -
 حفظ بطاقات (نماذج)  التواقيع للعمالء  -
 لبيضاء وتسليمها للعمالء إعداد دفاتر الشيكات ا -
 إعداد كشوفات األخطار المصرفية  -
 إعداد كشوفات الحسابات الجارية وٕارسالها إلى العمالء  -
 إعداد وتنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة بأعمال القسم.   -
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     :إجراءات فتح الحساب الجاري 

 فيما يلي:     اإلجراءاتتتلخص هذه 
 تعبئة نموذج طلب فتح الحساب.   -
 تعبئة نموذج التوقيعات المعتمدة للعميل.    -
تقــديم الوثــائق والمســتندات الالزمــة مثــل رخصــة مزاولــة المهنــة،  القيــد فــي   -

غرفة التجارة والصـناعة،  عقـد تأسـيس الشـركة،  القيـد فـي السـجل التجـاري 
اخلي للشــركة،  لــدى مســجل الشــركات،  رســالة مــن جهــة العمــل،  النظــام الــد

محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة للمســاهمين،  أعضــاء مجلــس اإلدارة،  قــرار 
ين المفوضـــين بـــالتوقيع (حســـب  حالـــة كـــل مـــن األشـــخاص يـــتعبالمجلـــس 

 المطلوب فتح حسابات لهم) .  
يتم تخصيص بطاقـة حسـاب جـاري للعميـل تمثـل صـفحة مـن دفتـر األسـتاذ  -

حسـابه وكافـة البيانـات الالزمـة إلدارة المساعد (التحليلي) تحمل اسمه ورقم 
 الحساب. 

  
     :المجموعة الدفترية لقسم الحسابات الجارية 

 يقوم قسم الحسابات الجارية باالحتفاظ بمجموعة دفترية تشمل ما يلي:    

     اليومية المساعدة للحسابات الجارية:. 1
ويسجل فـي هـذه اليوميـة كافـة العمليـات المتعلقـة بحركـة الحسـابات الجاريـة مـن 
إيــداعات ومســحوبات يقــوم بهـــا العمــالء،  وترحــل تفاصـــيل هــذه العمليــات إلـــى 

المســـاعد التحليلـــي للحســـابات الجاريـــة ثـــم تجمـــع كافـــة العمليـــات  األســـتاذدفتـــر 
م دفتـر اليوميـة العامـة وترحل إلى دفتر األسـتاذ المسـاعد للحسـابات الجاريـة،  ثـ

 واألستاذ العام في قسم المحاسبة المركزية. 

 . دفتر األستاذ المساعد التحليلي للحسابات الجارية:    2
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ويتضــــمن هــــذا الــــدفتر حســــابا لكــــل عميــــل مــــن عمــــالء البنــــك،  ويــــتم 
 الترحيل إليه من خالل مستندات القيد األولي. 

 
  لعمليـــات قســـم الحســـابات الـــدورة المســـتندية والمعالجـــة المحاســـبية

 الجارية:    
تنقســـم العمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا قســـم الحســـابات الجاريـــة إلـــى عمليـــات إيـــداع،  

 وعمليات سحب:    

 Cash Deposit :. عمليات اإليداع النقدي1
    :)3إجراءات الدورة المستندية لإليداعات، الشكل رقم (

قسـيمة (نمـوذج)  إيـداع  يتقدم العميـل إلـى الموظـف المخـتص ويقـوم بتعبئـة -
نقـدي مـن أصـل وعــدة صـور،  ويقـوم الموظـف بالتأكــد مـن صـحة البيانــات 

،وتتم هذه األعمال حاليًا من خالل النموذج المخصص المدونة في النموذج
لهذا الغرض عبر شاشات الحاسوب والتي يقوم بهـا موظـف الخزينـة بنفسـه 

.   
زينة بحصر النقدية والتثبت من يتوجه العميل إلى الخزينة،  ويقوم أمين الخ -

صحتها وتسجيل المبلغ على آلة الصندوق،  وختم القسيمة بما يفيد استالم 
 المبلغ. 

تـــوزع النســـخ كـــاآلتي (نســـخة للمـــودع،  نســـخة للحســـابات الجاريـــة،  نســـخة  -
 .تبقى لدى أمين الصندوق)  

ة يقــــوم قســــم الحســــابات الجاريــــة بقيــــد النســــخ الــــوارد إليــــه فــــي دفتــــر اليوميــــ -
 المساعد الحسابات الجارية.   واألستاذالمساعد للحسابات الجارية،  
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يقوم مركز وحدة حسـابات العمـالء يقسـم الحسـابات الجاريـة بإثبـات العمليـة  -
فـــي الجانـــب الـــدائن مـــن بطاقـــة العميـــل (دفتـــر األســـتاذ المســـاعد التحليلـــي)  

 واستخراج الرصيد الجديد للعميل.  
فــي نهايــة اليـوم بعــد تــدوينها فــي مالحــق اليوميــة تحـال نســخ قســائم اإليــداع  -

إلى قسم المحاسبة المركزية ليتولى إثباتها في سـجل اليوميـة العامـة وسـجل 
 األستاذ العام للحسابات الجارية.

   
 يقوم قسم المحاسبة المركزية بقيد إجمالي اإليداعات بالقيد التالي:   -

 من حـ / الخزينة  ×××
 ت الجارية إلى حـ / الحسابا×××   
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 )3شكل رقم (                     
 الدورة المستندية لعمليات اإليداع النقدي        

 

 

 الصندوق العميل

قسيمة توريد 
 نقدية

  نسخة للعميل

  نسخة لدى أمين الخزينة

مركز وحدة حسابات 
  العمالء

التسجيل ببطاقات 
 حسابات العمالء

 إعداد ملخصات

  

 قسم المحاسبة لمركزية

القيد في دفتر 
 األستاذ العام

التسجيل في اليومية 
المساعدة للحسابات 

 

 في دفتر  القيد
 العام اليومية



محاسبة قسم الحسابات الجارية                                                          
          

71 
 

 رابعالفصل ال

  :عمليات اإليداع بشيكات .2
ــه ( أ )  ــل ل ــى عمي ــل مســحوبة عل ــي الحســاب الجــاري للعمي ــداع شــيكات ف إي

 حساب في نفس الفرع.  
 ):   4تتم عمليات اإليداع بشيكات وفق اإلجراءات التالية (الشكل رقم (

يتقدم العميل إلى موظـف الشـباك ويقـوم األخيـر بفحـص الشـيك والتأكـد مـن  -
ويعطـــى العميـــل  ســـالمة التوقيـــع عليـــه وســـالمة النـــواحي الشـــكلية للشـــيك، 

حافظـــه إيـــداع شـــيكات ويـــتم تعبئـــة البيانـــات المدونـــة فيهـــا،  ويســـلم العميـــل 
 نسخة منها بعد التوقيع عليها من الموظف المختص.  

ترســـل نســـخة مـــن الحافظـــة إلـــى وحـــدة مركـــز العمـــالء فـــي قســـم الحســـابات  -
ـــتم تعـــديل أرصـــدة  ـــد فـــي بطاقـــات حســـابات العمـــالء،  حيـــث ي ـــة للقي الجاري

 لعمالء.  حسابات ا
يــتم قيــد العمليــات فــي دفتــر اليوميــة المســاعد للحســابات الجاريــة،  وكــذلك  -

 المساعد للحسابات الجارية.   األستاذ
يتم إعداد ملخصـات بحركـة الحسـابات (مالحـق يوميـة)   وترسـل إلـى قسـم  -

 المحاسبة المركزية للقيد في دفتر اليومية العامة ودفتر األستاذ العام.  
 محاسبة المركزية بإجراء القيد التالي:    يقوم قسم ال  -
 

 حـ / الحسابات الجارية ×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××  
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 )4شكل رقم (
 داعـالدورة المستندية لإلي

 بشيكات مسحوبة على عميل في نفس الفرع
 

 

 العميل 
شيك 
 

موظف مختص 
   

 شيكاتحافظة إيداع 
نسخة 
ل  نسخة لدى  لل
   

مركز وحدة حسابات 
  

فحص الشيك    
 

مطابقة 
 

كفاية الرصيد للمسحوب 
 

التسجيل بالخصم على حساب العميل 
 المسحوب عليه 

     
 

 إعداد ملخصات 
   (مالحق يومية)

قسم المحاسبة 
 

القيد في دفتر      
   

القيد في دفتر 
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إيداع شيكات في الحساب الجاري للعميل مسحوبة على عميل له (ب )  
 حساب في فرع آخر.  

 اإليداع وفق اإلجراءات التالية: تتم عملية
ك ويقـــوم بتعبئـــة حافظـــة مـــن أصـــل وعـــدة بايتقـــدم العميـــل إلـــى موظـــف الشـــ -

نســــخ،  ويقــــوم الموظــــف المخــــتص بفحــــص وتــــدقيق الشــــيك ويســــلم نســــخة 
 للعميل كمستند دال على االستالم موقعا عليه ومختوما بختم االستالم.  

يرســـل الشـــيك ونســـخة الحافظـــة إلـــى مركـــز وحـــدة حســـابات العمـــالء بقســـم   -
ية حيث يتم تفريغ وتجميع الشيكات في كشوفات من أصل الحسابات الجار 

وصورة وترسل صور من الشـيكات إلـى الفـرع المسـحوب عليـه الكترونيـا أو 
بريــديا حيــث يقــوم الفــرع المســتلم لهــذه الشــيكات بالتأكــد مــن صــحة التواقيــع 

 وكفاية الرصيد المسحوب عليه.  
ريـة المسـاعد،  وكـذلك يتم إثبـات العمليـات فـي دفتـر يوميـة الحسـابات الجا  -

 األستاذ المساعد للحسابات الجارية.  
يــــتم إرســــال نســــخة مــــن الكشــــف المــــذكور والشــــيكات إلــــى قســــم المحاســــبة  -

 المركزية.  
 يقوم قسم المحاسبة المركزية بإجراء القيد المحاسبي كاآلتي:      -
 

 الفروعمن حـ / ×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية××       

 
ت في الحسـاب الجـاري للعميـل مسـحوبة علـى عميـل آخـر لـه ج. إيداع شيكا

 حساب في بنك آخر:    
يقصــد بهــذه العمليــة قيــام العميــل بإيــداع شــيك لصــالحه فــي حســابه فــي 
البنك ولكن المسحوب عليه يحتفظ بحساب جاري لدى بنـك آخـر ممـا يعنـي أن 
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آخـر،   هو عميل للبنك بينما المسـحوب عليـه هـو عميـل لبنـك المستفيد الساحب
ونظــرا لعــدم إمكانيــة إجــراء التســوية الالزمــة بســهولة مباشــرة بــين البنكــين،  فــإن 
البنك المركزي يوفر خدمة إجراء التسويات الالزمة بـين كافـة البنـوك مـن خـالل  

 .  المقاصةما يعرف بغرفة 
وحيــث أن هــذا الموضــوع يتطلــب شــرحا تفصــيليا حــول آليــة عمــل هــذه 

اتهــا،  فإنــه ســيتم تأجيــل شــرح هــذه العمليــات فــي فصــل الغرفــة وٕاجراءاتهــا وقيود
 مستقل.  

 . الدورة المستندية لعمليات السحب النقدي: 3
 تتلخص اإلجراءات المتعلقة في عمليات السحب النقدي كما يلي:    

يقدم العميل الشيك إلى الموظف المختص بقسم الحسابات الجاريـة،  حيـث  -
يقوم بالتحقق من سالمة الشيك شكليا وفنيا وموضوعيا مثل مطابقة االسم،  

 التوقيع،  التاريخ،  المبلغ باألرقام والحروف.  
يتم التأكد مـن مـدى كفايـة الرصـيد للعميـل المسـحوب عليـه الشـيك وصـحة   -

 توقيعه.  
 م أمين الخزينة بعد التأكد مما سبق بصرف الشيك للعميل.  يقو   -
يـــتم إحالـــة الشـــيكات إلـــى مركـــز وحـــدة حســـابات العمـــالء لتعـــديل بطاقـــات   -

  .حسابات العمالء
يــــتم تفريــــغ البيانــــات الخاصــــة بالشــــيكات المصــــروفة فــــي مالحــــق يوميــــة   -

 (ملخص الحركة اليومية) .  
 واألســــتاذاليوميــــة المســــاعدة  يــــتم إثبــــات بيانــــات الشــــيكات المصــــروفة فــــي -

 المساعد للحسابات الجارية.  
 يتم إحالة مالحق اليومية والشيكات إلى قسم المحاسبة المركزية.  -
ـــا وفنيـــا   - يقـــوم قســـم المحاســـبة المركزيـــة بالتأكـــد مـــن ســـالمة العمليـــات مالي

 ويجرى القيد المحاسبي التالي:    
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 من حـ / الحسابات الجارية ×× 

 / الخزينة إلى حـ ××  
 
 . الدورة المستندية للتحويل من الحسابات الجارية إلى الحسابات الجارية:    4
يــــتم التحويــــل مــــن الحســــابات الجاريــــة بقيــــام العميــــل بتعبئــــة نمــــوذج طلــــب  -

 التحويل.  
ـــات،   - ـــة مـــن صـــحة البيان يتأكـــد الموظـــف المخـــتص بقســـم الحســـابات الجاري

 كفاية الرصيد وصحة التوقيع.  
م مستندات (إشعارات التحويل)  مبينا بهـا المبلـغ المحـول والعمولـة يتم تنظي -

 والمصاريف من أصل وعدة صور.  
 عميل إشعارا بما يفيد إجراء عملية التحويل.  لليسلم الموظف  -

 أما بالنسبة للقيود المحاسبية الالزم إجراؤها فهي كاآلتي:    
 أ. التحويل من حساب جاري إلى حساب جاري في نفس البنك:    

 من حـ / الحسابات الجارية ×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××      

 
     ب.  التحويل من حساب جاري إلى حساب جاري في فرع آخر:

 من حـ / الحسابات الجارية ××       
 إلى حـ / الفرع ××     
 

 جاري إلى حساب جاري في بنك آخر:ج.  التحوبل من حساب 
 من حـ / الحسابات الجارية ××    
 إلى حـ / البنك ××   
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 أما التحويالت الواردة للبنك فتكون قيوداتها المحاسبية كاآلتي:    

 أ. التحويل الوارد من الفرع إلى الحساب الجاري للعميل: 
 من حـ / الفرع××  
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××    

 التحويل الوارد من بنك آخر إلى الحساب الجاري للعميل:   ب.
 من حـ / البنك ××  
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××        
 
 السحب من خالل شيكات المقاصة الواردة:    الدورة المستندية لعمليات  . 5
عنـــــد ورود شـــــيك مـــــن غرفـــــة المقاصـــــة،  يـــــتم التأكـــــد مـــــن ســـــالمة الشـــــيك  -

 موضوعيا والتأكد من وجود رصيد كاف للعميل ومطابقة التواقيع.  
يـــتم إجـــراء خصـــم مـــن بطاقـــة حســـاب العميـــل المســـحوب عليـــه الشـــيك مـــن  -

 خالل وحدة مركز حسابات العمالء بقسم الحسابات الجارية.  
ميـة لهـذه الشـيكات (مالحـق يوميـة)  وترسـل يتم إعداد ملخص بالحركة اليو  -

 إلى قسم المحاسبة المركزية.
   

هذا وسيتم التعرض إلى موضوع القيـود المحاسـبية الالزمـة فـي هـذا الخصـوص 
 عند تناول موضوع المقاصة في موقع قادم.

 
     :العمليات المحاسبية المتعلقة باحتساب الفوائد الدائنة 

لــى الحســابات الجاريــة المدينــة التــي يمنحهــا البنــك  يتقاضــى البنــك فائــدة دائنــة ع
لعمالئه و يـتم احتسـابها شـهريا وتضـاف فـي نهايـة كـل شـهر، وتعتبـر  إيـرادات 

 للبنك،  وفيما يلي الدورة المستندية لعملية احتساب الفوائد الدائنة:    
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يقـــــوم مركـــــز وحـــــدة حســـــابات العمـــــالء بالقســـــم بمتابعـــــة عمليـــــات الســـــحب  -
تجــرى علــى الحســاب الجــاري المــدين للعمــالء وتحديــد عــدد  واإلضــافة التــي

 األيام ومدة االستحقاق واستخراج األعداد (الرصيد المرجح بالزمن) .  
فـــي نهايـــة كـــل شـــهر يـــتم احتســـاب الفوائـــد وٕاصـــدار إشـــعارات خصـــم علـــى  -

 حساب جاري للعميل المدين.  
قيــد  ادإلعــدترســل صــورة مــن إشــعار الخصــم إلــى قســم المحاســبة المركزيــة  -

القيـــد  بإعـــدادالعـــام،  حيـــث يقـــوم القســـم المـــذكور  واألســـتاذاليوميـــة العامـــة 
 التالي:  

   
 من حـ / حسابات جارية مدينة ××  
 حـ / إيرادات (فوائد دائنة)  إلى××       

  
 ) تتعلق بـالقيود المتعلقـة بقسـم الحسـابات  ) محلولة1حالة عملية رقم

 الجارية:
المصــرفية التــي تمــت فــي قســم الحســابات الجاريــة فــي بنــك فيمــا يلــي العمليــات 

 م:   2013/  1/8االستثمار الفلسطيني يوم 
دينــار،  وبشـيكات مسـحوبة علـى عمــالء  25000بلغـت اإليـداعات النقديـة  -

 دينار.   35000لهم حسابات في نفس الفرع 
 30000بلغت اإليداعات بشيكات المسحوبة على عمـالء أحـد فـروع البنـك  -

 ر.  دينا
 دينار.   20000بلغت مسحوبات العمالء بشيكات  -
بلغــت طلبــات التحويــل مــن الحســابات الجاريــة إلــى الحســابات الجاريــة فــي  -

 دينار.   5000أحد الفروع 
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 7000بلغـــت طلبـــات التحويـــل الـــواردة مـــن الفـــروع إلـــى الحســـابات الجاريـــة  -
 دينار.  
     المطلوب:

لحسـابات المركزيـة وتصـوير صـفحة سـجل إجراء القيود المحاسبية الالزمـة فـي ا
الحســابات الجاريــة علمــا بــأن رصــيد الحســابات الجاريــة كــان فــي اليــوم الســابق 

 دينار.  900000
 

     :الحـل 
 القيود المحاسبية:    

 من مذكورين    
 حـ / الخزينة    25000
  1/8/2013                  حـ / الحسابات الجارية    35000

 إلى حـ / الحسابات الجارية  60000     
 

 من حـ / الفروع  30000
  1/8/2013         إلى حـ / الحسابات الجارية  30000 
 

 من حـ / الحسابات الجارية  20000
  1/8/2013         إلى حـ / الخزينة   20000 
 

 من حـ / الحسابات الجارية  5000
 1/8/2013                إلى حـ / الفروع  5000    

 من حـ / الفروع  7000
 1/8/2013             إلى حـ / الحسابات الجارية   7000  
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 حـ / الحسابات الجارية

 المبلغ البيان المبلغ البيان
   900000 رصيد

إلى الحسابات  60000 من مذكورين
 الجارية

35000 

 20000 إلى الخزينة 30000 من الفروع
 5000 الفروعإلى  7000 من الفروع

 937000 رصيد مرحل  
    
    
 997000  997000 

 

 ) ة تتعلق باحتساب الفوائد الدائنة:) محلول2حالة عملية رقم 
 

على شكل  ائتمانيةمنح بنك فلسطين شركة العودة تسهيالت  1/10/2013بتاريخ 
% سنويا وتضاف 10دينار بمعدل فائدة  20000حساب جاري مدين بسقف قدره 

%،  وفيمـا يلـي العمليـات التـي تمـت علـى الحسـاب 1في نهاية كـل شـهر وعمولـة 
 الجاري خالل الشهر المذكور.  

 دينار  5000تم سحب شيك بمبلغ     2013 /  1/10في  -
 دينار  7000تم سحب شيك بمبلغ  2013/  10/10في  -
 دينار  8000تم سحب شيك مبلغ  2013/  12/10في  -
 دينار  4000تم إيداع شيك بمبلغ   15/10/2013في  -
 دينار  2000تم تحويل مبلغ من الحساب بقيمة   20/10/2013في  -
 دينار  10000تم إيداع شيك بمبلغ   25/10/2013في  -
 

 احتساب الفائدة والعمولة المستحقة على الحساب.    المطلوب:
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 الحـل: 

  

 االستحقاق األيام األعداد
 الحركة الرصيد

 التاريخ البيان
 منه له منه له

/1/10 سحب شيك 5000  5000  1/10 9 45000
2013 

 10/10 سحب شيك 7000  12000  10/10 2 24000
 12/10 سحب شيك 8000  20000  12/10 4 80000
 15/10 إيداع شيك  4000 16000  16/10 4 64000

تحويل من  2000  18000  20/10 6 108000
 الحساب

20/10 

40000 5 26/10  8000 10000  
 إيداع شيك

25/10 

  31/10      31/10 
361000         

 
 دينار  100.27=    1×  10×  361000الفائدة = 

            100  ×360          
 

 دينار  10=          1×1×  361000العمولة = 
       100  ×360 

 من حـ / الحسابات الجارية 110.27القيد المحاسبي:  
 إلى مذكورين                                 

 حـ / الفوائد   100.27                                     
 حـ / العمولة       10                                      
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 أسئلة وتمارين
 

كان رصيد حساب الحسـابات الجاريـة لـدى أحـد فـروع  2013/ 1/11في  .1
واآلتــي بيــان العمليــات التــي تمــت  5000000البنــك التجــاري الفلســطيني 

 في ذلك اليوم:

 .دينار  90000  إيداعات نقدية ( أ ) 
 15000إيداعات بشيكات مسحوبة على حسابات جارية فـي البنـك  (ب ) 
 .دينار
 .دينار  85000إيداعات بشيكات مسحوبة على فروع أخرى للبنك (ج ) 
 .دينار  35000 ى إيداعات بشيكات مسحوبة على بنوك أخر ( د ) 
 .دينار 15000  جإيداعات بشيكات مسحوبة على بنوك في الخار (ه ) 
 .دينار 25000 بة بشيكاتمبالغ مسحو ( و ) 
مبــالغ محولــة مــن حســابات جاريــة إلــى حســابات جاريــة أخــرى فــي نفــس ( ز ) 
 .دينار  10000البنك 

مبــالغ محولــة مــن حســابات جاريــة إلــى حســابات جاريــة أخــرى فــي فــرع ( ح ) 
 .دينار   8000آخر  
 .دينار   12000مبالغ محولة من حسابات جارية إلى بنك آخر (ط ) 
 .دينار   30000لغ محولة إلى حسابات جارية من بنك آخر مبا(ي ) 
 .دينار   40000 مبالغ محولة إلى حسابات جارية من فرع آخر(ك ) 

 
         المطلوب:    

إثبـات القيــود اليوميـة اإلجماليــة فـي دفتــر اليوميـة العامــة بقسـم المحاســبة العامــة 
 لعام وترصيده.  والترحيل إلى حساب الحسابات الجارية في األستاذ ا
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فيما يلي البيانات الخاصة بالحساب الجاري مدين لشـركة اإلخـالص لـدى  .2
علمـــا بـــأن شـــروط الحســـاب  2013بنـــك القـــدس خـــالل شـــهر ســـبتمبر 

 كاآلتي: 
        

 دينار.   40000أ. سقف الجاري مدين  (الحد األقصى المسموح به)  
 % ألقرب دينار.  1% وتضاف شهريا والعمولة 15ب.  معدل الفائدة السنوي 

 وقد كانت حركة الحساب كالتالي:   
 
 بشيك  5/9دينار بتاريخ  1000     المسحوبات: . أ

 بشيك  10/9دينار بتاريخ  1200
 طلب تحويل  20/9دينار بتاريخ  1600

 بشيك  25/9دينار بتاريخ  800
 ب.  اإليداعات:    

 نقدا  8/9دينار بتاريخ  400  
 دينار  15/9دينار بتاريخ  500  
 نقدا  22/9دينار بتاريخ  800  
 بشيك  28/9دينار بتاريخ  1500  

    :  المطلوب
 2013/  30/9تصوير بطاقة حـ / العميـل ( شـركة اإلخـالص ) كمـا هـي فـي 

 بعد احتساب الفائدة والعمولة.  
 

   ؟صهعرف الحساب الجاري وما هي خصائ .3
  ؟اذكر وظائف قسم الحسابات الجارية  .4
   ؟ما هي المستندات والسجالت المستخدمة في قسم الحسابات الجارية  .5
  ؟ما هو الفرق بين الحسابات الجارية الدائنة والحسابات الجارية المدينة  .6
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 أمام العبارة الخاطئة:    ×)  )  أمام العبارة الصحيحة و(√ضع إشارة (   .7
يجــوز للعميــل الــذي يحــتفظ بحســاب جــاري فــي البنــك الســحب واإليــداع فــي  -

 نفس اليوم 
 يظهر الحساب الجاري للعميل ضمن األصول المتداولة في ميزانية البنك.    -
ــــة للتحويــــل وال يوجــــد تــــاريخ نهــــائي   - الشــــيكات المســــطرة هــــي شــــيكات قابل

 لصالحيتها.  
 العمالء.   يتم وضع قيود على الشيكات المستخدمة من قبل  -
ال يمكــــن رفــــض دفــــع الشــــيك بعــــد صــــدوره بســــبب وفــــاة الســــاحب وتجميــــد   -

 حسابه بعد صدور الشيك.  
الشيك هو أمر بالدفع موجه من البنك إلى المسـتفيد يـأمره بـدفع مبلـغ معـين  -

 عند اإلطالع ومحدد القيمة.  
يجـب أن يصــرف الشــيك عنــد اإلطــالع وهـو مــا تــنص عليــه معظــم قــوانين   -

 األوراق التجارية،  ولكن العرف يستخدم الشيك كأداة ائتمان.  
ال يحصـــل أصـــحاب الحســــابات الجاريـــة علــــى فوائـــد بــــل يـــدفعون عمولــــة   -

  .مقابل إدارة حساباتهم
 
 



          

 
 

 
 
 
 

  

5 

 خلامسالفصل ا
 حماسبة قسم الودائع والتوفري

 



          

 
 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الودائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن. 

 يرـــــــــــــــــــــــــــــــع والتوفــــــــــــــم الودائـــــــــــــــــــــــف قســـــــــــــوظائ. 

 تخدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجالت المســـــــــــــــــتندات والســـالمس. 

 بية لعمليات اإليداعــــالدورة المستندية والمعالجات المحاس. 

  الدورة المستندية والمعالجات المحاسبية لعمليات السحب. 

 هادات اإليداعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية لشــــــــــــالمعالجات المحاس. 

 دنيةــــــوائد المــــــــــــــــــــــــــــــــــبية للفــــــــــــــــــــالمعالجة المحاس. 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت عمليــــــــــــــــــــــح. 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 خلامسالفصل ا
 والتوفريحماسبة قسم الودائع 
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 لخامسالفصل ا

 الفصل الخامس

 محاسبة قسم الودائع والتوفير

Accounting for Deposits and saving section 
 
 مقدمة:    •

الودائع هي األموال النقدية التي يتم إيداعها في البنوك التي يحدد لها تاريخ 
استرداد معين،  وفقا للمدد المتفق عليها عند اإليداع،  وبالتالي ال يجوز 
سحبها قبل حلول أجل استحقاقها،  كما يحدد لها معدل فائدة حسب مدة 

يداع ومع ذلك يجوز اإليداع،  وقد يزيد معدل الفائدة مع زيادة فترة اإل
 للمودعين االقتراض من المصرف بضمانة هذه الودائع.  

وتعتبر الودائع بأنواعها المختلفة مصدرا هاما من مصادر موارد البنك،  وتقسم 
 إلى األنواع التالية:   

 :   Time Depositsأنواع الودائع  •
 ودائع ألجل:     .1
وهي المبالغ التي يودعها العمالء في البنك لمدة معينة تتفق عليها قد تكون  

شهرا أو ستة شهور أو سنة مقابل فائدة بسعر معين يتم تحديده وفقا للسياسات 
 أوالنقدية التي يحددها البنك المركزي،  وال يحق لصاحب الوديعة سحبها كاملة 

 جزء منها إال عند حلول استحقاقها. 
طبيق العملي يسمح عادة للعمالء بسحب جزء من الودائع أو كامل وفي الت

الوديعة قبل موعد استحقاقها بموافقة المستويات اإلدارية العليا مقابل أن يغرم 
العميل بالفائدة عن الفترة المتبقية من الوديعة أو إلغاء كامل الفائدة المستحقة 
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ائدة مرتفعة نسبيا على مثل للعميل عن فترة الربط،  ويتقاضى المودعين عادة ف
 هذا النوع من الودائع.  

 : Subject –to – notice. ودائع بإشعار (بإخطار) 2
وهي الودائع التي يحتفظ بها العمالء لدى البنك بعد تقديم إخطار من قبل 
صاحب الوديعة قبل سحبها بمدة معينة (مدة اإلخطار) يتم االتفاق عليها مثال 

 أيام وهكذا.   10مدة أسبوع أو 

 : Saving Deponts. ودائع التوفير 3
تشجيعهم على وهي الودائع التي يكون مصدرها غالبا من صغار المودعين ل

، وتشكل هذه الودائع على الرغم من صغر حجم كل منها إال أنها في االدخار
مجموعها تشكل حجما كبيرا يساهم في تنمية موارد البنك وزيادة قدرته على 

 منح االئتمان.  
وتخضع هذه الودائع عادة لشروط أو قيود معينة مثل أسعار الفائدة، عدد 

ل الشهر،  والحد األقصى المسموح بسحبه في مرات السحب المسموح بها خال
كل مرة،  كما ال يتم السحب منها بموجب دفاتر بشيكات بل من خالل 
حضور العميل شخصيا للبنك بموجب أوامر دفع،  وٕابراز دفتر التوفير الذي 
بحوزته (السابق إعطاؤه من البنك)،  كما ترتبط احيانا هذه الودائع بمنح جوائز 

 ا لحثهم على زيادة مدخراتهم في البنك.  تشجيعا ألصحابه
 
   :Deposit certificates. شهادات اإليداع 4

وهي عبارة عن شهادات يتم إصدارها من البنك للجمهور مقابل مبالغ محددة 
في كل شهادة،  وتتميز هذه الشهادات بارتفاع معدالت الفائدة المتعلقة بها 



محاسبة قسم الودائع والتوفير                                                       
      
 

88 
 

 لخامسالفصل ا

ع للبنك،  كما تتميز بالسيولة وجذب الودائ االدخاربهدف تشجيع عمليات 
 حيث يستطيع صاحبها بيعها في السوق المالي واسترداد قيمتها بسهولة.  

 
  وظائف قسم الودائع والتوفيرfunctions : 

 يقوم قسم الودائع والتوفير بالوظائف والمهام التالية:   
  .إشعار،  توفير) –فتح الحسابات (ألجل  -
 .قبول الودائع نقدا أو بشيكات  -
 احتساب الفوائد المدينة (المدفوعة) على تلك الودائع.   -
تنفيذ عمليات السحب وتنظيم المستندات واإلشعارات والكشوف والمذكرات  -

 وٕاعداد دفاتر التوفير. 
 القيام باألعمال المحاسبية المتعلقة بنشاط القسم.   -
 

  المستندات والسجالت المستخدمةDocuments and Records:  
 ف العمليات اليومية للودائع وخالصة الحركة اليومية.  سجل أو كش -
 .بطاقات حركة الودائع (سجل االستاذ المساعد التحليلي) -
 دفاتر التوفير.   -
 إشعارات أو أوامر القيد المدينة والدائنة.   -
 مستندات القبض وقسائم اإليداع نقدا أو بشيكات.   -
 ملفات العمالء وأوامر الدفع واالستالم والشيكات وطلبات التحويل.   -
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  الدورة المستندية والمعالجات المحاسبية لعمليات اإليداع
Documentary and Accounting cycle for Deposit:    

يتقدم العميل إلى موظف القسم ويعبأ نموذج طلب فتح حساب وديعة،   -
 وتتم الموافقة عليه.  

يتم تعبئة قسيمة إيداع نقدية أو شيكات أو تحويل من الحساب الجاري  -
 للعميل إن وجد.  

 يقوم أمين الصندوق بختم القسيمة بما يفيد استالم المبلغ.   -
ترسل نسخة من قسيمة اإليداع إلى قسم الودائع لتسجيلها في دفتر االستاذ  -

حسابات التوفير  المساعد التحليلي للودائع حسب نوع الوديعة،  وفي حالة
يطبق بشـأنها نفس الخطوات ويراعي قيام الموظف المختص بقيد عملية 
اإليداع في حالة حسابات التوفير في دفتر التوفير المخصص لهذا 

 الغرض.  
ترسل قسائم اإليداع لغرض تدقيقها وٕاعداد ملحق يومية يوضح خالصة  -

 المركزية.   ةحركة الودائع ويحال إلى قسم المحاسب
يقوم قسم المحاسبة المركزية بإعداد القيد المحاسبي الالزم والترحيل إلى   -

 سجل االستاذ العام واليومية العامة وفق التالي:   

 في حالة اإليداع نقدا:   ( أ ) 
 من حـ / الخزينة ×× 

 إلى حـ / الودائع ألجل / إشعار / توفير ××  

 في حالة اإليداع بشيك:   (ب ) 
 من حـ / شيكات برسم التحصيل ××  
 إلى حـ / الودائع ألجل / إشعار / توفير ××        
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  :في حالة اإليداع عن طريق التحويل من الحسابات الجارية (ج ) 
 من حـ / الحسابات الجارية ××  
 إلى حـ / الودائع ألجل / إشعار / توفير ××      
 
 الدورة المستندية والمعالجات المحاسبية لعمليات السحب:   •

Documentary and Accounting cycle for Drow  
وفقًا لما سبق ذكره ال تتم عمليات السحب من الودائع ولكن من الناحية 
التطبيقية يسمح البنك لعمالئه بالسحب من الوديعة وتحمل العميل الفائدة 
المترتبة على المبلغ المسحوب أو إلغاء عملية الربط وما يترتب عليها من 

 تالية:ال يجري البنك القيودفوائد لصالح العميل وبناًء على ذلك 
 السحب نقدًا:( أ ) 

 من حـ/ الودائع ألجل أو بإشعار×× 
 إلى حـ/ الخزينة××       

 التحويل إلى الحساب الجاري:(ب ) 
 من حـ/ الودائع ألجل أو بإشعار×× 

 ت الجاريةباإلى حـ/ الحسا××      
 
  أما بالنسبة لعمليات السحب من حسابات التوفير فتتم وفق الخطوات

 التالية:

يحرر العميل قسيمة سحب مبلغ،  ويقوم الموظف الشخصي بالتحقق من  -
 شخصية العميل.  
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يرسل الدفتر مع قسيمة السحب إلى الموظف مختص بالقسم للتدقيق  -
ير من رئيس القسم بالموافقة على السحب،  ومن ثم تسجيل المبلغ شوالتأ

 في بطاقة حساب التوفير للعميل (في الجانب المدين).  
 ع المبلغ للعميل ويعاد تسليم الدفتر له.  يتم دف -
يعد ملحق يومية يوضح خالصة حركة اإليداع والسحب من حسابات  -

 التوفير ويرسل إلى قسم المحاسبة المركزية.  
 يقوم قسم المحاسبة المركزية بإعداد القيود المحاسبة الالزمة.   -

 من حـ / الودائع (توفير) 
 إلى حـ / الخزينة            

 Interest Paidلمعالجة المحاسبية للفوائد المدينة (المدفوعة) ا •
يقوم البنك باحتساب الفوائد المدينة التي يتعين دفعها على حسابات الودائع 
شهريًا إلظهار أثرها على حساب األرباح والخسائر الذي يعده البنك في نهاية 

   لمبدأ االستحقاق وذلك وفقا للحاالت التالية:كل شهر وفقا 
  
إذا تطابق تاريخ استحقاق الوديعة مع تاريخ إقفال الحسابات  .1

 الختامية.  
 من حـ / الفوائد المدينة  
 إلى حـ / الودائع أو ××           
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××          
 

إذا كان تاريخ استحقاق الوديعة يختلف عن تاريخ اقفال الحسابات  .2
 الختامية للبنك:

 من حـ / الفوائد المدينة   
 إلى حـ / الفوائد المدينة المستحقة وغير المدفوعة            
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    عند حلول أجل استحقاق الوديعة:
 من مذكورين  

 من حـ / الفوائد المدينة ××         
 حـ / الفوائد المدينة المستحقة وغير المدفوعة  من×× 

 إلى حـ / الودائع أو ××            
 إلى حـ / الحسابات الجارية ××            

    :المعالجة المحاسبية لشهادات اإليداع 
 عند إصدار البنك الشهادات (بيع الشهادات):   

 من حـ / الخزينة  ××
 أو حـ / الحسابات الجارية ××      

 إلى حـ / شهادات اإليداع××          
 عند استرداد المودع لقيمة الشهادة:   

 من حـ / شهادات اإليداع  ××
 إلى حـ / الخزينة  ×× 
 أو إلى حـ / الحسابات الجارية  ×× 

 
 ) 1حالة عملية محلولة رقم(: 

فيما يلي المبالغ اإلجمالية لعمليات قسم حسابات الودائع (ألجل والتوفير) في 
  2013ديسمبر  20الرمال يوم  –فرع البنك العربي 

بشيكات مسحوبة  20000نقدا،   دينار 40000بلغت الودائع ألجل  .1
 على عمالء لهم حسابات في نفس الفرع 

دينار محولة من  25000دينار نقدا،   20000 بإشعاربلغت الودائع  .2
 الحسابات الجارية إلى حسابات الودائع في نفس الفرع.  
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 دينار نقدا.   50000بلغت ودائع التوفير  .3
بلغت الودائع ألجل التي حل أجل استحقاقها وسحبت نقدا بقيمة  .4

دينار،  كما استحقت الودائع بإشعار وحولت إلى الحسابات  25000
 دينار  10000،  وودائع التوفير المسحوبة نقدا 15000الجارية بقيمة 

 
  المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة في قسم المحاسبة المركزية

 

 الحـل:   
 من مذكورين          . 1
 
 حـ / الخزينة  40000  
 حـ / الحسابات الجارية   20000  
 إلى حـ / الودائع ألجل 60000   
 
  من مذكورين          .2

 حـ / الخزينة  20000
 حـ / الحسابات الجارية   25000

 إلى حـ / الودائع بإشعار  45000  
 

 من حـ / الخزينة  50000       .3
 إلى حـ / ودائع التوفير  50000   
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  من مذكورين             . 4
 حـ / ودائع ألجل  25000   
 حـ / ودائع بإشعار    15000   
 حـ / ودائع التوفير  10000   
 إلى مذكورين    

 حـ / الخزينة  35000    
 حـ / الحسابات الجارية  15000    

 
  2عملية محلولة رقم (حالة(: 

) شهور بقيمة 6تم ربط وديعة لدى بنك فلسطين لمدة ( 2013/ 1/5بتاريخ 
%،  ويقضى االتفاق مع البنك على إعادة ربط 5دينار بفائدة سنوية  10000

 ) شهور. 6الوديعة (تجديدها) مرة أخرى مع الفوائد كل (
وديعة وعند تجديدها وفي إجراء القيود المحاسبية الالزمة عند ربط ال المطلوب:

 تاريخ استحقاقها.
 
    :الحـل 

 عند ربط الوديعة:   
 من حـ / الخزينة    10000

 1/5/2013        إلى حـ / الحسابات الودائع  10000
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    عند احتساب الفوائد في تاريخ االستحقاق:
     من حـ / الفوائد المدنية  250

 1/10/2013      إلى حـ / الودائع أو الحسابات الجارية  250  
        

)10000 ×6  ×5( 
                      12   ×100 

    عند التجديد للمرة األولى:
          من حـ / الفوائد المدنية  85.4

 31/12/2013        إلى حـ / الفوائد المدينة المستحقة غير المدفوعة   85.4

  )10250  ×2   ×5( 
                       12   ×100 

 
 :عند نهاية المدة الثانية من التجديد 

 من مذكورين   
 30/4/2013                       حـ / الفوائد المدنية   170.8

 حـ / الفوائد المدنية المستحقة غير المرفوعة  85.4
 إلى حـ / الحسابات الجارية     256.2

 الودائع أو إلى حـ /                  
)10250  ×4  ×5   =170.8( 

          12×100  
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 ) 3حالة عملية محلولة رقم(: 
) شهور في بنك اإلسكان 6تم ربط وديعة ألجل لمدة ( 1/3/2013بتاريخ 
% سنويا،  على أن يعاد ربطها من جديد 10دينار بمعدل فائدة  5000بقيمة 

 ) شهور.  6مع الفوائد كل (
 إثبات القيود المحاسبية الالزمة. المطلوب:

 
   الحـل 
 (تاريخ االستحقاق)  31/8/2013. قيد احتساب الفوائد بتاريخ 1

 من حـ / الفوائد المدينة  250
 إلى حـ / الودائع  250 
 )5000  ×10  ×6 ( 

             100 ×12    
  31/12/2014للسنة المالية المنتهية في  اإلقفال. قيد 2

 من حـ / الفوائد المدنية  175
 إلى حـ / الفوائد المدنية المستحقة غير المدفوعة  175

  )5250   ×4×10             ( 
                      12  ×100 

  28/2/2014قيد احتساب الفوائد في . 3
 من مذكورين   

 حـ / الفوائد المدنية المستحقة غير المدفوعة  175
 حـ  / الفوائد المدنية  87.5

 إلى حـ / الودائع  262.5
 )5250  ×2 ×10  ( 

             12  ×100  
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 أسئلة وتمارين
 

 ؟ اشرح أنواع الودائع وطبيعة كل منها .1
 ؟ ما هي وظائف قسم الودائع  .2
 ؟مستخدمة في قسم الودائع لاذكر السجالت والمستندات ا  .3
 ؟ ما هي طبيعة شهادات اإليداع وخصائصها  .4
 -فيما يلي األرصدة المستخرجة من قسم الودائع لفرع بنك فلسطين   .5

 . 10/9/2013الرمال يوم 
 

 .ودائع ألجل قبضت نقدا  20000 ( أ ) 
ودائع بإشعار قبضت بشيكات مسحوبة على عمالء في نفس  14000 (ب ) 

 الفرع.  
 .ودائع توفير قبضت نقدا  6000  (ج ) 
 .المبالغ المسحوبة من الودائع ألجل إلى الحسابات الجارية    8000 ( د )
 .ائع بإشعار إلى الحسابات الجاريةالمبالغ المسحوبة من الود 7000 ( ه )
 .المبالغ المسحوبة من ودائع التوفير نقدا  3000 ( و )
  .المبالغ المسحوبة من الحسابات الجارية إلى ودائع التوفير 4000  ( ز )
 .المبالغ المسحوبة من الحسابات الجارية إلى ودائع األجل 25000 ( ح )
 .ل المضافة إلى الحسابات الودائعالفوائد على الودائع ألج 4000 ( ط )
 .الفوائد على الودائع ألجل المحولة إلى الحسابات الجارية   3000 ( ي )
 .الفوائد على الودائع التوفير المضافة إلى حسابات التوفير  2000 ( ك )

 

دينار  10000قام أحد العمالء بربط وديعة ألجل بقيمة  8/ 1بتاريخ  .6
) شهور لدى بنك االستثمار 6خصما من الحسابات الجارية لمدة (

شهور وتحول إلى حساب  3% تحسب كل 10الفلسطيني وبفائدة 
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) شهور أخرى 6( الوديعة نفسها،  وعند حلول األجل تم تجديدها لفترة
 بنفس الشروط السابقة. 

 المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة لمعالجة ما سبق.  
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 السادسالفصل 
 حماسبة قسم املقاصة

 



     

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 نكــــــــــم المقاصة في البــــــــــــــقسف ــــــــوظائ. 

 ةـــــــــــــــــــة المقاصــــــــــــــــراءات عمليــــــــــــــــإج. 

 بية لعمليات المقاصةـــــــــالمعالجات المحاس. 

 ةــــــــــــــــــــــــية محلولــــــــــــــــــــة عملـــــــــــــــــــحال. 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكات المرتجعـــــــــــــــــــــــــــالش. 

 ارينـــــــــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 يكات المرتجعةـــدراسة حالة عملية عن الش. 

 السادسالفصل 
 حماسبة قسم املقاصة
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 الفصل السادس
 محاسبة قسم المقاصة

 

Accounting for clearing section 
 
 مقدمة: 

يقوم المصرف في إطار تأديته لخدمات العمالء بعملية تسوية للشيكات  التي 
يودعونها في البنك والمسحوبة على بنوك أخرى من خالل ما يعرف بعملية 
المقاصة حيث يتولى القيام بهذا العمل قسم مختص داخل البنك يسمى (قسم 

تنفيذ المهام  المقاصة) تكون تبعيته غالبًا لقسم الحسابات الجارية، و يتم
المناطة به من خالل عدة عمليات وٕاجراءات يتم جزء منها داخل البنك والجزء 
اآلخر في غرفة المقاصة لدى البنك المركزي،  حيث يجتمع مندوبو البنوك 
يوميا في جلسة واحدة،  أو جلستين يتم عقدهما خالل اليوم الواحد وفي 

الشيكات المسحوبة على كل ساعات محددة لكل جلسة،  وذلك لتبادل عملية 
منها وتسديد صافي األرصدة الناتجة عن عمليات التبادل تحت إشراف مدير 

 غرفة المقاصة في البنك المركزي.  
وقد جاءت فكرة غرفة المقاصة انطالقا من مفهوم مالفاة مخاطر االنتقال 
الفعلي لألموال وتوفير الوقت والجهد والتكلفة التي تترتب على قيام كل 

 مصرف بتحصيل حقوقه تجاه المصرف اآلخر.  
وتستند فكرة المقاصة على مبدأ حقوقي يحدد أصول تسوية الديون بين 
األطراف عن طريق إجراء المقاصة بين المدين والدائن،  فعندما يتساوى 
الرصيد المدين لدى طرف مع الرصيد الدائن لطرف آخر يصفي الدينان وتبرأ 

، وعندما يكون هناك فرق بين الدينيين تتم المقاصة ذمة كل منهما تجاه اآلخر
 للمبلغ األقل ويطالب الدائن المدين بتسوية الفرق.  
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وفي فلسطين توجد غرفتان للمقاصة أحدهما في مدينة غزة،  واألخرى في 
مدينة رام اهللا وتقع كل منهما في المقر الرئيسي لسلطة النقد الفلسطينية،  كما 

 ي مدينة نابلس. يوجد مكتب للمقاصة ف
وتقدم سلطة النقد الفلسطينية كافة اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لعملية 

 المقاصة،  ويتولى موظف تنظيم وٕادارة سير العمل في غرفة المقاصة.  
 
    :وظائف قسم المقاصة في البنك 
استالم الشيكات المسحوبة على البنوك األخرى وفروعها،  وتنظيم قسائم  -

 .  اإليداع
 تنظيم الشيكات وترتيبها في المجموعات حسب البنك المسحوب عليه.    -
إعداد قائمة إرسالية شيكات مقاصة من نسختين تحتوى  بيانات عن  -

الشيكات المسحوبة على كل بنك كرقم الشيك والمبلغ،  ويحتفظ بها ضمن 
 مغلف بداخله الشيكات المسحوبة لكل بنك على حده.  

يم قائمة موحدة تحتوي علـى خالصة الشيكات المسحوبة علــى إعداد وتنظ  -
البنوك (نموذج تقديم شيكات)  تتضمن اسم البنك المسحوب عليه تلك 

 الشيكات وعددها وقيمتها.  
يتم تسليم النسخة الثانية من قائمة اإلرسالية إلى مندوب البنك اآلخر عند   -

مه إرسالية الشيكات حضوره إلى غرفة المقاصة ويوقع بما يفيد استال
 والمغلف المرفق بها.  
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   إجراءات عملية المقاصةProcedures: 
يقوم موظف المقاصة باستالم الشيكات من العمالء المقدمة للمقاصة  -

شيكات مقاصة ويسلم نسخة منه للعميل بما يفيد  استالمويعبأ نموذج 
 االستالم.

المسحوبة على كل يقوم موظف المقاصة بفرز وتصنيف الشيكات  -
 مصرف على حدة .

يقوم موظف المقاصة في البنك بوضع الشيكات المستلمة و المسحوبة  -
في مغلف يدون عليه اسم البنك المسحوب عليه،  ويرفق  بنك على كل

معه قائمة إرسالية الشيكات التي توضح ما يحتويه المغلف من شيكات، 
شيكات مقاصة ويدون به بإعداد نموذج تقديم  في الوقت نفسه كما يقوم

إجمالي الشيكات المسحوبة على كل بنك على حدة في الجانب األيسر من 
 هذا النموذج.  

عند الحضور إلى غرفة المقاصة فــي البنك المركزي يضع موظــف   -
المقاصة (ممثل البنك في غرفة المقاصة)  المغلف فــي الصندوق 

 المخصص للبنك المسحوب عليه.  
بأخذ كافة المغلفات الموجودة في الصندوق  لكل بنك لمقاصةيقوم موظف ا -

 الخاص به في غرفة المقاصة.  
يفتح الموظف المغلفات ويقوم بمطابقة الشيكات المستلمة (الواردة)  مع   -

قائمة اإلرسالية الخاصة بها،  ويوقع على النسخة الثانية بما يفيد استالمه 
النسخة الثانية لموظف البنك للشيكات الموجودة بداخل المغلف ويعيد 

 المختص.  
يقوم موظف المقاصة بتعبئة الجزء (األيمن)  من نموذج تقديم الشيكات  -

 وذلك بإثبات عدد وقيمة الشيكات المستلمة من البنوك أمام اسم كل بنك.  
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يقوم موظف المقاصة بتجميع خانة الشيكات المستلمة ويقارنها بمجموع   -
خانة الشيكات المسلمة (السابق تعبئتها في البنك قبل حضوره إلى غرفة 
المقاصة)  ويدون الرصيد حيث يمثل هذا الرصيد دائنيته أو مديونية البنك 

 تجاه البنوك األخرى.  
ج التقديم إلــى رئيس غـرفة يسلم موظف المقـاصة لكل بنك نسخة نموذ  -

المقاصة (موظف البنك المركزي) ،  والذي يقوم بدوره بإعداد جدول 
 التصفية النهائية والذي يحتوي على الخانات التالية:   

   .اسم البنك 
   الشيكات المستلمة 
   الشيكات المسلمة 
   (منه،  له) الرصيد 
ازن األرصدة للبنوك ، يتأكد رئيس غرفة المقاصة من توازن المجاميع وتو  -

 ويعلن بعدها انتهاء الجلسة ويسمح لموظفي البنوك بالخروج.  
يعود ممثل كل بنك إلى بنكه حامال معه الشيكات المسحوبة عليه   -

والنسخة الثانية من نموذج التقديم حيث يتم بموجبها إجراء القيود 
 المحاسبية الالزمة.  

  المعالجات المحاسبية لعمليات المقاصة:counting Treatment  

لبيان الخطوات السابقة وأثرها على العمليات المالية في البنك،  نورد فيما يلي 
 القيود المحاسبية الواجب إجراؤها حسب ما تم توضيحه:   

 . عند استالم الشيكات من العمالء وتنظيمها وترتيبها ووضعها في المغلفات:   1
 من حـ / شيكات برسم التحصيل (مقاصة)   ×× 
 إلى حـ / مودعي شيكات رسم التحصيل (مقاصة)  ××    
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. عند انتهاء جلسة المقاصة وعودة ممثل البنك ومعه مغلف الشيكات 2
 المسحوبة عليه ونسخة نموذج التقديم:   

 من مذكورين  
حـ/ البنك المركزي (المبلغ هو عبارة عن الفرق بين رصيد الشيكات ××  

 المسلمة والمستلمة)  
المبلغ هو عبارة عن الشيكات المسحوبة على (حـ / الحسابات الجارية ×× 

 ) البنك والواردة في المغلف
 إلى حـ / شيكات برسم التحصيل (مقاصة)  ××               
وهي الفترة التي يحددها البنك المركزي،  وتعنى  . عند مرور فترة المقاصة3

انقضاء المدة الزمنية الالزمة لقيد الشيكات التي تستلمها البنوك من 
 عمالئها (مقاصة)  في حساباتهم الجارية.  

 من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية للعمالء ××  
يقوم بدوره فور انتهاء جلسة المقاصة بإعداد وٕاثبات . أما البنك المركزي ف4

القيد المحاسبي الالزم بجعل البنوك ذات األرصدة المدينة (مدينة)  
 والبنــوك ذات األرصدة الدائنة (دائنة)  بالقيد التالي:    

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

 إلى مذكورين   
 …..حـ / جاري بنك ×× 
 ….حـ / جاري بنك  ×× 
 ….. حـ / جاري بنك ×× 
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 :)1حالة عملية محلولة رقم ( •
ض البنوك من عمالئها بتاريخ فيما يلي الشيكات التي استلمتها بع

والمسحوبة على بنوك أخرى  وقد قام مندوب كل بنك في غرفة  1/10/2013
ت الالزمة لتسوية هذه الشيكات لدى البنك المقاصة باتخاذ كافة اإلجراءا

 المركزي.  
 

 والمطلوب:     
 بيان الخطوات التي يتم إجراؤها عند استالم الشيكات من العمالء.   .1
 إعداد نماذج تقديم اإلرساليات لكل بنك على حدة   .2
 تصوير كشف التصفية النهائية   .3
 إجراء القيودات المحاسبية الالزمة  .4
 

 وذلك وفقا للبيانات التالية:   
 الشيكات التي استلمها البنك العربي من عمالئه:     •

 المصرف المسحوب عليه   المبلغ        رقم الشيك
 

 القاهرة عمان         1000   220
 القاهرة عمان         900   105
 األردن            600   160
 األردن            400   260

 االستثمار الفلسطيني        800   1115
 االستثمار الفلسطيني               700   1190
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 الشيكات التي استلمها بنك القاهرة عمان من عمالئه:    •
 المصرف المسحوب عليه  رقم المبلغ   رقم الشيك 

 
 العربي      1700   3001 
 فلسطين       1300   3010 
 
 :عمالئهالشيكات التي استلمها بنك األردن من  •

 المصرف المسحوب عليه   المبلغ      رقم الشيك 
 العربي           3000      2000 
 االستثمار الفلسطيني    1000      2020 
 
 الفلسطيني من عمالئه:    االستثمارالشيكات التي استلمها بنك  •

 المصرف المسحوب عليه     المبلغ   رقم الشيك 
 

 العربي       1300   5000 
 األردن       2000   5001 
 
 من عمالئه:    فلسطين الشيكات التي استلمها بنك  •

 المصرف المسحوب عليه     المبلغ   رقم الشيك 
 

 العربي               400   900 
 لقاهرة / عمان ا   2000           920 
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 الحـل:  
 

 إعداد نموذج (قسيمة)  استالم شيكات للتحصيل (مقاصة)  المطلوب األول: 
  البنك العربي:   

 المبالغ التالية:  …………..قيدوا لحساب شركة 
 

المصرف المسحوب 
 عليه

 رقم الشيك المبلغ

 220 1000 القاهرة عمان

 105 900 القاهرة عمان

 160 600 األردن

 260 400 األردن

 1115 800 الفلسطينياالستثمار 

 1190 700 االستثمار الفلسطيني

 اإلجمالي 4400 
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 بنك القاهرة عمان: 
 المبالغ التالية:   ……… قيدوا لحساب شركة   

لاكع             المصرف المسحوب عليه  رقم الشيك ئك

 3001 1700 العربي

 3010 1300 فلسطين

 اإلجمالي 3000 
 
 
 
 
 

 

 بنك األردن:   
   المبالغ التالية:…………. قيدوا لحساب شركة 

 رقم الشيك المبلغ المصرف المسحوب عليه

 2000 3000 العربي

 2020 1000 االستثمار

 اإلجمالي 4000 
 

 بنك االستثمار الفلسطيني:  
 المبالغ التالية:……….. قيدوا لحساب شركة  

 رقم الشيك المبلغ المصرف المسحوب عليه

 5000 1300 العربي

 5001 2000 األردن

 اإلجمالي 3300 
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 بنك فلسطين:
 المبالغ التالية:……………….. قيدوا لحساب شركة  

 المصرف المسحوب عليه
لاكع            ئك

 رقم الشيك

 900 400 العربي

 920 2000 القاهرة عمان

 اإلجمالي 2400 
 

 

 للمقاصة: اإلرسالياتالمطلوب الثاني: إعداد نماذج تقديم 
 

 البنك العربي

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على بنك القاهرة عمـان:

 رقم الشيك المبلغ
1000 220 
900 105 
 اإلجمالي 1900

 

 البنك العربي

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على بنك األردن :

 رقم الشيك المبلغ
600 160 
400 260 
 اإلجمالي 1000
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 البنك العربي

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على بنك االستثمار الفلسطيني:

 رقم الشيك المبلغ
800 1115  
700 1190  
 اإلجمالي 1500

 
 

 

 بنك القاهرة عمان

 قائمة إرسالية مسحوبة على البنك العربي:

 رقم الشيك المبلغ
1700 3001 

  

 بنك القاهرة عمان

 شيكات مقاصة مسحوبة على بنك فلسطين:قائمة إرسالية 

17Bالمبلغ 
 رقم الشيك

1300 3010  

 بنك األردن

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على البنك العربي:

18Bالمبلغ 
 رقم الشيك

3000 2000 
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 بنك األردن
 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على البنك االستثمار:

19Bالمبلغ 
 رقم الشيك

1000 2020 

 بنك االستثمار الفلسطيني

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على البنك العربي:

20Bالمبلغ 
 رقم الشيك

        1300        5000  

 بنك فلسطين
 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على البنك القاهرة عمان:

21Bالمبلغ 
 رقم الشيك

2000 920 

 بنك فلسطين         

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على البنك العربي:         

 المبلغ
 الشيكرقم            

400               900 
 

 بنك االستثمار الفلسطيني             

 قائمة إرسالية شيكات مقاصة مسحوبة على بنك األردن:             

 المبلغ
 رقم الشيك              

             
2000  

  
  
  
  
  

 

5001 
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 البنك العربي 

 نموذج تقديم شيكات للمقاصة

 العدد
شيكات مسحوبة على 

 البنوك (لحسابنا)
 العدد اسم البنك

شيكات مسحوبة علينا 
 (على حسابنا)

 1700 1 القاهرة عمان 1900 2

 3000 1 األردن 1000 2

 1300 1 االستثمار الفلسطيني 1500 2

 400 1 فلسطين  
     
     

 4400 
الرصيد على  2000

 حسابنا
 6400 

 بنك القاهرة عمان

 نموذج تقديم شيكات للمقاصة

 العدد
شيكات مسحوبة على 

 البنوك (لحسابنا)
 العدد اسم البنك

شيكات مسحوبة 
 علينا (على حسابنا)

 1900 2 العربي 1700 1

 2000 1 فلسطين 1300 1

     
على (الرصيد  900 3000 

 حسابنا)

 3900 
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 بنك األردن

 نموذج تقديم إرسالية شيكات المقاصة
 

 العدد
شيكات مسحوبة على 

 البنوك (لحسابنا)
 العدد اسم البنك

شيكات مسحوبة علينا 
 (على حسابنا)

 1000 2 العربي 3000 1

 2000 1 االستثمار 1000 1
     

 4000 
الرصيد لحسابنا 

)1000( 
 3000 

 

 االستثمار الفلسطينيبنك 
 نموذج تقديم إرسالية بشيكات للمقاصة

 

31Bالعدد 
شيكات مسحوبة على 

 البنوك (لحسابنا)
 العدد اسم البنك

شيكات مسحوبة 
 علينا (على حسابنا)

 1500 2 العربي 1300 1

 1000 1 األردن 2000 1
     
     

 3300 
) 800الرصيد (

 دينار لحسابنا
 2500 
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 بنك فلسطين

 نموذج تقديم إرسالية شيكات للمقاصة
 

32Bالعدد 
شيكات مسحوبة على 

 العدد اسم البنك البنوك (لحسابنا)
شيكات مسحوبة 
 علينا (على حسابنا)

   العربي 400 1

 1300 1 القاهرة عمان 2000 1

     
الرصيد  2400 

 1100لحسابنا

 1300 

 

 :القيود المحاسبية في البنك العربي 

     عند استالم الشيكات من العمالء  . 1 
 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  4400     

 1/10/2013إلى حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل/مقاصة     4400
 

      :عند انتهاء جلسة المقاصة .2
 الحسابات الجارية من حـ / 6400 

 إلى مذكورين 
 حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة 4400
 2/10/2013                    المركزي         البنك حـ /2000
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       :. بعد مرور فترة المقاصة3
 من حـ / مودعي الشيكات برسم التحصيل / مقاصة 4400

 10/2013/          إلى حـ / الحسابات الجارية 4400
 

 القيود المحاسبية في بنك القاهرة عمان 
      :. عند استالم الشيكات من العمالء1

 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة                     3000
 1/10/2013   إلى حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة    3000

 

                    :. عند انتهاء جلسة المقاصة2
2/10/2013  
 من حـ / الحسابات الجارية  3900 
 
 إلى مذكورين   

 شيكات رسم التحصيل / مقاصة حـ /  3000    
 حـ / البنك المركزي      900          
 
    4/10/2013                             :. بعد مرور فترة المقاصة3

  من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة  3000
 إلى حـ / الحسابات الجارية  3000           

 
 القيود المحاسبية في بنك األردن: 
  1/10/2013                      :. عند استالم الشيكات من العمالء1

 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة   40000
 إلى حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة  40000          
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  2/10/2013     :. عند انتهاء جلسة المقاصة2
 من مذكورين

 حـ / الحسابات الجارية 3000 
 حـ / البنك المركزي  1000

 إلى حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  4000     
 

  4/10/2013     :. بعد مرور فترة المقاصة3
 من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة  4000

 إلى حـ / الحسابات الجارية  4000  
 
 القيود المحاسبية في بنك االستثمار الفلسطيني : 
 1/10/2013                           . عند استالم الشيكات من العمالء 1

 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  3300
 ودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصةإلى حـ / م  3300

 
 
 2/10/2013                               . عند انتهاء جلسة المقاصة :2

  من مذكورين
 حـ / الحسابات الجارية    2500 

  حـ / البنك المركزي   800
 حـ / شيكات برسم  التحصيل / مقاصة إلى 3300

 
 4/10/2013                                    .بعد مرور فترة المقاصة :3
 من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة  3300 

 إلى حـ / الحسابات الجارية  3300
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  المحاسبية في بنك فلسطينالقيود: 
 1/10/2013            . عند استالم الشيكات من العمالء 1

 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  2400
 ودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصةإلى حـ / م 2400

 
 2/10/2013                        . عند انتهاء جلسة المقاصة :2

 من مذكورين 
 حـ / الحسابات الجارية   1300
 حـ / البنك المركزي    1100

 شيكات برسم التحصيل / مقاصةإلى حـ /   2400
 
 
 4/10/2013                               بعد مرور فترة المقاصة : .3

 من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل / مقاصة  2400
 /الحسابات الجارية ـح الى 2400
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  كشف التصفية النهائية
 (الكشف الصفري)

 
 الرصيد

 اسم البنك شيكات مستلمة مسلمةشيكات 
 منه له
 العربي 6400 4400 2000 
 القاهرة عمان 3900 3000 900 

 األردن 3000 4000  1000
االستثمار  2500 3300  800

 الفلسطيني
 فلسطين 1300 2400  1100

     
     

 اإلجمالي 17100 17100 2900 2900

 
 الشيكات المرتجعة: 

لما كان الشيك وسيلة تعامل يومي يقوم مقام النقود،  فإنه يتم استخدامه كأداة 
دفع فورية في جميع المعامالت التجارية واالقتصادية،  وقد وفرت معظم 
قوانين الدول الوسائل الكافية لحماية التداول في هذه الشيكات،  وأقرت العديد 

الة إصدار الشيكات دون من التشريعات والعقوبات الواجبة التطبيق في ح
وجود رصيد في الحساب،  أو تعمد التضليل في بيانات الشيكات الصادر 

 لغرض إرجاعه وعدم صرفه.  
إال أنه يالحظ ومن الناحية العملية تهاون العديد من الجهات القضائية في 

عليها في التشريعات القانونية بحق المتالعبين في  صتطبيق األحكام المنصو 
لواجبة لدى إصدار الشيك،  األمر الذي خلق ظاهرة اقتصادية الشروط ا
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وقانونية خلفت آثارا سيئة على االقتصاد والمجتمع بشكل عام،  على أن 
القانون اعتبر جرائم إصدار الشيك دون التقيد بأحكامه وشروطه من الجرائم 

على الركن المادي ويتمثل في وقوع الفعل العمدية والتي يتطلب إثباتها توفر 
 الجنائي)  الصور المنصوص عليها في القانون واآلخر معنوي (أي القصد

 بمعنى توفر سوء النية. 
وقد كان حرص هذه التشريعات على حماية الشيك والمتعاملين معه من 
عمليات التالعب والنصب واالحتيال،  غرضا وهدفا أساسيا لدعم استقرار 
المعامالت والتعامل في المجتمع وعدم وقوع الضرر الذي يلحق األذى باألفراد 
بصفة خاصة ثم المجتمع واالقتصاد بصفة عامة مما يضعف البنية 

 قتصادية ويهز التعامالت بين أفراد المجتمع.  اال
وبالتالي فقد أصبحت هذه الظاهرة المقلقة في االقتصاد،  تتطلب عالجا فوريا،  
األمر الذي يتطلب أوال تشخيص أسبابها حتى يمكن تالفي تلك المسببات،  

 ومن ذلك:   
أسباب قانونية،  وأهمها عدم البت في القضايا التجارية أو تأخير البت  .1

 فيها وعدم المالحقة القانونية،  وعدم رداعة العقوبات وعدم تطبيقها أحيانا.  
أسباب مصرفية،  وأهمها عدم اإلبالغ من قبل البنوك عن المخالفين   .2

 والتهاون أحيانا معهم حتى ال يفقدوا عمالئهم.  
قتصادية،  وأهمها سوء األوضاع االقتصادية وعدم تدبير األموال أسباب ا  .3

 وتأخرها.  
أسباب اجتماعية ودينية وأهمها ضعف الوازع الديني مما أدى إلى   .4

 االنحراف والخداع في المعامالت،  قلة الوعي لدى المواطنين.   
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   :حالة عملية محلوله لمعالجة الشيكات المرتجعة 
قديم إرسالية التي أعدها بنك فلسطين عن الشيكات المستلمة فيما يلي نموذج ت

والمسلمة أثناء جلسة المقاصة بافتراض أن الشيكات استلمت من العمالء يوم 
15/3/2013  

 
 على حسابنا العدد البنك لحسابنا العدد
 400 1 البنك العربي 3000 3

 500 1 بنك االستثمار 600 1

 2000 1 بنك األردن 300 1

     
 2900  لحسابنا 1000 3900 

 
 

 القيود:   
  15/3/2013عند استالم الشيكات في  •

 من حـ / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  3900
 إلى حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل  / مقاصة  3900

 
 
  16/3/2013عند العودة من جلسة المقاصة  •
 من مذكورين           

 حـ / الحسابات الجارية  2900
 حـ / البنك المركزي  1000

 / شيكات برسم التحصيل / مقاصة  3900
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ولتوضيح كيفية المعالجة المحاسـبية للشـيكات المرتجعـة،  نفتـرض أنـه تبـين أن 
) دينار ال يوجد به تغطيـة (عـدم 500الشيك المستلم من بنك االستثمار بقيمة (

 كفاية الرصيد)  
ية المقاصــــة ليــــوم وفــــي هــــذه الحالــــة ســــيتم إعادتــــه ضــــمن نمــــوذج تقــــديم إرســــال

 كاآلتي:    17/3/2013
 

 بنك فلسطين
 

على  العدد البنك لحسابنا العدد
 حسابنا

 2000 3 العربي 1000 1

 4000 2 القاهرة عمان 3000 2

 1000 1 االستثمار الفلسطيني / مرتجع 500 1

 300 1 األردن / مرتجع  

     
 7300  2800على حسابنا  4500 

 
  17/3/2013القيود يوم 

  عند استالم الشيكات •
 من حـ / شيكات برسم التحصيل  4500

 إلى مذكورين    
 حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل  4000               

   *حـ / الحسابات الجارية   500
  )(إللغاء أثر القيد الذي تم بموجبه الخصم على الحسابات الجارية
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  18/3/2013عند العودة من جلسة المقاصة يوم  •
) 300تبين أن هناك شيك مرتجع إلى بنك فلسطين من بنك األردن بقيمة (

 دينار،  وعليه يكون القيد المحاسبي: 
 من مذكورين  

 حـ / الحسابات الجارية  7000
 حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل  300

اب مودعي شيكات (إللغاء أثر القيد الذي تم بموجبه اإلضافة إلى حس
 برسم التحصيل)  

 إلى مذكورين   
 حـ / شيكات برسم التحصيل   4500
 حـ / البنك المركزي   2800

يكون قد انتهى الوقت المحدد لمدة  19/3/2013بحلول تاريخ  •
 16/3/2013والمرسلة بتاريخ  من العمالء المقاصة للشيكات المستلمة

 مما يستدعي إجراء القيد التالي:   
 

 من حـ / مودعي شيكات برسم التحصيل  3600
 إلى حـ / الحسابات الجارية  3600
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 أسئلة وتمارين
 

 السؤال األول: 
 1/10/2013استلم البنك التجاري الفلسطيني من شركة الكوثر صباح يوم  •

 الشيكات التالية لتحصيلها مقاصة:   
 .دينار مسحوب على البنك العربي  1000بمبلغ  515شيك رقم  -
 .ينار مسحوب على بنك القاهرة عماند 1500بمبلغ  520رقم شيك  -
 .دينار مسحوب على بنك فلسطين  2000بمبلغ  525شيك رقم  -
كما استلم بنك فلسطين من شركة الهدى الشيكات التالية لتحصيلها  •

 مقاصة:   
  .دينار مسحوب على البنك العربي 500بمبلغ  110شيك رقم 
 .دينار مسحوب على البنك التجاري الفلسطيني  600بمبلغ  90شيك رقم 

كما استلم بنك القاهرة عمان من شركة أم القرى الشيكات التالية   •
 لتحصيلها مقاصة:   

 .مسحوب على بنك فلسطين  1700بمبلغ  670شيك رقم  -
 .مسحوب على البنك العربي  1300بمبلغ  690شيك رقم  -
من شركة السعادة الشيكات التالية لتحصيلها  العربيكما استلم البنك  •

 مقاصة:   
 .مسحوب على بنك القاهرة عمان  950بمبلغ  9شيك رقم  -
 .مسحوب على بنك فلسطين  450بمبلغ  10شيك رقم  -
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 المطلوب:   
بيان الخطوات التي يتعين إجراؤها من قبل كل بنك عند استالم الشيكات  .1

 من العمالء.  
 .وات التي يتعين إجراؤها عند إرسالها للمقاصة بيان الخط  .2
 .بيان الخطوات في غرفة المقاصة   .3
 .اإلجراءات بعد جلسة المقاصة   .4
 .القيود المحاسبية الالزمة   .5
 .إعداد جدول التصفية النهائية   .6
 

استلم بنك  15/3/2013بتاريخ  جعةتيتعلق بالشيكات المر  السؤال الثاني:
 بيانها كالتالي:   دينار  3900فلسطين عددا من الشيكات من عمالئه بقيمة 

 
 البنك المسحوب عليه القيمة العدد
 العربي 3000 3
 االستثمار 600 1
 األردن 300 1

 )  16/3/2013ولدى حضور مندوب البنك جلسة المقاصة في اليوم التالي (
 استلم البنك الشيكات التالي بيانها:  

  
  البنك   المبلغ 

 العربي   دينار 400
 االستثمار   دينار  500

 األردن   دينار  2000
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 المطلوب:   
 .  16/3/2013إعداد نموذج تقديم إرسالية المقاصة يوم  .1
يتبين أن  16/3/2013بافتراض انه بعد العودة من المقاصة مساء يوم   .2

دينار ال يوجد له رصيد  500الشيك المستلم من بنك االستثمار بقيمة 
بحساب العميل،  والمطلوب إظهار حركة الشيك ضمن نموذج تقديم 

 ،  وٕاجراء القيد الالزم.  17/3اإلرسالية يوم 
أن هناك شيك  17/3جلسة المقاصة يوم . بافتراض أنه عند العودة من 3

دينار،  والمطلوب:    300مرتجع إلى بنك فلسطين من بنك األردن بقيمة 
 إثبات أثر ذلك بالقيد المحاسبي الالزم.

  



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

7 

 السابعالفصل 
 حماسبة عمليات قسم الكمبياالت

 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 بياالت ــــــــــــــــــــم الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف قســـــــــــوظ. 

 تخدمة ـــــجالت المســــــــــــــــــــــتندات والســــــــــــالمس. 

 االت ـــــــــــــــــيل الكمبيــــــــــــــــــات تحصــــــــــــــــــــــــــعملي. 

  المعالجات المحاسبية لعمليات اإليداع والتحصيل. 

 بياالتـــــــــــــــــــــــــــم الكمــــــــــــــــــات خصـــــــــــــــــــــعملي. 

 م ــــــــــــــــيات الخصـــــــــــات المحاسبية لعملالمعالج. 

 بياالت ـــــــــــــــــــات إعادة خصم الكمــــــــــــــــــــــــــعملي. 

 انـــــــــــبياالت برسم الضمــــــــــــات الكمـــــــــــــــــــــعملي. 

 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث. 

 ارينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 السابعالفصل 
 حماسبة عمليات قسم الكمبياالت
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 الفصل السابع

 الكمبياالتمحاسبة عمليات قسم 
 

 مقدمة:    •

من الخدمات األساسية التي تقدمها المصارف التجارية لعمالئها القيام بتحصيل 
) وٕاضافة قيمتها إلى الحسابات األذنيةاألوراق التجارية (الكمبياالت والسندات 

الجارية للعمالء أو دفع قيمتها نقدا وذلك مقابل عمولة يتقاضاها المصرف،  
ضا بعملية شراء األوراق التجارية وهي ما تعرف بخصم كما يقوم المصرف أي

األوراق التجارية حيث يمتلك المصرف هذه األوراق مقابل فائدة وعمولة يتحصل 
عليها،  كذلك يقوم باالحتفاظ باألوراق التجارية على سبيل الضمان مقابل منح 

 العميل تسهيالت ائتمانية.  
داولة في الحياة االقتصادية والتجارية ويوجد العديد من األوراق التجارية المت

 وأهمها:  
 الشيك كأداة وفاء.  -
 (سند األمر).  ذنيالكمبيالة وتعرف من الناحية القانونية أيضا السند األ -
 سند السحب.  -

ونتناول في هذا الفصل العمليات المتعلقة بالكمبياالت باعتبارها الورقة التجارية 
يك وهو الورقة المتداولة والمستخدمة لسداد األكثر انتشارا وتداوال،  أما الش

الديون (الوفاء بالدين) فقد سبق التعرض له من خالل عمليات اإليداع والسحب 
 الذي تجري على الحسابات الجارية والودائع في البنوك.  

والكمبيالة عبارة عن محرر أو سند مكتوب يتضمن تعهد من قبل محررها وهو 
ثاني) هو المستفيد يتعهد بموجبه بدفع مبلغ الطرف (األول) ألمر شخص (

 محدد القيمة بتاريخ معين أو عند اإلطالع وغير معلق على شرط. 
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وينظم  قانون األوراق التجارية الضوابط المتعلقة باستخدام هذه الورقة سواء من 
الناحية الشكلية أو الموضوعية،  كما ينظم القانون شروط انتقال (تظهير) هذه 

المتعلقة بتخلف المدين أو المتعهد بالدفع عند استحقاقها كما  واإلجراءاتالورقة 
قد تتضمن الكمبيالة وجود كفيل بحيث يظهر أيضا اسمه وتوقيعه وعنوانه، 
وبالتالي فإن الكمبيالة هي عبارة عن تسهيل ائتماني تستمد قوتها وقبولها من 

 توقيعات األفراد عليها.  
عن محرر مكتوب وفق ضوابط منصوص عليها في أما سند السحب فهو عبارة 

القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو 
المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ معين بمجرد اإلطالع أو في ميعاد معين ألمر 

 شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند. 
  

  وظائف قسم الكمبياالت 

ة) األكثر شيوعا وتداوال ويعود بقاء تلك الورقة تعتبر الورقة التجارية (الكمبيال
في التعامل إلى استخدامها في معامالت األفراد ومنشآت األعمال ضمن 

واألجهزة حيث يقوم  والسياراتعمليات وأنشطة البيع بالتقسيط كبيع العقارات 
العميل المشتري بالتوقيع على كمبياالت تستحق الدفع في تواريخ الحقة 

مان دفع األقساط المستحقة عليه في موعدها،  ولتسهيل هذه ومتفاوتة لض
  يقوم البنك بتأدية الوظائف التالية:  العمليات 

استالم الكمبياالت من العمالء أو الفروع أو المراسلين والتأكد من استيفائها  .1
 للشروط الشكلية والقانونية والموضوعية.  

تدقيق التعليمات الصادرة عن العمالء بشأن الكمبياالت وحفظها مرتبة   .2
 ومصنفة حسب األصول.  

إشعار العمالء باالستالم واتخاذ االجراءات الالزمة للخصم أو التحصيل   .3
 أو الضمان.  
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متابعة إخطار المدينين قبل موعد استحقاق الكمبياالت بفترة كافية   .4
راءات التقاضي أمام المحاكم (البروتستو) في ومطالبتهم بالسداد واتخاذ إج
 حالة رفض المدين السداد.  

تنظيم ما يخص القسم من مستندات وٕاشعارات،  وٕاعداد القيود المحاسبية   .5
 الالزمة والكشوفات المحاسبية واإلحصائية.  

القيام بأعمال إعادة الخصم لدى البنك المركزي لغرض الحصول على   .6
 نك.  السيولة الالزمة للب

 
 :Documents and Records المستندات والسجالت المستخدمة  •

نماذج إيداع أوراق تجارية لغرض التحصيل أو لغرض الخصم أو إعادة  .1
 الخصم أو لغرض الضمان.  

 نماذج إرسال األوراق التجارية إلى الفروع أو المراسلين للتحصيل.    .2
ل،  إشعار رفض،  إشعارات القيد لحساب العميل،  إشعار إخطار للعمي .3

 مستندات القيد المدينة والدائنة.  
 كشف خالصة الحركة اليومية.    .4
 دفتر يومية الكمبياالت الواردة والصادرة.   .5
 عمالء الكمبياالت.  أستاذدفتر   .6

 

 عمليات تحصيل الكمبياالت: /أوالً 
 أ. الدورة المستندية لعمليات اإليداع وٕاجراءاتها:   

تبدأ دورة عمليات إيداع وتحصيل الكمبياالت وفق إجراءات معينة يوضحها 
 ) وذلك كما يلي:   5الشكل التالي رقم (
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قسم الكمبياالت ومعه األوراق ب. يتقدم العميل إلى وحدة التعامل مع الجمهور 1
التجارية المطلوب إيداعها لغرض التحصيل،  ويحرر الموظف المختص 
حافظه إيداع أوراق تجارية من أصل وصورتين،  ويسلم األصل للعميل كمستند 

 دال على استالم األوراق مع قيام العميل بتظهير األوراق لحساب المصرف. 
 خزنة رية هذه األوراق،  وتقوم بحفظها في. تتسلم وحدة حفظ األوراق التجا2 

تواريخ استحقاقها وٕاثباتها في سجل خاص وفقا لتواريخ  مرتبة حسبة حديدي
 استحقاقها تسهيال لعملية المتابعة فيما بعد. 

. تتسلم وحدة المحاسبة بقسم األوراق التجارية الصورة الثانية من الحافظة 3
ارية للتحصيل،  ثم القيد في األستاذ وتقوم بتسجيلها في دفتر األوراق التج

المساعد لمودعي األوراق التجارية للتحصيل،  كما تعد أيضا مذكرة يومية عامة 
 وترسلها إلى قسم المراجعة الداخلية.  

. يدقق قسم المراجعة الداخلية المذكرة مع بيانات حوافظ اإليداع ويرسلها إلى 4
 قسم الحسابات    العامة.  

الحسابات العامة بإثبات القيود الالزمة في اليومية العامة  . يقوم قسم5 
 واألستاذ العام.  

 ب. الدورة المستندية لعمليات التحصيل وٕاجراءاتها:   
 )6تبدأ دورة تحصيل الكمبياالت بعدة إجراءات توضحها الشكل المرفق رقم (

 حسب اآلتي:   
ة،  تقوم وحدة الحفظ قبل حلول أجل استحقاق األوراق التجارية بفترة كافي .1

باستخراج الكمبياالت من المحفظة وتوجيه إخطارات للمدينين المسحوب 
 عليهم هذه الكمبياالت ويطلب منهم الحضور إلى البنك لسداد القيمة.  

يحضر المدين (المسحوب عليه) إلى وحدة التعامل مع الجمهور بالقسم  .2
 للدفع،  وتقوم الوحدة بإعداد إشعار توريد نقدية من أصل وصورتين.  
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يحال األصل وصورتي إشعار توريد النقدية إلى الخزينة حيث يقوم  .3
المسحوب عليه بسداد القيمة ويسلم األصل للمسحوب عليه كمستند دال 

 د.  على السدا

يقوم أمين الخزينة بتسجيل المبلغ المستلم في كشف حركة الخزينة من  .4
 واقع النسخة األخرى التي يحتفظ بها لديه.  

 من اإلشعار إلى الوحدة المحاسبية بقسم الكمبياالت الثانيةترسل الصورة  .5
بسجل يومية التحصيل ومن ثم الترحيل إلى األستاذ المساعد لمودعي  للقيد

 يل. أوراق التحص
  



محاسبة عمليات قسم الكمبياالت                                                       
      
 

134 
 

 لسابعالفصل ا

 
 )  5شكل رقم ( 

 دورة إيداع األوراق التجارية في البنك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العميل (األوراق 
 

 وحدة التعامل بقسم الكمبياالت

 تحرير حافة إيداع -
 أوراق تجارية   -
 مراجعة الحافظة  -
 تسليم األصل للعميل   - 
  صورة حافظة اإليداع  -
 صورة أخرى من حافظة اإليداع -

 التسجيل في يومية األوراق التجارية -
  الترحيل إلى سجل األستاذ المساعد -

ب  ب ئكخئخكي لذئجع زل ئك  ف

 قسم الحسابات العامة

 القيد في سجل اليومية العامة الترحيل إلى سجل األستاذ العام 

 الوحدة المحاسبية
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تقوم الوحدة المحاسبية أيضا بإعداد إخطار تحصيل ورقة تجارية ويرسل . 6
للعميل (المودع لألوراق التجارية) إلخطاره بتحصيل الورقة وترسل نسخة منه 

 إلى قسم الحسابات الجارية إلضافة القيمة للحساب الجاري للعميل.  

يوم وتحال إلى يتم إعداد مذكرة إجمالية بالكمبياالت المحصلة في نهاية ال . 7
قسم المراجعة الداخلية الذي يتولى مراجعتها ومطابقتها مع إذن توريد النقدية 

 وٕاشعارات التحصيل وٕاحالتها إلى قسم الحسابات العامة.  

يقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القيد المحاسبي الالزم في اليومية العامة  . 8
 واألستاذ العام.  
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 ) 6شكل رقم ( 
 حصيل األوراق التجارية في البنكدورة ت

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قسم المحاسبة المركزية
 

 وحدة حفظ األوراق بقسم األوراق التجارية 

إعداد إخطار للمسحوب  -
 عليه 

    
  

 حضور العميل للبنك
 إلى وحدة التعامل مع الجمهور

 إشعار توريد نقدية 

 قسم الخزينة
 النقدية  استالم

 تسليم العميل صورة من اإلشعار 

 إحالة صورة من اإلشعار إلى الوحدة المحاسبية بالقسم

إخطار العميل صاحب 
 الكمبياالت بتحصيل القيمة

قسم الحسابات الجارية إلضافة 
 القيمة لحساب العمالء

إعداد مذكرة إجمالية 

  

 قسم المراجعة الداخلية

 قسم الخزينة

 القيد بسجل اليومية العامة
 القيد بسجل األستاذ العام

 

 إعداد القيد المحاسبي
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 المعالجة المحاسبية لعمليات اإليداع والتحصيل:    •

 

 . عند استالم كمبياالت التحصيل:   1
 يجرى القيد النظامي التالي:    
 رسم التحصيل بمن حـ / كمبياالت  ×× 
 رسم التحصيل بإلى حـ / مودعي كمبياالت  ××  
 
  تحصيل عمولة البنك مقابل التحصيل:  . 2
 من حـ / الحسابات الجارية للعميل  ×× 
 أو حـ / الخزينة  ×× 
 إلى حـ / العمولة   ×× 
 
. عند إرسال الكمبياالت للفروع أو المراسلين للتحصيل يجرى القيد النظامي 3

 التالي:   
 من حـ / الفروع (كمبياالت مرسلة للتحصيل)  ×× 
 أو من حـ / المراسلين (كمبياالت مرسلة التحصيل)  ×× 
 إلى حـ / كمبياالت مرسلة التحصيل.   ××   
 

 . عند التحصيل يجرى القيد التالي:   4
 من حـ / الحسابات الجارية (المسحوب عليه)  ××
 تم الدفع في خزينة البنك)  إذا(     أو حـ / الخزينة  ××
 (إذا تم التحصيل من قبل الفرع)      أو حـ / الفروع  ××
 (إذا تم التحصيل من قبل بنك مراسل)      أو حـ / المراسلين  ××

 (للعميل) إلى حـ / الحسابات الجارية ××             
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. يتم الغاء القيود النظامية (بشكل كلي أو جزئي حسب المبلغ المحصل) 5
 كاآلتي:   

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل  ××
 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل ××  
 

 من حـ / كمبياالت مرسلة التحصيل  ××
 إلى حـ / الفروع (كمبياالت مرسلة التحصيل)  ×× 
 / المراسلين (كمبياالت مرسلة للتحصيل)أو حـ  ×× 
   

يتم تخفيض العمولة السابق خصمها من العميل وقيد جزء من قيمتها  .6
    القيد التالي: حسب لصالح الفروع أو المراسلين إذا تم التحصيل من قبلهم

 من حـ / العمولة  ××
 إلى حـ / الفروع  ×× 
 أو إلى حـ / المراسلين  ×× 
 
 حالة رفض المدين (المسحوب عليه) سداد قيمة الكمبياالت:    •

 في هذه الحالة يتم إجراء القيود المحاسبية التالية:   
 من حـ / مصروفات البروتستو)  ××

 إلى حـ / الخزينة  ×× 
 (إثبات دفع قيمة مصروفات البروتستو)  

 من حـ / الحسابات الجارية (العمالء)  ××
 إلى حـ / من البروتستو  ×× 

 على الحسابات الجارية للعمالء)  البروتستو( إثبات تحميل قيمة مصروفات 
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 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل  ××
 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل  ×× 
 (إثبات الغاء قيمة الكمبياالت المودعة للتحصيل)  
 

 

ة الكمبياالت السابق حالة رفض المدين (المسحوب عليه) سداد قيم •
 إرسالها للفرع أو المراسلين:   

 من حـ / الحسابات الجارية (العمالء)  ××
 إلى حـ / الفروع  ×× 

(إثبات دفع قيمة مصروفات البروتستو من قبل الفروع 
 وتحميل قيمتها على الحسابات الجارية) 

 
 من حـ / كمبياالت مرسلة للتحصيل  ××

 لمراسلين (كمبياالت مرسلة للتحصيل) إلى حـ / الفروع أو ا ×× 
 (إلغاء القيد النظامي المتعلق بإرسال الكمبياالت للفروع)

 من حـ / مودعي كمبياالت رسم التحصيل  ××
 إلى حـ / كمبياالت رسم التحصيل  ×× 
 (إلغاء القيد النظامي المتعلق باستالم الكمبياالت)   
 
 

 :Bills  Discounted: عمليات خصم الكمبياالت/ ثانياً 
 الدورة المستندية لعمليات الخصم:    •

يقوم المصرف بتقديم خدمة خصم األوراق التجارية (قطع) وتحقق هذه الخدمة 
المصرفية ميزة يستفيد من خاللها كل من العميل والمصرف،  فبالنسبة للعميل 
يمكنه الحصول على أموال سائلة لتيسير أنشطته دون االنتظار حتى تاريخ 
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االستحقاق،  أما بالنسبة للمصرف فإن قيامه بعملية الخصم فهي عبارة عن نوع 
من االئتمان الذي يمنحه المصرف لعميله والتي يحقق من خاللها إيرادات  
متمثلة في الفائدة والعمولة والتي يطلق عليها البعض مسمى (اآلجيو) وهو 

ل منهما وفقا لالعتبارات يتكون من العنصرين المشار إليهما والتي تتحدد قيمة ك
 التالية:   

وتحسب على القيمة االسمية للورقة بسعر الخصم المتفق عليه    الفائدة: .1
عن المدة من تاريخ الخصم إلى تاريخ االستحقاق،  وعادة ما يتم تحديد 

 سعر الخصم وفقا ألساس سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.  
بة مساوية من القيمة االسمية للورقة،  نس أساسوتحسب على    العمولة: .2

وهي لمقابلة المصروفات التي يتحملها المصرف في عمليات الخصم 
 والتحصيل عند حلول أجل استحقاق الورقة.  

 وحول إجراءات الخصم نورد فيما يلي الخطوات التي تمر بها تلك العملية:   
اق التجارية التي يتقدم العميل إلى وحدة التعامل مع الجمهور ومعه األور  .1

يرغب في خصمها،  ويتم إعداد حافظة إيداع أوراق تجارية لغرض 
الخصم موضحا بها جميع البيانات المتعلقة بهذه األوراق ويسلم األصل 
للعميل كمستند دال على اإليداع،  وترسل صورة منها إلى قسم 

 االستعالمات بالمصرف.  
الالزمة عن أطراف الورقة  يقوم قسم االستعالمات بإجراء االستعالمات .2

لغرض تحديد ما يتم قبوله منها أو رفضه،  وعادة يتم قبول األوراق 
 التجارية من الدرجة األولى.  

تحديد األوراق الممكن خصمها (شراؤها) ويحرر بها حافظة ب القسم يقوم  .3
خصم أوراق تجارية يوضح بها القيمة  االسمية لألوراق المشتراة وقيمة 

لقيمة الصافية ويسلم األصل للعميل كمستند دال على االستالم،  اآلجيو، وا
 .  العميلوتعاد األوراق غير المقبولة إلى 
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 يقوم القسم بإرسال صورة من الحافظة إلى قسم الحسابات الجارية للقيد  .4
بدفتر األستاذ المساعد التحليلي للحسابات الجارية للعمالء  بحساب العميل

واألستاذ المساعد بالحسابات الجارية،  أو إلى قسم  ودفتر اليومية المساعد
 الخزينة إذا رغب العميل في استالم المبلغ نقدا. 

إلى وحدة حفظ األوراق  مرفقة باألوراق التجارية ترسل صورة من الحافظة  .5
التجارية لحفظها في خزينة األوراق التجارية،  والقيام بترتيبها حسب تاريخ 

 استحقاقها.  
ل األوراق المستلمة بموجب صورة الحافظة أيضا في سجل يتم تسجي  .6

اليومية المساعد لألوراق التجارية المخصومة والترحيل إلى أستاذ مساعد 
األوراق التجارية المخصومة.  ثم يتم إعداد مذكرة إجمالية بقيمة األوراق 

 التجارية المخصومة وقيمة األجيو وترسل إلى قسم المراجعة الداخلية.  
م قسم المراجعة بالتأكد من صحة المذكرة ومطابقتها مع حوافظ خصم يقو   .7

 األوراق التجارية ويرسلها إلى قسم الحسابات العامة.  
 

 المعالجات المحاسبية لعمليات الخصم:    •
 عند تقديم الكمبياالت للبنك بغرض الخصم:    •

 من حـ / كمبياالت برسم الخصم  ××
 رسم الخصم بإلى حـ / مودعي كمبياالت  ×× 
 

 عند قبول الكمبياالت للخصم:    •
 من حـ / كمبياالت مخصومة  ××

 إلى مذكورين   
 حـ / الخزينة أو الحسابات الجارية  ××
 حـ / فوائد الخصم  ××
 حـ / عمولة الخصم  ××
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 عند تسديد قيمة الكمبياالت في تاريخ االستحقاق  •
 من حـ / الخزينة  ××
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ××

 إلى حـ / كمبياالت مخصومة  ×× 
 
عند رفض المدين (المسحوب عليه ) دفع قيمة الكمبياالت وٕاجراء  •

 البروتستو:   
 من حـ / مصروفات البروتستو  ××

 إلى حـ / الخزينة  ×× 
 

) قيمة مصروفات البروتستو وقيمة الكمبياالت العميلتحميل المدين ( •
 المرفوضة:  

 من حـ / الحسابات الجارية  ××
 إلى حـ / مصروفات البروتستو  ×× 

 من حـ / الحسابات الجارية (العميل) ××    
 إلى حـ / كمبياالت مخصومة ××       
 (إلغاء قيد الخصم الذي تم قيده عند الشراء)  

 االت برسم الخصم من حـ / مودعي كمبي ××
 إلى حـ / كمبياالت برسم الخصم  ×× 
 
المعالجات المحاسبية في حالة إرسال الكمبياالت للتحصيل عن  •

 طريق الفروع أو المراسلين:  
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 عند إرسال الكمبياالت للفروع أو المراسلين:    •
 من حـ / الفروع أو حـ / المراسلين  ××

 إلى حـ / كمبياالت مخصومة مرسلة للتحصيل  ×× 
 
 عند التحصيل من قبل الفروع أو المراسلين:    •
 من حـ / كمبياالت مخصومة مرسلة للتحصيل  ××  
 إلى حـ / كمبياالت مخصومة  ××  
 
 عند قيد العمولة لصالح الفروع والمراسلين:    •

 من حـ / عمولة تحصيل الكمبياالت  ××
 إلى حـ / الفروع أو المراسلين  ×× 
 

عند رفض المدين (المسحوب عليه) دفع قيمة الكمبياالت الموجودة في  •
 الفروع:   

 من حـ / كمبياالت مخصومة مرسلة للتحصيل  ××
 إلى حـ / الفروع أو حـ/ المراسلين  ×× 
 (إلغاء قيد إرسال الكمبياالت إلى الفروع أو المراسلين) 
  
 ابات الجارية (العمالء) من حـ / الحس ×× 
 إلى حـ / كمبياالت مخصومة   ×× 
 (تحميل قيمة الكمبياالت الخصومة على الحسابات الجارية للعمالء)     
 

 من حـ / الحسابات الجارية والعمالء  * ××
 إلى حـ / الفروع أو المراسلين  ×× 
 (تحميل الحسابات الجارية للعمالء بقيمة مصروفات البروتستو)  
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  الخصممن حـ / مودعي كمبياالت برسم  ×× *
  الخصمإلى حـ / كمبياالت برسم  ×× 
 (إلغاء القيد النظامي المتعلق باستالم الكمبياالت)   
  
 : Bills Rediscounted  عمليات إعادة خصم الكمبياالت •

تؤدي البنوك المركزية خدمة للبنوك لغرض دعم عمليات السيولة لدى هذه 
البنوك عند الحاجة،  ويكون سعر إعادة الخصم عادة أقل من سعر الخصم 
الذي تشتري به البنوك الكمبياالت من العمالء،  ويترتب على هذه العملية أن 

حصوله على  يتنازل البنك عن مبلغ معين من القيمة االسمية للورقة مقابل
قيمتها الحالية،  وفي هذه الحالة يعتبر المبلغ المدفوع من قبل البنك التجاري 

 مصروفا وفي المقابل يسجل نفس المبلغ كإيرادات لدى البنك المركزي.  
 
 الدورة المستندية وٕاجراءاتها:    •
يقوم قسم األوراق التجارية بإعداد حافظة إعادة خصم أوراق تجارية،   .1

ويرسل األصل إلى البنك المركزي مرفقا به األوراق التجارية المطلوب إعادة 
 خصمها والتي ينطبق عليها شروط البنك المركزي إلعادة الخصم.  

محددة من استيفائها للشروط ال والتأكديقوم البنك المركزي بفحص األوراق   .2
مسبقا،  ويرسل البنك المركزي إلى المصرف التجاري إشعار إضافة بالقيمة 

 الصافية لهذه األوراق بعد خصم الفائدة والعمولة.  
يقيد قسم األوراق التجارية من واقع اإلشعار القيمة في السجالت   .3

اإلحصائية التي يحتفظ بها ويرسل األشعار إلى وحدة المحاسبة للقيد في 
ومية المساعدة لألوراق التجارية المخصومة والترحيل إلى سجل سجل الي
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االستاذ المساعد الخاص باألوراق التجارية موضحا  بها القيمة االسمية 
 والترحيل إلى سجل األستاذ المساعد الخاص باألوراق التجارية المخصومة.  

تعد الوحدة المحاسبية مذكرة إجمالية باألوراق المخصومة موضحا بها   .4
القيمة االسمية وقيمة األجيو،  والقيمة الصافية وترسلها إلى قسم المراجعة 

 الداخلية.  
يقوم قسم المراجعة الداخلية بالتحقق من سالمة العمليات ويؤشر عليها   .5

 بالموافقة ويرسلها إلى قسم الحسابات العامة. 
تر يقوم قسم الحسابات العامة بإجراء القيود المحاسبية الالزمة في دف  .6

 اليومية العامة ودفتر األستاذ العام.  
 
 المعالجات المحاسبية لعمليات إعادة الخصم:    •
 . عند إرسال الكمبياالت إلى البنك المركزي إلعادة خصمها:   1
 من حـ / كمبياالت معاد خصمها  
 إلى حـ / كمبياالت مخصومة   
 . عند ورود إشعار من البنك المركزي بقيد القيمة لصالح البنك:   2
 من مذكورين  

 حـ / البنك المركزي  ××
 حـ/ الفائدة  ××
 حـ / العمولة ××

 إلى حـ / كمبياالت معاد خصمها  ××  
 :   إلغاء القيد النظامي .3
  مودعي كمبياالت برسم الخصمحـ / من  ×× 
 رسم الخصمكمبياالت بإلى حـ /  ××  
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 عند حلول أجل استحقاق الكمبياالت يواجه البنك المركزي أحد احتمالين:    •

 تحصيل القيمة من المدين (المسحوب عليه):    /األول
 ال يتم إجراء قيود في سجالت البنك التجاري.  

 
 عدم تحصيل القيمة من المدين (المسحوب عليه):     /الثاني

يتم في هذه الحالة اتخاذ إجراءات البروتستو ويقوم البنك المركزي بالرجوع على 
 بالقيمة االسمية لهذه الكمبياالت كاآلتي:  البنك التجاري 

  
 من حـ / كمبياالت مخصومة  ××

 إلى حـ / البنك المركزي  ××  
(إلغاء قيود تحميل البنك المركزي بقيمة الكمبياالت المعاد خصمها  

 فوضة)المر 
  

 من حـ / الحسابات الجارية (العمالء)  ××
 إلى حـ / البنك المركزي  ×× 
(قيد قيمة مصروفات البروتستو التي دفعها البنك المركزي على  

 الحسابات الجارية للعمالء)
 من حـ / الحسابات الجارية (العمالء)  ××

 إلى حـ / كمبياالت مخصومة  ×× 
 لحسابات الجارية للعمالء) (تحميل قيمة الكمبياالت على ا
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 :عمليات الكمبياالت برسم الضمان ًا/ثالث

تقبل البنوك عادة الكمبياالت المقدمة لها كضمان لعمليات منح االئتمان (سلف 
وقروض) وتلجأ البنوك إلى قبول هذه الكمبياالت كنوع من أنواع الضمانات 
مقابل تلك التسهيالت لغرض تقليل المخاطر التي تتعرض لها جراء عدم 

لتحديد قدرتها  لها مةقيام البنوك بتقييم الضمانات المقدبالسداد، وجرت العادة 
 التسليفية،  وهي قيمة االئتمان الممكن منحه بضمانه تلك األوراق.  

 
التي تمر بها عملية قبول الكمبياالت لضان  اإلجراءاتوفيما يلي  •

 العمليات االئتمانية:   
يتقدم العميل إلى وحدة التعامل مع الجمهور بقسم األوراق التجارية ومعه  .1

 ظهرة لصالح البنك.  األوراق التجارية م
تقوم الوحدة بإعداد حافظة إيداع أوراق تجارية بضمان تسهيالت ائتمانية   .2

 تتضمن كافة االئتمانات الخاصة بهذه األوراق.  
يسلم أصل الحافظة للعميل كمستند دال على اإليداع،  وترسل صورة من   .3

م تحديد الحافظة إلى قسم االئتمان في البنك لدراسة أطراف الورقة ومن ث
القدرة التسليفية لها،  ويتم إعداد مذكرة في هذا الخصوص وتعاد إلى قسم 

 األوراق التجارية.  
تقوم الوحدة بإعداد كشف باألوراق التجارية المقبولة والقدرة التسليفية لها   .4

وتحدد قيمة العمولة والفائدة المستحقة في ضوء فترة االئتمان (السداد) 
ومعدل الفائدة المعمول به في البنك،  وترسله إلى قسم الحسابات الجارية 

 للقيد في حساب العميل.  
 ة لدى وحدة الحفظ بقسم الكمبياالت.  يتم حفظ األوراق التجاري  .5
تحال صورة من كشف األوراق التجارية المقبولة إلى وحدة المحاسبة بقسم  .6

األوراق التجارية للقيد بدفتر يومية األوراق التجارية والترحيل إلى دفتر 
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األستاذ المساعد لألوراق التجارية،  وتقوم هذه الوحدة بإعداد مذكرة بإجمالي 
جارية المقدمة كضمانات وترسلها إلى قسم المراجعة للتأكد من األوراق الت

سالمة العمليات واإلجراءات المستخدمة ومطابقة المبالغ واستيفاء 
 المعامالت للشروط والضوابط الواجبة بشأنها.  

يقوم قسم الحسابات العامة بالقيد في دفتر اليومية العامة والترحيل إلى   .7
 األستاذ العام.  

 
 ات المحاسبية لعمليات التسليف بضمان الكمبياالت المعالج •
 عند استالم الكمبياالت :  •

 من حـ / كمبياالت برسم الضمان  ××
 إلى حـ / مودعي كمبياالت برسم الضمان  ×× 

 
 * عند السحب من التسهيالت المقررة:   

 من حـ / السلف أو القروض أو الحسابات الجارية المدينة  ×× 
 إلى حـ / الخزينة أو الحسابات الجارية  ××  
 إثبات الفوائد والعمولة:    •
 من حـ / السلف أو القروض أو الحسابات الجارية المدينة  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / الفائدة  ××  
 حـ / العمولة  ××  
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عند حلول أجل استحقاق السلف أو القروض،وهنا يواجه البنك أحد  •
 احتمالين:   

 . قيام العميل المدين بالسداد:   1
 من حـ / الخزينة أو حـ / الحسابات الجارية  ××

  أو السلف أو القروض إلى حـ / الحسابات الجارية المدينة ×× 
  
 . عدم قيام العميل المدين بالسداد:   2
في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل قيمة الكمبياالت من الشخص  

المسحوب عليه تلك الكمبياالت،  ويتم تسوية حساب السلف أو القروض أو 
 ويجرى القيد التالي:   الحسابات الجارية المدينة من القيمة المتحصل عليها 

 من حـ / الخزينة أو الحسابات الجارية (المسحوب عليه)  ××
 حـ / الحسابات الجارية المدينة أو السلف أو القروض  إلى ×× 
 
. الغاء القيد النظامي وذلك بالنظر إلى قيام البنك بإعادة الكمبياالت 3

 للعميل:   
 من حـ / مودعي كمبياالت برسم الضمان  ×× 
 إلى حـ / كمبياالت برسم الضمان  ××  
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    :مثال عملي محلول 

ن سجالت البنك التجاري الفلسطيني يوم فيما يلي األرقام المستخرجة م
20/10/2013   : 

 %) 1دينار (والعمولة  90000بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة للتحصيل  .1
 دينار.   30000بلغ مجموع الكمبياالت المرسلة للفروع للتحصيل   .2
دينار وعن طريق الخصم  30000بلغ مجموع الكمبياالت المحصلة نقدا   .3

 دينار.   10000 من الحسابات الجارية
دينار (والعمولة  20000بلغ مجموع الكمبياالت المحصلة من قبل الفروع   .4

0.5  (% 
بلغ مجموع الكمبياالت التي رفض المدينون دفع قيمتها عند االستحقاق   .5

 دينار.   100دينار، وقد بلغت مصروفات البروتستو  15000
بلغ مجموع الكمبياالت التي رفض المدينون دفعها والسابق إرسالها للفرع   .6

 دينار.   90دينار وكانت مصروفات البروتستو  10000
بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة للخصم والمخصومة في نفس اليوم   .7

دينار،  وكانت الفوائد  75000والمضافة للحسابات الجارية للعمالء 
 دينار.   500ة دينار والعمول 15000

بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي حل أجل استحقاقها والمسددة نقدا   .8
 دينار.   30000

بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي استحقت ولم تسدد ما قيمته   .9
 دينار.   100دينار، وأجري عليها البروتستو وبلغت القيمة  5000

 25000لدى البنك المركزي بلغ مجموع الكمبياالت التي أعيد خصمها   .10
دينار،  وقد رفض المدينون دفع ما قيمته  1000دينار،  وكانت الفوائد 

 دينار.   60دينار وأجري عليها البروتستو بمبلغ  4000
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بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي أرسلت للتحصيل عن طريق   .11
 دينار.   15000الفروع 

بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي بحوزة الفروع والتي حل أجل   .12
دينار،  ورفض المدينون دفع الباقي وقيمتها  12000استحقاقها وسددت 

 دينار.   100دينار، وكانت مصروفات البروتستو  3000
دينار وقد تم صرف  10000بلغت الكمبياالت المقدمة كضمان للسلف   .13

دينار قيدت في الحسابات الجارية  4000ودينار نقدا  5000مبلغ  
 للعمالء.  

 دينار.   200دينار والعمولة  800بلغت الفوائد المستحقة على السلف   .14
 دينار.   4000بلغت الكمبياالت المستحقة والمسددة نقدا   .15

 

 الحـــل:
 
 من حـ / كمبياالت برسم التحصيل 90000  .1 

إلى حـ / مودعي كمبياالت برسم  90000 
 لتحصيلا

 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد) 900 
 إلى حـ / العمولة 900

 
 من حـ / الفروع (كمبياالت مرسلة للتحصيل)  30000 . 2

 إلى حـ / كمبياالت مرسلة التحصيل          30000
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 من مذكورين.                    3

 حـ / الخزينة 30000 
 حـ / الحسابات الجارية 10000 

إلى حـ / الحسابات الجارية          40000
 (المستفيد)

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل   40000
 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل   40000                            

 

 من مذكورين   . 4
 حـ / الفروع    19900

 حـ / العمولة 100
 إلى حـ / الحسابات الجارية المستفيد  20000

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل  20000

 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل  20000
 من حـ / كمبياالت مرسلة التحصيل         20000   

 إلى حـ / الفروع (كمبياالت مرسلة للتحصيل) 20000
 

 من حـ / مصروفات البروتستو 100 . 5
 إلى حـ / الخزينة 100

 (المستفيد)من حـ / من الحسابات الجارية  100
 إلى حـ / مصروفات البروتستو 100

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل    15000
 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل 15000
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 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد) 90 .6
 إلى حـ / الفروع (قيمة مصروفات البروتستو) 90

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل 10000
 حـ / كمبياالت برسم التحصيلإلى  10000

 من حـ / كمبياالت مرسلة التحصيل 10000
 إلى حـ / الفروع (كمبياالت مرسلة للتحصيل) 10000

 

 من حـ / كمبياالت برسم الخصم 75000  .7
 إلى حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيل   75000

 من حـ / كمبياالت مخصومة 75000
 إلى مذكورين

 الجارية (المستفيد) حـ / الحسابات 73000
 حـ / الفوائد 1500
 حـ / العمولة 500

 
 من حـ/ الخزينة  30000 . 8

 إلى حـ / كمبياالت مخصومة  30000   
 من حـ / مودعي كمبياالت برسم الخصم  30000   
 إلى حـ / كمبياالت برسم الخصم  30000    
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 من حـ / مصروفات البروتستو  100 . 9
 إلى حـ / الخزينة  100

  الحسابات الجارية ( المستفيد )من حـ / 100     
 إلى حـ / مصروفات البروتستو   100                                

 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد)  5000         
 (الغاء قيد الخصم) إلى حـ / كمبياالت مخصومة 5000      

 

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم الخصم   5000     
 إلى حـ / كمبياالت برسم الخصم (الغاء القيد النظامي)  5000       
  

 من حـ / كمبياالت معاد خصمها 25000 . 10
 إلى حـ / كمبياالت مخصومة 25000

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم الخصم  25000
 إلى حـ/ كمبياالت برسم الخصم 25000          

 
 من مذكورين

 حـ / البنك المركزي 24000
 حـ / الفوائد والعمولة 1000

 إلى حـ / كمبياالت معاد خصمها 25000
 

 من حـ / كمبياالت مخصومة 4000
 إلى حـ / البنك المركزي 4000

 لمرفوضة)ا(الغاء الكمبياالت  
 

 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد) 4000
  إلى حـ / الكمبياالت المخصومة  4000

 (الشراء)(الغاء قيد الخصم 
 



محاسبة عمليات قسم الكمبياالت                                                       
      
 

155 
 

 لسابعالفصل ا

 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد) 60
  إلى حـ / البنك المركزي  60                       

 العميل) (قيمة مصروفات البروتستو المحملة على
 

 من حـ / الفروع     15000 .11
 إلى حـ/كمبياالت مخصومة مرسلة التحصيل  15000      

 (ارسال الكمبياالت للفروع)
 حـ / مودعي كمبياالت برسم التحصيلمن  15000

 إلى حـ / كمبياالت برسم التحصيل 15000
 (الغاء القيد النظامي) 
 

 من حـ / كمبياالت مخصومة مرسلة للتحصيل  12000 . 12
  إلى حـ / كمبياالت مخصومة  12000    

 (تحصيل الكمبياالت)
 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد)  100

  الفروعإلى حـ /  100                       

 (قيمة مصروفات البروتستو المحملة على الحسابات الجارية).  
 من حـ / كمبياالت مخصومة مرسلة التحصيل  3000

 إلى حـ / الفروع (الغاء قيد اإلرسال للفروع)  3000   
 من حـ / الحسابات الجارية (المستفيد)   3000

 إلى حـ / كمبياالت مخصومة  3000
 شراء الكمبياالت)(الغاء قيد 
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 من حـ / كمبياالت برسم الضمان 10000 . 13
 إلى حـ / مودعي كمبياالت برسم الضمان 10000

 من حـ / السلف  9000
 إلى مذكورين

 حـ / الخزينة 5000
 حـ / الحسابات الجارية 4000

 
 من حـ / السلف  1000.   14

 إلى مذكورين
 حـ / الفوائد 800
 حـ / العمولة 200

 الخزينةمن حـ /  4000 . 15
 إلى حـ / السلف 4000

 من حـ / مودعي كمبياالت برسم الضمان 4000
 إلى حـ / كمبياالت برسم الضمان 4000
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 أسئلة وتمارين 
 
    :السؤال األول 

فيما يلي العمليات التي تمت في قسم األوراق التجارية لبنك اإلسكان يوم 
30/11/2013  

 المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة:   
دينار.  100000بلغت قيمة األوراق التجارية المقدمة للمصرف للتحصيل  .1

 %) 1(العمولة 
 دينار.   40000بلغ مجموع الكمبياالت المرسلة للفروع للتحصيل   .2
 دينار.   30000بلغ مجموع الكمبياالت التي حصلت نقدا في البنك   .3
،  وقد دينار 10000بلغ مجموع الكمبياالت التي رفض المدينون دفعها   .4

 دينار.    100بلغت مصروفات البروتستو 
 15000بلغ مجموع الكمبياالت التي رفض المدينون دفعها لدى الفروع   .5

 دينار.   200دينار،  وكانت مصروفات البروتستو 
دينار  5000بلغ مجموع الكمبياالت التي رفض المدينون دفعها في البنك  .6

 دينار.   50وكانت مصروفات البروتستو 
  
    :السؤال الثاني 

 فيما يلي العمليات اإلجمالية المتعلقة بكمبياالت الخصم :
 إجراء القيود المحاسبية الالزمة:   المطلوب:

دينار،  وقد تم خصمها  10000بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة للخصم  .1
 دينار.   100دينار،  والعمولة  300جميعها وكانت الفوائد 

 دينار.  4000مخصومة التي استحقت ودفعت نقدا بلغ مجموع الكمبياالت ال .2
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دينار  2000بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي استحقت ورفضت   .3
 دينار.   100وكانت مصروفات البروتستو 

بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي أرسلت إلى الفروع للتحصيل  .4
 دينار.   3000

دينار،   2000ي الفروع بلغ مجموع الكمبياالت المخصومة التي حصلت ف  .5
 دينار.   150ورفض دفع الباقي وكانت مصروفات البروتستو 

دينار،   1000بلغ مجموع الكمبياالت المعاد خصمها لدى البنك المركزي   .6
 دينار.   20دينار والعمولة  70وكانت الفائدة 

 
    :السؤال الثالث 

 ن، فيما يلي العمليات اإلجمالية المتعلقة بكمبياالت الضما
 إجراء القيود المحاسبية الالزمة.   المطلوب:

 دينار.   10000بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة لضمان السلف  .1
 دينار.   7000بلغ مجموع السلف المصروفة بضمان الكمبياالت نقدا   .2
 200دينار والعمولة  700كانت الفائدة المستحقة على السلف المصروفة   .3

 دينار.  
دينار،  وتم إعادة الكمبياالت  3000بلغ قيمة السلف المسددة نقدا   .4

 الخاصة بها للعمالء.  
 

 
    :السؤال الرابع 

 عدد وظائف قسم الكمبياالت  .1
ما هو مفهوم عملية خصم الكمبياالت ولماذا تلجأ البنوك إلى عملية إعادة   .2

 خصم الكمبياالت.  
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ما هو الفرق بين كل من كمبياالت التحصيل،  كمبياالت الخصم،    .3
 كمبياالت الضمان.  

 اذكر إجراءات تحصيل الكمبياالت.    .4
 اذكر إجراءات خصم الكمبياالت  .5
 ما هي السجالت والكشوفات والمستندات المستخدمة في قسم الكمبياالت.    .6

 

 
    :السؤال الخامس 

 لية:   أجب بنعم أم ال عن الجمل التا
يقوم البنك التجاري بخدمة خصم األوراق التجارية التي تتضمن ائتمان  .1

 باإلضافة إلى خدمة التحصيل.  
في حالة رفض دفع قيمة كمبيالة مقدمة للخصم يجب إعادتها إلى العميل   .2

 األول دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى.  
فإنه يحصل على  إذا وافق البنك على منح سلفة بضمان أوراق تجارية  .3

 % من قيمة تلك األوراق.  100سلفة بواقع 
يقوم البنك باستالم الكمبياالت من العميل مظهرة باسمه سواء كانت   .4

 لغرض التحصيل أو الخصم أو الضمان.  
يتقاضى البنك عمولة وفائدة من المستفيد مقابل قيامه بتحصيل   .5

 الكمبياالت.  
 يقفل القيد النظامي لألوراق التجارية عند التحصيل أو عدم التحصيل.    .6
إذا رفض العميل دفع قيمة كمبيالة معاد خصمها لدى البنك المركزي يعود   .7

 هذا األخير بالقيمة على العميل.  
 ال تعتبر كمبياالت الخصم من استثمارات المصرف.    .8
 



                                                 

 

 

 
 

  

8 

 لثامنالفصل ا
 حماسبة قسم اإلقراض والتسليف 

 (االئتمان)
 



     
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 ليفـــــــــــــــوالتس اإلقراضم ـــــــــــــــــــــــوظائف قس. 

 السجالت والمستندات والكشوفات المستخدمة. 

 لعمليات االئتمان بيةــــــــــــــــــالمعالجات المحاس. 

 ولــــــــــــــــــــــي محلــــــــــــــــــــــــــــال عملـــــــــــــــــــــــمث. 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 

 لثامنالفصل ا

 حماسبة قسم اإلقراض والتسليف 
 

 (االئتمان)
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 لثامنالفصل ا

 الفصل الثامن
 والتسليف اإلقراضمحاسبة قسم 

 
 مقدمة:    •

والتسليف لعمالئه وقد يكون ذلك  بصورة مباشرة  اإلقراضيقدم البنك خدمة 
وهي التي تعني منح البنك سلفا أو قروضا أو حسابات جارية مدينة للعمالء أو 
أن يكون بصورة غير مباشرة كعمليات االعتمادات المستندية وخطابات 

 الضمان.  
البنك وعملية منح التسهيالت االئتمانية هي عملية تسويق لألموال المتوفرة لدى 

بما يؤدي إلى تحقيق الربحية واألمان ضمن قواعد وضوابط سليمة مع توفر 
الضمانات الالزمة،  ومراعاة أن الضمان األساسي يتمثل في توفر ثقة البنك 
بعميله واالطمئنان إلى مصدر السداد وقدرة العميل على توفير المقومات 

،  ورغم ذلك ولغرض األساسية التي تضمن تدفق األموال وعودتها إلى البنك
 تخفيض المخاطر يحصل البنك على بعض الضمانات مثل:     

وهي عبارة عن كفالة الشخص الضامن للتسهيالت الضمانات الشخصية:    -
 الممنوحة. 

وهي عبارة عن ضمانة الرهن العقاري،  أو الوديعة الضمانات العينية:     -
 .  النقدية،  أو بضمانة البضائع أو األوراق المالية

 
  والتسليف:       اإلقراضوظائف قسم 

استالم طلبات الحصول على القروض من العمالء لدراستها من حيث قدرة 
العميل على السداد،  والمبلغ المطلوب منحه،  مع القيام باالستعالم عن 
العميل من خالل وحدة مركزية المخاطر لدى البنك المركزي،  وكذلك دراسة 

 به الجاري،  وحركة الشيكات المرتجعة إن وجدت.  ملف العميل وحركة حسا



محاسبة قسم اإلقراض والتسليف (االئتمان)                                                       
      
 

163 
 

 لثامنالفصل ا

  متابعة عمليات منح القروض والتسليف من حيث عملية التسديد
 والتحصيل واتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة.  

   .متابعة مدى صالحية الضمانات وتقييمها باستمرار 
  متابعة أوضاع المدنيين ومدى كفاية المخصصات المكونة لمقابلة

 الديون المشكوك فيها.  
  إدارة وحفظ المستندات في ملفات العمالء ومتابعة أوضاعها اإلدارية

 والفنية.  
 
 Documents andالسجالت والكشوف والمستندات المستخدمة  •

Records  
 الية،  قيمة األقساط،  سجل السلف والقروض مبينا بها القيمة اإلجم

الفوائد،  الضمانات وقيمتها،  سجل القضايا، سجل السلف المستحقة 
 وغير المدفوعة،   سجل الديون المعدومة والمشكوك فيها.  

   ،الكشوفات وتشمل الكشوفات الدورية للقروض والسلف الممنوحة
 كشوفات الضمانات بكافة أنواعها.  

   .ملفات العمالء وبطاقات العمالء 
   .االشعارات المدنية والدائنة 

 
 :Documentation الدورة المستندية  •

يقوم قسم اإلقراض والتسليف بإعداد المستندات واالشعارات المدينة والدائنة 
 وٕاثبات العمليات في الدفاتر المساعدة من يومية وأستاذ  عند حدوث كل عملية.  

أيضا بإعداد خالصة الحركة اليومية ويرسلها إلى قسم  كما يقوم القسم
 الحسابات العامة لغرض إثباتها في الحسابات المركزية.
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 المعالجات المحاسبية لعمليات االئتمان:      •
نورد فيما يلي المعالجات المحاسبية لكافة أشكال منح االئتمان التي تقوم بها 

 المصارف والضمانات المقدمة بشأنها:     
 :التسليف دون ضمانات  (السحب على المكشوف) /أوالً 
. عند منح السلفة أو السماح للعميل،  بالسحب من حسابه دون تغطية 1

 نقدية:     
 من حـ / السلف  ×× 
 أو من حـ / الحسابات الجارية  (سحب على المكشوف) ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / الخزينة  ××  
 حـ / الفوائد  ××  
 / العمولة حـ  ××  
 

 عند التسديد:      2.
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / السلف  ××  

 

  :التسليف بضمانات شخصية  /ثانياً 
يقوم البنك عند موافقته على منح هذا االئتمان بتنظيم عقد رسمي يتضمن قيمة 
المبلغ المسموح به وتاريخ االستحقاق ومعدل الفائدة،  ويقوم كل من العميل 
والبنك بالتوقيع على العقد،  فإذا كان االئتمان على شكل حساب جاري مدين 

الحساب تتمثل في قيمة يشترط البنك في هذه الحالة وجود حركات دائنة في 
الودائع التي يودعها العميل في الحساب بحيث يظهر دائما في حالة حركة 
مستمرة،  مع مراعاة أنه في جميع األحوال يجب أال يتجاوز الرصيد المدين  
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(المكشوف) السقف المحدد له حسب العقد،  وأما في حالة االئتمان الممنوح 
للعميل بالسحب حسب الشروط على شكل سلف أو قروض فيسمح البنك 

 واألوضاع المتفق عليها في العقد.  
ويقوم البنك عادة في حالة عدم تسديد هذه الحسابات بالرجوع على كافة 

،  وأما القيود المحاسبية في هذه الضامنين والكفالء لضمان حقوق البنك
 الحالة فتكون كاآلتي:     

 . عند منح االئتمان  (التسليف): 1
/ الحسابات الجارية المدينة  ضالقرو حـ / السلف أو حـ / من  ×× 

 (بضمان شخصي)
 إلى مذكورين     
 حـ / الخزينة  ××   
 حـ / الفوائد  ××   
 حـ / العمولة  ××   
 . عند تسديد االئتمان:     2
 من حـ / الخزينة أو الحسابات الجارية  ×××  
 إلى حـ / السلف أو القروض أو الحسابات الجارية المدينة  ×××       
 
 . في حالة عدم السداد والرجوع على الكفالء والضامنين 3
 من حـ / الحسابات الجارية  (الكفالء) ×××   
 أو حـ / الخزينة   ×××   
 و الحسابات الجارية المدينةأ أو القروض، إلى حـ / السلف،××           
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  :التسليف بضمان أوراق مالية أو تجارية /ثالثاً 
 . عند إيداع األوراق المالية أو التجارية 1
 من حـ / أوراق مالية أو أوراق تجارية  (ضمان سلف)××  
إلى حـ / مودعي أوراق مالية أو أوراق تجارية(ضمان ××    

 سلف)
 . عند منح االئتمان  (التسليف)2
أوحـ / الحسابات الجارية المدينة  من حـ / السلف أو حـ / القروض  

 (بضمان أوراق مالية وتجارية )
 إلى مذكورين   
 حـ / الخزينة أو الحسابات الجارية ××    

 حـ / الفوائد ××            
 حـ / العمولة ××           

 . عند تسديد االئتمان:     3
 من حـ / الخزينة أو من حـ / الحسابات الجارية  ×× 
ى حـ / السلف أو حـ / القروض أو حـ / الحسابات إل ××  

 الجارية المدينة  (ضمان أوراق مالية وتجارية)
 ثم يلغى القيد النظامي.  

 . عند التخلف عن السداد وتصفية الضمانات:     4
 من حـ / الخزينة  ×× 
 إلى حـ / أوراق مالية أو تجارية مباعة  (محصلة) ××  

 أو تجارية مباعة  (محصلة)من حـ /  أوراق مالية  ××
 . الجارية المدينة / الحساباتـإلى حـ / السلف أو حـ/ القروض أو ح ××  
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 :الخ)…..التسليف بضمانات عينية  (عقارات،  بضائع   /رابعاً 
 عند إيداع أو استالم الضمانات:      .1
 من حـ / عقارات أو مباني أو بضائع   (ضمان سلف)××    
 إلى حـ / أصحاب ضمانات عينية  (ضمان سلف)××          
 . عند منح التسليف:  2

أو حـ/ الحسابات الجارية المدينة (ضمانات  أوحـ/ القروض من حـ/ السلف×× 
 عينية)

 إلى مذكورين    
 حـ / الخزينة  ××  
 حـ / الفوائد  ××  
 حـ / العموالت  ××  
 تخزين،  رهن)حـ / المصروفات  (نقل،   ××  
 . عند التسديد:     3

 من حـ / الخزينة أو حـ / الحسابات الجارية ×× 
 إلى حـ /السلف أو حـ/ القروض أو حـ/الحسابات الجارية المدينة(ضمانات عينية) ××     

 
 
 . عند التخلف عن التسديد وبيع الضمان:     4
 من حـ / الخزينة  ×× 
 حـ / الضمانات المباعة  إلى ××  

 من حـ / الضمانات المباعة  ××
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 لثامنالفصل ا

 إلى مذكورين         
 حـ / السف أو ح/ القروض أو حـ / الحسابات المدينة (ضمانات عينية) ××       
 حـ / العمولة   ××      

 . ثم يلغى القيد النظامي:     5
 من حـ / أصحاب ضمانات عينية  ××

 عقارات أو مباني أو بضائع (ضمانات سلف)إلى حـ /  ×× 
 
      :مثال عملي 
فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت بنك القدس للتنمية واالستثمار  .1

 :     11/2013/  30في نهاية عمل يوم 
بلغت القروض والسلف المدفوعة نقدا بدون ضمانات  (سحب على  .2

% لمدة عام)،  سدد 10% والفائدة 1دينار  (العمولة  20000المكشوف) 
 دينار.   5000منها مبلغ 

 

بلغت القروض والسلف الممنوحة بضمانات شخصية والمقيدة في   .3
% 10ة % والفائد1دينار  (والعمولة  30000الحسابات الجارية للعمالء 

دينار نقدا وتوقف المدين عن السداد وتم 10000لمدة عام ( سدد منها 
 الرجوع على الكفالء وخصم القيمة من حساباتهم الجارية لدى البنك  

 

 60000بلغت القروض والسلف الممنوحة نقدا بضمانات أوراق تجارية   .4
منها  دينار،  وقد سدد 100000دينار وكانت القيمة االسمية لهذه األوراق 
% 10دينار  (الفائدة  40000نقدا عند حلول أجل القروض ما قيمته 

 % لمدة عام). 1والعمولة 

 



محاسبة قسم اإلقراض والتسليف (االئتمان)                                                       
      
 

169 
 

 لثامنالفصل ا

بلغت القيمة االسمية لألوراق المالية المقدمة لضمان السلف والقروض  .5
دينار،  وقد كانت السلف والقروض الممنوحة بضمانتها   50000الممنوحة 

دينار،  وعند استحقاق أجل السلف والقروض الممنوحة رفض  30000
ار دين 45000المدينون دفع القيمة،  فقام البنك ببيع األوراق المالية بقيمة 

وتم خصم قيمة السلفة وتسويتها وقيد الفرق في الحسابات الجارية للعمالء 
 دينار.   100علما بأن عمولة البيع قد بلغت 

 

دينار وكانت  40000بلغت السلف الممنوحة نقدا بضمان بضائع مخزنة  .6
دينار،  وقد دفع البنك مصروفات نقل البضائع  100000قيمة البضائع 

% والفائدة 1دينار،  وكانت العمولة  1500تخزين دينار ومصروفات  500
 % لمدة عام.  10

 

دينار،  وقد بلغ  50000قام البنك ببيع عقار مقدم لتأمين سلفة قيمتها   .7
دينار،  وثم  1000دينار،  وكان مصروفات البنك  65000ثمن العقار 

 80000تسوية السلفة ورد الفروق للعميل علما بأن القيمة االسمية للعقار 
 دينار. 

 
 .إجراء القيود المحاسبية الالزمة.المطلوب: و 

   
      :الحــل 

 عند منح التسليف:  - . 1

 من حـ / القروض والسلف  (دون الضمانات)  20000 
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 لثامنالفصل ا

 إلى مذكورين 
 حـ / الخزينة   17800  

 حـ / الفائدة    2000
  حـ / العمولة   200

 عند التسديد:      •
 من حـ / الخزينة  5000

 حـ / القروض والسلف (دون ضمانات)إلى  5000
 . عند منح التسليف:     2

 (ضمانات شخصية) من حـ / القروض والسلف   30000 
 إلى مذكورين     
 حـ / الحسابات الجارية   26700  

 حـ / الفائدة  3000
 حـ / العمولة  300

  عند التسديد: •

 من حـ / الخزينة  10000
 إلى حـ / القروض والسلف  (ضمانات شخصية)   10000  
 
 :     عند خصم باقي السلفة على حساب الكفالء •

 من حـ / الحسابات الجارية  (الكفالء)  20000 
 إلى حـ / السلف   20000  
 .    عند استالم الضمان:     3
 من حـ / أوراق تجارية (ضمان سلف) 100000 
 تجارية (ضمان سلف)إلى حـ / مودعي أوراق  100000  
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 لثامنالفصل ا

 عند صرف السلف والقروض  •
 من حـ / سلف وقروض (ضمان أوراق تجارية) 60000 
 إلى مذكورين      
 حـ / الخزينة   53400   

 حـ / الفوائد  6000
 حـ / العمولة  600

 عند التسديد:      •

 من حـ / الخزينة  40000
 إلى حـ / القروض والسلف (ضمانات أوراق تجارية)  40000 

 من حـ / مودعي أوراق تجارية  (ضمانات سلف)  40000
 إلى حـ / أوراق تجارية (ضمانات سلف)  40000 

 

 . عند بيع األوراق المالية:     4
 من حـ / الخزينة   45000 
 إلى حـ / أوراق مالية مباعة   45000  
 

 عند تسوية السلف والقروض:      •

 من حـ / أوراق مالية مباعة   45000
 إلى مذكورين     
 حـ / السلف والقروض  (ضمانة أوراق مالية)  30000  
 حـ / الحسابات الجارية   14900         

 حـ / العمولة    100                
 مالية  (ضمان سلف )              أوراق مودعيمن ح/5000

 إلى حـ / أوراق مالية  (ضمان سلف وقروض) 5000           
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 لثامنالفصل ا

 . عند استالم الضمانات العينية:     5
 من حـ / بضائع  (ضمان سلف) 100000 
 إلى حـ / أصحاب بضائع  (ضمان سلف) 100000  
 
 عند منح السلف والقروض:      •

 من حـ / السلف والقروض بضمان بضائع  40000 
 إلى مذكورين      
 حـ / الخزينة   33600   

 حـ / الفائدة  4000
 حـ / العمولة  400
 حـ / مصروفات النقل  500

 حـ / مصروفات التخزين  1500

 
 من حـ / الخزينة   6500  .6
 إلى حـ / عقارات مباعة  65000   
 

 من حـ / عقارات مباعة   65000
 إلى مذكورين    
 حـ / السلف   50000 
 حـ / حسابات جارية   14000 

 حـ / مصروفات البيع  1000
 من حـ / أصحاب عقارات  (ضمان سلف)  80000

 إلى حـ / عقارات  (ضمان سلف)  80000  
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 لثامنالفصل ا

 
 أسئلة وتمارين 

 
 ؟ما هو الفرق بين التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة  .1
  .اذكر أنواع التسهيالت االئتمانية  .2
 ؟ما هي وظائف قسم التسليف   .3
 ما هي السجالت المستخدمة في قسم التسليف.    .4
 والتسليف:        اإلقراضفيما يلي العمليات التي تمت لدى احد البنوك في قسم  .5

دينار  50000بلغ مجموع القروض والسلف الممنوحة بدون ضمانات ( أ ) 
 .%)10% والفائدة 1(والعمولة 

 60000بلغ مجموع القروض والسلف الممنوحة بضمانات شخصية (ب ) 
 .%)10% والفائدة 1دينار (العمولة 

دينار  30000ج.  بلغ مجموع القروض والسلف الممنوحة بضمان أوراق مالية 
دينار،  وقد سدد منها عند حلول  40000وكانت القيمة االسمية لهذه األوراق 

 %) 1% والعمولة 10دينار  (الفائدة  25000األجل نقدا ما قيمته 
والقروض د. كانت القيمة االسمية لألوراق المالية المقدمة لضمان السلف 

دينار  70000دينار،  وقام المصرف بمنح سلفة بضمانتها  100000الممنوحة 
وعند حلول األجل رفض المدينون دفع القيمة،  فقام البنك ببيع األوراق المالية 

دينار،  وتم تسوية السلفة وقيد  200دينار،  وكانت عمولة البيع  80000بقيمة 
 .%) 1% والعمولة 10(الفائدة  القيمة في الحسابات الجارية للعمالء.

 
دينار وكانت قيمة  60000منح البنك قرض بضمان عقار قيمته االسمية  .6

دينار وتم تسوية القرض الممنوح من حصيلة البيع البالغة  40000القرض 
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 لثامنالفصل ا

 200دينار ومصروفات البيع  100دينار علما بأن عمولة البنك  50000
  .دينار

 
دينار نقدا وكانت  30000مخزنة بقيمة منح البنك سلفة بضمانة بضائع  .7

%)وعند 1% وعمولة 10دينار  (بفائدة  50000قيمة البضائع االسمية 
دينار ورفض دفع الباقي  20000حلول أجل استحقاق السلفة سدد المدين 

دينار،  وتم تسوية الرصيد الباقي  40000فقام البنك ببيع البضاعة بمبلغ 
 1000فع مصروفات نقل وتخزين بمبلغ من السلفة علما بأن البنك قد د

 دينار.   500دينار ومصروفات بيع 
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 لتاسعالفصل ا
 حماسبة عمليات قسم الكفاالت املصرفية

 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

Letter of Quarantee 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 االتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن. 

 االتـــــــــــــــــــــــني للكفـــــــــــــــــــــــــدي والعيــــــــــاء النقــــــــــــــالغط. 

 االتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظائف قس. 

 تخدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفات المســـــــــــــــــــــالسجالت والكش. 

 االتـــــــــــدار الكفـــــــــــــــــــــــــات إصـــــــالدورة المستندية لعملي. 

 المعالجات المحاسبية لعمليات إصدار الكفاالت وتسوياتها. 

 ولــــــــــــــــــــــــــي محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثال تطبيقــــــــــــــــــــــــــــــــم. 

 ارينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتم ئلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 

 لتاسعالفصل ا
 حماسبة عمليات قسم الكفاالت املصرفية

 



         
                                             

177 
 

 الفصل التاسع
 محاسبة عمليات قسم الكفاالت المصرفية

 (خطابات الضمان)
Accounting for letters of Quarantee section 

 
 Prefaceمقدمة:   •

يقوم المصرف بتقديم نوعا آخر من الخدمات إلى عمالئه المتمثلة في ما يعرف 
بالتسهيالت االئتمانية غير المباشرة، حيث ال يقدم المصرف األموال مباشرة كما 

في في حالة التسهيالت االئتمانية المباشرة والتي سبق التعرض لها تفصيال 
 الفصل السابق.  

وتتمثل هذه التسهيالت غير المباشرة في حصول العميل على ضمان من 
المصرف لتقديمه إلى الجهات المختصة التي يتعامل معها وذلك لتنفيذ 
االلتزامات التي تعهدوا بها تجاه تلك الجهات،  ويكون تقديم هذه الخدمة على 

يها البنك بضمان العميل شكل خطاب ضمان أو (كفالة مصرفية)،  يتعهد ف
وتعهداته بتنفيذ العمل المسند إليه أو ألي غرض آخر،  وبالتالي فإن هذه 
الضمانة ال يترتب عليها قيام المصرف بدفع أموال بصورة آنية،  إال أنها قد 
تتحول إلى التزام فعلي بالدفع إذا حل أجل استحقاق الكفالة أو الضمانة وعجز 

وفاء بالتزاماته التي صدرت الكفالة بشأنها مما يعني العميل عن السداد أو ال
 قيام الضامن (المصرف) في هذه الحالة بالسداد بدال من المضمون.  

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الكفالة (خطاب الضمان) بأنها عبارة عن 
تعهد مكتوب يلتزم بموجبه المصرف المصدر للكفالة بناء على طلب عميله بأن 

طرف ثالث وهو المستفيد قيمة الكفالة كاملة أو جزئية خالل فترة  يدفع لصالح
وبالتالي فإن خطاب الضمان يضم سريان الكفالة عند مطالبة المستفيد بذلك 

 أطرافا ثالثة هم:    
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 لتاسعالفصل ا

 المصرف (الضامن) وهو المصدر للكفالة.  -
 العميل (المضمون) وهو طالب إصدار الكفالة.   -
 لصالحه الكفالة. وهو الجهة الصادر المستفيد  -

ومن الشائع في الحياة العملية استخدام الكفاالت في أغراض عديدة منها 
االشتراك في المناقصات والمزايدات العامة أو ضمان للدفعة المقدمة أو جدية 

عن البضائع أو لضمان إعادة  اإلفراجالعمل أو لصالح جهة ما لتسهيل 
) نموذج  7شكل المرفق رقم (  البضائع أو المعدات المستوردة،  ويوضح ال

 للكفالة الصادرة.  
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 لتاسعالفصل ا

 )7الشكل رقم (

 نموذج كفالة مصرفية
 بنك فلسطين

 
 إلى (المستفيد)

 
 نحن بنك فلسطين نكفل بهذا الخطاب شركة أو السيد

………………………… 
بمبلغ وقدره 

……………………………………………………………… 
 …………………إلى ……………………………  لمدة من وذلك ل

 …………………………………………………………وذلك عن 
 

ونتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور عند أول مطالبة ترد إلينا منكم 
دون النظر إلى اعتراض،  مع مالحظة إعادة أصل هذا الخطاب عند انتهاء 

 الكفالة.  
 

 ……/……/………..بتاريخ       …………………صدر في   
  
 
 وقيع ت                توقيع      
  الموظف المخول         ول الموظف المخ 

…………………………        ……………………… 
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 لتاسعالفصل ا

 Types :أنواع الكفاالت •

 . الكفاالت االبتدائية:    1
وهي الكفالة التي تصدر عن البنك بناء على طلب عميله عند الدخول أو 
االشتراك في عطاء لصالح الجهة المستفيدة (صاحبة العمل) وذلك لضمان 

 جدية هذا العميل (المتقدم في العطاء) للدخول في المناقصة.  

     . الكفالة النهائية:2
ميله عندما يرسو عليه وهي الكفالة التي تصدر عن البنك بناء على طلب ع

حسب المواصفات  العطاء لضمان التزامه بتنفيذ األعمال الواجب القيام بها
 المتفق عليها.

 :    (الصيانة). كفالة 3
لصيانة وهي الكفالة التي تصدر عن البنك بناء على طلب عميله ضمانا 

  في حالة ظهور عيوب خالل فترة الضمان.األعمال المتعاقد عليها 
 
     الة الدفعة المقدمة:. كف4

وهي الكفالة التي تصدر عن البنك بناء على طلب عميله ضمانا لقيمة الدفعة 
 المقدمة التي تدفعها الجهة صاحبة العمل إلى العميل (المتعاقد معه). 

 
     . كفالة إعادة البضائع والمعدات المستوردة:5

لضمان إعادة  وهي الكفالة التي تصدر عن البنك بناء على طلب عميله
البضائع أو المعدات المستوردة والتي تكون قد تم إدخالها إلى البلد لغرض معين 
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الضرائب الجمركية  ستوفيتعلق بتنفيذ األعمال المرتبطة بالعميل والتي لم ت
  المتعلق بها.

 
     راج المؤقت عن البضائع من الحظيرة الجمركية:ف. كفالة اإل6

البنك بناء على طلب عميله لضمان اإلفراج عن  وهي الكفالة التي تصدر عن
 البضائع وسحبها من الحظيرة الجمركية قبل تسليم بوالص الشحن الخاصة بها.  

 
 الغطاء النقدي والعيني للكفاالت:     •

تصدر الكفاالت من قبل البنوك بغطاءات نقدية يقوم العميل بدفعها أو خصمها 
رة عن مبلغ يحتجز من قبل البنك من حساب الجاري،  وهذا الغطاء هو عبا

كنسبة مئوية من قيمة الكفالة الصادرة ويقيد تحت اسم (غطاء نقدي كفاالت) 
للتقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك إذا ما اضطر إلى دفع قيمة 

 الكفالة دون وجود رصيد كاف بحساب العميل لتغطية القيمة.
وتتحدد هذه النسبة عادة في ضوء اعتبارات عديدة،  وتخضع لدراسة مستفيضة 
من قبل دائرة أو قسم التسهيالت االئتمانية في البنك باالشتراك مع قسم 
الحسابات الجارية مثل موقف حركة حسابات العميل،  االئتمانات السابق منحها 

ات مرتجعة في له كما ونوعا،  تطور أوضاع حسابات العميل،  وجود شيك
حسابات، وجود قضايا قانونية أو إدارية، سمعة العميل ومالءته 

الخ، االعتبارات المؤثرة في تحديد نسبة المخاطر التي قد ……………المالية،
 يتعرض إليها البنك جراء الكفالة المصدرة.  

 وقد يكون هذا الغطاء إما في صورة:   
وهي نسبة مئوية من قيمة الكفالة تخصم من حسابه   نقدية: -

 الجاري وتقيد في حساب غطاء نقدي كفاالت.  
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وهي عبارة عن أموال عينية مثل األوراق المالية أو   عينية: -
التجارية أو رهونات عقارية، وفي هذه الحالة يجب أن يكون 
الضمانات العينية كافية لتغطية مخاطر التعرض لدفع قيمة 

 لة. الكفا
  وظائف قسم الكفاالتFunctions : 

 وتجديدها.   وٕالغاؤهاإصدار الكفاالت  .1
خصم الغطاء النقدي أو استالمه وتحصيل العموالت ومتابعة الكفالة   .2

 واستردادها وتسويتها.
 ومستندات القيد ومسك السجالت الالزمة  اإلشعاراتتنظيم   .3
 لكفاالت.  إجراء المطابقات اليومية وٕاعداد كشف ملخص حركة ا  .4

 :السجالت والكشوفات المستخدمة في القسم     
نماذج طلب إصدار الكفالة،  نماذج طلب التمديد، نماذج إشعار انتهاء  .1

 استحقاق الكفالة.   إشعارصالحية سريان الكفالة، 
كشوفات تشمل الكفاالت الصادرة،  الكفاالت الملغاة،  الكفاالت المعدلة،   .2

 الكفاالت المسددة. 
مساعد عمالء  أستاذسجالت اليومية المساعدة للكفاالت الصادرة،   .3

 الكفاالت، سجل استحقاق الكفاالت.  

     الدورة المستندية إلصدار الكفاالت وٕاجراءاتها: •

 تمر الدورة المستندية بعملية إصدار الكفالة بعدة خطوات وٕاجراءات أهمها:    
يتقدم العميل لوحدة التعامل مع الجمهور بقسم الكفاالت ويعبأ (طلب  .1

إصدار كفالة) يحتوي على اسم المستفيد، الغرض من الكفالة، قيمة الكفالة، 
مدة الكفالة والتوقيع على الطلب الذي يتضمن أيضا قيمة الكفالة، مدة 
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ميل الكفالة، أوالتوقيع على الطلب الذي يتضمن أيضا عدم اعتراض الع
(المكفول) على قيام المصرف بدفع قيمة الكفالة إلى المستفيد وحق البنك 

 في الرجوع عليه وخصم المبلغ من حسابه الجاري أو تسديده فورا.  

يتم دراسة الطلب من القسم من خالل إجراء التحليالت الالزمة للمركز   .2
ى دائرة المالي للعميل ودراسة حركة حسابه الجاري وٕاعداد مذكرة ترفع إل

التسهيالت االئتمانية في البنك إلجراء المزيد من الدراسة والتحليل باالشتراك 
مع قسم الحسابات الجارية وقسم الكفاالت حتى يتم في ضوء ذلك تحديد 

 نسبة الغطاء النقدي الواجب خصمه من العميل.  

يتم تحرير إشعار خصم بقيمة الغطاء النقدي والعمولة للخصم من الحساب   .3
لجاري للعميل، ويسلم األصل للعميل وترسل صوره منه إلى قسم الحسابات ا

 الجارية لتنفيذ عمليات الخصم من بطاقة حساب العميل.  

في حالة دفع الغطاء النقدي والعمولة نقدا يتم تنظيم اذن توريد نقدية   .4
ويحال إلى قسم الخزينة الستكمال استالم المبلغ ويحتفظ بصورة من اذن 

 للقيد في كشف حركة الخزينة.   التوريد

يقوم قسم خطابات الضمان بإجراء خطاب الضمان ويسلم األصل إلى   .5
الجهة المستفيدة أو يسلم للعميل الذي يتولى بدوره تسليم األصل إلى الجهة 

 المستفيدة.  

تقوم الوحدة المحاسبية بتسجيل خطاب الضمان باليومية الخاصة   .6
المساعد لخطابات  األستاذلترحيل إلى بالضمانات الصادرة ومن ثم ا

الضامن،  وٕاعداد مذكرة يومية بها، وترسل المذكرة إلى قسم المراجعة 
 الداخلية.  
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يقوم قسم المراجعة الداخلية بتدقيق البيانات الواردة في المذكرة وتجرى   .7
المطابقات الالزمة ويؤشر عليها بالموافقة ويحيلها إلى قسم الحسابات 

 اء القيود المحاسبية واإلثبات في السجالت المحاسبية الالزمة. العامة إلجر 

  .) دورة إصدار خطابات الضمان8هذا ويبين الشكل التالي ر قم (
 المعالجات المحاسبية لعمليات إصدار الكفاالت وتسوياتها:     •

عند دفع قيمة الغطاء النقدي (خصم من الحسابات الجارية أو تسديدها . 1
  في الخزينة)

 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / تأمينات نقدية  ××  
 حـ / العمولة  ××  
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 )8الشكل رقم (

 دورة إصدار خطابات الضمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراسة الطلب وتحليل البيانات الواردة به. 
 دراسة المركز المالي للعميل  
  إعداد مذكرة بنتائج الدراسة 

 العميل  طلب الحصول على خطاب ضمان وحدة التعامل مع الجمهور

  إدارة التسهيالت االئتمانية -

 تحليل دراسة الطلب  -   
تحليل دراسة حركة الحساب الجاري  -

 للعميل 
      

  قسم خطابات الضمان -

 إعداد إشعار خصم للغطاء النقدي والعمولة  -
إعداد اذن توريد نقدية في حالة السداد   -

 نقدا 
 إعداد خطاب الضمان   -
  إعداد مذكرة يومية بالخطابات الصادرة  -

قسم المراجعة  -
  

  قسم الحسابات العامة -

 القيد في سجل اليومية العامة  -
  القيد في سجل اِألستاذ المساعد  -
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 عند إصدار الكفالة:    . 2
 من حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  ××

 إلى حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  ×× 
 إذا كان التأمين النقدي مقدم عينا يكون القيد النظامي:     . 3
 من حـ / أوراق مالية (تأمين كفاالت)  ×× 
 إلى حـ / مودعي أوراق مالية (تأمين كفاالت)  ××  
 
     :تسييلهاعمليات تجديد الكفالة أو  •

قبل انتهاء صالحية الكفالة المصدرة قد يواجه البنك (المصدر للكفالة) أحد 
 االحتماالت التالية:

 . ورود طلب من المستفيد بتجديد الكفالة:       1
وفي هذه الحالة يقوم البنك بمخاطبة عملية إلشعاره بورود طلب تمديد 
الكفالة ويطلب منه الحضور إلى البنك لتعبئة نموذج طلب التمديد، حيث يقوم 
القسم بإعداد إشعار خصم من الحساب الجاري للعميل أو إعداد إذن توريد 

ة العمولة المستحقة على التمديد، ثم يقوم بإعداد خطاب ضمان جديد نقدية بقيم
 يغطي مدة التجديد المطلوبة،  

 ويتم إجراء القيد المحاسبي التالي:   
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / العمولة ××  
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 . ورود طلب من المستفيد بالغاء الكفالة:    2
لحالة يقوم قسم خطابات الضمان بإعداد إشعار تسوية إلرجاع وفي هذه ا

الغطاء النقدي للعميل، وهنا يشترط البنك الحصول على أصل خطاب الضمان 
 من المستفيد، ويتم إجراء القيود المحاسبية التالية: 

 من حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  ××
 إلى حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  ×× 

 من حـ / تأمينات نقدية  ××
 إلى حـ / الحسابات الجارية (العمالء)  ×× 

 . ورود طلب من المستفيد بتسييل الكفالة:    3
وفي هذه الحالة يطلب البنك من المستفيد أصل خطاب الضمان،   

الموضوع،  إلعالمه باألمر وتسويةالحضور إلى البنك بضرورة  هويشعر عميل
فاوضات بين العميل والمستفيد للعدول عن طلبه، مإجراء والذي قد يسفر عن 

 وفي حالة إصرار المستفيد على تنفيذ الطلب تجرى القيود اآلتية:    
 من حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  ××

 إلى حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  ×× 
 من مذكورين   
 حـ / التأمينات النقدية  ×× 
 (العميل) حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية (المستفيد)  ××  
 إلى حـ / الخزينة أو  ××  
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     :مثال تطبيقي 
فيما يلي العمليات التي تمت في قسم الكفاالت في بنك فلسطين بتاريخ 

25/11/2013    : 
دينار بناء على طلب شركة الكوثر بتأمين  400000كفالة صادرة بقيمة  .1

شهور وقد تم خصم القيمة من  3% صالح لمدة 1% وعمولة 25نقدي 
 الحساب الجاري للشركة. 

دينار بناء على طلب شركة الهدى بعمولة  100000كفالة صادرة بقيمة   .2
الح لمدة % خصما من الحساب الجاري للشركة وص30% وتأمين نقدي 2
 ) شهور.  6(

كفالة صادرة بناء على طلب  إلغاءطلبت وزارة اإلسكان من بنك فلسطين   .3
 دينار.   80000% وبقيمة 20عميله (شركة أم القرى)  بتأمين نقدي قدره 

% لصالح المستفيد وزارة األشغال 50أصدر البنك كفالة وبتأمين نقدي   .4
ة تسييل الكفالة المذكورة بعد دينار،  وطلبت الوزار  100000العامة بقيمة 

أن عجز المقاول (شركة التعهدات الحديثة) عن الوفاء بالشروط التعاقدية 
 مع الوزارة.  

% لصالح بلدية 40دينار بتأمين نقدي  100000اصدر البنك كفالة بقيمة   .5
) شهور بناء على طلب عميله (شركة اإلخالص) وبعمولة 6غزة ولمدة (

 ) شهور.  3الكفالة وطلب المستفيد تمديدها لمدة ( %، وقد انتهت صالحية1
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     :الحـل 
 . عند إصدار الكفالة:    1

 من حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  400000
 إلى حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  400000  
 

 من حـ / الحسابات الجارية (شركة الكوثر)  101000
 إلى مذكورين    
 حـ / تأمينات نقدية   100000  

 حـ / العمولة  1000
 . عند إصدار الكفالة 2

 من حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  100000
 إلى حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  100000  

 من حـ / الحسابات الجارية / شركة الهدى   31000
 إلى مذكورين     
 حـ / التأمينات النقدية   30000  

 حـ / العمولة  1000
 عند الغاء الكفالة:     . 3

 من حـ / تعهدات البنك مقابل كفاالت  80000
 إلى حـ / تعهدات العمالء مقابل كفاالت  80000  

 من حـ / التأمينات النقدية  16000
 إلى حـ / الحسابات الجارية / شركة أم القرى  16000  
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 عند تسييل الكفالة:     . 4
 من مذكورين    
 أمينات نقدية حـ / ت  50000 
 حـ / الحسابات الجارية (شركة التعهدات الحديثة)   50000 
 إلى حـ / الخزينة  100000  
 عند تمديد الكفالة:     . 5

 حـ / الحسابات الجارية (شركة اإلخالص)  250
 إلى حـ / العمولة  250
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 أسئلة وتمارين
 

 .اذكر أنواع الكفاالت المصرفية  .1
عرف الكفالة ولماذا تعتبر التزاما غير مباشر (عرضي) ويظهر خارج  .2

 .الميزانية 
 اذكر وظائف قسم الكفاالت.    .3
 .وضح كيفية احتساب العمولة   .4
 ما هي السجالت والمستندات المستخدمة في قسم الكفاالت.    .5
 قارن بين الكفالة االبتدائية والكفالة النهائية وكفالة حسن التنفيذ.    .6
 ب بنعم أم ال على الجمل التالية:    أج  .7
تضم الكفالة طرفين أساسيين هما العميل صاحب الكفالة والبنك المصدر  -

 للكفالة.  
القيد النظامي الخاص بالكفالة إال في نهاية العام أو عند  إلغاءال يتم   -

 .  باإللغاءمطالبة المستفيد 
 ال يسقط حق المستفيد بالمطالبة بتمديد الكفالة بعد انتهاء صالحيتها.    -
 .الكفالة أو تسييلها  إللغاءيعاد أصل الكفالة إلى البنك كشرط  -
 بإعادةعند انتهاء أجل الكفالة بدون دفع قيمتها للمستفيد يقوم البنك   -

 النقدية للعميل.   التأمينات
بناًء على طلب المكفول موجه إلى  الكفالة هي رسالة صادرة عن البنك  -

المستفيد يتعهد بموجبها بدفع قيمة الكفالة عند أول مطالبة بها بصرف 
 النظر عن اعتراض المكفول.  

تصدر الكفاالت حسب المدة المطلوبة وتحصل العمولة في كل مرة حسب   -
 المدة.  
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 . ناإلسكافيما يلي بعض العمليات التي وقعت في قسم الكفاالت في بنك  .8
 

 المطلوب:  إجراء القيود المحاسبية الالزمة.  
بناء على طلب العميل (حاتم)  اإلسكانصدرت كفالة مصرفية لصالح وزارة  )1

% وتأمين نقدي 1) شهور وعمولة 6دينار صالحة لمدة ( 20000بقيمة 
 % خصما من الحساب الجاري للعميل.  25

) شهور ووافق البنك على ذلك 3تجديد الكفالة لمدة ( اإلسكانطلبت وزارة   )2
 وقام العميل (حاتم) بدفع العمولة.  

 5000من البنك دفع مبلغ  اإلسكانسريان مدة الكفالة طلبت وزارة  ج. خالل
العميل بالشروط التعاقدية وتم قيد المبلغ المستحق  إخالل بسببمن قيمة الكفالة 

البنك،  وخصم القيمة الواجبة من الحساب في الحساب الجاري للوزارة لدى 
 .الجاري للعميل (حاتم) 

د.  انتهت صالحية الكفالة وقام البنك بناء على طلب المستفيد (وزارة  
 ) بتسوية الكفالة وقيد القيمة لصالح العميل.  اإلسكان

هـ.  تم تخفيض قيمة الكفالة الخاصة بالدفعة المقدمة السابق إصدارها لصالح 
 100000غزة بناء على طلب العميل (خالد) والبالغ قيمتها عند اإلصدار بلدية 

دينار حيث استردت بلدية غزة  50000%، وذلك بقيمة 40دينار وبتأمين نقدي 
% من قيمة الدفعة المقدمة المصروفة للعميل خالد من قيمة 50ما قيمته 

 المستخلصات المدفوعة له.  
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حماسبة عمليات قسم  االعتمادات 

 املستندية
 



        

 
 

 
 

 
 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 تنديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المســـــــــــــــــــــــــــــريف االعتمـــــتع. 

 اداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع االعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن. 

 تنديةــــــــــــادات المســــــــة باالعتمــــــالمستندات المتعلق. 

 مـــــــــــــــــــــــالمستندات والسجالت المستخدمة في القس. 

 تيرادــــــــــــــادات االســــــــــــــــتندية العتمـــــــــــالدورة المس. 

 المعالجة المحاسبية لعميالت فتح وتنفيذ االعتمادات. 

 ديرـــــــــــــــــــــادات التصـــــــتندية العتمـــــــــــــــالدورة المس. 

 المعالجة المحاسبية لعمليات فتح اعتمادات التصدير. 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تطبيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـم. 

 ارينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتم أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة.

 لعاشرالفصل ا
 حماسبة عمليات 

 قسم االعتمادات املستندية
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 الفصل العاشر
 لمستنديةمحاسبة عمليات قسم االعتمادات ا

Accounting for Documentary Letters of Credit 
section   

 
 مقدمة:    •

نظرا لزيادة عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين وازدياد الـروابط 
الدوليــة خاصــة فــي ظــل ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا الحديثــة ومــا صــاحبها مــن 
تطــــور أدوات هــــذه اتصــــاالت ، فكــــان اســــتخدام وســــيلة االعتمــــادات المســــتندية 

 ارة الخارجية.  للتغلب على المشكالت التي تعوق عملية تنمية التج
فعمليــات البيــع والشــراء تــتم عــادة علــى أســاس نقــدي فــوري أو علــى أســاس الــدفع 
المقـــدم، ولكـــن فـــي حالـــة تباعـــد المســـافات وحاجـــات الـــدول إلـــى بعضـــها الـــبعض 
وعــدم إمكانيــة تحقيــق التبــادل التجــاري والوفــاء النقــدي المباشــر بــين المســتوردين 

مادات المسـتندية)  لتسـهيل عمليـات هـذا والمصدرين، ظهرت هذه الوسيلة (االعت
التبـــادل شـــراء وبيعـــا، وقـــد أدى ذلـــك بـــدوره إلـــى ضـــرورة وجـــود قـــوانين وضـــوابط 
وأنظمـــة تحكـــم عمليـــات التبـــادل ، ولهـــذا أوجـــدت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة ببـــاريس 
قوانين وأنظمة سميت بالقوانين واألعراف الدوليـة الموحـدة لالعتمـادات المسـتندية 

حت مســؤوليات والتزامــات كــل طــرف فــي خطــاب االعتمــاد ووضــعت والتــي أوضــ
د لحدا لالجتهادات الشخصية والخالفات التي كانت تقوم بين البنك في كل من ب

المصدر والمستورد ، وذلك تسهيال لعمليات الدفع وتطـور أنمـاط التمويـل للتجـارة 
 العالمية.  

حــدة لهــذه االعتمــادات وقــد كــان مــن أهــم التطــورات فــي األصــول والمعــايير المو 
 1974والتي تعمل غرفة التجارة الدولية على متابعتهـا ، تلـك التـي صـدرت عـام 

ثم  1983عام  400، وكذلك النشرة رقم  بالتغطيةالخاص  290في الكتيب رقم 
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التــي دخلــت خيــر التنفيــذ  525، وأخيــرا النشــرة رقــم 1994عــام  500النشــرة رقــم 
 .  1998عام 

ســابع مــن النشــرة األخيــرة توضــيحا للطريقــة التــي يــتم فيهــا وقــد أوضــح الفصــل ال
ـــا لبرنـــامج ســـويفت ، وســـمح باســـتخدام البـــث  تنفيـــذ االعتمـــادات والمراســـالت وفق
االلكتروني المشفر في إصدار هذه االعتمادات دون الحاجة إلى تعزيزها بصورة 

فــي  االعتمــاد للقواعــد الــواردة إخضــاعإلــى  اإلشــارةكتابيــة مــع مالحظــة ضــرورة 
ـــة فـــي االعتمـــادات المســـتندية والتحصـــيالت  525النشـــرة رقـــم   –(القواعـــد الدولي

1998 .( 
هـــذا ومـــن خـــالل خدمـــة االعتمـــادات المســـتندية التـــي تقـــدمها المصـــارف يمكـــن 
التغلـــب علـــى مشـــكالت طـــول الفتـــرة التـــي تنقضـــي بـــين تـــاريخ شـــحن البضـــاعة 

إلــــــى اخــــــتالف  بواســـــطة المصــــــدر وتــــــاريخ ســـــداد القيمــــــة للمصــــــدر، باإلضـــــافة
المواصـــــفات ومخـــــاطر عـــــدم الوفـــــاء بســـــداد قيمـــــة البضـــــاعة المســـــتلمة بالنســـــبة 

 للمصدر.  
وعملية فتح اعتماد مستندي تبدأ بطلب من المستورد إلى المصرف الذي يتعامل 
معــه علــى فــتح اعتمــاد مســتندي لصــالح مصــدر أجنبــي يتعهــد بموجبــه المصــرف 

صـرف أجنبـي فـي بلـد المصـدر يسـمى بأن يدفع قيمـة البضـاعة المسـتوردة إلـى م
ـــديم المســـتندات الخاصـــة بالبضـــاعة، وبهـــذا  ـــك بمجـــرد تق مصـــرف المراســـل، وذل

مشــكالت الســابقة إذ يــتمكن المصــدر مــن الحصــول الالشــكل يمكــن التغلــب علــى 
علــى قيمــة البضــاعة المصــدرة بمجــرد تقــديم المســتندات الدالــة علــى الشــحن إلــى 

ـــــه يـــــدفع قيمـــــة البضـــــاعة بعـــــد وصـــــول فإالمصـــــرف، وأمـــــا بالنســـــبة للمســـــتورد  ن
 المستندات إليه.
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 ومما سبق يتضح بأن لالعتماد المستندي أربعة أطراف هي:   
 وهو المشتري الذي يطلب فتح االعتماد المستندي.  المستورد:  -
: وهـــو المصـــرف الـــذي يقـــوم بفـــتح االعتمـــاد لصـــالح المصـــرف المحلـــي -

ك عــــن طريــــق المصــــرف المصــــدر (البــــائع)، ويــــتم إبــــالغ المصــــدر بــــذل
 المراسل بالخارج.  

وهـــو المصـــرف الـــذي يتعامـــل معـــه المصـــدر فـــي  المصـــرف الخـــارجي: -
الخــارج ويعتبــر المصــرف المراســل وتكــون مهمتــه األساســية فــي اســتالم 
مســـتندات الشـــحن ومراجعتهـــا التأكـــد مـــن مطابقتهـــا المواصـــفات المتفـــق 

 عليها قبل دفع ثمنها للمصدر.
الذي يلتزم بتصدير البضـاعة المتفـق عليهـا حسـب وهو البائع  المصدر: -

المواصـــفات وتقـــديم مســـتندات الشـــحن إلـــى مصـــرفه ليقـــوم بإرســـالها إلـــى 
 مصرف المستورد.  

 

 Letter of creditتعريف االعتماد المستندي:    •
هـــو عبـــارة عـــن خطـــاب تعهـــد يصـــدر عـــن البنـــك ( فـــاتح االعتمـــاد)  إلـــى البنـــك 
المراســـل) مبلـــغ (االعتمـــاد)  بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد العمـــالء المســـتوردين لصـــالح 
المســتفيد ( المصــدر) يتعهــد بموجبــه البنــك بــدفع مبلــغ معــين أو قبــول ســحوبات 

للمواصـــفات  بقيمـــة محـــددة وخـــالل مـــدة محـــددة مقابـــل تقـــديم المســـتندات مطابقـــة
 وتنفيذ شروط االعتماد بالكامل.  
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 االعتمادات المستندية:    شروط وخصائص •

  لإللغاء:. اعتمادات مستندية قابلة 1
في أي وقت يسبق تاريخ شـحن  إلغاؤهاوهي االعتمادات التي يستطيع المستورد 

البضــاعة ، وهــذا النــوع غيــر شــائع االســتخدام لمــا يتضــمنه مــن مخــاطر بالنســبة 
 للمصدر.  

 . اعتمادات مستندية غير قابلة لإللغاء:2
إال إذا تـــــم  إلغاؤهــــاوهــــي االعتمــــادات التــــي ال يســــتطيع المســــتورد أو المصــــدر 

االعتمــاد أو تعديلــه إال  غــاءإلاالتفــاق علــى خــالف ذلــك ، كمــا ال يســتطيع البنــك 
 المصدر ( المستفيد)   بموافقة

 .  اعتمادات مستندية معززة وغير قابلة لإللغاء:   3
وهــــي اعتمــــادات نهائيــــة ال يمكــــن الرجــــوع فيهــــا وال يجــــوز تغييــــر أي شــــرط مــــن 
شــروطها أو زيادتهــا أو تخفيضــها إال بموافقــة المســتفيد باإلضــافة إلــى أنــه مؤيــد 

لمصدر حيث يلتزم بالدفع إلى المصدر ( البائع) مما يزيد من من قبل مصرف ا
 اطمئنانه.  

 . اعتمادات مستندية قابلة للتحويل:   4
وهي االعتمادات التي يجوز فيها للمصدر ( البائع)  الحـق فـي تحويـل االعتمـاد 

 إلى غيره.  
وهذا النوع من االعتماد يمكن أن ينسحب علـى األنـواع السـابقة مـن االعتمـادات 

 المذكورة وفقا إلرادة المتعاقدين.  
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 .  اعتمادات مستندية قابلة للتجزئة:   5
وطبقا لهذا النوع من االعتمادات فانه يجوز للمصدر ( البائع)  الحق في إرسال 

ة من المصرف عند تسليمه البضاعة على دفعات وتحصيل قيمة كل دفع
مستندات شحن البضاعة ، وهذه على خالف االعتمادات األخرى غير القابلة 

 للتجزئة حيث يلتزم المصدر بشحن البضاعة دفعة واحدة.  

 . االعتمادات المستندية الدوارة:   6
وهــي االعتمــادات التــي يســمح بفتحهــا العتبــارات معينــة تقتضــيها طبيعــة الســلعة 

ترادها وأهميتهـا وحاجـة المجتمـع إليهـا علـى مـدار العـام وفـي أوقـات المطلوب اسـ
متفاوتة أو أنها ذات طبيعة قد تتعرض للتلف وانتهاء الصالحية إذا تم استيرادها 

 وتوريدها دفعة واحدة.  
فحسب هذا النوع من االعتمادات ال حاجة لتجديـدها إذ أنهـا تتجـدد تلقائيـا بـنفس 

جديــدة، وهــي تهــدف إلــى انتظــام  إجــراءاتلحاجــة إلــى المبلــغ وبــنفس المــدة دون ا
 ورود السلع المطلوبة على مدار فترات معينة خالل السنة.  

 . االعتمادات المستندية لدى االطالع:7

وهــي تعنــي قيــام المســتورد ( طالــب فــاتح االعتمــاد)  بــدفع قيمــة البضــاعة للبنــك 
نك بدوره بإرسـال القيمـة لحظة استالمه المستندات الخاصة بذلك ، حيث يقوم الب

 إلى البنك المراسل والذي يدفع القيمة للمصدر.  
 
 المستندات المتعلقة باالعتمادات المستندية:    •

تبدي البنـوك اهتمامـا كبيـرا بضـرورة تـوفر المسـتندات الالزمـة والمسـتوفاة لشـروط 
وتتكون هذه المسـتندات ممـا االعتماد وذلك حتى يمكن تسوية قيمة االعتمـاد ، 

  يلي:  
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 فاتورة بقيمة البضاعة  -
 فاتورة الشحن ( بوليصة الشحن)   -
 وثيقة تأمين البضاعة  -
 شهادة منشأ ( جنسية البضاعة)   -
 شهادة صحية للسلع الغذائية.   -
 شهادة بوزن البضاعة.   -
 وظائف قسم االعتمادات المستندية:    •
م المستندات الالزمة لذلك وتدقيقها، والقيام . فتح االعتمادات المستندية واستال1

 بالتبليغ للبنك المراسل وتعديل االعتمادات ومتابعتها.  
 . استالم مستندات االعتمادات وفحصها وتدقيقها.  2 
. اشعار العمالء بوصول المستندات وفتح الملفات الخاصة باالعتمادات 3

  ومتابعة العمالء لسداد قيمة الشحنات الواردة. 
.  تنظيم اإلشعارات والمستندات والمراسالت والكشوفات، واتخاذ كافة 4

 االجراءات الالزمة بشأنها.  
 
 المستندات والسجالت المستخدمة في القسم:    •
 . المستندات وتشمل ما يلي:   1
شهادة  –بوالص الشحن  –شهادة الوزن  –شهادة المنشأ  –الفاتورة  

 وثيقة التأمين.   –إذن العملة  –رخصة االستيراد  –المعاينة والتحليل 
 . السجالت وتشمل ما يلي:   2

سجل االعتمادات الواردة والصادرة، سجل البنوك المراسلة لالعتمادات، سجل 
 العمالء، سجل الغطاءات النقدية.  
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 . الكشوفات:  3
كشف تصنيف  –كشف االعتمادات المستندية، كشف الكمبياالت المقبولة 

 االعتمادات حسب البضائع المستوردة.  

 اعتمادات االستيراد:   
 الدورة المستندية العتمادات االستيراد:    •

تمر عملية االعتمادات المستندية لالستيراد بأربعة مراحل، وخطوات على النحو 
 التالي: 

 فتح االعتماد.  -
 تحديد قيمة التأمينات النقدية.  -
 تنفيذ االعتماد.  -
 قفل االعتماد وتسويته.  -
 

 فهي كاآلتي:    اإلجراءاتوأما 
حـــدة يعبـــأ العميـــل ( المســـتورد)  نمـــوذج طلـــب فـــتح اعتمـــاد مســـتندي لـــدى و  .1

التعامــل مــع الجمهــور فــي قســم االعتمــادات وترفــق معــه المســتندات الالزمــة 
 لفتح االعتماد.  

يتم دراسة الطلب وٕاجراء التحليل الالزم للمالءة االئتمانية للعميـل فـي ضـوء   .2
دراسة حركة حساباته الجارية ومركزه المالي وفي ضوء ذلك يتم تحديد نسبة 

 الغطاء النقدي.  
عميل بقبول فتح االعتماد ويتم إعداد إشعار خصم بقيمة يتم إخطار ال  .3

العمولة ويرسل إلى قسم الحسابات الجارية لتنفيذ عملية و الغطاء النقدي 
 الخصم.  
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يقــوم قســم االعتمــادات بإعــداد مــذكرة يوميــة تتضــمن االعتمــادات المفتوحــة   .4
 وقيمة كل منها والتغطية النقدية والعمولة المخصومة.  

رة إلى وحدة التدقيق الداخلي لتدقيق البيانات الواردة فيها، والتـي تحال المذك  .5
تحولهــا بــدورها إلــى قســم الحســابات العامــة إلجــراء القيــود المحاســبية الالزمــة 

 وٕاثباتها في السجالت المحاسبية.
يقــوم قســم االعتمــادات بإعــداد نمــوذج االعتمــاد وٕارســاله إلــى البنــك المراســل   .6

يل البضـــاعة المطلـــوب اســـتيرادها ومواصـــفاتها والـــذي يتضـــمن بنـــود وتفاصـــ
 وكمياتها ونوعياتها وشروط وقواعد الشحن وكافة الضوابط المتفق عليها.  

يقـــوم البنـــك المراســـل بمجـــرد اســـتالمه لخطـــاب االعتمـــاد بإخطـــار المصـــدر   .7
 بذلك للبدء في تجهيز البضاعة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.  

شــحن البضــاعة طبقــا للمواصــفات المتفــق عليهــا يقــوم عنــد قيــام المصــدر ب  .8
بإرســال نســخة مــن المســتندات عــن طريــق آخــر خالفــا للطريــق الــذي شــحنت 
بــــه البضــــاعة ، أمــــا النســــخة األولــــى مــــن المســــتندات فتكــــون مــــع البضــــاعة 

 المشحونة وتحت مسؤولية الناقل(الشركة الناقلة). 
ــــــــإبالغ    .9 ــــــــوم المصــــــــرف ب ــــــــى المصــــــــرف يق ــــــــد وصــــــــول المســــــــتندات إل عن

العميل(المســتورد) بوصــول المســتندات ويطلــب منــه الحضــور إلــى المصــرف 
لسحب تلـك المسـتندات مقابـل خصـم القيمـة علـى حسـابه الجـاري، وال يسـمح 
المصرف لعميلـه بسـحب المسـتندات مـا لـم يوافـق العميـل علـى خصـم المبلـغ 

 من حسابه الجاري.  
)  مراحــــل تنفيــــذ الــــدورة المســــتندية العتمــــادات 9ويوضــــح الشــــكل المرفــــق رقــــم (

 االستيراد.  
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 ) 9الشكل رقم (
 دورة فتح االعتمادات المستندية ( االستيراد) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اليومية العامة

طلب فتح اعتماد  العميل
  

 وحدة التعامل مع الجمهور

 طلب فتح اعتماد مستندي إعداد نموذج -
 دراسة الطلب وتحليله.  -
 إعداد مقترح بقيمة الغطاء النقدي  -

إخطار العميل بقبول فتح 
 االعتماد

 وحدة التنفيذ 
 

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
 

 إعداد مذكرة يومية باالعتمادات المفتوحة  -
  وتتضمن قيمة الغطاء النقدي والعمولة  -

قسم التدقيق 
 

 قسم الحسابات العامة

األستاذ 
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 المعالجات المحاسبية لعمليات فتح االعتمادات المستندية وتنفيذها:    •
 عند فتح االعتماد  . 1
 من حـ / تعهدات العمالء مقابل اعتمادات مستندية  ×× 
 إلى حـ / تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية  ××  

 من حـ / الخزينة  ××
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ××

 إلى مذكورين   
 حـ / التأمينات النقدية  ×× 
 حـ / العمولة  ×× 
 حـ / فرق العملة  ×× 
 حـ / مصروفات االعتماد  ×× 

 . عند تنفيذ االعتماد ووصول مستندات الشحن للبنك:   2
 من مذكورين   
 حـ / التأمينات النقدية  ×× 
 حـ / الحسابات الجارية ( العميل المستورد)   ×× 
 إلى حـ / البنك المراسل  ××  
  استيرادمن حـ / تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية  ×× 
 استيرادقابل اعتمادات مستندية إلى حـ / تعهدات العمالء م××  
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 اعتمادات التصدير:    •
 الدورة المستندية العتمادات التصدير:    •

تمر عملية اعتمادات التصدير بثالثة مراحل تتمثل في مرحلة فتح االعتماد 
 المستندي وتنفيذه وٕاقفاله حسب االجراءات التالية:    

يتلقى قسم االعتمادات إخطار من مصرف المستورد ( فـي الخـارج)  يخطـره  .1
فيــه بفــتح اعتمــاد مســتندي لصــالح أحــد المصــدرين المحليــين ويتضــمن هــذا 

 االختيار جميع شروط فتح االعتماد. 
إخطـــار يرســـل نســـخة منـــه إلـــى  بإعـــدادتقـــوم وحـــدة التعامـــل مـــع الجمهـــور   .2

المســـــتورد قـــــد فـــــتح اعتمـــــادا المصـــــدر ( المحلـــــي)  البالغـــــه بـــــأن مصـــــرف 
ــــولى متابعــــة تنفيــــذ  ــــذ لكــــي تت لصــــالحه، وترســــل نســــخة أخــــرى لوحــــدة التنفي

لمصــرف  إلرســالهااالعتمــاد واســتالم مســتندات الشــحن مــن المصــدر تمهيــدا 
المســتورد، كمــا يــتم إرســال صــورة للوحــدة المحاســبية بقســم االعتمــادات للقيــد 

 عد لالعتمادات.  المسا واألستاذبيومية االعتمادات المساعد 
يتســــلم القســــم مــــن المصــــدر مســــتندات الشــــحن ويــــتم التأكــــد مــــن مطابقتهــــا   .3

للشروط والمواصفات ويتم تحويلها إلى الوحدة المحاسـبية بالقسـم تمهيـدا لقيـد 
القيمــة فــي حســاب المصــدر حيــث يــتم إعــداد إشــعار إضــافة يرســل إلــى قســم 

، وتبقــى نســخة مــن  الحســابات الجاريــة للقيــد فــي الحســاب الجــاري للمصــدر
المسـاعد  األسـتاذهذا اإلشعار لالثبـات فـي يوميـة االعتمـادات والترحيـل إلـى 

 لالعتمادات.  
تقــــوم الوحــــدة المحاســــبية بإعــــداد مــــذكرة يوميــــة بقيمــــة االعتمــــادات الــــواردة   .4

 وترسلها إلى قسم المراجعة الداخلية.  
فــي المــذكرة والتأشــير يقــوم قســم المراجعــة الداخليــة بتــدقيق البيانــات الــواردة   .5

 عليها بالموافقة وٕارسالها إلى قسم الحسابات العامة.  
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يقـوم قسـم الحسـابات العامــة بإعـداد القيـد المحاسـبي الــالزم والقيـد فـي ســجل   .6
 اليومية العامة والترحيل إلى االستاذ العام.  

 )  الدورة المستندية العتمادات التصدير10ويوضح الشكل رقم (

 اسبية لعمليات اعتمادات التصدير:   المعالجة المح •
 عند استالم البنك إخطار من البنك الخارجي يفيد فتح االعتماد  -

 من حـ / تعهدات البنك المراسل مقابل اعتمادات تصدير  ××
 إلى حـ / تعهدات العمالء مقابل اعتمادات تصدير  ×× 

 عند استالم البنك مستندات الشحن من العميل ( المصدر)   -
 من حـ / البنك المراسل  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / الحسابات الجارية  ××  
 حـ / العمولة  ××  
 حـ / المصروفات  ××  
 إلغاء القيد النظامي  -

Xx   من حـ /  تعهدات العمالء مقابل إعتمادات 
         xx  إلى حـ /  تعهدات البنك مقابل إعتمادات 

 
 
 

  



محاسبة عمليات قسم االعتمادات المستندية                                                       
      
 

207 
 

 عاشرالفصل ال

 
 " 10شكل رقم"

 الدورة المستندية العتمادات التصدير  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 وحدة التعامل مع الجمهور

تحرير إخطار بوصول ما يفيد فتح اعتماد * 
 مستندي لصالح العميل(المصدر)

 العميل ( المصدر)

وحدة التنفيذ لمتابعة تنفيذ االعتماد واستالم 
 العميلمستندات الشحن من 

 تسليم مستندات الشحن 
 

 الوحدة المحاسبية
للقيد بيومية االعتمادات المساعد  -

 وسجل األستاذ المساعد لالعتمادات.
 إعداد مذكرة يومية باالعتمادات. -

 الحسابات الجارية
قسم المراجعة الداخلية للتدقيق  )للقيد في الحساب الجاري للعميل( المصدر

 والتأشير بالموافقة

 قسم الحسابات العامة
 للقيد في سجل األستاذ العام

 واليومية العامة
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 مثال تطبيقي محلول: 

االعتمادات المستندية لبنك القاهرة فيما يلي بعض العمليات التي قام بها قسم 
 .25/12/2013عمان بتاريخ 

 

 المطلوب:  إجراء القيود المحاسبية الالزمة:   
 

اعتمــاد مســتندي لالســتيراد بنــاء علــى طلــب عميلــه ( شــركة قــام البنــك بفــتح  .1
ـــار صـــالح لمـــدة  100000البحـــر)  بقيمـــة  ـــأمين قـــدره  3دين شـــهور مقابـــل ت

% 1% خصـــــــــما مـــــــــن الحســـــــــاب الجـــــــــاري للعميـــــــــل وكانـــــــــت العمولـــــــــة 40
وتــــم الخصــــم مــــن الحســــاب  %)1( دينــــار وفــــرق العملــــة100والمصــــروفات 

            الجاري للعميل.  
عة كاملة وقام العميـل بسـحب المسـتندات مقابـل قيامـه بتسـديد وصلت البضا .2

 قيمة االعتماد خصما من حسابه الجاري.  
ـــى بقيمـــة   .3 ـــى شـــحنتين األول ـــافتراض أن البضـــاعة قـــد وصـــلت عل  60000ب

 دينار.   40000دينار والثانية بقيمة 
تســلم البنــك اعتمــادا مســتنديا مــن مراســله فــي تركيــا ( تــوركش بنــك)  بقيمــة   .4

دوالر وتــــم تبليــــغ االعتمــــاد إلــــى المصــــدر شــــركة الشــــروق للمــــواد  150000
 الغذائية. 
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تسلم البنك من عميله ( شركة الشـروق للمـواد الغذائيـة)  مسـتندات الشـحن،   .5

وقـــام البنـــك بإرســـالها إلـــى البنـــك الخـــارجي (فـــاتح االعتمـــاد) بالقيمـــة كاملـــة، 
وبنــاء علــى ذلــك قــام البنــك بقيــد القيمــة لحســاب العميــل مقابــل عمولــة بقيمــة 

0.70دوالر =  1( ســــــــعر الصــــــــرف، دينــــــــار  100دينــــــــار ومصــــــــروفات  200

   .دينار) 

 
   :الحـل 
 تعهدات العمالء مقابل اعتمادات استيراد  100000 . 1
 إلى حـ / تعهدات البنك مقابل اعتمادات استيراد   100000  

 من حـ / الحسابات الجارية ( شركة البحر)    40450
 إلى مذكورين     

 حـ / التأمينات النقدية        40000   
 حـ / العمولة            250
 العملة حـ / فرق      250
 حـ / مصروفات االعتماد             100

 
  من مذكورين    . 2
 حـ / جاري العميل ( شركة البحر)    60000  
 حـ / التأمينات النقدية   40000  
 إلى حـ / البنك المراسل  100000    
 من حـ / تعهدات البنك مقابل اعتمادات استيراد  100000 
 إلى حـ / العمالء مقابل اعتمادات استيراد   100000   
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 من مذكورين     . 3
 حـ / التأمينات النقدية     2400

 حـ / الحسابات الجارية ( شركة البحر)   36000  
 إلى حـ / البنك المراسل 60000    
 من مذكورين    
 حـ / التأمينات النقدية  16000  
 حـ / الحسابات الجارية ( شركة البحر)   24000  
 إلى حـ / البنك المراسل  40000    
 
 من حـ / تعهدات البنك مقابل اعتمادات تصدير  105000  .4
 إلى حـ / تعهدات العمالء مقابل اعتمادات تصدير  105000  
     )150000  × $0.70  ( 
 
 / البنك المراسل ( توركش بنك)   من حـ 105000 . 5
 إلى مذكورين    

 (شركة الشروق للمواد الغذائية) حـ / الحسابات الجارية  104700               
 حـ / العمولة    200            

 حـ/ مصروفات االعتماد    100                 
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 أسئلة وتمارين  

 
 المستندي.عرف االعتماد  .1
 ؟ما الفرق بين االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير  .2
 ؟ ما هي وظائف قسم االعتمادات  .3
 ما هي السجالت والمستندات الكشوفات المستخدمة في قسم االعتمادات.   .4
 ؟ ما هي أطراف االعتماد المستندي  .5
تندية ماذا تعرف عن القوانين واألعراف الدولية الموحدة لالعتمادات المس  .6

 ؟ الصادرة عن غرفة التجارة العالمية
 ؟ ما هو أهمية ودورالبنك في عمليات التجارة الخارجية .7
 حدد خطوات عملية فتح االعتماد المستندي.   .8
 أجب بنعم أم ال لكل ما يلي:     .9
تعتبر قيمة االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير ضمن الحسابات  -

 النظامية خارج الميزانية.  
العتماد المستندي لالستيراد هو خطاب صادر عن البنك بناء على طلب ا -

 عميل البنك موجه إلى البنك المراسل بالخارج وموجه لصالح المستفيد.  
يكون البنك المصدر لالعتماد هو كفيل المستورد بينما يقوم البنك المراسل  -

 بتبليغ المستفيد بمضمون االعتماد. 
راسال في عملية التصدير يتلقى خطاب يقوم البنك المحلي بصفته م -

 االعتماد من بنك أجنبي يمثل المستورد األجنبي.  
االعتماد المعزز هو اعتماد يمكن أن يصدر مع إمكانية تحويله إلى مستفيد  -

 آخر الستخدامه كليا أو جزئيا.  
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. قامــــت شــــركة العــــودة بفــــتح اعتمــــاد مســــتندي لــــدى بنــــك فلســــطين الســــتيراد 10
شــهور،  3% ولمــدة 1دوالر مقابــل عمولــة  50000يطانيــا بقيمــة بضــائع مــن بر 
% (سـعر  0.5دينار وفرق عمله  100% ومصروفات اعتماد 30وتأمين نقدي 

 دينار)   0.70$ = 1الصرف 
 وقد تم خصم القيمة من الحساب الجاري للعميل.  

%  0.5تــــم تعزيــــز االعتمــــاد مــــن المراســــل الخــــارجي مقابــــل عمولــــة بواقــــع  -
 خصمت من حساب جاري العميل.  

دوالر وتـــم تســوية القيمـــة فـــي  20000وصــلت شـــحنة مــن البضـــاعة بقيمــة   -
 الحساب الجاري للعميل.  

. تســلم البنــك اعتمــادا مســتنديا مــن مراســله فــي أمريكــا ( ســتي بنــك)  بقيمـــة 11
تـــم تبليـــغ االعتمـــاد إلـــى المصـــدر المحلـــي ( شـــركة الكـــوثر) ، دوالر و  100000

وفـي تـاريخ الحـق تسـلم البنـك مـن عميلـه (شـركة الكـوثر) مسـتندات الشـحن وقــام 
البنك بإرسالها إلى البنك في الخارج (ستي بنك) وبنـاء علـى ذلـك قـام البنـك بقيـد 

سـعر  دينـار ( 100دينـار ومصـروفات  200القيمة لصالح عميله مقابـل عمولـة 
 دينار).   0.70$ = 1الصرف 

 
 
 



 

 

 
  

11 

 حلادي عشرالفصل ا
 حماسبة عمليات قسم بواصل التحصيل

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 يلــــــــــــــــــــــــــــــــــص التحصـــــــــــــــــــواع بوالـــــــــــأن. 

 واردةـــــــالدورة المستندية وٕاجراءات البوالص ال. 

 واردةـــالمعالجة المحاسبية لبوالص التحصيل ال. 

 ادرةـــــراءات البوالص الصــالدورة المستندية واج. 

 ص التحصيل الصادرةــالمعالجة المحاسبية لبوال. 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تطبيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث. 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 

 حلادي عشرالفصل ا
 حماسبة عمليات قسم بواصل التحصيل
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 الفصل الحادي عشر
 محاسبة عمليات قسم بوالص التحصيل

Accounting for Bills collection 
 
  :ةــــــــــــمقدم •

تعتبــر بــوالص التحصــيل أو مــا يعــرف بمســتندات التحصــيل أحــد وســائل تمويــل 
الخارجيـــة، وهـــي تخضـــع لقواعـــد وأصــول موحـــدة مـــن قبـــل غرفـــة التجـــارة  ةالتجــار 

 .1979الدولية لعام 

وبوليصة التحصيل هي سند سحب مؤيد بالمستندات والوثائق المترتبة على 
عملية استيراد أو تصدير كما هو الحال في االعتمادات المستندية، ويتم اللجوء 
إلى استخدام البوالص في العمليات التجارية كنتيجة طبيعية للثقة المتبادلة التي 

قة محل عملية فتح االعتماد تتولد بين المستورد والمصدر حيث تحل هذه الث
المستندي، وبالتالي يكون دور البنك كوسيط في تحصيل قيمة البوالص من 

 المستورد وتحويلها إلى المصدر عن طريق البنك المراسل . 
على أنها " مجموعة من  التحصيلوبناء على ذلك يمكن تعريف بوليصة 

ن بلد المصدر إلى بلد المستندات التجارية التي تبين شحن كمية من البضاعة م
وتكون مرسلة  Proformaية ئدبالمستورد تنفيذا لعقد البيع بينهما أو الفاتورة الم

من خالل بنك المصدر إلى بنك المستورد ليقوم األخير بتحصيلها من المستورد 
 وتحويلها إلى المصدر . 

(بوليصة وتكون المستندات المطلوبة هي (فاتورة تجارية، مستند شحن البضاعة 
الخ)، ….الشحن)، شهادة المنشأ، تفاصيل قوائم السلعة، بوليصة التأمين

 وأطراف هذه البوليصة هي :
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 وهو البائع أو المستفيد أو الساحب  المصدر: •
 وهو المشتري أو المسحوب عليه، العميل  المستورد: •
 : بنك المصدرالبنك المراسل •
 : بنك المستوردالبنك المحصل •
 
 تحصيل: أنواع بوالص ال •

  :والص تحصيل  واردةب /أوالً 
وهي البوالص التي ترد إلى البنك المحلي من مراسله في الخارج لغرض 

 تحصيلها لصالحه وقد تأخذ أحد الشكلين التاليين:  
  .بوالص تحصيل تدفع عند االطالع . أ

 .بوالص تحصل تدفع بعد أجل  . ب
أو غير  والنوع األخير من البوالص قد يكون مضمونا من قبل البنك

مضمون ففي الحالة التي يضمن فيها البنك قيمة السحب (قيمة البوليصة) 
يكون البنك الكفيل على السحب ملزم بدفع القيمة بتاريخ االستحقاق وتحويلها 
إلى البنك المراسل حتى لو لم يدفع المسحوب عليه القيمة، ويترتب على تلك 

وتأمين نقدي يحدد ¾ %)  -¼ الكفالة دفع عمولة للبنك تتراوح عادة من( 
 حسب كل حالة وفق المركز المالي للعميل.

أما البوليصة غير المكفولة فإن البنك المحصل يكون غير مسؤول إذا لم يقم 
المسحوب عليه بالدفع في تاريخ االستحقاق، وكل ما يجب عليه هو متابعة 

أي التزام  تحصيل القيمة من المسحوب عليه طبقا لتعليمات البنك المراسل دون
  عليه.
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 الدورة المستندية وٕاجراءات البوالص الواردة :  •
تسجيل البوالص الواردة في سجل البريد الوارد وٕاحالتها إلى قسم البوالص  .1

 والتوقيع بما يفيد استالمها. 
تسجيل البوالص الواردة في سجل البوالص لدى القسم المختص والذي   .2

تاريخ ورود البوليصة، وقيمة رقم و يتضمن عدة بيانات عن البوليصة مثل ( 
البوليصة، اسم العميل المسحوب عليه البوليصة، اسم البنك المراسل، اسم 

 .الساحب، نوع العملة، قيمة البوليصة،تاريخ استحقاق البوليصة)
وم القسم بدراسة كل بوليصة على حدة وقراءة التعليمات الواردة فيها يق .3

بغرض متابعة تطبيقها بدقة، وفي حالة وجود نواقص أو أخطاء يتم 
 مخاطبة البنك المراسل الستيفائها.

يقوم القسم بفتح ملف لكل بوليصة تحفظ فيه المستندات واألوراق   .4
 والمراسالت المتعلقة بالبوليصة.

عميل بورود البوليصة على حسابه، ويطلب منه تحديد موقفه إخطار ال  .5
بالنسبة لعملية الدفع (إما القبول أو الرفض)، وفي حالة القبول يطلب منه 
التوقيع على السحوبات وٕاحضار رخصة االستيراد وٕاذن تحويل عمله 

 الستكمال االجراءات الالزمة لسحب البضاعة .
تالم البوليصة وقبول المسحوب عليه يرسل إشعار للبنك المراسل يفيد اس  .6

 دفع القيمة .
إذا كانت البوليصة واجبة الدفع عند االطالع يتم إجراء القيد المحاسبي   .7

 الالزم بالخصم على حساب العميل .
يتم تظهير بوليصة الشحن إلى شركة تخليص البضاعة لتتولى إجراءات  .8

بضاعة، مع مراعاة المتعلقة بسحب ونقل ال واإلجراءاتالتخليص الجمركي، 
تكوين مجموعتين من كل من المستندات التجارية أحدهما أصلية واألخرى 

 صورة منها ألغراض المتابعة والحفظ والرجوع إليها عند الحاجة . 
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إذا كانت السحوبات (البوالص الواردة) مؤجلة االستحقاق ومكفولة من قبل   .9
بالتوقيع احدهما يحمل  البنك، يوقع على السحوبات اثنان عن البنك مخوالن

وذلك لتأكيد  Counter Signingفئة (ب)  عتوقيع فئة (أ) واآلخر يحمل توقي
 التزام البنك على الدفع.

يقوم قسم البوالص باستيفاء غطاء نقدي من العميل في الحالة السابقة  .10
 إلى خصم العمولة المستحقة . باإلضافة

لقيمة من العميل عند حلول أجل استحقاق السحوبات يتم تحصيل ا  .11
 وتحويلها إلى الساحب عبر البنك المراسل .

 إجراءاتفي حالة رجوع المسحوب عليه عن الدفع يقوم البنك باتخاذ   .12
 بالدفع . وٕالزامهالبروتستو ضده لمتابعته 

 
  : المعالجة المحاسبية لبوالص التحصيل الواردة 

 عند ورود البوليصة: 
 من حـ / بوالص تحصيل واردة  ×× 
 إلى حـ / مراسلين بوالص تحصيل واردة . ××  

 عند خصم قيمة البوليصة : 
 من حـ/ الحسابات الجارية / العميل  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / بوالص تحصيل واردة  ××  
 حـ / العمولة  ××  
 حـ / المصروفات  ××  
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 عند تسديد قيمة البوليصة للمراسلين بالخارج  : 
 من حـ / مراسلين بوالص تحصيل واردة  ××  
 إلى حـ / المراسلين بالخارج ××  
 

 بوالص التحصيل الصادرة :  /ثانياً 
 الدورة المستندية وٕاجراءاتها لبوالص التحصيل الصادرة : 

عند استالم البوالص من العميل تدقق بعناية ويعطى العميل إيصاال يفيد  .1
 ا . استالم البوالص والوثائق المرافقة له

 يتم فتح ملف لكل بوليصة على حدة .   .2
 تسجل البوليصة في سجل البوالص الصادرة وترقم تسلسليا .  .3
يرسل خطاب للبنك المراسل يتضمن ذكر المرفقات والتعليمات بشأن قبول   .4

 المستندات ودفع قيمة المسحوبات وٕاجراء البروتستو من عدمه .
ومات بخصوص قبول الدفع أو إذا تلقى البنك من البنك المراسل أية معل  .5

 عدم الدفع يتم إخطار العميل بذلك خطيا . 
 
  : المعالجة المحاسبية لبوالص التحصيل الصادرة 

 عند استالم بوالص التحصيل من العمالء : 
 من حـ / بوالص تحصيل صادرة  ××

 إلى حـ / عمالء بوالص تحصيل صادرة  ×× 
 

 عند ارسال البوالص إلى المراسلين للتحصيل : 
 من حـ / مراسلين بوالص تحصيل صادرة  ×× 
 إلى حـ / بوالص تحصيل صادرة  ××  



محاسبة عمليات قسم بواصل التحصيل                                                       
      
 

220 
 

 لحادي عشرالفصل ا

 عند تحصيل القيمة من قبل المراسل وٕاخطار البنك بذلك : 
 من حـ / البنك المراسل  ×× 
 إلى حـ / مراسلين بوالص تحصيل صادرة  ××  
 الص تحصيل صادرة من حـ / عمالء بو  ×× 
 إلى مذكورين     
 حـ / الحسابات الجارية / العمالء  ××   
 حـ / العمولة  ××   
 حـ / المصروفات  ××   
 
  : مثال تطبيقي محلول 

فيما يلي بعض العمليات التي تمت في قسم بوالص التحصيل بتاريخ 
 م : 1/5/2013
دينار وقد تم  80000بلغ مجموع بوالص التحصيل الورادة من المراسلين  .1

تسليمها ألصحابها وقبلوا بقيد المسحوبات المستحقة عليهم وقام البنك 
دينار ومصروفات  500بخصم القيمة من حساباتهم الجارية مقابل عمولة 

 دينار، وقيد القيمة لصالح المراسلين بالخارج .  20
 
دينار،  60000ص التحصيل الصادرة لصالح عمالء البنك بلغ مجموع بوال .2

وقام البنك بإرسال هذه البوالص إلى المراسلين بالخارج، ووصلت إشعارات 
من المراسلين تفيد دفع قيمة البوالص من قبل المسحوب عليهم، وقام 
المصرف بقيد القيمة في الحسابات الجارية للعمالء بعد خصم العمولة 

 دينار  50ر والمصروفات بقيمة دينا 4000بواقع 
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 الحـل : 
 من حـ / بوالص تحصيل واردة   80000 .1
 إلى حـ / مراسلين بوالص تحصيل واردة   80000  
 من حـ / الحسابات الجارية   80520 
 إلى مذكورين     
 حـ / بوالص تحصيل واردة   80000  

 حـ / العمولة     500
 حـ / المصروفات           20

 

 من حـ / مراسلين بوالص تحصيل واردة   80000
 إلى حـ / البنك المراسل   80000  
 

 من حـ / بوالص تحصيل صادرة   60000 . 2
 إلى حـ / عمالء بوالص تحصيل صادرة  60000  
 

 من حـ / مراسلين بوالص تحصيل صادرة   60000 
 إلى حـ / بوالص تحصيل صادرة   60000  
 

 من حـ / البنك المراسل   60000    
 إلى حـ / مراسلين بوالص تحصيل صادرة  60000  
 

 من حـ / عمالء بوالص تحصيل صادرة  60000
 إلى مذكورين      
 حـ / الحسابات الجارية / العمالء   59550   

 حـ / العمولة  400
 حـ / المصروفات  50
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 أسئلة وتمارين
 
 .اذكر أنواع بوالص التحصيل ووضح الفرق بينهما .1
 ؟ما الفرق بين بوالص التحصيل واالعتماد المستندي   .2
فيما يلي العمليات التي تمت في قسم بوالص التحصيل، والمطلوب إجراء   .3

 القيود المحاسبية الالزمة بشأنها : 
دينار تم  100000أ. بلغ مجموع بوالص التحصيل الواردة من المراسلين 

تسليمها ألصحابها بعد أن قبلوا تسديد قيمتها خصما من الحسابات الجارية مع 
 دينار.  200% ومصروفات 1خصم عمولة بواقع 

 وقام البنك بتحويل قيمة تلك البوالص لصالح المراسلين بالخارج. 
 

التحصيل الصادرة والتي تسّلمها البنك من عمالئه ب. بلغ مجموع بوالص 
دينار، وقام البنك بإرسالها للتحصيل لدى المراسلين في الخارج، وقد  70000

 أبلغ المراسلين البنك بموافقة المسحوب عليهم بدفع القيمة عند االستحقاق . 
) وبتاريخ االستحقاق قام المراسلين بخصم القيمة من عمالئه (المسحوب عليهم

وتحويلها إلى البنك الذي قام بدوره بقيدها لصالح عمالئه بعد خصم عمولة 
  دينار .  100دينار ومصروفات بواقع  500بواقع 

 
 



 

 

 
 
 
 

  12 

 لثاني عشرالفصل ا

حماسبة عمليات قسم العمليات 

 املصرفية اخلارجية
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

 ارجيةـــــــــــــــالعمليات الخم ـــــــــــــــــــــــــــوظائف قس. 

 تخدمةـــالسجالت والمستندات والكشوفات المس. 

 اـــــــــــــــــــــتندية وٕاجراءاتهــــــــــــــــــــــــــــالدورة المس. 

 م.ــــــبية لعمليات القســـــــــــــــــــــالمعالجات المحاس 

 عها).بطاقات االئتمان المصرفية (طبيعتها وأنوا 

 ولـــــــــــــــــــــــــــــي محلــــــــــــــــال عملـــــــــــــــــــــــــــــــمث. 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس. 

 لثاني عشرالفصل ا

حماسبة عمليات قسم العمليات 

 املصرفية اخلارجية
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 لثاني عشرالفصل ا

 عشرالفصل الثاني 
 محاسبة عمليات قسم العمليات المصرفية الخارجية

 
 مقدمة:   •

يعتني هذا الفصل بشرح العمليات المصرفية الخارجية والمتمثلة في الخدمات 
التي يقدمها البنك والتي يكون محورها التعامل بالعمالت األجنبية، لذلك 

قسم  وأ، Cambioيطلق البعض على عمل هذا القسم بقسم (الكامبيو) 

وبالتالي فإن أنشطة هذا القسم  ، Foreign Exchangeالقطع األجنبي 

 تشمل عدة عمليات مثل:  
 تحويالت العملة.  -
 .الشيكات المصرفية  -
 .الشيكات السياحية   -
 .خطابات االعتماد الشخصية   -
 .التصديق على الشيكات   -
 .شراء وبيع العمالت األجنبية   -
  .بطاقات االئتمان بأنواعها المختلفة -

لذلك سيتم التعرف إلى هذه الموضوعات موضحا طبيعة األعمال التي يقوم بها 
 القسم والدورة المستندية لكل منها والمعالجات المحاسبية الالزمة.  

 
 Functions وظائف قسم العمليات الخارجية  •

 يقوم القسم بالوظائف واألعمال التالية:  
 إجراء عمليات التحويل الصادرة والواردة.   -
 إصدار (بيع) الشيكات المصرفية وشراؤها.    -
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 إصدار(بيع) الشيكات السياحية وشراؤها.   -
 .التصديق على الشيكات   -
 .القيام بعمليات الصرف (شراء وبيع العمالت األجنبية)  -
 .إصدار بطاقات االئتمان المصرفية   -
 السجالت والمستندات والكشوفات المستخدمة:   •
 سجل الحواالت الداخلية الواردة والصادرة.   -
 سجل الحواالت الخارجية الواردة والصادرة.   -
 سجل الشيكات المصرفية المشتراة والمباعة.   -
 .سجل الشيكات السياحية المشتراة والمباعة   -
 .سجل رسائل االعتمادات الشخصية  -
 .سجل بطاقات االئتمان   -
 .سجل الشيكات المصدقة   -
  .وبيع العمالت األجنبيةسجل شراء  -
 .كشوفات خالصة العمليات اليومية  -
 .كشوفات أذونات تحويل العملة الواردة من البنك المركزي   -
 ملفات حسابات غير المقيمين والتحويالت من حساباتهم.   -
 إشعارات القيد المدينة والدائنة.    -
 .نماذج الحواالت الصادرة   -
 .أوامر الدفع الصادرة والواردة   -
 
 الدورة المستندية وٕاجراءاتها:   •

ترتبط الدورة المستندية بطبيعة الخدمة المطلوب تنفيذها وفي جميع األحوال 
 خالل عدة خطوات يمكن إيجازها فيما يلي:  فإنها تمر من 
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يتقدم العميل للموظف المختص بقسم العمليات الخارجية ويقوم بتعبئة  -
 لخدمة المطلوبة. البيانات الواردة في النموذج المتعلق با

يوافق القسم على تنفيذ العمل المطلوب ويسلم نسخة من اإلشعار إلى   -
العميل وترسل نسخة أخرى إلى األقسام األخرى المختصة ذات العالقة 
بتنفيذ العملية كقسم الخزينة أو الحسابات الجارية،  لتتولى  إجراء وتنفيذ 

 حاسبيا.  الجانب الذي يخصها من هذه العملية إجرائيا وم
يقوم القسم بتنظيم كشف يومية بالعمليات المنفذة من قبله في نهاية اليوم  -

ويحوله إلى قسم المراجعة الداخلية لتدقيق المعامالت الواردة  والتأشير 
 بالموافقة.  

يحول قسم المراجعة الداخلية الكشف الذي تم مراجعته إلى قسم الحسابات   -
ة الالزمة واإلثبات في سجل اليومية العامة العامة إلجراء القيود المحاسبي

 واألستاذ العام.  
 

 المعالجات المحاسبية لعمليات القسم:   •

 عمليات الحواالت: /أوالً 
 . الحواالت الواردة:  1

 لحوالة:  وصول إشعار بورود ا عند

 من حـ / الفرع ×× 
 أو من حـ / البنك  ×× 
 أو من حـ / البنك المراسل  ×× 
 إلى حـ / حواالت واردة  ××  
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 قيدها في الحساب الجاري:  عند صرف قيمة الحوالة نقدا، أو
 من حـ / الحواالت الواردة  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / الخزينة  ××  
 أو حـ / الحسابات الجارية ××  
 حـ / العمولة  ××  
 
 . الحواالت الصادرة:  2

 عند استالم المبلغ من العميل أو الخصم من الحساب الجاري:  
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى مذكورين     
 حـ / حواالت صادرة  ××   
 حـ / العمولة  ××   

 عند وصول اشعار من الفرع أو البنك، والبنك المراسل بدفع الحوالة:
 صادرةمن حـ / حواالت  ×× 
 إلى حـ / الفرع ××  
 أو حـ / البنك  ××  
 أو حـ / البنك المراسل  ××  
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 عمليات الشيكات المصرفية:   ًا/ثاني
 الشيكات الصادرة (المباعة):   .1

 * عند إصدار الشيك:  
 من حـ / الخزينة  ××
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ××

 إلى مذكورين   
 حـ / الشيكات المصرفية الصادرة  ××
 حـ / العمولة ××

 

 عند دفع القيمة من قبل المراسل في الخارج أو البنك
 من حـ / شيكات مصرفية صادرة  ××

 إلى حـ / البنك  ×× 
 أو حـ / البنك المراسل  ×× 
 

 . الشيكات الواردة (المشتراة)2
 عند قبول شراء الشيكات: 

 من حـ / شيكات مصرفية  ×× 
 إلى مذكورين    

 حـ / الخزينة  ×× 
 أوحـ / الحسابات الجارية  ××  

 حـ / العمولة  ×× 
 

 عند مطالبة البنك المراسل بالدفع (تغطية قيمة الشيكات)
 من حـ / البنك المراسل  ×× 
 إلى حـ / شيكات مصرفية ××  
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 الشيكات السياحية:    /ثالثاً 
 . الشيكات الصادرة (المباعة)1

 ار الشيك: عند إصد
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو الحسابات الجارية  ×× 
 إلى مذكورين    

 حـ / الشيكات السياحية  ×× 
 حـ / العمولة  ××  

 عند دفع القيمة من المراسل وورود إشعار بذلك  

 شيكات سياحيةمن حـ /  ××    
    إلى حـ / البنك المراسل . ××                     
 الواردة (المشتراة)  السياحية . الشيكات2

 عند شراء الشيك:  
 من حـ / شيكات سياحية  ××

 إلى مذكورين    
 حـ / الخزينة  ××  
 أو حـ / الحسابات الجارية  ××  
 حـ / العمولة ××  

 عند مطالبة المراسل بالدفع (تغطية قيمة الشيكات) 
 من حـ / البنك المراسل  ×× 
 إلى حـ / شيكات سياحية  ××  
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 الشيكات المصدقة:   /رابعاً 
 عند التصديق على الشيكات:  

 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / شيكات مصدقة ××  

 عند رجوع الشيكات إلى البنك:  
 من حـ / شيكات مصدقة  ×× 
 إلى حـ / الحسابات الجارية  ××  
 ة/ الخزين أو حـ ××  

 البنك المعنيأو حـ /  ××                
 

 شراء وبيع العمالت األجنبية:    /خامساً 
 عند الشراء:  

 من حـ / مخزون العمالت األجنبية  ×× 
 إلى حـ / الخزينة  ××   
 

 عند البيع:   
 من حـ / الخزينة  ×× 
 إلى حـ / مخزون العمالت األجنبية  ××  
 
  المصرفية (طبيعتها وأنواعها)بطاقات االئتمان: 

 International Credit card. بطاقة االئتمان الدولية 1
هي عبارة عن تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل يمنحها البنك لعمالئه لغرض 

ر وخالفه على أن يتم تسوية هذه فتمكينهم من الشراء أو تسديد نفقات الس
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ون لمدة شهر عادة للدفع دون المدفوعات وسدادها من حسابه الحقا والتي تك
فوائد، وتلقى هذه البطاقات قبوال في معظم دول العالم وتتم من خالل قيام البنك 
المصدر للبطاقة بتزويد العميل ببطاقة بالستيكية تتضمن اسم العميل ورقم 
 حسابه ورقم البنك الذي يتولى تسوية الحساب، والحد األقصى لعمليات السحب. 

عنـدما تـم إصـدار أول بطاقـة ائتمـان  1950البطاقـات إلـى عـام وتعود فكـرة هـذه 
(دنيـرز قلّـب)، ثـم تـوالى بعـد النجـاح الـذي حققتـه إصـدار  Diners Clubباسـم 

 MasterCard) فيــــــــزا،  Visaأنـــــــواع أخــــــــرى مـــــــن البطاقــــــــات مثـــــــل بطاقــــــــة (
 (ماستركارد).  

مثـل فيـزا،  ويتولى إصدار هذه البطاقات العديد من البنوك والمؤسسـات المشـهورة
، تومــاس بنــك أوف أمريكــا، ســيتي بنــك، تشــيز مانهــاتن بنــك، أمريكــان اكســبرس

  كوك،
وتصــــدر هــــذه البطاقــــات مــــن خــــالل المؤسســــات الماليــــة المــــذكورة وغيرهــــا مــــن 
المؤسسات البنوك األخرى وهي إما أن تكون صادرة عن تلك المؤسسات مباشرة 

البنــــوك بصــــرف بطاقــــات  أو مــــن خــــالل بنــــوك تعمــــل كــــوكالء لهــــا، وعنــــد قيــــام
االئتمـــان لعمالئهـــا تقـــوم بـــالتحقق مـــن مقـــدرة العميـــل علـــى الـــدفع ووجـــود حســـاب 
جــــاري لــــه وضــــمانات للــــدفع، ويــــتم إصــــدار تلــــك البطاقــــة مقابــــل عمولــــة معينــــة 

 السـماح  تصـل إلـى  المبـالغ المسـحوبة التـي تتجـاوز فتـرة  واحتسـاب فوائـد علـى

 % وأكثر.  10نحو 

لبنوك تقوم أيضا من جانبها بعمل ترتيبات خاصة لنفسها أو وفي المقابل فإن ا
مع الفنادق والمحالت الشهيرة بحيث تتمكن تلك المؤسسات من التحقق من 
سريان مفعول هذه البطاقات أو أنها غير مسروقة أو ضائعة  أثناء قيام العميل 

نقدية باستخدامها،وفي مجال استخدام آخر لهذه البطاقات يمكن لحاملها سحب ال
التي يرغبها من خالل الصرافات اآللية المنتشرة في معظم دول العالم وذلك 

 ضمن حدود معينة كما هو الحال في حالة استخدام الصراف اآللي محليا. 
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 . بطاقات االئتمان المحلية: 2

وهي شبيهه بنفس بطاقات االئتمان الدولية ولكن يتم استخدامها محليا وذلك من 
ع المنشآت والمؤسسات والفنادق المحلية، والصيدليات، حيث خالل االتفاق م

يستطيع العميل شراء احتياجاته أو تسديد التزاماته من خالل تمرير هذه البطاقة 
على اآللة المخصصة لهذا الغرض والمربوطة آليا مع البنك الذي أصدرها، 

لصالح حيث يتم في هذه الحالة خصم القيمة من حساب البطاقة وقيد المقابل 
 الجهة مقابل عمولة لصالح الصرف.  

 
 Automated Teller Machines (ATM). بطاقات الصراف اآللي 3

ن عمالئها من السحب مباشرة يوهي البطاقات التي تصدرها البنوك المحلية لتمك
من حساباتهم الجارية، ومعرفة رصيد حساباتهم، وٕاجراء التحويل من تلك 

 الحسابات وتبديل العمالت من خالل آالت الصراف اآللي. 
وتقتصر استخدام هذه اآلالت على أجهزة البنك نفسه وتستطيع توفير الخدمات 

سريع في معظم البنوك الوطنية  المذكورة طيلة اليوم وقد انتشر استخدامها بشكل
 والوافدة.  

وهذه البطاقة عبارة عن بطاقة بالستيكية ممغنطة يتم إدخالها في الماكينة 
المخصصة لهذا الغرض، ثم إدخال الرقم السري للعميل، ثم اختيار نوع الخدمة 
المطلوبة ثم التفاصيل النوعية المتعلقة بكل نوع من أنواع الخدمات التي يقدمها 

لعمالء، ويستطيع كل عميل استخدامها بسهولة من خالل متابعة األوامر أو ل
 الخيارات التي تظهر للعميل على الشاشة.
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 ). IATM( . بطاقات الصراف اآللي الدولي 4
وهي عبارة عن وحدات صرف آلي متصلة معا وتضم اآلالف من الوحدات 
المنتشرة في العالم، ويتم ربط هذه الشبكة الواسعة من خالل برامج تتوالها 

   Curries systems and plus systemشركات دولية متخصصة مثل نظم 
مثل  وتتميز هذه الوحدات بانتشارها وتقديمها خدمات مصرفية على مدار اليوم

عمليات السحب والتحويل والصرف وٕاصدار الشركات السياحية، واالستفسار 
 عن الرصيد. 

 (المحطات الطرفية)   Point of sales system. بطاقات نقاط البيع 5
تقدم البنوك هذه الخدمة لعمالئها من خالل تزويدهم بتلك البطاقات التي تحمل 

ميل ورقم حسابه والرصيد بحيث بشكل سري وممغنط البيانات الكافية عن الع
يستطيع العميل الشراء من المنشآت التجارية والدفع بواسطة تلك البطاقة، ومن 
ثم خصم القيمة مباشرة من الحساب الجاري للعميل والتسجيل إلى حساب 

، ويتم عملية التحويل إلكترونيا لحظة منهاأو المنشأة التي تم الشراء  تجرالم
 البطاقة في الجهاز.   قيام موظف البيع بوضع

 : Smart card. البطاقة الذكية 6
وهي البطاقة التي تصدرها البنوك لعمالئها لتمكينهم من تسديد مشترياتهم 
ومدفوعاتهم مباشرة (مثل بطاقة الهاتف الخلوي)، حيث يتم شحن هذه البطاقة 

الخزينة إلكترونيا بكمية من النقود خصما من الحساب الجاري للعميل، والدفع في 
بحيث يتم عقب كل عملية شراء خصم قيمة المشتريات من رصيد البطاقة من 

 المصدرة محاسبة المؤسسة خالل استخدام ماكينات خاصة،والتي يتم في ضوئها
 لهذه البطاقة. 
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   :المعالجة المحاسبية لعمليات استخدام بطاقات االئتمان 
خدام البطاقات المذكورة على ال تختلف المعالجة المحاسبية المترتبة على است

الرغم من اختالف وتعدد أشكالها، فهي عبارة عن سحب نقود من الحساب 
الجاري للعميل بصرف النظر عن نوعية النفقة يقابله الدفع من حساب البطاقة 
مع مراعاة قيام البنك بتحصيل العمولة، وتنفيذ عمليات دفع المسحوبات من 

ح مدتها شهر واحد دون فوائد، ثم دفع فوائد عن الحساب فورا أو خالل فترة سما
الفترة التي تجاوز المدة المسموح بالدفع خاللها، وفي جميع األحوال يتم إرسال 
نسخ من الفواتير والمستندات ذات العالقة بعمليات السحب على عنوان صاحب 

 ودينرزالبطاقة كما هو الحال في مؤسسة أمريكان اكسبرس، وكارت بالنش، 
، كما قد يتم تسوية الحساب من خالل خصمها من الحساب الجاري  قلب

لحامل البطاقة بواسطة البنك أو المؤسسة المصدرة لها كما هو الحال في 
 بطاقات فيزا وماستر كارد.  

 
  :مثال عملي محلول 

فيما يلي العمليات اإلجماليـة التـي تمـت فـي قسـم العمليـات الخارجيـة فـي أحـد 
 البنوك التجارية في نهاية أحد أيام العمل:  

دينار  60000. بلغ مجموع الحواالت الخارجية الواردة والمدفوعة نقدا 1
% وبلغ مجموع الحواالت الخارجية الصادرة خصما من  0.5والعمولة 

%، وقد تم تسوية قيمة تلك 41دينار والعمولة  80000الحسابات الجارية 
 الحواالت مع البنوك المراسلة في الخارج.  

صرفية الصادرة والمدفوعة خصما من الحسابات . بلغ مجموع الشيكات الم2
1دينار والعمولة  30000الجارية 

 4
،  وقد تم إبالغ المصرف بصرف هذه %  

 الشيكات من قبل المراسلين بالخارج. 
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. بلغ مجموع الشيكات السياحية الصادرة خصما من الحسابات الجارية 3
ا من قبل البنك %، وقد تم دفع قيمته1/2دينار والعمولة 40000للعمالء 

 المراسل في الخارج.  
 %.1/2دينار والعمولة  30000. بلغ مجموع الشيكات المشتراة نقدا 4
 دينار.  50000. بلغ مجموع العمالت األجنبية المباعة نقدا 5
 دينار. 70000. بلغ مجموع العمالت األجنبية المشتراة نقدا 6
الحسابات الجارية  . بلغ مجموع الشيكات المصدقة الصادرة خصما من7

 دينار.   30000دينار وبلغت الشيكات الواردة منها والمسددة نقدا  40000

 المطلوب:  إجراء القيود المحاسبة الالزمة في قسم المحاسبة المركزية. 

 الحـل:  
 من حـ / البنك المراسل  60000 .1
 إلى حـ / حواالت خارجية واردة  60000  

 واردة  من حـ / حواالت خارجية 60000
 إلى مذكورين    
 حـ / الخزينة  59700  

 حـ / العمولة 300
 من حـ / الحسابات الجارية (العميل)   80200

 إلى مذكورين   
 حـ / حواالت خارجية صادرة  80000  

 حـ / العمولة  200
 من حـ / حواالت خارجية صادرة   80000

 إلى حـ / البنك المراسل  80000   
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 من حـ / الحسابات الجارية  30075 . 2
 إلى مذكورين    
 حـ / شيكات مصرفية  30000   

 حـ / العمولة  75
 من حـ / شيكات مصرفية  30000 
 إلى حـ / البنك المراسل  30000   
 من حـ / الحسابات الجارية   40200 . 3
 إلى مذكورين     
 حـ / شيكات سياحية صادرة   40000  

 حـ / العمولة  200
 من حـ / شيكات سياحية صادرة    40000

 إلى حـ / البنك المراسل   40000     
 
 من حـ / شيكات سياحية مشتراة   30000 . 4
 إلى مذكورين      
 حـ / الخزينة   29850  

 حـ / العمولة   150
 من حـ / البنك المراسل   30000

 الى حـ / شيكات سياحية مشتراة    30000 
 
 ة من حـ / الخزين  50000 . 5
 إلى حـ / مخزون العمالت األجنبية   50000  
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 من حـ / مخزون العمالت األجنبية   70000 . 6
 إلى حـ / الخزينة   70000  
 
 من حـ / الحسابات الجارية   40000 . 7
 مصدقةإلى حـ / شيكات   40000  
  مصدقةمن حـ / شيكات   30000 
 إلى حـ / الخزينة   30000  
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 وتمارينأسئلة 
 

 ؟ ما هي أنواع الخدمات التي يقدمها البنك .1
 ؟ ما هي وظائف قسم العمليات الخارجية في البنك التجاري  .2
 عرف الشيك السياحي والشيك المصرفي وما هي طبيعة كل منهما.    .3
 .اذكر أشهر أنواع بطاقات االئتمان الدولية   .4
 ؟ما هي خصائص بطاقة االئتمان الذكية   .5
أمام العبارة × ) ) أمام العبارة الصحيحة وٕاشارة ( √ة ( أجب بوضع إشار   .6

 الخاطئة:  
 يتقاضى البنك عمولة عند إصداره بطاقة االئتمان وبطاقة الصراف اآللي.   -
بطاقة االئتمان المحلية والدولية هي بطاقات بالستيكية ممغنطة تتيح   -

 لحاملها فرصة الشراء وتسديد النفقات الحقا.  
 تحويالت الخارجية من خالل لنظام مقاصة الشيكات. تتم عمليات ال  -
تقوم بعض البنوك بإجراء الحواالت الخارجية من خالل ما يعرف بنظام   -

 سوفت اآللي.
 الشيك المصرفي يصدر عن شركة متخصصة في بطاقات االئتمان.   -
الشيك المصدق هو شيك يصدر عن البنك بالخصم من الحساب الجاري   -

 ع من قبل البنك الذي أصدره بعد أن قام بحجز قيمته. للعميل ومضمون الدف
تصدر الحوالة الخارجية بناء على طلب أحد عمالء البنك إلى مستفيد في  -

 .  األجنبيةالخارج وبالعملة المحلية أو 
تجرى عمليات التحويالت الخارجية بمشاركة ثالثة أطراف هم العميل الذي  -

 يطلب التحويل والمستفيد الذي يستلم الحوالة وبنك العميل المرسل للحوالة. 
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تحل الشيكات السياحية التي يحملها المسافرون محل النقود ويكون هناك   -
 مكان واحد لتوقيع حامل هذه الشيكات.  

تقوم البنوك بشراء الشيكات السياحية من المؤسسات المصدرة لها وتدفع   -
 % من القيمة.  5لها القيمة مقابل خصم نقدي يصل إلى 

 
 .  9/9/2013. فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك فلسطين يوم 7

 

 المطلوب:  إجراء القيود المحاسبية الالزمة.  
صادرة خصما من الحسابات الجارية بلغ مجموع الحواالت الخارجية ال •

%، وكانت الحواالت الخارجية 0.1دينار والعمولة  100000للعمالء 
%، وقد تم تسوية هذه  1/4دينار والعمولة  20000الواردة والمدفوعة نقدا 

 الحواالت مع المراسلين في الخارج. 
بلغ مجموع الشيكات المصرفية الصادرة والمدفوع قيمتها خصما من  •

%، وقد تم تسوية 1/4دينار والعمولة  30000ابات الجارية للعمالء الحس
   هذه الشيكات مع المراسلين في الخارج. 

بلغ مجموع الشيكات السياحية الصادرة خصما من الحسابات الجارية  •
%، وتم تسوية قيمة هذه الشيكات مع  1/2دينار والعمولة  40000

 المراسلين بالخارج. 

% وتم تسوية 1دينار والعمولة  20000ة المشتراة نقدا بلغ مجموعة السياحي •
 قيمة الشيكات مع المراسلين بالخارج.  

دينار والمباعة في نفس  30000بلغ مجموع العمالت األجنبية المشتراة  •
 دينار نقدا.   10000اليوم 

بلغ مجموع الشيكات المصدقة الصادرة خصما من الحسابات الجارية  •
وقد بلغ الوارد منها والمسددة بالقيد إلى الحسابات دينار  50000للعمالء 

 دينـار.  30000الجارية للمستفيدين 
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 لثالث عشرالفصل ا
 حماسبة قسم األوراق املالية

 



 

 

 
 

 
 
 

Accounting Securities Section 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــة.مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ةـــــــــــــــــم األوراق الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ. 
 تخدمةـــــــــتندات المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــجالت والمســــــــــــــــــــــــــــــــالس. 
  الدورة المستندية لعمليات شراء وبيع األوراق المالية والمعالجة

 .بيةـــــــــــــــــــــــــــــالمحاس
 تندية لعمليات تحصيل األرباح والفوائد لحساب ـــــــــــــالدورة المس

 .الء والمعالجة المحاسبيةــــــــــالعم
 تندية لعمليات تحصيل األرباح والفوائد نيابة عن ــــــــــالدورة المس

 .ركات والمعالجة المحاسبيةـــــــــالش
 تندية لعمليات إصدار األوراق المالية نيابة عن ـــــــــــــالدورة المس

 .الشركات والمعالجة المحاسبية
  الدورة المستندية إليداع األوراق المالية برسم األمانة والمعالجة

 .بيةــــــــــــــحاسمال
 قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث. 
 ارينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس.

 لثالث عشرالفصل ا

 قسم األوراق املاليةحماسبة 
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 لثاني عشرالفصل ا

 عشرالفصل الثالث 
 محاسبة قسم األوراق المالية

Accounting for securities Section 
 

  :مقدمة 
يقوم قسم األوراق المالية بتقديم العديد من الخدمات المتعلقة باألوراق المالية 
والتوسط في عمليات الشراء والبيع لحساب العمالء أو الشراء والبيع لمحفظة 

قة عن هذه األوراق لصالح العمالء أو البنك، وتحصيل كوبونات األرباح المستح
القيام بتوزيع األرباح نيابة عن الشركات المصدرة لها، باإلضافة إلى تلقي 
اكتتابات الجمهور لألوراق المالية المصدرة ألول مرة باعتبارها السوق األولي 

 لهذه األوراق .
ر وتعتب Bondsوالسندات  Stocksواألوراق المالية هي عبارة عن األسهم 

ضمن األموال شبه السائلة إلمكانية لجوء البنك إلى تسييلها من خالل ما يعرف 
 بالسوق الثانوي (بورصة األوراق المالية) .

 
  :وظائف قسم األوراق المالية 

 يقوم القسم بالعديد من الوظائف مثل:  -
 الشراء والبيع لصالح محفظة البنك أو لصالح عمالئه.  .1
 راق المالية لصالح العمالء. تحصيل أرباح أو فوائد األو   .2
صرف فسائم أرباح األسهم وفوائد السندات نيابة عن الشركات المصدرة   .3

 لها. 
 إيداع األوراق المالية برسم األمانة.   .4
 تقديم التسهيالت االئتمانية بضمانة األوراق المالية.  .5
 إصدار األوراق المالية نيابة عن الغير.  .6
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  :السجالت والمستندات المستخدمة في القسم 
 طلبات الشراء، طلبات البيع، طلبات االكتتاب، إيصاالت إيداع .  .1
سجالت شراء األوراق المالية، سجالت بيع األوراق المالية، سجالت   .2

االكتتاب والتخصيص، سجالت الفوائد واألرباح المدفوعة نيابة عن 
الشركات، سجالت األرباح والفوائد المقبوضة لصالح العمالء، سجالت 
األوراق المالية المستلمة كضمانات، سجالت محفظة البنك من األوراق 

 المالية.
كشف خالصة حركة اليومية، كشف يومية األوراق المالية، وكشـف األسـتاذ  .3

 المساعد لألوراق المالية، كشف يومية األوراق المالية المودعة كضمانات.
 مستندات وٕاشعارات القيد المدينة والدائنة.   .4

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لعمليات شراء وبيع األوراق  /أوالً 
 المالية:

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لعمليات الشراء:  -
يقوم العميل بتعبئة أمر شراء أوراق مالية تتضمن بيانات كاملة عن العميل   -

 واألوراق المطلوبة (أنواعها وعددها) والجهة صاحبة األوراق.
يقوم القسم بالتحقق من صحة البيانات الواردة في أمر الشراء، ويتم تحديد  -

قديرية لثمن األوراق، ويرسل األمر إلى وحدة مركز العمالء بقسم قيمة ت
الحسابات الجارية إلجراء الخصم من بطاقات العمالء(الحسابات الجارية) 

 وقيد القيمة كحساب أمانات للعمالء
يرسل نسخة من األمر إلى الوسطاء (السماسرة) وهم عبارة عن شركات   -

 ق المالية لتنفيذ أمر الشراء.وساطة مالية متخصصة في عمليات األورا
يقوم الوسطاء بتنفيذ عملية الشراء وترسل األوراق المالية المشتراة  وفواتير   -

الشراء ونشرة أسعار البورصة إلى قسم األوراق المالية للتحقق من سالمة 
 عملية الشراء وسالمة مستنداتها .
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لوحدة يتم إعداد إشعارات خصم وٕاضافة وترسل تلك اإلشعارات إلى ا -
المحاسبية بقسم الحسابات الجارية لتنفيذ العملية بأطرافها المدينة والدائنة 

 وهم العمالء والوسطاء
تقوم الوحدة المحاسبية بقسم الحسابات الجارية بإعداد مذكرة اليومية العامة   -

موضحا بها اإلشعارات المدينة والدائنة وتحال إلى قسم المراجعة الداخلية 
أكد من صحة العمليات ويتم إحالتها إلى قسم الحسابات الذي يتولى الت

 العامة . 
يقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القيد المحاسبي واالثبات في اليومية   -

 العامة والترحيل إلى األستاذ العام . 
 

) الدورة المستندية لعملية شراء األوراق   11ويوضح الشكل التالي رقم ( 
 المالية:
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 ) 11شكل رقم (  
 دورة شراء األوراق المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم األوراق المالية   العميل تعبئة أمر الشراء

 مراجعة األمر 
 إرسال األمر إلى الوسطاء

 تنفيذ العملية ( أمر الشراء ) 
 المالية .  الفواتير ونشرة أسعار البورصة إلى قسم األوراقإرسال 

قسم األوراق 
  

 التأكد من سالمة العملية 
 إعداد إشعارات خصم واضافة

 إبالغ العميل 

الحسابات الجارية للقيد في قسم 
 بطاقات حسابات العمالء والوسطاء

الوحدة المحاسبية بقسم الحسابات الجارية 
 إلعداد مذكرة يومية عامة بالعملية

مركز العمالء  وحدة إخطار
    

 

 قسم المراجعة

 قسم الحسابات العامة
 

 الوسطاء
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 وأما المعالجة المحاسبية فتكون كاآلتي : 

 . عند الشراء لمحفظة البنك :1
 من حـ / محفظة األوراق المالية ( شاملة عمولة الوسطاء )  ×× 
 إلى حـ / الوسطاء  ××  

 (إثبات عملية الشراء)
 من حـ / الوسطاء  ××

 إلى حـ / الخزينة  ×× 
 أو إلى حـ / الحسابات الجارية ( الوسطاء )  ×× 

 (إثبات قيد القيمة لصالح الحسابات الجارية للوسطاء )
 . عند الشراء لصالح العمالء : 2
 من حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  ×× 
 إلى مذكورين     
 حـ / الوسطاء ( ثمن الشراء + العمولة )  ××   
 حـ / العمولة ××   

 (إثبات خصم القيمة من الحسابات الجارية للعمالء)
 من حـ / الوسطاء  ××

 إلى حـ / الحسابات الجارية ( الوسطاء)  ×× 
 (إثبات قيد القيمة لصالح الحسابات الجارية للوسطاء )

 
الشراء عن طريق توسيط حساب أمانات شراء أوراق يمكن أن تتم عملية  -

 مالية : 
 عند حجز القيمة من الحسابات الجارية للعمالء :  -

 من حـ / الحسابات الجارية( العمالء)  ××
 إلى حـ / أمانات شراء أوراق مالية  ×× 
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 عند تنفيذ عملية الشراء : 
 من حـ / أمانات شراء أوراق مالية  ×× 
 إلى مذكورين    
 حـ / الوسطاء ( ثمن الشراء + العمولة)  ××   
 حـ / العمولة  ××   

 عند تسديد المبلغ: 
 من حـ / الوسطاء ×× 
 إلى حـ / الخزينة ××  
 أو إلى حـ / الحسابات الجارية( الوسطاء) ××  
 
  :الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لعمليات البيع 
يتسلم قسم األوراق المالية أوامر البيع من العمالء أو من إدارة محفظة  -

االستثمار في البنك تحتوي على البيانات المتعلقة باألوراق المالية المطلوب 
 بيعها واسم العميل وتوقيعه . 

يقوم القسم بمراجعة أوامر البيع وتحرير إيصال بيع يسلم للعميل وتبقى   -
 موجبها في دفتر بيع األوراق المالية . صورة في القسم للقيد ب

يتم إخطار الوسطاء بأوامر البيع للبدء في تنفيذها، حيث يتم تنفيذ عملية   -
البيع وفق األسعار المعلنة والتي يتم االتفاق عليها مع القسم والعميل، 

 وترسل المستندات المتعلقة بالعملية إلى قسم األوراق المالية  . 
المالية من سالمة تنفيذ عملية البيع بمطابقة األوامر مع يتأكد قسم األوراق  -

الفواتير ونشرة األسعار، ويتم إبالغ العمالء بذلك، وتحرير إشعارات خصم 
وٕاضافة ويتسلم العميل صورة منها وتحال صورة أخرى إلى قسم الحسابات 
الجارية للقيد في حسابات العمالء والوسطاء، وصورة إلى وحدة المحاسبة 
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سم للقيد في سجل اليومية المساعد للحسابات الجارية واألستاذ المساعد بالق
 للحسابات الجارية.

تعد الوحدة المحاسبية مذكرة يومية عامة بإجمالي األوراق المباعة وترسل  -
إلى قسم المراجعة الداخلية للتحقق من سالمة العمليات وترسل بعد الموافقة 

 عليها إلى قسم الحسابات العامة . 
يقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القيد المحاسبي الالزم واإلثبات في   -

 سجل اليومية العامة واألستاذ العام . 
 

 ) الدورة المستندية لعمليات البيع  12ويوضح الشكل التالي رقم (  
 وأما المعالجة المحاسبية فتكون كالتالي : 

 البيع لحساب البنك ( محفظة البنك ): .1
 نية الوسيط عند البيع: * إثبات مديو  
 من حـ / الوسطاء ( القيمة الصافية)  ×× 
 إلى حـ / محفظة األوراق المالية  ××  
 

 عند توريد المبلغ من الوسيط: 
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / الوسطاء  ××  
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 البيع لحساب العمالء :  )2
 عند البيع: 

 من حـ / الوسطاء ( القيمة الصافية)  ×× 
 إلى مذكورين    
 إلى حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  ××   
 إلى حـ / العمولة  ××   

 عند توريد المبلغ من الوسطاء:
 من حـ / الخزينة   ×× 
 إلى حـ / الوسطاء ( القيمة الصافية)  ××  
 

وفي حالة اختالف تاريخ بيع األوراق المالية عن تاريخ إصدار إشعار 
 اإلضافة للعميل تكون القيود كاآلتي : 

 
 * عند استالم فاتورة الوسيط والمستندات المؤيدة للبيع: 

 من حـ / الوسطاء  ×× 
 إلى حـ / أمانات بيع األوراق المالية  ××  
 

 عند إرسال إشعار األضافة للعميل :
 من حـ / أمانات بيع أوراق مالية  ×× 
 إلى مذكورين   
 حـ / حسابات جارية ( العمالء )  ×× 
 حـ / العمولة  ××  
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 ) 12شكل رقم (  
 األوراق الماليةبيع دورة 

 
• fd 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قسم األوراق المالية بيعتعبئة أمر   العميل

 مراجعة األمر 
 إرسال األمر إلى الوسطاء

 الوسطاء

 )  بيعتنفيذ العملية ( أمر 
 المالية .  أسعار البورصة إلى قسم األوراقإرسال الفواتير ونشرة 

 قسم األوراق المالية 

 التأكد من سالمة العملية 
 إعداد إشعارات خصم واضافة

 إبالغ العميل 

قسم الحسابات الجارية 
للقيد في بطاقات حسابات 

 العمالء والوسطاء

الوحدة المحاسبية بقسم الحسابات الجارية 
 إلعداد مذكرة يومية عامة بالعملية

 قسم المراجعة

 قسم الحسابات العامة

مركز العمالء  وحدة إخطار
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هذا وٕاذا كانت األوراق المالية مودعة ضمانًا لسلف مالية ، في هذه 
 الحالة تستخدم حصيلة البيع لسداد قيمة السلفة كما يتضح مما يلي :

 -إذا كانت حصيلة البيع أكبر من السلفة : . أ
 من حـ/ حسابات جارية / الوسطاء ×× 

 أوراق ماليةإلى حـ/ أمانات بيع ××  

 من حـ/ أمانات بيع أوراق مالية ×× 
 إلى مذكورين      

 حـ/ حسابات جارية مدينة/ ضمان أوراق مالية××      

 حـ/ حساب العمولة××      

 حـ/ الحسابات الجارية للعمالء××      

 -إذا كانت حصيلة البيع أقل من السلفة : . ب
يظهر رصيد الحسابات تجري نفس القيود السابقة ولكن في هذه الحالة 

 الجارية للعمالء مدينًا بقيمة الفرق غير المسدد من السلفة . 

 

الدورة المستندية لعمليات تحصيل األرباح والفوائد لحساب العمالء  ًا/ثاني
 والمعالجة المحاسبية:

تلجأ بعض الشركات المصدرة لألوراق المالية إلى إصدار قسائم (كوبونات)  
للمساهمين أو حملة السندات تتعلق باألرباح أو الفوائد المستحقة لهم، ويقوم 
هؤالء األفراد بتكليف البنوك لتحصيل قيمة تلك الكوبونات لصالحهم، وتتم هذه 

 العملية وفق اإلجراءات التالية: 
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  : المستندية والمعالجة المحاسبيةالدورة  •
يستلم القسم من العمالء الكوبونات المطلوب تحصيلها، ويتم إعداد  -

إشعارات استالم تسلم للعمالء بما يفيد االستالم، وترسل الكوبونات إلى 
 وحدة الحفظ بالقسم . 

تقوم وحدة الحفظ بإثبات الكوبونات في سجل خاص يحتوي على البيانات  -
يمة وتاريخ استحقاق كل منها واسم الجهة المصدرة لها وحسب المتعلقة بق

 فئاتها . 
ترسل وحدة الحفظ بالقسم الكوبونات إلى الجهات (الشركات) التي ستوزع   -

 األرباح. 
عند استالم إشعارات التحصيل، يتم إعداد إشعارات إضافة وترسل إلى   -

إلى الوحدة قسم الحسابات الجارية لقيدها لصالح لعمالء ونسخة منها 
المحاسبية بقسم الحسابات الجارية الذي يتولى إعداد مذكرة  يومية والقيد 

 في اليومية المساعدة واألستاذ المساعد للحسابات الجارية. 
تحال مذكرة اليومية إلى قسم المراجعة الداخلية للتحقق من سالمة البيانات  -

 قسم الحسابات العامة . الواردة فيها والتأشير عليها بالموافقة وٕاحالتها إلى
يتولى قسم الحسابات العامة إعداد القيد المحاسبي الالزم واإلثبات في   -

 سجل اليومية العامة والترحيل إلى سجل األستاذ العام . 
 
 المعالجة المحاسبية :  •
 عند استالم قسائم األوراق المالية :  -

 من حـ / قسائم أوراق مالية برسم التحصيل ××
 أوراق مالية برسم التحصيل قسائم ى حـ / مودعيإل ××       
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 عند إرسال القسائم للصرف واستالم إشعارات باألرباح الموزعة: 
 ……..) من حـ / حسابات جارية( شركة  ×× 
 أو من حـ  / البنك المعني ( مصدر اإلشعار) ×× 
 أو من حـ / الخزينة ( إذا تم االستالم نقدا)  ×× 
 إلى حـ / قسائم أوراق مالية برسم التحصيل  ××  
 

 عند إرسال  إشعار إضافة للعميل : 
 من حـ / مودعي قسائم أوراق مالية برسم التحصيل  ×× 
 إلى مذكورين     
 إلى حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  ××   
 أو حـ / الخزينة  ××   
 إلى حـ / العمولة  ××   
 

 بالبنك نفسه يكون القيد: إذا كانت القسائم خاصة 
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو من حـ / البنك المعني  ×× 
 إلى حـ / إيرادات أوراق مالية ××  

 

  
الدورة المستندية لعمليات صرف قسائم األرباح والفوائد نيابة عن  ًا/ثالث

 الشركات المصدرة لالوراق المالية والمعالجة المحاسبية:
شركات المصدرة لألوراق المالية باالتفاق مع في هذه الحالة تقوم ال 

البنك على قيامه بصرف األرباح والفوائد نيابة عنها، ويقوم البنك بالتالي بالدفع 
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حسب بعد استالمه المبالغ المستحقة الدفع واالتفاق على قيمة العمولة 
 اإلجراءات التالية : 

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية:  •
يتسلم البنك من الجهة المختصة شيكا أو المبالغ المطلوب توزيعها على  -

حملة األسهم، أو السندات مرفقا بها قوائم بأسماء العمالء وقيمة المبالغ 
 المستحقة لكل منهم. 

يتقدم العميل إلى قسم األوراق المالية ويعبأ حافظة صرف أرباح أو فوائد   -
 أوراق مالية.

يتم تدقيق البيانات الواردة في الحافظة، ويتأكد الموظف من ورود اسم   -
 العميل في القوائم الواردة من الجهة المصدرة لهذه األوراق . 

يتم التأشير على الحافظة بالموافقة على الصرف وترسل إلى قسم الخزينة   -
في حالة الدفع نقدا أو إلى قسم الحسابات العامة في حالة القيد في 

 لحسابات الجارية.ا
يقوم قسم الحسابات الجارية أو قسم الخزينة كل فيما يخصه بإثبات عملية  -

القيد في الحسابات الجارية للعمالء والدفع من الخزينة، وٕاعداد مذكرة يومية 
تحال إلى قسم المراجعة الداخلية للتحقق من صحة العمليات المنفذة 

 والتأشير عليها بالموافقة. 
ة إلى قسم الحسابات العامة إلعداد القيد المحاسبي الالزم تحال المذكر  -

 واإلثبات في سجل اليومية العامة والترحيل إلى سجل األستاذ العام. 
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 المعالجة المحاسبية:  •

 من الشركة المصدرة لألوراق المالية:  للبنك عند فتح الحساب وتوريد المبلغ
 من حـ / الحسابات الجارية  ××
 / الخزينة أو من حـ  ××

 إلى مذكورين   
 لتوزيع أرباح (…) حـ / جاري شركة  ××  
 حـ / العمولة  ××  
 

 عند دفع القيمة المستحقة للعمالء الواردة أسماءهم في القوائم : 
 من حـ / جاري شركة ( ) لتوزيع أرباح  ×× 
 يمة ) سإلى حـ / الحسابات الجارية ( صاحب الق ××  
 أو حـ / الخزينة  ××  
 

 : إصدار األوراق المالية نيابة عن الشركات ًا/رابع
تقوم البنوك بعملية طرح األسهم والسندات نيابة عن الشركات والمؤسسات 
المصدرة لهذه األوراق في حاالت اإلصدار األولى لألوراق المالية حيث يتم 
طرح األوراق لالكتتاب العام من قبل الجمهور، ولذلك تسمى هذه العملية ببيع 

الثانوي وهو السوق الذي  األوراق المالية في السوق األولي تمييزا له عن السوق
 .تشترى وتباع فيه األوراق المالية ويسمى ( بورصة األوراق المالية ) 

 
  :الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية 
تعبئة طلب اكتتاب يتضمن كافة البيانات المتعلقة به كاالسم بيقوم للعميل  -

  والعنوان وعدد األوراق المطلوب االكتتاب فيها وطريقة الدفع.
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يتم الدفع في الخزينة أو بالخصم من الحساب الجاري ويسلم اإليصال  -
 للعميل كدليل على عملية الدفع. 

تقوم الوحدة المحاسبية بإثبات العملية في دفتر االكتتاب والتخصيص، كما   -
تعد كشفا دوريا بعمليات االكتتاب التي يتم إجراؤها وترسله إلى قسم 

 الحسابات العامة. 
الحسابات العامة بإعداد القيد المحاسبي الالزم واإلثبات في دفتر يقوم قسم   -

 اليومية العامة والترحيل إلى سجل األستاذ العام. 

 المعالجة المحاسبية :  •
 عند استالم األوراق المالية:  -

 من حـ / أوراق مالية معدة لإلصدار  ××
 إلى حـ / أصحاب أوراق مالية معدة لإلصدار ×× 

  عند االكتتاب :
 حـ / الخزينة (إذا تم الدفع نقدا) من  ×× 
 حـ / الحسابات الجارية ( إذا تم الخصم من الحساب الجاري) أو    ×× 
 )  مسحوب على الفرع ( عند استالم شيك حـ / الفرعأو  ×× 
 )  مسحوب على البنك ( عند استالم شيك حـ / البنكأو  ×× 
 .)ة...( شركإلى حـ / االكتتاب في األوراق المالية    
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 عند االنتهاء من االكتتاب : 
 …) من حـ / االكتتابات في األوراق المالية ( شركة  ×× 
 إلى مذكورين    
 ……)حـ / الحسابات الجارية ( شركة  ××   
 حـ / العمولة ××   
 حـ / المصروفات  ××   
 إلغاء القيد النظامي :  

 دارلإلص معدةمن حـ / أصحاب أوراق مالية  ×× 
 ة لإلصدار معدإلى حـ / أوراق مالية  ××   
 

 إيداع األوراق المالية برسم األمانة:  /خامساً 
تقوم البنوك بحفظ األوراق المالية لعمالئها على سبيل األمانة مقابل عمولة 
معينة وتحقق هذه الخدمة للعميل مزايا معينة كحماية هذه األوراق من السرقة 

 والضياع أو الحريق.
 وتتم الدورة المستندية حسب اآلتي: 

يتلقى قسم األوراق المالية من عمالئه األوراق المطلوب حفظها على سبيل  -
األمانة، ويقوم بإعداد حافظة إيداع أوراق مالية برسم األمانة يتضمن بيانات 
عن العميل مثل اسمه، رقم حسابه الجاري، نوع األوراق المالية المودعة، 

 ة بها. الكوبونات المرفق
يقوم القسم بمراجعة الحافظة ويحرر إيصاال باستالم األوراق ويسلم األصل   -

للعميل كمستند دال على االستالم وترسل نسخة من المستند مع األوراق 
 المالية لوحدة الحفظ.
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تحال صورة من الحافظة إلى الوحدة المحاسبية التي تتولى إعداد مذكرة  -
ليومية المساعد واألستاذ المساعد وتحال يومية وتقوم باإلثبات في سجل ا

هذه المذكرة إلى قسم المراجعة الداخلية للتأشير عليها ومن ثم تحال إلى 
 قسم الحسابات العامة. 

يقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القيد المحاسبي الالزم واإلثبات في   -
 سجل اليومية العامة والترحيل إلى سجل األستاذ العام. 

 
 المعالجة المحاسبية:  •

 عند استالم األوراق المالية : 
 من حـ / أوراق مالية برسم األمانة  ××

 إلى حـ / مودعي أوراق مالية برسم األمانة  ×× 
 
 عند استيفاء قيمة العمولة :  
 من حـ / الخزينة  ×× 
 أو من حـ / الحسابات الجارية  ×× 
 إلى حـ / العمولة  ××  
 
 ق المالية من قبل المودعين: عند سحب األورا 
 من حـ / مودعي أوراق مالية برسم األمانة  ×× 
 إلى حـ / أوراق مالية برسم األمانة  ××  
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 تقديم التسهيالت االئتمانية بضمانة األوراق المالية:  /سادساً 

سبق التعرف إلى هذه العمليات من خالل التعرض بالشرح إليها في قسم 
 لتسهيالت االئتمانية. ا
 
 : مثال تطبيقي محلول 

ألف دينار شاملة عمولة  50بلغت قيمة األوراق المشتراة لمحفظة البنك  .1
الوسطاء وتم قيد القيمة في حساباتهم الجارية، كما بلغت األوراق المالية 

ألف دينار  30المشتراة لحساب العمالء والمسددة من حساباتهم الجارية 
يمة في دينار وسجلت الق 500شاملة عمولة الوسطاء وكانت عمولة البنك 

 الحسابات الجارية للوسطاء . 
بلغت قيمة األوراق المالية المباعة من محفظة البنك بعد خصم عمولة  .2

ألف دينار قبضت نقدا، كما تم بيع أوراق مالية لحساب  40الوسطاء 
ألف دينار بعد خصم عمولة الوسطاء وقيدت القيمة في  35العمالء بقيمة 

 دينار .  100عمولة البنك الحسابات الجارية للعمالء، وكانت 
بلغت كوبونات األوراق المالية المقدمة من العمالء والمحصلة خصما من   .3

ألف دينار، وقد تم قيد القيمة  80الحسابات الجارية إلحدى الشركات 
 دينار .  500بالحسابات الجارية للعمالء بعد خصم عمولة البنك بواقع 

من الحساب الجاري إلحدى  بلغت األرباح المعدة والمخصصة للتوزيع  .4
دينار، وزع منها نقدا  500ألف دينار، وكانت عمولة التوزيع  50الشركات 

ألف دينار وتم قيد الباقي في الحسابات الجارية  30على المساهمين 
 للعمالء . 
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ألف دينار وكانت عمولة  70بلغت األوراق المالية المودعة برسم األمانة   .5
الحسابات الجارية للعمالء، وقد بلغت  دينار خصمت من 70اإليداع 

 ألف دينار  . 50األوراق المسحوبة في نفس اليوم 
ألف  80بلغت أسهم إحدى الشركات المعدة لإلصدار عن طريق البنك   .6

ألف دينار خصما من  50ألف دينار نقدا،  20دينار، تم االكتتاب بقيمة 
 نار . دي 500الحسابات الجارية للعمالء وكانت عمولة البنك 

 الحـل:   
 من حـ / محفظة األوراق المالية  50000 . 1
 إلى حـ / الوسطاء   50000  
 من حـ / الوسطاء  50000 
 إلى حـ / الحسابات الجارية ( الوسطاء )   50000  

 من حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  30500
 إلى مذكورين     
 حـ / الوسطاء ( شامل العمولة)   30000  

 / العمولة  حـ 500
 من حـ / الوسطاء  30000

 إلى حـ / الحسابات الجارية ( الوسطاء)   30000  
 
 من حـ / الوسطاء  40000 . 2
 إلى حـ / محفظة األوراق المالية  40000   
 من حـ / الخزينة  40000 
 إلى حـ / الوسطاء  40000   
 من حـ / الوسطاء ( الصافي )   35000 
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 إلى مذكورين  
 حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  34900    

 حـ / العمولة  100

 
 من حـ / قسائم أوراق مالية برسم التحصيل   80000 . 3
 إلى حـ / مودعي قسائم أوراق مالية برسم التحصيل   80000  
 …….) من حـ / الحسابات الجارية ( شركة   80000 
 التحصيل إلى حـ / قسائم أوراق مالية برسم     80000  
 من حـ / مودعي قسائم أوراق مالية برسم التحصيل   80000 
 إلى مذكورين      
 حـ / الحسابات الجارية ( العمالء) إلى   79500    

 العمولة إلى ح /   500                       
 

 ….من حـ / الحسابات الجارية ( شركة   50500 . 4
 إلى مذكورين      
 حـ / الحسابات الجارية ( توزيع أرباح)   50000    

 حـ / العمولة    500    
 من حـ / الحسابات الجارية / توزيع أرباح )   50000 
 إلى مذكورين     
 حـ / الخزينة   30000   
 حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  20000   
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 من حـ / أوراق مالية برسم األمانة   70000.    5   
 إلى حـ / مودعي أوراق مالية برسم األمانة   70000   

 من حـ / الحسابات الجارية ( العمالء)  70
 إلى حـ / العمولة  70

 من حـ / مودعي أوراق مالية برسم التحصيل   50000 
  إلى حـ / أوراق مالية برسم األمانة   50000   
 
 من حـ / أسهم معدة لإلصدار  80000.      6
 أصحاب أسهم معدة لإلصدار إلى حـ /  80000  
 من مذكورين   
 حـ / الخزينة   20000 
 حـ / الحسابات الجارية   50000 
 إلى حـ / االكتتابات في أسهم شركة   70000   
 
 ……من حـ / االكتتابات في أسهم شركة   70000 
 إلى مذكورين      
 ….حـ / الحساب الجاري شركة   69500   

 حـ / العمولة  500
 من حـ / أصحاب أسهم معدة اإلصدار   80000 
 إلى حـ / أسهم معدة لإلصدار   80000   
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 أسئلة وتمارين
 
 ؟ ما طبيعة األوراق المالية وما الفرق بين األسهم والسندات .1
ما هو الفرق بين األوراق المالية برسم التأمين، واألوراق المالية برسم   .2

 ؟ األمانة
 ناقش األنشطة والعمليات التي يقوم بها قسم األوراق المالية .  .3
 ؟ما هي النماذج والمستندات والسجالت المستخدمة في قسم األوراق المالية  .4
 أجب بنعم أم ال عن الجمل التالية :   .5
يقوم البنك بعمليات شراء وبيع األوراق المالية مباشرة لنفسه أو لصالح  -

 عمالئه. 
ء األوراق المالية وهي أساس تسجيلها كل من ثمن الشراء تمثل تكلفة شرا  -

 والعمولة والمصروفات األخرى الالزمة للشراء. 
يقوم البنك باالحتفاظ باألوراق المالية نيابة عن عمالئه خوفا عليها من  -

 الحريق والسرقة والضياع ألن هذه األوراق اسمية. 
عند إبراز كوبونات األوراق يتم توزيع األرباح المتعلقة باألوراق المالية   -

 المالية في حالة كون هذه األوراق عبارة عن شهادات اسمية.
يقوم البنك بإظهار األوراق المالية ضمن بند محفظة األوراق كأصول  -

 متداولة ألنها قصيرة األجل ويمكن تحويلها إلى سيولة بسهولة. 
بناء على يتم تصنيف األوراق المالية قصيرة األجل أو طويلة األجل   -

 الغرض من شرائها والنية في إعادة بيعها. 
يقوم البنك بعمليات شراء وبيع األوراق المالية من خالل ممثلة في السوق   -

 المالي. 
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 تصدر قيمة األسهم ألول مرة عند تأسيس الشركة بالقيمة الدفترية.   -
دى فيما يلي بعض العمليات اإلجمالية التي قام بها قسم األوراق المالية ل .6

 ،20/6/2013بنك القدس للتنمية واالستثمار يوم 
 

 والمطلوب إجراء القيود المحاسبية الالزمة:  
، وكانـت دينـار 500000مجموع األوراق الماليـة المودعـة برسـم األمانـة  .1

 %) 0.1العمولة  (
 30000مجموع األوراق المالية المسحوبة من المودعة برسم األمانة   .2

 دينار 
مجموع األوراق المالية التي تم إيداعها من قبل العمالء لضمان السلف  .3

 دينار. 10000منها في نفس اليوم  صرفدينار والتي  30000
  دينار.50%) والعمولة 10وكانت الفائدة (

دينار،  40000مجموع األسهم التي اشتراها البنك لصالح عمالئه   .4
 دينار. 100نك دينار وعمولة الب 200الوسطاء  عمولةوكانت 

دينار  30000مجموع األوراق المالية المباعة لصالح عمالء البنك   .5
 دينار. 200دينار وعمولة البنك 300الوسطاء  عمولةوكانت 

دينار وكانت  25000مجموع األوراق المالية المشتراة لمحفظة البنك   .6
دينار واألوراق المالية المباعة من محفظة البنك  200عمولة الوسطاء 

 دينار. 100دينار مقابل عمولة للوسطاء  10000ي نفس اليوم ف
تم صرف قسائم أرباح ألسهم شركة اإلخالص التي تقرر توزيعها على   .7

دينار خصمت من الحساب الجاري للشركة  60000المساهمين بقيمة 
 2000دينار، وكانت عمولة البنك  20000حيث تم صرف ما قيمته 

 دينار.
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 60000دة المعدة لإلصدار عن طريق البنك بلغت أسهم شركة العو   .8
دينار نقدا  20000دينار، وقد قام المكتتبون باالكتتاب بما قيمته 

دينار خصما من الحسابات الجارية للعمالء، وقامت الشركة  35000و
 بإبالغ البنك بقفل عملية االكتتاب وٕارجاع األسهم غير المكتتب فيها

 ) دينار.1000وكانت عمولة البنك (
كانت كوبونات األوراق المالية المستلمة من العمالء لغرض تحصيلها   .9

دينار، ثم تحصيلها خصما من الحسابات  30000من شركة (أم القرى) 
الجارية للشركة وقيد القيمة في الحسابات الجارية للعمالء، علما بأن 

 دينار.  500عمولة البنك 



 

 

 
  

14 

 لرابع عشرالفصل ا

 حماسبة عمليات قسم 

 تأجري اخلزائن اآلمنة
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمه. 

 م الخزائنــــــــــــــــــــوظائف قس. 

 إجراءات التأجير واالستعمال. 

 بيةــــــــــــــــــــالمعالجات المحاس. 

 ارينــــــــــــــــئلة وتمــــــــــــــــــــأس. 

 لرابع عشرالفصل ا

 حماسبة عمليات قسم 

 تأجري اخلزائن اآلمنة
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 لفصل الرابع عشرا
 محاسبة علميات قسم تأجير الخزائن اآلمنة

Accounting for safe Deposit Box Section 
 
 تمهيد:  •

البنوك التجارية خدمة تأجير الخزائن الحديدية اآلمنة لعمالئها وذلك  تقدم
الستخدامها في حفظ المستندات والشهادات والمجوهرات وأية أشياء ثمينة، وتتم 

بأحجام مختلفة ودون أن  آمن للتخزينهذه الخدمة على أساس تأجير مكان 
أجير مع العميل تتدخل في محتوياتها، ويترتب على ذلك أن يتم توقيع عقد ت

يوضح الشروط وواجبات المستأجر والبنك وقيمة العمولة وطريقة وأوقات 
 الدخول إلى الخزائن. 

وتتم هذه اإلجراءات ضمن إطار تعاقدي يحدد واجبات ومسئوليات كل طرف 
عن أي تلف جزئي أو كلي لمحتويات  مسئوالتجاه اآلخر فال يكون البنك 

 ف قاهرة كحدوث فيضانات أو زالزل، كما الالصندوق التي قد تقع بسبب ظرو 
عن توفير  مسئواليوجد ضمان للبنك على األشياء المودعة، ولكن البنك يبقى 

الضمان الخاص بطبيعة الخزائن من حيث وضعها في غرف محصنة من 
وأبواب خارجية محصنة من مرئية االسمنت المسلح ووجود نظام رقابة 

 األخطار. 
المودعة، وتكون  األشياءم البنك عن محتويات، وقيمة وفي نفس الوقت ال يعل

فتح واستخدام هذه الخزائن من قبل المستأجر والبنك معا حيث ال  إجراءات
يمكن فتح الخزائن إال بحضور موظف البنك (المؤجر) والمستأجر ألن كل 
منهما لديه نسخة مختلفة من المفاتيح والتي ال تسمح الخزينة بفتحها إال 

 معا.  بمفتاحين
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 وظائف قسم الخزائن:  •
 الصيانة والحفظ والتأكد من صالحية الخزائن لالستخدام. -

 االحتفاظ بالنسخة األولى من مفاتيح الخزائن. 

 تنظيم عقود التأجير ومتابعة تواريخ انتهاء العقود وتحديدها.  -

 إثبات عمليات التأجير في السجالت وٕاعداد اإلشعارات الالزمة لذلك. -

تنظيم محاضر فتح الخزائن وٕاغالقها والمعلومات الالزمة عن  -
 المستأجرين. 

 
 إجراءات التأجير واالستعمال:  •

يعبأ العميل نموذج طلب استئجار صندوق حديدي، ويتم دراسة الطب من القسم 
 المختص واتخاذ القرار الالزم. 

(المستأجر)  يتم تسليم عقد اإليجار بعد استيفاء البيانات الكاملة عن العميل -
ويسلم نسخة من المفتاح، ويحتفظ القسم بالنسخة األخرى، ويتم فتح 

 الصندوق وقفله كتجربة أولية بحضور موظف البنك والمستأجر. 
يتم إثبات بيانات عقد اإليجار في سجل تأجير الخزائن ويفتح ملف لكل  -

لوكالة عميل يتضمن كافة المستندات واألوراق الثبوتية لعقد اإليجار وسند ا
في حالة رغبة العميل بذلك، وصورة جواز السفر، والهوية، وبطاقة سجل 

 الزيارات.
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 المعالجات المحاسبية :  •
تقتصر المعالجات المحاسبية لعمليات تأجير الخزائن على قيام البنك باستيفاء 
العمولة المستحقة على العميل دون أن تظهر أي من موجودات الصناديق 

 ضمن حسابات البنك وتكون القيود المحاسبية كاآلتي: 
 

 عند قبض قيمة اإليجار : 
 من حـ / الخزينة ×× 
 أو الحسابات الجارية ×× 
 إلى حـ / إيجار الخزائن  ××  

 : مثال تطبيقي 
ولمدة عام  15/6/2013أبرم البنك العربي عقودا لتأجير عدة خزائن خالل يوم 
 دينار. 500من عمالء البنك، وكانت العمولة المستوفاة منهم نقدا 

 المطلوب : إجراء القيد المحاسبي الالزم
    

  : الحـل 
 من حـ / الخزينة  500

 إلى حـ / إيجار الخزائن  500
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 وتمارين أسئلة
 

 ؟ ما هي وظائف قسم تأجير الخزائن للعمالء .1

 ؟ ما هي مدى مسؤولية كل من البنك والعميل المستأجر للخزائن الحديدية  .2

) أمام العبارة ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √ضع عالقة (  .3
 -الخاطئة:

للخزائن من حيث طبيعتها  تقف مسؤولية البنك عند توفير الضمان -
 وٕاحاطتها بالضمانات الالزمة.

يدفع العميل المستأجر عمولة شهرية تشكل نسبة مئوية من قيمة محتويات   -
 الصندوق.

 تظهر موجودات الصناديق المؤجرة ضمن الحسابات النظامية للبنك.  -
يفتح ملف لكل عميل مستأجر يوضع به كافة الوثائق والمستندات وسجل   -

 الزيارات وفتح وٕاغالق الصناديق.
عن أي تلف جزئي أو كلي يحدث في الصناديق  مسئوالً يكون البنك   -

 المؤجرة.
على المستأجر االلتزام بالمواعيد التي يحددها البنك أو يتم االتفاق عليها   -

 إلى غرفة الصناديق المؤجرة. في عقد اإليجار للدخول 

) دينار لكل صندوق وتأمين 25) خزائن حديدية مقابل مبلغ (3. تم تأجير (4
) دينار على كل صندوق مقابل إعادة المفتاح، وقام البنك باستالم 20بمبلغ (

 المبلغ نقدا. 



 

 
 

 
 

  

15 

 خلامس عشرالفصل ا
 قسم احلسابات العامة 
 وإعداد القوائم املالية

 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلامس عشرالفصل ا

 قسم احلسابات العامة 

 وإعداد القوائم املالية
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 الفصل الخامس عشر

 قسم الحسابات العامة وٕاعداد القوائم المالية

Acounting for the General Accounting section 

 

  :مقدمة •
تبين لنا فيما سبق أن قسم المحاسبة العامة هو القسم المختص الذي ترد إليه 
كافة خالصات العمل اليومي من األقسام األخرى، حيث يتولى إعداد القيود 
المحاسبية وٕاثباتها في سجل اليومية العامة وسجل األستاذ العام، ومن ثم 

اجعة المبدئي وٕاجراء استخراج نتائج هذه األعمال من خالل إعداد ميزان المر 
المطابقات الدورية مع األرصدة التي تظهرها األقسام األخرى وفقا لطبيعة العمل 
والحسابات المتعلقة بها، ثم القيام بإجراء التسويات الجردية وٕاعداد ميزان 
المراجعة النهائي تمهيدا إلعداد القوائم المالية للبنك في نهاية كل فترة زمنية 

 معينة. 
 
 وظائف قسم الحسابات العامة:  •
استالم الكشوفات والمستندات المؤيدة لألرقام والعمليات المثبتة فيها والواردة  -

  من أقسام البنك المختلفة
تسجيل المبالغ الواردة في الكشوفات في سجل اليومية العامة واألستاذ   -

 العام. 
نادا إلى إعداد كشوفات المراجعة اليومية وملخص حركة الحسابات است  -

 الكشوفات التفصيلية.
 إعداد ميزان المراجعة اليومي والمركز المالي للبنك.   -
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  إجراء المطابقات الالزمة مع األقسام األخرى في البنك  -
 إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.   -
 حفظ المستندات والقيود والكشوفات المؤيدة للعمليات المالية.  -
   تنفيذ األعمال المالية والمحاسبية المتعلقة بالقسم  -
 السجالت والكشوفات المستخدمة:  •

دفتر اليومية العامة ودفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ المساعدة مثل أستاذ  -
مساعد الحسابات الجارية، الودائع، التوفير، االستثمارات، األصول الثابتة، 

 اصر حسابات اإليرادات والمصروفات. التسهيالت االئتمانية، كافة عن
كشوفات حركة العمل اليومي مثل كشف حركة الخزينة، المقاصة،   -

الكمبياالت،الحسابات الجارية، حركة التسهيالت االئتمانية، االعتمادات 
 المستندية، الكفاالت، عناصر النفقات واإليرادات، ميزان المراجعة. 

 
 :التي تتم في البنك الدورة المحاسبية لألعمال المالية  •

تشتمل الدورة المحاسبية لألعمال المالية التي تقوم بها األقسام المختلفة في 
القيام بهذه  بآليةالبنك على العديد من اإلجراءات نوردها فيما يلي للتذكير 

األعمال وتجميعها بقسم المحاسبة تمهيدا إلعداد القوائم المالية في نهاية الفترة 
 المالية. 

 
عملية إنشاء القيود المحاسبة في األقسام المختصة في البنك وأثرها على . 1

 الحسابات:
من المعلوم أن األقسام المختلفة للبنك تقوم بإنشاء قيوداتها في السجالت التي 
تحتفظ بها استنادا إلى مصادر القيد األولي مثل الشيكات وأوامر التحويل 

 الخ … ة والدائنة وٕاشعارات القبض والصرف والقسائم المدين
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وترد هذه المستندات إلى قسم المحاسبة ألغراض تجميعها وٕاعداد القيد 
 المحاسبي الالزم بشأنها وٕاثباتها في السجالت حسب األصول المرعية 

 هذا وتقسم العمليات المرتبطة بهذه القيود إلى ما يلي 
 عمليات نقدية وتتمثل في اآلتي  -أ
ة من العمالء وكذلك الحواالت الصادرة الواردة السحوبات واإليداعات النقدي -

 نقدا. 
 .المصروفات النقدية المتعلقة بنفقات البنك الخاصة   -
 .العمليات النقدية المتعلقة بنقل النقود من فرع إلى آخر وبالعكس  -

لحساب  تالشيكاب_ عمليات المقاصة وتتمثل في العمليات المتعلقة بإيداع 
كات مسحوبة على حساباتهم من خالل غرفة العمالء (مقاصة)أو ورود شي

 .المقاصة بالبنك المركزي 
جـ_ عمليات أخرى وتتمثل في العمليات التي تقع بين األقسام المختلفة في 
البنك كعمليات الخصم أو اإلضافة مثل عمليات تحصل وخصم الكمبياالت 

والدائنة مقابل اإلضافة إلى الحسابات الجارية، عمليات قيد الفوائد المدينة 
 على حسابات العمالء أو لصالحهم، وعمليات قيد العموالت وخالفه. 

 
 : . عمليات القيد في سجل اليومية العامة2

إلى المصادر  اداً نمن المعلوم أن القيود المحاسبة التي تجرى في البنك تتم إست
كما سبق ذكره) وأن كل قيد أولي من هذه القيودات يتم إعداده في  (األولية للقيد

أقسام  البنك المختلفة، وأنه يعود إلى حساب معين، وبالتالي فإن كل قيد يتم 
إثباته في سجل اليومية العامة بقسم المحاسبة ما هو إال تجميع للقيود الخاصة 

وعمليات مقاصة أو بعمل هذه األقسام سوءا كانت ناتجة عن عمليات نقدية، 
 :عمليات أخرى، وبالتالي تكون هناك ثالثة يوميات هي 
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 .يومية العمليات النقدية  -
 .يومية عمليات المقاصة  -
 . يومية العمليات األخرى -

ويتم إجراء القيد في هذه اليوميات واستخراج مجاميع الحسابات المدنية والدائنة 
القيد فيها على أساس القيد المزدوج، والتي يجب أن تكون متساوية نظرا العتماد 

األمر الذي يؤدي إلى سهولة نقل حركة هذه الحسابات وٕاثباتها في الدفاتر 
  . المحاسبية

 
 . إعداد سجل األستاذ المساعد: 3

يتضمن هذا  السجل كافة أرصدة الحسابات في البنك في نهاية الفترة المالية 
 لى جانبين هما: بصرف النظر عن وجود حركة عليها، ويقسم إ

ويشمل كافة أرصدة حسابات الموجودات والحسابات  الجانب المدين: •
 النظامية المدينة والمصروفات التي تؤثر على نتائج األعمال 

ويشتمل كافة أرصدة حسابات المطلوبات والحسابات  الجانب الدائن:  •
 النظامية الدائنة واإليرادات التي تؤثر على نتائج األعمال

 
 تطبيق على إعداد سجل األستاذ المساعد:  /مثال

فيما يلي خالصة حركة العمليات التي تمت في بنك القدس لكل من قسم 
 الخزينة، والمقاصة والعمليات األخرى لألقسام الفنية للبنك: 
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 كشف خالصة الحركة اليومية للخزينة

 المقبوضات   المدفوعات
 المبلغ الحساب المبلغ الحساب

 80000 حسابات جارية 20000 جاريةحسابات 
 15000 ودائع ألجل 7000 حسابات توفير
 10000 ودائع توفير 25000 حسابات ودائع
 20000 بنوك محلية 18000 بنوك محلية

 2000 كمبياالت مخصومة 40000 البنك المركزي  
 1000 مصروفات مختلفة 10000 آالت وأجهزة
   3000  عموالت 

 
 

 المجموع

113000  
 

 المجموع

128000 
128000 113000 
241000 241000 

 

 له        كشف خالصة الحركة اليومية للمقاصة     منه     
 المبلغ الحساب المبلغ الحساب

 60000 حسابات جارية 40000 حسابات جارية
 30000 ودائع توفير 20000 ودائع توفير
 40000 ودائع ألجل 50000 ودائع ألجل
 40000 بنوك محلية 65000 بنوك محلية

 4000 البنك المركزي 27000 الفروع
 31000 الفروع 3000 البنك المركزي

 205000  205000 
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 كشف خالصة الحركة اليومية للعمليات األخرى
 المبلغ الحساب المبلغ الحساب

 40000 حسابات جارية 55000 حسابات جارية
 30000 توفيرودائع  30000 ودائع توفير

 1000 مصروفات 3000 إيرادات
 40000 حسابات مدينة 30000 حسابات مدينة

 30000 قروض 27000 قروض
 9000 كمبياالت 5000 كمبياالت

    

150000 150000 

  .المطلوب: إعداد سجل األستاذ المساعد
 
 

 الحـل:

 الموجودات 

3Bالرصيد الحالي 
4Bالحركة 

5B6 رصيد سابقBاسم الحساب 
 منه34B له

 الصندوق  500000 128000 113000 515000
 كمبياالت مخصومة 100000 5000 11000 94000

 حسابات جاري مدين 300000 30000 40000 290000
 قروض 400000 27000 30000 397000
 اآلالت 40000 10000 - 50000
 مصروفات 50000 - 2000 48000

    
 

1394000 196000 200000 1390000 
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 المطلوبات:
 

 الرصيد الحالي
 الحركة

35Bاسم الحساب رصيد سابق 
 منه له

 حسابات جارية 600000 105000 180000 675000
 ودائع ألجل 200000 75000 55000 180000
 ودائع توفير 100000 57000 7000 113000
 بنوك محلية 100000 83000 60000 77000
 الفروع 50000 27000 31000 54000
 البنك المركزي 40000 43000 4000 1000

 اإليرادات 200000 3000 - 197000
 العموالت 100000 3000 - 97000

     
     

1394000 400000 396000 1390000  

  
 :. إعداد سجل األستاذ العام 4

يعتبر سجل األستاذ العام هو السجل الرئيسي الذي يظهر فيه أرصدة الحسابات 
وبشكل إجمالي، ويتم الترحيل إليه من واقع اليومية العامة، حيث يتم النهائية 

ترحيل حركة كل حساب في صفحة خاصة به، ويتم ترصيد هذا السجل بنفس 
 طريقة ترصيد سجل األستاذ المساعد.

 
  . إعداد قائمة المركز المالي _الميزانية العمومية)5

يقوم قسم المحاسبة في نهاية كل فترة زمنية محددة وفي نهاية العام بإعداد 
قائمة المركز المالي وتشمل في جانبها كل من أرصدة الموجودات والحسابات 
المدينة والحسابات النظامية _األرصدة المدينة_، والمطلوبات والحسابات الدائنة 

 والحسابات النظامية _األرصدة  الدائنة_ 
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بالنسبة ألرصدة اإليرادات والمصروفات الظاهرة في سجل األستاذ العام أما 
وكذلك األستاذ المساعد فيتم إقفالها في نهاية الفترة في حساب اإليرادات 

 والمصروفات. 
 
 التطبيقات اآللية ألعمال قسم المحاسبة  •

تبين لنا فيما سبق دورة األعمال المحاسبية التي يقوم بها قسم المحاسبة، 
لمعرفة كيفية تطبيق هذه األعمال في ظل وجود الحاسب اآللي نورد فيما يلي و 

 دورة وٕاجراءات التطبيقات اآللية لألعمال المذكورة: 
أجهزة الحاسوب) المرتبطة (يستخدم كل بنك مجموعة من وحدات اإلدخال  .1

 بوحدة التحكم المركزية لتحديث أرصدة الحسابات أوال بأول 
ل عملياتها من واقع المستندات المؤيدة لها مستخدمة تقوم األقسام بإدخا  .2

البيانات األساسية المتعلقة بكل عملية مثل رقم الحساب، المبلغ، رمز 
 العملية، رمز العملة.

يتم تدقيق مخرجات العمل لهذه األقسام من قبل قسم المراجعة الداخلية   .3
 وٕاحالتها إلى قسم الحسابات العامة. 

تصنيف المستندات التي ترد إليه من األقسام إلى يقوم قسم المحاسبة ب  .4
 مجموعات مثل: 

 .عمليات تتعلق بالنقد  -
 .عمليات تتعلق بالمقاصة  -
 .عمليات أخرى من األقسام   -
 .تسويات جردية،  آخر العام، ومنتصف العام  -
يتم تصنيف العمليات المذكورة إلى عمليات مدينة وعمليات دائنة وتحليلها  .5

 .ا سواء كانت نقدية، ومقاصة أو عمليات أخرىحسب نوعية كل منه
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إجراء المطابقات الالزمة بين أرصدة الحسابات المذكورة وكشوفات مجاميع  .6
الحركة اليومية التي تصدر عن أقسام البنك في نهاية عمل كل يوم، وفي 
حالة وجود خطأ معين يتم التحري عن أسبابه، وفي حالة تعذر ذلك يرحل 

ق على أن يتم تسويته في صباح اليوم التالي مباشرة الفرق إلى حساب معل
وبعد االنتهاء من عملية المطابقة تحفظ المستندات في مكان آمن لدى قسم 

 المحاسبة.
 :تشمل عمليات المطابقة التقارير اآللية التالية   .7
  .تقرير الحركات اليومية المنفذة كل يوم -
 .تقرير ميزان حركة كل عمليه من العمليات  -
تقرير حركة أرصدة الحسابات لألستاذ العام وتشمل حسابات الموجودات   -

  .والمطلوبات والحسابات النظامية وحسابات النفقات واإليرادات.
 .تقرير حركة الحسابات في اليومية العامة   -
 .تقرير الحركات الملغاة   -
 .تقرير بالحسابات المدينة _المكشوفة)   -
 .Inter Branchوع تقرير حركة الحسابات مع الفر   -
تقرير (ميزان المراجعة) والتأكد من مطابقة مجموع الموجودات والمطلوبات  -

مع مراعاة التأكد من حركة ورصيد الشيكات المرتجعة وشيكات المقاصة 
 .وعدم وجود فروق مدينة أو دائنة في الميزان 

يجب على رئيس قسم المحاسبة القيام بمراجعة التقرير النهائي _ميزان  .8
 المراجعة) خاصة فيما يتعلق بالحسابات التي تتطلب عناية خاصة مثل

التأكد من ظهور أرصدة الحسابات حسب طبيعتها وعدم إجراء مقاصة بين  -
األرصدة المدينة والدائنة إال في األحوال التي تجيز ذلك وفقا لألعراف 

 المحاسبية. 
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طبيعتها  عدم استمرار ظهور أرصدة الحسابات الوسيطة والتعرف على  -
 وأسباب ظهورها. 

 مطابقة أرصدة الحسابات النظامية المدينة والدائنة.   -
الواردة من األقسام مع التقارير المعدة  اتمطابقة أرصدة حركات الحساب  -

 بقسم المحاسبة. 
  . وجود تواقيع جميع رؤوساء األقسام على أرصدة التقارير الواردة منهم  -
 . الت مع رصيد النقدية الفعلي يوميامطابقة أرصدة النقدية في السج  -
مطابقة أرصدة الحسابات (المستندات) ذات القيمة المادية مع أرصدتها   -

 الفعلية.
مطابقة أرصدة الحسابات المتبادلة بين المركز الرئيسي _اإلدارة العامة)   -

والفرع والتأكد من عدم وجود معلقات دائنة أو مدينة ودراسة أسبابها والعمل 
 . ى معالجة هذه المعلقات في حالة وجودهافورا عل

مطابقة أرصدة الحسابات مع المراسلين والتأكد من عدم استمرار وجود   -
 .معلقات دائنة أو مدينة والعمل على متابعة تسويتها أوال بأول 

التأكد من سالمة احتساب نسبة السيولة النقدية والسيولة القانونية وفقا   -
 . السلطة النقدية)لمتطلبات البنك المركزي (

التأكد من سالمة احتساب نسبة االحتياطي النقدي االلزامي وفقا لمتطلبات   -
البنك المركزي وٕاجراء التسويات الالزمة مع األرصدة المحتفظ بها لدى 

 البنك المذكور.
متابعة أرصدة البنك لدى البنك المركزي فيما يتعلق بالرصيد الواجب   -

البنك المذكور ألغراض المقاصة لتجنيب االحتفاظ به كحد أدنى لدى 
 .تحميل البنك بالغرامات أو الفوائد المدينة في حالة كشف الحساب 
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 التسويات الجردية وٕاعداد الحسابات الختامية •
يتطلب إعداد الحسابات الختامية في نهاية الفترة المحاسبية األخذ في االعتبار 

أرصدة الحسابات الظاهرة بسجالت إجراء التسويات الجردية الالزمة لكافة 
األستاذ العام والتي يتم في ضوئها إعداد ما يعرف بميزان المراجعة المبدئي، 
وبطبيعة الحال هنالك من الحسابات التي تستلزم إجراء الجرد الفعلي للتأكد من 
سالمة أرصدتها الفعلية ومطابقتها دفتريا ومن الحسابات من يستلزم إجراء 

لتعديل أرصدتها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل تسويات جردية 
مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات، مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ تحقق اإليراد، 
فضال عن مراعاة التطبيق السليم للقواعد المحاسبية الدولية فيما يتعلق بأسس 

) بشأن اإلفصاح 1ي رقم (إعداد الحسابات الختامية ومنها معيار المحاسبة الدول
) 7عن السياسات المحاسبية لدى إعداد تلك الحسابات، والمعيار الدولي رقم (

) بشأن المؤسسات 30بشأن إعداد قائمة التدفقات النقدية، والمعيار الدولي رقم (
 المالية المصرفية.

ت وهناك العديد من التسويات التي يتعين أخذها في االعتبار عند إعداد الحسابا
 الختامية المذكورة. 

 

 . مصروفات التأسيس: 1
يتعين إطفاء مصروفات التأسيس بتحميل الفترة المالية بنصيبها من هذه 

 .المصروفات
 مخصص نهاية الخدمة . 2

ويشمل األرصدة المستحقة للموظفين مقابل ترك الخدمة ورصيد اإلجازات 
األنظمة المعمول في المستحقة وأية مبالغ أخرى مستحقة للموظفين بموجب 

 .المصرف
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 مخصص الديون المشكوك فيها: . 3
يتعين على المصرف إجراء حصر شامل للديون المستحقة لصالحه على الغير 
وٕاجراء تصنيف لهذه الديون لتحديد حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وقد 

س جرت العادة على قيام البنك المركزي بإصدار تعاميم توضح الضوابط واألس
التي يتعين إجراؤها لدى تصنيف الديون ومن ثم تحديد المخصص الواجب 

 تكوينه لمقابلتها. 
 . مخصص هبوط أسعار األوراق المالية: 4

يجب على المصرف القيام بتحديد قيمة الهبوط في أسعار االستثمارات من 
 األوراق المالية التي بحوزته، ويتم ذلك بمراعاة الضوابط التي حددها معيار

 ) بشأن االعتراف والقياس والمعايير األخرى المتعلقة39المحاسبة الدولي رقم (
باإلضافة إلى الضوابط الصادرة عن سلطة النقد  الستثمارات،ا بمعالجة تلك

وذلك بهدف الوقوف بدقة على حجم الهبوط الفعلي  بشأن تكوين المخصصات
 ية لمقابلة هذا الهبوط.في االستثمارات ومن ثم تكوين المخصصات المالية الكاف

  
 مخصص إهالك األصول الثابتة: . 5

ويتم احتسابه وفق المعدالت المطبقة في البنك لمقابلة اإلهالك الفعلي في قيمة 
 .األصول بسبب االستخدام والتقادم 

 
 . مخصص الضرائب: 6

وهو المخصص الذي يتم تكوينه لمقابلة الضرائب المستحقة على المصرف وفقا  
أرباحه السنوية مع مالحظة أن يكون احتساب هذا المخصص بما يتفق  لصافي

مع األحكام الواردة في قانون ضرائب الدخل، بحيث يتم تعديل الربح المحاسبي 
بالزيادة والخفض بما يتالءم واألحكام الضريبية وصوال إلى قاعدة الربح 
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تكوين الخاضعة للضريبة والتي يتم في ضوئها تطبيق النسب الضريبية و 
 .المخصص الالزم لمقابلتها 

الوقوف على نتائج الجرد الفعلي لألصول الثابتة واألصول األخرى . 7
مثل جرد النقدية في الخزائن، جرد الكمبياالت بأنواعها  ذات القيمة المالية

المختلفة، جرد األوراق المالية، جرد حسابات الودائع الجارية واآلجلة، جرد 
وجود  عدم مع إجراء المطابقات الالزمة للتأكد من الخ … القروض والسلف

 فروقات بين األرصدة الدفترية واألرصدة الفعلية لهذه الموجودات.
  

مقدما والمصروفات المستحقة، وكذلك  تحديد المصروفات المدفوعة .8
اإليرادات المحصلة مقدما واإليرادات المستحقة سواء تعلقت بالفوائد أو العموالت 

 المدينة أو الدائنة أو اإليرادات والمصروفات األخرى. 
 
 القوائم المالية الختامية:  •

البيانات يقوم كل بنك في نهاية الفترة المالية بإعداد القوائم المالية مدعمة ب
 :اإليضاحية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي وتشمل 

  
وتتكون   Profit and lossقائمة الدخل (حساب األرباح والخسائر)  /أوالً 

 :قوائم الدخل من 
 . اإليرادات : تشتمل اإليرادات الرئيسية للمصرف على ما يلي: 1
 ة للعمالء. الفوائد المحصلة من عمليات اإلقراض والتسهيالت االئتماني -
العموالت المحصلة التي يتحصل عليها المصرف مقابل خدماته التي  -

  .يقدمها للعمالء مثل األجيو نظير تقديم خدمة خصم األوراق التجارية
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إيرادات االستثمارات: وتتمثل في إيرادات األسهم والسندات المملوكة للبنك   -
 لقوائم المالية.ومدى اتفاق تاريخ استحقاق الفائدة مع تاريخ إعداد ا

وبالنسبة إليراد األسهم، فيتم قيدها عند التحصيل ألنه من الصعب تحديد  -
إال بعد نهاية السنة المالية وتحديد  المستثمر فيها نتيجة أعمال الشركة

لذلك ال يتم قيد قيمة أرباح األسهم إال عند  ،األرباح وسياسة توزيعها
 .تحصيلها نقدا 

والقيمة البيعية لهذه  الدفتريةثل في الفرق بين القيمة بيع األوراق المالية ويتم -
 .األوراق

 . المصروفات: تشمل المصروفات الرئيسية للمصرف ما يلي :2
وهـي الفوائـد المدفوعـة للعمـالء مقابـل _ودائـع ألجـل، تـوفير  الفوائد المدينة: -

حســابات جاريــة دائنــة) وهنــا يقــوم المصــرف بعمــل حســاب للفوائــد المســتحقة 
 لصالح عمالئه التي لم يحل ميعاد دفعها بعد. 

العمولة المدفوعة إلى المصارف أو بعض األفراد مقابل خدمات يؤدونها   -
 للمصرف. 

واإلدارية وتتمثل في جميع األعباء التي يتحملها المصروفات العمومية   -
…. المصرف كالمرتبات واإليجارات، والقرطاسية، البريد، الهاتف، المياه،

 مع مراعاة إجراء التسويات الجر دية لها. 
 .استهالك األصول الثابتة  -
خسائر بيع األوراق المالية: تنتج إذا تم بيع األوراق المالية المملوكة   -

  الدفترية.للمصرف بأقل من قيمتها 
المخصصات/ مخصص الديون، مخصص هبوط أسعار االستثمارات، أية   -

 مخصصات أخرى . 
 ) نموذجا لحساب األرباح والخسائر13ويوضح الشكل المرفق رقم (
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 خل (أرباح وخسائر) للبنك) حساب الد13نموذج رقم (
 

 البيان مدين دائن
××  

12Bالفوائد الدائنة 
××  

13Bالعموالت الدائنة 
 مجموع اإليرادات  ××
 يطرح:الفوائد المدينة ×× 
 العموالت المدينة ×× 
××  

14Bصافي الفوائد والعموالت 
 إيراد رسوم معامالت وخدمات  ××
 إيراد االستثمارات وعوائد محافظ مالية  ××
 فروقات عمالت أجنبية  ××
 إيرادات أخرى  ××
 مجموع اإليرادات  ××
مصاريف إدارية وعمومية (بما في ذلك إطفاء مصروفات  ×× 

 التأسيس واستهالك أصول الثابتة)
 صافي الربح قبل خصم الضريبة  ××
 ضريبة الدخل المستحقة  ××
 صافي الربح بعد الضريبة  ××

 
 Balance  Sheet قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) /ثانياً 

تتمثل عناصر قائمة المركز المالي في جانبين، األول هو جانب األصول 
(الموجودات) ويتم ترتيب وتبويب عناصر هذا الجانب حسب درجة سيولة كل 
عنصر منها بحيث تبدأ بالعنصر األكثر سيولة ثم األقل وهكذا ويعود السبب 

ذلك إلى درجة األهمية لعنصر السيولة في عمل المصرف باعتبارها  في
 العنصر الحاسم في أداء العمل.
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أما الجانب اآلخر فهو جانب الخصوم وهو يتضمن كافة العناصر التي تشكل 
التزاما على المصرف، ويتم ترتيب ورودها في هذا الجانب حسب درجة سيولتها 

و الحسابات الجارية تتصدر دائما أول أيضا، لذلك نجد الودائع الجارية أ
العناصر في جانب الخصوم بالنظر إلى ما تتميز به من سيولة سريعة، وفيما 

 يلي بيان بأهم العناصر التي تتضمنها الميزانية.
 

  :جانب األصول •
 النقدية: وتشمل النقد في الخزينة ولدى البنوك  -
 محفظة األوراق المالية وتشمل االستثمارات في األسهم والسندات   -
 كمبياالت مخصومة  -
 حسابات جارية مدينة  -
 قروض وسلف  -
 موجودات ثابتة (بالصافي)  -
 موجودات أخرى  -
 الحسابات النظامية (كمرحلة ثانية بعد تجميع الميزانية) -
 

 جانب الخصوم: •
 حسابات جارية -
 ودائع آجلة -
 يرودائع بإشعار وتوف -
 ودائع البنوك -
 تأمينات نقدية  -
 مخصصات مختلفة  -
 مطلوبات أخرى -
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 حقوق المساهمين -
 الحسابات النظامية (كمرحلة ثانية بعد تجميع الميزانية) -

 ) نموذجا لقائمة الميزانية العمومية 14ويوضح الشكل رقم (

 
 ) قائمة الميزانية العمومية 14الشكل رقم (

 
 (الموجودات)األصول  المطلوبات وحق الملكية
  أصول متداولة  مطلوبات متداولة
  النقدية  إيداعات عمالء(جارية)

  نقدية في بنوك محلية  ودائع توفير
  نقدية في بنوك أجنبية  ودائع ألجل

  نقدية في البنك المركزي  ودائع لبنوك أخرى 
  قروض وتسهيالت ممنوحة للعمالء  تأمينات نقدية مقبوضة

  معادن ثمينة للمتاجرة  مستحقةمصروفات 
  أوراق تجارية مخصومة  إيرادات محصلة مقدما

  استثمارات قصيرة أجل (أوراق مالية)  مطلوبات طويلة األجل
  تأمينات لدى الغير  إيداعات وقروض طويلة األجل

  مصروفات مقدمة  سندات صادرة عن البنك
  إيرادات مستحقة  مخصصات

  قرطاسية ومطبوعات  فيها مخصص ديون مشكوك
  استثمارات طويلة األجل  مخصص توفير العاملين

  استثمارات طويلة األجل  مخصص هبوط أوراق مالية
  استثمارات في شركات تابعة وعقارات   مخصص ضريبة الدخل
  أصول ثابتة  حقوق الملكية

مخصصات -أثاث وتركيبات (  رأس المال المدفوع
 استهالك)

 

  مخصص استهالك)-أجهزة مكتبية(  احتياطات إجبارية
  مخصص استهالك)-مباني(  احتياطات اختيارية
  أراضي  أرباح غير موزعة

  أصول أخرى  
  مصاريف تأسيس غير مطفأة  

  إجمالي األصول  إجمالي الخصوم والملكية
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  حسابات نظامية لها مقابل  حسابات نظامية دائنة لها مقابل

تعهدات عمالء مقابل اعتمادات   تعهدات بنك: اعتمادات وقبوالت
 وقبوالت

 

  تعهدات عمالء مقابل كفاالت   تعهدات بنك مقابل كفاالت 
أصحاب أوراق مالية وتجارية 

 بضمان تسهيالت
أوراق مالية وتجارية لضمان  

 تسهيالت
 

أصحاب أوراق تجارية برسم 
 التحصيل

 أوراق تجارية برسم التحصيل  

  اإلجمالي  اإلجمالي

 
  :قائمة التدفق النقدي ًا/ثالث

حيث أن المصرف يستخدم نظام االستحقاق في المحاسبة، ونظرا للحاجة إلى 
معرفة األموال الداخلة والخارجة والناتجة عن النشاط خالل الفترة، فقد بدأ 

مكمل للحسابات الختامية لغرض تحقيق االهتمام نحو إعداد تلك القائمة كجزء 
 عدة أهداف أهمها:

مساعدة المستثمرين واألطراف ذوي العالقة من مستخدمي القوائم المالية  -
على فهم المقدرة المالية المستقبلية للمؤسسة بما في ذلك مقدرتها على 

 الوفاء بالتزاماتها. 
أساس معرفة حجم االختالف بين صافي الربح المحدد للفترة على  -

 االستحقاق والتدفق النقدي  المحصل. 
 تقييم التغييرات التي تحدث في الهيكل المالي للمؤسسة.   -
ويتم إعداد هذه القائمة على أساس تقسيمها إلى ثالثة مراحل لقياس  -

 التدفقات النقدية وهي.
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، وتشمل التعديل في صافي  -

األرباح بالعناصر غير النقدية، والتغيرات التي طرأت على عناصر 
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الموجودات والمطلوبات المنتجة للدخل (أي التي تدخل في تحديد صافي 
 الربح أو الخسارة)

شمل التدفقات النقدية صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية، وت  -
الناتجة عن العمليات االستثمارية المتعلقة باقتناء األصول الثابتة واألوراق 

 المالية أو التخلص منها وتأسيس الفروع. 
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية وهي تلك الناتجة عن   -

دها عمليات القروض طويلة األجل التي يتحصل عليها البنك، ويقوم بسدا
) 15باإلضافة إلى التغيرات في حقوق الملكية، ويوضح الشكل المرفق رقم (

 لقائمة التدفق النقدي. باألرقام نموذجا
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 ) قائمة التدفق النقدي لبنك تجاري15نموذج رقم (
 

 بنود التدفق النقدي القيمة بالدينار القيمة بالدينار
 صافي الربح للفترة المالية 1.500.000 
 تضاف: المصروفات غير النقدية من استهالك ومخصصات 150.000 
 

1.650.000 
مجموع التدفق النقدي من العمليات قبل التغير في الموجودات 

 والمطلوبات
 االئتمانيةموجودات ال(الزيادة) أو النقص في  250.000 
 (الزيادة) أو النقص في الموجودات األخرى )350.000( 

 الزيادة (النقص) في الحسابات الجارية وودائع التوفير واألجل  )200.000( 

 100.000 
الزيادة (النقص) وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية 

 والتأمينات
 مجموع صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل   1.450.000

 (شراء) بيع أصول ثابتة )400.000( 

 وأوراق مالية(شراء) بيع استثمارات  )600.000( 

 تأسيس فروع جديدة )200.000( 

 مجموع صافي التدفق النقدي من عمليات االستثمار  )1200000(

 الزيادة (النقص) في القروض من البنك المركزي 750.000 

 أرباح موزعة )150.000( 

 مجموع صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل   600.000
 النقدي من كافة العملياتصافي التدفق   850.000

 رصيد النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك في بداية السنة  3.000.000

3.850.000  
رصيد النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك في نهاية 

 السنة
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 قائمة التغير في حقوق المساهمين: /رابعاً 

والتغيرات التي وهي القائمة التي تظهر أرصدة حقوق المساهمين أول الفترة 
طرأت عليها خالل الفترة سواء ألغراض زيادة رأس المال أو زيادة االحتياطيات 

 المكونة أو تخفيض رأس المال، واألرباح المدورة.
وباإلضافة إلى ما سبق يقوم المصرف أيضا وضمن متطلبات عرض القوائم 

رباح حيث السابقة على الهيئة العامة للمساهمين تقديم مقترح حول توزيع األ
يقوم مجلس إدارة البنك المقترح المذكور إلى الهيئة العامة للمساهمين لمناقشته 

  :وٕاقراره ويتضمن هذا الحساب ما يلي
 
احتساب االحتياطي القانوني وهو نسبة معينة يتم حسابها واستقطاعها من  •

األرباح لغرض تدعيم رأس مال البنك، ويستمر المصرف في استقطاعه 
بلغ رصيده المتجمع ما يعادل رأس مال البنك (حساب قانون إلى أ ن ي
 الشركات) 

احتساب االحتياطي االختياري وهو حسب النظام الداخلي للبنك مثل  -
الخ__ …احتياطي عام أو احتياطي مخاطر مصرفية أو احتياطي طوارئ

 وهو أيضا عبارة عن نسبة معينة تستقطع من األرباح السنوية. 
اإلدارة وهي نسبة معينة يتم صرفها ألعضاء  مكافآت أعضاء مجلس -

المجلس مقابل إشرافهم ومتابعتهم ألوضاع البنك وحضورهم جلسات 
 االجتماع الدورية للمجلس.

األرباح المقترح توزيعها على المسلمين وهي نسبة معينة من األرباح التي  -
يتقرر توزيعها على المساهمين في ضوء مقترحات مجلس اإلدارة وموافقة 

 الهيئة العامة للمساهمين 
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األرباح المتبقية (المدورة) وهي األرباح التي يتم احتجازها من األرباح الكلية  -
ن حقوق المساهمين بهدف تدعيم المركز المالي وال يتم توزيعها وتبقى ضم

 للمصرف. 
 

 ) نموذجا لحساب التوزيع المقترح16رقم ( تاليويوضح الشكل ال
 حساب توزيع األرباح لبنك تجاري _كمثال افتراضي_

 
 القيمة المدين القيمة الدائن

صافي الربح بعد 
 الضريبة

 700.000 %10احتياطي إجباري 7.000.000

 1.400.000 %20اختياري احتياطي   
 70.000 %1مكافأة مجلس اإلدارة   
 3.500.000 أرباح موزعة للمساهمين  
 1.330.000 عائد متبقي _الرصيد)  
 7.000.000  7.000.000 

 
 مثال تطبيقي حول إعداد الحسابات الختامية:

فيما يلي أرصدة ميزان المراجعة المستخرج من حسابات البنك التجاري 
  31/12/2013الفلسطيني بتاريخ 

 ميزان المراجعة
 900000  نقدية في الصندوق

نقدية لدى البنك المركزي والبنوك 
 األخرى

 1200000 

  3000000 رأس المال
  100000 احتياطي قانوني

 60000  فوائد مدينة
  200000 دائنةفوائد 

 20000  عموالت مدينة
  100000 عموالت دائنة

 300000  أوراق تجارية مخصومة
 2000000  سلف وقروض

 200000  محفظة أ. المالية
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  200000 قرض المصرف المركزي
  100000 ودائع التوفير

  1000000 حسابات جارية دائنة
  300000 حسابات ودائع ألجل
 100000  أصول ثابتة/آالت
 100000  أصول ثابتة / أثاث
 170000  مصروفات إدارية
  50000 إيرادات استثمار

 5050000 5050000 

 

 :فإذا علمت ما يلي

 .% 10يستهلك األثاث واآلالت بمعدل  .1
دينار، وفوائد دائنة مستحقة  15000هناك فوائد مدينة مستحقة بـ   .2

 دينار.  100000
دينار، وعموالت دائنة مستحقة  5000هناك عموالت مدينة مستحقة بـ   .3

 دينار. 20000
 دينار. 50000لم يتم احتساب مرتبات شهر ديسمبر بقيمة   .4
 دينار.  20000يراد تكوين مخصص هبوط أسعار أ. مالية بقيمة   .5
 

 / إثبات القيود الالزمة للتسويات في نهاية السنة المالية 1: المطلوب
 / إعداد حساب األرباح والخسائر والميزانية العمومية 2  
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 الحـل:
 قيود التسويات الجردية:   /أوالً 

 من حـ / أ . خ  100000 
 إلى حـ / مخصص إهالك اآلالت  100000  
 من حـ / أ . خ  100000 
 إلى حـ / مخصص إهالك األثاث  100000   
 من حـ / فوائد مدينة  15000 
 ـ / فوائد مدينة مستحقةإلى ح 15000  
 من حـ / عموالت مدينة  5000 

 إلى حـ / عموالت مدينة مستحقة  5000
 من حـ / مصروفات إدارية وعمومية 50000 
 إلى حـ / مرتبات مستحقة 50000  
 من حـ / أ . خ  20000 
  إلى حـ / مخصص هبوط أ أسعار أوراق مالية  20000  

 مستحقةمن حـ / فوائد دائنة  100000        
 إلى حـ / فوائد دائنة  100000  
  من حـ / عموالت دائنة مستحقة 20000 

 إلى حـ / عموالت دائنة   20000
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  :إعداد حساب األرباح والخسائر والميزانية /ثانياً 
 31/12/2013عن السنة المالية المنتهية في  حـ/ األرباح والخسائر . أ

 
 75000 فوائد مدينة 300000 فوائد دائنة

 25000 عموالت مدينة 120000 عموالت دائنة
 220000 م. إدارية 50000 إيرادات استثمار

 10000 مخصص إهالك اآلالت  
 10000 مخصص إهالك األثاث  
 20000 مخصص هبوط أ. مالية  
 110000 صافي الربح  
 470000  470000 

 
 31/12/2013المركز المالي في  ب.         

   النقدية  الودائع
  900000 نقدية في الصندوق 100000 ودائع جارية
 2100000 1200000 نقدية لدى المركزي 300000 ودائع ألجل
أوراق تجارية  100000 ودائع توفير

 مخصومة
 300000 

قرض المصرف 
 المركزي

  200000 محفظة أ. المالية 200000

مخصص هبوط أ   
 مالية

)20000( 180000 

 2000000  سلف وقروض  
   أرصدة مدينة  أرصدة دائنة

  100000 فوائد دائنة مستحقة 15000 فوائد مدينة مستحقة
عموالت مدينة 

 مستحقة
عموالت دائنة  5000

 مستحقة
20000 120000 

    50000 مصروفات مستحقة
   أصول ثابتة  حقوق الملكية
  100000 آالت 3000000 رأس المال

 90000 )10000( المخصص  
  100000 أثاث 100000 احتياطي قانوني
 90000 )10000( مخصص 110000 أرباح مرحلة
 4880000  المجموع العام 4880000 المجموع العام
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 أسئلة وتمارين
 
ما هي أهم التسويات الجردية  التي يقوم بها البنك، اذكرها مع إيضاح  .1

 ؟أمثلة منها
 ما هي المخصصات التي يتعين على البنك احتسابها ولماذا ؟   .2
 ؟ لماذا يقوم البنك بإعداد التسويات الجردية في نهاية العام  .3
 ؟ ماذا تعرف عن قائمة التدفقات النقدية  .4
 .أجب بنعم أم ال عن الجمل التالية:  .5
تظهر الزيادة في القروض والسلف الممنوحة ضمن قائمة التدفق النقدي في  -

 الجزء األول الخاص بالعمليات التشغيلية 
تظهر الزيادة في القروض التي يتحصل عليها البنك من البنك المركزي   -

  .ضمن قائمة التدفق النقدي في الجزء الخاص بعمليات التشغيل
 س إدارة البنك التجاري.يحدد القانون مكافآت أعضاء مجل  -
إن إعداد قائمة التدفق النقدي هي إحدى متطلبات القانون ضمن   -

 .الحسـابات الختامية للبنك
يتم إعداد حساب األرباح والخسائر في البنك بهدف توضيح المبالغ   -

 المطلوب توزيعها من األرباح 
الحسابات النظامية هي الحسابات التي تظهر في الجزء الثاني من   -

الميزانية للبنك وتتعلق باألنشطة واألعمال تحت التنفيذ وتشكل التزاما غير 
  .مباشر على البنك

أن إعداد الحسابات الختامية للبنك ضرورة متعارف عليها مع أهمية   -
اإلفصاح واإلعالن عن هذه الحسابات وال يجوز نشرها إال بعد عرضها 

  .مينوالموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمساه
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تفرض القوانين في بعض الدول مثل دائرة ضريبة الدخل، والسوق المالي   -
والبنك المركزي، والهيئات المهنية قواعد محددة إلعداد الحسابات الختامية 

 للبنك. 
إذا وجدت نقود في الخزينة تجاوز الرصيد الدفتري يتم تسويته في حساب   -

  .ت المدةمعلق إلى حين معرفة السبب وتسويته مهما طال
يجب عمل مخصصات لمقابلة الهبوط في قيمة األوراق المالية سواء كانت  -

  .مملوكة لغرض االقتناء أو المتاجرة
فيما يلي األرصدة المستخرجة من سجالت األستاذ العام ألحد  .6

  31/12/2013المصارف التجارية بتاريخ 
 

 أرصدة مدينة أرصدة دائنة اسم الحساب
 5700000 - نقد الخزينة

 3000000 - نقد لدى المصرف المركزي
 - 15.000.000 رأس المال

 - 150.000 احتياطي قانوني
 - 700000 قرض المصرف المركزي

 - 10.000.000 ودائع ألجل
 - 40.700.000 ودائع جارية

 2000000 - أوراق تجارية مخصومة
 1500000 - أصول ثابتة (أثاث_

 2000000 - وأجهزة_أصول ثابتة (آالت 
 52000000 - سلف وقروض للعمالء
 1850000 - محفظة األوراق المالية

 100000 - فوائد مدينة
 50000 - عموالت مدينة
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 - 3400000 فوائد دائنة
 - 200000 عموالت دائنة

 - 50000 إيرادات استثمارات
 2000000 - مصروفات عمومية وٕادارية

 70200000 70200000 
 

 فإذا علمت ما يلي:
دينار وفوائد دائنة مستحقة بـ  20000هناك فوائد مدينة مستحقة تقدر بـ  .1

 دينار. 30000
 . 200000لم يتم احتساب مرتبات شهر ديسمبر بقيمة   .2
 دينار.  40000توجد إيرادات استثمارات مستحقة بقيمة   .3
 دينار.  20000يراد تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بقيمة   .4
% 25% سنويا، واآلالت واألجهزة بمعدل 20يستهلك األثاث بمعدل   .5

 سنويا. 
 

في  إعداد حساب األرباح والخسائر والميزانية العمومية المطلوب/
31/12/2013. 

 
. فيما يلي األرصدة المستخرجة من دفتر األستاذ العام ألحد المصارف 7

 . 31/12/2013التجارية في 
 

 أرصدة مدينة أرصدة دائنة الحساب
 600000  نقد في الخزينة

 100000  نقد لدى البنك المركزي
  5000000 رأس المال

  2000000 احتياطي قانوني
  2000000 ودائع ألجل
  9800000 ودائع جارية
 1000000  أوراق تجارية

 1500000  أصول ثابتة "مباني"
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 500000  أصول ثابتة "أثاث ومعدات "
 13500000  سلف وقروض

 2000000  محفظة األوراق المالية
 700000  فوائد مدينة

 100000  عموالت مدينة
  1200000 فوائد دائنة

  600000 عموالت دائنة
  200000 إيرادات استثمارات

 1000000  مصروفات عمومية وٕادارية
  100000 مخصص إهالك المباني

  100000 مخصص إهالك األثاث والمعدات
 21.000.000 21.000.000 

 

 : فإذا علمت أن

دينار والفوائد الدائنة المستحقة  100000الفوائد المدينة المستحقة قد بلغت  .1
 دينار  250000بلغت 

 دينار.  50000لم يتم دفع أجور شهر ديسمبر بقيمة   .2
 دينار.  150000هناك إيرادات استثمارات بقيمة   .3
 دينار. 30000يراد تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بقيمة   .4
 % سنويا. 10%  سنويا واألثاث والمعدات بواقع 5تستهلك المباني بواقع   .5
 

 :المطلوب
إعداد حساب األرباح والخسائر  عن الفترة المالية المنتهية في  .1

  .م31/12/2013
 .م31/12/2013إعداد الميزانية العمومية للبنك كما تظهر في   .2
 



 

 

 
  

16 

 لسادس عشرالفصل ا
 احملاسبة يف البنوك اإلسالمية
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 المي.ـــــــــــــــــــــــــــك اإلســــــــــــــــــــــــــــــائص البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص 

 .مجاالت توظيف األموال وأساليب قياس الربح في البنك اإلسالمي 

 المي.ـــــــــك اإلســـــــــــــــــــــاح في البنــــــــــــــــــــــــــع األربــــــــــــــــــتوزي 

 عـــــينزيع األرباح بين البنك والمودي حول تو ــــــــال تطبيقـــمث. 

 ارين.ـــــــــــــــــــــــــــــــــئلة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 

 

 لسادس عشرالفصل ا
 احملاسبة يف البنوك اإلسالمية
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 الفصل السادس عشر
 المحاسبة في البنوك اإلسالمية

 

 ة:ـمقدم •
سبق تعريف البنك بأنه منشأة مالية تقوم بـدور الوسـيط بـين رؤوس األمـوال التـي 

 تبحث عن االستثمار وبين االستثمار الذي يبحث عن التمويل.  
هو مؤسسة مصرفية أيضا تعنى بتجميع األموال وتوظيفها  والبنك اإلسالمي:

ق العدالة يحقتخدم تكافل المجتمع اإلسالمي و يفي نطاق الشريعة اإلسالمية بما 
في التوزيع مع اجتناب التعامل بالربا وتحقيق الربح الحالل عن طريق التنمية 

ن فإاالقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على المساهمين والمودعين، لذلك 
 من األهمية التعرف على خصائص هذا البنك.

 
 خصائص البنك اإلسالمي: 

 استبعاد التعامل بالربا:  /أوالً 

ي كلمـة الربــا النمـاء والزيـادة فــي الشـيء ولكـن بصــورة محرمـة شـرعا وقــد تعنـ
 يظهر بعدة أشكال هي:   

 ربا الديون:  . 1
 ىوهــو الزيــادة فــي أصــل الــدين مقابــل الــزمن أو األجــل وبالتــالي فــإن عناصــره هــ

الزيـــادة فـــي أصـــل الـــدين)  وهـــو مـــا كـــان يعـــرف ســـابقا بربـــا  –األجـــل  –(الـــدين 
كان متداوال فـي الجاهليـة وفـي بدايـة صـدر اإلسـالم حتـى نـزول الجاهلية، أي ما 

 وله صورتان: القرآن الكريم بتحريمه 
ــى: أن يتفــق المتعاقــدان (الــدائن والمــدين) علــى المداينــة مــع زيــادة  الصــورة األول

مشروطة في العقـد سـواء كانـت كميـة معلومـة، أو قـدرا منسـوبا إلـى أصـل الـدين، 
ريـق الصـفة بـأن يسـلف أحـدهما قمحـا مـن نـوع معـين كما قد تكون الزيـادة عـن ط
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ويعيــده بــنفس وزنــه أو كيلــه ولكــن بصــفة أجــود " أي أنــه الزيــادة المشــروطة فــي 
 الدين مقابل األجل) . 

هي عند حلول أجل الدين والذي قد يكون سببه معاملة مشروعة  الصورة الثانية:
كــــــالبيع والشــــــراء( معاملــــــة غيــــــر ربويــــــة) أو غيــــــر مشــــــروعة أصــــــال كــــــالقروض 
المشروطة بالزيادة (معاملـة ربويـة) فعنـد حلـول األجـل وعجـز المـدين عـن السـداد 

ابــل بخيــر الــدائن المــدين بــأن  يــدفع مــا عليــه مــن الــدين أو أن يزيــد فــي قيمتــه مق
 زيادة األجل. ويعد هذا النوع من الربا محكوم بقاعدة (تقضي أم تربي).  

 
  ربا البيوع:. 2

 وهو بيع األصناف المتحدة في الجنس متفاضلة أو نسيئة، وله صورتان: 
ربا الفضل وهو بيع نفس الجنس من الصنف مع زيادة أحدهما  الصورة األولى:

 على اآلخر بسبب الجودة.  
ربـا النسـيئة وهـو بيـع نفـس الجـنس مـع األجـل ألحـدهما كمـا فـي  الثانية:الصورة 

 حالة بيع كيلو من سلعة معينة حاضر بكيلو من نفس السلعة آجل. 
 والسر في تحريم هذا النوع من الربا هو اآلتي:   

 سد الذرائع التي قد تسلك للتوصل إلى الربا.  -
 بقيمة سلعهم الحقيقية،  حماية جمهور المستهلكين بسبب جهل العديد منهم  -
أن بيـع جــنس بــآخر مؤجــل قــد يلحــق الضــرر بأحــد الطــرفين نتيجــة التقلبــات   -

 في األسعار.
 

 االلتزام بقاعدة الحالل والحرام والتوجيه الصحيح الستخدامات األموال:  /ثانياً 

يراعي البنك اإلسالمي في تطبيقاته قاعدة الحالل والحرام ويشمل ذلك كافة 
لمصرفية من تلقي الودائع واستثمارها، والخدمات التي يقدمها حيث معامالته ا

 يتم التركيز على األسس التالية في التعامل: 
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توجيــه االســتثمار وتركيــزه فــي دائــرة اإلنتــاج للســلع والخــدمات التــي يحتاجهــا  -
 المجتمع.

تحري مبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر للعائـد، وحشـد   -
 نحو استثمارات هادفة. المدخرات

 
 الدور االجتماعي للبنوك اإلسالمية: /ثالثاً 

يســتمد البنــك اإلســالمي مــنهج عملــه مــن الشــريعة اإلســالمية، ويحــرص علــى أن 
يعطــي المثــل الحــي والقـــدوة الحســنة فــي تجســيد القـــيم والمبــادئ اإلســالمية واقعـــًا 

والعمـــل علـــى تعزيـــز عمليــًا، والمســـاعدة علـــى تحقيــق المصـــالح الكليـــة للمجتمــع، 
القيم الروحية والخلقية فيه، وتوثيق أواصر الترابط بين أبناءه، ويظهر ذلك بشكل 

  واضح في األنشطة المتمثلة في
مـــنح القــــروض الحســـنة للمحتــــاجين لهـــا، مــــع أداء فريضـــة الزكــــاة إرســـاء لمبــــدأ  

، ا بيـنهمالتكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي بما يحقق الترابط والتراحم فيم
 وتقديم التبرعات والسماحة في التعامل خاصًة مع المعسرين.

 
 العمل بالقاعدة الفقهية الغنم بالعزم:  /رابعاً 

يقوم العمل في المصرف اإلسالمي على أساس القاعـدة المعروفـة (الغـنم بـالغرم) 
أي أن الفوز والكسب البد أن يقابله أعباء وواجبـات وتضـحيات، فـال كسـب دون 

عمــل، وال مــال دون عمــل، مصــداقا لحــديث الرســول عليــه الســالم ( حفــت جهــد و 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)، وقوله تعالى في باب الحرب علـى الربـا " 
يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقـى مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنين فـإن لـم تفعلـوا 

 .فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله"
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 توظيف األموال وأساليب قياس الربح في البنك اإلسالمي:مجاالت  •

يوظف البنك المـوارد الماليـة المتجمعـة لديـه (بالعملـة المحليـة وبعمـالت أجنبيـة ) 
فــــي الســــوق المحليــــة مــــن خــــالل الصــــيغ الشــــرعية األكثــــر مالئمــــة ألحــــوال هــــذه 

 السوق.
المضــــاربة ، وهــــي تمويــــل المرابحــــة ، وتمويــــل المشــــاركة المتناقضــــة ، وتمويــــل 

والتأجير المنتهي بالتمليك، والبيع بالتقسيط ، كما يقوم البنك باالستثمار المباشـر 
 في مختلف المشاريع .

وهذا تعمل البنوك اإلسالمية دائمًا على تطوير هذه الصيغ وتحديثها حتـى تتسـع 
لحاجــات المجتمــع ومقتضــيات الحيــاة االقتصــادية المعاصــرة ، مســتندة فــي ذلـــك 

ء هيئـــــة الرقابـــــة الشـــــرعية علـــــى األســـــئلة والتســـــاؤالت التـــــي توجـــــه إليهـــــا إلـــــى أرا
بالخصوص، والتي بدورها تستند في اإلجابة عليها إلـى البحـث والتنقيـب فـي فقـه 
المعــامالت اإلســالمية. وفــي هــذا المقــام، ســيتم التعــرض لكــل صــيغة مــن الصــيغ 

 المشار إليها، وتطبيقاتها المختلفة في البنوك اإلسالمية .

 
 التمويل بالمرابحة:  /أوالً 

 المرابحة: 
عــرف القــانون هــذه الصــيغة، علــى أنهــا " قيــام البنــك بتنفيــذ طلــب المتعاقــد معــه 
على أساس شراء األول ما يطلبه الثـاني بالنقـد الـذي يدفعـه البنـك كليـا أو جزئيـا، 
وذلــك مقابــل التــزام الطالــب بالشــراء مــا أمــر بــه وحســب الــربح المتفــق عليــه عنــد 

 بتداء ".اال
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ويمكــن تبســيط هــذا المفهــوم بــالقول، أن بيــع المرابحــة يعنــي أن يطلــب أحــدهم ( 
اآلمــر بالشــراء) مــن البنــك أن يشــتري لــه ســلعة مــا، مــع التزامــه بشــراء مــا أمــر بــه 

 بربح متفق عليه منذ البداية .
ومـــن الناحيـــة التعاقديـــة، عمليـــة المرابحـــة إبـــرام عقـــدين متالحقـــين ، يتفـــق البنـــك 

مر بالشراء في العقد األول على مواصـفات السـلعة موضـوع العقـد ، والـربح ، واآل
 والتأكيد على االلتزامات المتقابلة بين الطرفين . 

أما العقد الثاني فهو عقد بيع السلعة إلى اآلمر بالشراء، والذين يتم إبرامه بعد 
 اء.تملك البنك للسلعة، وبعد أن يصبح جاهزا لتسليمها إلى اآلمر بالشر 

 هـذا وتبـدأ عمليـة المرابحـة مـن خــالل وعـد يقدمـه العميـل للمصـرف لشـراء الســلعة
بـــــثمن مؤجـــــل أعلـــــى ممـــــا اشـــــتراه المصـــــرف، حيـــــث يشـــــتري المصـــــرف الســـــلعة 
للعميـــل(اآلمر بالشـــراء) وبيعهـــا لـــه بعـــد زيـــادة فـــي الـــثمن علـــى ان يكـــون الســـداد 

 البيع:   ومن شروط هذا مؤجال، ويعتبر هذا البيع أحد بيوع األمانة 
 أن يكون المشتري على علم تام بالثمن األول للسلعة. .1
أن يكون مقدار الربح معلوم، ألن الجهالة فيه تفضي إلى النزاع ممـا يـؤدي   .2

 إلى فساد العقد. 
أن ال يكــون الــثمن فــي العقــد األول مقــابال بجنســه مــن أمــوال الربــا كمــا لــو   .3

 اشترى السلعة بجنسها قمح مقابل قمح، فال يجوز بيعه بجنسه مرابحة. 
أن يكــون رأس المــال مــن المثليــات كــالمكيالت والموزونــات والعــدديات وبيــع  .4

رف المرابحــــة مــــن البيــــوع التــــي انتشــــر اســــتخدامها بشــــكل ســــريع فــــي المصــــا
وأصـــــبحت هـــــذه العمليـــــة أوســـــع نطاقـــــا مـــــن بـــــاقي العمليـــــات األخـــــرى مثـــــل 
المضاربة والمشاركة وغيرها والتـي تعتبـر األسـاس فـي المعـامالت اإلسـالمية 

 والتي يجب أن تعمل وتتوسع بها المصارف أيضا.
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 لبه تنفيذ هذين العقدين ما يلي :وأهم ما يتط
البنــك فــي مجــال المرابحــة تحديــد مواصــفات الســلعة المطلوبــة: ويتعامــل  -1

بجميــــع الســــلع، باســــتثناء الســــلع المحرمــــة شــــرعا، والســــلع التــــي تشــــمل علــــى 
محظـــور شـــرعي أو شـــبهة شـــرعية، كمـــا يتجنـــب التعامـــل بـــبعض الســـلع ذات 

 الطبيعة الخاصة وسريعة العطب.
تحديد الربح: يتم تحديد الربح من الناحية العملية بنسبة من تكلفة المبيع  -2

ك باالتفــاق مــع اآلمــر بالشــراء ، وهــذه النســبة تــزداد طرديــا مــع (الســلعة) وذلــ
 طول فترة تسديد ثمن البيع. وفقا لما أجازته الفتاوى الشرعية بالخصوص.

تمليك البنك للسلعة: وهو شرط أساسـي مـن شـروط صـحة عقـد المرابحـة  -3
من الناحية الشرعية .وفقا للفتاوى الشـرعية، فـإن عمليـة التملـك تأخـذ األشـكال 

 -لتالية حسب الحال:ا
بالنســبة للســيارات والعقــارات التــي لهــا دوائــر تســجيل رســمية، يــتم تملكهــا مــن  -

خالل تسـجيلها باسـم البنـك لـدى الـدائرة الرسـمية المختصـة، ويـدفع البنـك ثمـن 
 شراء السيارة للبائع.

بالنســبة للســلع المشــتراة محليــا، يــتم تملكهــا بموجــب فــاتورة بيــع رســمية صــادرة  -
 نك من البائع ، يدفع البنك قيمة السلع للبائع حسب الفاتورة .باسم الب

بالنسبة للسلع المشتراة من الخارج ، يتم تملكها من خـالل فـتح البنـك العتمـاد  -
مســـتندي للمصـــدر الـــذي يحـــدده اآلمـــر بالشـــراء، ويـــدفع البنـــك قيمتهـــا للبـــائع 

 حسب األصول.

ة إلــى ثمــن الشــراء تحديــد تكلفــة شــراء الســلعة: وتشــتمل التكلفــة باإلضــاف -4
ـــدفعها البنـــك أصـــوليا عـــن هـــذه  علـــى المصـــاريف والرســـوم والضـــرائب التـــي ي

 السلع.
تملك اآلمر بالشراء للسلعة: وهذا يتم من خالل توقيع العقد الثـاني( عقـد  -5

البيع)واســتالمه مــن البنــك وذلــك بالتنــازل لــه عــن الملكيــة فــي الــدائرة الرســمية 
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رات، وتسليمه المبيع مـن قبـل مـوظفي البنـك المختصة بالنسبة للسيارات والعقا
بالنسبة للسـلع المشـتراة مـن السـوق المحليـة، وتظهيـر مسـتندات المبيـع تظهيـرا 

 ناقال للملكية بالنسبة للسلع (البضائع) المشتراة من الخارج.

تحديـد الكيفيـة التــي سـيتم بهـا تســديد ثمـن المبيـع (التكلفــة والـربح) : فمــن  -6
ن أن يكـــون بيـــع المرابحـــة نقـــدا ، إال أنـــه فـــي التطبيـــق الناحيـــة النظريـــة ، يمكـــ

العملـي ، ال يــتم هــذا البيــع إال ألجــل جزئيـا أو كليــا . ويــتم عــادة تســديد الــثمن 
المؤجــل علــى أقســاط شــهرية متســاوية خــالل فتــرة معينــة ، وتحديــد هــذه الفتــرة 

على  يعتمد على طبيعة السلعة واستعماالتها ، وعلى فترة مقدرة اآلمر بالشراء
التسديد . فالسلع التي يـتم شـراؤها ألغـراض تجاريـة ، فـإن فتـرة التسـديد تـرتبط 
بمعدل دوران هذه السلعة في السوق ، فعلـى سـبيل المثـال ، فـإن معـدل دوران 
المواد الغذائية أقل مـن معـدل دوران التجهيـزات المنزليـة . أمـا السـلع التـي يـتم 

تـرة تسـديد أطـول لتتفـق مـع مقـدرة شراؤها لالستعمال الشخصي ، فإنه تعطي ف
أغلبيـــة النـــاس علـــى التســـديد . فعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن الحـــد األقصـــى لفتـــرة 

ـــاث هـــو ( ) شـــهرا، ومـــواد البنـــاء 48) شـــهرا ،والســـيارات(40التســـديد ثمـــن األث
 )شهرا.96) شهرا وقد تصل هذه المدة في بعض الحاالت إلى (60(

اعيـــدها: وقـــد تكـــون كفـــاالت الضــمانات المقدمـــة لتســـديد األقســـاط فـــي مو  -7
 شخصية أو وضع أموال منقولة أو غير منقولة تأمينيا لصالح البنك.

ووفقا للمفهوم الموضح أعاله، فإن عملية المرابحـة لآلمـر بالشـراء ، ال تعـدو 
أن تكـــون ضـــربا مـــن ضـــروب األعمـــال التجاريـــة ، وهـــي بهـــذا تنطـــوي علـــى 

اسـتالم اآلمـر بالشـراء للسـلعة،  مخاطر بالنسبة للبنك خالل الفترة التي تسـبق
وخاصــة إذا كانــت هــذه الفتــرة الطويلــة نســبيا ، كمــا هــو الحــال فــي المرابحــة 
للبضــــائع التــــي تســــتورد مــــن الخــــارج ، حيــــث يكــــون البنــــك عنــــدها معرضــــا 
لمخـــاطر عديـــدة مـــن بينهـــا تلـــف البضـــائع والتحاليـــل وغيرهمـــا، والتـــي قـــد ال 

 تغطيها بوالص التأمين جزئيا أو كليا.
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هذا ويعتمد البنك في توظيـف األمـوال المتجمعـة لديـه فـي األوعيـة االدخاريـة 
المختلفة على صيغة تمويل المرابحة أكثر من اعتماده علـى الصـيغ األخـرى 
لمــا تتســـم بــه مـــن مرونــة ووضـــوح فــي تـــدفقاتها النقديــة ومواعيـــد اســـتحقاقها، 

، ممــا يعطــي  وألخــذ ضــمانات لاللتــزام بــذلك، وألخــذ ضــمانات لاللتــزام بــذلك
، والتخطـــيط المســـبق لألمـــوال ةالبنـــك قـــدرة أفضـــل علـــى إدارة الســـيولة النقديـــ

 المتاحة لديه.
المرابحــة وعــدم االلتــزام بشــروط هــذا البيــع فقــد  تمويــلونتيجــة لــذلك التركيــز علــى 

 خالل الممارسات التالية: دخلت على عمليات المرابحة شبهات الربا وذلك من 
 تطبيق شرط المواعدة الملزمة.   -
 تطبيق الشروط الجزائية.  -
 إعادة جدولة الديون.   -
التحايل بتطبيق ما يعرف ببيـع العينـة ( بيـع سـلعة ألجـل وٕاعـادة شـراؤها أقـل  -

 من ذلك) . 
هذا ومن األهمية بمكان مناقشة موضوع الممارسـة األولـى باعتبارهـا السـمة      

 البارزة في عمليات المرابحة التي تتم في المصارف اليوم:
 

إن تطبيــق شــرط المواعــدة الملزمــة بالتنفيــذ مــن قبــل العميــل ( اآلمــر بالشــراء) 
 التالية: يؤدي إلى خلق مشكلة حقيقية تتمثل في الدخول في أحد المحذورات 

وجـود بيعتـين فـي بيعـة واحـدة، وهـو مـا نهـى عنـه الرسـول صـلى اهللا  . أ
عليه وسـلم بسـبب عـدم امـتالك البنـك للسـلعة امتالكـا فعليـا ودخولهـا 

 في ضمانته عمليا. 
ب. بيــع مــا لــيس عنــدك، حيــث يــتم بيــع الســلعة مــن قبــل البنــك وهــو ال 

 يمتلك هذه السلعة.  



المحاسبة في البنوك اإلسالمية                                                       
      
 

314 
 

 سادس عشرالفصل ال

ـــم تـــدخل الســـعلة فـــي  ج.  تحقيـــق ربـــح علـــى شـــيء لـــم يضـــمن، حيـــث ل
ضمانة البنك حتى يكون له الحق في الربح: وذلك خالفا للمبدأ األصيل 
فـــي اإلســـالم وهـــو قـــول الرســـول عليـــه الســـالم (الخـــراج بالضـــمان)، أي 

 اإليراد مقابل الضمان والعمل.  
 

ورغــم هــذه اآلراء،  فقــد أشــارت وجهــة نظــر أخــرى بــأن عــدم تطبيــق مبــدأ االلــزام  
تعريض البنك إلـى مخـاطر شـديدة ناتجـة عـن امتالكـه السـلعة التـي  سوف يعني

العميــــل  الــــزامســــتؤول  إليــــه إذا تراجــــع العميــــل عــــن وعــــده دون أن يــــتمكن مــــن 
بالتنفيذ حيث سيتحول البنك في هذه الحالة إلى تاجر للسلع، فضال عما يترتـب 

عمليـة عليه من وجود عيـوب خفيـة فـي السـلعة، باإلضـافة إلـى مخـاطر متعلقـة ب
 البيع. 

وحــــول مبــــدأ اإللــــزام للمواعــــدة بالشــــراء فقــــد تعــــرض المــــؤتمر الثــــاني للمصــــرف 
بالمناقشــة إلــى هــذا الموضــوع أيضــا  1983اإلســالمي المنعقــد فــي الكويــت عــام 

إال أن قــراره جــاء مؤكــدا علــى جــواز المواعــدة علــى بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء 
ثــــم بيعهــــا بــــاآلمر  ( المصــــرف) راءبعــــد تملــــك الســــلعة وحيازتهــــا للمــــأمور بالشــــ

بالشــراء بنــاء علــى تلــك المواعــدة، طالمــا أن مســؤولية الهــالك تقــع علــى عـــاتق 
هـــو أمـــر  اإللـــزامالبنـــك قبـــل التســـليم، كمـــا قـــرر المـــؤتمر أيضـــا أن األخـــذ بمبـــدأ 
ترك   غير أنه مقبول شرعا ألنه األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعامالت،

ذ بهـــذه المســـألة مـــن عدمـــه وفقـــا لمـــا تقـــرره هيئـــة الرقابـــة األمـــر للمصـــرف لألخـــ
 الشرعية.  

ويبدو أن المؤتمر اإلسـالمي عنـدما قـرر اعتبـار المواعـدة أمـرا ملزمـا فقـد وضـع 
في االعتبار المخاطر الشديدة التي تواجه المصرف إذا ما تراجع اآلمر بالشراء 

ـــاجر  ـــة إلـــى ت للســـلع ومـــا عـــن وعـــده، حيـــث ســـيتحول المصـــرف فـــي هـــذه الحال
سيترتب عليه من مخاطر أخرى تتعلق بالعيوب الخفية في هذه السلع والتقلبـات 
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فــــي أســــعارها ومخــــاطر عــــدم بيعهــــا، وتعرضــــها للهــــالك إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن 
المخاطر، كما أن اتساع دائرة المشكالت التي تواجه البنك من جراء عـدم تنفيـذ 

ســــية ألن " وجــــود ســــلع تعهــــداتهم سيصــــرف البنــــك عــــن رســــالته األسالالعمــــالء 
حقيقيــة تحــت يــد البنــك مــع احتمــاالت تراجــع العمــالء عــن تعهــداتهم ومــع كثــرة 
العمــل بهــذه الصــيغة يجعــل البنــك يقتــرب مــن عمــل الشــركات التجاريــة العاديــة 

 التي تتاجر في بيع وشراء البضائع.  
ومــــــن الجــــــدير بالــــــذكر بــــــأن هيئــــــة المحاســــــبة والمراجعــــــة للمؤسســــــات الماليــــــة 

المية قــد تعرضــت إلــى هــذا الموضــوع ضــمن معــايير المحاســبة والمراجعــة واإلســ
لتلك المؤسسات، وأشارت بأن المرابحة لآلمر بالشـراء قـد تكـون مـع إلـزام الواعـد 
بوعده أو عـدم الزامـه وذكـرت أن مجمـع الفقـه اإلسـالمي انتهـى مـؤخرا إلـى عـدم 

لـى (بيـع مـاليس عنـد اآلمر بالشـراء بوعـده، حتـى ال تفضـي هـذه المعاملـة إ إلزام
اإلنسان)  المنهي عنه إلى جانب غيرها من المحظورات الشرعية، ولكـن بعـض 
الفقهــاء المعاصــرين أجــازوا عمليــات المرابحــة لآلمــر بالشــراء مــع اإللــزام بالوعــد، 
مع التأكد على ضرورة مراعاة القواعد واألصول الشرعية في تنفيذ عقد المرابحة 

المة هذه العملية، خاصة بعد أن أصبح هذا التمويـل باعتبارها شرطا أساسيا لس
من أكثر صبغ التمويل استعماال في البنـوك اإلسـالمية، وشـمولها أغلـب أنشـطة 
البنك اإلسالمي لسهولة ممارستها،عند ذوي الخبرة المصرفية وذلك على حساب 
صيغ وأنشطة التمويل األخرى كالمضاربة والمشـاركة، كمـا أنـه أصـبح ال تسـمع 

المصـــارف إال عـــن صـــيغ المرابحـــة  علـــى حســـاب صـــيغ وأنشـــطة التمويـــل فـــي 
األخــرى كالمضــاربة والمشــاركة، بــل أن الــبعض مــن المصــارف يقــوم باحتســاب 
الزيادة في عمليات المرابحة بأسلوب الفائدة، األمر الذي يخرجها من مضـمونها 

ستندات اإلسالمي الشرعي على الرغم مما قد يبدو لألعيان مما تعمل فيه من م
 ذات طابع مالي إسالمي.
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لـــذلك فـــإن األمـــر لــــه خطورتـــه ويســـتوجب مراعــــاة األصـــول الفقهيـــة اإلســــالمية 
ــــذ مقتضــــيات  ــــي تنفي ــــرة للشــــريعة اإلســــالمية ف ــــات الخطي واالبتعــــاد عــــن المخالف

 ومتطلبات عقود المرابحة على النحو الذي سبق إيضاحه. 
 

 قياس الربح في عمليات المرابحة: 
 لربح في عمليات المرابحة في البنك اإلسالمي باألمور التالية: يرتبط قياس ا

 الثمن األول للسلعة والمصاريف المتعلقة بها.  -
 قيمة الدفعة المقدمة التي يتم االتفاق عليها.  -
 .عدد األقساط  -
 مدة السداد.  -
 
    :مثـال 

شراء  تم االتفاق بين البنك اإلسالمي وأحد عمالئه على قيام البنك بتمويل عملية
%) ســنويا، 5دينـار مقابـل هـامش مرابحـة قـدره ( 10000السـلعة(أ) بتكلفـة قـدرها 

دينــار،  50شــهور تــدفع علــى أقســاط شــهرية متســاوية والعمولــة  10ومــدة الســداد 
 دينار كدفعة مقدمة. 1000على أن يدفع العميل مبلغ 

 :الحـل 
 10000   تكلفة شراء السلعة -
 1000  يخصم الدفعة المقدمة -
 9000  فة التي يمولها البنكالتكل -
 دينار 375=  12/10% × 5× 9000ربح البنك  -
 دينار 9425=  50+  375+  9000قيمة دين المرابحة =  -
 دينار 942.5القسط الشهري =  -
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 القيود المحاسبية:  
 . إثبات استالم الدفعة المقدمة:   1

  من حـ / الخزينة    1000
 رقم.. العميلإلى حـ / عملية المرابحة   1000 

 . إثبات تسديد قيمة السلعة:2
/ عمليــــــــــة المرابحــــــــــة رقــــــــــم ـمــــــــــن حــــــــــ  10000

 العميل.. …
 / الشيكات الصادرة ـإلى ح  10000

 . إثبات قيد اإليرادات والعمولة:3
   …./ عملية المرابحة رقم  ـمن ح  425

 إلى مذكورين 
 حـ / إيرادات المرابحة  375 

 حـ / العمولة  50

 اد القسط األول:. إثبات سد4
  من حـ / الخزينة   942.5

 …إلى حـ / عملية المرابحة رقم   942.5 

 وهكذا تتوالى عمليات السداد حتى آخر قسط مع نهاية السنة المالية. 
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 التمويل بالمضاربة: /ثانياً 

المضـــاربة هـــي اتفـــاق بـــين طـــرفين تلتقـــي فيـــه مصـــلحة كـــل مـــن رب المـــال ورب 
األول المال ويقدم اآلخر العمل والخبرة، ويقسم الربح بينهمـا العمل على أن يقدم 

حســــب االتفــــاق، أمــــا الخســــارة فيتحملهــــا رب المــــال وحــــده إال  إذا ثبــــت التعــــدي 
 والتقصير واإلهمال.

 شروط صحة عقد المضاربة:
 . شروط رأس المال:1
أن يكــون رأس المــال مــن النقــود المضــروبة (نقــدا رائجــا) وال يجــوز أن يكــون  -

 عرضا من العروض عند جمهور الفقهاء.  
أن يكــــون رأس المــــال معلومــــا عنــــد التعاقــــد ألن الجهالــــة فيــــه تقضــــي إلــــى   -

 تؤدي إلى جهالة الربح.كما المنازعة 
 التعاقد.  أن ال يكون رأس المال دينا في األصل في ذمة المضارب عند   -

 شروط الربح:   

 أن يكون هناك اتفاق على بيان مقدار حصة كل من طرفي المضاربة.  -
أن يكــون الــربح حصــة شــائعة بينهمــا، بمعنــى أال يكــون محــددا بقيمــة معينــة  -

 ألحدهما.
إذا تحققـــت الخســـارة فتكـــون علـــى رب المـــال، أمـــا المضـــارب فيخســـر جهـــده   -

 وعمله.

 :  شروط العمل 
لشروط التـي تـؤدي إلـى التضـييق علـى المضـارب، فاألصـل ال يجوز وضع ا -

هو إفساح المجال للمضارب الستثمار المال، إال أنـه يجـوز تقييـد المضـارب 
 ببعض الشروط إذا كانت مفيدة لمصلحة الطرفين.
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ال يجـــوز للمضـــارب القيـــام بـــبعض األعمـــال إال بـــإذن مـــن رب المـــال مثـــل   -
 إقراض مال المضاربة أو التبرع فيها أو المتاجرة بأكثر من رأس المال.

  

 -وبناء على تلك المفاهيم فإن العناصر األساسية للتمويل بالمضاربة هي:
يجــب أن تكــون عمليـــة المضــاربة محـــددة تمامــا ، وعلـــى ذلــك ال يجـــوز  -1

 لط أموال المضاربة مع أموال أخرى للمضارب.خ
يقــدم البنــك عنصــر رأس المــال (كليــا أو جزئيــا ) فــي عمليــة المضــاربة،  -2

بينمـــا يقـــدم المضـــارب عنصـــر العمـــل المتمثـــل فـــي إدارة هـــذه العمليـــة ، 
وعلــــى ذلــــك ال بــــد وأن يكــــون المضــــارب مــــن ذوي الخبــــرة فــــي مجــــال 

 المضاربة.

ك فـي رأس المـال المضـاربة وقـد يكـون يمكن أن يكون هنـاك شـريكا للبنـ -3
 المضارب نفسه.

يتم االتفاق منذ البداية على حصة كل مـن رأس المـال وجهـد المضـارب  -4
 من ربح المضاربة في حال تحققه.

إذا كانــــت نتــــائج عمليــــة المضــــاربة خســــارة ، بــــال تعــــدي أو تقصــــير أو  -5
مخالفـــة للشـــروط مـــن المضـــارب ، فـــإن أصـــحاب رأس المـــال يتحملونهـــا 

 وحدهم كل بنسبة حصته في رأس المال.

وللمضاربة وجهان ، فإما أن تكون مطلقة أي ال يضـع صـاحب رأس المـال قيـود 
 على المضارب، أو مقيدة حيث يتم تقييدها في مجاالت محددة.

ويعتمــد تمويــل المضــاربة فــي األســاس علــى أمانــة المضــارب والثقــة بــه وبكفاءتــه 
لــك لــم يجــز الشــرع الحنيــف أخــذ ضــمانات فــي مجــال عمليــة المضــاربة ، وعلــى ذ

علــى تمويــل المضــاربة،وٕانما أجــاز أخــذ ضــمانات مــن المضــارب لضــمان حقــوق 
البنــك فــي حــاالت التعــدي أو المخالفــة أو التقصــير وهــو مــا يعنــي ارتفــاع درجــة 
المخــــاطرة علــــى البنــــك. وبجانــــب ارتفــــاع درجــــة عنصــــر المخــــاطرة، فــــإن تمويــــل 
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محددة، في الوقت الذي ال يسمح فيـه وضـع البنـك  المضاربة قد يرتبط لمدة غير
اإلســالمي بالحصــول علــى ســيولة نقديــة إذا مــا اضــطر إليهــا مــن خــارج مصــادره 

 الذاتية. ومن هنا أثر البنك عدم التوسع في 
تطبيــق هــذه الصــيغة. ال ســيما وأن الحفــاظ علــى األمانــة وٕايفــاء الذمــة فــي أحيــان 

 كثيرة مفقود هذه األيام. 

 بح وتوزيعه في عمليات التمويل بالمضاربة:قياس الر 

تعتبــر عمليــة المضــاربة المحــور األساســي الــذي ترتكــز عليــه أســس التعامــل  -
بـــين البنـــك والمـــودعين الـــذي يقـــدمون أمـــوالهم للمصـــرف لغـــرض االســـتثمار 
واقتســام األربــاح، كمــا تأخــذ هــذه العمليــة الوجــه اآلخــر المقابــل وهــي عالقــة 

ـــذي يفـــرض فـــي البنـــك مـــع أصـــحاب المشـــروع ات المســـتثمر فيهـــا، األمـــر ال
البداية تحديد صافي ربح المضاربة  (االستثمار) واحتساب حصة المضارب 

 فيه،  ثم يلي ذلك  توزيع األرباح بين  المساهمين والمودعين.

إن عمليــة قيــاس الــربح وتوزيعــه فــي عقــود التمويــل ( األســتثمار) فــي المضــاربة 
 تخضع للشروط التالية. 

 ــــل (رأس المــــال) دون زيــــادة أو اســــترد اد المصــــرف الممــــول لقيمــــة التموي
 نقص إذا كان سالما.

   اســـــترداد المصـــــرف الممـــــول لقيمـــــة التمويـــــل ناقصـــــا الخســـــارة (يتحملهـــــا
 المصرف) إال إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو تعدي من المضارب.

صــم الــربح النــاتج عــن التمويــل حســب الحصــة المتفــق عليهــا، بعــد خ اقتســام  -
 مصروفات المضاربة.
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 مثال تطبيقي على توزيع الربح في حالة التمويل بالمضاربة:
ـــى تمويـــل عمليـــة  ـــين البنـــك (ممـــول) وأحـــد العمـــالء (مضـــارب) عل ـــم االتفـــاق ب ت

دينار، على أن يـتم توزيـع صـافي اإليـراد بينهمـا بنسـبة  100000مضاربة بقيمة 
دينـار،  25000المضاربة %) للممول، وبلغت إيرادات 60%) للمضارب، (40(

 دينار. 5000وكانت مصروفات المضاربة 
 الحـل:  

 توزيع األرباح بين الطرفين:  
 20000=  5000 – 25000=    * صافي ربح المضاربة

 دينار
 دينار  8000% = 40× 20000=   * نصيب المضارب

 دينار 12000% = 60×  20000=  * نصيب الممول (البنك)

هذا وقد تأخذ المضاربة شكل الصفقات التـي يشـتريها المضـارب بتمويـل  
المـــال (بيـــع  تنضـــيضمـــن صـــاحب المـــال، علـــى أن تـــتم المحاســـبة بينهمـــا بعـــد 

البضـــاعة)، أو قـــد تأخـــذ شـــكل الشـــراكة المســـتمرة إلـــى حـــين انتهـــاء الغـــرض مـــن 
لألســس المضــاربة، علــى أن تــتم المحاســبة بينهمــا فــي نهايــة كــل فتــرة ماليــة وفقــا 

 والمتفق عليها بين الطرفين.

 :القيود المحاسبية
 عند تمويل المضاربة: •
 …./ عملية المضاربة رقم  ـمن ح  100000 
 / شيكات صادرة  ـإلى ح  100000  
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 رأس مـــال عنـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة المضـــاربة وتوريـــد المبلـــغ للبنـــك ( قيمـــة •
 المضاربة + اإليرادات المتحققة):

 / الخزينة من حـ   120000 
 …/ عملية المضاربة رقم  ـإلى ح  120000  

 والممول:عند توزيع األرباح بين المضارب  •
 المضاربة رقم...../ عملية  ـمن ح  20000

 إلى مذكورين     
 / جاري المضارب ـح   8000  
 / إيرادات المضاربة ـح   12000  

إذا أســــفرت عمليــــة المضــــاربة عــــن خســــارة، فــــإن حســــاب المضــــاربة يظهــــر  •
 رصيده مدينا بقيمة الخسارة، وفي هذه الحالة يجري القيد التالي: 

 من حـ/ أ. خ ( خسارة المضاربة) 
 …إلى ح / عملية المضاربة رقم   

 التمويل بالمشاركة:  /ثالثاً 
يقوم هذا األسلوب على استثمار األموال المتاحة ألغراض تمويل المشروعات أو 
المشاركة في رؤوس أموالها سـواء كـان مـاال (الشـركة بالمـال) أو عمـال ( الشـركة 

 باألعمال) أو التزاما في الذمة (الشركة بالوجوه) ومن شروط هذه المشاركات: 
 شاركة.معلومية رأس المال وال يشترط تساوي نسب الم -
أن يكون توزيع األرباح حسب حصة كل منهمـا (مسـاهمته) فـي رأس المـال   -

أو حســــب االتفــــاق أمــــا الخســــارة فتــــوزع حســــب نســــبة رأس المــــال وال يجــــوز 
 االتفاق على غير ذلك. 
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أن يكـون نصـيب كــل منهمـا حصـة شــائعة مـن األربـاح ولــيس مبلغـا مقطوعــا  -
 من المال. 

 

 
 أساليب المشاركة:   

: وهـي قيـام البنـك بتوظيـف بعـض أموالـه فـي لتمويل صفقة معينةالمشاركة  .1
مجاالت تجارية أو استثمارية قصيرة األجل، وتبقى المشاركة مستمرة إلى أن 

 ينتهي الغرض منها ويسترد فيها البنك أمواله دفعه واحدة.

وهي المسـاهمة أو المشـاركة بنسـب متسـاوية أو  ):الثابتةالمشاركة الدائمة(  .2
الخســــارة بنســــبة  جهــــة مشــــاركةي راس مــــال الشــــركة وتحمــــل كــــل متفاوتــــة فــــ
في رأس المال أما الربح فيـوزع بينهمـا حسـب نسـب راس المـال أو  امساهمته

 حسب االتفاق. 

ويأتي استثمار البنك في رؤوس أموال الشركات في إطار تفاعله مع احتياجـات  
األعمــــال ،  االقتصـــاد الــــوطني، وســــعيه لنشـــر التطبيقــــات اإلســــالمية فـــي مجــــال

ويكــون ذلــك مــن خــالل قيامــه بتأســيس شــركات تلتــزم فــي عقــد تأسيســها ونظامهــا 
األساسي التزاما تاما في جميـع معامالتهـا وتعامالتهـا بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية 
الغراء، أو من خالل المشاركة في شركات تلتزم بشكل كامل بأحكام الشريعة، أو 

صـة ال يشـتمل نشـاطها الرئيسـي علـى أي من خالل شراء أسهم شركات من البور 
محظور أو مخالفة شرعية، مع استثناء" حصة األرباح التي يقبضها البنـك " مـن 
الفوائــد الدائنــة التــي تقبضــها تلــك الشــركات، وفقــا للفتــاوى الشــرعية بالخصــوص. 
ويراعــــي البنــــك أن يكــــون مجــــال عمــــل الشــــركات التــــي يؤسســــها أو يشــــارك فــــي 

همها حيويــا وتنــتج سـلعا أو خــدمات ذات نفـع عــام للمجتمــع رأسـمالها أو تملــك أسـ
 واالقتصاد الوطني .
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أما في مجال االستثمارات العقارية ، فإن للبنك اإلسالمي الحـق بتملـك المشـاريع 
العقارية للغايات االستثمارية ، وقد استفاد من هذا الحـق بتوجيـه جـزء مـن مـوارده 

 ،المالية إلى االستثمار في هذه المشاريع
 ويأخذ هذا االستثمار عدة أشكال من أهمها: 

 شراء قطع أراضي وتطويرها وفرزها إلى قطع سكنية ومن ثم بيعها. -
شـــراء قطـــع أراضـــي مـــن منـــاطق تجاريـــة متميـــزة وٕاقامـــة مبـــاني تجاريـــة  -

 عليها لغايات تأجيرها.

 شراء مباني تجارية في مناطق متميزة لغايات تأجيرها. -
: وهــي أن يشــارك البنــك بــرأس مــال هيــة بالتمليــكالمشــاركة المتناقصــة المنت .3

الشـــركة مـــع شـــريك آخـــر أو أكثـــر وفقـــا للنســـب المتفـــق عليهـــا علـــى أن يقـــوم 
البنك ببيع حصته في رأس المال تدريجيا، وتنتهي المشاركة بانتهـاء اسـترداد 
البنــك لمســاهمته المدفوعــة وذلــك وفقــا لطريقــة يــتم االتفــاق عليهــا لبيــع حصــة 

 ائد الذي يؤول للشريك).البنك (من الع

وفقا لهذه الصيغة " يدخل البنك بصفته شريك ممول في مشروع ذي دخل متوقع 
مقابل حصوله على حصة نسبية مـن صـافي الـدخل المتحقـق فعـال مـن المشـروع 

مـن  يالمتفق عليه مسبقا مع الشريك اآلخر (المالك) مـع االحتفـاظ بـالجزء المتبقـ
 ق عليه ليسدد به أصل مشاركة البنك".صافي الدخل أو أي قدر منه يتف

 -وهذا المفهوم لتمويل المشاركة المتناقضة يشتمل على ما يلي:
 أن التمويل الذي يقدمه البنك يكون لمشروع محدد ومعين. -1
 أن المشروع الممول، يتوقع أن يحقق دخال مجديا.  -2

 يكون البنك شريكا بالمشروع بما يقدمه من تمويل للمشروع. -3

 البنك تنحصر في حدود المشروع الممول.أن شراكة  -4

تحدد الحصـة النسـبية لكـل مـن البنـك والشـريك اآلخـر مـن الـدخل حسـب  -5
 حصته.
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 ترتبط مدة المشاركة بتملك الشريك اآلخر لكامل المشروع. -6

ومن الناحية النظريـة، يمكـن تطبيـق مفهـوم تمويـل المشـاركة المتناقضـة علـى أي 
عقاريـا، أو صـناعيا ، أو صـحيا ، أو تعليميـا، مشروع، سواء أكان هـذا المشـروع 

أو غيرهـــا، بشـــرط توقـــع جـــدوى مـــن عمليـــة التمويـــل بالنســـبة للبنـــك ، بمعنـــى أن 
حصة البنك من الدخل المتوقع للمشروع تشكل عائدا مقبوال علـى التمويـل المقـدم 
، وأن مــا يحــتفظ بــه البنــك مــن حصــة صــاحب المشــروع مــن الــدخل يكــون كافيــا 

 ويل في مدة معقولة.لتسديد التم
أما من الناحية العمليـة، فـإن البنـوك تقـوم بالتمويـل بأسـلوب المشـاركة المتناقصـة 
فــي المشــاريع العقاريــة لوضــوح وســهولة تطبيــق هــذا األســلوب ، دون الــدخول فــي 
تعقيدات األنواع األخرى من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، والتي تقوم أعمالها 

وتحتاج عملية المراقبة والضبط لمصاريفها وٕايراداتهـا  على اختصاصات متنوعة،
 إلى متابعة مستمرة من أجهزة متخصصة.

وتســتند الموافقــة علــى تمويــل المشــاريع العقاريــة علــى دراســات الجــدوى الخاصــة 
 بها.

 

 هذه الدراسات يتم تحديد ما يلي:وباالستناد إلى 
 التمويل الالزم للمشروع. -1
 ك والشريك من داخل المشروع.الحصة النسبية لكل من البن -2

 المدة المتوقعة لسداد التمويل. -3

وفــي حــال الموافقــة علــى التمويــل، يــتم وضــع أرض المشــروع ومــا عليهــا تأمينيــا 
لتمويل البنك ، كما يتم توقيع عقد المشاركة الـذي يفـوض البنـك بصـرف التمويـل 

وذلـــك وفـــق الموافـــق عليـــه لتغطيـــة نفقـــات إقامـــة المشـــروع وتجهيـــزه لالســـتغالل ، 
مســتندات أصــولية. كمــا يفوضــه بتــأجير وحــدات المشــروع عنــدما تصــبح جــاهزة 
لــذلك . ومــع ذلــك، فــإن البنــك يــؤثر أن يقتــرن توقيعــه علــى عقــود اإليجــار بتوقيــع 
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صــاحب المشــروع. وعنــد تســديد كامــل التمويــل، تنتهــي عمليــة المشــاركة. ويقــوم 
إليجــــار إلــــى صــــاحب البنــــك بفــــك الــــرهن عــــن أرض المشــــروع ، وتتقــــل عقــــود ا

 المشروع.
 

 مثال تطبيقي حول حالة المشاركة التي يسترد البنك أموالها فيها دفعة واحدة:   
مـال قـدره  بـرأستم تأسـيس مشـروع مشـترك بـين البنـك ومجموعـة مـن المسـاهمين 

دينــار والبــاقي  120000دينــار، يشــارك فيــه أصــحاب المشــروع بقيمــة  200000
داد إسـتر مقاسمة األرباح بينهما مناصفة، وعلى أن يـتم يموله البنك، على أن يتم 

سنوات، وقد حقق المشروع إيرادات صـافية خـالل  3رأس مال البنك بالكامل بعد 
 دينار على التوالي. 4000،3200،3000 الفترة بقيمة

 
    :الحـل 
 . عند دفع البنك للمبلغ الالزم لتمويل المشروع1
 …/ عملية المشاركة رقم  ـمن ح  80000 
 / الخزينة / الحسابات الجارية للشركاء ـإلى ح  80000  
 

 . عند استالم البنك اإليرادات المتحققة للسنة األولى:2
 من حـ / الخزينة   1500 
 …إلى حـ / إيرادات المشاركة رقم    1500  
    )3000 ×50(%  
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  سنة الثانية:. عند استالم البنك اإليرادات المتحققة لل3

 / الخزينة ـمن ح       1600 
 …./ إيرادات المشاركة رقم  ـإلى ح     1600  
       )3200  ×50  (% 

 . عند استالم البنك اإليرادات المتحققة للسنة الثالثة:  4
 / الخزينة ـمن ح   2000 
 …/ إيرادات المشاركة رقم  ـإلى ح   2000  
   )4000  ×50(% 

 . عند استرداد البنك قيمة المشاركة في نهاية السنة الثالثة: 5
 / الخزينة ـمن ح  80000 
 …./ عملية المشاركة رقم  ـإلى ح  80000  

 :مثال تطبيقي حول حالة المشاركة الثابتة التي يساهم فيها البنك 
دينـار  500000اشترك البنك اإلسالمي مع مساهمين في تأسيس مشـروع بقيمـة 

فــي نهايــة العــام  تــم اإلعــالن عــن توزيــع أربــاح المشــروع% للبنــك، وقــد 30بنسـبة 
األربــاح بينهمــا حســب نســبة مســاهمة كــل علمــًا بــأن تــوزع دينــار،  30000بقيمــة 
 في رأس المال. منهما
 ل:   ـالح 
 . المعالجة المحاسبية حسب طريقة حقوق الملكية:   1
 عند االستثمار في المشروع  
  / االستثمارات  ـمن ح  150000 
 / الخزينة ـإلى ح  150000   

 )500000  ×30(% 
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  :عند اإلعالن عن توزيع األرباح 
     / االستثمارات  ـمن ح 9000 

         )30000  ×30 (% 
 رادات / االي ـإلى ح 9000

 
 عند استالم األرباح 

   / الخزينة ـمن ح   9000  

 / االستثمارات ـإلى ح   9000  
 . المعالجة المحاسبية حسب طريقة التكلفة:  2

 عند االستثمار في المشروع 
   / االستثمارات  ـمن ح  150000 

 / الخزينة ـإلى ح  150000 
 ال تجري قيود محاسبية.   األرباحعند اإلعالن عن توزيع  -

 
  :عند استالم األرباح أو جزء منها -

     / الخزينة ـمن ح   9000

 / اإليرادات  ـإلى ح   9000 
 

 :حالة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. مثال 
اتفق البنك اإلسالمي مع مجموعة من المساهمين (الشركاء) على إنشاء مشروع 

 التالية:مشترك حسب البيانات 
 دينار. 900000القيمة الكلية للمشروع  -
 القيمة، وتوزع األرباح بينهما بنفس النسبة.  3/1نسبة مساهمة البنك   -
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 دينار تبدأ من السنة الثالثة.  75000سنوات بواقع  4مدة السداد   -
، السـنة الثالثـة 60000األرباح المتحققة (السـنة األولـى صـفر، السـنة الثانيـة   -

، الســـنة السادســـة 72000، الســـنة الخامســـة 68000، الســـنة الرابعـــة 66000
75000.( 

 :الحـل 
  القيود المحاسبية:

  (بداية المشروع) عند دفع حصة البنك 
 …/ عملية المشاركة المتناقصة رقم  ـمن ح  300000 
 / الخزينة/حسابات جارية العمالء ـإلى ح  300000  
 (السنة الثانية) عند استالم نصيب البنك من اإليرادات 
 / الخزينة ـمن ح  20000 

 / إيرادات المشاركة المتناقصة ـإلى ح  20000 
)60000  ×300000 /900000( 

  (السنة الثالثة) عند استالم نصيب للبنك من اإليرادات 
 / الخزينة ـمن ح  22000 

 / إيرادات المشاركة المتناقصة ـإلى ح  22000 
    )66000  ×300000  /900000( 
  (السنة الثالثة ) عند استرداد القسط األول في نهاية 
 / الخزينة  ـمن ح  75000 
 / عملية المشاركة المتناقصة ـإلى ح  75000  
 (السنة الرابعة) عند استالم نصيب البنك من اإليرادات  
 / الخزينة ـمن ح  17000 

 / إيرادات المشاركة المتناقصة ـإلى ح  17000 
    )68000  ×225000  /900000 ( 
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 (السنة الرابعة) عند استرداد القسط الثاني في نهاية 
 / الخزينة  ـمن ح  75000 

 …./ عملية المشاركة المتناقصة رقم  ـإلى ح   75000           
 ن اإليرادات (السنة الخامسة)عند استالم نصيب البنك م 
 / الخزينة ـمن ح  12000 
 / ايرادات المشاركة المتناقصة ـإلى ح  12000  
   )72000  ×150000  /900000( 
  (السنة الخامسة) عند استرداد القسط الثالث في نهاية 
  / الخزينة ـمن ح 75000 

  ..../ عملية المشاركة المتناقصة رقم ـإلى ح 75000
 تالم نصيب البنك من اإليرادات (السنة السادسة)عند اس 
  / الخزينة ـمن ح   6250 

 / إيرادات المشاركة المتناقصة ـإلى ح   6250 
    )75000  ×75000 /900000( 

 (السنة السادسة) عند استرداد القسط الرابع واألخير في نهاية 
 / الخزينة ـمن ح  75000 
 المتناقصة/ عملية المشاركة ـإلى ح  75000  

 : توزيع األرباح في البنك اإلسالمي •
 

للتعرف على ضوابط عمليات توزيع األرباح في البنك اإلسالمي بين المسـاهمين 
 والموردين،  ال بد من التطرق إلى بعض المفاهيم التي تحكم هذه العمليات:
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 :موارد األموال في البنك اإلسالمي  •

 . رأس المال واالحتياجات: 1
تتكــون مــوارد األمــوال فــي البنــك اإلســالمي مــن مــوارد داخليــة وخارجيــة، والمــوارد 
الداخليـــــة تتكـــــون مـــــن رأس المـــــال واالحتياطـــــات، ويعـــــد رأس المـــــال فـــــي البنـــــك 
اإلسالمي ذو أهمية كبيرة حيث يعتمد عليه بشكل أولي لمباشرة نشاطه، كما أنـه 

يتعـــرض الحتمـــاالت  بـــالنظر لطبيعـــة عمـــل البنـــك اإلســـالمي كمضـــارب فإنـــه قـــد
 الخسارة مقابل عمله مما يؤدي إلى فقد أتعابه وجهده. 

أما االحتياطات التي يكونها البنك اإلسالمي فهي لتدعيم رأس ماله 
وحمايته تعزيزا لمركزه المالي، وال يجوز اعتبارها ضمانا للودائع االستثمارية 

 ون المودعين.(العامة والمقيدة)، ويتم تكوينها من أرباح المساهمين د
 

 . حسابات الودائع الجارية: 2

وهــي الودائــع أو الحســابات التــي يتقاضــى أصــحابها عنهــا عوائــد، وتتميــز بحريــة 
السحب منهـا ممـا يجعلهـا تأخـذ حكـم القـرض الحسـن، كمـا تكـون غالبـا منخفضـة 

بسـبب رغبـة أصـحابها فـي تحويلهـا إلـى  مقارنة بغيرها من الودائع األخرىالحجم 
، يغطــى علــى األقــل نصــاب الزكــاة المفــروض عليهــا اتثمارية تــدر عائــدودائــع اســ

 كما أن البنك ملزم بردها ألصحابها فهو ضامن لها.
 
 . حسابات الودائع االستثمارية: 3

هـــذه الودائـــع تشـــارك فـــي األربـــاح والخســـائر، وال يتحمـــل البنـــك الخســـائر الناتجـــة 
عنها إال إذا ثبت تعديه أو تقصيره، وٕاهماله، فهو أمين على المال وليس ضـامنا 

 له. 
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 قواعد توزيع األرباح بين البنك (المساهمين) والمودعين (أصحاب الودائع) 
مــــة المتعلقــــة بتوزيــــع لألربــــاح بــــين نــــورد فيمــــا يلــــي بعــــض القواعــــد واألســــس الها

 المساهمين والمودعين: 
يتقاضى البنك نصيبه كمضارب مقابـل عنصـر العمـل المتمثـل  فـي مـا يقـوم  -

به من إدارة وٕاشـراف وخبـرة، ومـا يقدمـه مـن خـدمات مصـرفية وماليـة وٕاداريـة 
 وفنية.

تخصــم حصــة البنــك مقابــل عنصــر العمــل (نصــيبه كمضــارب) مــن حصــة   -
 المودعين.

قاعدة رأس المال المشاركة في اإليراد تتكون مـن (رأس المـال واالحتياطـات   -
واألربـــــاح) ويضـــــاف إليهـــــا الحســـــابات الجاريـــــة وهـــــي جميعهـــــا مـــــن نصـــــيب 

 المساهمين.
يخصـــم مـــن قاعـــدة رأس المـــال قيمـــة صـــافي األصـــول الثابتـــة ومصـــروفات   -

فــيض التأســيس باعتبارهــا مبــالغ مدفوعــة أصــال مــن رأس المــال وأدت إلــى تخ
قيمته المعدة لالستثمار، وبالتالي فإذا اعتبرت هذه األصول مرتبطة بعنصـر 
العمل الذي يقدمه المساهمون (المضارب)، فـإن المسـاهمون يحصـلون علـى 
مقابـــــل ذلـــــك ضـــــمن نصـــــيبهم كمضـــــاربين، وٕاذا اعتبـــــرت األصـــــول مرتبطـــــة 
بعنصــر المــال فــإن أقســاط اإلهــالك تحتســب بشــكل طبيعــي ضــمن عناصــر 

ـــــيس إجمـــــالي رأس ال ـــــة ول ـــــتم اســـــتبعاد صـــــافي األصـــــول الثابت ـــــث ي مـــــال حي
 األصول. 

مكافــآت مجلــس اإلدارة وهيئــة الرقابــة الشــرعية هــي مــن النفقــات التــي تخــص  -
أربــاح المســاهمين علــى اعتبــار أن العالقــة بــين البنــك  ومجلــس اإلدارة تقــوم 

اإلشــراف علــى عالقــة الوكالــة حيــث تلتــزم أمــام المســاهمين بالرقابــة واإلدارة و 
علــى النشــاط المصـــرفي وهــي مــن اختصـــاص المســاهمين باعتبارهــا امتـــدادا 

 لعنصر العمل الذي يجب عليهم تقديمه مقابل حصتهم كمضاربين. 
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احتيــاطي معــدل األربــاح ويســتقطع مــن دخــل أمــوال المضــاربة قبــل توزيعهــا   -
 بين المساهمين والمودعين. 

 ألصـــحاببـــاح المســـتحقة احتيـــاطي مخـــاطر االســـتثمار ويســـتقطع مـــن األر   -
 الودائع االستثمارية دون المساهمين.  

المخصــص الخــاص ويســتقطع مــن قائمــة الــدخل قبــل توزيــع األربــاح، ويــتم   -
تكـوين هــذا المخصــص لمقابلـه أي انخفــاض متوقــع ومقـدر فــي قيمــة األصــل 

 سواء كان من موجودات الذمم أو التمويل أو االستثمار.
ائمة الدخل قبل توزيع األرباح، ويتم تكوين المخصص العام وتستقطع من ق  -

هــذا المخصــص لمقابلــة خســارة موجــودات الــذمم والتمويــل واالســتثمار الــذي 
 يحتمل أن تنتج عنه مخاطر مالية غير محددة.  

ـــات الضـــمان واالســـتثمارات   - ـــات المصـــرفية مثـــل إصـــدار خطاب أربـــاح العملي
لبنــك أجـــرا أو عمولـــة، وٕاصــدار الشـــيكات وتــأجير الخـــزائن التـــي يأخــذ منهـــا ا

وتعتبر هذه اإليرادات مـن نصـيب المسـاهمين حيـث يـتم تأديـة هـذه الخـدمات 
مـن خــالل عناصــر مملوكــة للمســاهمين التـي يتحصــلون عنهــا كمقابــل يتمثــل 

 في نصيبهم كمضارب.  
فـي حالــة تــأجير األصــول الثابتـة فــإن الــدخل المتحقــق منهـا يعتبــر مــن الحــق  -

 (المساهمين) وليس للمودعين عالقة به.الخاص ألصحاب رأس المال 
المبالغ الموزعـة مـن األربـاح علـى العـاملين بالمصـرف، فهـي مبـالغ مرتبطـة   -

بعنصـر العمـل الـذي يخـتص بالمســاهمين دون غيـرهم والـذين يتقاضـون عنــه 
 عائدا بصفتهم مضاربين. 

خســائر المخالفــات والتقصــير واإلهمــال، وتقــع مســؤوليتها علــى المســاهمين   -
 لتالي فإن نتيجة هذه المخالفات يتم تغطيتها من أرباح المساهمين. وبا

االحتياطات القانونية المحتجزة والتي نص عليها قانون إنشـاء البنـك ونظامـه  -
 ، تعد عبئا على أرباح البنك (المساهمين) وليس المودعين. األساسي
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 مثال تطبيقي حول توزيع األرباح بين البنك (المساهمين) والمودعين: 

وفقــــا لنظــــام  أمــــوالهماتفــــق ثالثــــة مــــودعين مــــع البنــــك علــــى تفويضــــه باســــتثمار 
 المشاركة حسب البيانات التالية: 

 . المبالغ المودعة: 1
 دينار 20000المودع األول:    
 دينار 12000 المودع الثاني:  
 دينار 16000المودع الثالث:  
 . المبالغ الممولة للمشاريع:2
 دينار 40000المشروع األول:    
 دينار 50000المشروع الثاني:  
 دينار 16000المشروع الثالث:  
 دينار 20000المشروع الرابع:  
. يتقاضــى المســتثمرين ( أصــحاب األعمــال) نصــيبا مــن األربــاح مقابــل عملهــم 3

 %.  20كمضاربين بنسبة 
 توزع باقي األرباح بين البنك والمستثمرين وفقـا لنسـبة مسـاهمة كـل مـنهم فـي .4

 رأس المال. 
شــهور  8شــهر، 12شــهور،  10كانــت المــدة التــي مكثتهــا أمــوال المــودعين   .5

 على التوالي.
 دينار. 2000)، 1000،(8000،9000كانت األرباح والخسائر المتحققة   .6
تبلــــــــــــــــغ مســــــــــــــــاهمة البنــــــــــــــــك فــــــــــــــــي رأس مــــــــــــــــال المشــــــــــــــــروعات كــــــــــــــــاآلتي   .7

)70،%60،%50،%40 .(% 
ســــتثمرين (أصــــحاب المشــــروعات) توزيــــع األربــــاح بــــين البنــــك والم   المطلــــوب:
 والمودعين.
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 الحـل    : 
 :توزيع العائد بين البنك والمستثمرين(أصحاب المشروعات) /أوالً 
 . تحديد نصيب المستثمرين من األرباح مقابل عملهم كمضاربين: 1

 1600% = 20×8000نســــبة المضــــاربة = × المشــــروع األول:   األربــــاح  -
 دينار

 دينار 1800% = 20×  9000المشروع الثاني:  -
  )خسارة(المشروع الثالث: صفر  -
 دينار 400% = 20×  2000المشروع الرابع:  -

 
  :تحديد نصيب كل من البنك والمستثمرين في األرباح 

 
األرباح بعد خصم نصيب 

 المضارب
قيمة األرباح قبل احتساب نصيب 

 المضارب
 المشروع

 األول 8000 6400
7200 9000 

15Bالثاني 
 الثالث )1000( )1000(

 الرابع 2000 1600
 اإلجمالي 18000 14200
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عائد االستثمار 
 (للمستثمرين)

عائد 
 االستثمار(للبنك)

 نسبة
 مساهمة

 المستثمرين

نسبة 
مساهمة 

 البنك

باقي األرباح 
 القابلة للتوزيع

1920 6400×70=%
4480 

30% 70% 6400 

2880  =4320 40% 60% 7200 
500 ) =500( 50% 50% )1000( 
960  =640 60% 40% 1600 
5260 8940   14200 

 

 
 :) دينار8940توزيع األرباح بين البنك والمودعين ( /ثالثاً 

 بالدينار القيمة
معدل 
 التوزيع

الوديعة المربحة 
 بالزمن

 مدة الوديعة
33Bالمودع الوديعة 

 األول 20000 10 200000 0.0114   2280
 الثاني 12000 12 144000 0.0114  1642
 الثالث 16000 8 128000 0.0114  1460
 البنك 26000 12 312000 0.0114  3558
8940  784000  74000  

 0.0114=  784000/  8940معدل التوزيع =  -
 16000% + 60× 50000% + 70×  40000قيمـــة مســــاهمة البنــــك =  -

 ×50 + %20000  ×40% 
 =28000  +30000  +8000  +8000  =

 دينار 74000
ــــــــــــــــع  48000 – 74000=  ( مجمــــــــــــــــوع ودائ

  دينار. 26000العمالء) = 
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 أسئلة وتمارين 
 

. اتفـــق أربعـــة مـــن المـــودعين مـــع البنـــك اإلســـالمي علـــى اســـتثمار أمـــوالهم فـــي 1
مشاريع محددة وقام البنك بخلط األموال المودعـة مـع أموالـه الخاصـة واسـتثمارها 

لتنفيــذ المشــاريع المتفــق عليهــا وفقــا  بالمشــاركة مــع مســتثمرين (قطــاع األعمــال) 
 للبيانات التالية:

 12000دينــار، المــودع خالــد  10000المبــالغ المودعــة: المــودع محمــد  •
 دينار. 10000دنيار، سالم 8000دينار، فؤاد 

، الثــــــاني 40000المبــــــالغ الممولــــــة للمشــــــاريع هــــــي:   المشــــــروع األول  •
 دينار.    20000، الثالث 30000

مرين ( قطاع األعمال)  نصيبا مقابل عملهم كمضاربين يتقاضى المستث •
% مــن عائــد االســتثمارات ويــوزع البــاقي بــين الطــرفين (البنـــك 20بواقــع 

والمســــتثمرين / قطــــاع األعمــــال) وفقــــا لمســــاهمات كــــل منهمــــا فــــي تلــــك 
 المشاريع.

بلغت نسبة مساهمات البنك (األموال المقدمة منه)  في تمويل المشـاريع  •
 % على التوالي. 50%،  60 %،70الثالثة 

ـــة  • ـــاح والخســـائر المحققـــة للمشـــاريع الثالث ، 10000،10000بلغـــت األرب
 ) دينار على التوالي. 5000(

 10شـــهر،  12كانـــت المـــدة المتفـــق عليهـــا الســـتثمار أمـــوال المـــودعين،  •
 التوالي. شهور على  8شهور، 

مــــال)  المطلــــوب:   توزيــــع األربــــاح بــــين البنــــك والمســــتثمرين (قطــــاع األع
 والمودعين. 
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. أودع ثالثــــــة أشــــــخاص أمــــــوالهم فــــــي البنــــــك اإلســــــالمي الفلســــــطيني لغــــــرض 2
 استثمارها في مشروعات عامة حسب نظام المشاركة حسب البيانات المالية:   

 األموال المودعة من المودعين:
 10000محمد     
 14000محمود    

 5000أحمد       
 

 المشروعات المستثمر فيها:  
 

 األرباح المحققة
نسبة مساهمة 

 المستثمرين
مساهمة نسبة 

 البنك
القيمة الكلية 

 لالستثمار
 المشروع

     
 األول 40000 70% 30% 20000
 الثاني 50000 50% 50% 30000

 الثالث 20000 60% 40% )10000(

 
% مــن األربــاح 30وقــد تضــمن االتفــاق أن يتقاضــى الممــولين المســتثمرين نســبة 

عملهــم كمضــاربين، ويــوزع البــاقي بــين البنــك والمســتثمرين بنســبة مســاهمة مقابــل 
 كل منهما في تلك المشاريع.

 10وفي نهاية العام تبين أن المدة التي مكثتها أموال المودعين في البنك كانت (
شـــهور علـــى التـــوالي، وكانـــت المصـــروفات العموميـــة للبنـــك  8شـــهور،  8شـــهور،
 دينار. 1000

حصة كل من الممولين المستثمرين، البنك، المودعين من تحديد المطلوب: 
 األرباح المتحققة.



 

 

 
  

17 

 لسابع عشرالفصل ا

قواعد الرقابة واإلشراف املصريف على 

 البنوك
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم. 

  الضوابط المرتبطة باألنشطة التي يشملها نظام الرقابة

 .ةــــــــــــــــــــــــالمصرفي

 ة بازلـــــرأس المال وفقا التفاقية ـــــــــــــــــــــــمعدل كفاي. 

 ية بازلــــــــــــــــــــية التفاقــــــــــمات الرئيســــــــــــــــــــــــــــــــالس. 

 لسابع عشرالفصل ا

قواعد الرقابة واإلشراف املصريف على 

 البنوك
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 الفصل السابع عشر

 قواعد الرقابة واإلشراف المصرفي على البنوك
  

  مقدمة : •

مــن القواعــد التــي اســتقر العمــل بهــا بــأن يقــع علــى عــاتق الســلطة النقديــة (البنــك 
المركزي) مسئولية وضع السياسـة النقديـة واالئتمانيـة والمصـرفية واإلشـراف علـى 
تنفيــذها، حيــث يحــدد قــانون كــل مــن  البنــك المركــزي وقــانون البنــوك عــادة مــنح 

أو فروع البنوك األجنبية بما يكفل السلطة النقدية الحق في مراقبة البنوك العاملة 
سالمة مراكزها المالية، وأدائها المصرفي، لذلك فإن المهام الرئيسية المسـندة إلـى 

 هذه الجهة تتمثل في اآلتي:  

أن البنوك تتمتع بأصول جيدة مع كفاية رؤوس أموالها وأنها مدارة  .1
 بأسلوب جيد.  

مودعين، حيث تمثل الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها أموال ال  .2
ودائع العمالء بالبنوك جانبا كبيرا من الثروة النقدية بالمجتمع، وبالتالي 
فإن التحقق من كفاءة استخدام هذه الثروة يؤدي إلى الحفاظ عليها 

 وحمايتها.
 المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي وتدعيم الثقة فيه.   .3

على البنوك المسجلة لديه من خالل هذا ويمارس البنك المركزي قابلته وٕاشرافه 
) هي عبارة عن off-sitالرقابة المكتبية، والرقابة الميدانية، فالرقابة المكتبية (

رقابة البنك المركزي على البنوك من خالل البيانات واإلحصاءات الدورية التي 
 تقدمها دوريا البنك المركزي ألغراض التحليل،  وتتمثل الغاية األساسية منها في
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توفير نوع من اإلنذار المبكر ألي ظروف غير مواتية قد تواجه البنك دون 
 االنتظار لتحقق مثل هذه الظروف، وتهدف هذه الرقابة إلى ما يلي:   

التحقق من التزام البنوك بكل من الضوابط والمعايير المحددة لممارسة  . أ
 العمل المصرفي وتشريعات البنوك واالئتمان. 

بي الحسابات على ميزانيات البنوك ومالحظاتهم بشأن دراسة تقارير مراق . ب
مدى كفاية المخصصات ونظم الرقابة الداخلية واقتراح اإلجراءات 

 الواجب اتخاذها حيال بعض الحاالت.

  
 الضوابط المرتبطة باألنشطة التي يشملها نظام الرقابة المصرفية : •
 :بيانات دورية عن عمليات البنك وأنشطته    /أوالً  •
 . بيانات شهرية وتعد وفق النماذج المعتمدة وهي كما يلي:   1

 المركز المالي للبنك في نهاية الشهر.   -
بيانات تحليلية ألهم بنود المركز المالي للبنك موزعة وفقا لقطاعات  -

 األعمال وتشمل:   
 أرصدة محفظة األوراق المالية.   - أ
االقتصادي أرصدة الكمبياالت المخصومة ( حسب قطاعات النشاط  - ب

 خدمات). –تجارة  –صناعة   –المدينة:   زراعة 
ج.   أرصدة القروض والسلفيات ( حسب قطاعات النشــاط االقتصادي  - ت

 خدمات).   –تجارة  –صناعة     –( زراعة 
 -أرصدة الودائع ( حسب قطاعات النشاط االقتصادي:   زراعة   - ث

 خدمات).   –تجارة  –صناعة 
على البنوك واألرصدة المستحقة للبنوك ( البنك  هـ.  األرصدة المستحقة - ج

 المركزي والبنوك محلية والمراسلين في الخارج). 
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 . بيانات ربع سنوية عن:   2

نتائج أعمال الفترة المنقضية من السنة المالية ( قائمة الدخل) مع  - أ
تحليل العائد من القروض واألرصدة لدى البنوك وٕايرادات األوراق 

 ة الودائع واالقتراض من البنوك.  المالية، وتكلف
بيان بأرصدة الكمبياالت المخصومة والقروض والسلفيات ( حسب  - ب

عدد حسابات المدينين وفئات المديونية)،  بهدف   –قطاعات األعمال  
 التعرف على مدى تركز هـذه األرصدة.  

عدد حسابات  –بيان بأرصدة الودائع ( حسب قطاعات األعمال  - ت
إيداعاتهم)،  بهدف التعرف على مدى تركيز هذه  المودعين وفئات

 األرصدة.

 . بيانات تتعلق بمعايير سالمة األداء المصرفي وذلك وفقا لما يلي:   3
 ( أسبوعي)  اإللزاميبيان متوسط نسبة االحتياطي النقدي  -
 السيولة بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية ( شهري).   نسبتيبيان   -
 بيان توازن مراكز العمالت ( شهري).   -
بيان معدل كفاية رأس المال ( نصف سنوي) وفقا للتعليمات الواردة   -

 بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية.  
بيان متابعة مدى تركز األرصدة لدى المؤسسات المصرفية أو غير  -

 المصرفية في الخارج (نصف سنوي).  
تصنيف األصول وااللتزامات العرضية  بيان بنتائج دراسة البنك بشأن  -

وتكوين المخصصات الالزمة لها ( ربع سنوي). وتؤخذ هذه البيانات في 
 االعتبار عند إجراء الفحص الميداني.  
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 . بيانات إضافية أخرى:   4   
أرصدة الكمبياالت المخصومة والقروض والسلفيات وودائع كل من  -

 م (شهري).  المؤسسات العامة وشركات القطاع العا
أرصدة خطابات الضمان الصادرة ( شهري) موزعة حسب قطاعات   -

األعمال المستفيدة، ومن أهداف ذلك البيان التحقق من مدى التزام البنك 
بالحدود القصوى المقررة لخطابات الضمان المصدرة لصالح القطاعات 

 بالنسبة لكل بنك على حدة. 
لمشروعات  ( ربع سنوي)،  أرصدة مساهمات البنك في رؤوس أموال ا  -

للتعرف على دور البنك في المساهمة في المشروعات المختلفة، والتحقق 
 من مدى التزامه بالضوابط المقررة في هذا الشأن.  

أرصدة تحليلية للمستحق على البنوك والمستحق عليها ( ربع سنوي)   -
بات يوضح األرصدة المدينة والدائنة لكل بنك،  سواء كانت أرصدة حسا

 جارية أو ودائع ( يحدد أجل الوديعة وسعر الفائدة ونوع العملة). 
بيان بأسهم راس مال البنك التي آلت إليه وفاء لدين له قبل الغير ( ربع  -

 سنوي).  
بيان بالمنقوالت أو العقارات الذي آلت ملكيتها للبنك وفاء لدين له قبـل   -

 الغير ( ربع سنوي).  
ألخيرين إلى متابعة إجراءات البنك بشأن حركة أسهم ويهدف كل من البيانين ا

رأسماله أو المنقوالت أو العقارات التي آلت إليه وفاء لدين له قبل الغير وفقا لما 
 يقضي به القانون.   

وتكون البيانات السابق ذكرها أساسا للدراسة والتحليل من قبل المختصين 
لموقف كل بنك على حدة والتعرف بالرقابة على البنوك بهدف المتابعة الفورية 

 على ما قد يواجهه من مشكالت القتراح اإلجراءات المالئمة لمواجهة الموقف.  
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 ضوابط ومعايير صادرة عن البنك المركزي لممارسة العمل المصرفي:    /ثانياً 
 أ. وضع قيود مانعة:   

وهي التي تصدر بغرض الحد من التعامل في نشاط أو مجال معين  
ضبط األداء والحد من المخاطر المفرطة التي قد يتعرض لها  لغرض

 المصرف.
عدم جواز قيام البنوك بالتعامل أو المضاربة في المعادن النفيسة بأي  -

 شكل من األشكال سواء تم ذلك لحساب البنوك أو لحساب عمالئها. 
حظر مباشرة عمليات معينة (حسب سياسة كل بنك مركزي) تنطوي   -

على مضاربة في مجال سوق صفقات النقد األجنبي سواء لحسابها أو 
لحساب عمالئها، ويقتصر تعامل البنوك في مجال هذا السوق على 

أو إجراء العمليات  SPOTبيع أو شراء العمالت في السوق الحاضرة 
اآلجلة بهدف تغطية مراكز العمالت المكشوفة ( ذات التجاوز في 

 الفائض أو العجز من النسبة المقررة من قبل البنك المركزي).  
 ب. وضع ضوابط وقائية:   

وهي القواعد األخرى المنظمة للعمل المصرفي سواء في صورة ضوابط  -
مقررة أو معايير مثلى)،  وأهم  رقابية أو معايير ( في صورة حدود دنيا

 هذه الضوابط  ما يلي:   
 :   اإللزامي. نسبة االحتياطي النقدي 1

تلتزم البنوك التجارية بأن  تحتفظ لدى البنك المركزي وبدون فائدة بأرصدة دائنة 
بنسبة ال تقل من حد معين مما لديها من أرصدة الودائع،  ويتم موافاة البنك 

 األرصدة.  المركزي بحركة تلك
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 . نسبة السيولة:   2
تلتزم كافة البنوك بما فيها فروع البنوك األجنبية باالحتفاظ بنسبة  

 للسيولة القانونية واألخرى النقدية (السريعة) ال تقل عن حد معين.
 معدل كفاية رأس المال:   . 3

يجب أن تلتزم كافة البنوك العاملة بالمحافظة على نسبة بين عناصر رأس 
لمال من ناحية وعناصر األصول الخطرة من ناحية أخرى في أي تاريخ ا

وبحيث يتعين أال يقل معدل كفاية رأس المال عن  الحدود التي تقررها لجنة 
 بازل.  

 موقف توازن مراكز العمالت:    .4
 يتعين أن تلتزم البنوك بما يلي:   

ها العملة أال تجاوز قيمة الفائض أو العجز في مركز أي عملة ( بما في -
 % من رأس المال وفقًا لمعيار كفاية رأس المال.  5المحلية) نسبة 

أال تجاوز قيمة الفائض أو العجز االجمالي في مراكز العمالت ( أجنبية   -
% من رأس المال وفقًا لمعيار كفاية رأس 20أو محلية) مجتمعة نسبة 

 المال.  

 . تركز توظيفات البنوك في الخارج:   5
يتعين أن تلتزم البنوك بأال تزيد نسبة توظيفاتها لدى مراسل واحد عن حد معين 
من إجمالي التوظيفات لدى المراسلين بالخارج ويشترط أال يجاوز ذلك في جميع 

 الحاالت نسبة محددة من رأس المال وفقا لمعيار كفاية راس المال.  
 زمة لها:   . تصنيف األموال وااللتزامات وتكوين المخصصات الال 6

شهور في ضوء الدراسة التي يقوم بها  3ويتم هذا التصنيف بصفة دورية كل 
البنك، حسب التعليمات والضوابط التي يصدرها البنك المركزي وهي على سبيل 

 المثال: 
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 نسبة المخصص الواجب التكوين  أصول والتزامات غير منتظمة 
 %20   أصول والتزامات دون المستوى.   -
 %50  لتزامات مشكوك في تحصيلها أصول وا  -
 %100    أصول والتزامات رديئة.    -

 %1             أصول والتزامات منتظمة ( جيدة):     

 ج. تطبيق معايير المحاسبة الدولية واإلفصاح في القوائم المالية:   
يقوم البنك المركزي بوضع قواعد إلعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس 
تقييم األصول وااللتزامات بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية للعمل بها على 
أن  تلتزم كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بنشر قوائمها المالية السنوية 

خ اعتماد الجمعية العامة للقوائم بالصحف وذلك خالل مدة محددة من تاري
 المالية السنوية، مما يتيح مزيدا من الثقافية للمستثمرين ومستخدمي هذه القوائم.  

 مؤشرات يتعين على مراجعي الحسابات مراعاتها: /ثالثاً 
التعليق على أهم التطورات التي طرأت على المركز المالي للبنك  .1

 .  خالل الفترة المعد عنها هذه المؤشرات
 توضيح التغيرات في بنود المركز المالي ( قيمة ونسبة).    .2
توضيح مدى التزام البنك بقرارات مجلس إدارة البنك المركزي  ( نسبة   .3

 –نسبتي السيولة بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية  –االحتياطي 
 حدود توازن مراكز العمالت).  

ت المصرفية وغير توضيح مدى التركز في األرصدة لدى المؤسسا  .4
 المصرفية. 

 توضيح مؤشرات الربحية سواء بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية.    .5
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 –قياس كفاء التشغيل  –توضيح مؤشرات إضافية عن الربحية   .6
مؤشرات  –مؤشرات كفاية رأس المال  –مؤشرات جودة األصول 

 مؤشرات أخرى.   –السيولة 

  تقارير األداء المصرفي:   /رابعاً 
بعد مراجعة البيانات الدورية المقدمة من البنوك وتحديد مدى التزامها  بالضوابط 
والمعايير المحددة من قبل البنك المركزي وحصر المالحظات،  والحصول على 
كافة اإليضاحات الالزمة بشأنها حيث يتم دراسة هذه المالحظات وعقد 

التوجيهات والتوصيات  اجتماعات مع مسئولي البنك ومراقبي حساباته وتقديم
 الالزمة وٕاجراء المتابعة  للتحقق من االلتزام بتلك التوجيهات والتوصيات. 

  

التقارير التي تتم بواسطة الرقابة المكتبية والتي  أنواعونعرض فيما يلي أهم 
 تعرض على مجلس إدارة البنك المركزي:   

 :   عن أهم تطورات المركز المالي للجهاز المصرفي ككل.  ) تقارير شهرية1(
:   وذلك عــن تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بميزانيات تقارير سنوية) 2(

والتي تشتمل على مالحظات بشأن مدى كفاية  –البنوك كل على حدة 
 المخصصات ونظم الرقابة الداخلية واقتراح اإلجراءات الالزمة حيالها.  

بالضوابط  –كل على حدة  –عن مدى التزام البنوك  -:   تقارير دورية) 3(
 والمعايير المحددة من قبل البنك المركزي.  

 عن أوضاع البنوك التي تواجه مشاكل كبيرة.   -

 تطبيق نظام الرقابة بالمخاطر:    /خامساً 
 يقوم نظام الرقابة بالمخاطر على تحقيق أهداف تتعلق  بإيجاد نظام مصرفي
سليم لتقدير حجم المخاطر بكافة أنواعها المختلفة وفقا للموقف الحالي أو 
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التوقعات المستقبلية،  ومدى تأثيرها على كل من رأس مال البنك وٕايراداته، 
 الالزمة حيالها وهذه المخاطر هي:    اإلجراءاتالتخاذ 

 مخاطر سيولة  -   مخاطر ائتمانية  -
 اطر أسعار الصرف مخ -   مخاطر أسعار الفائدة  -
 مخاطر التغير في أسعار االستثمارات  -
وهي المخاطر الناتجة في القصور في نظام الرقابة  مخاطر العمليات: -

 الداخلية ونظم المعلومات.  
 مخاطر عدم االلتزام بالقوانين والتعليمات.   -
 مخاطر السمعة.    -

 ونورد فيما يلي أهم الضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المذكورة:   
  :. إدارة المخاطر االئتمانية1

يتعلق ذلك الموضوع بتقييم سياسات التوظيف وتقدير مدى جودة األصول، 
 وبضوابط التركز االئتماني وذلك على النحو التالي: 

يتعين على  صولأ) تقييم سياسات توظيف األموال وتقدير مدى جودة األ(
 السلطة الرقابية القيام بما يلي:   

تقييم مدى سالمة سياسات وٕاجراءات منح ومتابعة االئتمان والقيام  -
باالستثمارات والتأكد من توافر نظم معلومات تتيح البيانات الضرورية وبوجه 
خاص ما يتعلق بترتيب العمالء من حيث درجة المالءة وتصنيف القروض إلى 

 وغير منتظمة.   منتظمة
 تقييم مدى سالمة سياسات البنك وٕاجراءاته  بشأن اإلقراض.     -
التحقق من  توفر سياسات وٕاجراءات للتعرف على مدى جودة األصول   -

 وكفاية المخصصات المكونة بشأنها.  
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 (ب) التركز االئتماني:
 :   تتمثل الضوابط العامة في هذا المجال فيما يلي

تحقق السلطة الرقابية من توافر معلومات تتيح إلدارة البنك التعرف على  •
  CONCENTRATIONالتركزات االئتمانية 

وجود حدود قصوى لالئتمان الممنوح للعميل الواحد أو مجموعة العمالء   •
% من رأس 25و( يمكن اعتبار نسبة  Parties  Related ذوي العالقة 

 المال حدا مناسبا). 
ضرورة موافاة البنك المركزي  بأرصدة االئتمان الممنوح للعميل الذي يزيد  •

% مثال من قاعدة رأس المال) وتفرض بعض الدول حدا 10عن حد معين (
أضعاف قاعدة رأس المال  8إجماليا لالئتمان الممنوح لهؤالء العمالء ( 

 مثال). 
المتداخلة مع التأكد من أن االئتمان الذي يمنح لألطراف ذات المصالح  •

قد تم على نفس األسس التي يتم معاملة كافة  connected Partiesالبنك 
العمالء  بها،  ويقصد بهذه األطراف مراقبي حسابات البنك، وكبار 

% أو أكثر 51المساهمين، واإلدارة العليا للبنك، والشركات التابعة (ملكية 
 .  %)50% إلى 20من أسهم الشركة) والشقيقة (ملكية من 

التالية بالنسبة  باإلجراءاتوفي إطار ما تقدم يمكن للسلطة الرقابية القيام 
 لالئتمان الممنوح لألطراف ذات المصالح المتداخلة: 

وضع حد أقصى لالئتمان الذي يتم منحه للعميل من األطراف ذات  -
 المصالح المتداخلة يقل من الحد األقصى الذي يسمح به لباقي العمالء. 

د إلجمالي االئتمان الذي يمنح لألطراف ذات المصالح وضع حدو   -
 المتداخلة.
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استبعاد إجمالي االئتمان الممنوح لهؤالء األطراف من رأس المال لدى   -
 حساب معدل كفاية رأس المال.  

 طلب حصول البنك على ضمانات مقابل االئتمان الممنوح لهذه األطراف.  -
الحصول على موافقة مجلس  عدم  منح االئتمان لهذه األطراف إال بعد -

 إدارة البنك والبنك المركزي.
 
  : Market Risk Management   ) إدارة مخاطر السوق 2(

تشمل مخاطر السوق، وفقا لتوصيات لجنة بازل، كل من مخاطر تقلبات أسعار 
العمالت وتقلبات أسعار األدوات المالية بغرض االتجار سواء المرتبطة ببنود 

الميزانية والتي تتركز أساسا في المخاطر الناشئة عن التعامل داخل أو خارج 
 في عقود المشتقات المالية.

 
وفي هذا المجال ينبغي على السلطة الرقابية التحقق من قيام البنوك بتحديد 
ومتابعة هذه المخاطر والرقابة عليها بكفاءة مع وضع  حدود قصوى للتعامل 

 واجهة هذه المخاطر.  بأدواتها أو تطلب رأس مال إضافي لم

 :Other Risk Management دارة المخاطر األخرىإ
من المخاطر األخرى التي تتعرض لها البنوك مخاطر إدارة السيولة ومخاطر 
تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر التشغيل، وتنتج األخيرة بسبب عدم كفاية نظم 

آللية، وينبغي بالنسبة الرقابة الداخلية أو لألخطاء في برامج وتشغيل الحاسبات ا
لهذه المخاطر التأكد من توافر إجراءات كافية إلدارتها من خالل تحديد وقياس 
ومتابعة  ورقابة هذه المخاطر، وباإلضافة إلى ما تقدم فقد يتطلب األمر مطالبة 

 البنوك باالحتفاظ برأس مال إضافي  لمواجهة المخاطر األخرى.  
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 ي مراقبة كفاءة نظم المراجعة الداخلية: دور البنك المركزي ف   /سادساً 
 يتم مراقبة كفاءة نظم المراجعة الداخلية من خالل اآلتي:    -

تحديد مدى فاعلية كفاءة نظم المراجعة الداخلية وصالحياتها  -
 واختصاصاتها.

 تقييم مدى استقاللية وظيفة المراجعة الداخلية والعاملين فيها.    -
 الوقوف على مدى كفاءة العاملين في إدارة المراجعة الداخلية.    -
تحديد مدى كفاءة اإلجراءات المتبعة في إدارة المراجعة الداخلية للقيام   -

 بتنفيذ االختصاصات الموكولة إليها.  
التحقق من فاعلية وكفاءة برامج المراجعة الداخلية ودليل المراجعة   -

 الداخلية.
كفاية التقارير المتبادلة بين إدارة المراجعة الداخلية الوقوف على مدى   -

 والجهات المعنية بهذه التقارير.  
 الوقوف على مدى االلتزام بتصويب مالحظات المراجعة الداخلية.   -
تحديد مدى التجاوب في التعامل مع  توصيات إدارة المراجعة الداخلية   -

 أي تالعب أو اختالس.  بشأن تالفى أية ثغرات في نظام العمل أو اكتشاف 

 اإلجراءات التمهيدية لفحص عمل المراجعة الداخلية:    •
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المراجعة والهيكل التنظيمي للبنك للتأكد من  -

استقاللية المراجعة الداخلية سواء بالنسبة للتبعية اإلدارية أو بالنسبة لعدم 
 قيامها بأية أنشطة تنفيذية. 

مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للتأكد من وجود التفويضات   -
 الالزمة والصالحيات المناسبة لعمل المراجعة الداخلية.  

مراجعة البيانات الشخصية للمراجعين الداخليين لتحديد قدراتهم في أداء   -
 عملهم.  
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رض تحديد مدى كفاءة وفاعلية دليل المراجعة الداخلي بالبنك ودراسته بغ  -
 تحديد مدى  مالءمة إجراءاته إلنجاز األهداف المطلوبة.  

مراجعة خطط المراجعة السنوية والتأكد من أنها تشمل كافة أنشطة البنك،   -
 وأنه االلتزام بتنفيذها.  

اإلطالع على بعض تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من أنها تشمل نتائج   -
اإلدارات المختصة لتصويب أية  فحص كافة أنشطة البنك وأنه يتم متابعة

 مالحظات وردت بالتقارير.  

 
 كفاءة برنامج المراجعة الداخلية:    •

 يتم الوقوف على مدى كفاءة برنامج المراجعة الداخلية من خالل ما يلي:   

 أن يشتمل برنامج المراجعة على كافة أنشطة البنك دون استثناء. -
وجود صالحية إلدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري لتحديثه وفق   -

المستجدات سواء فيما يتعلق باألنشطة التي يقوم بها البنك من حيث 
التوسع في نشاط قائم أو إدخال أنشطة حديثة أو المستجدات العالمية في 

 مجال المراجعة الداخلية.
وبحيث ال تتم في أوقات  أن يتم تغيير أوقات المراجعة الداخلية ونطاقها -

 زمنية متماثلة، وبحيث ال يقتصر الفحص على مجال محدد دون تغيير.  
يتعين على رئيس المراجعة اعداد تقرير بشأن الفترات الزمنية التقديرية   -

الالزمة إلنجاز المراجعة، وأن يتم إجراء مقارنة بين وقت المراجعة الفعلي 
تخراج أية انحرافات ألخذها في االعتبار وبين الوقت الذي قدر للمراجعة واس

 مستقبال. 
أن تشتمل إجراءات المراجعة على تقييم األنظمة اإلدارية وتقديم   -

 االقتراحات الالزمة لتحسين الكفاءة. 
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 دور البنك في تطبيق أساليب قياس كفاية رأس المال:  /سابعاً 
استقر الفكر السائد في مجال قياس كفاية رأس المال  في العالقة بين  .1

حقــوق المساهمين ( رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح 
وكانت نسبة حقوق المحتجزة) ومجموعة من العناصر األخرى، 

لحرب العالمية اأول األساليب التي أتبعت منذ  المساهمين إلى الودائع
) من خالل  فرض حد أدنى لهذه النسبة، فبزيادة 1914( عام  األولى

لهذه الودائع يتطلب األمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها هي 
 الضمان لهذه الودائع.      

وقد أسفرت التجارب عن أن ما قد يواجه بعض البنوك من عقبات ال ينجم 
يئة، ومن ثم الودائع، وٕانما نتيجة نوعية األصول وتوافر أصول رد عن زيادة

اتجه أسلوب قياس كفاية راس المال منذ الحرب العالمية الثانية ( عام 
خالل العالقة بين حقوق ) إلى أن يكون قياس كفاية رأس المال من 1938

 .  المساهمين واألصول التي تنطوي على مخاطر
وفي ضوء تطور تجارب الدول انتهت السلطات الرقابية،  في كل من 

ة والواليات المتحدة األمريكية، إلى أن المخاطر تتفاوت المملكة المتحد
بين أصل وآخر حيث تبلغ أقل درجة (صفر) بالنسبة للنقدية وأقصى 

 %) بالنسبة للقروض الخطرة واألصول الثابتة. 100درجة (
بحيث وفي هذا اإلطار وضعت أوزان ترجيحية متفاوتة لمخاطر األصول     

 باألوزان وفقا للمخاطر المتعلقة بها.   يعاد حساب قيمة األصول مرجحة
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 *2F*:معدل كفاية رأس المال وفقا التفاقية بازل 
نتناول فيما يلي التعريف بلجنة بازل للرقابة المصرفية، واالتفاقية المعروفة باسم 
اتفاقية بازل الخاصة بمعدل كفاية رأس المال، ثم نتعرض للسمات الرئيسية 

 لبنود هذه االتفاقية 

 التعريف بلجنة بازل للرقابة المصرفية: •
في  Group of Tenتأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعية العشر  

3Fتحت إشراف بنك التسويات الدولية 1974نهاية عام 

بمدينة بازل بسويسرا  *
وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث، أو ازدياد 
حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية ( 
خاصة البنوك األمريكية) وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج 

منافسة القوية التي خلفتها البنوك اليابانية إزاء الدولة األم، باإلضافة إلى ال
 البنوك الغربية نتيجة تدني رؤوس أموالها. 

ويتحتم أن تحظى توصيات اللجنة بإجماع أعضائها، كما تتطلب أيضا إلعمال 
توصياتها بالدول األعضاء، اعتماد محافظي البنوك المركزية (أو السلطات 

 صادرة عن اللجنة. النقدية) في هذه الدول للتوصيات ال
وعلى الرغم مما تقدم فإن السلطات الرقابية والخبراء يعتقدون أن اللجنة تمثل 

في إطار ما  إيضاحه من  –التي تتمثل  *4F الكيان المناسب ألداء أهدافها
في تشجيع المزيد من  –انتشار البنوك العالمية وظهور التكتالت العالمية 

 خالل:    من التنسيق بين السلطات الرقابية

                                                 
 بالفرنسية) بسويسرا. Baleباإلنجليزية) أو بال ( Basle+ نسبة إلى مكان انعقاد اللجنة وهو مدينة بازل ( *
إلى  ية اإلضافة++ تتكون المجموعة من بلجيكا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريك *

 لوكسمبورج.
 في مجال تنمية التعاون بين البنوك المركزية للدول األعضاء وتقديم التسهيالت االئتمانية بالنسبة للعمليات المالية الدولية.   1930* يعمل البنك منذ عام  *

 



قواعد الرقابة واإلشراف المصرفي على البنوك                                                      
      
 

356 
 

 لسابع عشرالفصل ا

تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة بين السلطات  -
 الرقابية.  

 تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك.   -
 تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال للبنوك. -

5F

 التعريف باتفاقية بازل :  *
المجموعة األوربية خالل للدول الصناعية وكذا  محافظو البنوك المركزيةوافق 

على تقرير لجنة بازل بشأن اقتراح معدل موحد لكفاية رأس  1988شهر يوليه 
المال، وقد كان النظامان األمريكي واإلنجليزي هما األساس للنظام الذي وصلت 

 إليه لجنة بازل. 
 

حدا أدنى للعالقة بين رأس المال، وقد وضع المعدل الموحد لكفاية رأس المال 
وم أكثر شموال، من ناحية وبين األصول وااللتزامات العرضية الخطرة بمفه

، )1992% بحلول نهاية ديسمبر 8مرجحة بأوزان معينة من ناحية أخرى (
 هذا وتتيح  االتفاقية ألي دولة أن تكون أكثر تشددا.  

وفي ضوء هذه االتفاقية أصبح من المتعارف عليه أن تقييم مالءة البنوك في 
امالت الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود المعيار المذكور، بل أن مجال المع

بعض السلطات الرقابية، ومنها مجلس محافظي بنوك االحتياطي الفيدرالي 
األمريكية، أدخل شرطا جديدا ضمن شروط قبول فتح فروع لبنوك أجنبية وهو 

 أن تقبل الدولة األم االلتزام بتطبيق اتفاقية لجنة بازل.

                                                 
خمس ( منها اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تعقد يشارك لجنة بازل في مهامها حاليا اثنا عشر تجمعا اقليميا موزعة تقريبا على قارات العالم ال*  *

س).  ويجرى اجتماعاتها غالبا في مقر صندوق النقد العربي بأبو ظبي وكذا لجنة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد اجتماعاتها في إحدى دول المجل
  تنسيق دوري بين لجنة بازل وهذه التجمعات.
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ذا الصدد أيضا أشار تقرير لجنة بازل  بأن المعدل الموحد قد ركز وفي ه
أساسا على المخاطر االئتمانية، وفي هذا الصدد أيضا  كما تضمن ضرورة 
االهتمام بنوعية األصول، وكفاية المخصصات الواجب تكوينها، ونوجز فيا 

 يلي أهم ما تضمنه التقرير في هذا المجال:

 االئتمانية:(أ) التركيز على المخاطر 
تعد عملية احتساب كفاية رأس المال، وفقا لبنود االتفاقية، أحد العوامل التي 
يتعين أن تؤخذ في االعتبار عند تقرير مدى سالمة المراكز المالية للبنوك، 

أخذا في االعتبار وتهدف االتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال 
   Credit Risk المخاطر االئتمانية

وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته) أساسا إلى جانب مراعاة مخاطر  (
 .إلى حد ما  Country Riskالدول 

 
ولم يتضمن المعدل مواجهة المخاطر األخرى ( ومنها مخاطر سعر الفائدة 
ومخاطر سعر الصرف ومخاطر االستثمار في األوراق المالية، أي مخاطر 

بمعرفة  ن تؤخذ في االعتبار أيضاالتي يجب أ) Market Riskالسوق 
 السلطة الرقابية لتقدير كفاية رأس المال. 

 
 (ب) االهتمام بنوعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها:

قد تؤدي نسب رأس المال بمفردها إلى إساءة الحكم على مالءة البنك، لذلك 
واجبة ال نوعية األصول ومستوى المخصصاتيجب أن يوجه االهتمام إلى 

التكوين لألصول المشكوك في تحصيل قيمتها وغيرها من مخصصات.  كما 
أنه ال معنى ألن يفوق معدل كفاية رأس المال لدى بنك ما الحد األدنى المقرر 
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دون أن  تتوافر لديه المخصصات الكافية فالعبرة بكفاية المخصصات أوال، ثم 
 يرد بعد ذلك حساب معدل كفاية رأس المال.  

 

 6F*سمات الرئيسية التفاقية بازل: ال 
 نورد فيما يلي أهم السمات الرئيسية لالتفاقية:   

 ربط مستوى راس المال باألصول وااللتزامات العرضية الخطرة مرجحة - أ
) أي النظر إلى كافة البنود 1992% بحلول نهاية 8(حد أدنى  بأوزان

االلتزامات داخل ميزانية البنك وخارجها (تشمل البنود خارج الميزانية 
العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان  لتنفيذ األعمال، 

وتلك االلتزامات الناشئة عن التعامل في … وفتح اعتمادات مستندية
 ) Derivatives Instrumentsعقود المشتقات * 

 

 تقسيم رأس المال إلى مجموعتين:    - ب
 ويتكون من:  Core Capital. رأس المال األساسي 1
 رأس المال المدفوع •
 االحتياطات   •
 األرباح المحتجزة  •

 ويتكون من:     Supplementary Capital. رأس المال المساند 2
 Undisclosed Reservesاالحتياطات غير المعلنة:  •

وهي االحتياطات التي تعبر من خالل حساب األرباح والخسائر دون أن تظهر 
، ….ضمن عناصره عند اإلفصاح عن بياناته من خالل النشر في الصحف 

وذلك بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية. وتختلف هذه االحتياطات 

                                                 
  Forwards Futures, Swaps and Optionsعن إبرام عقود ( سعر صرف أو سعر فائدة) بالنسبة لعمليات الـ،   (*) هي األدوات الناتجة *
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 Hiddenعما يسمى باالحتياطات السرية التي ال تظهر لها قيم بالميزانية 

Reserves  مثال ذلك األصول بأقل من قيمتها الجارية (والتي تنشأ نتيجة تقييم
إهالك قيمة مباني البنك في سنة اقتنائها رغم أن عمرها االفتراضي يمتد إلى 

 سنوات عديدة). 

 :Revaluation Reservesاحتياطات إعادة تقييم األصول  •
ت في األوراق المالية بقيمتها تنشأ هذه االحتياطات نتيجة تقييم االستثمارا

الجارية بدال من قيمتها الدفترية، وتشترط االتفاقية أن يكون ذلك التقييم معقوال 
% للتحوط لمخاطر تذبذب أسعار هذه 55وأن يتم تخفيض فروق التقييم بنسبة 

 –عند تحققها بالبيع  –األصول في السوق واحتماالت خضوع هذه الفروق 
 للضريبة.

لمكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددة المخصصات ا •
General Provisions  : 

ال يتم تكوين هذه المخصصات لمواجهة هبوط محدد في قيمة أصول بذاتها، 
وانما للمخاطر العامة ومثال ذلك مخصص المخاطر العامة للتسهيالت 

 االئتمانية المنتظمة ( شريطة كفاية المخصص المكون لتسهيالت بعينها) 

 :Subordinated Term Debtروض المساندة: الق •
وهي قروض تطرح في صورة سندات ذات أجل محدد. ومن خصائصها أن 

يرد بعد سداد حقوق المودعين  –في حالة إفالس البنك  –ترتيب سدادها 
بالبنك وقبل سداد ما قد يستحق للمساهمين به، ومقابل هذه المخاطر المحتملة 

 تتمتع هذه السندات بسعر فائدة مميز.  
صورة قروض تدعيمية من قبل المساهمين  كما يمكن أن تأخذ هذه القروض

 بالبنك في حالة تعثره شريطة أن يرد سدادها بعد سداد حقوق المودعين.
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والقروض المساندة التي أتاحت اتفاقية بازل اعتبارها ضمن عناصر رأس المال 
المساند هي القروض التي تزيد آجالها عن خمس سنوات، على أن يخصم 

السنوات الخمس األخيرة من أجلها، والحكمة في % من قيمتها كل سنة من 20
ذلك هي تخفيض االعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس المال 

 المساند كلما اقترب أجل استحقاقها. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أيضا أن ثمة قروض مساندة أخرى دون 
ألسواق يتاح تداولها من خالل ا Perpetual Subordinatedأجل محدد 

الثانوية، كما يتاح للبنك المصدر لها سدادها بشرائها من هذه األسواق، وتوافق 
بعض السلطات الرقابية على اعتبارها ضمن عناصر رأس مال البنك المصدر 

لها ( رأس المال المساند) شريطة أن يخصم منها قيمة ما قد يكون في حوزه  
 البنك من قروض مثيلة مصدرة من جهات أخرى. 

 
 :Hybrid Debt Capital Instrumentsأدوات رأسمالية أخرى  •

وتجمع هذه األدوات بين خصائص حقوق المساهمين والقروض من هؤالء 
في حالة حدوثها  –المساهمين حيث تتسم بالمشاركة في تحمل خسائر البنك 

 كما أنها غير قابلة لالستهالك.   –
 

 (ج) االستبعادات من رأس المال األساسي:   
 عند حساب معدل كفاية رأس المال يستبعد من راس المال األساسي ما يلي: 

 إذا تضمنت األصول قيمة للشهرة.    الشهرة: •

  7F* (رؤوس األموال) االستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية التابعة 

                                                 
*  +Organisation of Economic Cooparation and Development 
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األصل أن يتم حساب معدل كفاية رأس المال على أساس ميزانية المجمـوعة 
(دمج بيانات الوحدات التابعة في البنك األم مع إجراء مقاصة بين االستثمارات 

 في هذه الوحدات ورؤوس أموال المجموعة).  
وٕاذا لم يتم ذلك فهناك  رأي متشدد يقضى باستبعاد قيمة مساهمة البنك األم 

أموال الوحدات التابعة من مجموع رؤوس أموال المجموعة، مقابل  في رؤوس
استبعاد قيمة هذه المساهمات من أصول المجموعة، وذلك لتالفي ازدواج 
حساب نفس رأس المال من قبل مختلف وحدات المجموعة، وليتسنى معرفة 

 مالءتها المالية كما لو كانت بنكا واحد. 
إجراء االستبعاد من عدمه للسلطة الرقابية  هذا وقد تركت اتفاقية بازل موضوع

المحلية سواء كان االستبعاد بالكامل أو بقيمة المساهمات التي تزيد عن حد 
معين ( بالمقارنة برأس مال البنك األم أو البنك التابع مثال) أو على أساس 

 دراسة حالة بحـالة.  

 dingsHol -Crossاالستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك  •
 ومثال ذلك بنك (أ) يساهم في رأس مال بنك (ب) وفي ذات الوقت يساهم
بنك (ب) في رأس مال بنك (أ). والبد من إجراء االستبعاد في هذه الحالة 

 منعا من ازدواج حساب رأس المال من قبل البنكين.  

 (د) القيود المفروضة على عناصر رأس المال المساند:
% من عناصر رأس 100أال يتعدى إجمالي عناصر رأس المال المساند  -

المال األساسي بهدف العمل على تدعيم عناصر رأس المال األساسي 
بصفة مستمرة باعتبارها الممثلة لحقوق المساهمين التي تعد دعامة لمواجهة 
                                                                                                                   

الواليات المتحدة األمريكية، ايسلندا، إيرلندا، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبرج، هولندا، السويد،سويسرا، المملكة المتحدة،   
 أسبانيا، استراليا، البرتغال،

 اليونان، الدنمارك، فنلندا، النمسا، النرويج، نيوزيلندة، تركيا، المملكة العربية السعودية.
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أي خسائر تفوق قيمة المخصصات القائمة وقبل المساس بحقوق 
 المودعين.  

% من قيمتها للتحوط 55إلى خصم بنسبة  احتياطات إعادة التقييماع إخض -
لمخاطر تذبذب أسعار هذه األصول في السوق واحتماالت خضوع هذه 

 للضريبة وفقا لما سبق إيضاحه.  –عند تحققها بالبيع  –الفروق 
أن يكون الحد األقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير  -

ل وااللتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان، % من األصو 1.25محددة 
أي من مقام النسبة بهدف الحد من االعتماد عليها كرأس مال وذلك نظرا 

 لكونها ال ترقى إلى درجة حقوق المساهمين.  
% من رأس المال االساسي، 50 للقروض المساندةأن يكون الحد األقصى  -

 بغية عدم تركيز االعتماد على هذه القروض.  
 

 (هـ) تصنيف دول العالم: تصنف االتفاقية دول العالم إلى مجموعتين:  
 ) المجموعة األولى:   1(

،   وهي دول مجموعة منظمه التعاون OECDويطلق عليها دول الـ 
يقل عن الوزن المخصص لباقي  -االقتصادي حيث يحدد لها، وزن مخاطر

ي منظمة التعاون الدول،  ودول هذه المجموعة هي الدول كاملة العضوية ف
) + والدول التي تقوم بعقد ترتيبات إقراضية OECDاالقتصادي والتنمية (

 خاصة مع صندوق النقد الدولي.
وذلك  1994هذا وقد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خالل يوليه  

باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات إذا ما قامت بإعادة 
جدولة دينها العام الخارجي. هذا ويتيح ما تقدم إمكان زيادة أو انخفاض عدد 

 هذه الدول التي تتكون حاليا من:  
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 ) المجموعة الثانية:2(
ل باقي دول العالم، وقد اعتبرت ذات مخاطر أعلى من دول المجموعة تشم

األولى، وال تتمتع هذه الدول بتخفيضات أوزان المخاطر المقررة للمجموعة 
 األولى وفقا لما تقدم. 

 

 (و) أوزان مخاطر األصول:    
 :Risk Weights(الوزن الترجيحي لدرجة المخاطر) 

يختلف الوزن باختالف األصل من جهة، وباختالف الملتزم باألصل (المدين) 
من جهة أخرى، ولحساب المعدل تدرج األصول  مرجحة بأوزان خمسة هي 

%)،  ومن ذلك النقدية بوزن (صفر) أما 100%،50%،20%، 10(صفر،
المطلوبات (بمعنى القروض والخصم واألوراق المالية) المستحقة على القطاع 

%)، وإلتاحة قدر من المرونة في مجال 100عام والخاص فهي بوزن (ال
التطبيق بالنسبة للدول المختلفة، تركت الحرية للسلطة الرقابية المحلية في 

 اختيار تحديد بعض أوزان المخاطر.  
وتجدر اإلشارة إلى أن إعطاء وزن مخاطر ألصل ما ال يعنى أنه  

ٕانما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة، و 
  أصل وآخر من حيث درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات الالزمة.

 
 Credit Conversion(ز) معامالت تحويل االلتزامات العرضية 

Factors : 
ممنوح للغير إلى أصول خطرة  ائتمان مباشربعد تحويل األصول التي تمثل 

طر للملتزمين، ينظر إلى االلتزامات مرجحة بأوزان باستخدام أوزان المخا
ال يترتب عليه انتقال أموال  ائتمان غير مباشرالعرضية التقليدية على أنها 
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من البنك إلى الغير أي أنها أقل مخاطر من االئتمان المباشر.  وقد يتم تسوية 
 هذه االلتزامات أو تتحول إلى ائتمان مباشر في المستقبل كما يلي:   

تحويل االلتزام العرضي إلى ائتمان مباشر باستخدام (معامل تحويل)، الذي  .1
(ضمانة حسن أداء،  وفقا لطبيعة االلتزام ذاتهيحدد درجة المخاطر 
 اعتمادات مستنديه..).  

يتم تحويل االئتمان المباشر الناتج أعاله إلى أصل خطر مرجحا باستخدام  .2
 ) كاآلتي:الوزن الترجيحي للملتزم األصلي (المدين

% 4=  للملتزم األصلي% وزن ترجيحي 20× % معامل تحويل 20(مثال   
 قيمة االلتزام العرضي، والقيمة الناتجة تدرج بمقام معدل كفاية رأس المال).  × 

 فيما يلي بعض معامالت التحويل لاللتزامات العرضية التقليدية:  
 

 معامل التحويل               االلتزام العرضي
 % 100   د مثيلة للقروض ( مثل الضمانات العامة للقروض)بنو  •
 بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء ( عن خطابات ضمان لتنفيذ •

 %50                        ….) عمليات مقاوالت أو توريدات 
 بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجل تتسم بالتصفية الذاتية •

 %20               …) (عن االعتمادات المستندية 
 

وهي عقود المشتقات  لاللتزامات العرضية غير التقليديةهذا وبالنسبة 
Derivatives Instruments   الناتجة عن إبرام عقود (سعر صرف أو سعر

فإن   Forwards, Futures, Swaps and Optionsفائدة) بالنسبة لعمليات لـ
إبرام عقد جديد مع المخاطر هنا ال تتمثل في كامل قيمة العقد ؛ إذ سيتم 

متعامل آخر كبديل للعقد غير المنفذ. وبالتالي تقتصر المخاطر هنا على نسبة 
من قيمة العقد الحتماالت تقلب األسعار، وتقل هذه النسبة في عقود سعر 
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الفائدة عنها في عقود سعر الصرف نظرا ألن تقلبات سعر الصرف أكثر حدة 
سبة بزيادة أجل العقد لتزايد احتماالت من تقلبات سعر الفائدة، كما تزيد الن

 المخاطر مع زيادة األجل.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تطوير هذه االتفاقية ( بازل ) ليتعرف ذلك 

والتي تهدف إلى بناء أساس صلب لتنظيم الرقابة على كفاية رأس  IIباسم بازل 
المال وتبني الشفافية واإلفصاح في السوق مع إجراء تحسين إضافي في 
أساليب إدارة المخاطر وبالتالي إلى االستقرار المالي ، وقد صمم هذا االتفاق 

لمصارف لتبني ) لتالفي سلبيات االتفاق األول وليكون أكثر تحفيزًا ل II(بازل  
 سياسات إدارة مخاطر متقدمة .

وقد بنى هذا االتفاق على أساس االتفاق األول لحساب كفاية رأس المال مع 
جعل المعايير أكثر حساسية للمخاطر ، وخاصة مخاطر االئتمان والمخاطر 
التشغيلية حيث تم إحداث تغييرات جوهرية على أساليب قياس المخاطر 

ع جديد من المخاطر وهي المخاطر التشغيلية ومطالبة االئتمانية وٕاضافة نو 
 المصارف باالحتفاظ برأس مال إضافي لمواجهتها .
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 :السؤال األول 
ــــي  ــــى اســــتثمار أمــــوالهم ف اتفــــق البنــــك اإلســــالمي مــــع ثالثــــة مــــن المــــودعين عل

 مشروعات استثمارية وفقًا للنظام المشاركة حسب البيانات التالية :
 15000أحمـــد : –دينـــار  10000المبـــالغ المودعـــة ( محمـــد :  -

 دينار ) . 20000حسن :  –دينار 
 المشروعات المستثمر فيها :  -

نسبة البنك في 
 الربح

نسبة البنك 
 في االستثمار

قيمة االستثمار الكلية 
 في المشروع

 المشروع

50% 70% 20000 1 

30% 50% 40000 2 

40% 20% 30000 3 

50% 50% 40000 4 

 
 : فإذا علمت اآلتي 

) شـهور  3، 4، 6أن المدة التي مكثتها أموال المودعين هي (  -
 على التوالي ، أما أموال البنك فهي مستمرة طيلة العام .

كانــت حصــة البنــك مــن نتــائج أعمــال المشــروعات االســتثمارية  -
 في نهاية المدة كما يلي :

 1المشروع رقم  ربح 1000
 2رقم المشروع  ربح 900
 3المشروع رقم  ربح 3000

 4المشروع رقم  خسارة ) 100( 
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 ) دينار . 480المصروفات اإلدارية المتعلقة باالستثمار (  -

 توزيع عائد االستثمار بين البنك والمستثمرين والمودعين . المطلوب :

 
 : السؤال الثاني 

البالســــتيكية علــــى شــــكل مــــنح البنــــك العربــــي تســــهيالت ائتمانيــــة لشــــركة المنتجــــات 
% تضاف في نهايـة كـل  10دينار بفائدة  30000حساب جاري مدين بسقف قدره 

% ، وفيمــا يلــي العمليــات التــي وقعــت علــى الحســاب خــالل شــهر  1شــهر وعمولــة 
 .2013مارس /

 
 التاريخ البيان المبلغ
 1/3 سحب شيك 3000
 6/3 سحب شيك 5000
 12/3 سحب شيك 2000
 15/3 شيكإيداع  4000
 20/3 تحويل من الحساب 5000
 25/3 إيداع نقداً  3000

 
 المطلوب :

تصــوير حســاب الشــركة مبينــًا بــه حركــة رصــد الحســاب والقائــدة  -
 .31/3/2013والعمولة المستحقة بتاريخ 
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 االستحقاق األيام اإلعداد
 الحركة دالرصي

 التاريخ البيان
 منه له منه له

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 : السؤال الثالث 
فيما يلي البيانات الخاصة بثالثة بنوك تجارية اشتركت في جلسة المقاصة في 

 م : 1/11/2013البنك المركزي يوم 
   بنــك فلســطين : قــدم مغلفــان يحتــوي األول علــى ثالثــة شــيكات مســحوبة علــى

دينــار ، واألخــر يحتــوي علــى أربعــة  1000بنــك االســتثمار الفلســطيني بقيمــة 
 دينار . 2000شيكات مسحوبة على بنك القدس بقيمة 

  بنـــــك االســـــتثمار الفلســـــطيني : قـــــدم مغلفـــــان يحتـــــوي األول علـــــى شـــــيك واحـــــد
دينـار ، واآلخــر يحتـوي علــى شــيكين  500ين بقيمــة مسـحوب علــى بنـك فلســط

 دينار . 700مسحوبين على بنك القدس بقيمة 
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  بنك القدس : قدم مغلفان يحتوي األول على ثالث شـيكات مسـحوبة علـى بنـك
دينار ، واآلخـر يحتـوي علـى شـيك واحـد مسـحوب علـى  1400فلسطين بقيمة 

 دينار . 500بنك االستثمار الفلسطيني بقيمة 

 أثنـــاء جلســـة المقاصـــة تبـــادل منـــدوبو تلـــك البنـــوك مغلفـــات الشـــيكات  وفـــي
 المسحوبة كل منها على اآلخر .

 المطلوب :
تنظيم نموذج تقـديم اإلرسـاليات فـي غرفـة المقاصـة مبينـًا بـه  مركـز كـل   .1

 بنك تجاه اآلخر .

 إجراء القيد المحاسبي في سجالت كل بنك بعد انتهاء جلسة المقاصة . .2

 
  الرابع :السؤال 

فيما يلـي العمليـات التـي تمـت فـي أحـد البنـوك التجاريـة خـالل شـهر فبرايـر لسـنة 
2013 

 ( المطلوب إجراء القيود الالزمة في قسم المحاسبة المركزية ) : 
)  3دينـار لمـدة (  100000قام البنك بفتح اعتماد مستندي لالستيراد بمبلغ  .1

لحســاب الجــاري للعميــل % خصــمًا مــن ا20شــهور مقابــل تــأمين نقــدي قــدره 
دينار ، كمـا تسـلم البنـك اعتمـادًا  100% ومصروفات 1مقابل عمولة بواقع 

دوالر وتــم تبليــغ االعتمــاد  150000مســتنديًا مــن مراســلة فــي أمريكــا بقيمــة 
إلــى المصــدر ( شــركة المقــاوالت العامــة ) الــذي قــام بإرســال المســتندات إلــى 

لمبلغ وقيــد القيمــة لصــالح المصــدر البنــك الخــارجي ، وتــم تحميــل المراســل بــا
) كعمولــة ، علمــًا بــأن ســعر صــرف الــدوالر يعــادل  200بعــد خصــم مبلــغ ( 

 دينار . 0.7

% ، أرســل 1دينــار والعمولــة  90000بلغــت الكمبيــاالت المقدمــة للتحصــيل  .2
دينار  3000دينار ، كما حصل  35000منها للتحصيل عن طريق الفروع 
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ــــة للعمــــالء ، وبلغــــت دينــــار خصــــمًا مــــ 10000نقــــدًا ،  ن الحســــابات الجاري
 % ) .1( العمولة  20000الكمبياالت المحصلة عن طريق الفروع 

ــــة صــــادرة بقيمــــة  .3 ــــب شــــركة التوريــــدات  400000كفال ــــى طل ــــاًء عل دينــــار بن
) شــــهور خصـــمت مــــن  3% لمـــدة ( 25%وتـــأمين قــــدره 1الحديثـــة بعمولــــة 

الحـق بنـاًء علـى طلـب الحساب الجـاري للعميـل ، وقـد تـم تسـييلها فـي تـاريخ 
 المستفيد وتم خصم القيمة من الحساب الجاري للعميل .

دينـــــار  50000بلـــــغ مجمـــــوع الحـــــواالت الخارجيـــــة الـــــواردة والمدفوعـــــة نقـــــدًا  .4
% كمــــا بلـــغ مجمــــوع الحـــواالت الخارجيــــة الصـــادرة خصــــمًا مــــن 1والعمولـــة 

 % ، بلغــت الشــيكات الســياحية 0.25والعمولــة  80000الحســابات الجاريــة 
 % . 1دينار والعمولة  30000المشتراه نقدًا 

دينار تم تسليمها  40000بلغت بوالص التحصيل الواردة من المراسلين  .5
ألصحابها في حينه ، وتم تسديد قيمتها خصمًا مـن الحسـابات الجاريـة للعمـالء 

دينـار ، وتـم قيـد قيمـة البـوالص لصـالح  20% والمصـروفات  0.5مقابـل عملـة 
يـــل قيمتهـــا مناصـــفة بـــين البنـــك المركـــزي وحســـابات البنـــك لـــدى المراســـلين وتمو 

 مراسليه .
 
 : السؤال الخامس 

أودع ثالثـة مســتثمرين أمــوالهم فــي أحــد البنــوك اإلســالمية لغــرض المســاهمة معــًا 
فــي مشــروعين وفـــق نظــام المشـــاركة ، وقــام البنـــك باالتفــاق مـــع ممــولين آخـــرين 

 ات التالية : للمشاركة في هذه المشروعات ، حسب البيان
، رائد  15000، فؤاد  20000األموال المودعة من المستثمرين ( خالد  -

 دينار ) . 11000
 دينار . 10000،  70000األموال الكلية المستثمرة في المشروعين  -

 % . 70نسبة األموال المقدمة من البنك في المشروعين  -



أسئلة امتحانات واختبارات عامة -) 1محلق رقم (                                          
      
 

377 
 

 المالحق

 %  30نسبة األموال المقدمة من الممولين في المشروعين  -

% مــن األربــاح مقابــل عملهــم كمضــاربين  20يتقاضــى الممــولين نســبة  -
 في المشروعين .

شـهور  10شـهرًا ،  12المدة التي مكثتها أموال المستثمرين المودعين (  -
 شهور ) على التوالي. 10، 

 
 : فإذا علمت أن نتائج أعمال المشروعين كانت كاآلتي 

 دينار . 15000المشروع األول : ربح قدره  •
 دينار . 1000روع الثاني : خسارة قدرها المش •

وأن االتفاق بين البنك والممولين يقضـي بتوزيـع األربـاح حسـب نسـبة المسـاهمة 
ـــة للبنـــك المتعلقـــة  فـــي رأس مـــال المشـــروعين وقـــد بلغـــت المصـــروفات العمومي

 دينار . 700بالمشروعين 

 
 المطلوب: 

 إعداد بيان توزيع األرباح بين البنك والممولين . .1

 إعداد بيان توزيع األرباح بين البنك والمودعين المستثمرين .     .2

 
 : السؤال السادس 

فيمــا يلــي بعــض العمليــات التــي تمــت فــي أحــد البنــوك التجاريــة خــالل شــهر 
م والمطلــوب إجــراء القيــودات المحاســبية الالزمــة فــي قســم 2013أكتــوبر عــام 

 المحاسبة المركزية في البنك إلثبات هذه العمليات .
دينـــــار مقابـــــل  100000بلغـــــت االعتمـــــادات المســـــتندية المفتوحـــــة لالســـــتيراد  .1

شــهور وقــد وصــلت عــدة  6% لمــدة  2% وعمولــة  25تأمينــات نقديــة قــدرها 
دينار ، وتم سـحب المسـتندات الخاصـة  80000شحنات من البضاعة بقيمة 
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الح بها مقابل التغطية من الحسـابات الجاريـة الدائنـة للعمـالء وقيـد القيمـة لصـ
 مراسلي البنك في الخارج. 

تــم إصــدار كفالــة مصــرفية بنــاًء علــى طلــب أحــد عمــالء البنــك لصــالح إحــدى  .2
 20دينار صالحة لمدة سنة مقابل تأمين نقـدي قـدره  50000الشركات بقيمة 

% خصـــمًا مـــن الحســـاب الجـــاري للعميـــل ، وقـــد طلـــب  1% وعمولـــة بواقـــع 
به وقام البنك بإجراء التسوية الالزمـة المستفيد تسييل هذه الكفالة وتم تنفيذ طل

 ودفع المبلغ نقدًا مقابل خصم المبلغ من الحساب الجاري الدائن للعميل .

 50000بلــغ مجمــوع بــوالص التحصــيل التــي قبــل البنــك شــراؤها مــن عمالئــه  .3
دينار مقابل قيد القيمة الصافية في حساباتهم الجارية بعد خصم العملة بقيمة 

دينــار ، وقــام البنــك بإرســال هــذه  200أخــرى بقيمــة  دينــار ومصــاريف 300
ـــد  البـــوالص للمراســـلين للتحصـــيل ، وقـــد وصـــلت إشـــعارات مـــن المراســـلين تفي
تحصــيل قيمــة هــذه البــوالص وقيــد القيمــة لصــالح البنــك بالعملــة األجنبيــة فــي 

 الخارج .
دينــار مــن الحســاب الجــاري الــدائن إلحــدى  40000قــام البنــك بتحويــل مبلــغ  .4

% ،  0.125إلى الخارج بناء على طلبها ، وبلغت عمولة التحويل  الشركات
وتم إجراء التسوية خصمًا من الحساب الجـاري الـدائن للبنـك لـدى مراسـله فـي 

 الخارج .
 12000بلــغ مجمــوع الشــيكات الســياحية المشــتراة بالفرنــك الفرنســي مــا يعــادل  .5

المباعـــة نقـــدًا % كمــا بلـــغ مجمــوع الشـــيكات الســياحية  0.25دينــار والعمولـــة 
% وقــد تــم تســوية  1دينــار والعمولــة  4000لصــالح عمــالء البنــك مــا يعــادل 

 قيمة هذه الشيكات من خالل حسابات البنك مع المراسلين .
دينـــار بمـــا فيهـــا  30000بلـــغ مجمـــوع األســـهم التـــي اشـــتراها البنـــك لمحفظتـــه  .6

عملـــة الوســـطاء وتـــم قيـــد قيمتهـــا لحســـاباتهم الجاريـــة فـــي البنـــك ، كمـــا بلغـــت 
ـــة   20000األســـهم المشـــتراة لحســـاب عمالئـــه المســـددة مـــن حســـاباتهم الجاري
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قيـدها دينـار تـم  100دينار وعمولة الوسطاء  50دينار ، وكانت عملة البنك 
 في حساباتهم الجارية .

 بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة من عمالء البنك للخصم والمخصومة بتاريخ  .7
، تـم قيـدها فـي  31/12/2013دينار تستحق فـي  60000ما قيمته  1/9/2013

% 10حســــاباتهم الجاريــــة بعــــد خصــــم فوائــــد الخصــــم عــــن الفتــــرة المــــذكورة بواقــــع 
حــق قــام البنــك بإرســال جــزء مــن الكمبيــاالت دينــار ، وفــي تــاريخ ال 200وعمولــة 
ـــــــه  ـــــــاريخ  10000بقيمت ـــــــام بت ـــــــروع ، كمـــــــا ق ـــــــق الف ـــــــار للتحصـــــــيل عـــــــن طري دين

دينار من الكمبياالت المشتراة لدى  15000بإعادة خصم ما قيمته  1/10/2013
 % . وبتاريخ االستحقاق 8البنك المركزي بفائدة خصم 

الكمبيـــاالت التـــي بقيـــت لديـــه ) قـــام البنـــك بتحصـــيل جـــزء مـــن  31/12/2013(  
دينار نقدًا ، ورفض المدينون دفـع البـاقي وأجـرى عليهـا البروتسـتو  30000بقيمة 

دينار ، كما قامت الفروع بتحصيل الكمبياالت المرسلة  100وبلغت المصروفات 
إليهـــا بالكامـــل، أمـــا البنـــك المركـــزي فقـــد أعـــاد جـــزء مـــن قيمـــة الكمبيـــاالت المعـــاد 

دينــــار بســــبب رفــــض المــــدينون الســــداد ودفــــع عنهــــا  2000غ خصــــمها لديــــه بمبلــــ
 دينار . 50مصروفات بروتستو بقيمة 

 
 : السؤال السابع 

اســــتخرجت األرصــــدة التاليــــة مــــن ســــجل األســــتاذ العــــام ألحــــد فــــروع المصــــارف 
 .31/12/2013التجارية بتاريخ 

 
 منه له البيان

 450000  نقد في الصندوق

 850000  نقد في البنك المركزي

  700000 ودائع ألجل

  5000000 ودائع جارية
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 1500000  استثمارات أ . مالية

 5000000  سلف وقروض

 800000  أصول ثابتة ( مباني )

 500000  أصول ثابتة ( أثاث ومعدات )

  150000 إيراد استثمارات

 45000  عموالت مدينة

  100000 عموالت دائنة

 75000  فوائد مدينة

  500000 فوائد دائنة

 400000  مصروفات عمومية وٕادارية

  50000 مجمع إهالك المباني

  70000 مجمع إهالك األثاث والمعدات

  50000 احتياطي قانوني

  3000000 رأس مال

 9620000 9620000 

 
 
 : فإذا علمت ما يلي 

والفوائد الدائنة ،  25000أن الفوائد المدينة المستحقة التي لم تدفع تبلغ  .1
 دينار . 100000تبلغ 

 دينار . 50000يراد تكوين مخصص للديون المشكوك فيها بقيمة  .2

 دينار . 30000هناك هبوط في قيمة األوراق المالية قدره  .3

% ســـنويًا ، واألثـــاث والمعـــدات بواقـــع  5يحتســـب إهـــالك المبـــاني بواقـــع  .4
 % سنويًا . 10
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 دينار . 50000تم تكوين مخصص ضرائب بقيمة  .5

ــــــوب : ــــــة فــــــي  والمطل ــــــة المنتهي ــــــرة المالي إعــــــداد حســــــاب أ خ . عــــــن الفت
 وتصوير الميزانية العمومية للبنك في التاريخ المذكور .31/12/2013

 
 : السؤال الثامن 

فيمــــا يلــــي األرصــــدة المســــتخرجة مــــن ســــجالت األســــتاذ العــــام ألحــــد المصــــارف 
 .31/12/2013التجارية بتاريخ 

 
 أرصدة مدينة دائنةأرصدة  اسم الحساب

 5700000 - نقد الخزينة

نقد لدى المصرف 
 المركزي

- 3000000 

 - 15000000 رأس المال

 - 150000 احتياطي قانوني

 - 700000 قرض المصرف المركزي

 - 1000000 ودائع ألجل

 - 40700000 ودائع جارية

 2000000 - أوراق تجارية مخصومة

 1500000 - أصول ثابتة ( أثاث )

أصول ثابتة ( آالت 
 وأجهزة )

- 2000000 

 52000000 - سلف وقروض للعمالء

 1850000 - محفظة األوراق المالية

 10000 - فوائد مدينة

 50000 - عموالت مدينة
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 - 3400000 فوائد دائنة

 - 200000 عموالت دائنة

 - 50000 إيرادات استثمارات

مصروفات عمومية 
 وٕادارية

- 2000000 

 70200000 70200000 

 
 
 : فإذا علمت ما يلي 

دينـار وفوائـد دائنـة مسـتحقة  20000هناك فوائد مدينـة مسـتحقة تقـدر بــ  .1
 دينار . 30000بـ 

 دينار . 200000لم يتم احتساب مرتبات شهر ديسمبر بقيمة  .2

 دينار . 40000توجد إيرادات استثمارات مستحقة بقيمة  .3

 دينار . 20000أسعار أوراق مالية بقيمة يراد تكوين مخصص هبوط  .4

%  25% ســنويًا واآلالت واألجهــزة بمعــدل  20يســتهلك األثــاث بمعــدل  .5
 سنويًا .

 المطلوب / إعداد حساب األرباح والخسائر والميزانية العمومية .
 
 : السؤال التاسع 

مركزيـة تمت العمليات التالية في أحد البنوك ، والمطلـوب أثبـات العمليـات بقيـود 
 في سجالت اليومية المركزية بالمحاسبة العامة :

دينار دفعت  35000بلغت القروض والسلف الممنوحة بضمانات شخصية  .1
شــهور ، وفــي تــاريخ  6% لمــدة  9% والفائــدة  1نقــدًا بعــد خصــم عمولــة البنــك 
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دينار ورفض المدينون دفع الباقي ، وتـم الرجـوع  20000االستحقاق سدد منها 
 ء وخصم القيمة من حساباتهم الجارية .على الكفال

دينـــــار بمبلـــــغ  40000قـــــام المصـــــرف ببيـــــع أوراق ماليـــــة قيمتهـــــا االســـــمية  .2
دينـار وتـم  30000دينار وذلـك اسـتردادًا لسـلفة مصـروفة سـابقًا بقيمـة  35000

دينـــار وقيـــد  100خصـــم قيمـــة الســـلفة مـــن ثمـــن البيـــع وتحصـــيل عمولـــة بقيمـــة 
 عميل .الباقي في الحساب الجاري لل

 20000يبلـــغ مجمـــوع الشـــيكات المصـــرفية الصـــادرة والمـــدفوع قيمتهـــا نقـــدًا  .3
% صـــرفت قيمتهـــا بالكامـــل مـــن قبـــل مراســـلي المصـــرف  0.25دينـــار بعمولـــة 

دينـار تـم قيـد قيمتهـا  30000بالخارج ، كما بلغت الشيكات المصرفية المشـتراة 
 % . 0.5بالحسابات الجارية للعمالء بعد خصم عمولة المصرف بواقع 

دينــار تــم دفــع قيمتهــا نقــدًا  50000بلــغ مجمــوع الحــواالت الخارجيــة الــواردة  .4
% كما بلـغ مجمـوع الحـواالت الخارجيـة  0.1بعد خصم عمولة المصرف بواقع 

دينار تم دفع قيمتها بعد  60000الصادرة خصمًا من الحسابات الجارية الدائنة 
 % . 0.25خصم العمولة بواقع 

ل الوســـطاء بشـــراء أوراق ماليـــة لمحفظتـــه الخاصـــة قـــام المصـــرف مـــن خـــال .5
دينـــار ( شـــاملة عمولـــة الوســـطاء ) وتـــم قيـــد القيمـــة بحســـاباتهم  40000بقيمـــة 

دينـــار  30000الجاريـــة ، كمـــا قـــام بشـــراء أوراق ماليـــة لحســـاب العمـــالء بقيمـــة 
وسددت خصمًا من حساباتهم الجارية وقيد القيمـة بالحسـابات الجاريـة للوسـطاء 

 دينار . 50أن قيمة العمولة علمًا ب

بلغــت األســهم المصــدرة ألحــدى الشــركات والمكتتــب فيهــا مــن قبــل الجمهــور  .6
دينـار خصـمًا مـن  20000دينار ، سدد منها مبلغ  100000عن طريق البنك 

دينار دفعت نقدًا وقام المصرف بقيد القيمة  80000الحسابات الجارية للعمالء 
 دينار . 500مولته بمبلغ للحساب الجاري للشركة بعد خصم ع
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 : السؤال العاشر 
ـــــاريخ  .1 ـــــغ  1/3/2013بت ـــــم فـــــتح اعتمـــــاد مســـــتندي لالســـــتيراد بمبل م ت

% وعمولة  20) شهور مقابل تأمين نقدي قدره  3دينار لمدة (  150000
دينــار خصــمًا مــن الحســاب الجــاري  200% ومصــروفات أخــرى بقيمــة  1

عميلـــه بوصـــول بالمســـتندات أبلـــغ المصـــرف 26/4/2013للعميـــل وبتـــاريخ 
فقام بسحبها وتم  تسديد االعتماد خصمًا من الحساب الجاري للعميـل وقيـد 

 القيمة لحساب البنك المراسل .

) شــهور بنــاء  3دينــار ســارية لمــدة (  200000كفالــة صــادرة بقيمــة  .2
%  1% مــن القيمــة وعمولــة  20علــى طلــب العميــل بتأمينــات نقديــة بواقــع 

ي الوفـاء بالتزاماتـه وبنـاء علـى طلـب المسـتفيد تـم تسـييل وقد تعثر العميل ف
 الكفالة ودفع القيمة نقدًا .

 1/3/2013بلغـــت بـــوالص التحصـــيل الـــواردة مـــن المراســـلين بتـــاريخ  .3
 21/3/2013دينار تم تسليمها ألصحابها في حينه وبتاريخ  80000قيمة 

وقيـد القيمـة  تم تسديد قيمتها خصـمًا مـن الحسـابات الجاريـة الدائنـة للعمـالء
% والمصــــروفات بقيمــــة  0.5لصــــالح المراســــلين واحتســــبت العمولــــة بواقــــع 

 دينار . 100

بلغـــت الكمبيـــاالت المعـــاد خصـــمها لـــدى البنـــك المركـــزي والمحصـــلة  .4
 دينار . 500دينار وكانت الفوائد المستحقة عليها  10000بالكامل 

قيمتهــا بلغــت الكمبيــاالت المخصــومة غيــر المســددة التــي عــاد البنــك ب .5
 دينار . 300على المستفيدين 
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 : السؤال الحادي عشر 
 ضع عالمة  صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:

 
الشـــيكات المرتجعـــة هـــي شـــيكات قـــدمها البنـــك للبنـــوك األخـــرى ألغـــراض 
 التحصيل ثم أعادها إلى تلك البنوك مرة أخرى في اليوم التالي للمقاصة 

    )( 1. 

تقيـد الشـيكات المسـتلمة ألغـراض التحصـيل فـي جانـب األصـول المتداولــة 
 من ميزانية البنك التجاري .

(    ) 2. 

في حالة رفض المسحوب عليـه دفـع قيمـة الكمبيـاالت المسـتلمة للتحصـيل 
 يعود البنك على الساحب الستيفاء القيمة منه .

(    ) 3. 

أخطــاء لـــم يــتم اكتشـــافها بعــد فـــي يقفــل العجـــز فــي الصـــندوق النــاتج عـــن 
 نهاية السنة المالية في حساب األرباح والخسائر .

(    ) 4. 

إذا نقص الرصيد الدفتري للخزينة عن الرصيد الفعلـي للنقديـة يكـون هنـاك 
 عجزًا .

(    ) 5. 

تظهـــر حســـابات شـــهادات اإليـــداع فـــي ميزانيـــة البنـــك التجـــاري فـــي جانـــب 
 التجاري .الخصوم من ميزانية البنك 

(    ) 6. 

يــتم تحديــد األرصــدة النقديــة لكــل صــندوق فرعــي ومقارنتــه بالعــدد الفعلــي 
 لفئات العمالت في نهاية كل أسبوع .

(    ) 7. 

ال يــتم إلغــاء القيــد النظــامي الخــاص باســتالم كمبيــاالت التحصــيل إال فــي 
 نهاية السنة المالية .

(    ) 8. 

عبـارة عـن مبلـغ يحـول مـن البنـك التجـاري  االحتياطي النقدي اإللزامي هو
إلى البنك المركزي ويتم احتسابه كنسـبة مـن األربـاح لغـرض حمايـة أمـوال 

 المودعين وتحقق أهداف السياسة النقدية.

(    ) 9. 
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 السؤال الثاني عشر: 
 أختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

تـــم ربـــط وديعـــة ألجـــل لمـــدة عـــام لـــدى أحـــد البنـــوك  1/7/2013بتـــاريخ  .1
% مــع االتفــاق علــى إعــادة ربطهــا مــرة أخــرى  5دينــار بفائــدة  10000بقيمــة 

بـــــــنفس المـــــــدة مـــــــع الفوائـــــــد ، وعليـــــــه فـــــــإن رصـــــــيد حســـــــاب الوديعـــــــة بتـــــــاريخ 
31/12/2013  : 

  10500-د              1000 -ج           10250 -ب          10512.5 -أ

بلــغ مجمــوع الكمبيــاالت المقدمــة للتحصــيل مــن أحــد العمــالء والمحصــلة  .2
ـــة  50000نقـــدًا فـــي البنـــك  دينـــار وعـــن طريـــق الخصـــم مـــن الحســـابات الجاري

ــــروع  20000 ــــق الف ــــار ، وعــــن طري ــــإن رصــــيد  10000دين ــــه ف ــــار ، وعلي دين
 الحسابات الجارية للعميل المذكور :

 دينار  80000 –دينار     د  70000 –ينار     ج د 60000 -ب    دينار  40000 –أ 
 

 15/3بلغت الشـيكات التـي اسـتلمها البنـك العربـي مـن أحـد عمالئـه يـوم  .3
دينار والمسحوبة علـى بنـك  3000والمسحوبة على بنك االستثمار الفلسطيني 

دينار وقام البنك بإرجاع شيك  1000دينار وعلى بنك األردن  3000فلسطين 
دينار وعليه فإن رصيد حساب  1000ن غرفة المقاصة بقيمة سبق استالمه م

 الشيكات برسم التحصيل / مقاصة يظهر في اليوم المذكور بقيمة :
 دينار  8000 –دينار        د  7000 –دينار     ج  6000-دينار     ب 5000-أ

بلغـــــت إجمـــــالي اإليـــــداعات بشـــــيكات فـــــي البنـــــك العربـــــي فـــــرع الســـــاحة  .4
دينــار وبلغـــت مســـحوبات  30000عمالئــه فـــرع الرمـــال  والمســحوبة علـــى أحـــد

دينــــار ، وبلغــــت طلبــــات التحويــــل مــــن  20000العمــــالء خــــالل الشــــهر نقــــدًا 
دينار ، وبلغـت اإليـداعات بشـيكات  10000الحسابات الجارية في نفس الفرع 
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دينـــــار وعليـــــه فـــــإن رصـــــيد الحســـــابات  10000المســـــحوبة علـــــى بنـــــك األردن 
 ي فرع الساحة :الجارية في البنك العرب

 صفر  –د            30000 –ج           20000 -ب            10000 –أ 
، %1دينار والعمولة  90000لتحصيل بلغ مجموع الكمبياالت المقدمة ل .5

دينـار ، وتـم تحصـيل مـا قيمتـه  50000حول منها للفروع ألغراض التحصـيل 
دفــع البــاقي ، وعليــه  دينـار نقــدًا فــي تلــك الفــروع ، فــي حـين تــم رفــض 30000

 فإن حساب الفروع يظهر مدينًا بقيمة :
 صفر  -د        30000 -ج            50000 –ب              40000 –أ 
 
 : السؤال الثالث عشر 

قام بنك فلسـطين مـنح تسـهيالت ائتمانيـة علـى شـكل حسـاب  1/1/2013بتاريخ 
يضــاف فــي نهايــة كــل %  10دينــار بمعــدل فائــدة  20000جــاري مــدين بقيمــة 

 شهر والعمولة
 % وفيما يلي العمليات التي تمت خالل الشهر المذكور : 1 
 دينار  8000 تم سحب شيك مبلغ  1/1

 دينار  3000 تم إيداع شيك مبلغ  10/1
 دينار  3000 تم إيداع شيك مبلغ  20/1
 دينار  10000 تم سحب شيك بمبلغ  28/1

مبينــــًا بــــه  2013/ 31/1بتــــاريخ  تصــــوير كشــــف حســــاب الشــــركة المطلــــوب /
 إجمالي رصيد الحساب المدين مضافًا إليه الفوائد والعمولة .

 
 
 
 



أسئلة امتحانات واختبارات عامة -) 1محلق رقم (                                          
      
 

388 
 

 المالحق

 : السؤال الرابع عشر 
 -: 20/10/2013فيما يلي بيان للشيكات للبنك العربي من قبل عمالئه يوم 

المصرف المسحوب     المبلغ    رقم الشيك 
  عليه
 لسطينبنك ف                  1000    101

 القاهرة عمان           1500    50
 األردن                    800    901

وقــــام منــــدوب البنــــك العربــــي بفــــرز هــــذه الشــــيكات وٕاعــــداد قــــوائم إرســــاليات بهــــا 
حضر مندوب البنك جلسـة المقاصـة  21/10/2013ألغراض المقاصة وبتاريخ 

مغلفـــات تحتـــوي علـــى  المنعقـــدة فـــي البنـــك المركـــزي وتبـــادل مـــع البنـــوك األخـــرى
 -شيكات مسحوبة كل منها على البنك اآلخر حسب اآلتي :

) شـــيكات  3بنـــك فلســـطين : قـــام بتســـليم منـــدوب البنـــك العربـــي عـــدد (  •
دينار ،  300) شيك بقيمة  2دينار ، وبنك القاهرة عمان عدد (  1600بقيمة 

 وبنك األردن عدد

 دينار . 600) شيك بقيمة  1(  

) شــيك  2عمــان : قــام بتســليم منــدوب بنــك األردن عــدد ( بنــك القــاهرة  •
 دينار . 700) شيكات بقيمة  3دينار والبنك العربي عدد (  500بقيمة 

) شـيك بقيمـة (  2بنك األردن : قام بتسليم مندوب بنك فلسطين عـدد (  •
 دينار . 200) شيك بقيمة  1) دينار وبنك القاهرة عمان عدد (  400
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 المطلوب / 
اد نمــاذج تقــديم إرســاليات الشــيكات لغرفــة المقاصــة للبنــوك المــذكورة إعــد -

مبينــًا بهــا قيمــة الشــيكات المســحوبة لكــل منهمــا علــى اآلخــر والرصــيد النهــائي 
 لكل نموذج .

 
 : السؤال الخامس عشر 

قــــرر بنــــك االســــتثمار الفلســــطيني مــــنح شــــركة المصــــنوعات 1/10/2013بتــــاريخ 
دينـار  10000شـكل حسـاب جـاري مـدين بقيمـة الجلدية تسهيالت ائتمانيـة علـى 

% تضـــاف فـــي نهايـــة كـــل شـــهر ، وفيمـــا يلـــي  1% وعمولـــة  10بمعـــدل فائـــدة 
 -العمليات التي تمت على الحساب خالل الشهر المذكور :

 دينار  2000تم سحب شيك بقيمة  5/10 -
 دينار  7000تم سحب شيك بقيمة  10/10 -

 دينار  3000تم إيداع شيك بقيمة  15/10 -

 دينار  1000تم إيداع شيك بقيمة  20/10 -

 دينار  2000تم سحب شيك بقيمة  25/10 -
، واحتســــاب  31/10/2001تصـــوير كشـــف حســــاب الشـــركة بتـــاريخ  /المطلـــوب

 الفائدة والعمولة المستحقة ؟ 
 
 :السؤال السادس عشر 

قــــام أحــــد العمــــالء بــــربط وديعــــة لــــدى بنــــك القــــدس للتنميــــة  1/9/2013بتــــاريخ 
% سنويًا  10شهور بمعدل فائدة قدرها  3دينار لمدة  10000قيمة واالستثمار ب

 على أن يعاد ربطها مرة أخرى لنفس المدة مضافًا إليها الفوائد .
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 المطلوب /
احتســـــاب الفوائـــــد بتـــــاريخي اســـــتحقاق الوديعـــــة ، ونهايـــــة الســـــنة الماليـــــة فـــــي  .1

31/12/2013  
 المذكورة .إجراء القيود المحاسبية الالزمة إلثبات الفوائد  .2

 
 :السؤال السابع عشر 

فيما يلي البيانات الخاصة بثالثة بنـوك تجاريـة اشـتركت فـي جلسـة المقاصـة فـي 
 -م : 1/11/2013البنك المركزي يوم 

قــدم مغلفــان يحتــوي األول علــى ثالثــة شــيكات مســحوبة  بنــك فلســطين : •
دينــار ، واآلخــر يحتـــوي  1000علــى بنــك االســتثمار الفلســطيني بقيمــة 

 دينار  2000على أربعة شيكات مسحوبة على بنك القدس بقيمة 
قـد مغلفـان يحتـوي األول علـى شـيك واحـد  بنـك االسـتثمار الفلسـطيني : •

نـــار واآلخـــر يحتـــوي علـــى دي 500مســـحوب علـــى بنـــك فلســـطين بقيمـــة 
 دينار . 700شيكين مسحوبين على بنك القدس بقيمة 

قــدم مغلفــان يحتــوي األول علــى ثالثــة شــيكات  مســحوبة  بنــك القــدس : •
دينـار واآلخـر يحتـوي علـى شـيك واحـد 1400على بنـك فلسـطين  بقيمـة 

 دينار . 500مسحوب على بنك االستثمار الفلسطيني بقيمة 

صــــة تبــــادل منــــدوبو تلــــك البنــــوك مغلفــــات الشــــيكات وفــــي أثنــــاء جلســــة المقا
 المسحوبة كل منها على اآلخر .

 المطلوب / 
تنظــيم نمــوذج تقــديم اإلرســاليات فــي غرفــة المقاصــة مبينــًا بــه مركــز كــل  .1

 بنك تجاه اآلخر .
 إجراء القيد المحاسبي في سجالت كل بنك بعد انتهاء جلسة المقاصة . .2
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 :السؤال الثامن عشر 
فلسطين شـركة االتحـاد العربـي للمقـاوالت تسـهيالت علـى شـكل حسـاب منح بنك 

%  1% سنويًا وعمولة  8دينار وبمعدل فائدة  20000جاري مدين بسقف قدره 
تضــاف فــي نهايــة كــل شــهر، وٕاليــك العمليــات التــي تمــت علــى الحســاب الجــاري 

 المدين خالل شهر يناير:
 المبلغ             البيان    التاريخ 

  5000   سحب شيك   1/1/2013
 3000   إيداع شيك    10/1/2013
 2000   سحب شيك   15/1/2013
 4000  تحويل من الحساب    20/1/2013
 5000   إيداع شيك    27/1/2013

 المطلوب /
 م. 2013تصوير بطاقة الحساب الجاري للشركة خالل شهر يناير  .1
 احتساب الفوائد والعمولة المستحقة . .2

 
 سع عشر:السؤال التا 

 5000شهور في البنـك العربـي بقيمـة  6تم ربط وديعة لمدة  1/3/2013بتاريخ 
 6% سـنويًا ، ثـم أعيـد ربطهـا مـرة أخـرى مـع الفوائـد لمـدة  10دينار مقابل فائـدة 

 شهور أخرى. 
 المطلوب /

وأجــــراء  28/2/2013، 31/12/2013، 31/8/2013احتســــاب الفوائــــد بتــــاريخ 
 القيودات الالزمة لذلك .
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 العشرين: السؤال 
ينفـرد البنــك اإلســالمي بعــدد مــن الخصــائص التــي تميــزه عــن البنــك التقليــدي  –أ 

 في مجاالت موارد واستخدامات األموال التي تحكم معامالت مل منهما .
 حدد هذه الخصائص بشكل موجز وواضح ؟

تلقــى أحــد البنــوك اإلســالمية ودائـــع اســتثمارية مخصصــة مــن قبــل بعـــض  –ب 
مليــــون دينــــار لغــــرض االســــتثمار بالمشــــاركة مــــع البنــــك فــــي  2ن بقيمــــة الممــــولي

ـــار وقـــد تـــم االتفـــاق مـــع أحـــد رجـــال  205مشـــروع معـــين تبلـــغ قيمتـــه  مليـــون دين
األعمال للعمل كمضارب فـي هـذا المشـروع ، فـإذا علمـت أن أربـاح المشـروع قـد 

 -ي :ألف دينار ، وكانت نسب توزيع األرباح المتفق عليها كالتال 300بلغت 
 % من األرباح يتقاضاها البنك كوسيط . 10
 % من األرباح يتقاضاها الشريك رجل األعمال ( المضارب ) . 40
% من األرباح يتقاضها أصـحاب الودائـع االسـتثمارية المخصصـة للمشـروع  50

. 
المطلــوب / توزيــع األربــاح وفقــًا للجهــات المشــاركة فــي المشــروع وتحديــد نصــيب 

 اح المحققة ألصحاب الودائع االستثمارية .كل دينار في األرب
 
 : السؤال الحادي والعشرين 

مــنح بنــك فلســطين المحــدود تســهيالت ائتمانيــة لشــركة الصــناعة والتجــارة الدوليــة 
% تضاف  10دينار بفائدة  30000على شكل حساب جاري مدين بسقف قدره 

علـى الحسـاب % وفيما يلي العمليات التي وقعت  1في نهاية كل شهر وعمولة 
 .2013خالل شهر مارس /
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 التاريخ البيان المبلغ
 1/3 سحب شيك 3000
 5/3 سحب شيك 5000
 12/3 سحب شيك 2000
 15/3 إيداع شيك 4000
 20/3 تحويل من الحساب 5000
 25/3 إيداع شيك 7000

 

 المطلوب /
تصـــــوير حســـــاب الشـــــركة مبينـــــًا بـــــه حركـــــة رصـــــد الحســـــاب والفائـــــدة والعمولـــــة  

 . 31/3/2013المستحقة بتاريخ 
 
 السؤال الثاني والعشرين: 

) شــــــيكات لصــــــالح شــــــركة  3اســــــتلم بنــــــك القــــــدس للتنميــــــة واالســــــتثمار عــــــدد ( 
 -المنسوجات العامة مسحوبة على البنوك التالية :

 215رقم دينار شيك  900    البنك العربي 
 615دينار شيك رقم  950   األردن والخليج 

 780دينار شيك رقم  850 البنك اإلسالمي الفلسطيني 
ولـــدى حضـــور منـــدوب البنـــك المـــذكور إلـــى غرفـــة المقاصـــة تســـلم مغلفـــان بهمـــا 

 شيكات مسحوبة على البنك كما يلي 
 دينار  700شيك بقيمة   بنك األردن والخليج 

 دينار  500شيك بقيمة   بنك فلسطين المحدود 
 دينار  800شيك بقيمة  بنك االستثمار الفلسطيني 
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 المطلوب / 
 إعداد نموذج تقديم اإلرساليات كما يظهر في جلسة المقاصة لبنك القدس  –أ 
إعــــداد جـــــدول التصــــفية المعـــــد فــــي جلســـــة المقاصــــة إذا علمـــــت الشـــــيكات  -ب

 -المستلمة والمسلمة وكانت كما يلي :
 1500  الشيكات المستلمة ( منه )     ي البنك العرب

 2500  الشيكات المستلمة  (له )    البنك العربي 
 2000   الشيكات المستلمة  ( منه )  البنك اإلسالمي الفلسطيني 
 500   الشيكات المستلمة  ( له )  البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 1600  الشيكات المستلمة  ( منه )   بنك االردن والخليج 
 1900  الشيكات المستلمة  ( له )  بنك االردن والخليج 

 6000  الشيكات المستلمة   ( منه )  بنك فلسطين المحدود 
 800  الشيكات المستلمة   ( له )   بنك فلسطين المحدود 

 1700   الشيكات المستلمة   ( منه ) بنك االستثمار الفلسطيني 
 1000   تلمة   ( له ) الشيكات المس بنك االستثمار الفلسطيني 

 
 :السؤال الثالث والعشرين 

فيما يلـي العمليـات التـي تمـت فـي أحـد البنـوك التجاريـة خـالل شـهر فبرايـر لسـنة 
 -والمطلوب إجراء القيود الالزمة في قسم المحاسبة المركزية :2013
% ،  1دينـــار والعمولـــة  90000بلغـــت الكمبيـــاالت المقدمـــة للتحصـــيل  .1

دينـار كمـا حصـل نقـدًا  35000عن طريق الفروع  أرسل منها للتحصيل
، جارية للعمالءدينار خصمًا من الحسابات ال 10000دينار ،  30000

ــــة  20000طريــــق الفــــروع  وبلغــــت الكمبيــــاالت المحصــــلة عــــن ( العمول
1%. ( 

دينــار لمــدة  100000قــام البنــك بفــتح اعتمــاد مســتندي لالســتيراد بمبلــغ  .2
% خصـــــمًا مـــــن الحســـــاب  20دره ) شـــــهور مقابـــــل تـــــأمين نقـــــدي قـــــ 3(
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دينار ، كما  100% ومصروفات  1الجاري للعميل مقابل عمولة بواقع 
 150000تســـلم البنـــك اعتمـــادًا مســـتنديًا مـــن مراســـله فـــي أمريكـــا بقيمـــة 

دوالر وتم تبليغ االعتماد إلى المصدر ( شركة المقاوالت العامـة ) الـذي 
وتم تحميل المراسل بالمبلغ قام بإرسال المستندات إلى البنك الخارجي ، 

 دينار . 0.7علمًا بأن سعر صرف الدوالر يعادل 

دينـار تـم تسـليمها 40000بلغت بوالص التحصيل الواردة مـن المراسـلين  .3
ألصحابها في حينـه ، وتـم تسـديد قيمتهـا خصـمًا مـن الحسـابات الجاريـة 

دينـــار وتـــم قيـــد قيمـــة  20% والمصـــروفات  0.5للعمـــالء مقابـــل عمولـــة 
والص لصــالح المراســلين وتمويــل قيمتهــا مناصــفة بــين البنــك المركــزي البــ

 وحسابات البنك لدى مراسليه .

دينــار بنــاًء علــى طلــب شــركة التوريــدات  400000كفالــة صــادرة بقيمــة  .4
) شــهور خصــمت  3% لمــدة (  25% وتــأمين قــدره  1الحديثــة بعمولــة 

حــق بنـــاًء مــن الحســاب الجـــاري للعميــل ، وقـــد تــم تســـليمها فــي تـــاريخ ال
 على طلب المستفيد وتم خصم القيمة من الحساب الجاري للعميل .

دينــار  50000بلــغ مجمــوع الحــواالت الخارجيــة الــواردة والمدفوعــة نقــدًا  .5
% كمــا بلــغ مجمــوع الحــواالت الخارجيــة الصــادرة خصــمًا  0.1والعمولــة 

% ، بلغـــت الشـــيكات  0.25والعمولـــة  80000مـــن الحســـابات الجاريـــة 
 % . 1دينار والعمولة  30000ية المشتراة نقدًا السياح

 
 :السؤال الرابع والعشرين 

 ضع عالمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة أو ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة :
(   ) تعــد عمليــات مــنح القــروض أحــد الوظــائف المتعلقــة بــرأس مــال البنــك  .1

 التجاري .
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ل  البنـك التـدخل فـي إدارة (   ) يكون من حق كبار المساهمين في رأس مـا .2
 البنك وتشغيله والتوقيع على معامالته .

(   ) تظهــــر تكلفــــة شــــراء األوراق الماليــــة الخاصــــة بــــالعمالء مضــــافًا إليهــــا  .3
 عمولة الوسطاء ومخصومًا منها عمولة البنك .

(   ) الشــيكات المودعــة فــي الحســاب الجــاري والمســحوبة علــى نفــس الفــرع  .4
 برسم التحصيل .تسجل تحت حساب شيكات 

(   ) يـــتم تســـوية الحســـابات بـــين البنـــوك بســـبب عمليـــات المقاصـــة بواســـطة  .5
 حساب جاري يفتح لهذا الغرض لدى البنك المركزي .

(   ) تؤخـــذ العوامـــل التاليـــة بعـــين االعتبـــار عنـــد تحديـــد ســـعر الفائـــدة علـــى  .6
مار الوديعـــة ( فتـــرة الوديعـــة ، شـــروط الوديعـــة ، قيمـــة الوديعـــة ، نـــوع االســـتث

 الذي تستخدم فيه الوديعة ) .

(   ) إن معظــم القــروض التــي تقــدمها البنــوك التجاريــة هــي قــروض قصــيرة  .7
ومتوسطة األجل أما القروض الطويلة األجل فهي من عمل البنوك التنمويـة 

. 
(   ) يكـــون البنـــك المصـــدر لالعتمـــاد المســـتندي هـــو كفيـــل للمســـتورد ، فـــي  .8

 المستفيد بمضمون االعتماد . حين يقوم البنك المراسل بتبليغ

(   ) الحسابات النظامية هي بنود خارج الميزانية في جميع األحوال وتتعلق  .9
باألنشــــطة تحــــت التنفيــــذ الخاصــــة بفــــتح االعتمــــادات والكفــــاالت وضــــمانات 

 القروض وغيرها .

.(   ) عند إجراء الجرد الفعلي لخزينة البنك ووجود نقود بها يزيد عن رصـيد 10
 يتم تسويتها في حساب معلق . السجالت
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 :السؤال الخامس والعشرين 
 اختر اإلجابة الصحيحة حسب البيانات التالية :

دينـار وكانـت عمولـة  10000بلغ مشتريات األسهم لصالح عمالء البنك  .1
دينــــار ، وكانــــت مبيعــــات األســــهم  150دينــــار وعمولــــة الوســــطاء  100البنــــك 

دينـــــار وعمولـــــة  200عمولـــــة البنـــــك دينـــــار وكانـــــت  15000لصـــــالح العمـــــالء 
دينـــار وعليـــه فـــإن حســـاب الوســـطاء فـــي ســـجالت البنـــك يظهـــر  300الوســـطاء 

 بقيمة :
 )   4450(  -د  )   4550(  -)     ج 4350( -ب  )   4850(  –أ 
فـــتح البنـــك اعتمـــادًا مســـتنديًا بنـــاءًا علـــى طلـــب أحـــد  1/4/2013بتـــاريخ  .2

 6دينـــار صـــالحًا لمـــدة  150000عمالئـــه الســـتيراد بضـــائع مـــن الخـــارج بقيمـــة 
دينــار  100% ومصــاريف أخــرى  1% وعمولــة  50شـهور وتــأمين نقــدي قــدره 

وصـلت  25/9/2013وقد تم قيد القيمة علـى الحسـاب الجـاري للعميـل وبتـاريخ 
دينار وبناءًا عليه تكون القيمة المخصومة من الحساب  100000شحنة بقيمة 

 الجاري للعميل 
 )  175175( -د )  125150( -)  ج 125250(  -)  ب 125175(  –أ 

 200000قام المصرف بإصدار خطاب ضـمان إلحـدى الشـركات بمبلـغ  .3
% وقــد تــم  50% وتــأمين نقــدي  1شــهور مقابــل عمولــة  6دينــار صــالحًا لمــدة 

 قيد القيمة على الحساب الجاري للشركة بمبلغ :
 )  201000( -د )  102000( -) ج 101000( -ب  ) 100000(  -أ

بلــــغ مجمــــوع الكمبيــــاالت المقدمــــة للتحصــــيل فــــي البنــــك والمحصــــلة نقــــدًا  .4
% كمـــــا كانـــــت الكمبيـــــاالت المقدمـــــة ألغـــــراض  1دينـــــار والعمولـــــة  100000

 1000% وفوائـــــد الخصـــــم  1دينـــــار والعمولـــــة  60000الخصـــــم والمخصـــــومة 
ـــار وكانـــت الكمبيـــاالت المقدمـــة للتحصـــيل والمحصـــلة وعـــن طريـــق الفـــر  وع دين
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% وعليـــه فـــإن رصـــيد  1% وعمولـــة الفـــروع  2دينـــار وعمولـــة البنـــك  50000
 الحسابات الجارية للعميل المذكور 

 )  206900( -) د 205900( -)  ج 206400( -ب  )  207400( –أ 

ـــــاريخ  .5 نـــــات التاليـــــة مـــــن ســـــجالت أحـــــد اســـــتخرجت البيا 31/1/2013بت
 :البنوك

 10000لمسحوبة على أحـد فروعـه بلغ مجموع اإليداعات بشيكات في البنك وا
دينــار وكانــت اإليــداعات بشــيكات والمســحوبة علــى حســابات عمالئــه فــي نفــس 

ـــــى  5000الفـــــرع  ـــــة إل ـــــل مـــــن الحســـــابات الجاري ـــــات التحوي ـــــت طلب ـــــار وكان دين
دينـار كمـا كانـت اإليـداعات بشـيكات  7000الحسابات الجاريـة فـي نفـس الفـرع 

ـــى أحـــد البنـــوك  ـــاًء علـــى مـــا ســـبق فـــإن رصـــيد دينـــار و  3000المســـحوبة عل بن
 الحسابات الجارية في اليوم المذكور تظهر بقيمة: 

 )   17000(-د  )  15000(-)     ج 13000(-ب  )   10000(  -أ
 
 : السؤال السادس والعشرين 

فيما يلي بعض العمليات المستخرجة من سجالت بنك فلسطين والمطلوب إجراء 
 البنك : القيودات المحاسبية الالزمة في سجالت

ــــاالت المقدمــــة للخصــــم والمخصــــومة والمســــددة نقــــدًا  .1 ــــغ مجمــــوع الكمبي بل
دينـــــار وكانـــــت الكمبيـــــاالت  2000% والفوائـــــد  1دينـــــار والعمولـــــة  100000

دينــار وكانــت الكمبيــاالت  30000المخصــومة التــي حــل أجــل اســتحقاقها نقــدًا 
دينــار  1000دينــار والفوائــد  40000المرســلة للبنــك المركــزي إلعــادة خصــمها 

 دينار . 500والعمولة 
تم فتح اعتماد مستندي لالستيراد خصمًا على الحساب     1/1/2013بتاريخ  .2

% وعمولـــة  25دينـــار بتـــأمين نقـــدي قـــدره  40000الجـــاري للعميـــل بقيمـــة 
 ينتهي في 



أسئلة امتحانات واختبارات عامة -) 1محلق رقم (                                          
      
 

399 
 

 المالحق

وصــلت مســتندات الشــحن التــي تشــير إلــى  1/4/2013وبتــاريخ  31/5/2013
دينار وقد تم تسـليم مسـتندات الشـحن  30000وصول جزء من البضاعة بقيمة 

تـم إلغـاء االعتمـاد  1/5/2013للعميل وقيد القيمة على حسابه الجاري وبتاريخ 
 وتسويته مع العميل 

بلــــغ قيمــــة األوراق الماليــــة المشــــتراة لحســــاب عمــــالء البنــــك عــــن طريــــق  .3
دينـار وعمولـة البنـك  1000دينار وكانـت عمولـة الوسـطاء  100000الوسطاء 

 دينار خصمًا من الحساب الجاري للعميل . 500

% و  1دينـار والعمولـة  10000كانت الشيكات السياحية ألحـد العمـالء  .4
وتــم خصــم القيمــة  20000الحــواالت الخارجيــة الصــادرة بنــاء علــى طلبــه بقيمــة 

% وتــم تســوية تلــك المعــامالت مــع المراســلين  1علــى حســابه الجــاري والعمولــة 
 في الخارج .

بــوالص التحصــيل الــواردة مــن مراســل البنــك فــي الخــارج مــا يعــادل بلغــت  .5
دينـــار وقـــد قبـــل أصـــحابها تســـديد قيمتهـــا بالكامـــل فقـــام البنـــك بخصـــم  50000

القيمــة مــن حســاباتهم الجاريــة وتســوية قيمــة البــوالص مــع المراســلين بــالعمالت 
 دينار . 500األجنبية وكانت عمولة البنك 

دينـــار  10000حصـــيل فـــي البنـــك العربـــي بلغـــت الكمبيـــاالت المقدمـــة للت .6
 والعمولة 

دينــــار وفــــي تــــاريخ االســــتحقاق تــــم تحصــــيل  4000% أرســــل منهــــا للفــــروع  1
 دينار نقدًا في الفروع . 3000

ـــــدن بقيمـــــة  .7 اســـــتلم البنـــــك العربـــــي اعتمـــــادًا مســـــتنديًا مـــــن مراســـــله فـــــي لن
رة ) دوالر وتــم تبليــغ االعتمــاد إلــى المصــدر ( شــركة الشــروق للتجـــا 100000

وفي تاريخ الحق تم تسـليم مسـتندات الشـحن إلـى البنـك حيـث قـام بإرسـالها إلـى 
دينــار  500البنـك المراســل وقــام بقيــد القيمــة لصـالح العميــل بعــد خصــم العمولــة 

 دينار ) . 0.7$ = 1علمًا بأن سعر الصرف ( 



أسئلة امتحانات واختبارات عامة -) 1محلق رقم (                                          
      
 

400 
 

 المالحق

اســتلم بنــك فلســطين مــن عمالئــه عــددًا مــن الشــيكات  1/2/2013بتــاريخ  .8
ى بعض البنوك وقـام بتنظـيم نمـوذج تقـديم إرسـالية المقاصـة وعنـد المسحوبة عل

حضـــور منـــدوب البنـــك جلســـة المقاصـــة فـــي البنـــك المركـــزي اســـتلم عـــددًا مـــن 
 الشيكات المسحوبة عليه كما يتبين مما يلي:

 
 

 على حسابنا العدد البنك لحسابنا العدد
 2000 1 بنك اإلسكان 1000 3
البنك التجاري  2000 2

 الفلسطيني

3 1000 

بنك االستثمار  5000 3
 يالفلسطين

1 3000 

 500 2 بنك األردن  

 8000 1500  6500 

 
ولدى عودة مندوب البنـك بعـد انتهـاء جلسـة المقاصـة تبـين أن الشـيك المسـحوب 

دينـار ال توجـد  3000على عميل البنك لصالح بنك االستثمار الفلسطيني بقيمة 
فقـرر إرجاعــه ضــمن نمـوذج تقــديم اإلرسـالية لليــوم التــالي بـه تغطيــة نقديـة كاملــة 

ــــــوم  ــــــالزم بعــــــد العــــــودة مــــــن المقاصــــــة ي ــــــد المحاســــــبي ال والمطلــــــوب إجــــــراء القي
والقيــــد المحاســــبي المتعلــــق بالشــــيك المرتجــــع ضــــمن إرســــالية اليــــوم  1/2/2013

 التالي .
 31/12/2013أظهــر حســاب األربــاح والخســائر المعــد ألحــد المصــارف فــي  .9

دينـــــار ومـــــن خـــــالل عمليـــــة المراجعـــــة تكشـــــفت بعـــــض  60000دره ربحـــــًا قـــــ
 -التسويات الجردية الواجب إجراؤها كما يلي :
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دينـــار وفوائـــد بقيمـــة  10000وجـــود فوائـــد مدينـــة تخـــص الفتـــرة الماليـــة بقيمـــة  - أ
 دينار . 10000دينار وعموالت دائنة مستحقة  50000

نـار علمـًا بـأن رصـيد دي 6000وجود هبوط في أسعار األوراق الماليـة بقيمـة   - ب
 دينار . 8000المخصص في سجالت البنك يظهر بقيمة 

دينــار علمــًا بــأن رصــيد حســاب  30000قــدرت الــديون المشــكوك فيهــا بقيمــة   - ت
 دينار . 25000المخصص في سجالت البنك يظهر بقيمة 

دينـار علمـًا بـأن  10000تقرر احتساب إهالك سـنوي لألصـول الثابتـة بقيمـة  - ث
 دينار . 25000اإلهالك في سجالت البنك بقيمة رصيد مخصص 

 سنوات . 4دينار وتستهلك خالل  100000قيمة مصروفات التأسيس  - ج

 والمطلوب إجراء قيود التسوية الجردية الالزمة .
 
 :السؤال السابع والعشرين 

فيما يلي بعض العمليات التي تمـت فـي البنـك اإلسـالمي العربـي خـالل عـام 
 -لقيود المحاسبية الالزمة في سجالت البنك :والمطلوب إجراء ا2013

تـم االتفــاق بــين البنــك اإلســالمي العربـي علــى تمويــل عمليــة مضــاربة ألحــد  .1
% للمضارب (  30دينار على أن نوزع األرباح بنسبة  100000التجار بقيمة 
 30000% للممـــول ( البنـــك ) وقـــد بلغـــت إيـــرادات المضـــاربة  70التـــاجر ) ، 

 دينار . 5000دينار والمصروفات 

اشترك البنك مع مساهمين في تأسيس مشروع مع مساهمين آخرين وتوزيع  .2
دينــار  2000000األســهم بينهمــا مناصــفة ، وقــد بلــغ قيمــة رأس مــال المشــروع 

وكانــت اإليــرادات الصــافية المحققــة حســب ســجالت المشــروع فــي نهايــة الســنة 
يــرادات االســتثمارات دينــار علمــًا بــأن المصــرف يقــوم بمعالجــة إ 30000األولــى 

 وفقًا لطريقة حقوق الملكية .
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 .علل ما يأتي:3

مكافــآت مجلــس اإلدارة وهيئــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــك اإلســالمي همــا  –أ 
 من النفقات التي تخص المساهمين .

تعتبـــر أربـــاح العمليـــات المصـــرفية كإصـــدار الضـــمانات والشـــيكات مـــن  -ب
 أرباح المساهمين وحدهم .

االحتياطات القانونية المحتجزة التي ينص عليها قانون البنك تعد عبئـًا  –ج 
 على المساهمين وليس المودعين .  

 :السؤال الثامن والعشرين 
ـــارة  ضـــع عالمـــة ( صـــح ) أمـــام العبـــارة الصـــحيحة وعالمـــة ( خطـــأ ) أمـــام العب

 -الخاطئة :
بالعـدد (   ) يتم تحديد أرصدة النقدية لكل صـندوق فرعـي ومقارنتـه  .1

 الفعلي لفئات العمالت في نهاية كل يوم .

(   ) تمثــل تكلفـــة شـــراء األوراق الماليـــة وهـــي أســـاس تســـجيلها عنـــد  .2
شرائها بسعر الشـراء والمصـروفات والعمولـة المدفوعـة إلتمـام عمليـة 

 الشراء .

(   ) البنــك المصــدر لالعتمــاد المســتندي هــو كفيــل المســتورد بينمــا  .3
 ليغ المستفيد بمضمون خطاب االعتماد .يقوم البنك المرسل بتب

(   ) الشــــيك المصــــدق هــــو الشــــيك صــــادر عــــن حســــاب شـــــخص  .4
ومصــــدق مــــن البنــــك لضــــمان دفعــــه بعــــد حجــــز قيمتــــه حتــــى يتقــــدم 

 المستفيد بتحصيله .

(   ) فــي عمليــة التصــدير يقــوم البنــك المحلــي بصــفته بنــك مراســل  .5
 . بتلقي خطاب اعتماد بنك أجنبي يمثل المستورد األجنبي

(   ) ال يـــتم خصـــم األوراق التجاريـــة لـــدى البنـــك المركـــزي أو بنـــك  .6
 آخر وتحصيل قيمتها إال قبل تاريخ استحقاقها .



أسئلة امتحانات واختبارات عامة -) 1محلق رقم (                                          
      
 

403 
 

 المالحق

(   ) االحتيـاطي النقــدي هــو االحتيــاطي الــذي يفرضــه قــانون البنــك  .7
المركزي على البنوك ويحتسب كنسبة من األرباح ويودع لدى البنك 

 المركزي لحماية أموال المودعين .

(   ) تعد عمليات منح القروض أحـد الوظـائف المتعلقـة بـرأس مـال  .8
 البنك التجاري .

(   ) يـــتم تســـوية الحســـابات بـــين البنـــوك بســـبب عمليـــات المقاصـــة  .9
 بواسطة حساب جاري يفتح لهذا الغرض لدى البنك المركزي .

.(   ) إن معظــــم القــــروض التــــي تقــــدمها البنــــوك التجاريــــة هــــي قــــروض 10
األجل أما القـروض الطويلـة األجـل فهـي مـن عمـل البنـوك  قصيرة ومتوسطة

 التنموية .
 
 :السؤال التاسع والعشرين 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
قــام المصــرف بإصــدار كفالــة بنــاء علــى طلــب إحــدى الشــركات الوطنيــة  .1

% وتــأمين نقــدي  2دينــار صــالحة لمــدة ســتة أشــهر والعمولــة  100000بقيمــة 
 -على الحساب الجاري المدين للشركة بقيمة :% وسجلت القيمة  20
 دينار  20000 –أ 
 دينار  21000 -ب
 دينار  22000 -ج
  101000 -د
ــــاريخ  .2 ــــدى البنــــك  15/7/2013بت ــــتح أحــــد العمــــالء اعتمــــادًا مســــتنديًا ل ف

شــــهور  3دينــــار صــــالحًا لمــــدة  120000الســــتيراد بضــــائع مــــن ألمانيــــا بقيمــــة 
دينـار بالقيـد  75% ومصـاريف أخـرى  0.5% وعمولـة  25وتأمين نقـدي قـدره 

وصـــلت بضـــاعة بقيمـــة  15/9/2013علـــى الحســـاب الجـــاري للعميـــل وبتـــاريخ 
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دينـــار وتـــم تســـليم مســـتندات الشـــحن للعميـــل مقابـــل خصـــم القيمـــة مـــن  40000
حســــابه الجــــاري ونتيجــــة لــــذلك ظهــــرت القيمــــة المخصــــومة مــــن حســــاب جــــاري 

 للعميل .
 70225 - أ

 60675 - ب
 70675  -ج 
 60225 -د
. أظهر حساب األرباح والخسائر الذي أعـده المحاسـب فـي أحـد المصـارف 3  

دينــــار ومــــن خــــالل عمليــــة  10000رصــــيدًا للخســــائر فــــي نهايــــة العــــام بقيمــــة 
المراجعـــة تكشـــفت لـــه عـــدم إجـــراء بعـــض التســـويات الجرديـــة المحاســـبية اآلتـــي 

 -بيانها :
نــــار لـــم تقيــــد فــــي دي 5000وجـــود فوائــــد مدينـــة تخــــص الفتـــرة التاليــــة بقيمـــة  -أ

 دينار . 2000السجالت وعموالت مدينة لم تقيد في السجالت بقيمة 
دينـار  4000وجود فوائد دائنة مستحقة مقيدة في السجالت بالزيـادة بقيمـة  -ب

 دينار . 2000وعموالت دائنة مستحقة لم تقيد في السجالت بقيمة 
 دينار . 15000هناك إيرادات استثمارات لم تقيد في السجالت بقيمة  –ج 
دينـار ويـراد تكـوين مخصـص  100000تقدر الديون المشكوك فيهـا بقيمـة  –د 

دينـــار علمــــًا بــــأن هنــــاك  20000لمواجهـــة الهبــــوط المتوقــــع فـــي قيمتهــــا بمبلــــغ 
دينــار وتقــرر إعــادة قيــد الفــرق لحســاب  25000مخصــص ســابق يبلــغ رصــيده 

خســائر يظهــر كمــا األربــاح وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن رصــيد حســاب األربــاح وال
 -يلي :

 دينار  1000 -أ
 دينار  6000 -ب
 دينار  1000 -ج
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 دينار  40000 -د
. بلـــــغ مجمـــــوع الكمبيـــــاالت المقدمـــــة للتحصـــــيل فـــــي البنـــــك والمحصـــــلة نقـــــدًا 4

% كمـــــا كانـــــت الكمبيـــــاالت المقدمـــــة ألغـــــراض  1دينـــــار والعمولـــــة  100000
 1000الخصـــــم % وفوائـــــد  1دينـــــار والعمولـــــة  60000الخصـــــم والمخصـــــومة 

دينار  50000دينار وكانت الكمبياالت للتحصيل والمحصلة عن طريق الفروع 
% وعليـه فـإن رصـيد الحسـابات الجاريـة  1% وعمولة الفـروع  2وعمولة البنك 

 للعميل المذكور :
 دينار  207400 -أ

 دينار  206400 -ب
 دينار  205900 –ج 
 دينار  206900 –د 
 رجت البيانات التالية من سجالت أحد البنوك :استخ 31/1/2013. بتاريخ 5

 10000بلغ مجموع اإليداعات بشيكات في البنك والمسحوبة على أحـد فروعـه 
دينــار وكانــت اإليــداعات بشــيكات والمســحوبة علــى حســابات عمالئــه فــي نفــس 

ـــــى  5000الفـــــرع  ـــــة إل ـــــل مـــــن الحســـــابات الجاري ـــــات التحوي ـــــت طلب ـــــار وكان دين
دينـار كمـا كانـت اإليـداعات بشـيكات  7000س الفـرع الحسابات الجاريـة فـي نفـ

دينــــار وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فــــإن رصــــيد  3000مســــحوبة علــــى أحــــد البنــــوك 
 الحسابات الجارية في اليوم المذكور تظهر بقيمة  

 دينار  10000 - أ
 دينار  13000 - ب

 دينار 15000    -ج

 دينار   17000     –د  
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 السؤال الثالثين: 
األرصــدة المســتخرجة مــن دفــاتر أحــد البنــوك الربويــة فــي ( أ ) فيمــا يلــي بعــض 

 م.31/12/2013
 م د اسم الحساب

 1700 2500 فوائد مدينة / فوائد دائنة

  200 مخصص هبوط أوراق مالية
  600 إيراد استثمارات

 
 معلومات جردية:

 دينار . 2600دينار والدائنة  1900الفوائد المدينة التي تخص العام  .1
 دينار . 150أسعار أوراق مالية الذي يخص العام مخصص هبوط  .2

 . 2013دينار تخص عام  60هناك إيراد استثمارات بقيمة  .3
 إثبات قيود التسوية الالزمة. المطلوب :

فيما يلي بعـض العمليـات المسـتخرجة مـن سـجالت أحـد المصـارف بتـاريخ  -ب 
ت والمطلـــــــوب إجـــــــراء القيـــــــود المحاســـــــبية الالزمـــــــة فـــــــي ســـــــجال 31/12/2013

 المحاسبة المركزية .
. بلــــغ مجمــــوع الكمبيــــاالت المخصــــومة التــــي حــــل أجــــل اســــتحقاقها والمســــددة 1

دينار ، وبلغـت الكمبيـاالت غيـر  30000خصمًا من الحسابات الجارية للعمالء 
دينار كما بلغت الكمبياالت المخصومة السابق إرسالها للفـروع  10000المسددة 

%  1دينـار والعمولـة  4000قـدًا فـي الفـروع والتي حل أجل استحقاقها وسـددت ن
 1000فـــي حـــين كانـــت الكمبيـــاالت المخصـــومة المرفـــوض دفعهـــا لـــدى الفـــروع 

دينار وبلغت الكمبياالت المعاد خصمها لدى البنـك المركـزي والمحصـلة بالكامـل 
 دينار . 300دينار وكانت الفوائد المستحقة عليها  6000
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%  0.5دينــار والعمولــة  5000مباعــة نقــدًا . بلــغ مجمــوع الشــيكات الســياحية ال2
 1دينـار والعمولـة  3000والحواالت الخارجيـة الـواردة والمدفوعـة نقـدًا ألصـحابها 

 % وقد سوية هذه الحسابات مع المراسلين .
. بلغت قيمة األوراق المالية المباعة لحساب عمالء البنك عن طريق الوسطاء 3

 54000ار علمــًا بـــأن قيمتهــا االســـمية دينـــ 50000فــي بورصـــة األوراق الماليــة 
دينـــار وقيـــدت  500دينـــار وعمولـــة البنـــك  1000دينـــار وبلغـــت عملـــة الوســـطاء 

 القيمة الصافية للحسابات الجارية للعمالء .
.  بلغــــت بــــوالص التحصــــيل الــــواردة مــــن مراســــل بنــــك فــــي الخــــارج مــــا يعــــادل 4

م البنك بخصم القيمـة دينار وقد قبل أصحابها تسديد قيمتها بالكامل فقا 50000
مــن حســاباتهم الجاريــة وتســوية قيمــة البــوالص مــع المراســلين بــالعمالت األجنبيــة 

 دينار  500وكانت عمولة البنك 
ـــاريخ 5 اســـتلم بنـــك فلســـطين مـــن عمالئـــه عـــدد مـــن الشـــيكات  1/2/2013. بت

المســــحوبة علــــى بعــــض البنــــوك وقــــام بتنظــــيم نمــــوذج تقــــديم إرســــالية المقاصــــة 
وعنــد حضــور منــدوب البنــك جلســة المقاصــة فــي البنــك المركــزي اســتلم الالزمــة 

 عددًا من الشيكات المسحوبة عليه كما يتبين مما يلي:
 على حسابنا العدد البنك لحسابنا العدد
 2000 1 بنك اإلسكان 1000 3
البنك التجاري  2000 2

 الفلسطيني

3 1000 

بنك االستثمار  5000 3
 الفلسطيني

1 3000 

 500 2 األردن بنك  

 8000 1500  6500 
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ولدى عودة مندوب البنـك بعـد انتهـاء جلسـة المقاصـة تبـين أن الشـيك المسـحوب 
دينـار ال توجـد  3000على عميل البنك لصالح بنك االستثمار الفلسطيني بقيمة 

بـه تغطيــة نقديـة كاملــة فقـرر إرجاعــه ضــمن نمـوذج تقــديم اإلرسـالية لليــوم التــالي 
ــــــوم والمطلــــــوب  ــــــالزم بعــــــد العــــــودة مــــــن المقاصــــــة ي ــــــد المحاســــــبي ال إجــــــراء القي

والقيــــد المحاســــبي المتعلــــق بالشــــيك المرتجــــع ضــــمن إرســــالية اليــــوم  1/2/2013
 التالي .

 
 :السؤال الحادي والثالثين 

اتفق أربعة من المودعين مع البنك اإلسالمي على اسـتثمار أمـوالهم فـي مشـاريع 
المودعــــة مـــــع أموالــــه الخاصــــة واســـــتثمارها محــــددة وقــــام البنــــك بخلـــــط األمــــوال 

بالمشـاركة مـع مسـتثمرين ( قطــاع األعمـال ) لتنفيـذ المشــاريع المتفـق عليهـا وفقــًا 
 -للبيانات التالية :

دينــار ،  12000دينــار ، خالــد  10000المبــالغ المودعــة : المــودع محمــد  .1
 دينار . 10000دينار ، سالم  8000فؤاد 

،  30000دينــار ، الثــاني  40000هــي : األول المبــالغ الممولــة للمشــاريع  .2
 . 20000الثالث 

يتقاضــى المســتثمرين ( قطــاع األعمــال ) نصــيبًا مقابــل عملهــم كمضــاربين  .3
 بواقع

% مــــــن عائــــــد االســــــتثمارات ويــــــوزع البــــــاقي بــــــين الطــــــرفين ( البنــــــك  20  .4
 والمستثمرين / قطاع األعمال ) وفقًا لمساهمات كل منهما في تلك المشاريع. 

غت نسـبة مسـاهمات البنـك ( األمـوال المقدمـة منـه ) فـي تمويـل المشـاريع بل .5
 % على التوالي . 50% ،  60% ،  70الثالثة 

،  10000، 10000بلغــــت األربــــاح والخســــائر المحققــــة للمشــــاريع الثالثــــة  .6
 دينار على التوالي . 5000
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 10كانــت المــدة المتفــق عليهــا الســتثمار أمــوال المــودعين ، ســنة كاملــة ،  .7
 شهور على التوالي . 8شهور ،  10شهور ، 

 المطلوب :
 توزيع األرباح بين البنك والمستثمرين ( قطاع األعمال ) والمودعين .
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بأهم االتفاقيات النقدية والمصرفية والمالية الموقعة بين سلطة النقد 

الفلسطينية وبعض الدول والقرارات والتعاميم المنظمة للعمل المصرفي في 
 فلسطين

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

مجال شؤون النقد والمصارف ين المملكة األردنية اتفاقية التعاون في 
 الهاشمية

 والسلطة الوطنية الفلسطينية
 

تنفيــذًا ألحكــام االتفاقيــة العامــة للتعــاون والتنســيق بــين المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
والسلطة الوطنية الفلسطينية الموقعة في عمـان فـي السـادس والعشـرين مـن شـهر 

 -، فقد اتفق الجانبان على ما يلي : ميالدية 1995كانون ثان سنة 
 

 <المادة األولى >
 في المجال النقدي

يستمر الدينار األردني كعملـة التـداول إلـى جانـب عمـالت أخـرى متداولـة  -1
في مناطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وكوسـيلة دفـع قانونيـة لجميـع الغايـات 

ومؤسســــاتها  بمــــا فــــي ذلــــك المعــــامالت الرســــمية ، تقبــــل الســــلطة الفلســــطينية
 والسلطات المحلية والبنوك الدينار كوسيلة للدفع في أي معاملة .

يلــــزم الطرفــــان بالـــــدخول فــــي مباحثـــــات شــــاملة تســـــتهدف تنظــــيم عمليـــــة  -2
ـــة  ـــدينار المتـــداول فـــي منـــاطق الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية بالعمل اســـتبدال ال
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ذلـك فيمـا إذا الفلسطينية ، وما ينشأ عن ذلك من ترتيبات والتزامـات متبادلـة و 
 قررت السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ مثل هذا اإلجراء .

كما يتعهد الطرفان بأن ال يتخذ أي منهما في جميع األحوال أي إجراء نقـدي 
مفاجئ وحيد الطرف   يتنافى واستقرار األوضاع النقدية في البلدين الشقيقين 

 وحماية أمنهما االقتصادي المتبادل .
ب الفلســـطيني وٕالـــى صـــدور عملـــة فلســـطينية جديـــدة علـــى يعمـــل الجانـــ -3

 تنظيم مدفوعاته المحلية بالدينار األردني إلى أقصى الحدود الممكنة .
 

 < المادة الثانية >
 في المجال المصرفي

 
 ك في مناطق السلطة الفلسطينية:أوًال/ ترخيص البنو 

الفلسـطينية يتم ترخيص البنوك في منـاطق السـلطة الفلسـطينية مـن السـلطة  -1
المختصـــة ، ويشـــمل ذلـــك التـــرخيص للبنـــوك األردنيـــة بفـــتح فـــروع أو مكاتـــب 

 جديدة لها في المناطق الفلسطينية .

يقـــدم الجانبــــان األردنــــي والفلســــطيني التســــهيالت الالزمــــة وفــــق التشــــريعات  -2
النافذة فـي البلـدين وعلـى أسـاس شـرط الرعايـة األفضـل لفـتح فـروع أو مكاتـب 

فــي البلــدين إذا كانــت هــذه المصــارف ذات مراكــز رئيســية  للمصــارف األردنيــة
 مؤسسة في المملكة األردنية أو في المناطق الفلسطينية .

يســـتمر نافـــذًا مفعـــول التـــراخيص الممنوحـــة فعليـــًا مـــن البنـــك المركـــزي لفـــتح  -3
فروع أو مكاتب للبنوك األردنية في مناطق الضفة الغربية التي ستضم الحقـًا 

لســـطينية ، علـــى أن تخضـــع هـــذه الفـــروع والمكاتـــب ألي لمنـــاطق الســـلطة الف
تشـــريعات أو أنظمـــة مصـــرفية عامـــة تصـــدرها الســـلطة الفلســـطينية مســـتقبًال . 
كما ويتم التنسيق بين الجـانبين بشـأن تـرخيص فـروع البنـوك األردنيـة الجديـدة 
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التي لم ترخص قبل توقيع هذه االتفاقية إلـى حـين انتقـال صـالحية التـرخيص 
 الغربية إلى السلطات الفلسطينية . في الضفة

 
 الرقابة واإلشراف المصرفي : ًا/ثاني

تكـــون اتفاقيـــة بـــازل الدوليـــة مرجعـــًا معتمـــدًا فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة تنســـيق   – 2/1
الرقابــة المصــرفية وتوزيــع المســؤوليات الرقابيــة بــين الســلطة النقديــة األم والســلطة 

ذه االتفاقيــة تتفــق مــع ســلطة النقــد النقديــة المضــيفة. ومــن أجــل أعمــال أحكــام هــ
الفلسطينية والبنك المركزي األردني على وضع األسس والقواعد واآلليـة الخاصـة 
بعمليــــات اإلشــــراف والرقابــــة المصــــرفية علــــى الفــــروع والمكاتــــب العائــــدة للبنــــوك 
العاملـــة فـــي المنـــاطق الفلســـطينية وذلـــك بمـــا يكفـــل ســـالمة و ســـيولة هـــذه البنـــوك 

 مع المقتضيات النقدية في البلدين .  اأعمالهوانسجام 
والبنــك المركــزي األردنــي المعلومــات  ةتتبــادل الســلطة النقديــة الفلســطيني  – 2/2

والبيانات الضرورية حول نشاط الفـروع والمكاتـب المصـرفية األردنيـة العاملـة فـي 
 المناطق الفلسطينية ، كذلك اإلحصاءات والمعلومات المتعلقة بإجماليات الودائع
والتســــليفات الجاريــــة بالــــدينار األردنــــي والعائــــدة لبنــــوك غيــــر أردنيــــة تعمــــل فــــي 
المنـــــاطق الفلســـــطينية ، كمـــــا يقـــــدم البنـــــك المركـــــزي األردنـــــي إلـــــى ســـــلطة النقـــــد 
الفلســـطينية أيـــة معلومـــات أو إحصـــاءات تتعلـــق بنشـــاط فـــروع أو مكاتـــب لبنـــوك 

لبنـوك أردنيـة تعمـل فلسطينية مرخصة تعمل أو قد تعمل في األراضي األردنيـة و 
 في الضفة الغربية .

يقوم البنك المركزي األردنـي بتقـديم الخبـرات والخـدمات الالزمـة للجانـب   – 2/3
الفلســــطيني الســــتكمال إقامــــة ســــلطة نقديــــة فلســــطينية وأجهــــزة وكــــوادر مصــــرفية 
متدربــــة بحســــب طلــــب الســــلطة الفلســــطينية المختصــــة وضــــمن إمكانيــــات البنــــك 

 جهزة التدريب المصرفي العاملة في المملكة .المركزي األردني وأ
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يعمل الجانب األردني على توفير متطلبات السيولة االحتياطي بالدينار   - 2/4
األردني للبنوك األردنية العاملة فـي منطقـة السـلطة الفلسـطينية ، بحسـب القواعـد 

 التي تضعها اللجنة المشتركة .
علــى تســهيل دخــول وخــروج النقــد  يعمــل الجانبــان األردنــي والفلســطيني  - 2/5

األردنـــي دون أيــــة عوائـــق ، طالمــــا كــــان النقـــد األردنــــي مقبــــوًال فـــي التــــداول فــــي 
 المناطق الفلسطينية .

يعمــل الطرفــان علــى التشــاور الفــوري لمواجهــة أيــة مشــكلة نقديــة طارئــة   - 2/6
 تتناول تداول الدينار األردني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .

عت هذه االتفاقية في عمان في السادس والعشرين مـن شـهر كـانون ثـان لسـنة وق
 ميالدية . 1995

 
 مذكرة تفاهم بين البنك المركزي األردني وسلطة النقد الفلسطينية بشأن تطبيق

 26/1/1995أحكام االتفاق النقدي والمصرفي المؤرخ في 
 

المصــارف بــين المملكـــة تنفيــذًا ألحكــام اتفاقيــة التعــاون فــي مجــال شــؤون النقــد و 
األردنيــــــة الهاشــــــمية والســــــلطة الوطنيــــــة الفلســــــطينية والموقعــــــة بتــــــاريخ الســــــادس 

ميالديـــــة ، فقـــــد عقـــــدت عـــــدة  1995والعشـــــرين مـــــن شـــــهر كـــــانون ثـــــاني لســـــنة 
 21/3/1995اجتماعات متتاليـة فـي البنـك المركـزي األردنـي كـان آخرهـا بتـاريخ 

ور محمــد ســـعيد النابلســـي ومحـــافظ بــين محـــافظ البنـــك المركــزي األردنـــي / الـــدكت
سلطة النقد الفلسطينية الدكتور / فـؤاد بسيسـو ، وبحضـور مسـاعد محـافظ البنـك 
المركــزي األردنــي الســيد / أحمــد عبــد الفتــاح ، تــم خاللهــا بحــث آليــة تنفيــذ أحكــام 

 -االتفاقية المشار إليها أعاله ، وبالذات في المجاالت التالية :
  السلطة الفلسطينية .ترخيص البنوك في مناطق 

 . الرقابة واإلشراف المصرفي 
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 . تبادل البيانات والمعلومات المصرفية 

  تقديم خبرات وكوادر مصرفية أردنية بحسـب طلـب سـلطة النقـد
 الفلسطينية وضمن إمكانيات البنك المركزي األردني. 

 
 : ترخيص البنوك أوًال/

 :في مناطق السلطة الفلسطينية    -أ 
المركـــزي األردنـــي التعليمـــات والشـــروط الخاصـــة بـــه لمـــنح يضـــع البنـــك  -1

 موافقته للبنوك األردنية على التفرع في مناطق السلطة الفلسطينية .
بعــد حصــول البنــوك األردنيــة علــى موافقــة البنــك المركــزي األردنــي لفــتح  -2

فـــروع لهـــا فـــي منـــاطق الســـلطة الفلســـطينية ، تتقـــدم تلـــك البنـــوك إلـــى الســـلطة 
ب الحصول على ترخيص لفتح فروعهـا أعـاله ، مرفقـة طلبهـا الفلسطينية بطل

 بكتابي الموافقة والطمأنة الصادرين عن البنك المركزي األردني .

يكــون للســلطة الفلســطينية ترخيصــًا ألي بنــك أردنــي غيــر حاصــل علــى  -3
 موافقة البنك المركزي على التفرع في مناطقها .

أردنـي غيـر حاصـل علـى  ال تمنح السلطة الفلسطينية ترخيصًا ألي بنك -4
 موافقة البنك المركزي األردني على التفرع في مناطقها .

يخضع ترخيص فروع البنوك الفلسطينية في األردن لـذات اآلليـة المبينـة  -5
أعـاله بحيـث يخضـع هـذا التــرخيص للتشـريعات واألنظمـة النافـذة فـي المملكــة 

 األردنية الهاشمية .
 منطقة الضفة الغربية : -ب

ن تفــرع البنــوك األردنيــة فــي الضــفة الغربيــة يخضــع ألحكــام االتفاقيــة فــي ضــوء أ
بــــين الجــــانبين األردنــــي والجانــــب  1/12/1993العامــــة للتفــــرع الموقعــــة بتــــاريخ 

والتــي حــددت آليــة التــرخيص بمــرحلتين ، يمثــل فيهمــا البنــك المركــزي  ياإلســرائيل
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ك اإلســــرائيلي دور األردنــــي دور الســــلطة النقديــــة فــــي البلــــد األم ، ومراقــــب البنــــو 
 السلطة النقدية في البلد المضيف، وذلك على النحو التالي:

 حصـــول البنـــك األردنـــي الراغـــب بـــالتفرع فـــي الضـــفة  : المرحلـــة األولـــى
الغربية على موافقة البنـك المركـزي األردنـي واسـتكمال اإلجـراءات المطلوبـة 
منــه بهــذا الخصــوص ( تقــديم كتــاب طمأنــة يتعهــد بضــمان ســيولة ومــالءة 

 فروعه ، .... الخ ). 

  يلي يتقـــدم البنــك األردنـــي إلــى مراقـــب البنــوك اإلســـرائ :المرحلــة الثانيـــة
بطلــب الحصــول علــى تــرخيص لفــتح فرعــه فــي الضــفة الغربيــة مرفقــًا طلبــه 

 بكتابي موافقة وطمأنة صادرين عن البنك المركزي األردني .
 

 وعليه فقد تم االتفاق على ما يلي:
  المرحلـــــة األولـــــى: قبـــــل تـــــولي ســـــلطة النقـــــد الفلســـــطينية

 صالحياتها في الضفة الغربية:
يتقــدم البنــك الراغــب بــالتفرع بطلبــه إلــى البنــك المركــزي األردنــي والــذي      

يقوم بدوره بإشعار سلطة النقد الفلسطينية بموافقته المبدئية ، وذلك قبل تقـدم 
البنــك المعنــي إلــى الســلطات اإلســرائيلية بالطلــب أعــاله ، كمــا يطلــب البنــك 

لنقد الفلسـطينية للتأكـد مـن المركزي من البنك الراغب بالتفرع مراجعة سلطة ا
 عدم وجود اعتراض لها على ذلك.

 ـــــة الثانيـــــة ينية بعـــــد تـــــولي ســـــلطة النقـــــد الفلســـــط: المرحل
 :صالحياتها في الضفة الغربية

ال يخضع للترتيبات سالفة الـذكر تـرخيص وتفـرع البنـوك فـي مدينـة القـدس ، 
ة ، وللبنــك ويتــرك أمــر ذلــك لســلطة النقــد الفلســطينية بالنســبة للبنــوك األجنبيــ
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ـــــي بالنســـــبة للبنـــــوك األردنيـــــة وبالتنســـــيق مـــــع ســـــلطة النقـــــد  المركـــــزي األردن
 الفلسطينية .

اإلشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية األردنية العاملـة ضـمن  ثانيـًا/
 نطاق سلطة النقد الفلسطينية .

لـق يؤكد الجانبان على أن تكون اتفاقية بـازل الدوليـة مرجعـًا معتمـدًا فيمـا يتع
بالرقابــــة المصــــرفية وتوزيــــع المســــؤوليات الرقابيــــة بــــين الســــلطة النقديــــة األم 
والسلطة النقدية المضيفة ، وبدون إجحاف بما نصت عليه االتفاقية المشـار 

 إليها أعاله ، فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
 

 :/ في مجال الرقابة المكتبيةأوالً 
لضـــــرورية ( نســـــب األمـــــان وضـــــع الضـــــوابط والنســـــب الماليـــــة والمصـــــرفية ا

المصـــرفي ) ومراقبـــة تطبيقهـــا ، للمحافظـــة علـــى المراكـــز الماليـــة للبنـــوك ، ( 
 كنسب السيولة ، وكفاية رأس المال واالحتياطيات واالئتمان .... الخ ).

 
 ثانيًا/: في مجال الرقابة الميدانية :

ـــد الفلســـطينية تفتـــيش   ـــولى ســـلطة النق ـــة المكتبيـــة ، تت ـــزًا للرقاب ســـجالت تعزي
ودفــاتر وعمليــات البنــوك العاملــة فــي منــاطق الســلطة الفلســطينية مــن خــالل 
تجهيــز وٕاعــداد فــرق تفتــيش قــادرة علــى ذلــك ، وبموجــب منهــاج عمــل يحــدد 

 ويحكم طبيعة عمليات التفتيش ومدتها.
/ للبنــك المركــزي األردنــي القيــام بعمليــات تفتــيش ميدانيــة علــى فروعـــه ثالثــاً 

لطة الفلســـطينية ، ويـــتم ذلـــك بالتنســـيق مـــع الســـلطة العاملـــة فـــي منـــاطق الســـ
 النقدية الفلسطينية .
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إلــى أن تمــارس ســلطة النقــد الفلســطينية مهامهــا بتحديــد نســب األمــان  /رابعــاً 
المصرفي، للبنـك المركـزي األردنـي أن يفـرض علـى فـروع بنوكـه العاملـة فـي 

رية منـــاطق الســـلطة الفلســــطينية نســـب األمـــان المصــــرفي التـــي يراهـــا ضــــرو 
 لسالمة هذه الفروع وبالتنسيق مع السلطة النقدية الفلسطينية .

تتبــــادل ســــلطة النقــــد الفلســــطينية والبنــــك المركــــزي األردنــــي نتــــائج  خامســــًا/
عمليات التفتيش فيما بينهمـا ، كمـا تتبـادالن أيـة معلومـات مهمـة تـؤثر علـى 

 سالمة ونشاط هذه البنوك .
يـــة الفلســـطينية أو البنـــك المركـــزي فـــي حـــال اكتشـــاف الســـلطة النقدسادســـًا/ 

األردني ومن خالل رقابتها على هذه البنوك ، تعـرض أي منهـا ألزمـة ماليـة 
ــــار  ــــى الجــــانبين إخب ــــى ســــالمة مراكزهــــا الماليــــة ، فعل أو لعمليــــات تــــؤثر عل
بعضهما الـبعض بـذلك فـورًا، واتخـاذ التـدابير واإلجـراءات الالزمـة كـل ضـمن 

 مسؤولياته و صالحياته .
وٕالى أن تمـارس سـلطة النقـد الفلسـطينية مهامهـا علـى أرض الواقـع ،  /سابعاً 

األردنــي وبالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وبنــاًء علــى  يفالبنــك المركــز 
طلبها القيام بأية أعمـال رقابيـة علـى فـروع ومكاتـب البنـوك األردنيـة ، تعتبـر 

 في جوهرها من مسؤوليات السلطات الرقابية المضيفة .
فــي حــال وجــود مؤسســات تابعــة أو شــقيقة لبنــوك أردنيــة فــي منــاطق ثامنــًا/ 
الفلســطينية تخضــع مثــل هــذه المؤسســات إلــى نفــس الترتيبــات ســابقة  الســلطة

الــذكر ، مــن حيــث التفتــيش والرقابــة ولمــا تحــدده مبــادئ لجنــة بــازل فــي هــذا 
 المجال .

ت بين السلطة النقديـة تتبادل المعلومات والبيانا :ثـالثـًا/ تبادل المعلومات
الفلسطينية والبنـك المركـزي األردنـي حـول نشـاط الفـروع والمكاتـب المصـرفية 

 األردنية العاملة في المناطق الفلسطينية .
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وفــي هــذا المجــال فقــد اتفــق الجانبــان علــى تبــادل المعلومــات والبيانــات 
 -: المشار إليها أعاله وعلى النحو التالي

ــــك المركــــزيالمعلومــــات المقدمــــ/ أوالً  ــــد  ة مــــن البن ــــي لســــلطة النق األردن
 :الفلسطينية

يــتم تزويــد ســلطة النقــد الفلســطينية بالمعلومــات والبيانــات التاليــة والتــي تخــص  –أ 
فـــــروع البنـــــوك األردنيـــــة العاملـــــة فـــــي كـــــل مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة ومنـــــاطق الســـــلطة 

 -الفلسطينية :
  البيـــــان الشـــــهري لموجـــــودات ومطلوبـــــات فـــــروع البنـــــوك األردنيـــــة أعـــــاله

 ومرفقاته. 

  القـــوائم الماليـــة الســـنوية ونصـــف الســـنوية المعتمـــدة مـــن مـــدقق حســـابات
 خارجي ، وأية مذكرات بخصوصها .

 . خالصة عمليات التفتيش الدوري للفروع 
 . التقارير الدورية لمدقق حسابات الفروع الخارجي 

 أو بيانات أخرى تطلبها السلطة الفلسطينية. أية معلومات 
 

 :فروع البنوك الفلسطينية التي قد تعمل في األردن -ب
فــي حــال إنشــاء مثــل هــذه الفــروع فــي األردن يــتم االتفــاق فــي حينــه علــى تزويــد  

السلطة الفلسطينية بالمعلومات والبيانات التي ال يتم تزويدها بها مباشرة من قبل 
 تلك الفروع. 

 ًا/ المعلومات المقدمة من سلطة النقد الفلسطينية للبنك المركزي األردني:ثاني
 فروع البنوك األردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية : –أ 

 . خالصة عمليات التفتيش الدوري للفروع 
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  أيـــــة مـــــذكرات تـــــتم بـــــين الســـــلطة النقديـــــة الفلســـــطينية والفـــــروع
 السنوية . بخصوص قوائمها المالية السنوية ونصف

 . أية معلومات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي 

 . تقارير مدققي الحسابات الخارجيين 
 فروع البنوك األردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية : -ب
ــــع والتســــليفات الجاريــــة  - ــــة بإجماليــــات الودائ اإلحصــــاءات والمعلومــــات المتعلق

 وبشكل شهري .بالدينار األردني لتلك البنوك 
معلومـــــات عـــــن أيـــــة تطـــــورات مفاجئـــــة أو ذات أهميـــــة علـــــى صـــــعيد الودائـــــع  -

 والتسليفات والسيولة بالدينار تتعلق بتلك البنوك .
تقديم خبرات وكوادر مصرفية أردنية بحسب طلـب سـلطة النقـد الفلسـطينية / رابعاً 

 وضمن إمكانيات البنك المركزي األردني .
بحــث إمكانيــة تزويـــد ســلطة النقــد الفلســطينية بخبـــرات وفــي هــذا المجــال فقـــد تــم 

أردنيــة وبمجــاالت محــددة ، حيــث أبــدى البنــك المركــزي األردنــي اســتعداده لتزويــد 
سلطة النقد الفلسـطينية بخبـرات أردنيـة فـي المجـاالت التـي حـددها محـافظ سـلطة 

دد مـن النقد الفلسطينية كأولويات ، وقد تم االتفاق من حيث المبدأ على إعارة عـ
مســـؤولي البنـــك المركـــزي األردنــــي إلـــى ســـلطة النقــــد الفلســـطينية ، تـــم اختيــــارهم 

لســــطينية وفــــي المجــــاالت التــــي بالتنســــيق والتشــــاور مــــع محــــافظ ســــلطة النقــــد الف
 .حددها

هـذا وعلـى جانـب المحادثـات المشـار إليهـا أعـاله ، فقـد اسـتطلع محـافظ خامسًا/ 
األجنبيــة ، حيــث أبــدى محــافظ البنــك  ســلطة النقــد الفلســطينية إمكانيــة العمــالت

المركزي األردني استعداد البنك المركزي األردني القيـام بـذلك وبـدون أيـة تكـاليف 
 وٕالى أن يصبح بمقدور سلطة النقد الفلسطينية القيام بذلك .
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كــذلك تــم التطــرق إلــى فــروع البنــوك األردنيــة المــرخص لهــا بالعمــل فــي سادســًا/ 
ولكنهـــا لــم تمــارس العمــل الفعلـــي بعــد ، حيــث اتفـــق  منــاطق الســلطة الفلســطينية

علــى أن تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بالطلــب مــن هــذه الفــروع اإلســراع فــي بــدء 
العمل وضمن فترة زمنية محددة ال تقل عن ستة شهور يمكـن تمديـدها فـي حالـة 

 وجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادة هذه الفروع .
 . 1995لحادي والعشرين من شهر آذار وقعت هذه المذكرة في عمان في ا
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 ) 1قرار رقم ( 
 صادر عن مراقب البنوك
 سلطة النقد الفلسطينية

 
عمـــًال بصـــالحياتي كمحـــافظ لســـلطة النقـــد الفلســـطينية وكمراقـــب للبنـــوك بموجـــب 

م وبعـد 4/5/1995قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 
م بشأن نقل السلطات والصالحيات 1995) لعام  5(  اإلطالع على القانون رقم

الــواردة فــي التشــريعات والقــوانين والمراســيم واألوامــر الســارية المفعــول فــي الضــفة 
م والتــــي تــــم توحيــــدها بموجــــب القــــانون 19/5/1994الغربيــــة وقطــــاع غــــزة قبــــل 

 المذكور بشأن نظام ترخيص البنوك أقرر ما يلي:
 

ك المحلية العاملة في فلسطين االلتـزام بتنفيـذ مـا على كافة البنو  )  1مادة ( 
جـاء فــي نظــام التــرخيص ومراقبــة أعمــال البنــوك المحليــة ملحــق 

 )  1رقم ( 
 يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار . )  2مادة ( 
 يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . )  3مادة ( 

 
 هـ  1416صفر لعام  22م الموافق 20/7/1995صدر في غزة بتاريخ 



أهم التعاميم واالتفاقيات المصرفية والنقدية -)2ملحق رقم (                                       
      
 

423 
 

 المالحق

 ) 1ملحق رقم ( 
 نظام ترخيص ومراقبة أعمال البنوك المحلية

 
علــى جميــع الشــركات المصــرفية العاملــة فــي فلســطين أن تعيــد ترخيصــها خــالل 
مــدة ثالثــين يومــًا مــن تــاريخ هــذه التعليمــات وفقــًا لألصــول والتعليمــات المدرجــة 

 -أدناه :
يصدر الترخيص للشـركة بتعـاطي أعمـال مصـرفية وفقـًا ألحكـام  )  1مادة ( 

القـــــوانين والتعليمـــــات والتوجيهـــــات الســـــارية المفعـــــول والمطبقـــــة 
 بتاريخ صدور هذه التعليمات .

يدفع البنك رسم تـرخيص لمـرة واحـدة باإلضـافة إلـى رسـم سـنوي  ) 2مادة ( 
نــك وفقــًا لمــا يقــرره المراقــب علــى الفــرع الرئيســي األول وفــروع الب

 على البنوك من حين ألخر .
يقـــــــدم البنـــــــك الخـــــــدمات المصـــــــرفية المســـــــموحة وفقـــــــًا لشـــــــروط  )  3مادة ( 

 الترخيص التي يصدرها المراقب .
يمــارس البنــك أعمالــه وفقــًا لألصــول والقواعــد المصــرفية واإلدارة  )  4مادة ( 

له وسـيولته بمـا المتعارف عليهـا محافظـًا علـى موجوداتـه ورأسـما
 يتالءم مع طبيعة أعماله وحجمها وفقًا لما يقرره المراقب .

يجب أن ال تقـل موجـودات البنـك عـن الحـد األدنـى لـرأس المـال  )  5مادة ( 
المـــــدفوع والمحـــــدد بقيمـــــة عشـــــرة ماليـــــين دوالر أمريكـــــي أو مـــــا 
يعادلها بالدينار األردني أو الشـيكل ، وفـي حالـة انخفـاض قيمـة 

جودات في أي وقت كان عـن قيمـة الحـد األدنـى يكـون هذه المو 
البنك ملزمًا ومطالبًا برفع رأسماله بتلك القيمـة المطلوبـة لتغطيـة 

 العجز وفقًا لتعليمات المراقب .
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ـــه التعـــرض  )  6مادة (  ـــه بشـــكل يجنـــب موجودات ـــى البنـــك توظيـــف أموال عل
 لمخاطر تقلبات أسعار العمالت .

د المبالغ التي يفرضها لعميل واحد أو مجموعة على البنك تحدي )  7مادة ( 
مـــن العمـــالء أو األشـــخاص لهـــم عالقـــة بالبنـــك وفـــق التعليمـــات 
التي يحددها المراقب من حين آلخر سواء بشكل عام أو بشـكل 

 خاص .
ال يجـــــوز للبنـــــك أن يمتلـــــك أو يحـــــوز علـــــى عقـــــار أو عقـــــارات  ) 8مادة ( 

ـــد عـــن  ـــالغ تزي ـــذلك القـــدر % مـــن قيمـــة موجوداتـــه إال 25بمب  ب
الــذي يحتاجــه ألغراضــه الخاصــة إلدارة أعمالــه ، غيــر أن هــذا 
ال يمنـع البنـك مــن امـتالك عقـار كتــأمين أو كسـداد ديـن ، غيــر 
أنــه فــي هــذه الحالــة ملزمــًا بــالتخلص مــن األرض ببيعهــا خــالل 

 مدة ال تتجاوز سنة .
دًا أو ال يجـــوز للبنـــك أن يمتلـــك أو يحـــوز علـــى أيـــة أســـهم منفـــر  )  9مادة ( 

باالشــــتراك مــــع آخــــرين فــــي رأســــمال شــــركة أخــــرى إذا تجــــاوزت 
% مــن  25القيمــة النقديــة اإلجماليــة لهــذه األســهم أو الشــركات 
% مـن  10القيمة النقدية لصافي أصول البنك وبمـا ال يتجـاوز 

 رأسمال الشركة المسجل .
يحفــظ ويضــبط البنــك الحســابات والقيــود األخــرى ويحــتفظ بنســخ  ) 10مادة ( 

احتياطيــــة للمعلومــــات بمـــــا يــــتالءم وضـــــمان ســــالمة أعمالـــــه ، 
 ويجب أن تحفظ القيود في الحاسوب الذي لديه .

ــــومي وكــــذلك بحســــاب  )  11مادة (  ــــى أســــاس ي يحــــتفظ البنــــك بحســــاباته عل
مســــتقل لكــــل عملــــه ممــــا يحقــــق تصــــنيفًا يوميــــًا لنســــبة الســــيولة 

 وحماية العمالت من المخاطر .
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ك مـدقق حسـابات قــانوني مسـتقل يوافـق المراقـب علــى يعـين البنـ ) 12مادة ( 
تعيينــه وفقـــًا للقــانون لمراجعـــة وتـــدقيق الميزانيــة العامـــة وحســـاب 
ـــــره بشـــــأن المعلومـــــات  ـــــاح والخســـــائر ســـــنويًا وٕاعطـــــاء تقري األرب

يطلبهـــا ويحصـــل عليهـــا مـــع مالئمـــة ومطابقـــة  يوالتفســـيرات التـــ
 عليها . هذه المعلومات لقواعد المحاسبة الدولية المتعارف

يـــزود البنـــك المراقـــب بنســـخة عـــن ميزانيتـــه العامـــة فـــي موعـــد  –) أ  13مـــادة ( 
 أقصاه ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية .

كــــذلك يــــزود البنــــك المراقــــب بميزانيــــة نصــــف ســــنوية مدققــــه  -ب              
شــاملة لحســاباته وأعمالــه المصــرفية وحســاب األربــاح والخســائر 

ذلك لكافة المعلومات والتفسيرات المطلوبـة وفـق لتلك الفترة ، وك
 ما ورد في الفقرة السابقة بشأن الميزانية العامة .

ينشر البنك ميزانيته السـنوية العامـة وميزانيتـه نصـف السـنوية  -ج              
في جريدة يوميـة واسـعة االنتشـار ويعلـق فـي مكـان بـارز صـورة 

 .عنها لعمالئه في كافة فروعه العاملة 
يعين البنك مدققًا ومراقبًا داخليًا للقيام بأعمـال التفتـيش والمراقبـة  )  14مادة ( 

والتـــدقيق لحســـابات البنــــك اليوميـــة فـــي مختلــــف فروعـــه وتقــــديم 
التقارير الشهرية لإلدارة العامة متضـمنة التوصـيات واإلجـراءات 

 الالزمة للمحافظة على سالمة أعمال البنك .
لبنــك تزويــد المراقـــب بأســماء ومــؤهالت جميــع أعضـــاء علــى ا –) أ  15مــادة ( 

ـــى موافقتـــه  ـــات للحصـــول عل مجلـــس اإلدارة بعـــد إجـــراء االنتخاب
 بشأن أهليتهم .

يتعــين علــى البنــك أن يشــعر المراقــب باســم ومــؤهالت المــدير  -ب              
ومـدراء الفـروع ومسـاعديهم  نالعام وأسماء كافة المدراء التنفيـذيي
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ــــك ذوي الصــــالحية  ــــى أعمــــال البن ــــد تــــؤثر عل باتخــــاذ قــــرارات ق
 والحصول على موافقته بشأن أهلية هؤالء ومزاولة أعمالهم .

يتوجــب علــى البنــك إشــعار المراقــب فــورًا بعنــوان البنــك وفروعــه  )  16مادة ( 
 التي يزاول فيها أعماله .

ال يجـــوز للبنـــك أن يفـــتح أو يغلـــق أو ينقـــل مكاتبـــه أو أي مـــن  )  17مادة ( 
 فروعه في فلسطين أو خارجها بدون إذن من المراقب .

ـــى البنـــك تزويـــد المراقـــب بكافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بالبنـــك  )  18مادة (  عل
وأعمالـه المصـرفية ومعلومــات بشـأن جميــع الشـركات التابعــة أو 
المشاركة بحيث تمكن المراقب من القيام بمهامه وتنفيـذ واجباتـه 

أن تكـــــون تلـــــك المعلومـــــات أو ، ويجـــــوز للمراقـــــب أن يطلـــــب بـــــ
ـــــانوني (  ـــــك الق ـــــل مـــــدقق حســـــابات البن التقـــــارير مدققـــــه مـــــن قب

 الخارجي ) أو من قبل أي شخص أو هيئة مؤهلة مماثلة .
ــــه  )  19مادة (  ــــى البنــــك أن يتــــيح ويســــمح للمراقــــب أو موظفيــــه أو ممثلي عل

ـــوا مـــن  ـــدير فيهـــا أعمالـــه ليتمكن ـــه التـــي ي بـــدخول فروعـــه ومكاتب
ودفــاتره وأي مســتند آخــر وفــق مــا يــروه مناســبًا فحــص ســجالته 

 وضروريًا ليتمكن المراقب من القيام بمهامه .
علــــــى البنــــــك تزويــــــد المراقــــــب ســــــنويًا بقائمــــــة تتضــــــمن أســــــماء  )  20مادة ( 

المســــاهمين الــــذين يملكــــون أســــهمًا بصــــفه فرديــــة أو كمجموعــــة 
 % فما فوق من رأسمال البنك . 10لنسبة 

ز للبنك منح قروض وتسهيالت مصرفية لذوي المصلحة ال يجو  )  21مادة ( 
وفــــق تعــــريفهم فــــي القــــانون أو ألعضــــاء مجلــــس اإلدارة أو أي 

 هيئة أو شركة من ذوي المصلحة بدون إذن من المراقب .
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يقـــــدم البنـــــك كشـــــف شـــــهريًا بالـــــديون المشـــــكوك فـــــي تحصـــــيلها  )  22مادة ( 
ديـــــدها واإلجـــــراءات التـــــي تـــــم اتخاذهـــــا بشـــــأن تلـــــك الـــــديون وتح

وضــــــــــرورة تحديـــــــــــد مخصصـــــــــــات للـــــــــــديون المشـــــــــــكوك فيهـــــــــــا 
ومخصصــات األصــول األخــرى التــي مــن المتوقــع حــدوثها وفــق 

 التعليمات المنظمة لعمل البنوك المحلية في هذا الخصوص .
ال يجوز للبنك فتح حساب أو إجراء حواله أو إنجاز معاملة مع  )  23مادة ( 

ن رقم هويته أو جوازه عميل قبل أن يتأكد من هويته وذلك بتدوي
 وعنوانه وأخذ صورة عنها .

يحتفظ البنك بسـجالت وسـندات تحويـل وفـق نمـوذج يشـمل تلـك  )  24مادة ( 
المعلومــات التــي يحتاجهــا المراقــب ألغــراض التفتــيش والتــي قــد 

ك لمـــدة ال تقــــل عـــن خمســـة عشــــر تلـــزم لتقـــديمها للمحــــاكم وذلـــ
 .عاماً 
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 ) 2قرار رقم ( 
 البنوكصادر عن مراقب 

 سلطة النقد الفلسطينية
 

عمـــًال بصـــالحياتي كمحـــافظ لســـلطة النقـــد الفلســـطينية وكمراقـــب للبنـــوك بموجـــب 
م وبعـد 4/5/1995قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 

م بشأن نقل السلطات والصالحيات 1995) لعام  5اإلطالع على القانون رقم ( 
ت والقــوانين والمراســيم واألوامــر الســارية المفعــول فــي الضــفة الــواردة فــي التشــريعا

م والتــــي تــــم توحيــــدها بموجــــب القــــانون 19/5/1994الغربيــــة وقطــــاع غــــزة قبــــل 
 المذكور بشأن نظام ترخيص البنوك أقرر ما يلي :

على كافة البنوك األجنبية العاملة في فلسطين االلتزام بتنفيذ ما  )  1مادة ( 
يص ومراقبــة أعمــال البنــوك المحليــة ملحــق جـاء فــي نظــام التــرخ

 )  2رقم ( 
 يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار . )  2مادة ( 
 يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . )  3مادة ( 

 هـ 1416صفر لعام  22م الموافق  20/7/1995صدر في غزة بتاريخ 
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 ) 2ملحق رقم ( 
 البنوك األجنبيةنظام ترخيص ومراقبة أعمال 

 
على جميع الشركات المصرفية األجنبية العاملـة فـي فلسـطين أن تعيـد ترخيصـها 
لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية  خــالل مــدة ثالثــين يومــًا مــن تــاريخ هــذه التعليمــات 

 وفقًا لألصول والتعليمات المدرجة أدناه:
تتقـــــدم الشـــــركة المصـــــرفية األجنبيـــــة بطلـــــب تـــــرخيص مبـــــدئي  -1

الفلسـطينية للنظـر فـي مـنح الموافقـة المبدئيـة وفـق  لسلطة النقد
 الشروط والوثائق المطلوبة التالية :

شهادة تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات فـي الدولـة األم التـي ينتمـي  –أ 
 إليها. 

عقــد نظــام تأســيس الشــركة فــي الدولــة األم وفــق آخــر تعديالتــه مصــدقًا  -ب
يئــة القنصــلية لدولــة فلســطين فــي وفــق القــانون فــي مكــان التســجيل ولــدى اله

 تلك الدولة .
قـرار مجلـس إدارة الشـركة األم بفـتح فـرع أو فـروع فلسـطين وتحديـد عـدد  -ج

 الفروع ومكان عملها .
شــــهادة مــــن البنــــك المركــــزي الــــذي تخضــــع الشــــركة المصــــرفية األجنبيــــة  -د

 لرقابته المباشرة بالموافقة على فتح الفرع أو الفروع .
ة عــن آخــر ميزانيــة مجمعــة أصــدرها البنــك مدققــه حســب نســخة مصــدق -هـــ

األصــول المتعـــارف عليهـــا دوليـــًا شـــاملة لحســـاب األربـــاح والخســـائر وتقـــارير 
 ومالحظات المدقق وتفسيراته.

دراســة جــدوى اقتصــادية وبرنـــامج عمــل لكــل فـــرع مــن الفــروع المطلـــوب  -و
يريــــة ترخيصــــها فــــي فلســــطين شــــاملة لتفاصــــيل وبرنــــامج عمــــل وميزانيــــة تقد
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للــثالث ســنوات قادمــة بمــا فــي ذلــك دور الفــرع أو الفــروع فــي المشــاركة فــي 
 عملية التنمية االقتصادية في المنطقة التي ستزاول فيها الفروع أعماله .

شــــرح لحجــــم الصــــالحيات الممنوحــــة للمــــدير اإلقليمــــي ومــــديري الفــــروع  -ز
 ومساعديهم دون الرجوع لإلدارة العامة .

علـــى الموافقـــة المبدئيـــة مـــن المراقـــب يقـــوم بتســـجيل بعـــد حصـــول البنـــك  -2
 الشركة لدى مسجل الشركات كشركة أجنبية وفق أحكام القانون .

يصــــدر التــــرخيص للشــــركة األجنبيــــة بتعــــاطي األعمــــال المصــــرفية فــــي  -3
فلسطين وفقًا ألحكام القوانين والتعليمـات والتوجيهـات المطبقـة والمعمـول بهـا 

 قانونًا في فلسطين .
تدفع الشركة المصرفية أو البنك رسم ترخيص لمرة واحدة باإلضافة إلى  -4

رســم ســنوي علــى الفــرع الرئيســي األول ورســم إضــافي لكــل فــرع مــن الفــروع 
 التي يصير ترخيصها وفقًا لما يقرره المراقب على البنوك من حين آلخر . 

التــي  يقــدم البنــك الخــدمات المصــرفية المســموحة وفقــًا لشــروط التــرخيص -5
 يصدرها المراقب .

يمـــارس فـــرع البنـــك األجنبـــي أعمالـــه وفقـــًا لألصـــول والقواعـــد المصـــرفية  -6
واإلدارة المتعــــارف عليهــــا محافظــــًا علــــى موجوداتــــه ورأســــماله وســــيولته بمــــا 

 . بيتالءم مع طبيعة أعماله وحجمها وفقًا لما يقرره المراق
ات فــي دفــاتره بزيــادة علــى البنــك األجنبــي األم أن يحــتفظ فــي كــل األوقــ -7

% من موجـودات  8ماليين دوالر أو  5للموجودات على المطلوبات تساوي 
الفــرع ، أيهمــا أكبــر وتحفــظ هــذه الزيــادة كوديعــة مــع الفــرع لمــدة ســنة تحــت 
الطلــب ويمكــن اســتعمال هــذه الوديعــة لــدفع المطلــوب مــن الفــرع للمقترضــين 

فلســطين وغيــر الشــركات غيــر مركــزه الرئيســي ومكاتــب البنــك األخــرى خــارج 
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التي يساهم البنك في ملكيتها، وأن طلب السحب من هذه الوديعة ال بـد وأن 
 يخضع لموافقة المراقب .

فـــرع البنـــك األجنبـــي مطالـــب بتوظيـــف موجوداتـــه فـــي مجـــاالت مختلفـــة  -8
وتجنـب المخــاطر وعـدم إقــراض أي شـخص علــى عالقـة بالبنــك أو أصــحابه 

المفروضــة مــن ســلطة المراقبــة األم وعليــه تجنــب وعليــه االلتــزام بالتعليمــات 
 نشاطات المضاربة المالية .

يحــــتفظ البنــــك األجنبــــي لــــدى فرعــــه بحســــابات وســــجالت وقيــــود أخــــرى  -9
كذلك يحفظ حساباته وقيـوده  –ويضبطها بما يتالءم وضمان سالمة أعماله 

 في الحاسوب مع ضمان وجود نسخ احتياطية للمعلومات .
بنــك األجنبــي بحســابات معدلــه يوميــًا مــع وجــود حســابات يحـتفظ فــرع ال -10

مستقلة لكل عمله بما يسـهل عمليـة احتسـاب نسـبة السـيولة ومخـاطر أسـعار 
 الصرف على العمالت األجنبية .

يعين فرع البنك األجنبي مدقق حسابات قانوني مسـتقل يوافـق المراقـب  -11
العامــة وحســاب األربــاح  علــى تعيينــه وفقــًا للقــانون لمراجعــة وتــدقيق الميزانيــة

والخســـائر ســـنويًا وٕاعطـــاء تقريـــره بشـــأن المعلومـــات والتفســـيرات التـــي يطلبهـــا 
ويحصل عليها مع مالئمة ومطابقة هذه المعلومات لقواعد المحاسبة الدوليـة 

 المتعارف عليها .
يــزود فــرع البنــك األجنبــي المراقــب بنســخة عــن ميزانيتــه العامــة فــي  -أ -12

 ة أشهر من نهاية السنة المالية .موعد أقصاه ثالث
كـــذلك يـــزود فـــرع البنـــك األجنبـــي المراقـــب بميزانيـــة نصـــف ســـنوية  -ب

مدققـــة شـــاملة لحســـاباته وأعمالـــه المصـــرفية وحســـاب األربـــاح والخســـائر 
لتلك الفترة وكذلك لكافة المعلومات والتفسيرات المطلوبة وفق ما ورد في 

 .الفقرة السابعة بشأن الميزانية العامة 



أهم التعاميم واالتفاقيات المصرفية والنقدية -)2ملحق رقم (                                       
      
 

432 
 

 المالحق

ينشر فرع البنك األجنبي ميزانيته السـنوية العامـة وميزانيتـه النصـف  -ج
واســعة االنتشــار ويعلــق فــي مكــان بــارز صــورة  ةســنوية فــي جريــدة يوميــ

 منها لعمالئه في كافة فروعه العاملة في فلسطين .
يعين البنك مدققًا ومراقبـًا داخليـًا للقيـام بأعمـال التفتـيش والمراقبـة والتـدقيق  -13 

لحســـابات البنـــك اليوميـــة  فـــي مختلـــف فروعـــه وتقـــديم التقـــارير الشـــهرية لـــإلدارة 
العامــة متضــمنة التوصــيات واإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى ســالمة أعمــال 

 البنك .
ــًا مقيمــًا فــي فلســطين يكــون مســؤوًال عــن  -14 يعــين البنــك األجنبــي مــديرًا إقليمي

ب علــى تعيينــه ، كــذلك األمــر يــزود جميــع أعمــال الفــرع أو الفــروع يوافــق المراقــ
البنـــك المراقـــب باســـم ومـــؤهالت المـــدير اإلقليمـــي واســـم ومـــؤهالت مـــدراء الفـــروع 
ومســـاعدوهم قبـــل تعيـــنهم أو اختبـــارهم ويصـــير تعيـــنهم بعـــد حصـــول البنـــك علـــى 

 موافقة المراقب بذلك. 
عـه يتوجب على فرع البنك األجنبي إشعار المراقب فورًا بعنـوان البنـك وفرو  -15

 التي يزاول فيها أعماله .
ال يجوز لفرع البنك األجنبـي أن يفـتح أو يغلـق أو ينقـل مكاتبـه أو أي مـن  -16

 فروعه في فلسطين بدون إذن من المراقب .
على فرع البنك األجنبي تزويـد المراقـب بكافـة المعلومـات المتعلقـة بأعمالـه  -17

المشــاركة بحيـــث تمكـــن  المصــرفية ومعلومـــات بشـــأن جميــع الشـــركات التابعـــة أو
المراقب من القيام بمهامه وتنفيذ واجباتـه ، ويجـوز للمراقـب أن يطلـب بـأن تكـون 
المعلومات أو التقارير مدققة من قبل مدقق حسابات البنك الخـارجي أو مـن قبـل 

 أي شخص أو هيئة مؤهلة مماثلة .
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ســــماء علــــى البنــــك األجنبــــي األم تزويــــد المراقــــب ســــنويًا بقائمــــة تتضــــمن أ -18
% فمــا  10المســاهمين الــذين يملكــون أســهمًا بصــفة فرديــة أو كمجموعــة لنســبة 

 فوق من رأسمال البنك.
ال يجوز لفرع البنك األجنبي فتح حسـاب أو إجـراء حوالـه أو ينجـز معاملـة  -19

 مع عميل قبل أن يتأكد من هويته وتدوين رقم هويته أو جوازه وعنوانه .
بســجالت وســندات تحويــل وفــق نمــوذج يشــمل  يحــتفظ فــرع البنــك األجنبــي -20

تلـــك المعلومـــات التـــي يحتاجهـــا المراقـــب ألغـــراض التفتـــيش والتـــي تلـــزم لتقـــديمها 
 للمحاكم وذلك لمدة ال تقل عن خمسة عشر عامًا .

ال يجــــوز لفــــرع البنــــك األجنبــــي مــــنح قــــروض وتســــهيالت مصــــرفية لــــذوي  -21
س اإلدارة أو ألي هيئــة أو المصــلحة وفــق تعــريفهم فــي القــانون أو ألعضــاء مجلــ

 شركة من ذوي المصلحة بدون إذن من المراقب .
تعيين أي موظف أجنبي لدى فرع أو فروع البنك األجنبـي بشـروط بموافقـة  -22

 خطية مسبقة من المراقب .
فـــرع البنـــك األجنبـــي مطالـــب بتقـــديم كشـــفًا شـــهريًا بالـــديون المشـــكوك فـــي  -23

اذهــا بشــأن تلــك الــديون وتحديــد مخصصــات تحصــيلها واإلجــراءات التــي تــم اتخ
للـديون المشــكوك فيهـا ومخصصــات األصــول األخـرى التــي مـن المتوقــع حــدوثها 

 في هذا الخصوص. ةوفق التعليمات المنظمة لعمل البنوك األجنبي
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 ) 3قرار رقم ( 
 صادر عن مراقب البنوك
 سلطة النقد الفلسطينية

 
الفلســـطينية وكمراقـــب للبنـــوك بموجـــب عمـــًال بصـــالحياتي كمحـــافظ لســـلطة النقـــد 

م 4/5/95قـــــرار ســـــيادة رئـــــيس الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية الصـــــادر بتــــــاريخ 
بمقتضى أحكام التشريعات والقوانين المعمول بها في األراضي الفلسطينية بشـأن 

 -تحديد رسوم ترخيص البنوك فإنني بهذا أصدر التعليمات التالية :
لنقــد الفلســطينية عــن كــل بنــك تــم ترخيصــه أو تســتوفي ســلطة ا )  1المادة ( 

ــًا أو مســتقبًال فــي فلســطين رســمًا مقطوعــًا  يجــري ترخيصــه حالي
 مقداره مائة ألف دوالر أمريكي .

تســتوفي ســلطة النقــد الفلســطينية مــن البنــوك المرخصــة والعاملــة  ) 2المادة ( 
فــي فلســطين رســمًا ســنويًا مقــداره عشــرة آالف دوالر  عــن الفــرع 

ي األول للبنك ومبلغ ألفين وخمسـمائة دوالر أمريكـي عـن الرئيس
 كل فرع أو مكتب أعمال إضافي .

 م . 1995يستحق رسم الترخيص السنوي ابتداًء من عام  -) أ 3المادة ( 
تدفع الرسوم السنوية من قبـل البنـوك العاملـة فـي فلسـطين فـي  -ب             

 من كل عام .موعد أقصاه الثالثون من شهر كانون الثاني 
م فتدفع في موعد أقصاه  1995أما الرسوم المستحقة عن عام  -ج            

 م . 1995الثالثون من شهر تموز لعام 
تعتبر السنة المالية اثنا عشر شهرًا  تبـدأ فـي أول كـانون الثـاني  )  4المادة ( 

 / يناير وتنتهي بنهاية كانون األول / ديسمبر من كل عام .
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)  1يــتم إيــداع قيمــة الرســوم المســتحقة حســبما ورد فــي المــادة (  )  5المادة ( 
) في حساب سلطة النقد الفلسـطينية وفقـًا لتعليمـات  2والمادة ( 
 المراقب .

لســـــلطة النقـــــد الفلســـــطينية الحـــــق فـــــي اتخـــــاذ كافـــــة اإلجـــــراءات  ) 6المادة ( 
القانونيــة لتحصــيل هــذه الرســوم المســتحقة بموجــب هــذا القــرار ، 

أن لها الحق في فرض أيـة عقوبـات مترتبـة علـى عـدم دفـع كما 
 الرسوم المستحقة. 

 يسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخه . )  7المادة ( 
 

 هـ 1416صفر  20م الموافق  18/7/1995صدر في غزة بتاريخ 
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 ) 4قرار رقم ( 
 صادر عن مراقب البنوك
 سلطة النقد الفلسطينية

 
لســـلطة النقـــد الفلســـطينية وكمراقـــب للبنـــوك بموجـــب  عمـــًال بصـــالحياتي كمحـــافظ

م 4/5/1995قــــرار ســــيادة رئــــيس الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية الصــــادر بتــــاريخ 
بمقتضى أحكام التشريعات والقوانين المعمول بها في األراضي الفلسطينية بشـأن 

 تحديد رأس المال فإنني بهذا أصدر التعليمات التالية:
الحـد األدنــى مــن رأس المـال المــدفوع لشـركة ســجلت فــي  ال يقــل -) أ 1المـادة ( 

فلسطين لتعاطي األعمال المصـرفية وقبـول الودائـع عـن مبلـغ يعـادل قيمـة عشـرة 
 ماليين دوالر أمريكي .

ال يقــل الحــد األدنــى لفــارق الموجــودات عــن المطلوبــات لفــروع  -ب      
روع عـن مبلـغ يعـادل البنوك األجنبية العاملة في فلسـطين والموجـودة فـي هـذه الفـ

قيمــة خمســة ماليــين دوالر أمريكــي علــى أن تتــوفر لــديها كفايــة رأس المــال كمــا 
 حددتها اتفاقات بازل .

على جميع البنوك العاملة في فلسطين أن تعمـل علـى تصـحيح  )  2المادة ( 
 أوضاعها وفق هذا القرار خالل مدة ال تزيد عن ستة شهور .

ارات واألوامر والتعليمات التي تتعارض مع هذه تلغى جميع القر  ) 3المادة ( 
 التعليمات .

 يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ توقيعها . )  4المادة ( 
 

 هـ1416صفر  20م الموافق 18/7/1995صدر في غزة بتاريخ 
 



أهم التعاميم واالتفاقيات المصرفية والنقدية -)2ملحق رقم (                                       
      
 

437 
 

 المالحق

 ) 5قرار رقم ( 
 صادر عن مراقب البنوك
 سلطة النقد الفلسطينية

 
 اإلجباريالموضوع: االحتياطي اإللزامي / 

Reserve Requirement 
 

نظرًا ألهمية االحتياطي اإللزامي باعتباره إحدى أدوات السياسة النقدية باإلضافة 
إلـــى أنـــه مـــن العناصـــر المكونـــة للبســـط عنـــد احتســـاب نســـبة الســـيولة القانونيـــة ، 
وعمــًال بصــالحياتي ومهمــاتي كمحــافظ لســلطة النقــد الفلســطينية وكمراقــب للبنــوك 

وجــب قــرار ســيادة رئــيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الصــادر بتــاريخ والعملــة بم
 -أقرر ما يلي: 4/5/1995

 أوًال/
فــــرض نســــب االحتيــــاطي التاليــــة إزاء كــــل عملــــة مــــن العمــــالت أدنــــاه مــــن  - أ

 مجموع ودائع العمالء لدى كل من البنوك العاملة .
ائــع تشــمل ودائــع العمــالء الحســابات الجاريــة وحســابات تحــت الطلــب والود  - ب

إلشعار والودائع الزمنية ( لآلجال الثابتة ) وأية ودائع أخـرى للعمـالء مهمـا 
 كانت تسميتها. 

 الدينار األردني : -1
% ) كنســبة مــن ودائــع  14تحــدد نســبة االحتيــاطي بأربعــة عشــر بالمائــة (      

 العمالء بالدينار األردني .
 الشيكل اإلسرائيلي : -2

% ) كنســبة مــن ودائــع العمــالء  8تحــدد نســبة االحتيــاطي ثمانيــة بالمائــة (     
 بالشيكل. 
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 :الدوالر األمريكي -3
% ) كنسـبة مـن ودائـع العمـالء  10تحدد نسـبة االحتيـاطي بعشـرة بالمائـة (     

 بالدوالر األمريكي .
 العمالت األخرى القابلة للتحويل / الرئيسة : -4

% ) كنســــبة مـــن ودائـــع العمــــالء  10بعشـــرة بالمائـــة (  تحـــدد نســـبة االحتيــــاطي
بالعمالت الرئيسة القابلة  للتحويل، وتشمل هذه العمالت حصرًا المارك األلماني 

 والجنيه اإلسترليني والفرنك الفرنسي والين الياباني.
 
 :ر القابلة للتحويل / غير الرئيسةالعمالت األخرى غي -5

% ) كنســـبة مـــن ودائـــع العمـــالء  20لمائـــة ( تحــدد نســـبة االحتيـــاطي بعشـــرين با
 بالعمالت األخرى غير القابلة للتحويل.

 لســلطة النقــد الفلســطينية تعــديل هــذه النســب كلهــا أو بعضــها فــي أي وقــت ثانيــًا/
خـــالل الشـــهر الســـابق للشـــهر الـــذي تطبـــق عليـــه هـــذه االحتياطـــات علـــى أن يـــتم 

 الذي يتم فيه التعديل . االلتزام بالنسب المعدلة في الشهر التالي للشهر
تحسب هذه النسب من أرصدة ودائع العمـالء ( وأيـة بنـود أخـرى يمكـن أن  ثالثًا/

تخضع لالحتياطي اإللزامي مستقبًال ) لدى كل بنك كما هي عليه في نهاية كل 
 شهر ميالدي.

تحول االحتياطات اإللزامية إلى سلطة النقـد الفلسـطينية ( باألسـلوب الـذي  رابعًا/
ره سلطة النقد ) في حق اليوم العاشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود تقر 

إليه هذه االحتياطات ، ويتكرر هذا األسلوب حتى إشعار آخر ، ويتولى تحويـل 
 االحتياطيات إلى سلطة النقد الفرع الرئيسي أو الفرع المعتمد لهذه الغاية .

ال تتقاضــى االحتياطــات اإللزاميــة المحولــة إلــى ســلطة النقــد الفلســطينية خامســًا/ 
بالدينار األردني وبالشيكل اإلسرائيلي وبالعمالت األخرى غيـر القابلـة للتحويـل / 
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ـــــة فوائـــــد ، وال تتقاضـــــى المبـــــالغ الفائضـــــة عـــــن الحـــــد األدنـــــى  غيـــــر الرئيســـــة أي
 اإللزامية المطلوبة أية فوائد . تلالحتياطيا

تقـــوم ســـلطة النقـــد الفلســـطينية بـــدفع فائـــدة علـــى االحتياطيـــات اإللزاميـــة  /سادســـاً 
ـــل الرئيســـة وســـوف تكـــون  بالـــدوالر األمريكـــي وبـــالعمالت األخـــرى القابلـــة للتحوي
أسـعار الفائـدة المدفوعــة مـن ســلطة النقـد علـى هــذه االحتياطيـات مقاربــة إلـى حــد 

 ت .كبير ألسعار الفائدة العالمية السائدة على هذه العمال
 /سابعاً 
إذا مــــا نقصــــت االحتياطيــــات اإللزاميــــة المحولــــة إلــــى ســــلطة النقــــد عــــن  - أ

النسب الواردة في هذه المذكرة ، تقوم سلطة النقـد بتحميـل البنـك المعنـي 
% عن كل يـوم  0.1على المبلغ / المبالغ الناقص / الناقصة ما نسبته 

 تنقص فيه االحتياطيات عن الحد األدنى المطلوب .
ة إلى ما ورد في البند ( أ ) أعاله تتخـذ سـلطة النقـد الفلسـطينية باإلضاف - ب

أي إجــراءات أخــرى تراهــا مناســبة إذا لــم يــتم تلبيــة متطلبــات االحتيــاطي 
 اإللزامي.

تلتــزم البنــوك العاملــة بتزويــد ســلطة النقــد الفلســطينية بالعناصــر الخاضــعة ثامنــًا/ 
الـــذي يلـــي الشـــهر الـــذي  لالحتيـــاطي اإللزامـــي خـــالل األســـبوع األول مـــن الشـــهر

 يحتسب عنه هذا االحتياطي .
م عـن الشـهر 10/9/1995يبدأ تقاضي االحتيـاطي اإللزامـي اعتبـارًا مـن / تاسعاً 

 الثامن (شهر آب ) من هذا العام 
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 ) 4/97د  – 19تعميم رقم ( 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1/6/1997بتاريخ 
 

يتعين على كافة البنوك العاملة في فلسطين التقيد بالنصوص الواردة أدناه 
 وهي 

 أوًال/ جدول آجال الديون الخاص بالتسهيالت االئتمانية المباشرة :
 على البنوك أن تراعي بدقة متناهية ما هو مبين أدناه :

 
نسبة مخصص الديون 

 المشكوك فيها
 الرقم البيان

10 % 
 31التسهيالت االئتمانية المستحقة وغير المدفوعة من 

 يوم 90 –يوم 
1 

20 % 
-91التسهيالت االئتمانية المستحقة وغير المدفوعة من 

 يوم 180
2 

50 % 
التسهيالت االئتمانية المستحقة وغير المدفوعة من 

181-360 
3 

100 % 
 361التسهيالت االئتمانية المستحقة وغير المدفوعة 

 فأكثر
4 

 
 % . 1.25بخصوص بقية التسهيالت يتم تحديد مخصص  :مالحظة
: يجـــب علـــى البنـــوك عـــدم احتســـاب أيـــة فوائـــد وعمـــوالت علـــى اإليـــراداتثانيـــًا/ 

إال بعــــد التأكــــد مــــن تحصــــيلها هــــذا  4،  3،  2فــــي أوًال البنــــود   الــــديون الــــواردة
 وتستنزل جميع اإليرادات التي تم قيدها سابقًا كونها غير حقيقية .
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 :على البنوك مراعاة ما يلي: الحسابات المكشوفةثالثًا :
 أن عملية السحب على المكشوف هي عملية عارضة وقصيرة األجل . -1
مـــن حجـــم نشــــاط  1/12ى المكشـــوف أن ال يتجـــاوز مبلـــغ الســـحب علــــ -2

 العميل السنوي .

إذا لــم يــتم معالجــة الســحب علــى المكشــوف خــالل الفتــرات المنــوه عنهــا  -3
بالبند أوًال، فإنه يسري على عمليـة السـحب علـى المكشـوف مـا هـو وارد 

 .4،  3،  2في البنود 
االمتنــــاع عــــن احتســــاب أيــــة إيــــرادات واســــتبعاد اإليــــرادات المســــجلة إذا  -4

 عملية السحب على المكشوف تسعين يومًا . تجاوزت
 

 رابعًا/ جدولة الديون:
في حالة إعادة جدولة الديون التي استحقت ولم تـدفع ، فـإن النسـب التـي تـم 
اعتمادهــــا لمقابلــــة مخصــــص الــــديون المشــــكوك فيهــــا فــــي بنــــد أوًال مــــن هــــذا 

إعــادة الجدولــة ضــم التعمــيم تبقــى قائمــة ، كمــا أنــه ال يحــق أن يتضــمن بنــد 
الفوائــد والعمــوالت بــل يبقــى أصــل الــدين هــو القــائم ويــتم احتســاب اإليــرادات 

 حال تحققها فعًال .
أمــا إذا لــم يــتم االلتــزام بالجدولــة الجديــدة وبلغــت نســبة الــدين المســتحق وغيــر 

 100% من أصل الدين فعلـى البنـك تخصـيص مبلـغ  25المدفوع التراكمية 
 في تحصيلها. % كمخصص ديون مشكوك 

على مراقب الحسابات أن يرسل إلـى سـلطة النقـد الفلسـطينية صـورة خامسًا/ 
 عن تقريره قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على األقل .

 على أن يغطي هذا التقرير بصفة واضحة .
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تقيــيم نظــام الرقابــة الــداخلي المعتمــد مــن طــرف البنــك وهــو عبــارة عــن  -1
بعهـا اإلدارة سـاليب واإلجـراءات التـي تتالمخطط التنظيمـي ومجموعـة األ

، والتأكــد مــن التقيــد بالسياســات الموضــوعة مــن للحصــول علــى أهــدافها
قبلهــا والمحافظــة علــى الموجــودات ومنــع واكتشــاف الغــش والخطــأ ودقــة 
واكتمــال القيــود المحاســبية وٕاعــداد المعلومــات الماليــة الموثــوق بهــا فــي 

 الوقت المناسب. 

 المحاسبية .تقييم األنظمة  -2

 تقييم سياسة منح واسترداد ومتابعة القروض . -3

 تقييم األصول . -4

 تقييم احتساب إيرادات البنوك المتعلقة بالقروض . -5

 تقييم مخصص الديون المشكوك فيها . -6
علــى البنــوك إعــالم ســلطة النقــد الفلســطينية كــل ثالثــة أشــهر بمبلــغ سادســًا/ 

 متطلبات هذا التعميم .الممنوحة إلى عمالئها وذلك حسب  التسهيالت
يجري العمل بهذا التعميم اعتبارًا من إعداد الحسابات الختامية للبنك / سابعاً 

 .30/6/97عن الفترة المنتهية في 
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 ) 4/97د  – 20تعميم رقم ( 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1/6/1997بتاريخ 
 

 العمالت:، تركز المخاطر ومخاطر مالءة رأس المال، السيولة .1

يعنـــي هـــذا التعمـــيم بسياســـة ســـلطة النقـــد فيمـــا يتعلـــق بمـــالءة رأس المـــال ، 
السيولة ، تركز المخاطر ومخاطر العمالت وهو يأتي الحقًا ومكمًال لنماذج 
ـــة التـــي أرســـلت إلـــى البنـــوك بموجـــب التعمـــيم  البيانـــات واإلحصـــائيات الدوري

لحات المـذكورة وٕان المصـط 14/10/1995الصادر عن سـلطة النقـد بتـاريخ 
 في هذا التعميم قد تم تعريفها وتوضيحها في التعميم السابق .

 وعلى كافة البنوك التقيد في جميع األوقات بما يلي:
 مالءة رأس المال :  .1
 12% للبنـــوك التجاريـــة و  10أن ال تقــل نســـبة كفايــة رأس المـــال عــن  –أ 

للبنـوك التجاريـة عـن  % للبنوك األخرى وأن ال يقل مبلغ رأس المال المدفوع
 عشرة ماليين دوالر وللبنوك األخرى عن عشرين مليون دوالر .

أن ال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال األساسي بأي حـال مـن  –ب 
% مـــن مبلـــغ رأس  50األحـــوال وأن أال يزيـــد مبلـــغ القـــروض المســـاندة عـــن 

 المال األساسي .
ــــر  –ج  وع التابعــــة للبنــــوك المســــجلة أال يقــــل رأس المــــال " المخصــــص " للف

 خارج فلسطين عن خمسة ماليين دوالر .
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 :. السيولة2
% مـن مجمـوع االلتزامـات  25أال يقل مجموع الموجودات السائلة عن  –أ  

 السائلة. 
 4أال يقــل مبلــغ األوراق النقديــة الموجــودة فــي الخزنــة والقاصــات عــن  –ب  

 % من مجموع االلتزامات   السائلة .
 :ركز المخاطر. ت3
% مـــن  10أال تتعـــدى التســـهيالت الممنوحـــة للعميـــل الواحـــد مـــا نســـبته  –أ     

% مـن قاعـدة رأس مـال  15قاعدة رأس مـال البنـك ويمكـن رفـع هـذه النسـبة إلـى 
 البنك بعد الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد الفلسطينية .

% مـــن قاعـــدة  10ســـبتها أال تتعـــدى مجمـــوع التســـهيالت التـــي يتجـــاوز ن -ب   
 رأس مال البنك ضعف قاعدة رأس المال .

يجــــب أال يتجــــاوز مبلــــغ التســــهيالت الممنوحــــة لألشــــخاص ( طبيعيــــين  –ج    
 % من قاعدة رأس مال البنك . 20ومعنويين ) ذوي الصلة بالبنك 

 مخاطر مراكز العمالت: .4
% مـن  5العمالت عن يجب أال يتعدى المركز المفتوح للبنك بأية عملة من  -أ

 مبلغ قاعدة رأس مال البنك .
 20يجــب أال يتعــدى إجمــالي المراكــز المفتوحــة بجميــع العمــالت مــا نســبته  -ب

 % من قاعدة رأس مال البنك .
% مـن قيمـة مركـزه المفتـوح بـأي  3إذا ما لحق بالبنـك خسـارة تزيـد يعـن  - ح

ونسـبة التجـاوز عملة فيتوجب عليه إقفاله فورًا وٕابالغ سـلطة النقـد بقيمـة 
 مبينًا األسباب واإلجراءات التي سيتخذها لتسوية هذه التجاوزات .
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 : مالحظات 
يتمثـــل رأس المـــال " المخصـــص " فـــي مبلـــغ ال يقـــل عـــن خمســـة ماليـــين  -1

دوالر يخصصـــه البنـــك األم المســـجل خـــارج فلســـطين لصـــالح فروعـــه العاملـــة 
رات هــذه الفــروع بفلســطين وذلــك مــن أجــل تغطيــة مصــاريف التأســيس واســتثما

 بفلسطين.
إن المقصـــود باألشـــخاص ذوي الصـــلة بالبنـــك هـــم المســـاهمون المـــالكون  -2

% مـــن رأس المـــال المـــدفوع للبنـــك وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة  10علـــى األقـــل 
واإلدارة التنفيذيـــة للبنـــك كمـــا يشـــمل هـــذا التعريـــف الشـــركات التابعـــة لهـــا التـــي 

الهــا ويعتبــر أقــارب هــؤالء % مــن رؤوس أمو  10يملــك فيهــا هــؤالء أكثــر مــن 
ـــزواج  ـــاء  –األشـــخاص ( أل األشـــقاء ) مـــن األشـــخاص ذوي  –اآلبـــاء  –األبن

 الصلة .

المقصــــود بالعميــــل الواحــــد هــــو الشــــخص أو األشــــخاص ( طبيعيــــين أو  -3
معنويين ) التابعون لنفس المجموعة ولهم ارتباطات فيما بينهم مثل التصرف 

يـة أو المسـاهمات سـواء مباشـرة أو غيـر المشترك أو العالقـة التجاريـة أو المال
 مباشرة .

 م .1/9/1997يجري العمل بهذا التعميم اعتبارًا من  -4
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 ) 4/97د  – 21تعميم رقم ( 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1/6/1997بتاريخ 
 : تحديد صالحيات المدققين الخارجيينالموضوع

 
المــــدققين الخــــارجيين للبنــــوك والتــــي ) مهمــــة  97/ 19لقــــد حــــدد التعمــــيم رقــــم ( 

للتذكير تتمثل في تقييم الرقابة الداخلي المعتمد من طرف البنك ، تقييم األنظمـة 
المحاســـبية ، تقيـــيم سياســـة مـــنح واســـترداد ومتابعـــة القـــروض ، تقيـــيم األصـــول ، 
ــــديون  ــــيم مخصــــص ال ــــالقروض وتقي ــــة ب ــــوك المتعلق ــــرادات البن تقيــــيم احتســــاب إي

 المشكوك فيها .
وٕاضـافة لمـا تقـدم فإنــه علـى المـدققين الخـارجيين تضــمين تقـاريرهم السـنوية رأيهــم 
ـــاح والخســـائر مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار  ـــة وحســـاب األرب ـــة العمومي بشـــأن الميزاني
ـــة، وٕارفـــاق المالحـــق الضـــرورية التـــي تؤكـــد النتـــائج التـــي  معـــايير التـــدقيق الدولي

 توصلوا إليها والتي تتمثل فيما يلي:
لبنـــــــك وحســـــــاب األربـــــــاح والخســـــــائر وذلـــــــك بعـــــــد القيـــــــام ميزانيـــــــة ا -1

 باالستدراكات الالزمة .

 كل المالحظات واالستدراكات بالبيانات المالية بصفة عامة . -2

تقيـــــيم األصـــــول داخـــــل وخـــــارج الميزانيـــــة علـــــى أن يبـــــين األصـــــول  -3
المتعثرة وتبوبيها والخسائر الفعلية والمحتملة الناتجة عن هذا التقييم 

. 
كفايــة المخصصــات مــع األخــذ بعــين االعتبــار كــل مــن تقيــيم مــدى  -4

 القيمة الفعلية والقيمة السوقية للضمانات . 
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ــــــد حصــــــص   -5 ــــــدى الشــــــركات وتحدي ــــــك ل ــــــيم اســــــتثمارات البن (أ) تقي
 المخصصات الالزمة لتغطية الخسائر المحتملة .

(ب) مراجعـة القيمــة الســوقية للســندات الحكوميـة والخاصــة المتداولــة فــي 
لية من خالل النشرات الصادرة عن هذه األسـواق واحتسـاب األسواق الما

الفــرق بــين القيمــة الســوقية والقيمــة الدفتريــة واحتســاب المخصــص الــالزم 
 في حالة تدني القيمة السوقية عن القيمة الدفترية .

(ج) مراجعـــــــة تقيـــــــيم اإلســـــــناد غيـــــــر المتداولـــــــة فـــــــي األســـــــواق الماليـــــــة 
ة باالســتناد إلــى أيــة مصــادر والمســاهمات فــي مؤسســات تابعــة أو شــقيق

يمكن اللجوء إليها وذلك من خالل اإلطالع على بيانات حسـابية حديثـة 
مدققــة للجهـــة المصــدرة لإلســـناد واإلطـــالع علــى الضـــمانات المقدمـــة أن 
وجــدت والتحقــق مــن كفايتهــا وبعــد ذلــك احتســاب الفــرق بــين هــذا التقيــيم 

 والقيمة الدفترية .
/ 2تركز المخاطر استنادًا إلى متطلبات التعمـيم رقـم ( مراجعة تقييم اإلدارة ل -6

 ) والمتمثلة أساسًا في :97
% مــن  10أن ال تتعـدى التسـهيالت الممنوحــة للعميـل الواحـد مــا نسـبته  •

% مــن قاعــدة  15قاعــدة رأس مــال البنــك ويمكــن رفــع هــذه النســبة إلــى 
سـطينية رأس المال بعد الحصول علـى الموافقـة المسـبقة لسـلطة النقـد الفل

. 
% مـن قاعـدة  10أن ال تتعدى مجموع التسهيالت التي يتجـاوز نسـبتها  •

 رأس مال البنك ضعف قاعدة رأس المال .

أن ال يتجــاوز مبلــغ التســهيالت لألشــخاص ( طبيعيــين ومعنــويين ) مــن  •
 % من قاعدة رأس مال البنك . 20ذوي الصلة بالبنك 
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واإلجــراءات المكتوبــة ، المراقبــة  تقيــيم األنظمــة اإلداريــة بمــا فيهــا السياســات -7
ـــــداخلي وأنظمـــــة إدارة المعلومـــــات ، كمـــــا يتعـــــين اإلدالء  ـــــدقيق ال المحاســـــبية، الت

 بالتوصيات الالزمة بخصوص أي نقاط ضعف في هذه األنظمة.
 

 :تقييم مخاطر العمالت -8
علــى المــدققين الخــارجيين تقــدير الخســائر الحاصــلة والمحتملــة المتعلقــة بمخــاطر 

الصـــرف وتقيـــيم مـــدى فاعليـــة األنظمـــة والمعلومـــات بخصـــوص مخـــاطر أســـعار 
 العمالت واإلجراءات المحاسبية النافذة بهذا الخصوص .

 

 :قييم مخاطر نسب الفائدة والسيولةت -9
علـــى المـــدققين الخـــارجيين تقـــديم تقـــارير بخصـــوص أيـــة مخـــاطر تتعلـــق بنســـب  

 .البنك من التحكم في هذه المسائل الفائدة والسيولة وذلك لتقييم مدى تمكن إدارة
 

 : تقييم مدى كفاية رأس مال البنك -10
يتعين على المدقق الخارجي في حالة عدم كفايـة رأس المـال أن يوصـي بالزيـادة 

 الالزمة وفق النسب النافذة   بهذا الخصوص .
 وضع خطة يتم تنفيذها وفقًا لبرنامج يغطي كافة نشاطات البنك . -11
ي تعليقـات بخصـوص المبـادئ المحاسـبية المتبعـة مـن طـرف البنـك إبداء أ -12

 ومدى اتفاقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
% مــن مجمــوع ميزانيــة البنــك بمــا فيهــا  80العمــل علــى تغطيــة مــا نســبته  -13

 -الميزانية النظامية وعلى وجه التحديد :
 جدولتها .جميع األصول المتعثرة وكذلك األصول التي تمت  -
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% أو أكثـر مـن رأس   5جميع التسهيالت الممنوحة للمساهمين الذين يملكـون  -
 100مال البنك ، وألعضاء مجلـس إدارة البنـك واألصـول التـي يزيـد مبلغهـا عـن 

 ألف دوالر والممنوحة إلى مستفيدين ينتمون إلى نفس المجموعة .
وع الممــول ومــدى كفايــة وعنــد تقيــيم األصــول يجــب التأكــد أوًال مــن ربحيــة المشــر 

التدفق المالي لهذا المشـروع لتسـديد مسـتحقات الـدين ، أمـا الضـمانات فيجـب أن 
تؤخــذ بعــين االعتبــار بصــفة ثانويــة كمــا يجــب التحــري فيمــا يتعلــق باألســس التــي 

 اتبعت لتقييم الضمانات .
التحقق مـن صـحة جميـع المعلومـات والبيانـات الصـادرة عـن البنـك وٕاذا مـا  -14

أن أي منهــا ال تمثــل الحقيقــة فعلــى المــدقق الخــارجي أن يقــدر ويحــدد كــل  ثبــت
ــــــة  ــــــيم كفاي ــــــة الالزمــــــة بخصــــــوص تقي االســــــتدراكات الالزمــــــة ، وٕاعطــــــاء األهمي
المخصصــات وأن يقتــرح الزيــادة الالزمــة إذا تبــين أنهــا ال تغطــي كامــل األخطــار 

الديون الواردة كما يجب التأكد من عدم احتساب البنك ألية فوائد وعموالت على 
) إال بعــد تحصــيلها والعمــل علــى  19/97تعمــيم رقــم (   4،  3،  2فــي البنــود 

 استنزال جميع اإليرادات التي تم احتسابها كونها غير حقيقة .
تقيــــيم تركــــز المخــــاطر مــــع التركيــــز علــــى القــــروض الممنوحــــة ألشــــخاص  -15

ت داخــل وخــارج والشــركات ذوي الصــلة بالبنــك ، وذلــك كلمــا كــان مبلــغ التســهيال
 % من قاعدة رأس مال البنك أو أكثر . 25الميزانية يمثل 

تقيـــيم مـــالءة رأســـمال البنـــك وٕاذا مـــا تبـــين أن مبلـــغ رأســـمال البنـــك ال يمثـــل  -16
الحد األدنى المطلوب فعلى المدققين الخارجيين تقييم مبلـغ رأس المـال اإلضـافي 

 الالزم .
من تدقيق الحسـابات الختاميـة للبنـك عـن  يجري العمل بهذا التعميم اعتباراً  -17

 . 30/6/1997الفترة المنتهية في 
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 ) 4/4/99د  – 25مذكرة رقم ( 
 إلى المصارف العاملة في فلسطين ( العربية واألجنبية )

 27/4/1999بتاريخ 
 

 : الحسابات الختامية وكفاية رأس المالالموضوع
 

م والمتعلــــق  20/7/1996بتــــاريخ ) الصــــادر  96/  31اســــتنادًا لتعميمنــــا رقــــم (
ــــا رقــــم (  ) الصــــادر بتــــاريخ  51/96بالحســــابات الختاميــــة لمصــــارف ، وتعميمن

م المتعلق ببيانـات كفايـة رأس المـال ، نـود التأكيـد علـى ضـرورة  12/12/1996
 -تزويدنا بما يلي :

تقريـــر مجلـــس اإلدارة والمـــدقق الخـــارجي والحســـابات الختاميـــة الموحـــدة  -1
 بشكل دوري ومنتظم .للمصرف ككل 

الميزانيـــة العموميـــة والحســـابات الختاميـــة لفـــروع المصـــرف فـــي فلســـطين  -2
 السنوية ونصف السنوية بشكل دوري ومنتظم .

تزويدنا ببيانات كفاية رأس المال حسب قرارات لجنة بازل نصف سـنويًا  -3
طبقـــًا للنمـــوذج المعـــد لهـــذه الغايـــة والمعتمـــد مـــن الســـلطات الرقابيـــة فـــي 

 ألم .الدولة ا

 
نأمل التقيد بما ورد أعاله وموافاتنا بالبيانات المطلوبة في مواعيدها المحددة 

. 
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 ) 86تعميم رقم ( 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين 

  23/12/2000التاريخ 
اسـتجابة لمقتضــيات المصــلحة العامــة وحفاظـًا علــى أمــوال المــودعين فقــد 

 تقرر ما يلي:
ت أو قـــروض و / أو تمويـــل و / أو اســـتثمار يمنـــع إعطـــاء أيـــة تســـهيال -1

مباشـــــر أو غيـــــر مباشـــــر مـــــن أي نـــــوع كـــــان لغيـــــر المقيمـــــين فـــــي األراضـــــي 
أو أعطــاء أيــة تســهيالت أو قــروض و / أو  1967الفلســطينية المحتلــة لعــام 

تمويـــل و / أو اســـتثمار مباشـــر أو غيـــر مباشـــر خـــارج حـــدود هـــذه األراضـــي 
 لطة النقد.بدون الموافقة الخطية المسبقة من س

يقــدم كــل بنـــك كشــفًا يتضـــمن كافــة التســـهيالت والقــروض واالســـتثمارات  -2
والتمـــويالت الممنوحـــة لغيـــر المقيمـــين أو خـــارج حـــدود األراضـــي الفلســـطينية 

 حتى تاريخه . 1967المحتلة لعام 
ـــع األوراق الماليـــة  -3 ـــة تســـهيالت ألغـــراض شـــراء و / أو بي ـــديم أي ـــع تق يمن

 بأنواعها
( أســهم أو ســندات أو المشــنقات ) واالحتفــاظ بهــذه األوراق الماليــة كضــمانة  

لتلك التسهيالت و / أو القروض ، كما يمنع تقديم أية تسهيالت أو جمع أي 
ودائع ألغراض المضاربة على األسهم أو السندات أو أيـة أوراق ماليـة أخـرى 

 أو خارجها . 1967في فلسطين المحتلة لعام 
ســــهم أو ســــندات أو أيــــة أوراق ماليــــة أخــــرى صــــادرة عــــن يمنــــع شــــراء أ -4

مؤسســات غيــر فلســطينية ( غيــر مســجلة لــدى مراقــب الشــركات فــي فلســطين 
وفــق األصــول ) أو صــادرة عــن مؤسســات خــارج حــدود األراضــي الفلســطينية 

 بدون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد . 1967المحتلة لعام 
فـة األسـهم والسـندات واألوراق الماليـة يقدم كل بنك كشـفًا يتضـمن كا -5

األخرى الصادرة عن مؤسسات خارج حدود األراضي الفلسطينية المحتلـة 
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بـــدون الموافقـــة الخطيـــة المســـبقة مـــن ســـلطة النقـــد والتـــي تـــم  1967لعـــام 
 االستثمار بها حتى تاريخه .

 
 ) 50مذكرة رقم ( 

 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين
 19/12/2001التاريخ 

 
) الـــــذي  1وتوضـــــيحًا للبنـــــد (  2/12/2001) تـــــاريخ  44الحقـــــًا للمـــــذكرة رقـــــم (

 -تتضمنه هذه المذكرة فإننا نطلب من كافة البنوك التقيد بما يلي :
/ فيمــــا يتعلــــق بكيفيــــة تســــوية الشــــيكات المســــحوبة علــــى الجهــــاز المصــــرفي أوالً 

 الخطوات التالية :الفلسطيني لصالح بنوك أجنبية فإنه يجب االلتزام ب
إعــداد إرســالية الشــيكات المســحوبة علــى البنــك بحيــث تكــون مرســلة مــن  - أ

 البنك إلى البنك نفسه .
إدخــال كافـــة البيانـــات التفصـــيلية للشــيكات علـــى الملـــف التفصـــيلي وفـــق  - ب

لـــــة بـــــين البنـــــوك العاملـــــة فـــــي اآلليـــــة المتبعـــــة بالنســـــبة للشـــــيكات المتداو 
 .فلسطين

ية تسوية الحواالت الواردة والصـادرة مـن وٕالـي الخـارج فإنـه / فيما يتعلق بكيفثانياً 
 يجب االلتزام بما يلي :

تســـجل بيانـــات الحـــواالت وفـــق النمـــوذج المرفـــق طيـــه وتوقـــع مـــن أثنـــين  - أ
 مخولين بالتوقيع على أن يكون أحدهما يحمل توقيع ( أ ) .

يعــــد النمــــوذج الخــــاص ببيانــــات الحــــواالت مــــن ثــــالث نســــخ ، النســــخة   - ب
األولى يتم االحتفاظ بها لدى البنك ، والنسختين الثانية والثالثة يحملهمـا 
مندوب البنك لدى غرفة المقاصة حيـث يسـلم إحـداها إلـى مسـؤول غرفـة 
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المقاصة بعد توقيع األخير على النسخة الثانية إشعارًا باستالمه النسـخة 
. 

يستعمل نموذج منفصل لكل عملـة مـن العمـالت المحـول بهـا والمـذكورة  -ج
 . 10/11/2001المؤرخة في  44بالكشف المرفق طي المذكرة رقم 

يعتبــر نمــوذج الكشــف المتعلــق بــالحواالت والمرفــق طــي المــذكرة  - خ
ـــاء العمـــل  10/11/2001المؤرخـــة فـــي  44رقـــم  ـــًا مـــع إبق الغي

ــــى البنــــوك بنمــــوذج الكشــــف الخــــاص بالشــــيكات ا لمســــحوبة عل
 الفلسطينية لصالح بنوك إسرائيلية وبالعكس.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أهم التعاميم واالتفاقيات المصرفية والنقدية -)2ملحق رقم (                                       
      
 

454 
 

 المالحق

 إلى/ سلطة النقد الفلسطينية 
 من بنك : ...........................................

 الموضوع : الحواالت الواردة والصادرة من وٕالى الخارج بما في ذلك إسرائيل 
 ليوم : ....................... الموافق :      /       / 

 
  الحواالت الصادرة الحواالت الواردة

 عدد قيمة عدد قيمة العملة
 دينار أردني     
 دوالر أمريكي     
 شيكل إسرائيلي     
 يورو    
 جنية إسترليني     
 ين ياباني     
 فرنك سويسري     
 عمالت أخرى مقومة بالدوالر     

 
 توقيع وختم البنك 

 
 

 تم االستالم من قبل مسؤول غرفة مقاصة .................... في الساعة 
 

 اسم وتوقيع مسؤول غرفة المقاصة 
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