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 محاسبة المصارف

ـ هو المنشؤه التً تقوم بقبول كافه انواع الودائع سواء ودائع تحت الطلب :المصرؾ التجاري

 (دٌونه ودٌون الؽٌر)او ؼٌرها وممارسه كافه العلمٌات المصرفٌه لهذا فهو تاجر اموال او دٌون

 ـ:وظائؾ المصرؾ التجاري

 والمحافظه علٌه(الجارٌه و التوفٌر والثابتة) قبول ودائع الزبائن بؤنواعها ـ1

 ـ منح التسهٌبلت المصرفٌه مقابل ضمانات2

 (الكمبٌاالت والحواالت)ـ خصم االوراق التجارٌة 3

 .ـ منح االعتمادات المستندٌه وقبول المسحوبات المستندٌة4

 ـ اصدار خطابات الضمان لمنفعة شخص ثالث5

 ـ التسلٌؾ بضمان رهن البضائع واالسهم والمخشبلت الذهبٌه6

 ـ منح السلؾ الشخصٌة لموظفً الدولة مقابل فائدة7

 ـ تحصٌل قٌمه الصكوك والكمبٌاالت والحواالت ومستندات الشحن لحساب شخص ثالث8

 ـ شراء االسهم والسندات وبٌعها لحساب شخص ثالث9

 ـ بٌع وشراء السبائك والنقود الذهبٌه والعمبلت االجنبٌه10

 لحفظ الممتلكات الثمنٌه (صنادٌق االٌداع )ـ توفٌر الخزائن الخاصه 11

 ـ منح القروض لتموٌل المشارٌع المختلفه12

 

 ـ:تصنؾ اقسام المصرؾ الى ما ٌلًـ  :اقسام المصرؾ

ـ : التً تكون متخصصه بالنشاط المصرفً ولها اتصال مباشر مع الزبائن مثل االقسام الفنيهأـ 

شعبه امانه الصندوق شعبه الحسابات الجارٌه شعبه حسابات التوفٌر والودائع الثابته شعبه قطع 

االوراق التجارٌه شعبه الحواالت الخارجٌه وشعبه االعتمادات المستندٌه شعبه خطابات الضمان 

 :وهذه الشعب ٌختص بها
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 ـ  قسم العملٌات المصرفٌه1

 ـ قسم بٌع وشراء العمبلت االجنبٌه2

 ـ قسم العبلقات المصرفٌه الخارجٌه3

 ـ قسم االئتمان والتموٌل4

 ـ قسم اداره محافظ االوراق المالٌه5

ـ وهً اقسام ادارٌه وتنظٌمٌه ضرورٌه لعمل المصرؾ مثل قسم الحسابات  :االقسام العامة ـ ب

قسم , المالٌة قسم شإون الموظفٌن وادارة االفراد قسم الشإون القانوٌة قسم التخطٌط واالحصاء

 .الخ......قسم المخازن قسم الرقابه والتدقٌق الداخلً ,, الحسابات االلكترونٌه

 ـ:مصادر واستخدامات االموال في المصرف

 ـ من اٌن ٌحصل المصرؾ على االموال:أـ مصادر االموال 

 ـ: تتمثل مصادر االموال فً المصرؾ بما ٌلً

ـ وتتمثل براس مال المصرؾ واالحتٌاطات وتعود ملكٌتها الى المصرؾ :ـ مصادر داخلٌة1

وتشكل نسبه ضئٌله من موارد المصرؾ اال انها توفر قدر معٌن من االمان للمودعٌن خاصه فً 

 .اوقات االزمات

ـ وهً المصدر الرئٌسً ألموال المصرؾ والتً بواسطتها ٌقوم المصرؾ :ـ مصادر خارجٌة2

 :بوظائفه حٌث تعود ملكٌتها لجهات خارجٌة وتتمثل بماٌلً

 :ـ وتشكل الجزء االكبر من االموال الخارجٌة لدى المصرؾ وتقسم الى ماٌلً:أـ الودائع

ـ وهً الودائع التً تكون الصحابها  :(وهً الحسابات الجارٌة الدائنه) ودائع تحت الطلبـ 1

الحق فً سحبها فً اي وقت لذلك فؤن المصارؾ ال تدفع عنها اي فوائد وتشكل الجزء االكبر 

 (الودائع)من موارد المصرؾ 

 

 ـ وهً الودائع الزمنٌة التً الٌحق ألصحابها سحبها اال بعد نهاٌة :الودائع الثابتةـ 2

الفتره المحدده لها مسبقاً وتدفع عنها المصارؾ فوائد وفً حاله سحب الودٌعه قبل نهاٌه المده 

 .المحدده لها فٌسقط حق المودع بالمطالبة بالفوائد
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ـ وهً ودائع محدده بزمن معٌن وال ٌحق للمودع ان ٌسحب اي مبلػ منها اال :الودائع بأخطارـ 3

اذا اخطر المصرؾ مثل السحب بمده محدده ومعٌنة فً الطلب االصلً عند االٌداع اول مره 

 .وٌدفع المصرؾ عنها فوائد

ـ وهً المبالػ المودعه من قبل المدخرٌن فً صنادٌق التوفٌر لقاء  :ودائع صندوق التوفيرـ 4

فائده تحتسب فً نهاٌه السنه وٌحق لمودعٌها سحبها فً اي وقت حٌث ال ٌتم احتساب فائده على 

 .المبالػ المسحوبة 

ـ فً الحاالت التً ٌحتاج فٌها المصرؾ الى النقود لمواجهه :ب ـ االقتراض من البنك المركزي

حاالت السحب الكبٌره او الؼراض خاصه بؤمكانه المصرؾ اللجوء الى البنك المركزي لؽرض 

 .االقتراض لتؽطٌه التسدٌدات

 :-ـ ٌقوم المصرؾ بتوزٌع موارده على االصول التالٌة:استخدامات االموال في المصرفب ـ 

 ـ وتشمل النقود الموجوده فً خزائنه ولدى البنك المركزي لمواجه :ـ االرصده النقدٌة الحاضره1

 .                                  العملٌات المصرفٌه الٌومٌه

 3ـ وهً السندات التً تصدرها الدوله وتستحق الدفع خبلل مده ال تتجاوز :ـالسندات الحكومٌه2

اشهر مع فائده بسٌطه حٌث تستثمر المصارؾ جزء من اموالها فً هذا المجال للحصول على 

 .الفائده

ـ ٌقوم المصرؾ بؤستثمار جزء من امواله فً شراء اسهم الشركات التجارٌه :ـ االستثمارات3

والصناعٌه وبٌعها فً اسواق االوراق المالٌة وتستثمر المصارؾ جزء قلٌل من اموالها فً هذا 

 . المجال خوفا من تقلبات السوق وما ٌصاحبها من تقلبات فً اسعار االسهم

ـ وتعتبر المصدر االكبر لبلٌراد فً المصرؾ حٌث ٌحصل :ـ القروض الممنوحه للزبائن4

المصرؾ على فوائد عند منحه القروض للزبائن وٌمنح المصرؾ القروض مقابل ضمانات 

 (الخ.....العقارات, االراضً, االوراق المالٌه, )

 .ـ حٌث ٌحصل المصرؾ على فوائد عند خصم الكمبٌاالت:ـ االوراق التجارٌه المخصومه 5

الخ لؽرض ....ـ حٌث ٌقوم المصرؾ بشراء المبانً, السٌارات , االثاث ,:االصول الثابته- 6

 .انجاز اعماله

 :- وعند توزٌع الموارد فً المصرؾ على مختلؾ االصول ٌإخذ بنظر االعتبار عاملٌن هما 
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قدره المصرؾ على الوفاء بالتزاماته النقدٌه اتجاه الزبائن لهذا فهو ٌحتفظ باحتٌاطً قانونً -  أ

 (عامل السٌوله)زٌاده فً الحٌطه والحذر 

ـ لكً ٌتمكن المصرؾ من االستمرار بعمله ونشاطاته وتسدٌد مصارٌفه الٌومٌه : عامل الربح–ب

 .وتكوٌن االحتٌاطات البلزمة

وبسبب طبٌعة عمل المصرؾ وتعامله بالنقد بشكل اساسً فهو ٌقوم بتوزٌع موارده على 

االصول التً ٌمكن تحوٌلها الى نقد دون خساره لكن مبدأ السٌوله النقدٌة ٌتعارض مع مبدأ 

 .تحقٌق الربح فكلما زادة سٌولة االصل إنخفضت قدرته على تحقٌق الربح وبالعكس

 .لذلك فالسٌاسه الناجحه الي مصرؾ تقوم على اساس الموازنه بٌن المبدأٌن

 

 ـ:ـ تتمٌز موارد المصرؾ بما ٌلً:النظام المحاسبي في المصارف

 ـ سهله النقل1

 سرٌعه االستخدام- 2

 لها سوق مستثمر مثل النقود, الذهب, األوراق المالٌة والتجارٌة- 3

 وهذه الخصائص اثرت بشكل او بؤخر على طبٌعة االجراءات والمعالجات المحاسبٌة للنشاط 

المصرفً ومن ثم انعكس ذالك على النظم المحاسبٌة والسجبلت والمستندات المستخدمه مما 

 .اكسبها خصوصٌه متمٌزه عن النظم ومن سمات النظام المحاسبً الموحد فً المصارؾ 

 الوضوح والتقلٌل االجتهادات فً التطبٌق -1

 البساطه والمرونه فً التطبٌق من اجل الحصول على المعلومات البلزمة وبدقه -2

 وحده النظام وشمولٌته -3

 استخدام مبادئ التكالٌؾ -4

 استخدام نظام الترقٌم العشري والتبوٌب المتسلسل لحسابات الدلٌل المحاسبً الموحد  -5

  

 .لمبادئ واالسس المعتمده فً النظام المحاسبً الموحد للمصارؾا

 االعتماد مع مبدأ االستحقاق فً كافه التصرفات المالٌه وباألخص فً نهاٌة السنة-1

 االعتماد على الحسابات المتقابلة ضمن حسابات المٌزانٌة-2
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 تبوٌب المعامبلت المالٌة حسب القطاعات- 3

 التمٌز بٌن النشاط الجاري والنشاط االستثماري والنشاط االعتٌادي واالستثنائً- 4

عدم استخدام الحسابات االخرى اٌن ماوردت فً الدلٌل المحاسبً اال اذا توافر تحلٌل -5

 .محدد للمستوٌات التً ٌلٌها

 .وتتوزع الحسابات المصرفٌه من حٌث طبٌعتها الى ثبلث مجموعات رئٌسٌه

ـ وتشمل حسابات االشخاص الطبٌعٌن كافراد او معنوٌٌن :الحسابات الشخصٌه -1

 .كاشركات والمنشؤت 

 :- ـ وتشمل الحسابات الخاصة بنشاط المصرؾ وتقسم:الحسابات ؼٌر الشخصٌة  -2

ـ وهً الحسابات الخاصه بالموجودات والمطلوبات التً تدور :حسابات حقٌقٌه-أ

 (حسابات الموازنة)ارصدنها من فتره مالٌه الخرى 

ـ وهً حسابات النشاط الجاري للمصروفات واالٌرادات التً :حسابات وهمٌة - ب

 .تؽلق فً نهاٌة كل فتره مالٌة

ـوهذه الحسابات تستخدم لؽرض تحدٌد التزامات المصرؾ :الحسابات المتقابله-3

وحقوقه اتجاه الؽٌر وال ٌترتب علٌها تؤثٌرا علً المركز المالً للمصرؾ كما تستخدم 

 .الؼراض الرقابة مع الموجودات واجراء المقارنات والؼراض احصائٌه

 

 :-المجموعة الدفترية والمستندية في المصرف 

 :-وتشمل :- المجموعه الدفترٌة  -1

وهً الدفاتر والسجبلت المحاسبٌة الموجوده فً كافة المشارٌع :- المجموعه العامة -  أ 

سجل . سجل الٌومٌه العامه . والتنظٌمات واالنشطة اإلقتصادٌه مثل سجل ٌومٌه الصندوق 

 سجل االٌرادات . المصروفات 

وهً الدفاتر والسجبلت الخاصة بالنشاط المصرفً مثل سجل :-  المجموعة الخاصة –ب 

 الخ...سجل اإلعتمادات المستندٌه, سجل الودائع , الحسابات الجارٌه 

 

وهً مجموعه المستندات التً ٌصدرها المصرؾ أو الزبون لتعزٌز :- المجموعه المستندٌة  -2

 الخ...اإلشعارات المدنٌة الدائمه, قسائم اإلٌداع, العملٌات المصرفٌه مثل الصكوك
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 الدوره المحاسبية اليوميه في المصرف

 تثبٌت العملٌات الٌومٌه للمصرؾ فً جداول او مبلحق الصندوق او جداول التسوٌة  -1

 للعملٌات التً ال ٌكون الصندوق طرفاً فٌها

 . تدقٌق كافة الجداول والتوقٌع علٌها من قبل المخولٌن -2

 تجمع كافة الجداول وتسجل جدول واحد لجمٌع عملٌات الصندوق من مقبوضات  -3

ومدفوعات اما جداول التسوٌه فترسل الحسابات لتسجٌلها بقٌود إجمالٌه فً سجل الٌومٌه 

 .العامه بعد ان ٌتم المطابقة بٌن تلك الجداول وجدول الحركة الٌومٌه وحسب كل شعبه

 :-  مقبوضات الصندوق ومدفوعات تسجٌل فً الٌومٌه العامه بقٌود إجماله بالشكل التالً  -4

 181النقد فً الصندوق /  قٌد المقبوضات                              من حـ–   أ 

                                                             الى المذكورٌن

 حسابات المقبوضات/                                                              حـ

  

  قٌد المدفوعات                               من مذكورٌن –    ب 

 حسابات المدفوعات المختلفه/                                                        حـ

  181النقد فً الصندوق/                                                          الى حـ

 تثبٌت بقٌد مركب إجمالً فً الٌومٌه العامه من :- جداول التسوٌه - 5

 (االطراؾ لمدٌن للقٌد حسب الخانات التحلٌلٌه)  من مذكورٌن 

 (االطراؾ الدائنه للقٌد حسب الخانات التحلٌلٌه)    الى مذكورٌن 

 

من الٌومٌه العامه وبعد اجراء المطابقة مع سجبلت الٌومٌة المساعده والجداول ٌتم الترحٌل - 6

 (المساعده)الى سجبلت االستاذ العام وتتم المطابقة بٌن االستاذ العام وسجبلت االستاذ الفرعٌه 

 .التحقٌق الضبط الحسابً والداخلً 

من سجل االستاذ العام ٌنظم مٌزان المراجعه الٌومً و باالرصدة ومن ممٌزات العمل - 7

 .المحاسبً فً المصارؾ إعداد مٌزان المراجعه ٌومٌاً 
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 :-أقسام المصرف الفنية 

 :-شعبة الحسابات الجارٌه

عقد ٌتفق به بموجبه شخصان على ان ٌقٌدا فً حساب عن طرٌق  ):- الحساب الجاري 

مدفوعات متبادله ومتداخله الدٌون الناشئة عن العملٌات التً تتم بٌنهما من تسلٌم نقود او امواألو 

اوراق تجارٌه قابله للتملٌك وؼٌرها وان ٌستعٌضا عن تسوٌة هذه الدٌون كل دفعه على حدة 

 (بتسوٌه نهائٌة ٌستنتج عنها رصٌد الحساب عند ؼلقه

 

 :-أنواع الحسابات الجاريه

 215الحسابات الجاريه الدائنه  /أ 

وهً ودائع الزبائن الجارٌه لدى المصرؾ وتمثل التزام على المصرؾ إتجاه الزبون حٌث ٌكون 

 .رصٌد الزبون لدى المصرؾ دائن وال تدفع المصارؾ علٌها اي فائده 

وهً الحاسابات الجارٌه التً تنشؤ من خبلل قٌام  :- 143الحسابات الجارٌه المدنٌة / ب 

المصرؾ بمنح تسهٌبلت مصرفٌه للزبون حسب طلبه تمكنه من سحب مبالػ تفوق الرصٌد 

وٌتم منح التسهٌبلت المصرفٌه مقابل ضمانات مقدمه  (السحب المكشوؾ)المودع لدى المصرؾ 

وتعتبر هذه الحسابات نموذج الستخدام المصرؾ  (الخ ...عقارات, اراضً)من قبل الزبون مثل

 .المواله الن المصرؾ ٌحصل مقابل هذه التسهٌبلت على فوائد 

هل الحسابات الجارٌه المدنٌه موجودات ام مطلوبات ولماذا ؟ وبالمثل الحسابات الجارٌه / س 

 الدائنه؟

 

 :- عمليات االيداع والسحب في الحسابات الجاريه الدائنه 

هو اضافة الى الجاري وعند االٌداع ٌكون الحساب الجاري للمودع فً :-  عملٌات االٌداع –أ 

 :-وتؤخذ عملٌات االٌداع فً الحساب الجاري الدائن الحاالت التالٌة . سجبلت المصرؾ دائن
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ٌتم من خبلل القٌام باٌداع مبالػ نقدٌة فً الحساب الجاري لدى المصرؾ :-  االٌداع النقدي – 1

بعد تنظٌم قسٌمه االٌداع النقدي بنسختٌن وبالمبلػ المطلوب اٌداعه فً الحساب الجاري حٌن 

 ٌكون القٌد 

 

 181/النقد فً الصندوق /                من حـ 

  حسب القطاع 251/حسابات جارٌه دائنه /                     الى حـ

 

 هوه الجهة التً ٌتم االٌداع فً حسابها او السحب من حسابها :- القطاع 

  قطاع حكومً – 1

  قطاع اشتراكً – 2

  قطاع مالً – 3

  قطاع تعاونً– 4

  قطاع مختلط – 5

 قطاع شركات – 6

  قطاع افراد – 7

 قطاع عالم خارجً- 8

 راجع السٌد رضا  محمد حسن مصرؾ الرافدٌن فرع النجؾ وقدم طلباً لفتح 1/3فً : مثال

حساب جاري دائن لدٌه بعد تقدٌم المستمسكات المطلوبه ووافق الفرع حٌث اودع مبلػ 

 . و اجري البلزم (189)دٌنار نقداً ومنح تسلسل رقم  (400000)

 7/اجراء المعالجات القٌدٌه فً سجبلت فرع النجؾ : المطلوب

  181/ النقد فً الصندوق /  من حـ 400 000

 2517 خاص 251/حسابات جارٌه دائنه /   الى حـ 400 000   

  189قٌد اٌداع المبلػ فً الحساب الجاري الدائن 
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ٌتم من خبلل اٌداع قٌمه صكوك مسحوبه على حسابات جارٌه فً :-  اٌداع بموجب صكوك – 2

الحساب الجاري المعنً حٌث ٌقوم المودع بالتنظٌم قسٌمه اٌداع الصكوك بنسختٌن وٌرفق بهما 

 :- الصك وٌقدم الى المصرؾ وٌكون االٌداع على حالتٌن

أي الساحب والمستفٌد لدٌهما حساب جاري فً نفس :-  صكوك مسحوبه على نفس الفرع –أ 

 فرع المصرؾ حٌث ٌكون القٌد 

  قطاع 251/حسابات جارٌه دائنه /                           من حـ 

  قطاع 251/حسابات جارٌه دائنه /                               الى حـ 

فً الحساب الجاري ....المسحوب مع الحساب الجاري الدائن المرقم..... اٌداع الصك المرقم 

 ................  الدائن المرقم 

  7114 راجع السٌد رضا محمد حسن المصرؾ وقدم الصك 7/3فً / مثال 

دٌنار وطلب اٌداعه فً حسابه الجاري علماً ان الصك كان مسحوباً مع  ( 600 000 )بمبلػ 

 اجراء البلزم  (304)السٌد اكرم محسن جعفر الزبون لدى نفس الفرع رقم حسابه الجاري الدائن 

 الحل

 2517/  خاص 251/حسابات جارٌه دائنه /  من حـ 600 000

  2517/  خاص 215/ حسابات جارٌه دائنه /  الى حـ 600 000    

 فً الحساب الجاري 304 المسحوب على حساب الجاري المرقم 7114قٌد اٌداع الصك المرقم 

 الخاص بالسٌد رضا محمد حسن  (189)الدائن المرقم 

 

ـ اي اٌداع صك فً الحساب الجاري :صكوك مسحوبه على فروع اخرى فً نفس المدٌنه - ب

 ٌكون مسحوباً على فرع اخر فً نفس المدٌنة حٌث ٌكون القٌد   

 163/حسابات مدٌنه متبادله/                       من حـ

 251/حسابات جارٌه دائنة/                            الى حـ

....... فً الحساب الجاري الدائن المرقم........المسحوب على فرع......اٌداع الصك المرقم

 ..........الخاص بالزبون
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 مبلػ 25116 راجع السٌد رضا محمد حسن المصرؾ وقدم الصك المرقم 10/3ـ فً:مثال

 دٌنار وطلب اٌداعه فً حسابه الجاري علماً ان الصك كان مسحوباً على السٌد علً 300000

 (978)فرع الؽري رقم حسابه الجاري الدائن/ هادي محمد الزبون لدى مصرؾ الرافدٌن

 163/حسابات مدٌنه متبادله/ من حـ300000/                الحل

 251/حسابات جارٌه دائنه/الى حـ3000000                           

 189 المسحوب على فرع الؽري فً الحساب الجاري الدائن25116اٌداع الصك المرقم 

ـ ٌنشؤ هذا االٌداع نتٌجه قٌام المصرؾ وبناء على طلب الزبون :االٌداع بموجب قٌود تسوٌه -3

بتحوٌل مبالػ معٌنه من حسابات داخل الفرع واضافتها الى حسابه الجاري لدٌه مثل تحوٌل 

الى الحساب الجاري للزبون  (الخ....حساب التوفٌر ,الودائع الثابته,التؤمٌنات,)مبالػ من

 وٌكون القٌد

 (الخ..التوفٌر,الودائع الثابته, التؤمٌنات,)الحساب المتؤثر/                  من حـ

 251/حسابات جارٌه دائنه قطاع /                         الى حـ

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من حساب  ـــــــــــ واٌداعه فً الحساب الجاري المرقم ــــــــ

 

 راجع السٌد رضا محمد حسن المصرؾ وقد قدم طلبآ لتحوٌل مبلػ التؤمٌنات 15/3فً /  مثال

  دٌنار الى حسابه الجاري200000الخاصه به لدى الفرع والبالؽة 

 255/تؤمٌنات مستلمه لقاء العملٌات المصرفٌه/من حـ200000                         

 2517/حسابات جارٌه دائنه خاص افراد /الى حـ200000                         

 189        قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من حساب التؤمٌنات الى حساب الجاري الدائن المرقم 

ـ السحب هو تخفٌض فً رصٌد الحساب الجاري للساحب وٌتم من قبل :عملٌات السحب - ب

الزبون حٌث ٌكون الحساب الجاري للساحب مدٌنآ دائمآ فً سجبلت الفرع وٌتم السحب لمصلحه 

المستفٌد وقد ٌكون المستفٌد هو الساحب فً حاله السحب المره او ان ٌكون المستفٌد طرفآ اخر 

 ـ:وتؤخذ عملٌه السحب الحاالت التالٌة
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ـ  اي سحب مبالػ نقدٌه من الحساب الجاري للساحب وٌكون بواسطة صك :السحب النقدي -1

 .ٌقدم الى المصرؾ من قبل المستفٌد

 حٌث ٌكون القٌد 

 251/حسابات جارٌه دائنه/                       من حـ

 181/النقد فً الصندوق/                      الى حـ

 قٌد سحب نقدي من الحساب الجاري الدائن المرقم  ــــــــــــ بموجب الصك المرقم ـــــــــــ

 دٌنار وطلب 500000بمبلػ 4251 راجع الزبون المصرؾ وقدم الصك المرقم 21/3فً / مثال

سحب قٌمته نقدآ واجري البلزم علمآ ان الصك مسحوبآ على الحساب الجاري الدائن المرقم 

189 

 اجراء المعالجات القٌدٌه البلزمة/ م

 251/حسابات جارٌه دائنه/ من حـ500000                   

 2517/                                                    قطاع خاص

 181/النقد فً الصندوق /  الى حـ500000                        

 189              قٌد سحب نقدي من الحساب الجاري الدائن المرقم 

ـٌنشؤ هذا النوع من السحب نتٌجه قٌام المصرؾ وبناء على :السحب بموجب قٌد التسوٌه-2

موافقه الزبون بتحوٌل مبالػ من الحساب الجاري للساحب الى حسابات اخرى داخل الفرع مثل 

 الخ .....التحوٌل من الجاري الى التوفٌر,الودائع الثابته,التؤمٌنات,

 251/حسابات جارٌه دائنه/                من حـ

                                            قطاع

 الخ...توفٌر,ودائع ثابته,كمبٌاالت مخصومه)الحساب المتؤثر/               الى حـ

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من الحساب الجاري الدائن المرقم ــــــــــــ الى حساب  ــــــــ

دٌنار الى حساب 100000 راجع الزبون المصرؾ وقدم طلبآ لتحوٌل مبلػ 27/3فً / مثال

  الخاص به لدى نفس الفرع واجراء البلزم 121التوفٌر المرقم 
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 251/حسابات جارٌه دائنه/ من حـ100000                 

 2517/                                           خاص افراد

 2521/حساب التوفٌر/ الى حـ100000                

 121 الى حساب التوفٌر المرقم 189قٌد التحوٌل المبلػ اعبله من الجاري الدائن المرقم  

االشعارات المدٌنه الوارده الى مصارؾ من مصارؾ اخرى والتً تخص حسابات / مبلحظه

 جارٌه معناه سحب من تلك الحسابات الجارٌه

اما الطرؾ الثانً . اما االشعارات الدائنه الوارده الى المصرؾ معناه اٌداع فً الحساب الجاري

 فً كل االحوال هو حسابات مدٌنه متبادله

كانت االٌداعات والمسحوبات فً الحسابات الجارٌه الى مصرؾ الرافدٌن فرع الؽري /مثال

 ـ:بالشكل التالً

دٌنار مسحوبه على زبائن القطاع الحكومً فً 3000000اٌداعات بموجب صكوك ملبػ -1

دٌنار فً الحسابات الجارٌه للقطاع الخاص افراد والباقً فً القطاع 200000نفس الفرع منها 

 المختلط 

والباقً للقطاع  شركات/دٌنارنصفها فً القطاع الخاص4000000اٌداعات نقدٌه بمبلػ -2

 التعاونً

 ملٌون 2مبلٌٌن دٌنار تعود للقطاع الخاص لشركات منها 5اٌداعات بموجب صكوك بملػ -3

دٌنار مسحوبه على زبائن قطاع خاص أفراد ولدٌهم حسابات جارٌه لدى فرع االمٌر والباقً 

 النجؾ/مسحوبه على زبائن لدٌهم حسابات جارٌه لدى فرع

 دٌنار عن تسدٌد قٌمه كمبٌاله 1500000المسحوبات من الجاري الدائن خاص أفراد بلؽت -4

 .مسحوبه على احد زبائن الفرع مخصومه لدى الفرع

 دٌنار من حسابها الجاري و اودعته فً 6000000سحبت احدى المنشات الحكومٌه مبلػ -5

 .حساب الودائع الثابته 

 اجراء المعالجات القٌدٌه فً سجبلت فرع الؽري/ م
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 /الحل

 2511/حسابات جارٌه دائنه حكومً /  من حـ 3000000 -1

                    الى مذكورٌن

 2517/ حسابات جارٌه دائنه خاص افراد/  حـ2000000              

      2515/حسابات جارٌه دائنه قطاع مختلط / حـ1000000               

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من الجاري الحكومً الى الجاري االفراد و المختلط  

 

 181/النقد فً الصندوق /  من حـ4000000    -2

                              الى مذكورٌن

 2516/حسابات جارٌه دائنه قطاع خاص شركات /  حـ200000 

 2514/حسابات جارٌه دائنه قطاع خاص تعاونً / حـ2000000 

 قٌد اٌداع نقدي فً الحسابات الجارٌه الدائنه للقطاع الخاص والتعاونً  

 

 163/حسابات مدٌنه متبادله /    من حـ5000000    -3

 2516/حسابات جارٌه دائنه خاص شركات /  الى حـ5000000          

 خاص شركات/  فً الجاري الدائن 7/النجؾ, قٌد اٌداع صكوك مسحوبه من فرعً االمٌر

 

 2517/حسابات جارٌه دائنه خاص باالفراد /    من حـ1500000-   4

 1441/الكمبٌاالت المخصوصة /  الى حـ1500000         

 قٌد خصم المبلػ اعبله من الجارٌه الدائنه قطاع خاص أفراد وتسدٌد قٌمه كمبٌالٌة

 2511/حساب جاري الدائنه قطاع حكومً /   من حـ6000000-      5

 2531/ الودائع الثابته وبالنذار /   الى حـ6000000             

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من الحساب الجاري للقطاع الحكومً الى حساب الودائع الثابتة
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الخاص بالسٌد احمد هاشم  (409)العملٌات التالٌه تخص الحساب الجاري الدائن المرقم// مثال

 7/حسن الزبون لدى مصرؾ الرافدٌن فرع النجؾ

  دٌنار200000 كان رصٌد حسابه الجاري ٌبلػ 1/5فً 

 المسحوب على السٌد ببلل 625دٌنار بموجب الصك المرقم (400000) اودع مبلػ6/5فً 

 جاسم محمد الزبون لدى مصرؾ الرافدٌن فرع االمٌر

 1843دٌنار نقدا بموجب الصك المرقم (150000) سحب مبلػ10/5فً 

فرع الؽري عن قٌمه /دٌنار من مصرؾ الرافدٌن(100000) ورد اشعار مدٌن بمبلػ20/5فً 

 .المسحوب على الحساب اعبله(1839)الصك المرقم

 المسحوب على شركه 1754دٌنار بموجب الصك المرقم (600000) اودع مبلػ24/5فً 

 فرع النجؾ قطاع اشتراكً لدى نفس الفرع/توزٌع النتجات النفطٌه

 وتصوٌر 7/اجراءالمعالجات القٌدٌه الخاصه بالحساب اعبله فً سجبلت فرع النجؾ/ المطلوب

 .بطاقه الحساب الجاري 

 

 143/الحسابات الجاريه المدينه- ب

هً المبالػ التً ٌصنعها المصرؾ تحت تصرؾ الزبون ٌستطٌع ان ٌسحبها عند الحاجه الٌها 

 مقابل ضمانات مقدمه من قبل الزبون الى المصرؾ (السحب على المكشوؾ)

ال تختلؾ المعاجات القٌدٌه فً الحسابات الجارٌه المدٌنه عن المعالجات :- المعالجات القٌدٌه

عدا فً مسؤلة احتساب الفائده حٌث ان المصرؾ ٌحتسب , القٌدٌه فً الحسابات الجارٌه الدائنه

 .(على الرصٌد المستخدم منها)فوائد على الحسابات الجارٌه المدٌنه 

وٌقوم المصرؾ باحتساب الفائده باالٌام اذ ٌحتسب ٌوم سحب المبلػ والٌحتسب ٌوم التسدٌد 

 .وٌكون االحتساب بموجب المعادله التالٌة

 360/المدة* سعر الفائده*المبلػ= الفائده

 قٌد استحقاق الفائده

  1662اٌرادات مستحقه / من حـ                 

   4422/فوائد الحسابات الجارٌه المدٌنة/                          الى حـ
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  عند تسدٌد الرصٌد المدٌن والفائده ٌكون القٌد                     

 181/النقد فً الصندوق/ من حـ 

 الى مذكورٌن 

 1662اٌرادات مستحقه /  حـ 

 143/حسابات جارٌه مدٌنه/   حـ 

 نقدا....قٌد استبلم مبلػ الفائده مع رصٌد الحساب الجاري المدٌن المرقم

اما فً حالة سحب مبلػ من الجاري المدٌن فً سنة وتسدٌده مع الفائدة فً سنة الحقة فٌتم 

 : ونسجل القٌد التال31/12ًاحتساب الفائدة فً 

 1662اٌرادات مستحقة /                  من حـ

 4422                     الى فوائد الحسابات الجارٌة المدٌنة 

    قٌد استحقاق الفائدة

 :عند تسدٌد الفائدة مع الرصٌد الجاري المدٌن نقداً فً السنة التالٌة ٌكون القٌد

  181النقد فً الصندوق /                         من حـ

                              الى مذكورٌن

         فائدة السنة االولى1662اٌرادات مستحقة /                                 حـ

      الثانٌة4422فوائد الحسابات الجارٌة المدٌنة /                                 حـ

  143حسابات جارٌة مدٌنة /                                 حـ

 نقداً ..... قٌد تسدٌد الفائدة مع رصٌد الحساب الجاري المدٌن المرقم 

 

الخاص باحد زبائن مصرؾ  (129)العملٌات التالٌة تخص الحساب الجاري المدٌن : مثال

 الرافدٌن فرع االمٌر

 1500000 دٌنار دائن ولدٌه تسهٌبلت مصرفٌة بمبلػ 300000 كان الرصٌد ٌبلػ 12/7فً 

 دٌنار 



 اٌاد عادل الفٌاض     حافظ خضٌر عباس  المحاسبة المتخصصة

17 
 

  دٌنار نقداً 400000فً تارٌخه سحب مبلػ 

  دٌنار نقداً 250000 سحب مبلػ 16/8فً 

  دٌنار نقداً 200000 سدد الزبون مبلػ 1/10فً 

  دٌنار نقداً 400000 سحب مبلػ 29/10فً 

  قام الزبون بتسدٌد مبلػ الفائده مع رصٌد الحساب الجاري المدٌن نقدا1/12فً 

اجراء القٌود ألٌومٌه البلزمة واعداد وكشؾ احتساب الفائده وتسجٌلها علما ان سعر / المطلوب

 سنوٌاً % 18الفائده على الحسابات الجارٌه المدٌنه ٌبلػ 

 143/حسابات جارٌه مدٌنه/ من حـ400000     12/7

 1437/                                         قطاع خاص افراد

 181/النقد فً الصندوق/  الى حـ400000                 

 

 1437 خاص باالفراد 143/حسابات جارٌه مدٌنه/  من حـ250000            16/8

 181/النقد فً الصندوق/ الى حـ250000                                   

 

 181/النقد فً الصندوق/  من حـ200000        1/10

 1437/  خاص باالفراد143/حسابات جارٌه مدٌنه /200000                  

 

 1437/  خاص باالفراد143/حسابات جارٌه مدٌنه / من حـ400000    29/10

 181/النقد فً الصندوق/ الى حـ400000              
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                               جدول احتساب الفائده 

 الناتج الرصٌد المدة التارٌخ

 3500000 100000  ٌوم35  16/8- 12/7

 16100000 350000  ٌوم46 1/10- 16/8

 4200000 150000  ٌوم28 1/10-29/10

 18150000 550000  ٌوم33 29/10-1/12

 ــــــــــــــــــــــــــ 

  41950000اجمالً الناتج     .        ٌوم السحب ٌحتسب وٌوم التسدٌد ال ٌحتسب*

   1/360* 18/100* اجمالً الناتج=الفائده 

 41950000 * 18/100 *1/360 = 20975 

 

 1662/اٌرادات مستحقه /  من حـ20975                

 4422/فوائد الحسابات الجارٌة المدٌنة /  الى حـ20975   

   قٌد استحقاق الفائدة 

1/12 

  دٌنار 570975 =  20975+550000

 النقد فً الصندوق    /  من حـ570975           

                           الى مذكورٌن

 1662/اٌرادات مستحقه /   حـ20975                  

 143حسابات جارٌة مدٌنة /  حـ550000                  
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 منح مصرؾ الرافدٌن فرع الؽري احد زبائنه فً القطاع الخاص افراد 4/9/2006فً : مثال

  دٌنار100000 ملٌون دٌنار حٌث كان رصٌد حسابه الجاري 1تسهٌبلت مصرفٌة بمبلػ 

 .دٌنار نقداً 275000 سحب الزبون مبلػ 21/9/2006فً 

 .دٌنار نقداً 125000 اودع الزبون مبلػ 28/10/2006فً 

 دٌنار لتسدٌد كمبٌالة مسحوبة علٌه مرسلة من فرع 350000 تم سحب مبلػ 3/12/2006فً 

 .بابل

 دٌنار بموجب صك مسحوب على حساب جاري 250000 اودع الزبون مبلػ 14/1/2007فً 

 .دائن فً نفس الفرع

 . دٌنار نقداً 200000 سحب الزبون مبلػ 1/3/2007فً 

 . دٌنار نقداً 150000 اودع مبلػ 8/5/2007فً 

 سدد الزبون الرصٌد المدٌن مع الفوائد بموجب صك مسحوب على حساب جاري 31/5/2007

 % .12دائن لدى نفس الفرع علماً ان سعر الفائدة السنوٌة 

 اجراء القٌود الٌومٌة البلزمة فً سجبلت فرع الؽري- 1/ المطلوب

   2007 و2006اعداد كشؾ احتساب الفائدة للسنة - 2           
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فٌما ٌؤتً دفتر االستاذ الخاص بالحساب الجاري المدٌن لشركه الؽدٌر للمقاوالت // مثال
 لدى مصرؾ الرافدٌن فرع االمٌر (617)المرقم

 الحساب الجاري لشركه الؽدٌر/                                 حـ

  15/4/2006 حسابات مدٌنه متبادله200000
      23/5/2006 الصندوق 300000
 3/7/2006 جاري دائنه 600000
          29/7/2006 الصندوق 250000

 1/4/2006 الرصٌد ف800000ً
 12/6/2006 الصندوق فً 150000
 4/10/2006 جارٌه دائنه 75000

 1/11/2006 الصندوق فً 200000

 
 طالب المصرؾ الشركه بتسدٌد رصٌد حسابها الجاري المدٌن مع الفائده 15/12/2006فً 

حٌث سددت الشركه بموجب صك مسحوب على مصرؾ الرافدٌن فرع % 15البالؽه نسبه
 7/النجؾ

تسجٌل القٌود البلزمه فً سجبلت فرع االمٌر واعداد كشؾ احتساب الفائده وتسجٌلها / المطلوب
 .سنوٌاً % 15علما ان المصرؾ ٌحتسب الفائده على الحسابات الجارٌه المدٌنه بنسبه 

 
 :الحل

 
 جدول احتساب الفائده على الحساب الجاري المدٌن 

 الناتج             المبلحضات الرصٌد المده  التارٌخ
3/7-29/7         26 150000 3900000 

29/7-4/10 67 400000 26800000 
4/10-1/11 28 325000 9100000 
1/11-15/12 44 125000 5500000  
                                   ــــــــــــــــــــــــ 

 45300000                                    االجمالً

 

  دٌنار45300000X15/100X1/360= 18875= الفائده 

 1662/ اٌرادات مستحقه /  من حـ 18875   

 4422/فوائد الحسابات الجارٌة المدٌنة /   الى حـ18875      
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 :-قسم ودائع التوفير -  2
 

قٌام بعض االفراد باٌداع مدخراتهم النقدٌة لدى المصارؾ على شكل  :- 2521حساب التوفٌر 
 :حسابات توفٌر ومن شروط فتح حساب التوفٌر

 تقدٌم طلب حسب نموذج معد لهذا الؽرض من فبل المصرؾ- 1

 ان ٌكون الشخص فاتح الحساب عراقً- 2

 كامل االهلٌة- 3

 .ٌحمل هوٌة مقبولة لدى المصرؾ- 4

وتتمٌز حسابات التوفٌر عن الحسابات الجارٌة هً انها تستحق فائدة على ارصدتها بنسبة معٌنة 
 من كل 31/12وتحتسب الفائدة فً نهاٌة السنة المالٌة اي فً . ٌدفعها المصرؾ الى المودع

 .سنةاو عند ؼلق الحساب

وتعتبر ودائع التوفٌر احد الموارد النقدٌة التً ٌعتمد علٌها المصرؾ فً منح القروض 
 .والتسهٌبلت المصرفٌة لزبائنه وبفإائد اعلى من الفوائد الممنوحة الصحاب ودائع التوفٌر

 

 :- اجراءات فتح حساب توفٌر

ال تختلؾ اجراءات فتح حساب التوفٌر عن اجراءات فتح الحساب الجاري عدا ان صاحب 
 .حساب التوفٌر ٌمنح دفتر التوفٌر تخصص صفحاته لتثبٌت عملٌات االٌداع والسحب والرصٌد

 

 :-المعالجات القٌدٌة 

هً عملٌة االضافة الى حساب التوفٌر حٌث ٌكون حساب التوفٌر فً سجبلت :- االٌداع - أ
 . المصرؾ دائن دائماً 

 : وٌؤخذ االٌداع فً حساب التوفٌر الحاالت التالٌة

 :اي اٌداع او اضافة مبالػ نقدٌة مباشرة فً حساب التوفٌر حٌث ٌكون القٌد:- االيداع النقدي- 1

 181/النقد فً الصندوق /                         من حـ

 2521/حساب التوفٌر /                              الى حـ

 ....اٌداع نقدي فً حساب التوفٌر المرقم 
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وهو قٌام صاحب حساب التوفٌر باٌداع صك مسحوب على حساب :- االٌداع بموجب صكوك- 2
جاري ٌودع فً حساب التوفٌر اي عملٌة تخفٌض فً الحساب الجاري واضافة الى حساب 

 :التوفٌر وٌكون االٌداع بالحاالت التالٌه

 ٌكون القٌد: االٌداع بموجب صكوك مسحوب على نفس الفرع- أ

 حسابات جارٌه دائنة او مدٌنة/                       من حـ

 2521/حساب التوفٌر /                           الى حـ

----فً حساب التوفٌر المرقم---- المسحوب على الجاري المرقم---- قٌد اٌداع الصك المرقم
 ----الخاص بالسٌد 

 

 :-االٌداع بموجب صكوك مسحوبه على فروع اخرى فً نفس المدٌنة- ب

 ٌتم توسٌط حساب مدٌنه متبادله بدال من الحساب الجاري حٌث ٌكون القٌد

 163/ حسابات مدٌنه متبادله /                          من حـ

 2521/حسابات التوفٌر /                              الى حـ

الخاص ------ فً حساب التوفٌر المرقم------ المسحوب على فرع----- قٌد اٌداع الصك المرقم
 ----------بالسٌد

 

ـ فً حاله اٌداع صك مسحوب على فرع اخر فً مدٌنه اخرى فؤن هذا الصك ٌعتبر :مبلحظه
حٌث ٌتم توسٌط هذا الحساب بدآل من الحسابات الجارٌه المدٌنه المتبادله  (حواله داخلٌه مبتاعه)

من اصل مبلػ الصك وٌضٌؾ الباقً الى  (االتصال.م, العموله )علمآ ان المصرؾ ٌستوفً 
 :حساب التوفٌر وبالقٌد التالً

 1445/الحواالت الداخلٌه المبتاعه /                                من حـ

                                         الى مذكورٌن

 4431/عموله الحواالت الداخلٌه/                                      حـ

 4482/اتصال مسترده.م/                                        حـ

 2521/حساب التوفٌر/                                         حـ

 ...قٌد اٌداع الصك المرقم ـــــــــــــــ المسحوب على فرع ــــــــــــــ فً حساب التوفٌر المرقم
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ـ قٌام المصرؾ بتحوٌل مبالػ من حسابات معٌنه داخل الفرع :االٌداع بموجب قٌد تسوٌه-3
واضافتها الى حساب التوفٌر وبناء على طلب الزبون مثل خصم كمبٌاله واضافه مبلؽها الى 
التوفٌر او الؽاء تؤمٌنات تخص الزبون لدى المصرؾ واضافه مبلؽها الى حساب التوفٌر او 

 :حٌث ٌكون القٌد, تحوٌل مبلػ من الحساب الجاري الى حساب التوفٌر

 الخ...الكمبٌاالت المخصومه,تؤمٌنات , جارٌه,/                              من حـ

 2521/حساب التوفٌر/                                  الى حـ

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من حساب ــــــــــــ الى حساب التوفٌر المرقم ــــــــــــــــ

 

 ـ:السحب من حساب التوفير-ب

اي عملٌه تخفٌض فً رصٌد حساب التوفٌر حٌث ٌكون رصٌد حساب التوفٌر المخفض مدٌن 
 ـ:دائمآ وتكون عملٌات السحب باالشكال التالٌة

 :ـ اي سحب مبالػ نقدٌه من حساب التوفٌر لدى المصرؾ وبالقٌد التالً:السحب النقدي- 1

 2521/حساب التوفٌر/                       من حـ

 181/النقد فً الصندوق/                            الى حـ

 سحب نقدي من حساب التوفٌر المرقم ــــــــــ الخاص بالزبون ــــــــــ

ـ اي سحب من رصٌد حساب التوفٌر وبناء على طلب الزبون :السحب بموجب قٌد تسوٌه- 2
لؽرض اما تسدٌد كمبٌاالت مستحقه علٌه او تسدٌد رصٌد الحساب الجاري المدٌن او تسدٌد 

 تؤمٌنات او تحوٌل من التوفٌر الى حساب الجاري حٌث ٌكون القٌد

 2521/حساب التوفٌر/                   من حـ

 الخ...كمبٌاالت مخصومه,تؤمٌنات,حسابات جارٌه /                      الى حـ

 قٌد سحب بتسوٌه من حساب التوفٌر المرقم ـــــــــــ الى حساب ــــــــ

ـ اي سحب من رصٌد حساب التوفٌر وتحوٌل المبالػ الى :السحب بموجب عملٌات التحوٌل- 3
فروع اخرى للمصرؾ داخل او خارج المدٌنة بناء على طلب الزبون بعد تنظٌمه استماره 

 التحوٌل حٌث ٌكون القٌد 

 2521/حسابات التوفٌر/                   من حـ

 163/حسابات مدٌنه متبادلة /                     الى حـ

 قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من حساب التوفٌر المرقم ـــــــــــ الى فرع ــــــــــ
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 .وٌتم تحوٌل المبلػ الى الفرع الثانً بموجب اشعار دائن

 

 ـ:احتساب الفائدة في حساب التوفير

 من كل سنه او 31/12ٌتم احتساب الفائده فً حساب التوفٌر اما فً نهاٌه السنه المالٌة اي فً 
 .عند ؼلق حساب التوفٌر بناءآ على طلب الزبون

 

طرٌقه احتساب الفائده تسمى طرٌقه النحر او االعداد حٌث ٌتم احتساب الفائده على اساس 
 الرصٌد االقل خبلل كل شهر بشرط االٌداع فً الٌوم االول من كل شهر 

 

 العدد= عدد االشهر التً ٌبقى فٌها الرصٌد ثابتXالرصٌد االقل خبلل الشهر 

 الفائده=X1/12 نسبه الفائدهX مجموع االعداد

 بعد احتساب الفائده ٌتم تسجٌل القٌد المحاسبً بؤضافه مبلػ الفائده الى ودٌعة التوفٌر         

 2521/فوائد التوفٌر  /                    من حـ

 2521/حساب التوفٌر/                        الى حـ

               قٌد اضافه الفائده الى حساب التوفٌر

 

فرع الؽري وقد قدم طلب / راجع السٌد احسان هادي مصرؾ الرافدٌن22/2/2008فً : 1مثال

 دٌنار نقدآ فٌه200000لفتح حساب توفٌر لدٌه ووافق الفرع بعد اٌداع مبلػ 

 المسحوب على 51136 دٌنار بموجب الصك المرقم 80000 اودع مبلػ 10/4/2008فً 

 لدى نفس الفرع376الجاري المرقم 

  دٌنار نقدآ40000 سحب مبلػ 14/5/2008فً 

 دٌنار الى الحساب الجاري المدٌن المرقم 100000 قدم طلبآ لتحوٌل مبلػ 22/6/2008فً 

  لدى نفس الفرع154
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 دٌنار نقدآ120000 اودع مبلػ 10/7/2008فً 

 7 دٌنار بموجب صك مسحوب على فرع النجؾ 50000 اودع مبلػ 20/9/2008

 لدى 209دٌنار وطلب اضافه الى حسابه الجاري الدائن 140000سحب مبلػ 1/11/2008فً 

 نفس الفرع 

 دٌنار نقدآ150000 اودع مبلػ 19/12/2008فً 

تسجٌل قٌود الٌومٌه فً سجبلت فرع الؽري واعداد كشؾ احتساب الفائده علمآ ان : المطلوب

 سنوٌآ% 9المصرؾ ٌحتسب فائده على حسابات التوفٌر بنسبه 

 /  الحل

 181/النقد فً الصندوق/من حـ200000          22/2

 2521/حساب التوفٌر   / الى حـ200000                         

 قٌد اٌداع نقدي فً حساب التوفٌر الخاص بالسٌد احسان هادي

 251/حسابات جارٌه دائنه/ من حـ80000              10/4فً 

 2521/حساب التوفٌر   /  الى حـ80000                             

  فً حساب التوفٌر376 المسحوب على الجاري 51136قٌد اٌداع الصك المرقم 

 2521/حساب التوفٌر  / من حـ40000            14/5فً 

 181/النقد فً الصندوق/ الى حـ40000                          

 سحب نقدي فً حساب التوفٌر                          

 2521/حساب التوفٌر /  من حـ100000            22/6فً

 143/حسابات جارٌه مدٌنه/ الى حـ100000                         

 154قٌد تحوٌل المبلػ اعبله من حساب التوفٌر الى الجاري المدٌن المرقم

 181/النقد فً الصندوق/ من حـ120000                10/7

  2521/حساب التوفٌر/  الى حـ120000                           
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 163/حسابات مدٌنه متبادلة/ من حـ50000              20/9

 2521/حساب التوفٌر  /  الى حـ50000                           

  فً حساب التوفٌر7قٌد اٌداع صك مسحوب على فرع النجؾ                 

 2521/حساب التوفٌر /  من حـ140000              1/11

 251/حسابات جارٌه دائنه/ الى حـ140000                        

 قٌد سحب من الجاري واٌداع فً حساب التوفٌر                 

 181/النقد فً الصندوق/ من حـ150000            19/12

 2521/حساب التوفٌر / الى حـ150000                     

 قٌد اٌداع  نقدي فً حساب التوفٌر                       

 كشؾ احتساب الفائدة

 الرصٌد األقل           الشهر

 شباط            صفر

 200000آذار            

 200000نٌسان          

 240000ما ٌس         

  140000حزٌران       

 140000تموز           

 260000آب            

 260000أٌلول         

 310000          1ت

 170000          2ت

 170000          1ك

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2090000   اإلجمالً 

  دٌنار 15675 =1/12× 9/100 ×2090000= الفائدة 

 3421/فوائد التوفٌر /  من حـ 15675        31/12

    2521/ حساب التوفٌر /  إلى حـ 15675                   
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 فرع األمٌر /فٌما ٌلً حساب التوفٌر ألحد زبائن مصرؾ الرافدٌن : 2مثال 

 التوفٌر/ حـ 

        6/5/2003 الصندوق 90000

 1/10/2003كمبٌالة مخصومة100000

 2/12/203حساب مدنٌة متبادلة200000

 13/3/2003 حسابات جارٌة دائنة 180000

 1/6/2003 الصندوق 70000

 6/9/2003حسابات مدنٌة متبادلة 150000

 21/11/203تؤمٌنات خطاب ضمان 125000

 

 فرع األمٌر / تسجٌل القٌود الٌومٌة فً سجبلت مصرؾ الرافدٌن – 1/المطلوب

 سنوٌا% 6 إعداد كشؾ احتساب الفائدة علما أن نسبة الفائدة – 2          

 251/حسابات جارٌة دائنة /  من حـ 180000    13/3

 2521حساب التوفٌر/ إلى حـ 180000              

                          

 2521/حسابات التوفٌر /من حـ 90000    6/5

 181/ النقد فً الصندوق /  إلى حـ90000            

 

 181/النقد فً الصندوق / من حـ70000   1/6

 2521/حساب التوفٌر /  إلى حـ70000           

 

 163/حسابات مدنٌة متبادلة / من حـ150000     6/9

 2521/حساب التوفٌر /  إلى حـ150000              
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 2521/حساب التوفٌر / من حـ100000    1/10

 1441/الكمبٌاالت المخصومة / إلى حـ100000              

 

 2552/تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  من حـ125000   21/11

 2521/حسابات التوفٌر/  إلى حـ125000              

                   

 2521/حسابات التوفٌر /  من حـ200000    2/12

 163/حسابات مدنٌة متبادلة /  إلى حـ200000              

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشهر               اإلجمالً         عدد األشهر         الرصٌد

              نٌسان180000               1            180000

               ماٌس90000               1              90000

 اٌلول/آب/تموز/          حزٌران640000              4             160000

 2ت/ 1            ت420000             2             210000

 1              ك135000            1             135000

 اإلجمالً                           ـــــــــــــــــــ

                                     1465000 

  دٌنار7325 =1/12× 6/100× 1465000=الفائدة 

31/12     

  3421/فوائد التوفٌر /  من حـ7325                  

 2521/حسابات التوفٌر/  إلى حـ7325                       
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 الودائع الثابتة

عقد ٌخول بموجبه المصرؾ بتملك النقود المودعة لدٌه والتصرؾ بها :- 2531الودائع الثابتة 

بما ٌتفق مع نشاطه المهنً مع التزامه برد مبلػ الودٌعة الى المودع بالتارٌخ المتفق علٌه مع 

 :-فائدة ٌدفعها المصرؾ للمودع وتقسم الودائع إلى ثبلث أنواع هً 

وهً الودائع التً ال تحدد بمدة معٌنة وٌحق لمودعٌها سحبها حٌن الطلب :-  الودٌعة الوقتٌة – 1

 .وال تدفع المصارؾ عنها الفائدة

وهً الودائع التً تحدد مدتها مسبقا وتكون مشمولة بالفائدة وفً حالة :-   الودٌعة الثابتة – 2

سحبها قبل نهاٌة المدة المحددة فؤن المصرؾ ال ٌدفع عنها فائدة حٌث ٌتم إعادة مبلػ الودٌعة فقط 

 .إلى المودع

وهً الودائع التً ٌشترط لسحبها اشعار المصرؾ قبل مدة مناسبة لعملٌة :-  الودائع بؤنذار – 3

 .السحب وتدفع المصارؾ عنها فائدة

 :- المعالجات القٌدٌة للودائع الثابتة 

 :-أي االضافة إلى حساب الودائع الثابتة وٌؤخذ الحاالت التالٌة :- اإلٌداع  - أ

 :أي إضافة مبالػ نقدٌة بحساب الودائع الثابتة حٌث ٌكون القٌد :-  اإلٌداع النقدي – 1

 181/النقد فً الصندوق /              من حـ

 2531/الودائع الثابتة وبإنذار/                  الى حـ

 .           إٌداع نقدي فً حساب الودائع الثابتة بتسلسل 

 

أي إٌداع مبالػ فً حساب الودائع الثابتة على شكل صك وٌكون :-  اإلٌداع بموجب صكوك – 2

الصك اما مسحوب على حساب جاري فً نفس الفرع او مسحوب على فرع آخر فً نفس 

 .المدٌنة 

وتعتبر هذه العملٌة سحب من الحساب الجاري :- إٌداع صك مسحوب على نفس الفرع  - أ

 :حٌث ٌكون القٌد  وإٌداع فً حساب الودائع الثابتة

  251/حسابات جارٌة دائنة /           من حـ

 2531الودائع الثابتة وبإنذار /               إلى حـ
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 .فً حساب الودائع الثابتة ----- المسحوب على الجاري الرقم ----      قٌد إٌداع الصك الرقم 

 

حٌث ٌتم التحقق من الصك وحجز :-  إٌداع صك مسحوب على فرع آخر فً نفس المدٌنة –ب 

 مبلؽه وٌكون القٌد 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /                                من حـ

 2531/الودائع الثابتة وبإنذار /                                  إلى حـ

 .فً حساب الودائع الثابتة------- المسحوب على فرع -------- قٌد إٌداع الصك الرقم 

فً حالة إٌداع صك مسحوب على فرع آخر فً مدٌنة أخرى فؤن هذا الصك ٌعتبر :- مبلحظة 

االتصال من أصل مبلػ الصك .حٌث ٌقوم المصرؾ بؤستٌفاء العمولة وم (حوالة داخلٌة مباعة)

 وٌضٌؾ الباقً إلى حساب الودائع لثابتة بالقٌد التالً 

 1445/الحواالت الداخلٌة المبتاعة /                           من حـ

                                    إلى مذكورٌن 

 4431/عمولة الحواالت الداخلٌة /                              حـ

 4482/ إتصال مستردة . م/                               حـ 

 2531/ الودائع الثابته بإنذار /                              حـ 

 قٌد اٌداع الصك المرقم ـــــــــــــــ المسحوب من فرع ــــــــــــ فً حساب الودائع الثابت

 

 :-  االٌداع بموجب قٌود التسوٌه – 3

وتنشؤ عملٌه االٌداع نتٌجة قٌام المصرؾ وبناًء على طلب المودع بتحوٌل مبالػ من حسابات 

/ الجاري)داخل الفرع تخص الزبون واضافتها الى حساب الودائع الثابته مثل تحوٌل مبالػ من 

 حٌث ٌكون القٌد  (الخ/....التوفٌر / التؤمٌنات 

 (الخ/ ......التؤمٌنات / التوفٌر / الجاري )/        من حـ 

 2351/ الودائع الثابته وبإنذار /              الى حـ 

       قٌد تحوٌل المبلػ اعبله فً حساب ـــــــــــــــ الى حساب الودائع الثابته
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 :-  سحب الودٌعة–ب 

 اذا تم سحب الودٌعه الثابتة قبل تارٌخ االستحقاق فٌسقط حق المودع بالمطالبة بالفائدة حٌث – 1

 :ٌتم اعادة مبلػ الودٌعة الثابتة فقط الى المودع وبالقٌد التالً

 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /          من حـ 

 جارٌة دائنة                     / النقد فً الصندوق /               الى حـ 

 عند االٌداع فان الجانب الدائن من القٌد الٌتؽٌر فً كل االحوال   :- مبلحظة 

             وعند سحب فؤن الجانب المدٌن من القٌد الٌتؽٌر فً كل االحوال 

 اذا تم سحب الودٌعة الثابتة فً تارٌخ االستحقاق فان المصرؾ ٌحتسب فائدة على مبلػ – 2

 الودٌعة حٌث ٌكون قٌد السحب 

                                               من مذكورٌن

 2531/ الودائع الثابتة وبانذار /                                             حـ 

 3422/ فوائد الودائع الثابته /                                             حـ 

 181/ النقد فً الصندوق /                                                الى حـ 

 حسابات جارٌه /                                                   او حـ 

   قٌد سحب الودٌعة الثابتة المرقمة ـــــــــــــ مع الفوائد

 فً حال رؼبة المودع فً تارٌخ االستحقاق بتجدٌد الودٌعة الثابتة بعد انتهاء مدة الودٌعة – 3

 الثابتة القدٌمة ٌقوم المصرؾ باحتساب الفائدة والتصرؾ بها حسب طلب المودع

 عند طلب الزبون بإضافة مبلػ الفائدة الى مبلػ الودٌعة القدٌمة وتنظٌم ودٌعة ثابتة جدٌدة –أ 

 :ٌكون القٌد

                                           من مذكورٌن 

 (القدٌمة) 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                                          حـ 

  3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                            حـ 

 (الجدٌدة) 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                                              الى حـ 
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 اذا طلب الزبون سحب الفائدة وتجدٌد االٌداع لمبلػ الودٌعة الثابتة القدٌمة حٌث ٌكون –ب 

 التصرؾ بالفائدة حسب رؼبة الزبون

                                             من مذكورٌن

 (القدٌمة) 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                                    حـ 

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                    حـ 

                                          الى مذكورٌن 

     (الجدٌدة) 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار / حـ /                                  حـ 

 جارٌة/ النقد فً الصندوق /                                  حـ 

 قٌد ؼلق الودٌعة الثابتة المرقمة ــــــــ وتجدٌدها بالرقم ـــــــــ مدة ـــــــــ وسحب الفوائد

 

 فً حالة عدم وجود مراجعة صاحب الودٌعة الثابتة المصرؾ فً تارٌخ االستحقاق فٌتم – 4

 :- الى حساب الودائع المستحقة وؼٌر المطالب بها بالقٌد التالً (الفائدة+مبلػ الودٌعة)تحوٌل 

                                    من مذكورٌن 

 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                               حـ 

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                حـ 

 2697/ الودائع المستحقة وؼٌر المطالب بها /                                  الى حـ 

 .قٌد تحوٌل الودٌعة الثابتة المرقمة ـــــــ مع فوائدها الى حساب الودائع ؼٌر المطالب بها

 

وعند مراجعة الزبون بعد ذلك المصرؾ وطالب بسحب مستحقاته المالٌة نقداً او إضافة المبلػ 

 الى حسابه الجاري       

  2697/ الودائع المستحقة وؼٌر المطالب بها /                                 من حـ 

 النقد فً الصندوق /                                             الى حـ 

 حسابات جارٌة/                                                 اوحـ
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او قٌد ٌطلب الزبون تجدٌد االٌداع فً حساب الودائع الثابتة سواء باضافة مبلػ الفائدة أو بدونها 

أما  (الودائع المستحقة وؼٌر المطالب بها)وفً كل األحوال فان الجانب المدٌن من القٌد ال ٌتؽٌر 

 .الجانب الدائن ٌكون حسب طلب الزبون 

 

 :-احتساب الفائدة في الودائع الثابتة

 المدة باألشهر X سعر الفائدة  Xمبلػ الودٌعة الثابتة = الفائدة 

                                                           12 

 :- وهنالك بعض المبلحظات تتعلق بتسجٌل الفائدة 

 إذا كان اإلٌداع واالستحقاق فً نفس السنة فٌتم احتساب الفائدة فً نهاٌة مدة االٌداع وتتم – 1

 .المعالجة القٌدٌة كما ذكر سابقاً 

من تلك / 31/12إذا كان اإلٌداع سنة واالستحقاق فً سنة الحقة فان المصرؾ ٌقوم فً - 2

 من تلك السنة 31/12السنة باحتساب الفائدة من تارٌخ اإلٌداع لؽاٌة إعداد الحسابات الختامٌة فً 

 : وذلك لؽرض مقابلة إٌرادات السنة مع مصارٌفها حٌث ٌسجل القٌد التالً

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                 من حـ 

   26631/مستحقة فوائد مستحقة .م/                                    إلى حـ

 31/12لؽاٌة /    /                  قٌد استحقاق الفائدة للودٌعة الثابتة من تارٌخ    

فً السنة التالٌة وفً تارٌخ االستحقاق اذا رؼب الزبون سحب الودٌعة ٌتم احتساب الفائدة من 

 فً تلك السنة لؽاٌة تارٌخ االستحقاق وٌتم معالجة الودٌعة و الفائدة حسب رؼبة المودع على 1/1

 حٌث ٌكون القٌد 31/12ان ٌتم ؼلق الفائدة المستحقة التً احتسبت فً السنة السابقة فً 

 :-المحاسبً بالشكل التالً

                                           من مذكورٌن

 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                                        حـ 

 سنة السحب (للسنة الحالٌة) 3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                        حـ

 سنة االٌداع (للسنة السابقة) 26631/ فوائد مستحقة /                                        حـ 
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  181/ النقد فً الصندوق /                                            الى حـ 

 حسابات جارٌة /                                                  حـ

 

 فً حالة رؼبة المودع سحب جزء من الودٌعة الثابتة او جمٌعها والتً اودعت فً السنة – ب 

السابقة وٌكون تارٌخ استحقاقها فً سنة الحقة فان المصرؾ ٌقوم باحتساب الفائدة لسنة االٌداع 

  وٌسجل قٌد استحقاق بالفائدة  31/12ولؽاٌة 

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /                                 من حـ 

 26631/فوائد مستحقة /                                    الى حـ 

فً السنة البلحقة وعند مطالبة المودع بسحب ودٌعته قبل االستحقاق فان المصرؾ ٌقوم باعادة 

 مبلػ الودٌعة فقط وٌسقط حق المودع بالفوائد حٌث ٌكون القٌد 

                                                  من مذكورٌن

 2531/ الودائع الثابتة وبإنذار /                                     حـ 

  26631/ فوائد مستحقة /                                     حـ 

                                        الى مذكورٌن

  مبلػ الفائدة المحتسب السنة السابقة492/ اٌرادات عرضٌة/                                    حـ

 النقد فً الصندوق او حسابات جارٌة/                                     حـ

 اودعت الشركة العامة لبلسمنت الجنوبٌة قطاع اشتراكً لدى 1/4/2011فً : (1)مثال

ملٌون دٌنار بتحوٌل المبلػ من حسابها  (2)مصرؾ الرافدٌن فرع الكوفة ودٌعة ثابتة بمبلػ 

 الى حساب الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر بفائدة 216الجاري الدائن لدى نفس الفرع والمرقم 

حٌث ُمنحت .  من مبلػ الودٌعة نقداً 0,002سنوٌاً واستوفى الفرع رسم طابع بنسبة % 9

 ( 6756)الشركة صك الودٌعة الثابتة المرقم 

 قدمت الشركة طلباً الى المصرؾ لسحب الفوائد نقداً واضافة مبلػ الودٌعة 1/10/2011فً - 

 .الثابتة الى حسابها الجاري اعبله واجري البلزم

 اثبات ذلك فً سجبلت مصرؾ الرافدٌن فرع الكوفة ؟/ المطلوب
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 1/4/2011فً : الحل

                   من مذكورٌن

 181النقد فً الصندوق /   حـ4000         

 2512حسابات جارٌة دائنة قطاع اشتراكً/  حـ2000000     

                      الى مذكورٌن

 2531الودائع الثابتة وبانذار /  حـ2000000          

                               26663رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /        حـ4000          

 . الى حساب الودائع الثابتة واستٌفاء رسم الطابع نقداً 216قٌد تحوٌل من الجاري الدائن 

 * 2000000       1/10/2011فً 
6

12 
* 

9

100
  دٌنار الفائدة 90000 = 

                من المذكورٌن 

  2531/الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 2000000     

  3422/فوائد الودائع الثابتة /  حـ 90000        

                الى مذكورٌن 

 2512/حسابات جارٌة دائنة قطاع اشتراكً /  حـ 2000000      

 181/النقد فً الصندوق /  حـ 90000           

 216 الجاري الدائن 11قٌد سحب الفوائد نقدا و تحوٌل مبلػ الودٌعة 

 

 اودعت شركة الضٌاء التجارٌة قطاع خاص شركات ودٌعة ثابتة بمبلػ 1/3/2010فً : مثال

 سنوٌا % 15المنصور بفائدة /  دٌنار نقدا لمدة سنتٌن لدى مصرؾ الرافدٌن 3500000

 دٌنار من الودٌعة 1500000 قدمت الشركة الى المصرؾ لتحوٌل مبلػ 1/11/2010فً - 

 .الثابتة الى حساب تؤمٌنات خطاب ضمان ووافق المصرؾ

 . فً تؤرٌخ االستحقاق راجع محاسب الشركة المصرؾ و سحب مبلػ الودٌعة مع الفوائد نقداً 
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 اجراء المعالجات البلزمة فً سجبلت فرع المنصور : المطلوب

1/3/2010 

  181/ النقد فً الصندوق /  من حـ 3500000

 2531/الودائع الثابتة و بانذار /  الى حـ 1 3500000

1/11/2010          

  2531/الودائع الثابتة و بانذار /  من حـ 1500000   

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /    الى حـ 1500000      

 و على الرصٌد المتبقً من 31/12/2010 الى 1/3/2010 مدة الفائدة من 31/12/2010

  2000000الودٌعة 

2000000 * 
10

12
 * 

15

100
 2010   فائدة 250000 = 

 3422/فوائد الودائع الثابتة /  من حـ 250000

  26631/ فوائد مستحقة /   الى حـ 250000   

 2010قٌد احتساب و استحقاق الفائدة لسنة 

 وعلى مبلػ من الودٌعة 31/12/2011 الى 1/1/2011 تحتسب فائدة من 31/12/2011فً * 

  ملٌون 2

2000000 * 
15

100
  دٌنار 300000 = 

 3422/فوائد الودائع الثابتة /  من حـ 300000

  26631/ فوائد مستحقة /  الى حـ 300000

 2011قٌد احتساب و استحقاق الفائدة لسنة 

  ًملٌون 2 شهر وعلى مبلػ 2 = 1/3/2012 الى 1/1/2012 مدة الفائدة من 1/3/2012ف  

2000000 * 
2

12
* 

15

100
  دٌنار الفائدة 50000 = 
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           من مذكورٌن 

  3422/ فوائد الودائع الثابتة /   حـ 50000

  26631/ فوائد مستحقة /  حـ 550000

  2531/الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 2000000

  181/النقد فً الصندوق /  الى حـ 2600000       

 قٌد سحب الودٌعة الثابتة مع فوائدها نقدا 

 الصادق /  قدمت جمعٌة الوفاء التعاونٌة طلبا الى مصرؾ الرشٌد 1/2/2012فً : مثال

المسحوب على  ( 46422 ) ملٌون دٌنار كودٌعة ثابتة بموجب الصك المرقم 1الٌداع مبلػ 

 و وافق الفرع 7/ معمل االلبسة الرجالٌة فً النجؾ الزبون لدى مصرؾ الرافدٌن النجؾ 

 تم خصمه من الحساب الجاري للجمعٌة لدى مصرؾ 0,002بعد استٌفاء رسم الطابع بنسبة 

 (. 2626 )سنوٌا و منحت صك الودٌعة % 9 اشهر و بفائدة 6الرشٌد علما ان مدة الودٌعة 

 قدمت الجمعٌة طلبا الى المصرؾ لتجدٌد الودٌعة الثابتة 1/8/2012فً تارٌخ االستحقاق - 

بعد االستٌفاء رسم  ( 4823 )سنوٌا و منحت صك الودٌعة  % 12لمدة سنه واحدة بفائدة 

 . و ٌتم خصمه من مبلػ الفائدة المسحوبة نقدا0.002الطابع بنسبة 

 طلبت الجمعٌة اضافة مستحقاتها المالٌة الى الحساب الجاري للجمعٌة لدى 1/8/2013فً - 

 . المصرؾ 

 . اجراءات المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع الصادق : المطلوب 

 من مذكورٌن :        الحل 

  163/ حسابات مدٌنة متبادلة /  حـ 1000000

  2514/قطاع تعاونً /حسابات جارٌة دائنة /  حـ 2000

            الى مذكورٌن 

 2531/ الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 1000000

 26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /       حـ 2000

  فً حساب الودائع الثابتة 7 المسحوب على فرع النجؾ 46422قٌد اٌداع الصك المرقم 
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 * 1000000 الفائدة   1/8/2012
9

100
* 

6

12
 الفائدة .  د45000 = 

              من مذكورٌن 

 2531/الودائع الثابتة و بانذار / حـ 1000000

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /     حـ 45000

               الى مذكورٌن 

 2531/الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 1000000

  26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /      حـ 2000

  181/النقد فً الصندوق  /     حـ 43000

 قٌد تجدٌد الودٌعة الثابتة وسحب الفوائد نقدا بعد خصم رسم الطابع منها 

 

  اشهر 5 = 31/12/2012 الى 1/8/2012    مدة الفائدة من 31/12/2012

1000000 * 
12

100
 * 

5

12
  دٌنار الفائدة 50000 = 

  3422/فوائد الودائع الثابتة /  من حـ 50000

  26631/ فوائد مستحقة /  الى حـ 50000    

 قٌد احتساب و استحقاق الفائدة     

 2013 /1/8 الى 1/1/2013     الفائدة من 1/8/2013

1000000 * 
12

100
 * 

7

12
  دٌنار الفائدة 70000 = 
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             من مذكورٌن 

  2531/ الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 1000000

  (الفائدة للسنة السابقة  )  26631/ فوائد مستحقة /     حـ 50000

  3422/ فوائد الودائع الثابتة /      حـ 70000

  2514/ قطاع تعاونً / حسابات جارٌة دائنة /   الى حـ 1120000   

 قٌد تحوٌل الودٌعة الثابتة مع الفوائد  الى الحساب الجاري للجمعٌة 

 

 دٌنار نقدا ودٌعة ثابتة 2500000 اودع السٌد مرتضى علً احمد مبلػ 1/9/2010فً : مثال

 . سنوٌا % 12 لمدة سنة واحدة بفائدة 7فرع النجؾ / لدى مصرؾ الرافدٌن 

  لم ٌراجع الزبون المصرؾ فً تارٌخ االستحقاق 2011 /1/9فً 

 راجع الزبون المصرؾ و طلب سحب 1/10/2011فً 
1

2 
 المبلػ نقدا و تحوٌل الباقً الى 

 . لدى نفس الفرع  ( 1003)حساب التوفٌر المرقم 

  7/اجراء المعالجات القٌدٌة البلزمة فً سجبلت فرع النجؾ : المطلوب 

1/9/2010   

 181/ النقدٌة فً الصندوق /  من حـ 2500000

 2531/ الودائع الثابتة و بانذار /  الى حـ 2500000

 قٌد اٌداع نقدي فً حساب الودائع الثابتة

 

  اشهر 4 = 31/12/2010 الى 1/9 الفائدة من 31/12/2010

2500000 * 
12

100
 * 

4

12
 الفائدة .  د100000 = 

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /  من حـ 100000

  26631/ فوائد مستحقة /  الى حـ 100000   
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 قٌد استحقاق الفوائد 

 

  اشهر 8 = 1/9/2011  الى 1/1/2011       الفائدة من 1/9/2011

2500000* 
12

100
* 

8

12
 الفائدة .  د200000 = 

           من مذكورٌن 

 2531/الودائع الثابتة و بانذار /  حـ 2500000

  26631/ فوائد مستحقة /   حـ 100000

 3422/ فوائد الودائع الثابتة /   حـ 200000

  2697/ الودائع المستحقة و ؼٌر المطالب بها /  الى حـ 2800000   

  ؼلق الودٌعة الثابتة و تحوٌل مبلؽها مع الفوائد الى مستحقة و ؼٌر مطالب بها

 

1/10/2011  

  2697/ الودائع المستحقة و ؼٌر المطالب بها /  من حـ 2800000

                  الى مذكورٌن  

 2521/ حسابات التوفٌر /  حـ 1400000    

 181/ النقد فً الصندوق /  حـ 1400000   

فرع الشورجة ودٌعة ثابتة بموجب /  اودع احد زبائن مصرؾ الرافدٌن 1/5/2006فً / مثال 

 دٌنار فً مصرؾ 6000000بمبلػ  (504)صك مسحوب على الحساب الجاري الدائن المرقم 

  % 14الرشٌد فرع المنصور لمدة سنة بفائدة سنوٌة بنسبة 

المنصور مبلػ /  اودع نفس الزبون ودٌعة ثابتة لدى مصرؾ الرشٌد 1/12/2006فً 

 .  اشهر 6و لمدة  % 7 دٌنار نقدا بفائدة سنوٌة بنسبة 3000000

  راجع الزبون المصرؾ و طلب سحب كافة مستحقاته المالٌة نقدا 1/5/2007فً 

 . اجراء المعالجات فً سجبلت فرع المنصور : المطلوب 
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خطابات الضمان 

الذي  (االمر )خطاب الضمان هو تعهد ٌصدر من المصرؾ بناء على طلب احد المتعاقدٌن معه 

دون قٌد او شرط  (المستفٌد)لدٌه حساب جاري معه بدفع مبلػ معٌن او قابل للتعٌٌن لشخص اخر 

اذا طلب منه ذلك خبلل المدة المعٌنة فً الخطاب و ٌحدد فً خطاب الضمان الؽرض الذي 

 . صدر من اجله الخطاب 

وٌعتبر خطاب الضمان من العملٌات المصرفٌة المهمة ألنه ٌشكل مسإولٌة مالٌة على المصرؾ 

اما اطراؾ خطاب . حٌث ٌلزم المصرؾ بتسدٌد مبلػ الخطاب عند مطالبة المستفٌد بذلك 

 : الضمان فهً 

 . و هً الجهة التً ٌصدر خطاب الضمان بناء على طلبها  : االمر- 1

و هً الجهة الضامنة التً تصدر خطاب الضمان بناء على طلب االمر حٌث  : المصرؾ- 2

 . ٌكون المصرؾ ضامنا لؤلمر امام المستفٌد بمبلػ الخطاب 

 . هً الجهة التً ٌصدر خطاب الضمان لمصلحتها  : المستفٌد- 3

  : انواع خطابات الضمان

 . وتكون جمٌع اطرافها داخل القطر  : خطابات الضمان الداخلٌة- 1

 . و هً التً ٌكون احد اطرافها جهة خارجٌة  : خطابات الضمان الخارجٌة- 2

  : المعالجات القيدية لخطابات الضمان

عند اصدار خطاب الضمان ٌقوم المصرؾ باحتساب تؤمٌنات على خطاب الضمان كنسبة - 1

مئوٌة من مبلػ الخطاب باألضافة الى العمولة ورسم الطابع حٌث ٌتم استٌفاء كافة المبالػ اما من 

 . الحساب الجاري لؤلمر او نقدا 

 حسابات جارٌة دائنة / من حـ 

    الى مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان / حـ 

  4451/ عمولة خطابات الضمان الداخلٌة / حـ 

  26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة / حـ 

 قٌد اصدار خطاب الضمان 
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بمبلػ خطاب الضمان الكلً الؼراض السٌطرة  (نظامً)ٌقوم المصرؾ بتسجٌل قٌد متقابل - 2

 . والرقابة على خطابات الضمان الصادرة من المصرؾ 

 1921/ التزامات العمبلء لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة / من حـ 

  2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ /   الى حـ 

 

فً حالة االنتهاء من الخطاب او انتهاء الحاجه الٌه بناء على طلب المستفٌد ٌقوم المصرؾ - 3

 : بما ٌلً 

  . (الحساب الجاري لؤلمر  )اعادة التؤمٌنات االمر - أ

 . عكس القٌد المتقابل - ب

 

 قٌد اعادة التامٌنات- أ

  2552/تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان / من حـ 

 حسابات جارٌة /    الى حـ 

 - ب

  2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ / من حـ 

  1921/ التزامات العمبلء لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /   الى حـ 

 

بمراجعة المصرؾ  (األمر)فً حالة طلب الجهة المستفٌدة بتجدٌد خطاب الضمان ٌقوم - 4

لؽرض تجدٌد خطاب الضمان حٌث ٌقوم المصرؾ باستٌفاء العمولة ورسم الطابع ٌتم خصمها 

 . من الحساب الجاري من األمر لدى المصرؾ او نقدا 

 النقد فً الصندوق , حسابات جارٌة / من حـ 

     الى مذكورٌن 

  4451/ عمولة خطابات الضمان الداخلٌة /  حـ 

  26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /   حـ 
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بعمله  (األمر )فً حالة مطالبة المستفٌد المصرؾ بتنفٌذ خطاب الضمان ألخبلل الزبون - 5

حٌث ٌقوم المصرؾ بتسدٌد قٌمة الخطاب بصك ٌصدر منه لحساب المستفٌد و تكون المعالجة 

 : القٌدٌة بالشكل التالً 

 . ٌقوم المصرؾ بتسجٌل قٌد استحقاق بمبلػ خطاب الضمان - أ

  1693/ مدٌنو خطابات الضمان المدفوعة /     من حـ 

  2563/ الصكوك المسحوبة على المصرؾ /        الى حـ 

 

الحساب + التؤمٌنات  )فً حالة كفاٌة رصٌد الزبون بالمصرؾ لتسدٌد مبلػ خطاب الضمان - ب

 ٌكون القٌد  (الجاري

 من مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان / حـ 

   251/ حسابات جارٌة  دائنة /  حـ 

  1693/ مدٌنو خطابات الضمان المدفوعة /  الى حـ 

 قٌد خصم مبلػ خطاب الضمان من التؤمٌنات و الحساب الجاري 

 

 و عند تسدٌد المبلػ من قبل المصرؾ الى المستفٌد ٌكون 

  2563/ الشٌكات المسحوبة على المصرؾ / من حـ 

 مدٌنة متبادلة , حسابات جارٌة دائنة /      الى حـ 

  (عكس القٌد المتقابل  )وٌقوم المصرؾ بالؽاء القٌد 

 

لتسدٌد مبلػ  (الجاري + التؤمٌنات  )فً حالة عدم كفاٌة رصٌد الزبون لدى المصرؾ - حـ 

و ٌقوم المصرؾ بتسدٌد المبلػ  (األمر  )خطاب الضمان فؤن الفرق ٌعتبر دٌون بذمة الزبون 

 : المطلوب بالكامل الى المستفٌد و بالقٌد التالً 
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 من مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات لقاء خطابات الضمان / حـ 

 251/ حسابات جارٌة دائنة / حـ 

 1691/ دٌون متؤخرة التسدٌد / حـ 

 1693/مدٌنو خطاب الضمان المدفوعة / الى حـ 

 

 وٌقوم المصرؾ بتسدٌد مبلػ خطاب الضمان الى المستفٌد 

 2563/ الشٌكات المحسوبة على المصرؾ / من حـ 

 حسابات جارٌة /     الى حـ 

 . مع فوائدها  (األمر)وٌبقى القٌد المتقابل دون الؽاء و ٌتم الؽاءه عند تسدٌد الدٌون التً بذمة 

 وعند تسدٌد الدٌون مع الفوائد سواء من الجاري او نقدا ٌكون القٌد 

 النقد / حسابات جارٌة /       من حـ 

               الى مذكورٌن 

 1691/ دٌون متؤخرة التسدٌد /            حـ 

 4453/فوائد خطابات الضمان /            حـ 

  (عكس القٌد المتقابل  )وبعد ذلك ٌتم الؽاء القٌد المتقابل 

فً حالة المطالبة بتجدٌد خطاب الضمان ٌبقى القٌد المتقابل كما هو علٌه و ٌقوم  : 1مبلحظة 

 . المصرؾ بؤستٌفاء العمولة و رسم الطابع فقط 

ٌحتسب المصرؾ فوائد تؤخٌرٌه عن الفترة التً ٌبقى فٌها المصرؾ ملتزما ما بٌن  : 2مبلحظة 

تؤرٌخ انتهاء الخطاب و تؤرٌخ االلؽاء و ٌتم خصم تلك الفائدة من التؤمٌنات الخاصة بالخطاب قبل 

 :اعادتها للحساب الجاري لآلمر و بالقٌد التالً 
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  2552/ تؤمٌنات لقاء خطابات الضمان / من حـ 

    الى المذكورٌن 

  4453/ فوائد خطابات الضمان /  حـ 

 مدٌنة , حسابات جارٌة دائنة /   حـ 

قطاع خاص و التً لدٌها حساب /  قدمت شركة الرشٌد للمقاوالت 10/2/2009فً : مثال 

( 60)فرع االمٌر من المصرؾ اصدار خطاب ضمان بمبلػ /جاري لدى مصرؾ الرافدٌن 

اشهر و وافق الفرع حٌث  ( 8 )ملٌون دٌنار معنون الى محافظة النجؾ ألنشاء مخازن و لمدة 

 رسم طابع 0.002 عمولة و 0.005من مبلػ خطاب الضمان و  % 10استوفى تؤمٌنات بنسبة 

 . الى حساب الشركة  ( 606 )حٌث تم استقطاع كافة المبالػ من الحساب الجاري الدائن المرقم 

 تم اطبلق خطاب الضمان من قبل محافظة النجؾ الى شركة الرشٌد 10/10/2009فً 

 . ألنجازها االعمال المكلفة بها 

 قدمت شركة الرشٌد خطاب الضمان الى المصرؾ و طلبت الؽاءه و اجري 12/10/2009فً 

 البلزم 

 .اجراء المعالجات القٌدٌة البلزمة فً سجبلت فرع االمٌر : المطلوب 

 

10/2/2009  

 2516/ خاص شركات /حسابات جارٌة دائنة /  من حـ 6420000

                  الى مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  حـ 6000000

  4451/ عمولة خطابات الضمان /   حـ 300000

 26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /    حـ 120000

 قٌد خصم المبالػ اعبله من الجاري ألصدار خطاب ضمان 
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  1921/ التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /  من حـ 60000000

  2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ /  الى حـ 60000000

 قٌد متقابل بمبلػ خطاب الضمان 

  ال ٌسجل قٌد 10/10

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  من حـ 6000000            12/10

  2516/ خاص شركات /حسابات جارٌة دائنة /  الى حـ 6000000                          

 قٌد إعادة التؤمٌنات الى الحساب الجاري الدائن 

 

 2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ/ من حـ 60000000     12/10

  1921/ التزامات لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /  الى حـ 60000000               

 عكس القٌد المتقابل 

 

 قدمت شركة النورس للمقاوالت و التً لدٌها حساب جاري دائن لدى 13/3/2008فً : مثال 

ملٌون دٌنار  ( 96 ) من المصرؾ اصدار خطاب ضمان ٌبلػ 7/مصرؾ الرافدٌن فرع النجؾ 

 اشهر و وافق المصرؾ حٌث تم 3ألمر مدٌرٌة بلدٌة النجؾ عن مقاولة تبلٌط الشوارع لمدة 

الخاص بالشركة لدى  (503)استقطاع المبالػ التالٌة من الحساب الجاري الدائن المرقم 

  .( رسم طابع 0.002, عمولة 0.005, تؤمٌنات % 10)المصرؾ 

 طلبت بلدٌة النجؾ من شركة النورس تجدٌد خطاب الضمان لمدة شهرٌن 13/6/2006فً 

حٌث قامت الشركة . نظرا النتهاء مدة الخطاب و عدم االنتهاء من االعمال التنفٌذٌة للشركة 

بتقدٌم طلب الى المصرؾ لتجدٌد الخطاب و وافق المصرؾ بعد ان استوفى عمولة بمبلػ 

  نقدا و اعٌد الخطاب الى بلدٌة النجؾ 0.002 و رسم طابع 0.004

 نظرا النجاز العمل اطلقت بلدٌة النجؾ خطاب الضمان و استلم من قبل الشركة 8 /13فً - 

 .حٌث تم اعادته الى المصرؾ و اجري البلزم 

  7/اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع النجؾ : المطلوب 
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13/3/2008        

 2516/ خاص شركات /حسابات جارٌة دائنة/ من حـ 96672000          

                            الى مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  حـ 96000000              

 4451/ عمولة خطابات الضمان /  حـ 480000                

  26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /  حـ 192000                

 قٌد خصم المبالػ اعبله من الجاري الصدار خطاب الضمان    

 

 1921/التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /  من حـ 96000000

 خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ/  الى حـ 96000000

 قٌد متقابل ٌبلػ خطاب الضمان

 

      13/6/2006فً 

  181/النقد فً الصندوق /  من حـ 576000      

                       الى مذكورٌن 

 4451/عمولة خطابات الضمان /  حـ 384000         

 26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /  حـ 192000          

 قٌد استٌفاء العمولة و رسم طابع نقدا لتجدٌد خطاب الضمان 

 

 2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  من حـ 9600000               13/8

  2516/ خاص شركات /حسابات جارٌة دائنة /  الى حـ 9600000                         

 قٌد اعادة التؤمٌنات الى الجاري اللؽاء خطاب الضمان 
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 2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ /  من حـ 96000000

  1921/ التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /  الى حـ 96000000  

 عكس القٌد المتقابل اللؽاء خطاب الضمان 

 

 قدمت شركة الرافدٌن للمقاوالت طلبا الى مصرؾ الرشٌد فرع االعظمٌة 3/4/2010فً : مثال 

اشهر معنون الى مدٌرٌة اتصاالت  (6)ملٌون دٌنار لمدة  (150)الصدار خطاب ضمان بمبلػ 

من قٌمة % 10بؽداد النشاء بناٌة لبداله و وافق المصرؾ حٌث استوفى الفرع تؤمٌنات بنسبة 

دٌنار حٌث تم خصم كافة  (30000)الؾ دٌنار و رسم طابع  (150)خطاب الضمان و عمولة 

 . المبالػ من الحساب الجاري لشركة الرافدٌن لدى الفرع 

 طالبت اتصاالت بؽداد مصرؾ الرشٌد بتنفٌذ خطاب الضمان بعد ترك شركة 3/10/2010فً -

 ملٌون دٌنا (60)الرافدٌن العمل و الحاقها اضرار به بعد قرار المحكمة اذ قدرت االضرار مبلػ 

 قام المصرؾ بؤجراء البلزم و تم تسدٌد المبلػ المطلوب بصك الى مدٌرٌة 5/10/2010فً - 

فرع / اتصاالت بؽداد حٌث تم اضافة المبلػ الى حسابها الجاري الدائن لدى مصرؾ الرافدٌن 

 . المنصور 

 :فرع االعظمٌة على فرض / اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت مصرؾ الرشٌد : المطلوب 

ملٌون  (50)كافة رصٌد الحساب الجاري لشركة الرافدٌن لدى المصرؾ عند التنفٌذ ٌبلػ - 1

 . دٌنار 

ملٌون  (25)كافة رصٌد الحساب اجاري لشركة الرافدٌن لدى المصرؾ عند التنفٌذ ٌبلػ - 2

 . دٌنار 

دٌنار  (60000 )علما ان الشركة سددت المبلػ المترتب علٌها مع الفوائد المترتبة علٌه البالؽة 

 .              نقدا 

  2516/خاص شركات /حسابات جارٌة دائنة /  من حـ 15180000:       الحل

                                الى مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  حـ 15000000                 

  4451/ عمولة خطابات الضمان /  حـ 150000                     

  26663/ رسوم الطوابع المالٌة المستحقة /  حـ 30000                       
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 1921/ التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة /  من حـ 150000000

 2921/ خطابات الضمان الداخلٌة المصدرة بعهدة المصرؾ /  الى حـ 150000000  

 قٌد متقابل الصدار خطاب الضمان

  1693/ مدٌنو خطابات الضمان المدفوعة /  من حـ 60000000              30/10

  2563/ الشٌكات المسحوبة على المصرؾ /  الى حـ 60000000                          

 قٌد استحقاق لتنفٌذ خطاب الضمان 

 

 االحتمال االول 

                      من مذكورٌن 5/10

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  حـ 15000000

  2516/ خاص شركات / حسابات جارٌة دائنة /  حـ 45000000

  1693/ مدٌنو خطابات الضمان المدفوعة /  الى حـ 60000000       

 قٌد خصم المبلػ من التؤمٌنات و الجاري 

 

 2563/الشٌكات المسحوبة على المصرؾ /  من حـ 60000000

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /  الى حـ 60000000     

 قٌد تسدٌد المبلػ الى مدٌرٌة االتصاالت 

 عكس القٌد المتقابل 
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 االحتمال الثانً 

                من مذكورٌن 

  2552/ تؤمٌنات مستلمة لقاء خطابات الضمان /  حـ 15000000

  2516/ خاص شركات / حسابات جارٌة دائنة /  حـ 25000000

  1691/ مدٌنو دٌون متؤخرة لتسدٌد /  حـ 20000000

  1693/ مدٌنون خطابات الضمان المدفوعة /  الى حـ6000000      

 قٌد خصم المبلػ المطلوب من التؤمٌنات و الجاري و الباقً دٌون بذمة الشركة 

 

  2563/الشٌكات المسحوبة على المصرؾ / من حـ 60000000

  163/ حسابات مدٌنة متبادلة /  الى حـ 60000000

 قٌد تسدٌد المبلػ بحساب اتصاالت االعظمٌة بصك 

 

  181/ النقد فً الصندوق /  من حـ 20060000

             الى مذكورٌن 

 1691/ دٌون متؤخرة التسدٌد /  حـ 20000000

 4453/ فوائد خطابات الضمان /    حـ 60000  

 قٌد استبلم الدٌون المتؤخرة مع الفوائد نقدا 

 عكس القٌد المتقابل 
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قسم االوراق التجارية  

هو قٌام المصرؾ بتسدٌد قٌمة الورقة التجارٌة مقدما الى المستفٌد  : خصم االوراق التجارٌة

و االنتظار لحٌن موعد استحقاقها و تسدٌدها من قبل المدٌن و ٌتقاضى المصرؾ لقاء  (المودع)

ذلك فوائد و عمولة و أٌة مصارٌؾ تترتب على عملٌة الخصم حٌث ٌتم استٌفاء ذلك مقدما من 

ومن شروط . اصل مبلػ الكمبٌالة و ٌقٌد الصافً فً الحساب الجاري للزبون لدى المصرؾ 

 : القانونٌة الواجب توافرها فً الكمبٌالة 

 . عبارة السند ألمر او شرط األمر مكتوب فً متن السند باللؽة التً كتب بها - 1

 . تعهد ؼٌر معلق على شرط بوفاء مبلػ معٌن من النقود - 2

 . تؤرٌخ االستحقاق - 3

 . مكان االداء - 4

 . اسم من ٌجب الوفاء له او ألمره - 5

 . تؤرٌخ و مكانة انشاء السند - 6

 . اسم وتوقٌع و مكانة محرر السند - 7

 :أما الشروط المصرفٌة الواجب توافرها عند الخصم او التحصٌل للكمبٌالة فهً

 .وجود طابع مالً و حسب السند المقررة بالقانون - 1

تظهٌر الكمبٌالة من قبل المستفٌد و ذلك بتوقٌعه على ظهر الكمبٌالة أي نقل ملكٌة السند ألمر - 2

 . المصرؾ 

 . ٌجب ان ٌكون تسلسل التظهٌرات صحٌحا اذا كانت تحمل اكثر من تظهٌر واحد - 3

 . ان تكون الكمبٌالة خالٌة من الشطب و التحرٌؾ - 4

 . تعهد المستفٌد برد مبلػ الكمبٌالة فً حالة عدم تسدٌدها من قبل المدٌن - 5

ال ٌتم الخصم اال ألصحاب الحسابات الجارٌة المدٌنة أي الزبائن الذٌن لدٌهم تسهٌبلت  : مبلحظة

 . مصرفٌة لدى المصرؾ 

هً الكمبٌاالت التً ٌكون مكان تسدٌدها فً نفس مدٌنة الفرع الذي  : الكمبٌاالت المخصومة- 1

 .قدمت له للخصم و ٌتم الخصم لزبائن المصرؾ الذٌن لدٌهم تسهٌبلت مصرفٌة 
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 ٌكون القٌد عند الخصم 

  1441/الكمبٌاالت المخصومة / من حـ -                  1

                                 الى مذكورٌن 

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /                         حـ

  143/حسابات جارٌة مدٌنة /                         حـ 

 قٌد خصم كمبٌالة   

* نسبة الفائدة * مبلػ الكمبٌالة = الفائدة 
 المدة

360
 . ٌوم  (2) ٌضاؾ الٌها المهلة القانونٌة 

 .و عند التسدٌد من قبل المدٌن فً تؤرٌخ االستحقاق - 2

 مدٌنة متبادلة , حسابات جارٌة , النقد فً الصندوق /             من حـ 

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة /                 الى حـ 

 قٌد استبلم مبلػ الكمبٌالة المخصومة 

 . مدة الفائدة هً المدة الممتدة بٌن تارٌخ التقدٌم للخصم و تؤرٌخ استحقاق الكمبٌالة  : 1 مبلحظة

فً حالة خصم كمبٌالة فً سنة و تارٌخ استحقاقها فً سنة الحقة فٌتم احتساب  : 2 مبلحظة

 . (الفائدة االولى) من سنة القطع 31/12المدة االولى من تارٌخ القطع و لؽاٌة  (فائدتٌن)مدتٌن 

 من السنة الثانٌة لؽاٌة الٌوم الذي ٌسبق التسدٌد مضافا الٌها المهلة 1/1اما المدة الثانٌة تبدأ من 

القانونٌة تسمى االٌرادات مستلمة مقدما و عند التسدٌد ٌتم الؽاء االٌرادات المستلمة مقدما فً 

 . حساب فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة 

 عند الخصم                    

  1441/الكمبٌاالت المخصومة /  من حـ 

        الى مذكورٌن 

 44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /      حـ 

 2662/ اٌرادات مستلمة مقدما /      حـ 

 143/حسابات جارٌة مدٌنة /      حـ 
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 عند التسدٌد فً السنة التالٌة و عند التسدٌد 

       من مذكورٌن 

 ....., النقد فً الصندوق , حسابات جارٌة /   حـ 

  2662/اٌرادات مستلمة مقدما /    حـ 

      الى مذكورٌن 

 44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /     حـ 

  1441/الكمبٌاالت المخصومة /     حـ 

 

 قدم احد زبائن مصرؾ الرافدٌن فرع الؽري رقم حسابه الجاري 20/4/2006فً : 1مثال 

دٌنار مسحوبة على السٌد عماد احمد كان  (2500000)كمبٌالة للخصم بمبلػ  (406)المدٌن 

 فً النجؾ و وافق الفرع 20/11/2006 و تستحق االداء فً 1/3/2006تؤرٌخ انشائها فً 

 سنوٌا % 12بفائدة 

 .  سدد المدٌن مبلػ الكمبٌالة نقدا 20/11/2006فً - 

 . اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع الؽري : المطلوب 

 19/11 لؽاٌة 20/4مدة الفائدة من : الحل 

 المهلة القانونٌة +2ث+1ث+اٌلول+اب+تموز+حزٌران+ماٌس+نٌسان 

  ٌوم 216 =11+31+30+31+31+30+31+19+2

*2500000= الفائدة 
12

100
*

216

360
  دٌنار 180000 =

 1441/الكمبٌاالت المخصومة /  من جـ 2500000

                 الى مذكرٌن 

  44231/فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 180000

 1437/خاص افراد /حسابات جارٌة مدٌنة /  حـ 2320000

 قٌد خصم الكمبٌالة 
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  181/النقد فً الصندوق /  من حـ 2500000         20/11/2006

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة /  الى حـ 2500000                               

 قٌد التسدٌد من قبل المدٌن نقدا 

 

 قدم الزبون هشام محمد الذي له حساب جاري لدى مصرؾ الرافدٌن 30/6/2006فً  : 2مثال 

ملٌون دٌنار مسحوبة على شركة الهبلل التجارٌة  (3) كمبٌالة للخصم بمبلػ 7/فرع النجؾ /

سنوٌا % 15 فً النجؾ و وافق الفرع بفائدة 1/3/2007 و تستحق الدفع فً 1/6/2006بتؤرٌخ 

 سددت شركة الهبلل مبلػ الكمبٌالة بصك مسحوب على حسابها الجاري الدائن 1/3/2007فً - 

 . فرع االمٌر / لدى مصرؾ الرافدٌن  (907)

  7/اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع النجؾ : المطلوب 

  31/12/2006 الى 30/6/2006المدة االولى من : الحل 

 1ك+2ث+1ث+اٌلول+اب+تموز+حزٌران 

1+31+31+30+31+30+31=185 

*3000000= الفائدة 
15

100
* 

185

360
  دٌنار الفائدة االولى 231250 =

 28/2/2007 الى 1/1/2007المدة الثانٌة من 

 المهلة القانونٌة +شباط +2ك

  ٌوم61 = 31+28+2

 *3000000= الفائدة 
15

100
* 

61

360
  دٌنار الفائدة الثانٌة 76250 =

 1441/الكمبٌاالت المخصومة /  من حـ 3000000

                  الى مذكورٌن 

 (1ؾ) 44231/فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /   حـ 231250

  2662/اٌرادات مستلمة مقدما /     حـ 76250

  1437/ خاص افراد / حسابات جارٌة مدٌنة /  حـ 2691500
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 قٌد خصم كمبٌالة 

 

          من مذكورٌن 1/3

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /  حـ 3000000

 2662/اٌرادات مستلمة مقدما /     حـ 76250

              الى مذكورٌن 

 1441/الكمبٌاالت المخصومة /  حـ 3000000

 44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 76250

 قٌد استبلم مبلػ الكمبٌالة بصك 

 

فً حالة رفض المدٌن لتسدٌد قٌمة الكمبٌالة المخصومة فً تارٌخ االستحقاق فٌتم الرجوع - 3

  :(مقدم الكمبٌالة للخصم)الى المستفٌد 

 . عند وجود رصٌد فً الحساب الجاري لمقدم الكمبٌالة ٌكفً لتسدٌد قٌمة الكمبٌالة المخصومة - أ

  143/ حسابات جارٌة مدٌنة / من حـ 

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة / الى حـ 

 فً حالة عدم وجود رصٌد جاري ٌكفً لتسدٌد فؤن المبلػ ٌعتبر دٌون بذمته - ب

  اذا كان الخصم و التسدٌد نفس السنة 

 1691/ مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد / من حـ 

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة / الى حـ 

  اذا كان الخصم فً سنة و االستحقاق فً سنة الحقة 

        من مذكورٌن 

 1691/مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد /حـ 

 2662/ اٌرادات مستلمة مقدما / حـ 
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          الى مذكورٌن 

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة / حـ 

 1441/ الكمبٌاالت المخصومة / حـ 

عند تقدٌم احتجاج لدى المحاكم ضد الزبون لؽرض التسدٌد حٌث ٌتم تسدٌد مصارٌؾ - 4

 .االحتجاج بموجب صك ٌصدر من المصرؾ 

 3365/الخدمات القانونٌة / من حـ 

 2563/ الشٌكات المسحوبة على المصرؾ / الى حـ 

 

اذا تم التسدٌد بعد تقدٌم االحتجاج الى المحاكم فً نفس السنة التً استحقت فٌها الكمبٌالة فؤن - أ

المصرؾ ٌحتسب فوائد تؤخٌرٌه مدتها من تارٌخ استحقاق الكمبٌالة و لؽاٌة الٌوم الذي ٌسبق 

 .االتفاق على التسدٌد 

 النقد فً الصندوق او جارٌة / من حـ 

     الى مذكورٌن 

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /    حـ

 3365/ الخدمات القانونٌة / حـ ** 

  1691/ دٌون متؤخرة التسدٌد /     حــ 

اما اذا تم التسدٌد فً السنة التالٌة فٌتم ؼلق الخدمات القانونٌة فً نهاٌة السنة المالٌة فً - ب

حساب النشاط الجاري وعند تسدٌدها فً السنة التالٌة مع مبلػ الكمبٌالة و الفائدة فٌسجل مبلػ 

 ( .492)/ الخدمات القانونٌة اٌرادا عرضٌا حـ 

 

الؽري كمبٌالة / قطاع خاص الى مصرؾ الرافدٌن /  قدمت شركة الوفاء 2/4/2006فً : مثال 

 و تستحق 16/3/2006دٌنار مسحوبة على شركة النور بتؤرٌخ  (1800000)للخصم بمبلػ 

 سنوٌا% 10 و وافق المصرؾ بفائدة 16/8/2006االداء فً 

 قدم المصرؾ شكوى لدى 18/8/2006 رفضت شركة النور التسدٌد فً 16/8/2006فً - 

 دٌنار بصك صادر من المصرؾ  (25000)قضائٌة مبلػ . المحكمة و سدد م
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سنوٌا و المصارٌؾ % 10 سددت الشركة مبلػ الكمبٌالة مع فوائد تؤخٌرٌه بنسبة 3/9/2006فً 

 . القضائٌة نقدا 

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع الؽري : المطلوب 

 : الحل 

29+31+30+31+15+2 =138                         1800000 * 
10

100
*

138

360 
 

 1441/الكمبٌاالت المخصومة /  من حـ 1800000

                 الى مذكورٌن 

  144231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 69000

 1436/ شركات , مدٌنة , حسابات جارٌة /  حـ 1731000

 

 1691/ مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد /  من حـ 1800000                     16/8

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة /  الى حـ 1800000                                  

 

  3365/ الخدمات القانونٌة /  من حـ 25000                     18/8

 2563/ الشٌكات المسحوبة على المصرؾ /  الى حـ 25000                               

  18 = 2+16  = 2/9/2006 الى 16/8/2006 المدة التؤخٌرٌه  من 3/9

1800000 * 
10

100
* 

18

360
  دٌنار 9000 = 

 181/النقد فً الصندوق /  من حـ 1834000

                  الى مذكورٌن 

 181/ دٌون متؤخرة التسدٌد /  حـ 1800000     

  3365/ قضائٌة . م/  حـ 25000         

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 9000           
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فرع الصادق / قدم السٌد احسان محمد الزبون لدى مصرؾ الرشٌد 10/2006 /24فً : مثال 

دٌنار مإرخة فً  (3600000)كمبٌالة للخصم بمبلػ  (58)رقم حساب الجاري المدٌن 

% 12 فً النجؾ و وافق المصرؾ على القطع بفائدة 30/4/2007 و تستحق فً 1/10/2006

 . سنوٌا 

 رفض المدٌن تسدٌد مبلػ الكمبٌالة و تم الرجوع الى المستفٌد و كان رصٌد 30/4/2007فً - 

  مبلٌٌن دٌنار 3حسابة الجاري المدٌن لدى الفرع ٌبلػ 

 قدم المصرؾ شكوى لدى المحاكم المختصة حٌث بلؽت المصارٌؾ القضائٌة 1/5/2007فً - 

 .الؾ دٌنار سددت بصك صادر من المصرؾ  (40)

و المصارٌؾ % 16 تم تسدٌد مبلػ الدٌون مع الفوائد التؤخٌرٌة بنسبة 20/6/2007فً - 

 . القضائٌة نقدا 

 . الصادق / اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع / م

24 / 10/2006     

  ٌوم المدة االولى 69= 31+30+8     31/12/2006 الى 24/10/2006

  ٌوم المدة الثانٌة121 = 2+29+31+28+31           29/4/2007 الى 1/1/2007

 فائدة الخصم االولى 

3600000 * 
12

100
 *

69

360
 2006الفائدة لسنة .  د0.82800= 

3600000* 
12

100
*

121

360
   2007الفائدة الثانٌة لسنة .  د0.145200 = 

 

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة /  من حـ 3600000

                   الى مذكورٌن 

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 82800

  2662/ اٌرادات مستلمة مقدما /  حـ 145200

 1437/ حسابات جارٌة مدٌنة خاص افراد /  حـ 3372000

 قٌد خصم و استٌفاء الفائدة 
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30/4/2007     

             من مذكورٌن 

 1437حسابات جارٌة مدٌنة /  حـ 3000000

 1691دٌون متؤخرة التسدٌد /  حـ 600000

 2662/ اٌرادات مستلمة مقدما /  حـ 145200

                 الى مذكورٌن 

  1441/ الكمبٌاالت المخصومة /  حـ 3600000

 44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 145200

 

1/5/2007  

  3365الخدمات القانونٌة / من حـ 40000

  2563/ الشٌكات المسحوبة على المصرؾ /  الى حـ 40000

20/6  

  ٌوم مدة الفائدة التؤخٌرٌة51 =1+31+19

600000 *
16

100
*

51

360
 الفائدة التؤخٌرٌة.  د13600 =

 181/النقد فً الصندوق / من حـ 653600  

                 الى مذكورٌن 

  1691/ مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد /  حـ 600000   

 3365/ الخدمات القانونٌة /  حـ 40000     

  44231/ فوائد الكمبٌاالت و الحواالت المخصومة /  حـ 13600     
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  :-1442الحواالت المخصومة - 2
هً كمبٌالة اال ان المدٌن فٌها ٌسكن فً ؼٌر مدٌنة الفرع الذي قدمت له : الحواالت المخصومة

لؽرض الخصم وٌكون مكان تسدٌدها فً مدٌنة المدٌن فٌها حٌث ٌقوم المصرؾ الذي خصمت 
فٌه الكمبٌالة بؤرسالها الى فرع المصرؾ فً منطقة المدٌن لؽرض تحصٌل قٌمتها وال تختلؾ 

االجراءات المحاسبٌة فً الحواالت المخصومة عن االجراءات فً الكمبٌاالت المخصومة 
 وٌتقاضى المصرؾ عموالت باالضافة الى الفوائد والمصارٌؾ االخرى 

 
 :-1443سندات القبض - 3

هً عبارة عن حواالت مخصومة مرسلة من قبل الفروع االخرى لؽرض تحصٌل قٌمتها من 
 المدٌنٌن فً موعد استحقاقها 

 
 اذا كان القطع واالستحقاق فً نفس السنة المالٌة :- المعالجات القٌدٌة

 :- (المرسل)الفرع االول -1
 عند خصم الورقة التجارٌة - أ

  1442/ الحواالت المخصومة /                من حـ

                        الى مذكورٌن 

 4423 / اٌراد قطع وتحصٌل االوراق التجارٌة /                       حـ

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة /                       حـ

 44232/عمولة الحواالت المخصومة /                       حـ

 4482/ مصارٌؾ اتصال مستردة /                        حـ

 143/حسابات جارٌة مدٌنة قطاع /                        حـ

 
عند ارسال الحواالت المخصومة الى الفرع الثانً فً مدٌنة المدٌن مرفقه بؤشعار مدٌن - ب

 :ٌكون القٌد

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /       من حـ

  1442/ الحواالت المخصومة /                 الى حـ

 
فً نفس تارٌخ االرسال ٌقوم الفرع بتسجٌل قٌد نظامً الؼراض الرقابة والسٌطرة على - ج

 تحصٌل الكمبٌاالت 

      1968/ الحواالت المخصومة المرسلة للفرع /         من حـ

 2968/ مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /            الى حـ

                            

فً حالة خصم حوالة فً سنة وتستحق االداء فً سنة الحقة فٌتم احتساب فائدتٌن الفائدة /مالحظة

 (اٌرادات مستلمة مقدما)   والفائدة الثانٌة  31/12االولى اعتٌادٌة مدتها من تارٌخ الخصم الى 

  من السنة التالٌة ولؽاٌة تارٌخ االستحقاق وعند التسدٌد او ٌتم ؼلق االٌرادات 1/1مدتها من 
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المستلمة مقدما فً حساب فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة وبنفس المعالجة التً تمت فً 
 .الكمبٌاالت المخصومة 

 
 :-(المستلم)الفرع الثانً - 2
 مرفقة مع االشعار المدٌن  (الكمبٌالة) عند استبلم الحوالة -أ

 1443/سندات القبض /             من حـ

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /                       الى حـ

 
  فً تارٌخ االستحقاق ٌقوم المدٌن بالتسدٌد اما نقدا او من حسابة الجاري -ب

 حسابات جارٌة , النقد فً الصندوق /ح        من 

 1443/سندات القبض /          الى حـ

 
وٌتم ارسال اعبلم بموجب اشعار دائن الى الفرع االول بتحصٌل مبلػ الكمبٌالة المخصومة حٌث 

 ٌقوم الفرع االول بؤلؽاء القٌد المقابل 
 :- الفرع االول 

  2968/مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /      من حـ

 1968/الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /                 الى حـ

 
 فً حالة رفض المدٌن تسدٌد الحوالة المخصومة فً تارٌخ االستحقاق فانه فرع المصرؾ ×
الفرع )ٌقوم بؤعاده الكمبٌالة او الحواالت مع االشعار المدٌن الى الفرع االول  (الفرع الثانً)

 ( عكس قٌد االستبلم )بموجب القٌد الثانً (المرسل
 :-الفرع الثاني

 163/حسابات مدٌنه متبادلة /     من ح

 1443/سندات القبض /              الى حـ

 
 عند استبلمة للكمبٌالة المعادة من الفرع الثانً ٌتم الرجوع لرصٌد الحساب :-الفرع االول

 الجاري للمستفٌد 
 فاذا كان رصٌد حساب الجاري لدى المصرؾ ٌكفً للتسدٌد ٌكون القٌد   - 1

 حسابات جارٌة النقد /     من ح

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /          الى ح

 .(عكس القٌد المتقابل )وٌتم الؽاء القٌد المتقابل 
 واذا رفض المدٌن التسدٌد وكان رصٌد الحساب الجاري للمستفٌد ال ٌكفً للتسدٌد فٌكون القٌد      - 2

 1693/ مدٌنو دٌون متاخرة التسدٌد /   من حـ

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /حـ              الى 
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وعند تسدٌد مصارٌؾ االحتجاج  (المستفٌد(وٌقوم المصرؾ بتقدٌم احتجاج لدى الحاكم ضد 

 بصك ٌصدر من المصرؾ ٌكون القٌد        

 3365/الخدمات القانونٌة /       من ح

 2563/الصكوك المسحوبة على المصرؾ /           الى ح

وعند التسدٌد لمبلػ الكمبٌالة بعد االتفاق مع المستفٌد ٌقوم المصرؾ باحتساب فوائد تاخٌرٌة عن 
 المدة الممتدة بٌن تارٌخ االستحقاق وتارٌخ التسدٌد 

 جارٌة ,النقد فً الصندوق /    من حـ

          الى مذكورٌن 

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة /        حـ

 3365/الخدمات القانونٌة /         حـ

 1691/مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد /         حـ

 

 الؽري من قبل الزبون / قدمت كمبٌالة للخصم الى مصرؾ الرافدٌن 20/3/2004 فً /مثال

دٌنار مسحوبة على شركة الوسٌم الزبون لدى مصرؾ  (1500000)رٌاض محسن وبمبلػ 

 27/8/2004 وتستحق الدفع فً 15/2/2004فرع كرببلء كان تارٌخ انشائها فً , الرافدٌن 

دٌنار ومصارٌؾ اتصال  (12000) سنوٌا واستوفى عمولة% 12ووافق المصرؾ بفائدة 
 دٌنار علما ان الكمبٌالة تستحق االداء فً كرببلء  (8000)

  ارسل فرع الؽري الكمبٌالة الى فرع كرببلء بموجب اشعار مدٌن 10/4/2004فً 

  استلم فرع كرببلء الكمبٌالة واالشعار المرسل من فرع الؽري 15/4/2004فً 

 تم خصم مبلػ الكمبٌالة من الحساب الجاري الدائن للشركة لدى فرع كرببلء 27/8/2004فً 

 وارسل اشعار دائن بالمبلػ الى فرع الؽري 

  استلم فرع الؽري االشعار الدائن المرسل من فرع كرببلء واجري االزم 28/8فً 

 كرببلء , اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع الؽري /المطلوب 

 :-سجبلت فرع الؽري- 1

  26/8/2004 ← 20/3/2004 الفائدة من 20/3

  ٌوم 162=2+26+31+30+31+30+12المدة 

1500000Xـــــــــ Xدٌنار الفائدة   81000=ـــــــــــ  

                                                                             

 1442/الحواالت المخصومة / من حـ1500000         

                           الى مذكورٌن 

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة / حـ81000               
  44232/عمولة الحواالت المخصومة / حـ12000              

  4482/م أتصال مستردة /   حـ8000              

  1437/حسابات جارٌة مدٌنة / حـ1399000          

 قٌد الخصم                              
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 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من ح1500000          10/4

 1442/الحواالت المخصومة /الى ح1500000                             

 قٌد االرسال                              

  1968/الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /من ح1500000        10/4

  2968/مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /الى ح1500000                 

 القٌد المتقابل                         

 2968/مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /من ح1500000         28/8

 1968/ الحواالت المخصومة المرسلة للفروع / الى ح1500000                        

 
 :-سجبلت فرع كرببلء- 2

  1443/ سندات القبض / من ح1500000        15/4

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /الى ح1500000                   

 قٌد استبلم الحواالت           

 2516/ حسابات جارٌة دائنة شركات /حمن 1500000         27/8

 1443/سندات القبض / الى ح1500000                              

 قٌد تسدٌد المبلػ من الحساب الجاري                      
 

 قطع مصرؾ الرافدٌن فرع الكرادة كمبٌالة لزبونة الشركة االسوار 28/9/2006 فً /مثال

التجارٌة مسحوبة على شركة الفٌحاء الزبون لدى مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة علما ان مبلػ 

 ووافق 1/4/2007 وتستحق الدفع فً 1/9/2006 ملٌون دٌنار مإرخة فً 3الكمبٌالة 

 دٌنار  (10000)دٌنار ومصارٌؾ اتصال  (24000) سنوٌا وعمولة %12المصرؾ بفائدة 

  تم ارسال الكمبٌالة بموجب اشعار مدٌن الى فرع البصرة 3/1/2007

  استلم فرع البصرة الكمبٌالة مرفقة مع االشعار المدٌن وتم اببلغ المدٌن بذلك 10/1/2007

 سددت شركة الفٌحاء مبلػ الكمبٌالة من حسابها الجاري الدائن لدى فرع البصرة 1/4/2007فً 

 وتم اببلغ فرع الكرادة بموجب اشعار دائن 

  استلم فرع الكرادة اشعار مدٌن واجري البلزم 2007 /4/4

  اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرعً الكرادة والبصرة /المطلوب 

 :-سجبلت فرع الكرادة 

 31/12/2006 ←  28/9/2006الفائدة االولى 

  ٌوم 95=3+31+30+31

3000000 Xــــــــــــ X دٌنار 95000=ــــــــــــــ    

 31/3/2007    ←    1/1/2007فً = الفائدة الثابتة 

  ٌوم 92=31+28+31+2    

  دٌنار 92000=ـــــــــــــX ــــــــــ3000000X=الفائدة 
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 1442 / الحواالت المخصومة / من حـ3000000         

                                     الى مذكورٌن 

 (الفائدة االولى )   44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة /حـ95000                 

 44232/عمولة الحواالت المخصومة /حـ24000                   

 (الفائدة الثانٌة)       2662/اٌراداة مستلمة مقدما /حـ92000                    

  4482/م اتصال مستردة /حـ10000                    

 1436/حسابات جارٌة مدٌنة /حـ2779000                 

 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من ح3000000       3/1/2006

 1442/الحواالت المخصومة /الى ح3000000                           

 

  1968/حواالت مخصومة مرسلة للفروع /من ح3000000      3/1/2006

 2968/مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /الى ح3000000                           

 
 

                                           سجبلت فرع البصرة 

 1443/سندات القبض /من ح3000000        10/1/2007

  163/حسابات مدٌنة متبادلة / الى ح3000000                               

 

                                                                                         2516/حسابات جارٌة مدٌنة  /من ح3000000       1/4/2007

 1443/سنداة القبض /الى ح3000000                              

 
                                     سجبلت فرع الكرادة 

 مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفرع /ح3000000        2/4/2007

 1968/الحواالت المخصومة المرسلة للفروع /الى ح3000000                                 

 

 2662/أٌرادات مستلمة مقدما /من ح92000         2/4/2007

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة /الى ح92000                         

 
 

 :- اشارة الى المعلومات الواردة فً المثال السابق افرض ما ٌلً /مثال

    رفضت شركة الفٌحاء تسدٌد مبلػ الكمبٌالة وتم اعادتها الى فرع الكرادة 4/2007 /1فً 

  استلم فرع الكرادة الكمبٌالة ولعدم وجود رصٌد فً حساب شركة االسوار لم 4/2007 /2فً 

 ٌتمكن المصرؾ من تحصٌل المبلػ 
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( 20000)   تم تقدٌم شكوى لدى المحاكم حٌث بلؽت مصارٌؾ االحتجاج 4/2007 /6فً - 

 دٌنار سددت بصك من قبل المصرؾ 

   سددت شركة االسوار كافة المستحقات المالٌة المترتبة علٌها لصالح 5/2007 /7فً - 

  سنوٌا % 15المصرؾ نقدا علما ان المصرؾ ٌحتسب فوائد تؤخٌرٌه بنسبة  

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرعً الكرادة والبصرة /م

 /الحل
 سجبلت فرع البصرة    

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من حـ3000000                            

 1443/سندات القبض / الى حـ3000000                                   

 
 سجبلت فرع الكرادة 

 1691/مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد /من حـ3000000        4/2007 /2فً 

 163/ حسابات مدٌنة متبادلة / الى حـ3000000                                  

 

 163/اٌرادات مستلمة مقدما /من حـ92000       4/2007 /2فً 

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة / الى حـ92000                            

 

 3365/ الخدمات القانونٌة / من ح20000      4/2007 /6فً 

 2563/الصكوك المسحوبة على المصرؾ / الى ح20000                                 

 

 ٌوم36=6+30  =5/2007 /7الى ←   4/2007 /1      الفائدة من  فً 5/2007 /7فً 

        3000000X        X=           45000 دٌنار 

 

 181/النقد فً الصندوق / من حـ3065000               

                              الى مذكورٌن 

 44231/فوائد الكمبٌاالت والحواالت المخصومة / حـ45000                      

 3365/الخدمات القانونٌة / حـ20000                      

 1691/مدٌنو دٌون متؤخرة التسدٌد / حـ3000000                  

 

 2968/ مقابل الحواالت المخصومة المرسلة للفروع / من ح3000000        7/5

 1968/الحواالت المخصومة المرسلة للفروع / الى ح3000000                    
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 الحواالت
هً أمر ؼٌر معلق على شرط صادر من الساحب الى المسحوب علٌة بان ٌدفع : الحوالة

أو ألمرة مبلػ معٌن من النقود فً زمان ومكان معٌنٌن او قابل  (المستفٌد)الشخص الثالث 
للتعٌٌن وعملٌة التحوٌل او الحواالت هً خدمة تقدمها المصارؾ لزبائنها ولكافة المواطنٌن 

 فً التحوٌل (السرعة)عامل الوقت - 1لؽرض تسهٌل اعمالهم باالستفادة من   
 تجنب مخاطر فقدان النقود - 2
 

 :-الحواالت الداخلية
 وهً الحواالت التً ٌكون مكان انشائها ومكان ادائها داخل البلد 

– من الشروط الواجب توافرها في الحواالت الداخلية - 
 مكان انشائها ومكان ادائها داخل البلد -1
 ان ٌكون مبلؽها بالدٌنار العراقً - 2
 تستحق الدفع عند االطبلع - 3
 
 

                                     وتقسم الحواالت الداخلية  
  :-(المبيعة)الحواالت الداخلية المباعة - أ

قٌام المصرؾ بتحوٌل مبلػ معٌن من النقود بتارٌخ طلب شخص معٌن الى شخص آخر او ألمر 
طالب التحوٌل فً مدٌنة اخرى سواء كان التحوٌل برٌدٌا او هاتفً او حوالة بصك حٌث ٌستوفً 

المصرؾ عمولة وكافة المصارٌؾ التً تترتب على التحوٌل من طالب التحوٌل مضافا الٌها 
الحوالة وٌقوم بؤرسال اشعار دائن بمبلػ الحوالة الى الفرع الثانً فً مدٌنة المستفٌد لتسلٌم المبلػ 

 الى المستفٌد
 

 :-المعالجات القيدية
 مصارٌؾ االتصال+العمولة +عند استبلم مبلػ الحوالة :- الفرع االول -أ

 حساب جاري ,  النقدٌة فً الصندوق /                   من حـ

                               الى مذكورٌن 

 2564/الحواالت الداخلٌة المباعة /                              حـ

 4431/ عمولة الحواالت الداخلٌة /                               حـ

 4482/أتصال مستردة .  م/                                حـ

 
 ٌقوم الفرع بؤرسال اشعار دائن بمبلػ الحوالة الى الفرع الثانً- 2

 2564/ الحواالت الداخلٌة المباعة /                        من حـ

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /                                 الى حـ
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 عند استبلمة االشعار الدائن المرسل من فرع االول :- الفرع الثانً - ب

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /                        من حـ

  2561/حواالت الفروع المسحوبة على المصرؾ /                                 الى حـ

 
وٌتم اببلغ المستفٌد لؽرض مراجعة المصرؾ الستبلم مبلػ الحوالة وعند مراجعة المستفٌد 

 وتسلٌمة المبلػ ٌتم تسجٌل القٌد التالً  

 2561/حواالت الفروع المسحوبة على المصرؾ /                    من حـ

 حساب الجاري , النقد فً الصندوق /                           الى حـ

 
 

مبلٌٌن دٌنار  (5)  طلب احد زبائن مصرؾ الرافدٌن فرع االمٌر تحوٌل مبلػ 1/3 فً /مثال

ٌدفع ألمره فً بؽداد لدى مصرؾ الرافدٌن فرع الشورجة ووافق الفرع واستوفى عمولة بمبلػ 
دٌنار ومن ثم تسدٌد المبلػ من حسابه الجاري الدائن لدى  (5000)  واجور برٌد بمبلػ 0,004

 . المصرؾ 

   ارسل فرع االمٌر اشعار دائن بمبلػ الحوالة الى فرع الشورجة2/3

   استلم فرع الشورجة االشعار الدائن المرسل من فرع االمٌر 3/3

 فً تارٌخه راجع الزبون مصرؾ الشورجة واستلم المبلػ نقدا 

  اجراء المعالجات القٌدٌه فً فرعً االمٌر والشورجة/المطلوب 

 
 :-فرع االمير- أ

 2517/حسابات جارٌة دائنة خاص افراد /  من حـ5025000            1/3

                                       الى مذكورٌن 

 4431/عمولة الحواالت الداخلٌة /حـ20000                              

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة /حـ5000                                

 2564/الحواالت الداخلٌة المباعة /حـ5000000                          

 

 2564/الحواالت الداخلٌة المباعة /من حـ5000000         2/3

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من حـ5000000                              

 
 :-فرع الشورجة- ب

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من حـ5000000               3/3

 2561/حواالت الفروع المسحوبة على المصرؾ / الى حـ5000000                        

 

   2561/حواالت الفروع المسحوبة على المصرؾ /من حـ5000000                 3/3

 181/النقد فً الصندوق /الى حـ5000000                              
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  :-(المشتراة)الحواالت الداخلية المبتاعة - ب
هً عبارة عن صكوك مقدمة للمصرؾ من قبل زبائنه لؽرض صرفها وتسلٌم قٌمتها وتكون هذه 

الصكوك مسحوبة على فروع المصرؾ فً المدن االخرى حٌث ٌقوم المصرؾ بابتٌاعها لقاء 
 .عمولة وان مصارٌؾ اخرى ٌتم خصمها من مبلػ الحوالة وٌسدد للصافً الزبون

 :-المعالجات القيدية 
عند ابتٌاع الصك من قبل المصرؾ ٌقوم المصرؾ بخصم العمولة وكافة : الفرع االول - أ

المصارٌؾ من اصل الصك وٌتم ارسال الصك الى فرع المصرؾ المسحوب علٌة الصك بعد 
 حجزه هاتفٌا 

 1445/الحواالت الداخلٌة المبتاعة/              من حـ

                            الى مذكورٌن

 4431/عمولة الحواالت الداخلٌة /                        حـ

 4482/اتصال مستردة .  م/                         حـ

  دائنة –حسابات جارٌة مدٌنة /                         حـ

                                       وٌتم حجز مبلػ الصك هاتفٌا
 عند ارسال الحوالة الى الفرع الثانً بموجب اشعار مدٌن - 2

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /               من حـ

 1445/الحواالت الداخلٌة المبتاعة/حـ                          الى 

 : الفرع الثانً- ب
 عند حجز مبلػ الصك هاتفٌا فٌتم خصم المبلػ من الحساب الجاري للساحب - 1

  دائنة –حسابات جارٌة مدٌنة /                       من حـ

 25192/الشٌكات المحجوزة هاتفٌا /                              الى حـ

 
 عند استبلم الصك واالشعار المدٌن المرفق ٌتم تسجٌل المبلػ لصالح المرسل - 2

 25192/الشٌكات المحجوزة هاتفٌا /                   من حـ

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /                            الى حـ

 

( 3)    قدم احد زبائن مصرؾ الرافدٌن فرع الؽري الى المصرؾ صك بمبلػ 1/6 فً /مثال

ملٌون دٌنار مسحوب على الشركة العامة لتجارة الحبوب فً بؽداد والتً لدٌها حساب جاري 
لدى مصرؾ الرافدٌن فرع المنصور وطلب اضافة مبلؽة الى حسابة الجاري المدٌن لدى الفرع 

( 0,02)ووافق المصرؾ على االبتٌاع بعد حجزة هاتفٌا واستوفى المصرؾ عمولة بنسبة 
 دٌنار  (3000)واجور برٌدٌة 

  ارسل الفرع الصك مرفق بؤشعار مدٌن الى فرع المنصور 2/6

  استلم فرع المنصور الصك مرفق بؤشعار مدٌن واجري البلزم 4/6

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت كبل الفرعٌن /المطلوب 
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 :فرع الؽري - أ

 1445/الحواالت الداخلٌة المبتاعة/من ح3000000            6 /1

                                         الى مذكورٌن 

 4431/عمولة الحواالت الداخلٌة / ح60000                           

 مصارٌؾ اتصال مستردة / ح3000                            

 1437/حسابات جارٌة مدٌنة خاص افراد / ح2937000                       

 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من ح3000000            2/6

 1445/الحواالت الداخلٌة المبتاعة/الى ح3000000                            

 :فرع المنصور - ب

 251/حسابات جارٌة دائنة  /من ح3000000             1/6

 25192/الشٌكات المحجوزة هاتفٌا / الى ح3000000                       

                       قٌد استبلم مكالمة هاتفٌة لحجز مبلػ صك 
 

 25192/الشٌكات المحجوزة هاتفٌا /من ح3000000            4/6

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /الى ح3000000                      

 
 

  :-قسم التحويل الخارجي
التحوٌل الخارجً عملٌة مبادلة عملة محلٌه بعملة اجنبٌة وٌكون التحوٌل اما صادرا من 

 المصرؾ الى خارج العراق او واردا  الى المصرؾ من الخارج وٌشمل التحوٌل الخارجً 
 بٌع وشراء العمبلت االجنبٌة - 1
 الحواالت الخارجٌة - 2
 الشٌكات السٌاحٌة للمسافرٌن - 3
 االعتمادات المستندٌة-4
 
 
 :- بيع وشراء العمالت االجنبية- 1

ٌتم شراء العمبلت االجنبٌة من االسواق المحلٌة او المصارؾ او االسواق الخارجٌة وتقوم 
 المصارؾ بهذه الوظٌفة لؽرض تقدٌم خدمات للؽٌر والحصول على االٌرادات 

 :شراء العمبلت االجنبٌة - أ
عند شراء المصرؾ الرئٌسً للعمبلت االجنبٌة بسعر اقل من سعر الصرؾ المحدد من قبل - 1

 المصرؾ فانه الفرق بٌن سعر الشراء وسعر الصرؾ ٌعتبر اٌرادا للمصرؾ حٌث ٌكون القٌد 
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 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /          من حـ

                      الى مذكورٌن 

 4413/ أٌراد بٌع وشراء العمبلت االجنبٌة /             حـ

                الشراء من المصارؾ او السوق المحلٌة 181/النقد فً الصندوق /              حـ

     الشراء من المصارؾ الخارجٌة 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة /               حـ

 
 فً حالة الشراء بسعر مقارب السعر لصرؾ المحدد من قبل المصرؾ - 2

 186/ اوراق نقدٌة اجنبٌة /                 من ح

 181/النقد فً الصندوق/                       الى ح

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة /                     او    ح

 عند تجهٌز فروع المصرؾ بهذه العمبلت االجنبٌة بسعر الصرؾ المعتمد من قبل المصرؾ -3

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /                من ح

 187/اوراق نقدٌة اجنبٌة /                         الى ح

 
 عند اعادة العمبلت االجنبٌة الى الفرع الرئٌسً - 4

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /                 من ح

  163/حسابات مدٌنة متبادلة /                        الى ح

 
 :فً حالة بٌع العمبلت االجنبٌة - ب

سعر ) (تحقٌق اٌراد)عند بٌع العمبلت االجنبٌة الى الزبائن بسعر اعلى من سعر المصرؾ 
 (السوق اعلى من سعر الصرؾ

 181/النقد فً الصندوق /                     من حـ

                            الى مذكورٌن 

 4413/اٌراد بٌع وشراء العمبلت االجنبٌة /                          حـ

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /                           حـ

 
عند أعادة تقٌٌم العمبلت االجنبٌة من قبل المصرؾ بٌن فترة واخرى على ضوء اسعار - ج

 :السوق 
اذا كان سعر السوق اكثر من سعر العملة االجنبٌة فً المصرؾ فان المصرؾ ٌقوم برفع - 1

 سعر العمبلت لٌكون مساوٌا لسعر السوق والفرق ٌسجل اٌرادا للمصرؾ بالقٌد التالً 

 186/االوراق النقدٌة االجنبٌة /من ح

 441/اٌراد العمبلت االجنبٌة /                            الى ح

 4413/                                   اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها 
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اذا كان سعر السوق اقل من سعر العملة االجنبٌة لدى المصرؾ فان المصرؾ ٌقوم بتخفٌض - 2
سعر العملة االجنبٌة لٌكون مساوٌا لسعر السوق والفرق ٌكون تخفٌضا من ارباح هذه العمبلت 

 وبالقٌد التالً 

 441/اٌراد العمبلت االجنبٌة /            من ح

 4413/اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /                ح

 186/االوراق النقدٌة االجنبٌة /                           الى ح

 /مبلحظة
 التعدٌل الذي ٌجرٌه المصرؾ على اسعار العمبلت ٌسري على كافة الفروع 

 

بلػ  (الدوالر)   كان رصٌد مصرؾ الرافدٌن الرئٌسً من العمبلت االجنبٌة 1/6/2005: مثال

 دٌنار (5040000)دوالر بمبلػ اجمالً  (4500)

دٌنار عراقً من السوق  (17329000)بمبلػ اجمالً $ (15500)  اشترى المصرؾ 2/6

 .المحلً 

 من قبل الفرع الرئٌسً $ (7500)  تم تجهٌز فرع الشورجة ب8/6

 دٌنار للدوالر الواحد نقدا  (1125)بسعر $ (6500)  باع الفرع الرئٌسً 12/6

 دٌنار للدوالر الواحد نقدا  (1123)بسعر $ (3500)  باع فرع الشورجة 20/6

 الى فرع الكرادة $ (2500)  جهز فرع الشورجة 24/6

 دٌنار فً السجبلت وفروعه  (1125)  قرر الفرع الرئٌسً تعدٌل سعر الدوالر الى 28/6

 تسجٌل القٌود البلزمة فً سجبلت الفرع الرئٌسً وفرع الشورجة: المطلوب 

 /الحل
  دٌنار للدوالر الواحد فً السجبلت   1120= 4500 ÷5040000    1/6/2005

 دٌنار سعر الشراء للدوالر الواحد من السوق 1118=15500 ÷17239000  1/6/2005

 المحلً 

                 15500 X1120= 17360000 دٌنار قٌمة الدوالرات المشترات بسعر 

 المصرؾ 

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /من ح17239000              

                               الى مذكورٌن 

 4413/اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /حـ31000                          

 181/النقد فً الصندوق /حـ17329000                      

 

8/6/     7500X 11200 =8400000المجهزٌن الدوالرات الى فرع الشورجة   

 163 / حسابات مدٌنة متبادلة /من ح8400000                      

 186/االوراق النقدٌة االجنبٌة /الى ح84000000                             

12/6    6500X1125=7312500 دٌنار الدوالرات المباعة بسعر السوق      

           6500X 1120=7280000 دٌنار الدوالرات المباعة بسعر الصرؾ     
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 181/النقد فً الصندوق / من حـ7312500         

                         الى مذكورٌن 

 4413/اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشراءها /حـ32500                      

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /حـ7280000                   

 

المجهز )–المشترات +رصٌد اول الشهر  = 20/6   رصٌد المصرؾ من الدوالر لؽاٌة 28/6

-155000+4500                                             =(المباعة +للفروع 
(7500+6500) 

  دوالر 6000=20000-14000                                                         =

6000X 1125=6750000 دٌنار قٌمة الدوالر المتبقٌة بالسعر الجدٌد  

6000X1120=6720000 دٌنار قٌمة الدوالر المتبقٌة بسعر المصرؾ  

  دٌنار الفرق بٌن السعرٌن 30000=6750000-6720000

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /من حـ30000                     

 4413/اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها / الى حـ30000                       

 
 :فرع الشورجة 

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة / من حـ8400000             8/6

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / الى حـ8400000                           

 

20/6    3500X1123=3930500 دٌنار قٌمة الدوالر المباعة    

           3500X  1120=3920000 دٌنار قٌمة الدوالر المباعة بسعر الصرؾ    

 181/النقد فً الصندوق / من حـ3930500           

                              الى مذكورٌن 

 4413/اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /حـ10500                        

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /حـ3920000                     

 

24/6        2500X1120=2800000 دٌنار المجهز الى فرع الكرادة 

 163 /حسابات مدٌنة متبادلة /من حـ2800000                

 186 / اوراق نقدٌة اجنبٌة / الى حـ2800000                     

 

المباع )–المجهز الى الفرع الرئٌسً =  الرصٌد المتبقً فً سجبلت فرع الشورجة 2 /28

 (المجهز الى فرع الكرادة +
  دوالر 1500(= 3500+2500-)7500                       

 الفرق اٌراد =  السعر المصرفً –سعر السوق 
 دٌنار الفرق 5=1125-1120
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1500X 5=7500دٌنار اٌراد المصرؾ الشورجة  

 

 186 /اوراق نقدٌة اجنبٌة /  من حـ7500          

 4413 / اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها / الى حـ7500                   

 
 

 2 /مثال 

( 3900)   كان رصٌد الجنٌة االسترلٌنً فً سجبلت مصرؾ الرافدٌن الرئٌسً 1/4/2008

دوالر  (4000)دٌنار للجنٌة الواحد فٌما بلػ رصٌد الدوالر  (2100)جنٌة بسعر الصرؾ البالػ 
 دٌنار  (4400000)بقٌمة اجمالٌة 

دٌنار من احد البنوك  (25410000)جنٌة بمبلػ اجمالً  (12100)  اشترى المصرؾ 4 /3

 الخارجٌة 

 جنٌة استرلٌنً من قبل المصرؾ الرئٌسً  (7800)  تم تجهٌز فرع البصرة ب6/4

 دٌنار للجنٌة الواحد نقدا  (2150)جنٌة بسعر  (5400)  باع فرع البصرة 11/4

   اعاد فرع البصرة نصؾ المتبقً من الجنٌهات الى الفرع الرئٌسً 19/4

 دٌنار نقدا من السوق المحلً  (1050)دوالر بسعر  (12000) اشترى الفرع الرئٌسً 22/4

  نظرا النخفاض سعر الجنٌة فً السوق المحلً تقرر ان ٌكون سعره فً سجبلت 27/4

 دٌنار فً سجبلت الفرع الرئٌسً وباقً الفروع  (2000)المصرؾ مساوٌا لسعر السوق البالػ 

  اثبات القٌود البلزمة فً سجبلت الفرع الرئٌسً وفرع البصرة /المطلوب 

 الفرع الرئٌسً 

 دٌنار سعر الشراء للجنٌة الواحد وهو 2100=12100 ÷25410000    4/2008 /3

 ٌساوي سعر الصرؾ

 186/ اوراق نقدٌة اجنبٌة /من حـ25410000 

 187 / النقد لدى المصارؾ الخارجٌة / الى حـ25410000     

 

6/4       7800X 2100 =16380000 دٌنار المجهز الى البصرة  

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /  من حـ16380000            

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /الى حـ16380000                     

 
 

    جنٌة لدى فرع البصرة 2400=7800-5400    19/4

    دٌنار قٌمة المعادة X 2100=2520000   جنٌة 1200=2 ÷2400     

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة / من حـ2520000          

 163/ حسابا مدٌنة متبادلة / الى حـ2520000                  
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  دٌنار سعر الدوالر الواحد لدى المصرؾ 1100=4000÷4400000     22/4

           12000X 1050=12600000 دٌنار قٌمة الدوالرات المشترات   

          12000X 1100 = 13200000 دٌنار قٌمة الدوالرات بسعر الصرؾ      

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة / من حـ13200000              

                                   الى مذكورٌن 

 4413/ اٌراد بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /حـ600000                           

 181/ النقد فً الصندوق /حـ12600000                         

 

+ المشترات + رصٌد اول الشهر =     رصٌد المصرؾ الرئٌسً من الجنٌة االسترلٌنً 27/4

  (المجهز للفروع) –المعاد من الفروع 
  جنٌة المتبقً 9400=12100+1200-7800+ 3900

9400X 2100=19740000دٌنار قٌمة الجنٌة بسعر الصرؾ   

9400X 2000=18800000 (السعر المقرر)  دٌنار قٌمة الجنٌة بسعر السوق  

   دٌنار قٌمة االنخفاض االجمالً بالجنٌة 940000=19740000-18800000
 

 4413 / ارباح بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /من حـ940000            

 186/ اوراق نقدٌة اجنبٌة / الى حـ940000                     

 :سجبلت فرع البصرة 

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة /من حـ16380000        6/4

 163 /حسابات مدٌنة متبادلة / الى حـ16380000                 

 

11/4     5400X 2150= 11610000 دٌنار قٌمة الجنٌهات المباعة  

 181/ النقد فً الصندوق /من حـ11610000       

                              الى مذكورٌن 

 4413/ارباح بٌع العمبلت االجنبٌة وشرائها /حـ270000                   

 186/ اوراق نقدٌة اجنبٌة /حـ11240000                

 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /من حـ2520000          19/4

 186/ اوراق نقدٌة اجنبٌة / الى حـ252000                         

 

  جنٌة 1200=        الرصٌد المتبقً فً فرع البصرة 27/9

  دٌنار االنخفاض للجنٌة الواحد 100=2100-2000             

             1200X 100 =120000 دٌن قٌمة االنخفاض  

 4413/ ارباح بٌع وشراء العمبلت االجنبة / من حـ120000                

 186/اوراق نقدٌة اجنبٌة / الى حـ120000                           



 اٌاد عادل الفٌاض     حافظ خضٌر عباس  المحاسبة المتخصصة

76 
 

  :الحواالت الخارجية
أي التحوٌل من الخارج والٌة من خبلل مبادلة العملة المحلٌة بعملة اجنبٌة وتقسم الحواالت 

 الخارجٌة الى نوعٌن 

 2572/الحواالت الخارجية المباعة - أ

أي تسلٌم نقود محلٌة الى المصرؾ لؽرض تحوٌلها الى عملة اجنبٌة تسلم فً البلد المحول الٌة 
المبلػ وٌنشؤ هذا النوع من الحواالت عند تحوٌل مدخوالت االجانب والعرب من افراد وشركات 

العاملٌن فً العراق الى بلدانهم او ذوٌهم وتتم بحوالة برٌدٌة او برقٌة او امر دفع وتكون 
 المعالجات القٌدٌة كما ٌلً 

 
عند تقدٌم طلب التحوٌل ٌتم استٌفاء المعادل للعملة االجنبٌة المطلوب تحوٌلها بالدٌنار العراقً - 1

 مضافا الٌه العموالت والمصروفات االخرى بموجب القٌد التالً 

 181/النقد فً الصندوق /                 من حـ

                            الى مذكورٌن

 4431/عمولة الحواالت الخارجٌة /                           حـ

 448/اتصال مستردة . م/                             حـ

 2572/الحواالت الخارجٌة المباعة /                            حـ 

 .....      عن اصدار حوالة خارجٌة مباعة تستحق االداء فً 
 
 ٌتم تنظٌم امر الدفع وٌرسل الى المصرؾ المرسل فً الخارج وبالقٌد التالً - 2

 2572/الحواالت الخارجٌة المباعة /                من حـ

 2541/حسابات مصارٌؾ خارجٌة مع الصرؾ /                     الى حـ

 

 /مالحظة 
اذا كان الفرع ؼٌر مخول بالتحوٌل او لٌس له اتصال مباشر مع المصارؾ الخارجٌة فٌقوم 

بتوسٌط حسابات مدٌنة متبادلة بدال من المصارؾ الخارجٌة حٌث ٌمثل الحسابات المدٌنة 
 المتبادلة الفرع الرئٌسً الذي ٌقوم بتحوٌل الى المصارؾ الخارجٌة 

 /مثال 
  راجع احد المواطنٌن االردنٌٌن مصرؾ الرافدٌن فرع المنصور وطلب تحوٌل مبلػ 1/8

دٌنار عراقً الى عمان بالدٌنار االردنً ووافق الفرع بعد استٌفاء عمولة بنسبة  (8000000)
  دٌنار وتم استبلم كافة المبلػ نقدا 10000 واجور برٌد 0,005

     تم ارسال امر الدفع الى المرسل فً عمان 2/8

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع المنصور /المطلوب 

1/8    8000000x دٌنار العمولة 40000=ــــــــ  
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 181/النقد فً الصندوق /من حـ8050000                  

                              الى مذكورٌن 

 عمولة الحواالت الخارجٌة / حـ40000                         

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة / حـ10000                        

 2572/الحواالت الخارجٌة المباعة / حـ8000000                    

 

 2572/الحواالت الخارجٌة المباعة / من حـ8000000      2/8

 2541/حسابات مصارٌؾ خارجٌة مع المصرؾ / الى حـ8000000               

 
 :-الحواالت الخارجية المبتاعة -ب

هً عبارة عن صكوك اجنبٌة او صكوك مسافرٌن مسحوبة على مصارٌؾ خارجٌة ٌتم شرائها 
من قبل المصرؾ المحلً بسعر الشراء المقرر بالدٌنار العراقً بعد التؤكد من صحتها وصحة 

 (الصك )المستفٌد حٌث ٌتم احتساب العمولة ومصارٌؾ االتصال ٌتم خصمها من مبلػ الحوالة 
 والباقً اما ٌصرؾ نقدا او ٌضاؾ الى حساب الجاري للمستفٌد لدى المصرؾ وبالقٌد التالً 

             من  مذكورٌن 

 1446/الحواالت الخارجٌة المباعة /               حـ

 4432/عمولة الحواالت الخارجٌة /                 حـ

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة /                حـ

 النقد فً الصندوق حسابات جارٌة /                  الى حـ

 
ثم ٌتم ارسال الحوالة الى المرسلٌن فً الخارج بموجب استمارة خاصة مرفقة مع اشعار مدٌن 

 وعند استبلم االشعار من قبل المراسل فً الخارج ٌتم التسجٌل 

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ /                  من حـ 

 1446/الحواالت الخارجٌة المبتاعة/                       الى حـ

 

فرع الرشٌد وقدم صك بالدوالر / راجع احد المواطنٌن مصرؾ الرافدٌن 21/4/2010 فيمثال

 الؾ دوالر مسحوب على مصرؾ المشرق اللبنانً وبعد التحقق من صحة الصك 30بمبلػ 
 15000 ومصارٌؾ اتصال 0,005وافق المصرؾ على الشراء حٌث تم خصم عمولة بنسبة 

 1200دٌنار وتم تسدٌد صافً المبلػ الى المواطن نقدا علما ان سعر الدوالر لدى المصرؾ ٌبلػ 
 دٌنار عراقً 

      تم ارسال الحوالة الى المصرؾ المرسل فً بٌروت بموجب اشعار مدٌن 22/4

  اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت الفرع الرئٌسً /المطلوب 
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21/4       

 1446/الحواالت الخارجٌة المبتاعة/ من حـ36000000    

                          الى مذكورٌن 

 4432/عمولة الحواالت الخارجٌة / حـ180000            

  4482/مصارٌؾ اتصال مستردة / حـ15000                

 181/النقد فً الصندوق / حـ35805000           

22/4       

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ /من حـ36000000  

 1446/الحواالت الخارجٌة المبتاعة/ الى حـ36000000       

 
 :- الشيكات السياحية للمسافرين 

هً عبارة عن صكوك معدة ومطبوعة وفق نماذج خاصة ٌزود بها المسافر لؽرض استخدامها 
فً سفرة فً الخارج حٌث تعتبر بمثابة عملة اجنبٌة بحوزته ٌمكن صرفها فً أي بلد حسب 

االعراؾ المصرفٌة وهً سهلة التداول ٌتوفر فٌها عنصر الثقة واالمان حٌث انها مضمونه الدفع 
 من جانب وال ٌمكن صرفها اال بعد توقٌع المستفٌد علٌها بتوقٌع ثانً 

 :-في سجالت االدارة العامة - أ

عند استبلم االدارة العامة للمصرؾ لصكوك المسافرٌن ٌتم احتساب قٌمتها بالدٌنار العراقً - 1
 وٌسجل قٌد متقابل االؼراض الرقابة والسٌطرة 

 1974/ شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ /             من ح

 2974/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ /                 الى ح

 
 عند تجهٌز احد فروع المصرؾ بكمٌة من الشٌكات المسافرٌن عكس القٌد المتقابل - 2

 2974/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ /                    من ح

 1974/شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ /                               الى ح

 
 عند استبلمها لؤلشعار الدائن مع الجدول المرسل منت الفرع ٌتم تسجٌل القٌد التالً - 3

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /                 من ح

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة /                         الى ح

عند صرؾ هذه الصكوك فً الخارج تقوم المصارؾ الخارجٌة التً قامت بصرؾ قٌمة تلك - 4
الصكوك بؤعادتها الى المصرؾ المحلً الذي باعها بموجب اشعار مدٌن مرفق مع الشٌكات 

 المصروفة وبعد التؤكد من صحتها ٌتم تسجٌل القٌد التالً 

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة /               من ح

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع الصرؾ /                         الى ح
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 :-في سجالت الفرع - ب
 عند استبلم الفرع للشٌكات المسافرٌن ٌتم تسجٌل القٌد المتقابل التالً وبالدٌنار العراقً  -1

 1975/صكوك المسافرٌن بحوزة الفرع /                من ح

 2975/مقابل صكوك المسافرٌن بحوزة الفرع /                       الى ح

 
 عند بٌع صكوك المسافرٌن الى المواطنٌن ٌقوم المصرؾ باستٌفاء عمولة             -2

 181/النقد فً الصندوق /               من حـ

                       الى مذكورٌن 

 4432/عمولة الحواالت الخارجٌة /                       حـ 

 2574/ شٌكات المسافرٌن المباعة /                        حـ

 ٌتم عكس القٌد المتقابل بمبلػ الشٌكات المباعة -3

 2975/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع /                      من حـ

 1975/شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع /                         الى حـ

 
ٌقوم الفرع بتنظٌم جدول بتفاصٌل الشٌكات المباعة وٌرسل الى االدارة العامة للمصرؾ مرفق -4

 بؤشعار دائن بالقٌد التالً 

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة /                   من حـ

 163/حسابات مدٌنة متبادلة /                             الى حـ

 

  استلمت االدارة العامة لمصرؾ الرافدٌن الرئٌسً صكوك مسافرٌن بالدوالر 10/6 /مثال

ملٌون دٌنار تم تسجٌلها فً  (40)االمرٌكً وتم احتساب قٌمتها بالدٌنار العراقً اذا بلؽت 
 السجبلت 

ملٌون دٌنار عراقً وقد  (18)  تم تجهٌز فرع البصرة بشٌكات مسافرٌن بما ٌعادل 15/6

 تسلمها الفرع فً نفس الٌوم 

ملٌون دٌنار عراقً كانت  (9)  بلؽت مبٌعات فرع البصرة من شٌكات المسافرٌن 20/6

 االؾ دٌنار وتم استبلم كافة المبالػ نقدا  (10)الؾ دٌنار واجور برٌد  (40)عمولتها المستحقة 

  ارسل فرع البصرة كشؾ تفصٌلً بالشٌكات المباعة مرفق بؤشعار دائن وأستلمه الفرع 22/6

 الرئٌسً فً نفس الٌوم 

  استلمت االدارة العامة لمصرؾ الرافدٌن الرئٌسً اشعار مدٌن من احد المصارؾ 10/7

مبلٌٌن عراقً مرفق مع الصكوك المصروفة وقد تم استقطاع المبلػ من  (7)التركٌة بمبلػ ٌعادل 
 الحساب الجاري لمصرؾ الرافدٌن الرئٌسً  لدٌهم 

  اجراء المعالجات القٌدٌة البلزمة فً سجبلت الفرع الرئٌسً وفرع البصرة /المطلوب 

 سجبلت االدارة العامة -أ

 1974/شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ / من ح40000000        10/6

 2974/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ / الى ح40000000                       
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 2974/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ /من ح18000000       15/6

 1974/شٌكات المسافرٌن بحوزة المصرؾ / الى ح18000000                        

 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / من ح9000000     22/6

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة / الى ح9000000                         

 

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة/ من ح7000000      10/7

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ / الى ح7000000                        

 
 :سجلت فرع البصرة -ب

 1975/شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع / من ح18000000          15/6

 2975/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع / الى ح18000000                         

 
 

 181/النقد فً الصندوق / من ح9050000         20/6

                            الى مذكورٌن 

 4432/عمولة الحواالت الخارجٌة / ح40000                          

 4482/اتصال مستردة . م/ ح10000                          

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة / ح9000000                      

 

 2574/شٌكات المسافرٌن المباعة / من ح9000000     22/6

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / الى ح9000000                  

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2975/مقابل شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع /من ح9000000          

 1975/شٌكات المسافرٌن بحوزة الفرع / الى ح9000000                

 
 

 :-االعتمادات المستندية 
هو عقد بٌن الزبون أو طالب فتح االعتماد ألؼراض استٌراد أو تصدٌر البضائع وبٌن المصرؾ 

ٌتعهد المصرؾ بموجب فتح اعتماد وبضمان مستندات تمثل بضاعه منقولة او معدة للنقل 
وبالنسبة للمصرؾ ٌتم التعامل بالمستندات فقط وال عبلقة له باالتفاق بٌن البائع والمشتري 

  (المصدر والمستورد)
 وتقسم االعتمادات المستندٌة الى 

 االعتمادات المستندٌة الصادرة لبلستٌراد-1
 االعتمادات المستندٌة الواردة للتصدٌر -2
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 :االعتمادات المستندية الصادرة لالستيراد -أ

وهً اعتمادات ٌقوم المصرؾ بفتحها بناء على طلب الزبائن لؽرض  (بسعر البٌع)ٌتم تسعٌرها 
استٌراد بضائع من خارج العراق وال ٌمكن الؽاإه اال بنفاذ المدة او موافقة االطراؾ ذات العبلقة 
وذلك لتعزٌز الثقة بالتعامل وٌشترط بالمستورد ان ٌكون من االطراؾ الموثوق بها ولدٌة حساب 

جاري لدى المصرؾ حٌث ٌقوم المصرؾ باستٌفاء التؤمٌنات وهً نسبة من قٌمة االعتماد 
 .اضافة الى العمولة ومصارٌؾ االتصال من الحساب الجاري للمستورد 

وٌقوم المصرؾ بمتابعة وصول مستندات الشحن من المصرؾ المرسل فً الخارج وتصل 
البضاعة اما بشحنة واحدة او عدة شحنات وتكون مطابقة للشروط المتفق علٌها ووفقا لشروط 

االعتماد المستندي لؽرض تثبٌت قٌمة المستندات فً سجبلت المصرؾ بالدٌنار العراقً ومتابعة 
 وصول االشعار المدٌن من المصرؾ الخارجً لؽرض تسوٌة العملٌات القٌدٌة المتعلقة باالعتماد

 
عند تقدٌم الزبون طلبا الى المصرؾ لفتح االعتماد المستندي ٌتم تدقٌق كافة الموافقات -1

واالولٌات الخاصة باالستٌراد او تحصٌل موافقة المصرؾ حٌث ٌتم استٌفاء التؤمٌنات والعمولة 
 وكافة المصارٌؾ االخرى من الحساب الجاري للمستورد 

 251/حسابات جارٌة دائنة/                   من حـ

                              الى مذكورٌن

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة /                             حـ

 4441/عمولة االعتمادات الصادرة وحواالتها /                              حـ

 4482/أتصال مستردة . م/                             حـ

 وفً نفس التارٌخ 
 بمبلػ االعتماد المستندي ألؼراض السٌطرة والرقابة  (نظامً)ٌتم تسجٌل قٌد متقابل -2

 1931/ التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة /               من حـ

 2931/ التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة /                  الى حـ

 
 :-عند ورود مستندات الشحن الى المصرؾ والتً تمثل البضاعة المشحونة مثل -3
 حوالة او وصل تسلم تتضمن أمر لدفع المبلػ من قبل المستورد -أ

 قائمة تجارٌة تتضمن تفاصٌل البضاعة المجهزة -ب
 بولٌصة الشحن وهً شهادة من الناقل للبضاعة -ج
 شهادة المنشؤ وتبٌن منشؤ البضاعة او البلد المصدر -د
 

          ٌتم تسجٌل القٌد التالً وبمبلػ مستندات الشحن الواردة 

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ إستٌراد /                من حـ

 2667/اعتمادات الفروع /                         الى حـ

 26671/                                   حساب االعتمادات 
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 فً نفس التارٌخ ٌتم عكس القٌد المتقابل وبمبلػ مستندات الشحن الوارد الى المصرؾ -4

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة /                 من حـ

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة /                     الى حـ

 
عند ورود االشعار المدٌن من المصرؾ المرسل فً الخارج بقٌمة مستندات الشحن الواصلة -5

 ٌتم تسجٌل قٌد بمبلػ مستندات الشحن لحساب المصرؾ الخارجً 

 26671/حسابات االعتمادات /                    من حـ

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة /                           الى حـ

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ /                               او حـ

 
ٌتم خصم مبلػ مستندات الشحن الواردة الى )عند تخلٌص مستندات الشحن من قبل المستورد -6

 بالقٌد التالً  (المصرؾ من التؤمٌنات والحساب الجاري للمستورد 
                    من مذكورٌن 

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات المستندٌة/                   حـ

 251/حسابات جارٌة دائنة /                    حـ

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ لبلستٌراد /                             الى حـ

 

ٌتم توسٌط حسابات مدٌنة متبادلة بدال من حسابات مصارؾ خارجٌة او النقد لدى /  1مبلحظة

المصارؾ الخارجٌة فً حالة عدم وجود تخوٌل الفرع المصرؾ او عدم وجود اتصال مباشر 
 مع المصارؾ الخارجٌة 

فً حالة عدم كفاٌة مبلػ التامٌن مع رصٌد الحساب الجاري لتسدٌد المبلػ مستندات /2مبلحظة 

الشحن فان الفرق ٌعنبر دٌون متاخرة التسدٌد بذمة الزبون المستورد وٌحتسب المصرؾ فوائد 
 على تلك الدٌون 

ٌتم عكس القٌد المتقابل بكامل مبلػ االعتماد اذا كان االعتماد المستندي على دفعة /3مبلحظة

واحدة اما اذا كان االعتماد على عدة شحنات فٌتم عكس القٌد المتقابل بمبلػ مستندات الشحن 
 الواردة للمصرؾ 

فً حالة زٌادة مبلػ االعتماد المستندي فان ذلك ٌتطلب تسجٌل قٌد متقابل بالزٌادة /4مبلحظة

وٌستوفً المصرؾ تامٌنات عن الزٌادة فً المبلػ االعتماد وعمولتة واي مصارٌؾ اخرى اما 
فً حالة تخفٌض مبلػ االعتماد المستندي وحسب موافقة كافة اطراؾ االعتماد فان المصرؾ 

ٌقوم بعكس القٌد المتقابل بمبلػ التخفٌض وٌتم اعادة التؤمٌنات  الخاصة بمبلػ التخفٌض الى 
 الحساب الجاري للمستورد 
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  قدمت شركت البٌادر التجارٌة طلبا الى مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة 16/2/2006 فً مثال

لفتح اعتماد مستندي الستٌراد معدات من االمارات من احدى الشركات االماراتٌة التً لدٌها 
 اشهر ووافق المصرؾ 4 دوالر امرٌكً ولمدة 200000حساب جاري مع بنك دبً وبمبلػ 

 واجور 0,001 من مبلػ االعتماد وعمولة االعتماد بنسبة %40حٌث تم احتساب تؤمٌنات بنسبة 
 دٌنار وتم خصم كافة المبالػ من الحساب الجاري الدائن الخاص بالشركة لدى 10000برٌد 

  دٌنار عراقً 1200المصرؾ علما ان سعر الدوالر المعتمد لدى المصرؾ هو 

 من قٌمة %30 وردت مستندات الشحن الى مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة وتمثل 25/4

 . االعتماد االجمالٌة مطابقة للمواصفات المطلوبة

  وردت مستندات الشحن الى مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة بالمتبقً من مبلػ االعتماد 28/5

 وصل اشعار مدٌن من بنك دبً موجه الى الدائرة الدولٌة فً مصرؾ الرافدٌن الرئٌسً 10/6

المطالبة بتسدٌد مبلػ االعتماد الكلً وتم التسدٌد وسجلت فٌه قٌمة مستندات الشحن على حساب 
 مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة بموجب اشعار مدٌن تم ارساله الٌه 

   استلم فرع البصرة االشعار المدٌن وبمبلػ االعتماد المستندي 6 /15

  راجعت شركة البٌادر مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة حٌث تم خصم المتبقً من الحساب 20/6

 الجاري للشركة لدى المصرؾ 

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت الفرع الرئٌسً وفرع البصرة /المطلوب 

 
 :سجبلت فرع البصرة - 1

           200000X 1200= 240000000 ًدٌنار عراق  

      240000000X التؤمٌنات 96000000=ـــــــــ   

      240000000Xدٌنار العمولة 240000=ـــــــــــ  

16/2 

 251/ حسابات جارٌة دائنة / من ح96250000     

                        الى مذكورٌن 

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / ح96000000                  

 4441/عمولة االعتمادات الصادرة وحواالتها / ح240000                     

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة /  ح10000                      

16/2 

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / من ح240000000       

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح240000000          

25/4 

240000000X دٌنار قٌمة سندات الشحن 72000000=ــــــــــ   
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 145 /مستندات الشحن بحوزة المصرؾ الستٌراد / من ح72000000          

 26671/حسابات االعتمادات / الى ح72000000                               

25/4    

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتماد المستندٌة الصادرة / من ح72000000      

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح72000000            

 

28/5    

   دٌنار المتبقً من مبلػ االعتماد 168000000 = 240000000-72000000   

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ لبلستٌراد / من حـ168000000            

 26671/االعتمادات / الى حـ 168000000                         

28/5 

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / من ح168000000          

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح168000000             

 

15/6 

 26671/حسابات االعتماد / من ح240000000                

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / الى ح240000000                       

20/6 

             من مذكورٌن 

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / ح96000000          

 251/حسابات جارٌة دائنة /ح144000000         

 145/مستندات الشحن بحوزت المصرؾ لبلستٌراد / الى ح240000000                       

 :- الفرع الرئٌسً

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / من ح240000000        10/6

 2541/حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ / الى ح240000000                         

 

    قدمت وزارة الصحة طلبا الى مصرؾ الرافدٌن الرئٌسً بفتح اعتماد 11/4/2008ف2ًمثال

 اشهر من المانٌا وحصلت 3ملٌون دٌنار لمدة  (100)مستندي الستٌراد اجهزة طبٌة بمبلػ ٌعادل 

 من قٌمة االعتماد باألضافه الى عمولة %35الموافقة حٌث سددت الوزارة تؤمٌنات اولٌة بنسبة 
دٌنار حٌث تم خصم كافة المبالػ من  (25000)دٌنار واجور برٌد  (100000)االعتماد 

 الحساب الجاري للوزارة لدى الفرع الرئٌسً 

  من مبلػ االعتماد %80 وردت مستندات الشحن الى المصرؾ وبنسبة 20/5

 طلبت الوزارة من مصرؾ الرافدٌن الرئٌسً الؽاء المتبقً من االعتماد بعد موافقة الجانب 1/6

 االلمانً على ذلك 
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وصل اشعار مدٌن من المصرؾ االلمانً الى الفرع الرئٌسً بقٌمة مستندات الشحن الواردة 4/6

 وتم التسدٌد 

راجعت الوزارة الفرع الرئٌسً بعد تخلٌص مستندات الشحن حٌث احتسب المصرؾ فائدة 7/6

دٌنار وتم تسدٌد المستحقات المالٌة الى المصرؾ من الحساب  (50000)االعتماد البالؽة 
 الجاري الخاص بالوزارة 

 اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت الفرع الرئٌسً /المطلوب 

11/4 

 2511/حسابات جارٌة دائنة قطاع حكومً / من حـ35125000              

                                      الى مذكورٌن 

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / حـ35000000                    

 4441/عمولة االعتمادات الصادرة وحواالتها / حـ100000                        

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة / حـ 25000                          

11/4 

 1931 /التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة/ من ح100000000            

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح100000000          

20/5 

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ لبلستٌراد / من ح80000000               

 26671/حسابات االعتماد / الى ح80000000                       

20/5 

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / من ح80000000             

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح80000000               

 

1/6 

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / من ح20000000            

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة /الى ح20000000                

4/6 

 26671/حسابات االعتمادات / من ح80000000             

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة / الى ح80000000                      

7/6 

                من مذكورٌن 

 2551/تؤمٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / حـ35000000              

 2511/حسابات جاري دائنة حكومً / حـ45050000              

                      الى مذكورٌن 

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ استٌراد / حـ80000000                      
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 4442/فوائد االعتمادات الصادرة وحواالتها / حـ50000                           

 

  16/2/2006على فرض نفس المعلومات الواردة فً  (1) باالشاره الى المثال رقم /مثال

( 50000) قدمت شركة البٌادر طلبا الى المصرؾ لزٌادة مبلػ االعتماد المستندي بمبلػ 1/3

دوالر امرٌكً ووافق المصرؾ حٌث تم استقطاع التامٌنات والعمولة بنفس النسبة المذكورة فً 
دٌنار تم خصم كافة المبالػ فً الحساب الجاري للشركة لدى  (5000)المثال واجور برٌد 

 المصرؾ 

  وردت مستندات الشحن بقٌمة االعتماد الكلٌة الى مصرؾ الرافدٌن فرع البصرة 30/5

  استلم فرع البصرة االشعار المدٌن وبمبلػ االشعار المستندي 15/6

  تم تخلٌص مستندات الشحن من قبل شركة البٌادر وقام فرع البصرة بتسوٌة كافة 20/6

دٌنار من الحساب  (100000)متعلقات االعتماد المستندي مع فائدة االعتماد المستندٌة البالؽة 
 ملٌون  (175)الجاري للشركة لدى الفرع حٌث كان رصٌده ٌبلػ 

 
 فرع البصرة 

   قٌد خصم التامٌنات والعمولة واجور البرٌد الجاري 16/2

 القٌد المتقابل مبلػ االعتماد       +

1/3      50000X1200 =60000000 دٌنار الزٌادة فً قٌمة االعتماد  

          60000000Xدٌنار التامٌنات24000000=ـــــــــ  

          60000000Xدٌنار العمولة 60000=ـــــــــ  

 251/هحسابات جارٌة دائت/ من ح24065000         

                             الى مذكورٌن 

 2551/تامٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / ح24000000                 

 4441/عمولة االعتمادات الصادرة وحواالتها/  ح60000                      

 4482/مصارٌؾ اتصال مستردة /  ح5000                         

1/3 

 1931/التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / من ح24000000          

 2931/التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح24000000            

 

30/5  

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ استٌراد / من ح300000000           

 26671/حسابات االعتمادات / الى ح300000000                  

30/5  

 2931 /التزامات المصرؾ لقاء االعتمادات الصادرة / من ح300000000          

    1931/  التزامات الزبائن لقاء االعتمادات المستندٌة الصادرة / الى ح300000000           
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15/6 

 26671 /حسابات االعتمادٌة / من ح300000000          

 163/ حسابات مدٌنة متبادلة / الى ح300000000                 

20/6 

                من مذكورٌن

 2551/ تصدٌر –تامٌنات مستلمة لقاء االعتمادات الصادرة / ح120000000              

 251/حسابات جارٌة دائنة / ح175000000              

 1691/مدٌنو دٌون متاخرة التسدٌد/ ح5100000                 

                              الى مذكورٌن

 145/مستندات الشحن بحوزة المصرؾ استٌراد/ ح300000000                       

 4442/فوائد االعتمادات الصادرة وحواالتها/ ح100000                           

 
 

 :-االعتمادات المستندية الواردة التصدير

وهً االعتمادات التً ترد الى المصرؾ من قبل المصارؾ الخارجٌة لؽرض تصدٌر مواد او 
بضائع الى خارج العراق حٌث ٌقوم المصرؾ بعد استبلمة كتاب االعتماد المستندي والتاكد من 

صحتة بتثبٌت االعتماد فً سجبلته باعتباره التزام علٌة وٌقوم التاجر او المصدر بتقدٌم 
المستندات الشحن الخاص بالبضاعة المصدرة ٌقوم المصرؾ العراقً بدفع قٌمة مستندات الشحن 

الى المصدر العراقً نقدا او اضافتها الى حساب الجاري وبالدٌنار العراقً وحسب االسعار 
المعتمدة من قبل المصرؾ حٌث ٌستوفً المصرؾ عمولة أي مصارٌؾ اخرى ثم ٌقوم 

المصرؾ بارسال مستندات الشحن بموجب كتاب الى المصرؾ الخارجً لؽرض المطالبة بقٌمة 
 .مستندات الشحن وٌقوم المصرؾ الخارجً بارسال واشعار دائن الى المصرؾ العراقً 

 اما المعالجات القٌدٌة فهً كما ٌلً 

عند استبلم المصرؾ كتاب االعتماد المستندي المرسل من المصرؾ الخارجً الناجم عن -1
تصدٌر بضائع من العراق الى الخارج ٌتم تقٌٌم االعتماد بالدٌنار العراقً وٌسجل القٌد المتقابل 

 :التالً 

 195/التزامات المرسلٌن لقاء االعتمادات الواردة /               من ح

 295/المستفٌدٌن من االعتمادات الواردة /                              الى ح
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عند استبلم المصرؾ المحلً مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة المصدرة ٌقوم المصرؾ -2
بتدقٌقها مع كتاب االعتماد الوارد حٌث ٌتم احتساب الفوائد واٌة مصارٌؾ اخرى وٌضاؾ الباقً 

 فً الحساب الجاري للتاجر وبالقٌد التالً 

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر/              من ح

                         الى مذكورٌن 

 4444/فوائد االعتمادات الواردة وحواالتها /                         ح

 4482 /اتصال مستردة . م/                        ح

 251/حسابات جارٌة دائنة /                        ح

 وٌتكرر القٌد اعبله بتكرر الشحنات المصدرة الى الخارج
 
ٌقوم الصرؾ المحلً بارسال مستندات الشحن الى المصرؾ الخارجً بموجب اشعار مدٌن -3

مرفق مع كتاب االعتماد المستندي وعند ورود االشعار الدائن من المصرؾ الخارجً بقٌد مبلػ 
 مستندات الشحن لحساب المصرؾ العراقً ٌتم تسجٌل القٌد التالً 

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة /                من ح

                   او   حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ 
                             الى مذكورٌن 

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر /                            ح

 4443/عمولة االعتمادات الواردة وحواالتها /                            ح

 ٌتم عكس القٌد المتقابل بمبلػ مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة او المواد المصدرة -4

 295 / المستفٌدٌن من االعتمادات الواردة /           من ح

 195 / التزامات المراسلٌن لقاء االعتمادات الواردة /                   الى ح

 
 :- مالحظة 

فً حالة الؽاء جزء من االعتماد المستندي او تخفٌضه ٌتم عكس القٌد المتقابل وبمبلػ التخفٌض 
 او االلؽاء 
 :-مبلحظه 

ٌتم توسٌط حسابات مدٌنة متبادلة بدال من حساب النقد لدى المصارؾ الخارجٌة اذا كان الفرع 
ؼٌر مخول بالتعامل مع المصارؾ الخارجٌة حٌث تكون الدائرة الدولٌة فً الفرع الرئٌسً هً 

 الجهة التً تتعامل مع المصارؾ الخارجٌة 
 

قدمت شركة الفٌحاء التجارٌة الى مصرؾ الرافدٌن فرع مٌسان كتاب 3/2007 /20 :مثال

اعتماد مستندي بؽرض تصدٌر التمور الى االردن لمصلحة شركت النور االردنٌة التً لدٌها 
  دٌنار عراقً 75000000حساب جاري لدى مصرؾ عمان االردنً وبمبلػ ٌعادل 
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  قدمت شركة الفٌحاء الى فرع مٌسان مستندات الشحن بقٌمة االعتماد الكلٌة وبعد تدقٌقها 1/5

دٌنار واضاؾ الصافً الى  (80000)تمت الموافقة واستقطع المصرؾ فائدة االعتماد بمبلػ 
 حساب الجاري للشركة لدى الفرع 

 تم ارسال مستندات من الشحن مرفقة باشعار الى الدائرة الدولٌة فً الفرع الرئٌسً لمفاتحة 4/5

 المصرؾ االردنً لؽرض تسدٌد مبلػ االعتماد 

 تسلم الفرع الرئٌسً اشعار دائن من مصرؾ عمان ٌبٌن فٌه تسدٌدة لمبلػ االعتماد مضافا 22/5

  دٌنار وتم ارسال اشعار دائن بمبلػ الى فرع مٌسان 50000الٌة العمولة البالؽة 

  استلم فرع مٌسان االشعار الدائن المرسل من الفرع الرئٌسً واجرى االزم 25/5

  اجراء المعالجات القٌدٌة فً سجبلت فرع مٌسان والفرع الرئٌسً /المطلوب 

 
 فرع ميسان -أ

20/3 

 195/التزامات المراسلٌن لقاء االعتمادات الواردة / من ح75000000          

 295/المستفٌدٌن من االعتمادات الواردة / الى ح75000000                       

 

1/5  

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر / من ح75000000        

                      الى مذكورٌن 

 4444/فوائد االعتمادات الواردة وحواالتها / ح80000                     

 2516/حسابات جارٌة دائنة خاص شركات / ح74920000                

4/5 

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / من ح75000000       

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر / الى ح75000000                

25/5 

 295/المستفٌدٌن من االعتمادات الواردة / من ح75000000       

 295/االلتزامات المراسلٌن لقاء االعتمادات الواردة / الى ح75000000                  

 الفرع الرئٌسً -ب

4/5  

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر / ممن ح75000000        

 163/حسابات مدٌنة متبادلة / الى ح75000000                  

22/5 

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة / من ح75050000       

                    الى مذكورٌن 

 4443/عمولة االعتمادات الواردة وحواالتها / ح50000                  

 146/مستندات الشحن لقاء االعتمادات الواردة تصدٌر / ح75000000              



 اٌاد عادل الفٌاض     حافظ خضٌر عباس  المحاسبة المتخصصة

90 
 

 الحسابات الختامية في المصارف

الحسابات الختامٌة فً المصارٌؾ عند اعداد الحسابات الختامٌة فً المصارؾ فؤن ذالك ٌتطلب 
 مراعاة االعراؾ والمفاهٌم والمبادء المنسٌة لكً تكون مطابقة لهذه المبادء ومن اهم هذه المبادئ

 
مبدأ السوق او الكلفة - 3مبدأ مقابلة المصارٌؾ السنة مع اٌراداتها - 2مبدأ سنوٌة المحاسبة - 1

 .اٌهما اقل 
وهنالك اجراءات عدسدة ٌجب القٌام بها فً نهاٌة الفترة المالٌة وقبل اعداد الحسابات الختامٌة 

 :منها 
 مراجعة قٌود المصروفات واالٌرادات والتاكد من سنة تحقٌقها - 1
اجراء قٌود التسوٌة البلزمة عند وجود قٌود تخص مصروفات او اٌرادات سنوات مالٌة - 2

 سابقة او الحقة 
 (عدا االراضً)احتساب االندثار للموجودات الثابتة المصرفٌة - 3
 اجراء الجرد الفعلً لكافة موجودات المصرؾ ومطابقتها مع االرصدة الدفترٌة - 4
 تصفٌة كافة الموقوفات وخاصة الحسابات المتبادلة بٌن الفروع - 5
 التؤكد من االرصدة الظاهرة فً السجبلت الفرعٌة ومطابقتها مع االستاذ العام - 6
 اجراء عملٌة التقٌٌم لموجودات المصرؾ التً ٌتؤثر سعرها بالسوق مثل العمبلت االجنبٌة - 7
اعداد القٌود الخاصة بالمخصصات مثل مخصصة الدٌون المشكوك فٌها وتعتبر قٌود التسوٌة - 8

 :  من العملٌات المحاسبٌة الضرورٌة جداً فً المصارؾ لبلسباب التالٌة 

تعتبر وسٌلة للعمل بمبدأ االستحقاق وبالتالً تحمٌل الفترة المالٌة بما ٌخصها من اٌرادات - 1
 ومصروفات 

تمكن من االعتراؾ باالٌرادات ؼٌر المثبتة والفترة المالٌة التً تعود الٌها كذالك الحال مع -2 
 المصروفات التً ساهمت فً تحقٌق تلك االٌرادات 

 (المٌزانٌة  )وقائمة المركز المالً  (خ . أ )بؤستخدام قٌود التسوٌة فؤن بٌانات قائمة الدخل - 3
 تكون معبرة أصدق تعبٌر عن نشاط المصرؾ 

 :أما قٌود التسوٌة الواجب اجرائها فً نهاٌة الفترة الماالٌة منها 
وهً مبالػ مستحقة للمصرؾ ولم ٌتم استبلمها بعد مثل فوائد :االيرادات المستحقة  - أ

مستندات الشحن الخاصة باالعتمادات المستندٌة الصادرة لبلستٌراد حٌث ٌتم تسدٌد قٌمة 
مستندات الشحن الى المصارؾ الخارجٌة ولم ٌستوفً المصرؾ قٌمتها من الزبائن لؽاٌة 

 : حٌث ٌكون القٌد12 / 31
 

 1662/ اٌرادات مستحقة /             من حـ 
 4442/ فوائد االعتمادات المستندٌة الصادرة /                 الى حـ
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 عند استبلم مبلػ الفائدة فً السنة التالٌة 
 حسابات جارٌة /                 من حـ

 1662/اٌرادات مستحقة /                        الى حـ
 

 مثل الجوائز المتحققة الصحاب حسابات التوفٌر والودائع الثابتة ولم :المصاريف المستحقة - ب
 31/12تسدد الى مستحقٌها لؽاٌة 

 346/مصروفات عملٌات مصرفٌة متنوعة /    من حـ
 3462/             محفزات االدخار 

 2663/مصارٌؾ مستحقة /                   الى حـ
 26632/                           جوائز مستحقة 

 
 وعند تسدٌد قٌمتها فً السنة التالٌة نقداً 

 26632/جوائز مستحقة /              من حـ
 181/النقد فً الصندوق /                      الى حـ

 
 ٌتم احتساب االندثارات على كافة الموجودات الثابتة عدا االراضً :احتساب االندثارات - جــ 

 وبالقٌد التالً
 37 /(حسب الموجود)االندثار /                من حـ

 221/مخصص االندثار المتراكم /                       الى حـ
 
حٌث ٌتم تقٌٌم العمبلت االجنبٌة وحسب اسعار السوق ومقارنة :تقييم الموجودات المتداولة - د

فمثبلً عند . ذلك مع القٌمة الدفترٌة لها بتارٌخ اعداد المٌزانٌة وٌحدد الفرق بالزٌادة او النقصان 
تقٌٌم العمبلت االجنبٌة المودعة من قبل المصارؾ العراقٌة لدى المصارؾ الخارجٌة وكان 

 التقٌٌم بالنقصان أي ان سعر السوق اقل من القٌمة المثبتة فً السجبلت ٌكون القٌد 
 344/فروقات تقٌٌم عمبلت اجنبٌة /        من حـ

 187/النقد لدى المصارؾ الخارجٌة /             الى حـ
 
 الخطوة الثانٌة اعداد مٌزان المراجعة المعدل بعد اجراء قٌود التسوٌة البلزمة - 2
 281/خ . الخطوة الثالثة ؼلق المصروفات واالٌرادات فً حساب أ- 3
مع ضرورة اعداد كشوفات تحلٌلٌة  (المٌزانٌة  )الخطوة الرابعة اعداد قائمة المركز المالً -4

 مفصلة عن االرصدة الظاهرة فً الموازنة 
........ 

 ٌتم اعداد مٌزان المراجعة عن طرٌق تثبٌت كافة االرصدة المدنٌة الظاهرة :ميزان المراجعة 
 )واالرصدة الدائمة وتشمل  (المصروفات + الموجودات )فً االستاذ العام والتً تشمل 

 االرصدة –االرصدة المدنٌة )وفً تارٌخ اعداد المٌزان وٌكون الناتج  (االٌرادات+ المطلوبات 
 (صفر= الدائمة 
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 المصروفات وتشمل + االرصدة المدنٌة تتمثل بالموجودات 
الحسابات + المصروفات بؤنواعها + الموجودات الثابتة + الموجودات المتداولة  )ارصدة 

 (المتقابلة المدنٌة 
/ الحسابات الجارٌة الدائمة  )االٌرادات المطلوب + اما االرصدة الدائنة فتتمثل بالمطلوب 

/ الدائنون / مخصصات االندثار / االحتٌاطٌات / راس المال / التؤمٌنات / الثابتة / التوفٌر 
 (الحسابات المتقابلة الدائنة / االٌرادات بؤنواعها 

 

خ عن  .pبعد اعداد مٌزان المراجعة ٌتم اعداد حساب  :281/حساب االرباح والخسائر- جـ 

طرٌق تثبٌت كافة االٌرادات  مطروحاً منها كافة المصروفات حٌث تكون النتٌجة اما فائض او 
 عجز 

فائض = االٌرادات بؤنواعها ـــ المصروفات بؤنواعها من ضمنها االندثار والمصارٌؾ االدارٌة 
= االٌرادات  التحوٌلٌة واالٌردات االخرى ــ المصروفات االخرى + عجز العملٌات الجارٌة / 

 الفائض القابل للتوزٌع او عجز 
خ واظهار نتٌجة العملٌات الحسابٌة ٌتم اعداد المٌزانٌة .  بعد اعداد حساب أ :اعداد الميزانية 
 . حٌث ٌتم اظهار الموجودات بانواعها والمطلوبات بانواعها 31/12العامة كما فً 

 
/ االوراق التجارٌة المحضورة والمتباعة /االستثمارات/الذهب/النقد)المتداولة :الموجودات 

بعد طرح مخصص )الموجودات الثابتة بالقٌمة الصافٌة / المدٌنون / القروض والتنسٌقات 
 مجموع الموجودات ٌضاؾ الٌها الحسابات المتقابلة المدٌنة  =(االندثار

 (/....قروض مستلمة قصٌرة االجل الدائنون التوفٌر / جارٌة دائنة )قصٌرة االجل :المطلوبات 
الحسابات / راس المال / االحتٌاطٌات / قروض طوٌلة االجل )المطلوبات طوٌلة االجل + 

 .المتقابلة الدائنة 
 

  العجز المتراكم225 الفائض المتراكم    224
  مخصص االندثار المتراكم221 االحتٌاط العام      222
  النشاط الجاري281 دائنو توزٌع ارباح  268
  فائض العملٌات الجارٌة 216

 
 31/12/2008 االرصدة التالٌة مستخرجة من سجبلت احد المصارؾ بتارٌخ /مثال 

حسابات جارٌة  , 5200000قروض ممنوحة  , 8000000 موجودات ثابتة :االرصدة المدينة 
النقد الى المصارؾ  , 12000000النقد فً الصندوق  , 360000المدٌنون  , 10000000

 100000حسابات متقابلة مدٌنة  , 8000000اوراق نقدٌة اجنبٌة  , 7000000المحلٌة 
الفوائد المصرفٌة  , 130000ماء وكهرباء  , 550000 القرطاسٌة 2902000رواتب واجور 

مصارٌؾ  , 220000مصارٌؾ متنوعة  , 400000 العموالت المدفوعة 108000المدفوعة 
 18000مصارٌؾ اخرى  , 100000تحوٌلٌة 

 



 اٌاد عادل الفٌاض     حافظ خضٌر عباس  المحاسبة المتخصصة

93 
 

مخصص  , 7500000االحتٌاط العام  , 34000000راس المال المدفوع : االرصدة الدائنة 
  , 500000حسابات التوفٌر  , 2500000حسابات جارٌة دائنة  , 1000000االندثار المتراكم 

تؤمٌنات  , 2000000حسابات مصارٌؾ خارجٌة مع المصرؾ  , 3500000ودائع ثابتة 
 600000 اٌراد النشاط الخدمً 100000حسابات متقابلة دائنة  , 500000 دائنون 340000

اٌراد استثمارات  , 700000اٌراد استثمارات عقارٌة  , 5500000اٌراد العملٌات المصرفٌة , 
  وقد توفرت البٌانات االضافٌة التالٌة 120000االٌرادات االخرى  , 1300000مالٌة 

 دٌنار لم ٌسجل فً التسجبلت (200000)اندثار الموجودات الثابتة لهذا العام مبلػ - 1
 دٌنار لم تسجل فً التسجٌبلت  (450000)هنالك فوائد للودائع الثابتة بملػ - 2
دٌنار على مستندات الشخص خاصة باعتماد مستندي صادر لم  (16000)هنالك فائدة بملػ - 3

 تسجل فً التسجٌبلت 
ثم تقٌٌم العمبلت االجنبٌة التً بحوزة المصرؾ ونتج عن ذالك فرق بالزٌادة فً التقٌٌم بملػ - 4
 دٌنار لم تسجل فً السجبلت  (70000)

 . تسجٌل القٌود البلزمة -  1/المطلوب 
 31/12/2008تصوٌر حساب االرباح والخسائر عن الفترة المنتهٌة - 2
 31/12/2008تصوٌر المٌزانٌة العامة للمصرؾ كما فً - 3

.................................................. 
 37/االندثار /  من حـ 200000- 1

  221/مخصص االندثار المتراكم /  الى حـ 200000
.................................................. 

 3422/فوائد الودائع الثابتة /  من حـ450000- 2
 2663/فوائد مستحقة /  الى حـ 450000

.................................................. 
 1662/اٌرادات مستحقة /  من حـ 16000- 3

 4442/فوائد االعتمادات والحواالت المستندٌة الصادرة /  الى حـ 16000
.................................................. 

 
 187/النقد االجنبً /  من حـ 700000- 4

 344/فروقات تقٌٌم العمبلت االجنبٌة /  الى حـ 70000
.................................................. 

 قٌد ؼلق المصروفات فً حساب النشاط الجاري
 281/النشاط الجاري /   من حـ 6050000

           الى مذكورٌن
 311/الرواتب واالجور لنقد / حـ2092000
 3252/القرطاسٌة / حـ550000
 327/ماء وكهرباء/ حـ130000

 342/الفوائد المصرفٌة المدفوعة /حـ1530000
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 343/العموالت المدفوعة / حـ400000
 346/مصارٌؾ متنوعة / حـ220000
 37/االندثار / حـ200000
 38/مصارٌؾ تحوٌلٌة / حـ100000
 39/مصارٌؾ اخرى / حـ18000

 
 

                             من مذكورٌن
 اٌراد العملٌات المصرفٌة /   حـ5516000 43/ اٌراد النشاط الخدمً /  حـ600000         

 461/اٌراد االستثمارات العقارٌة /  حـ700000          
  462/ اٌراد استثمارات مالٌة /  حـ1300000         

 344/فروقات تقٌٌم العمبلت االجنبٌة /  حـ70000             
 49/ االٌرادات االخرى /  حـ12000              

 281/النشاط الجاري /  الى حـ8306000 
.................................................. 

 281/النشاط الجاري /  من حـ2256000
 216/فائض العملٌات الجارٌة /  الى حـ2256000
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 31/12/2008حساب االرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 

          المبلػ التفاصٌل رقم الدلٌل 

 
43 
44 
46 

344 
 

34 
37 
31-32 

 
49 
38 
39 

 اٌرادات النشاط التجاري
 اٌراد النشاط الخدمً

 اٌراد العملٌات المصرفٌة 
 اٌراد االستثمارات

 فروقات تقٌٌم العمبلت 

 
 ٌنزل مصروفات النشاط الجاري 
 مصروفات العملٌات المصرفٌة 

 االندثار 
 المصروفات االدارٌة 

 
 فائض العملٌات الجارٌة المرحلة االولى 

 ٌضاؾ االٌراد االخرى 
 ٌطرح المصروفات التحوٌلٌة 
        المصروفات االخرى 

 
 
 
 
 

 

 
600000 

5516000 
2000000 

70000 
8186000 

 
2150000 
200000 

3582000 
 

2254000 
120000 
100000 
18000 
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 31/12/2008الميزانية العامة كما في 

          المبلػ التفاصٌل رقم الدلٌل 

 
18 
15 
16 

144 
14 
11 
19 

 
2 
 

25 
 

26 
 

216 
211 
213 

 
29 

 

 الموجودات المتداولة 
 النقد فً الصندوق ولدى المصارؾ 

 االستثمارات 
 المدٌنون 

 االوراق التجارٌة المخصومة والمباعة 
 القروض والتسلٌفات
 الموجودات الثابتة 

 الحسابات المتقابلة المدٌنة 
 مجموع الموجودات 

 
 المطلوبات 

 المطلوبات المتداولة 
 حسابات جارٌة وودائع وتامٌنات

 حسابات مصارؾ خارجٌة مع المصرؾ 
 الدائنون

 المطلوبات الثابتة 
 فائض العملٌات الجارٌة 

 راس المال المدفوع 
 االحتٌاطات 

 مجموع المطلوبات التالٌة 
 الحسابات المتقابلة الدائنة 

 مجموع المطلوبات 

 
27070000 
10000000 
4176000 

28000000 
7200000 
6800000 
100000 

58146000 
 
 
 

11340000 
2000000 
950000 

14290000 
2256000 

34000000 
7500000 

43756000 
100000 

58146000 
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 :-المحاسبة فً شركات النفط 

هً تطبٌق القواعد والمبادئ واألصول المحاسبٌة الحتساب وحصر :-محاسبة النفط 

تكالٌؾ اإلنتاج لتسجٌلها وتبوٌبها واحتساب اإلٌرادات وتسجٌلها وتصنٌفها ومقابلتها مع 

 .النفقات لؽرض تصوٌر الحسابات الختامٌة وإعداد التقارٌر المالٌة 

وٌعتبر النفط من األصول المتناقصة ذات القٌمة المتزاٌدة باإلستخدام والخاضعة لقواعد 

 .الندرة التً ال ٌمكن تعوٌضها إال باستكشافات جدٌدة

 :-ومن خصائص النفط 

 .أي قابلة للنفاذ (منتهٌة)النفط مادة ناضبة -1

 .النفط ال ٌمكن تصنٌعه -2

 .  النفط مخزون فً باطن األرض ولٌس مختزن -3

 .النفط ٌزداد خزٌنة باالستكشافات -4

 .النفط مادة تستهلك باالستعمال -5

إن النظم المحاسبة المطبقة فً شركات النفط تختلؾ حسب حجم وطبٌعة العملٌات التً 

تقوم بها فقسم من الشركات تقوم بجمع النشاطات الصناعٌة من البحث عن النفط إلى 

االستخراج تم التكرٌر والنقل والتسوٌق ومنها ما ٌقوم باالستخراج فقط أو التوزٌع كما 

أن تختلؾ الشركات من ناحٌة الشكل القانونً لها فمنها فردٌة ومنها تضامنٌة أو 

 .مساهمة ومنها حكومٌة أٌضاً 

ومن هنا تؤتً صعوبة حفظ نظام موحد للمحاسبة فً شركات النفط كما تختلؾ 

 .السٌاسات المحاسبٌة المطبقة تبعا لذلك 

 :-خصائص محاسبة النفط 

حٌث إن صناعة النفط تتؤثر بظروؾ البٌئة :- تباٌن ظروؾ التشؽٌل واإلنتاج -1

المحٌطة بعملٌات البحث واالستكشاؾ واإلنتاج والتصنٌع وهذا التباٌن ٌنتج عنه ما 

 :-ٌؤتً

عدم وضوح العبلقة بٌن النفقات واإلٌرادات مما ٌإدي الى صعوبة تطبٌق مقابلة -أ

 .اإلٌرادات بالمصروفات 

 

تعدد المشتقات المستخرجة من النفط والؽاز مما ٌستوجب استخدام التكالٌؾ - ب

 .المشتركة والٌه توزٌع هذه التكالٌؾ 
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تؤثٌر إختبلؾ درجات الحرارة فً مدة استخراج المنتج ونقله وبٌعه بما ٌإثر فً - ج

 .حجم المنتج ومن ثم إختبلؾ قٌمته 

عدم وجود عبلقة بٌن كلفة اإلنتاج ونوعٌته مما ٌجعل عملٌات التسعٌر ال تعتمد على - د

 .الكلفة 

 وٌترتب على ذلك :- ضخامة حجم اإلستثمار فً القطاع النفطً -2

 ضخامة حجم األصول الثابتة -أ

 زٌادة المشاكل المتعلقة بؤسلوب وطرٌقة احتساب أقساط االندثار -ب

صعوبة مقابلة النفقات الناجمة عن عملٌات البحث والتطوٌر وطول مدتها وبظل -ج

 .ظروؾ عدم التؤكد مع اإلٌرادات المتحققة فً السنوات التالٌة 

تإدي هذه الخاصٌة إلى صعوبة التنبإ فً كثٌر من :- وجود عنصر المخاطرة -3

 النواحً المحاسبٌة المرتبطة بصناعة النفط والؽاز ومنها 

صعوبة تحدٌد المبلئمة بٌن كلفة اإلنتاج ونوعٌته وحجمه حٌث ال ٌمكن التؤكد من - أ 

 .جدوى عملٌات اإلنفاق والعوائد المتوقعة فٌها بسبب عامل عدم التؤكد

 صعوبة اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق باالستثمار فً البحث واالستكشافات لعدم دقة –ب 

 .تحدٌد النفقات والعوائد المرتبطة بهذا االستثمار 

 ال ٌمكن االعتماد على بٌانات التكالٌؾ بالماضً كؤساس لوضع موازنات بسبب –ج 

 .تباٌن ظروؾ التشؽٌل 

 :- ٌخضع النفط لبلستنفاذ كونه أصبل متناقصا - 4

 :-وهذه الخاصٌة تإدي إلى 

 .صعوبة إعداد الموازنات التخطٌطٌة والربط بٌن التكالٌؾ واإلٌرادات - أ 

 عدم دقة اإلندثارات المحسوبة لكون العمر اإلنتاجً لؤلصل الثابت ٌعتمد على –ب 

 .العمر اإلنتاجً للبئر الذي ٌكون ؼٌر معروؾ بشكل دقٌق 

والثانً  (كلفة اآلالت والمعدات)وجود نوعٌن من التكالٌؾ األول ٌخضع لبلندثار - ج

 .(تكالٌؾ التنقٌب)ٌخضع للنفاذ وهو مرتبط باالحتٌاطً النفطً مثل 

فقد تكون  (مقابلة اإلٌرادات بالمصروفات )عدم إمكانٌة تطبٌق المبدأ المحاسبً - د

 .اإلٌرادات كبٌرة لكبر االحتٌاطات المكتشفة بالرؼم من صؽر المبالػ المنفقة وبالعكس 
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 :- االنتشار الجؽرافً لموقع اإلنتاج - 5

وهذه الخاصٌة تإثر فً حجم التكالٌؾ اإلدارٌة والتشؽٌلٌة مما ٌتطلب نظاما محاسبٌا 

لمتابعة هذه التكالٌؾ وخاصة فً مرحلة إنتاج النفط الخام المكون مرحلة التكرٌر 

 .موقعها ثابت 

 وهذا ٌإدي إلى :- تعدد جنسٌة الشركات العاملة - 6

 اختبلؾ النظم المحاسبٌة بٌن مجموعة الشركات العاملة - أ 

  صعوبة التوحٌد فً المفاهٌم المحاسبٌة –ب 

 

هً األصول الطبٌعٌة المخزونة فً باطن األرض ؼٌر معروفة :- األصول المتناقصة 

منتج  (1القٌمة اإلقتصادٌة إال عند استخراجها حٌث تصبح أصول متداولة تتحول 

 .نهائً ال ٌمكن استبداله أو تعوٌض ما فقد منه 

 

 

 :-المعالجات القيدية للنفقات في محاسبة النفط 

  

 :- هناك ثبلثة طرق محاسبٌة لمعالجة نفقات الحفر والتنقٌب وهً 

 طرٌقة المصروفات الجارٌة - أ 

  الطرٌقة الرأسمالٌة –ب 

 طرٌقة المجهودات الناجحة - ج

 

 :- طريقة المجهودات الجارية-أ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بموجب هذه الطرٌقة ٌتم اعتبار كافة نفقات الحفر 

خ بؽض النظر عن النتائج المتحققة سلبٌة أم .والتنقٌب نفقات إٌرادٌة تؽلق فً حساب أ

 .اٌجابٌة 

 :-مبررات استخدام هذه الطرٌقة 
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إن الهدؾ من اإلنفاق على الحفر والتنقٌب هو تحقٌق إٌراد فً تلك السنة مما - 1

خ لتلك السنة لهذا تعتبر هذه . ٌتطلب مقابلة المصارٌؾ مع اإلٌرادات فً حساب  أ 

 .النفقات إٌرادٌة 

 إن الصرؾ على الحفر والتنقٌب قد ال ٌنتج عنه تحقٌق أصول مقابل ما ثم صرفه – 2

 .لذا فمن األفضل شطب تلك المصروفات سنوٌا بؤعتبارها مصروؾ إٌرادي 

 (مإجرة أو متعاقد علٌها ) إن هذه المصارٌؾ تكون على أراضً مملوكة للؽٌر – 3

تعود على مالكها بعد إنتهاء فترة العقد وبالتالً ال ٌنتج عنها أصل مستقببل لهذا فهً 

 .مصارٌؾ إٌرادٌة 

 :-(العٌوب )اما اآلراء المعارضة لهذه الطرٌقة 

 إن إجراء معالجة قٌدٌه واحدة لنتائج مختلفة أمر ؼٌر مقبول محاسبٌا حٌث ٌتم – 1

 .معاملة المشارٌع الناجحة والمشارٌع الفاشلة معاملة واحدة 

أما المشروع . بٌنما المشروع الناجح ٌنتج عنه أصل مستقببل قادر على تحقٌق إٌراد 

الفاشل فبل ٌنتج عنه أصل وبالتالً عدم قدرته على تحقٌق اإلٌراد لذا ٌجب التمٌٌز بٌن 

 .المصارٌؾ اإلٌرادٌة والمصارٌؾ الرأسمالٌة 

إن تبوٌب كافة المصارٌؾ الخاصة بالحفر والتنقٌب كمصارٌؾ إٌرادٌة سوؾ ال  - 2

 .ٌمٌز بٌن الجهود الناجحة والجهود الفاشلة 

 ال تعطً صورة حقٌقٌة للمساهمٌن عن رصٌد حساب البحث والتطوٌر حٌث ٌتم – 3

 .خ فً نهاٌة السنة . ؼلقه فً حساب أ 

 

  (النتائج)                 أما األمور المترتبة على استخدام هذه الطرٌقة 

 انخفاض األرباح فً السنوات التً ٌتم فٌها إنفاق مبالػ كبٌرة على الحفر والتنقٌب – 1

وزٌادة األرباح فً السنوات التً الٌتم فٌها مثل هذا اإلنفاق مما  (البحث واإلستكشاؾ)

 .ٌإدي إلى عدم إنتظام معدل الربح المتحقق 

 إنخفاض الكلفة الرأسمالٌة لآلبار النفطٌة بسبب تسجٌل كافة مصارٌؾ الحفر – 2

 خ .والتنقٌب كمصروفات إٌرادٌة تؽلق فً حساب أ

 إنخفاض كلفة النفاذ لكل برمٌل من النفط بسبب إنخفاض الكلفة الرأسمالٌة المتعلقة – 3

 بالحفر والتنقٌب 

 الكلفة الرأسمالٌة لآلبار                                  =            كلفة النفاذ 
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 (عدد البرامٌل النفطٌة)لئلستخراج                           االحتٌاطً القابل 

 عند األنفاق  - 1:-     المعالجة القٌدٌة 

                                XX نفقات اإلستكشاؾ الجارٌة / من حـ  

                                XX الدائنون النقد لدى المصارؾ /  إلى حـ 

 خ . أ /  من حـ  XXفً نهاٌة السنة   - 2                   

                               XX نفقات اإلستكشاؾ الجارٌة/ إلى حـ 

  

 :-  الطريقة الرأسمالية –ب 

بموجب هذه ٌتم إعتبار كافة النفقات التً تتم على البحث واالستكشاؾ نفقات رأسمالٌة 

تظهر فً المٌزانٌة العمومٌة للشركة بؽض النظر عن حالة التؤكد من وجود أو عدم 

 .وجود النفط 

 

 :- مبررات استخدام هذه الطرٌقة 

تعطً صورة  (المٌزانٌة العمومٌة) بإستخدام هذه الطرٌقة فؤن القوائم المالٌة – 1

 واضحة عن 

نشاط الشركة فً مجال البحث والتطوٌر من خبلل إظهار المصروفات الخاصة بالبحث 

والتطوٌر كؤنفاق رأسمالً فً المٌزانٌة العمومٌة مستقبل عن الموجودات الثابتة 

 .(نفقات بحث وتطوٌر )والمتداولة تحت حساب 

 زٌادة األنفاق فً اإلستكشاؾ من قبل شركات النفط دلٌل على زٌادة الجهود – 2

والمساحات الخاضعة لؤلستكشاؾ وبالتالً هنالك فرص كبٌرة إلكتشاؾ إحتٌاطات 

 .جدٌدة للنفط 

 إن ظهور مبالػ البحث واإلستكشاؾ فً المٌزانٌة العمومٌة ٌجب أن ٌقابلها أصول – 3

وفً حالة ظهور نتائج فاشلة فٌمكن إعتبار الخبرة المكتسبة فً  (آبار نفط منتجة)عٌنٌة 

 .مجال البحث أصول تقابل هذه المبالػ المصروفة 

 (أصل من أصول الشركة ) إن إعتبار نفقات البحث واإلستكشاؾ إنفاق رأسمالً – 4

سٌعطً للشركة قوة لمركزها المالً لدى المساهمٌن ألن الجهود فً هذا المجال ٌعتبر 

 .من األصول التً تحقق إٌرادا إذا ما تم اكتشاؾ النفط مستقببل

 :- أما االنتقادات الموجهة إلى هذه الطرٌقة 
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 ضعؾ العبلقة بٌن حجم األنفاق وزٌادة المساحات المستكشفة المنتجة بسبب عامل – 1

 .عدم التؤكد 

 الفشل فً إٌجاد المساحات المنتجة ٌمكن أن ٌعتبر سوء إختٌار المناطق البحث وال – 2

 .ٌعنً بالضرورة زٌادة فً الخبرة المكتسبة فً مجال البحث 

 إظهار نفقات المشروعات الفاشلة كؤصول فً المٌزانٌة العمومٌة سٌحدث خلبل – 3

بموضوعٌة المٌزانٌة حٌث ستظهر أرصدة فً الموازنة ال ٌقابلها أصول حقٌقٌة فً 

 .الواقع 

 استخدام هذه الطرٌقة فً المشروعات الفاشلة ٌقلل من ثقة المساهمٌن بالشركة الن – 4

 .المبالػ الظاهرة كؤصول على مشارٌع فاشلة ال ٌتولد عنها أي إٌراد مستقببل 

 :- أما النتائج المترتبة على استخدام هذه الطرٌقة 

 عدم تؤثر األرباح السنوٌة للشركات بنفقات االستكشاؾ حتى لو أعتبرت خسائر – 1

 خ .أ/ بسبب فشل نتائج االستكشاؾ لعدم ؼلقها فً حـ 

 إرتفاع الكلفة الرأسمالٌة آلبار النفط بإستخدام هذه الطرٌقة ألنها تعتبر كل جهود – 2

 . تظهر فً المٌزانٌة  (أصول)البحث واإلستكشاؾ الناجحة والفاشلة ذات قٌمة 

ارتفاع تكلٌؾ نفاذ برمٌل النفط الرتفاع التكالٌؾ الرأسمالٌة لآلبار  – 3

 

:-  القٌدٌة المعالجة

                           اإلنفاقعند  – 1

عقود إمتٌاز معلق  /     من حـ                                   

النقد الدائنون  /  حـإلى                                          

 

عقود إمتٌاز ؼٌر معده  /       من حـ  فً نهاٌة السنة             – 2 

عقود إمتٌاز معلق / حـ                                           إلى   

ٌظهر حساب عقود إمتٌاز ؼٌر معده فً المٌزانٌة العمومٌة كموجود وٌتطلب  – 3

إطفائها سنوٌاً كما وٌتم احتساب االندثار السنوي لها 
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إندثار عقود إمتٌاز ؼٌر معده /                                               من حـ

مخصص عقود إمتٌاز ؼٌر معده /                                                 إلى حـ

خ  . أ .ـ اإلندثار فً ح /فً نهاٌة السنة ٌتم ؼلق حـ  – 4

خ . أ /                                                 من حـ

إندثار عقود إمتٌاز ؼٌر معده  /  حـإلى                                               

 

 

 ؼٌر منتجة ٌتم تحوٌل العقود ؼٌر أوعند حسم النتائج سواء كانت مناطق منتجة  – 5

معده الى عقود منتجه بالقٌد الثانً  

عقود إمتٌاز منتجة /    من حـ                                                   

 عقود إمتٌاز ؼٌر معده/  حـإلى                                                   

 

 

 :- طريقة المجهودات الناجحة- حـ 

 

 النفقات أما تعتبر نفقات الرأس مالٌة المنتجةنفقات االستكشاؾ التً تخص المناطق 

 وبالتالً فؤن نفقات المناطق إٌرادٌةتعتبر  (الفاشلة)التً تخص المناطق ؼٌر المنتجة 

 نفقات المناطق أماأصول مكتشفه ) الرأسمالٌة تظهر فً المٌزانٌة العمومٌة المنتجة

خ . أ /  تؽلق فً حـ إٌرادٌه تعتبر المنتجةؼٌر 

 :-  مبررات إستخدام هذه الطرٌقة

 الفاشلة فنفقات االستكشاؾ صحٌحة ٌحقق معالجه محاسبٌه الطرٌقةاستخدام هذه  – 1

 فً مجال الموجودة بإستؽبلل الطاقة المنفعة و تتمثل هذه اإلنفاقتكون منفقها فً سنه 

 من سنة ألكثر تكون منفعتها ممتدة الناجحة نفقات االستكشاؾ أماالبحث و االستكشاؾ 

.  فً المستقبلإٌرادتدر على الشركة  ( النفطآبار) أصول إلنتاجهاوذلك 
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  الالفاشلة مع المشارٌع فاإلنفاقتنسجم هذه الطرٌقة مع مبدأ التخطٌط المحاسبً  – 2

ٌمكن إعتبارها إنفاق  خ وال. أ /  مستقببلً ٌتم ؼلقها حـ إٌراداتٌتحقق من وراءها أٌه 

. رأسمالٌة لعدم تحقٌقها أصول منتجة

التمٌٌز بٌن المشارٌع الفاشلة والمشارٌع الناجحة ٌجعل قرارات المستثمرٌن  – 3

 من رصٌد العمومٌة ما تظهره المٌزانٌة أساس على المتوقعة اإلٌرادات وهً صحٌحة

. للبحث واالستكشاؾ سوؾ ٌقابله أصول تحقٌق عائدات حقٌقٌة للشركة

:- (اإلنتقادات)أما اآلراء المعارضة لهذه الطرٌقة 

 وقت طوٌل ٌتجاوز السنة المالٌة للتؤكد من تؤخذعملٌات البحث و االستكشاؾ  – 1

 والنفقات الرأسمالٌة خبلل اإلٌرادٌةوجود النفط وعلٌه من الصعب التمٌٌز بٌن النفقات 

.  سنوات البلحقة للتحقٌق من ذلكإلى التؤجٌل األمرالسنة المالٌة بل ٌتطلب 

  الاألعمال ونتائج الختامٌة تكون الحسابات أن إلىإستخدام هذه الطرٌقة سٌإدي  – 2

 اإلنفاق المطلوبة لتحدٌد النتائج للبحث كونه الفترةتعكس الواقع الفعلً بسبب طول 

المتحقق إٌراداي ورأسمالً 

 الختامٌة النفقات معلقة فً الحسابات وإبقاء التؤكد وعدم السرعةإن عامل عدم  – 3

 تحقٌق نتائج اٌجابٌة وهذا ٌتعارض مع أمل تؤجٌل ؼلق المصارٌؾ على إلىسٌإدي 

. مبدأ التخطٌط المحاسبً 

 فتعتبرها الناجحةوطرٌقة المجهودات الناجحة تمٌز بٌن نفقات البحث واالستكشاؾ 

 إٌرادٌة كلفة النفط ونفقات البحث واالستكشاؾ الفاشلة فتعتبرها إلىرأسمالٌة تضاؾ 

 فً حالة عدم التحدٌد لنتائج البحث فؤنه أما.  سنة حصول النفقات إٌراداتتنزل من 

 السنة التالٌة ولحٌن تحدٌد النتائج  إلىحساب تلك المنطقة ٌبقى مفتوحاً وٌرحل 

:- النتائج المترتبة على استخدام هذه الطرٌقة *

 الفعلٌة طبقاً لمبادئ ومفاهٌم المحاسبة لتحمٌلها األرباح المتحققة ستكون األرباح – 1

 اآلبار مصارٌؾ أما مستقببلً إٌراداتتحقق   الفاشلة التً الاآلبارخ بنفقات . حساب أ 

 ستحقق أصولعتبارها إبالعمومٌة تظهر فً المٌزانٌة و اآلبار تقفر فً حساب الناجحة

.  مستقببلً إٌرادات
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 للنفط الن هذه المنتجة األصول ة النفط تمثل تكلؾآلبارالتكالٌؾ الرأسمالٌة  – 2

 من التؤكد والمصارٌؾ المتحققة علٌها حتى تارٌخ المنتجةالطرٌقة تقٌم المشروعات 

. وجود النفط فٌها وذلك برسملة تلك المصارٌؾ 

 ستعبر بصورة فعلٌة عن قٌمه ألنها الفعلٌةتكلفة نفاذ برمٌل النفط تمثل الكلفة  – 3

.  فقطوالمنتجة الناجحة لآلبارمتحققة من تراكم نفقات البحث واالستكشاؾ 

:-  الناجحة بموجب طرٌقة المجهودات القٌدٌة المعالجة

عقود إمتٌاز معلق  /                                من حـ اإلنفاقعند  –1

الدائنون , النقدٌة /  حـإلى                                                  

 

 

:- فً حالة التنازل الكلً عن المنطقة كونها ؼٌر منتجه ٌكون القٌد  – 2

عقود إمتٌاز متنازل عنها /                                       من حـ 

عقود إمتٌاز معلق /  حـ إلى                                      

ــــــــــــ 

خ . أ / عقود إمتٌاز متنازل عنها فً حـ / فً نهاٌة السنة ٌتم ؼلق حـ  – 3

خ . أ /                                       من حـ 

عقود إمتٌاز متنازل عنها /  حـ إلى                                      

ـــــــــــــ 

 بالباقً واستمرار االستكشاؾ  ظفً حالة التنازل عن جزء من المنطقة واإلحتفا – 4

                                            من مذكورٌن  

عقود امتٌاز متنازل عنها /                                             حـ 

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /                                             حـ 

عقود امتٌاز معلق /  حـ إلى                                        

ــــــــــــــــ 
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خ بؤعتبارها . أ / عقود إمتٌاز متنازل عنها فً حـ / فً نهاٌة السنة ٌتم ؼلق حـ  – 5

مصروؾ  

فً حالة وجود النفط فً المنطقة فً منطقة العقد بشكل تجاري ٌكون القٌد  – 6

عقود إمتٌاز منتجة  /                                          من حـ 

عقود إمتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى                                         

والبالؽة   (30)بلؽت مصارٌؾ الحصول على حق االستكشاؾ فً منطقة العقد / مثال 

النفطٌة مبلػ  (.P.S) المستؽلة من قبل الشركة 2كم (20 000)مساحتها 

.  دٌنار تم دفعها بموجب صك8000,000 

 المعالجات القٌدٌة فً سجبلت الشركة باستخدام الطرق المحاسبٌة إجراء/ المطلوب 

:-  الثبلثة فً ضل االفتراضات التالٌة 

 فً هذه األعمالقررت الشركة التنازل عن منطقة العقد بالكامل بسبب استمرار  – 1

 .المنطقة واحتمال وجود النفط ضعٌؾ فٌها

. تؤكد للشركة إن المنطقة ؼٌر منتجه وضرورة التنازل عنها بالكامل- 2

 عقد جدٌد لبلستكشاؾ وأبرمتمن مساحه العقد % 75تنازلت الشركة عن - 3

بالمساحة المتبقٌة من منطقه العقد 

( اإلٌراداتالنفقات )بموجب طرٌقه المصروفات الجارٌة - أ/ الحل

مصارٌؾ استكشاؾ جارٌه / من حـ8000000                            

النقد لدى المصارؾ / حـإلى 8000000                            

ح . أ/  من حـ8000000فً نهاٌة ألسنه            

مصارؾ استكشاؾ جارٌه /  حـإلى 8000000                            

 (الطرٌقة الرأسمالٌة)بموجب طرٌقه المصارٌؾ الرأسمالٌة - ب

عقود امتٌاز معلق /  من حـ8000000                             

النقد لدى المصارؾ / حـإلى 8000000                              
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عقود امتٌاز ؼٌر معده /  من حـ8000000                              

عقود امتٌاز معلق / حـإلى 8000000                              

ال ٌسجل قٌد لعدم حسم النتائج : األولاالفتراض -  1

ٌسجل القٌد التالً لحسم النتائج : االفتراض الثانً - 2

عقود امتٌاز منتجه / من حـ8000000                               

عقود امتٌاز ؼٌر معده /  حـإلى 8000000                                

ال ٌسجل قٌد لعد حسم النتائج : االفتراض الثالث - 3

 -:بموجب طرٌقه الموجودات الناجحة

عقود امتٌاز معلق /  من حـ8000000                          

النقد لدى المصارؾ /  حـإلى 8000000                           

عقود امتٌاز متنازل عنها / من حـ8000000 والثانً    األولاالفتراض 

عقود امتٌاز معلق /  حـإلى 8000000                               

ح .أ /  من حـ8000000فً نهاٌة السنة               

عقود امتٌاز معلق /  حـإلى 8000000                               

 

االفتراض الثالث                         من مذكورٌن 

عقود امتٌاز متنازل عنها /حـ6000000                                    

عقود امتٌاز ؼٌر معده /حـ2000000                                    

عقود امتٌاز معلق /حـ8000000                                     

ح .أ / من حـ6000000                      

عقود امتٌاز متنازل عنها  / حـإلى 6000000                           
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تكالٌؾ االمتٌاز تشمل كافه المصارٌؾ القضائٌة والرسوم وعقد اإلٌجار / مبلحظه

. وتعتمد المعالجة القٌدٌة لهذه المصارٌؾ على ظروؾ الشركة والمبالػ المنفقة

ـ وتشمل كافه المصارٌؾ المتعلقة بؤعمال البحث :نفقات االستكشاؾ الجٌولوجً

االستكشافً فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو ؼٌر مباشر كالمصارٌؾ اإلدارٌة المتعلقة 

بهذه العملٌات وإٌجار مبانً ومعامل البحث وتكون معالجتها المحاسبٌة باستخدام 

 .(اإلٌرادٌة, الرأسمالٌة, المجهودات الناجحة)الطرق الثبلثة 

 

 ملٌون دٌنار من شركه 24وردت إلحدى شركات النفط مطالبه مالٌه بمبلػ / مثال

ـ :الحفر االستكشافً عن العقود التالٌة

 2كم400بمساحه  (1) العقد رقم 

 2كم600بمساحه  (2)العقد الثانً

 2كم100بمساحه (3)العقد الثالث

بثبوت عدم وجود النفط فٌه وفً نفس الوقت  (3)وخبلل العام تم التنازل عن العقد رقم 

وتقرر االستمرار بؤعمال  (1)تم التؤكد من جود النفط وبكمٌات تجارٌه فً العقد رقم 

( 2)البحث والتنقٌب فً منطقه العقد رقم 

تسجٌل القٌود المحاسبٌة بإستخدام الطرق المحاسبٌة الثبلثة / المطلوب

 (اإلٌرادات, الرأسمالٌة, الناجحة )

مصارٌؾ االستكشاؾ الجارٌة / من حـ24000000           اإلٌرادات-أ
 (شركه الحفر)الدائنون /الى حـ24000000                        

ح .أ / من حـ24000000                            
مصارٌؾ االستكشاؾ الجارٌة /الى حـ24000000                              

 
عقود امتٌاز معلق /من حـ24000000الرأسمالٌة          - ب

 (شركه الحفر)الدائنون /الى حـ24000000                            
عقود امتٌاز ؼٌر معده /من حـ24000000                            
عقود امتٌاز معلق /الى حـ24000000                             
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 منتجه لحسم النتائج إلى ٌحول 1+3القعد رقم 

1200X1000=12000000 3دٌنار كلفه العقد رقم 
12000X400=4800000 1دٌنار كلفه العقد رقم 

عقود امتٌاز منتجه /من حـ16800000                                  
عقود امتٌاز ؼٌر معده /الى حـ16800000                                    

 
 

ـ :الطرٌقة المجهودات الناجحة- ح
 

عقود امتٌاز معلق / من حـ24000000                                   
الدائنون شركه الحفر / حـإلى 24000000                                    

                                    من مذكورٌن 
( 3)عقود امتٌاز متنازل عنها عقد/حـ12000000                            
( 2,عقد1عقد)عقود امتٌاز ؼٌر معده /حـ12000000                            

عقود امتٌاز معلق /الى حـ24000000                                
 

ح .أ/من حـ12000000                  
( 3عقد)عقود امتٌاز متنازل عنها /الى حـ12000000                   
( 1عقد)عقود امتٌاز منتجه /من حـ4800000                    
عقود امتٌاز ؼٌر معده /الى حـ4800000                     

 
النفطٌة  (X.X)العملٌات التالٌة تخص شركه / مثال
 حصلت الشركة على ترخٌص باالستكشاؾ فً منطقه مساحتها 1/1/2009فً 

دٌنار سدد نقدا وكانت نفقات المسح 800000 مقابل رسم مقداره 2كم4000
 مبلٌٌن دٌنار سددت بموجب صك  4التً سددتها الشركة بلؽت  الجٌولوجً

 
عن الجزء   عقد جدٌد أبرمت والمنطقة عن نصؾ الشركةتنازلت  31/12/2009فً 

 ملٌون دٌنار سددت بصك  2 القضائٌةالمتبقً حٌث بلؽت المصارٌؾ 
 مبلٌٌن دٌنار 10 الخاصة باألعمال الجٌولوجٌة النفقات إجمالً بلػ 2010فً عام 

سددت بصك 
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من منطقه كونها ؼٌر منتجه % 75 عن الشركة تنازلت 2010فً نهاٌه عام 
واحتفظت بالباقً حٌث تم اكتشاؾ النفط فٌه بكمٌات تجارٌه 

 
 الثبلثة باستخدام الطرق المحاسبٌةتسجٌل القٌود / المطلوب

 
  2009 ة اإلٌراديالطرٌقة-   1

 الجارٌةمصارٌؾ االستكشاؾ /من حـ800000                          
النقد فً الصندوق /الى حـ800000                            

 
مصارٌؾ المسح الجٌولوجً /من حـ4000000                        

النقد فً الصندوق /الى حـ4000000                            
 

 القضائٌةالمصارٌؾ /من حـ2000000                     
النقد لدى المصارؾ /الى حـ2000000                      
ح .أ/من حـ6800000                    

 مذكورٌن إلى                              
االستكشاؾ الجاري .م/حـ800000                     
مسح جٌولوجً  . م / حـ 4000000                     
  قضائٌة. م / حـ 2000000                     

 
ستكشاؾ جاري  إ. م / من حـ10000000       2010فً سنه 

النقد لدى المصارؾ /الى حـ10000000                     

 

ح  . أ / من حـ10000000            31/12/2010فً 

استكشاؾ جاري  . م / الى حـ10000000                                   

  2009 الرأسمالٌة  الطرٌقة-2

عقود امتٌاز معلق  / من حـ800000                                  

النقد فً الصندوق  /ـ الى ح800000                                    
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عقود امتٌاز معلق  / من حـ4000000                                     

النقد لدى المصارؾ  / الى حـ4000000                                     

 

عقود امتٌاز معلق /  من حـ   2000,000                         

النقد لدى المصارؾ /  الى حـ 2000,000                           

ــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  من حـ 6800,000  31/12/2009

عقود امتٌاز معلق /  حـ إلى 6800,000                    

ـــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز معلق  /  من حـ 10,000,000   2010فً سنة 

النقد لدى المصارؾ /  حـ إلى 10,000,000                     

ــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  من حـ 10,000,000       

عقود امتٌاز معلق /  حـ إلى 10,000,000          

ــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز منتجة  /  من حـ 16800,000

عقود امتٌاز ؼٌر معدة / حـ إلى 16800,000  

ـــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز معلق /  من حـ 800,000المجهودات الناجحة    – 3

النقد فً الصندوق  /  حـ إلى 800,000                    2009   

ـــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز معلق /  من حـ 400,000                                

النقد لدى المصارؾ /  حـ إلى 400,000                                

من مذكورٌن 

عقود امتٌاز متنازل عنها /  حـ 2400,000

عقود امتٌاز ؼٌر متنازل عنها /  حـ 2400,000                       
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عقود امتٌاز معلق /  حـ إلى 4800,000                                 

ح . أ /  من حـ 2400,000

عقود امتٌاز متنازل عنها  /  حـ إلى 2400,000

ــــــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز معلق /  من حـ 2000,000

 النقد لدى المصارؾ/  حـ إلى 200,000

 

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ2000000                2010

 عقود امتٌاز معلق/الى حـ2000000                        

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ10000000                  2010

 النقد لدى المصارؾ/الى حـ10000000                            

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ10000000                    

 عقود امتٌاز معلق/الى حـ10000000                       

 

  2010         2009 

 دٌناررصٌدؼٌر معده14400000=2400000+2000000+ 1000000

                             من مذكورٌن

 عقود امتٌاز متنازل عنها/من حـ10800000                       

 عقود منتجه/حـ3600000                         

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ14400000                          

 ح.أ/من حـ10800000                       

 عقود امتٌاز متنازل عنها/الى حـ10800000                        

 

 ـ:(إطفاء العقود ؼٌر المعدة)طرق احتساب اندثار العقود ؼٌر المعدة 

 نسبه مئوٌة من رصٌد إجمالً العقود ؼٌر المعدة-ـ أ:هنالك طرٌقتان هما

 على أساس كلفه ومده كل عقد-                        ب

ـ :طرٌقه النسبة المئوٌة من رصٌد إجمالً العقود ؼٌر المعدة -أ
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 2دٌنار, العقد (1500000 )1النفطٌة ثبلث عقود العقد رقم P.R لدى شركه / مثال

 2006دٌنار فً نهاٌة عام (مبلٌٌن10)3دٌنار, العقد (8500000)

 2006تسجٌل قٌود اندثار العقود ؼٌر المعدة لسنه - 1/المطلوب

  ما هً القٌود الواجب تسجٌلها؟2007 فً عام1فً حاله التنازل عن العقد رقم- 2

  ما هً القٌود الواجب تسجٌلها؟2007 فً عام 3فً حاله التنازل عن العقد رقم-3

 

من % 10إذا علمت إن الشركة تحتفظ بمخصص اندثار نهاٌة كل عام بما ٌعادل 

 رصٌد إجمالً العقود ؼٌر المعدة

 

دٌنار إجمالً العقود 20000000=10000000+8500000+1500000/ الحل

 ؼٌر المعدة

1-20000000X10=%2000000 2006دٌنار اندثار لسنة 

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ2000000      

 مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/ الى حـ2000000       

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ح. أ /  من حـ 2000000    

 إندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/ الى حـ 2000000       

 ـــــــــــــــــــــــــــ

     2007فً سنه - 2

 مخصص اندثار/من حـ1500000/ عقود امتٌاز متنازل عنها /من حـ1500000

 عقود متنازل عنها/الى حـ1500000/عقود امتٌاز ؼٌر معده /الى حـ1500000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18500000X10=%1850000 2007دٌنار المخصص المطلوب لسنه 

دٌنار الواجب 1350000( =2006محجوز كرصٌد من )185000-500000

 2007إضافته لـ

 

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ1350000          

 مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ1350000            
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح.أ/من حـ1350000             

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/ الى حـ1350000                  

 عقود امتٌاز متنازل عنها/من حـ10000000 ( 3)فً حاله التنازل عن العقد رقم - 3

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ10000000                                            

                        من مذكورٌن

 مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/حـ2000000                                

 ح.أ/حـ8000000                                 

 عقود امتٌاز متنازل عنها/الى حـ10000000                                 

 دٌنار رصٌد العقود المتبق10000000ً=1500000+8500000

  10000000X10=%1000000دٌنار قسط اندثار المطلوب 

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/من حـ1000000       

 مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده /الى حـ1000000         

                                 ـــــــــــــــــــــــــ 

 ح.أ/من حـ1000000                

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ1000000                  

                               ــــــــــــــــــــــــــ

ـ عن طرٌق قسمه كلفه كل عقد على عدد سنوات :على أساس كلفه ومده كل عقد -ب

 .عمره اإلنتاجً

 10دٌنار وقدر عمره اإلنتاجً بـ 1500000 النفطٌة عقد كلفته S.Sلدى شركه / مثال

 سنوات والمطلوب احتساب اندثاره السنوي وتسجٌل القٌود البلزمة

 دٌنار قسط االندثار السنوي150000=1500000/10 
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 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/   من حـ150000 

 مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ150000 

                         ـــــــــــــــــــــ

 ح.أ/من حـ150000                           

 اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ150000                           

 ـ:حاالت ؼلق العقود ؼٌر المعدة

 حاله التنازل عن العقود ؼٌر المعدة- ـ أ:العقود ؼٌر المعدة

 حاله التحوٌل إلى العقود المنتجة-                       ب

 حاله البٌع إلى شركات أخرى-                       ج

 

 .ـ ستكون هنالك ثبلث احتماالت:فً حاله التنازل عن العقود ؼٌر المعدة - أ 

 ـ عدم احتساب اندثار سابق لهذه العقود حٌث ٌم ؼلقها :االحتمال األول-1

 ح مباشرة.أ/                                  فً حـ

 عقود امتٌاز متنازل عنها /عند التنازل عن العقد         من حـ

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/                                   إلى حـ

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح.أ/ عند الؽلق                      من حـ

 عقود امتٌاز متنازل عنها /                                   إلى حـ

 

فً إحدى الشركات  (ملٌون دٌنار15 )بلػ رصٌد إجمالً العقود ؼٌر المعدة / مثال 

 مبلٌٌن دٌنار4 كلفته 6العقد رقم .               وبالشكل التالً

 مبلٌٌن دٌنار6 كلفته 7                               العقد رقم 

 مبلٌٌن دٌنار5 كلفته 8                               العقد رقم 

  7ولم ٌتم احتساب اندثار سابق لهذه العقود وتنازلت الشركة عن العقد رقم 
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 تسجٌل القٌود البلزمة لذالك/ م

 

 عقود امتٌاز متنازل عنها/من حـ6000000                                

 عقود امتٌاز ؼٌر معده/الى حـ6000000                                

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح.أ/من حـ6000000                                

 عقود امتٌاز متنازل عنها /الى حـ6000000                                  

 

ـ :فً حاله احتساب االندثار كنسبه مئوٌة من إجمالً العقود- 2ـ  :االحتمال الثانً

حٌث ٌتم تخفٌض قٌمه العقود المتنازل عنها بمخصص االندثار المحتسب والباقً من 

 ح.أ/ قٌمه العقد المتنازل عنه ٌؽلق  فً حـ

 

 2008اظهر حساب العقود ؼٌر المعدة إلحدى شركات النفط فً نهاٌة سنه / مثال

 بمبلػ 4والعقد رقم مبلٌٌن دٌنار (4) بمبلػ 3 مبلٌٌن دٌنار للعقد رقم 6رصٌداً بمقدار 

 ملٌون دٌنار (2)

 العقود فً نهاٌة السنة    إجمالًمن % 10حجز مخصص اندثار بنسبة  - 1/ المطلوب 

( 3) تم التنازل عن العقد رقم 2009فً سنة  - 2            

 

 دٌنار قسط االندثار السنوي  X 10/100=600,000 6000,000الحل 

اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  من حـ 600,000 -                          1

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 600,000                             

ــــــــــــــــــ 

ح . أ /  من حـ 600,000                             

اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 600,000                             

ـــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز متنازل عنها  /  من حـ 4000,000          2009سنة فً  – 2

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 4000,000                                  
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ــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

من مذكورٌن  

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ 600,000

خ . أ /  حـ 3400,000               

عقود امتٌاز متنازل عنها  /  حـ إلى 4000,000                  

ــــــــــــــــــــــ 

2000,000X10 = %200,0002009قسط االندثار لسنة   دٌنار 

اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  من حـ 200,000

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معده /  حـ إلى 200,000

ـــــــــــــــــــــ 

خ  . أ /  من حـ 200,000

اندثار عقود امتٌاز متنازل عنها  /  حـ إلى 200.000

ــــــــــــــــــــــ 

:-   كلفة وحدة كل عقد أساسإحتساب االندثار على :- االحتمال الثالث  – 3

ــــــــــــــــ حٌث ٌتم تخفٌض قٌمة العقود المتنازل عنها بمخصص االندثار المحتسب 

خ . لذلك العقد والباقً فً حساب أ 

 

عقود امتٌاز متنازل عنها  / من حـ 

عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  حـ إلى

ـــــــــــــــــــ 

من مذكورٌن  

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة  / حـ 

خ . أ /                         حـ 

عقود امتٌاز متنازل عنها /  حـ إلى                    
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ـــــــــــــــــــ 

:-   العقود المنتجة إلىفً حال التحوٌل – ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فً حالة عدم احتساب اندثار سابق للعقود ؼٌر المعدة واحتسابه كنسبة مئوٌة من  - 1

 العقود المنتجة  إلى العقود الؽٌر معدة ٌتم التحول إجمالًرصٌد 

                                            

عقود امتٌاز منتجة  /  من حـ                                     

عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  حـ إلى                                            

ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ٌتم تخفٌض األخرىفً حالة احتساب اندثار لكل عقد بشكل منفصل عن العقود  – 2

كلفة العقد بمخصص االندثار المحتسب  

                                      من مذكورٌن  

تخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /                                      حـ 

متٌاز منتجة   إعقود/                                      حـ 

متٌاز ؼٌر معدة إعقود /  حـ إلى                                         

 ________

 :-  أخرى شركات إلىفً حالة البٌع - حـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نسبة مئوٌة من رصٌد أساسعدم احتساب اندثار سابق للعقد واحتساب على  – 1

المدٌنون  , النقد /  العقود ؼٌر المعدة                    من حـ إجمالً

 مذكورٌن  إلى                                                          

عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /                                                       حـ 

  بٌع عقود امتٌاز ؼٌر معدهأرباح/                                                       حـ 

 

 بٌع عقود امتٌاز ؼٌر معدة  أرباح/ من حـ                     

خ . أ /  حـ إلى                    

ــــــــــــــــــــ 
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بخسارة    فً حالة البٌعأما

  نالمذكوري                                                   من 

النقد فً الصندوق المدنٌون  /                 حـ            

خسائر بٌع عقود امتٌاز ؼٌر معدة /            حـ                 

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى                      

 

 

 فٌتم تخفٌض كلفة العقود األخرىعند احتساب اندثار لكل عقد بشكل منفصل عن  – 2

ؼٌر المعدة بمخصص االندثار                                    

  البٌع بخسارة                                                                   

  من المذكورٌن     البٌع بربح         من المذكورٌن                  

مخصص اندثار عقود ؼٌر معدة / مخصص اندثار عقود ؼٌر معدة     حـ /        حـ 

المدٌنون       , الصندوق/ المدٌنون                        حـ , النقد /        حـ 

ؼٌر معدة  خسائر بٌع عقود/  مذكورٌن                               حـ إلى        

عقود ؼٌر معدة /  بٌع عقود ؼٌر معدة             حـ أرباح/        حـ 

         ـــــــــــــــ                                        ــــــــــــــــــ 

  2006 النفطٌة ثبلث عقود ؼٌر معدة فً نهاٌة عام  S . Rلدى شركة / مثال 

 دٌنار  1000,000 بكلفة 11العقد رقم 

 دٌنار 2500,000 بكلفة 12العقد رقم 

 دٌنار 5250,000 بكلفة 13العقد رقم 

من الرصٌد % 10تسجٌل قٌد مخصص االندثار للعقود ؼٌر المعدة وبنسبة :- المطلوب 

 31-12-2006 اإلجمالً

.  منتجٌن دٌنعق 13 ,12 عند ثبوت العقدٌن 2007 خبلل سنة أالزمالقٌد  – 2

 تبٌن انه  11 على فرض ان العقد 2007تسجٌل القٌود البلزمة فً نهاٌة عام  – 3

 به االحتفاظعقد منتج وقررت الشركة - أ 

عقد ؼٌر منتج وقررت الشركة التنازل عنه - ب 

 دٌنار واستلم المبلػ بصك  1125,000 بمبلػ أخرى لشركة 11تم بٌع العقد - حـ 
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 :الحل

شرط االندثار   دٌنارX10 = %875,000 8750,000  31/12/2006فً  – 1

السنوي 

اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  من حـ 875,000      

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 875,000      

ــــــــــــــــــــــ 

خ . أ /  من حـ 875,000      

اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 875,000      

ـــــــــــــــــــــ 

عقود امتٌاز منتجة /  من حـ 7750,000    2007فً عام  – 2

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 7750,000                           

ـــــــــــــــــــــ 

 من مذكورٌن  31/12/2007فً  - 3

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  حـ 875,000- أ 

عقود منتجة  /   حـ 125,000    

عقود امتٌاز ؼٌر معدة /  حـ إلى 1000,000    

ـــــــــــــــــــــــ 

( 11العقد)عقود امتٌاز متنازل عنها /  من حـ 1000,000- ب 

( 11العقد)عقود امتٌاز ؼٌر معدلة   /  حـ إلى 1000,000     

ـــــــــــــــــــــ 

                   من مذكورٌن  

مخصص اندثار عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  حـ 875,000      

خ .أ /  حـ 125,000      

عقود امتٌاز متنازل عنها /  حـ إلى 1000,000   

 

من مذكورٌن  / حـ 

مخصص اندثار عقود ؼٌر معدة /  حـ 875,000   
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النقد  /  حـ 1125,000   

 مذكورٌن إلى            

عقود امتٌاز ؼٌر معدة  /  حـ 1000,000    

 بٌع عقود  ؼٌر معدة  أرباح/  حـ 1000,000   

ــــــــــــــــــــ 

 بٌع عقود ؼٌر معدة  أرباح/  من حـ 1000,000   

خ  . أ /  حـ إلى 1000,000   

 

 

 

:- المعالجات القٌدٌة لمرحلة الحفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أما لئلنتاج وتهٌئتها اآلبارنبدأ مرحلة الحفر بعد مرحلة االستكشاؾ حٌث ٌتم فٌها حفر 

:- إلى فتنقسم المرحلةمصارٌؾ هذه 

وتشمل  :-  البئر ؼٌر الملموسة الجارٌة وإعدادتكالٌؾ حفر :- القسم األول – أ 

.  مصارٌؾ تحدٌد المكان البلزم للحفر  – 1

, بناء الطرق , المٌاه  , األرض المكان وما ٌتضمن من تسوٌة إعدادمصارٌؾ  – 2

.   منطقة الحفر إلىتكالٌؾ نقل التجهٌزات 

مواد , عمال الحفر أجور)مصارٌؾ نصب أجهزة الحفر وعملٌة الحفر وتشمل  – 3

.  ومعدات الحفر آالتاستهبلك ,تكالٌؾ الوقود, الحفر آالتصٌانة , ولوازم الحفر

تؽلٌؾ البئر , االختبارات إجراءوتشمل تكالٌؾ :- اإلتماممصارٌؾ عملٌة  – 4

تكالٌؾ تركٌب ,تكالٌؾ تنقٌب البئر,تكالٌؾ الحوامض والمواد الضرورٌة,باالسمنت

.  الجافةاآلبارتنظٌؾ المكان وردم ,تكالٌؾ تفكٌك معدات الحفر,الصمامات 

وتشمل كل ماٌنفق على :-  البئر الملموسة وإعدادتكالٌؾ حفر :- القسم الثانً – ب 

 بٌعٌه وتكون لها قٌمة لئلنتاج البئر إلعداد والمعدات الملموسة البلزمة اآلالتشراء 

 ـ:اإلنتاجً وتشمل  فً نهاٌة عمرهاوأنقاض
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ـ ومنها األنابٌب األولٌة واألنابٌب الداخلٌة :التجهٌزات المركبة داخل البئر-1

والصمامات أما تكالٌؾ نقل وتركٌب األنابٌب والصمامات فتتؽٌر مصارٌؾ حفر ؼٌر 

 .ملموسة

ـ ٌمثل الهٌكل المعدنً وأنابٌب االستخراج :التجهٌزات المركبة على سطح البئر - 2

 والتوصٌل

اآلالت والمعدات المستخدمة واألجهزة الخاصة بفصل النفط عن الؽاز والماء - 3

ومستودعات وؼبلٌات الزٌوت وأنابٌب التوصٌل للمستودعات حٌث تظهر جمٌعا بكلفه 

 الشراء مع كلفه النقل والتركٌب

 

 

 

 ـ ٌتم فً هذه المرحلة فتح ثبلث حسابات وسٌطة:المعالجات المحاسبٌة

 عملٌات الحفر وتشمل النفقات ؼٌر الملموسة الجارٌة/أعمال تحت التشؽٌل / حـ-1

 تجهٌزات الحفر وتشمل التجهٌزات التً تركب داخل البئر/أعمال تحت التشؽٌل /حـ-2

أو على سطحه مثل األنابٌب والصمامات إما تكالٌؾ نقلها فتعتبر مصارٌؾ ؼٌر 

 ملموسة

آالت ومعدات الحفر وٌشمل تكالٌؾ األجهزة والمعدات / أعمال تحت التشؽٌل /حـ-3

 وتكالٌؾ نقلها وتركٌبها

العقود المنتجة إما إذا كان البئر ؼٌر منتج فٌتم /فإذا كان البئر منتج ٌتم ؼلقها فً حـ

 .ح فً نهاٌة السنة.أ/ خسائر اآلبار الجافة ؼٌر المنتجة الذي ٌؽلق فً حـ/ ؼلقها فً حـ
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 32 تم التؤكد من وجود النفط بكمٌات تجارٌه فً منطقه العقد رقم 2010فً سنه / مثال

النفطٌة وقررت الشركة الحفر فً نفس العام حٌث كانت التكالٌؾ  (G.P)العائد لشركه 

 ـ:بالشكل التالً 

 دٌنار1400000تكالٌؾ تسوٌه األرض وبناء الطرق - 1

  مبلٌٌن دٌنار6أجور عمال الحفر - 2

 دٌنار300000تكالٌؾ الوقود والقوى المحركة لؤلثاث - 3

 دٌنار400000تكالٌؾ صٌانة وتصلٌح آالت الحفر  - 4

 دٌنار1200000تكالٌؾ تؽلٌؾ البئر وإحاطته باالسمنت -5

 دٌنار500000تكالٌؾ الحوامض المذٌبة -6

 دٌنار3500000تكالٌؾ ثقب البئر -7

 ملٌون 3تكالٌؾ أنابٌب التؽلٌؾ وصمامات التحكم وأنابٌب التوصٌل السطح البئر -8

 دٌنار 250000دٌنار ثم سحبها من مخازن الشركة علماً إن كلفه نقلها وتركٌبها 

ملٌون 19تكالٌؾ أجهزه فصل النفط عن الماء وؼبلٌات ومحركات ومستودعات -9

دٌنار حٌث تم دفع كافه المبالػ 750000دٌنار علماً إن تكالٌؾ نقلها وتركٌبها بلؽت 

 المتحققة بشٌكات 

 (32 )تسجٌل القٌود المحاسبٌة البلزمة بمرحله الحفر للعقد/ المطلوب 

 من مذكورٌن/                                    الحل

 عملٌات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل /حـ1400000                     

 عملٌات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل/حـ6000000                     

 عملٌات الحفر/ أعمال تحت التشؽٌل/حـ300000                     

 عملٌات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل/حـ400000                     

 عملٌات الحفر/ أعمال تحت التشؽٌل / حـ1200000                     
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 عملٌات الحفر/ أعمال تحت التشؽٌل / حت500000                     

  عملٌات الحفر8أعمال تحت التشؽٌل / حـ350000                     

 النقد لدى المصارؾ/ الى حـ10150000                          

 

 تجهٌزات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل / من حـ3000000    

 المخازن / الى حـ3000000     

 عملٌات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل /  من حـ250000     

 النقد لدى المصارؾ/ الى حـ250000      

 أآلت ومعدات الحفر/ أعمال تحت التشؽٌل/  من حـ 19750000

 النقد لدى المصارؾ / إلى حـ 19750000

                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 العقود المنتجة/  من حـ 33150000  

                     إلى مذكورٌن

 عملٌات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل /  حـ 10400000

 تجهٌزات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل /  حـ 3000000  

 أآلت ومعدات الحفر/أعمال تحت التشؽٌل / حـ 19750000

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً حالة إعادة قسم من التجهٌزات إلى المخازن ٌكون قٌد اإلعادة  :- (1)مبلحظة 

 المخازن /                   من حـ 

 تجهٌزات الحفر/ أعمال تحت التشؽٌل /                   إلى حـ 

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان العقد جاؾ ٌتم توسٌط حساب خسائر اآلبار الجافة بدال من  :- (2)مبلحظة 

 خ .حساب العقود المنتجة وفً نهاٌة السنة ٌؽلق حساب أ
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 المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والمحلٌة الخاصة بمحاسبة النفط الخام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الهدؾ العام من المعاٌٌر الدولٌة هو تحدٌد :- المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  - أ

التقارٌر المالٌة المتعلقة باستكشاؾ الموارد المعدنٌة وتقٌٌمها وإجراء التحسٌنات 

على المجموعات المحاسبٌة الحالٌة وثم تطبٌق ذلك على المنشآت النفطٌة عام 

 :- وأهم المبلحظات الواردة هً 2006

 (األجهزة والمركبات ) تصنٌؾ أصول االستكشاؾ والتقٌٌم إلى ملموسة مثل – 1

 (حقوق الحفر)وؼٌر ملموسة مثل 

إذا المستهلك أصل ملموس فً تطوٌر أصل ؼٌر ملموس فؤن كلفة استهبلك – 2

 األصل الملموس ٌعد جزء من كلفة األصل ؼٌر الملموس 

 

 فً حالة ظهور جدوى فنٌة أو اقتصادٌة الستخراج المورد المعدنً فٌتم – 3

تقٌٌم أصول االستكشاؾ وتحدٌد االنخفاض فً القٌمة واالعتراؾ بؤنه خسارة فً 

 االنخفاض قبل إعادة التصنٌؾ 

 

 ٌتم تقٌٌم األصل لتحدٌد االنخفاض فً القٌمة عندما ٌكون المبلػ المسجل – 4

  خسارة فً أياكبر من المبلػ القابل لبلسترداد ولذلك على المنشؤة اإلفصاح عن 

 .االنخفاض وعرضها وقٌاسها

 على المنشؤة اإلفصاح عن سٌاستها المحاسبٌة لمصروفات االستكشاؾ – 5

 . والتقٌٌم بما فً ذلك االعتراؾ بؤصول االستكشاؾ والتقٌٌم

 على المنشؤة معاملة أصول االستكشاؾ والتقٌٌم كفئة منفصلة عن األصول – 6

وعمل كافة اإلفصاحات التً تتطلبها المعاٌٌر الدولٌة وبما ٌتفق مع تصنٌؾ 

 .األصول 
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 تعتمد شركات النفط فً العراق على النظام :-  المعاٌٌر المحاسبٌة المحلٌة –ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاسبً الموحد كؤساس فً تسجٌل كافة 

المعامبلت المحاسبٌة حٌث ٌتم تصنٌؾ حساباتها وفقا للدلٌل المحاسبً الموحد 

 :- وعلٌه ٌمكن مبلحظة األمور التالٌة فً معالجة مصروفات االستكشاؾ والتقٌٌم 

 إن شركات النفط ال تدفع تكالٌؾ استؽبلل األرض فً الؽالب كونها – 1

عدا بعض الحاالت  (الحكومة)األراضً والشركات تعود ملكٌتها بجهة واحدة 

 .الخاصة التً تكون ملكٌة األرض إلى األفراد حٌث ٌتم تعوٌضهم 

 إن النشاط االستكشافً تقوم به جهة متخصصة وٌتم تحوٌل اآلبار – 2

المستكشفة إلى شركة النفط المختصة أي إن مصروؾ ٌتحقق خبلل االستكشاؾ 

 .ٌتم تحوٌله إلى الجهات المستفٌدة التً تقوم توزٌعه حسب اإلنتاج 

 تقوم منشؤة االستكشافات النفطٌة بمعالجة مصروفات البحث واالستكشاؾ – 3

  .(مصروفات إٌرادٌة)على أساس 

 فً حالة كون مصارٌؾ االستكشاؾ تفٌد أكثر من سنة مالٌة واحدة فقد – 4

تحت حساب  (118)م ضمن المصروفات اإلٌرادٌة المإجلة .م.صنفها الـ ن

 .حٌث ٌتم توزٌع مبلؽها على عدد السنوات المستفٌدة منها (1183)مصروفات 

 

 فً حالة وجود النفط تجارٌة فان مصروفات االستكشاؾ ٌتم تحمٌلها على حساب – 5

إٌرادٌة مإجلة حٌث ٌتم إطفاإها على عدد  (1183)مصروفات استكشاؾ ومسح 

 .سنوات العمر اإلنتاجً لؤلصل 

خ وهذا .أ/ فٌتم ؼلقها فً حـ  (فاشلة)أما إذا كانت نتائج االستكشاؾ هً آبار جافة 

 (ٌطلق علٌه طرٌقة المجهودات الناجحة 

 

  هنالك أسلوبان لتطبٌق طرٌقة المجهودات الناجحة – 6

ٌعتمد على سجبلت التكالٌؾ فً المنشؤة لمعرفة مصارٌؾ كل :-  األسلوب األول –أ 

 .بئر وٌتم إجراء التسوٌات القٌدٌة على هذا األساس 

أسلوب تقدٌري وٌعتمد على عدد اآلبار الناجحة وعدد اآلبار :-  األسلوب الثانً –ب 

 .الفاشلة فً تلك السنة واستخراج نسبة مئوٌة باالعتماد على المعادلتٌن التالٌتٌن 

 نسبة اآلبار المنتجة= 100   ×عدد اآلبار الناجحة- 1
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     عدد اآلبار المنجزة خبلل السنة

 

 نسبة اآلبار ؼٌر المنتجة = 100           × عدد اآلبار الفاشلة - 2

      عدد اآلبار المنجزة خبلل السنة

 

حٌث ٌتم احتساب المصروفات التً تخص اآلبار المنتجة والمصروفات التً تخص 

 .اآلبار ؼٌر المنتجة 

 

 

 

 
 


