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  .مدخل�إ���محاسبة�البنوك: املحور��ول 

I. البنوك���قطاع��محاسبة�  :  

   2010النظام�املحاس���البن�ي��عد�تطبيق�النظام�املحاس���املا������ا��زائر�سنة��قامت�ا��زائر�بإصالح�

� ��غية �إال�أن��أنوذلك ��شاط�ا، �طبيعة �النظر�عن ��غض �املؤسسات �جميع �املحاس�� �النظام � ��ذا �شمل

  .القطاع�البن�ي�وما�يم��ه�من��شاطات�جعلتھ��ينفرد�بطا�ع�خاص�يختلف��عن�با���القطاعات��خرى 

� �السياق ��ذا ��� �ا��زائر��� ��23/07/2009أصدر�بنك �رقم �ا��سابات��04- 09النظام �ملخطط واملتضمن

�مدونة�البنكي �القانون �يحدد �حيث �املالية، �واملؤسسات �البنوك �ع�� �املطبقة �املحاس�ية �والقواعد ة

،�28/10/2009املؤرخ�����05- 09ا��سابات�وما�تحتو�ھ��ل�مجموعة�حسابات،�ثم�تم�إتباعھ�بالنظام�رقم�

  والذي�يتضمن�إعداد�القوائم�املالية�للبنوك�واملؤسسات�املالية�وطرق��شر�ا

  .البنكية�خطط�ا��ساباتم .1

واملتضمن�ملخطط�ا��سابات�البنكية�والقواعد�املحاس�ية�املطبقة�ع���البنوك��04-09النظام�رقم�حدد�

�املالية � واملؤسسات �املطبقة �املحاس�ية �والقواعد �البنكية �ا��سابات �واملؤسسات�مخطط �البنوك ع��

ان�لل�سي���وواحدة�للم��انية�واثنجموعات�م��ا�خمسة�ثمانية�م�ا��سابات�البنكية��ضم�مخطط،�و املالية

 :��سابات�خارج�امل��انية�و��

  .عمليات�ا��ز�نة�وعمليات�ماب�ن�البنوك�: 1الصنف�.1.1

���ل�حسابات��ذا�الصنف�النقود�والقيم�بالصندوق�وعمليات�ا��ز�نة�وعمليات�ماب�ن�البنوك�حيث�

املنجزة����السوق���مانةس�يل��شمل�ا��ز�نة�ع���ا��صوص�السلفيات�و�ق��اضات�والعمليات�ع���

كما��شمل�العمليات�ماب�ن�البنوك�العمليات�ال���تتم�مع�البنك�املركزي�وا��ز�نة�العمومية��،النقدية

����ذالك�املراسل�ن� �املؤسسات���جانبومراكز�الص�وك�ال��يدية�والبنوك�واملؤسسات�املالية�بما وكذا

  . و�قليميةاملالية�الدولية�

  :حسابات�العمليات�مع�الز�ائن�: 2الصنف�.2.1

�قبل�م� �من �تتم �ال�� �الودا�ع �وكذا �للز�ائن �املمنوحة �القروض ��ل �ع�� �الصنف ��ذا �حسابات �شمل

استحقاق�ا�،كما��أجال،�شمل�القروض�للز�ائن�ع����ل�القروض�املمنوحة�للز�ائن��غض�النظر�ع���

�حساب �املتلقاتتضمن �املوارد �مجمل �الز�ائن �الز�ائنات �من �القروض��إ�� أيضا ت�ت�� ؛ة �الصنف �ذا
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��خرى مع�الز�ائن�املالي�ن�وشر�ات��س�ثمار�وشر�ات�التام�ن�والتقاعد�وكذا�املؤسسات����اضاتقو�

 .لة�كمتدخل����السوق�منظم�املقبو 

  .املالية�وحسابات�ال�سو�ة��وراقحافظة�:3الصنف�.3.1

�الديون� �أيضا �الصنف ��ذا �حسابات ����ل �املالية ��وراق �بحافظة �املتعلقة �العمليات �ع�� ز�ادة

� �مالية �بأوراق �التوظيف��،املجسدة �وأوراق �املعامالت �أوراق �ع�� �املالية ��وراق �حافظة �تحتوي حيث

كما��شمل�الديون�املجسدة�.وال���يتم�اك�سا��ا�قصد�اك�ساب�عائد�ما����وكذا�ش�ادات��س�ثمار�ت

�قابلة� �مديونية �ش�ادة �مالية �بأوراق �املجسدة �ا��اضعة �املؤسسة �ديون �مجموع �ع�� �مالية بأوراق

�للتحصيل �القابلة �السندات �قسائم �السيما �وسندات �عمليات��،للتفاوض �الصنف ��ذا �يضم كما

�الغ��  �مع �والعمليات � �املتعلقة��التحصيل �وال�سو�ة ��نتقالية �ا��سابات �وكذا � ��خرى و�ستعماالت

  .بمجموع�عمليات��املؤسسات�ا��اضعة�

  :القيم�الثابتة�:  4الصنف�.4.1

�دائمة� �بصفة �ا��اضعة �املؤسسة ��شاط ���دمة �املوج�ة ��ستخدامات �الصنف ��ذا �حسابات ���ل

غ���مادية�بما��أو مادية��أو ة�سواء��انت�مالية�الثابت�و�صول كما�يضم��ذا�الصنف�القروض�التا�عة�

  .�سيط�إيجار ف��ا�تلك�املقدمة����ش�ل�

  . ا��اصة�والعناصر�املماثلة���موالرؤوس�:  5الصنف�.5.1

� �حصص �ش�ل ��� �التمو�ل �وسائل �مجموع �الصنف ��ذا �حسابات ��� �تصرف��أو تجمع �تحت املوضوعة

املؤجلة��و�عباء����ذا�الصنف�النواتج��أيضاكما�تظ�ر�،�مستمرة��أو املؤسسة�ا��اضعة�بصفة�دائمة�

� ��ستغالل �دورة ��و�موال �اإلعانات(خارج �ع�� �املؤجلة �والضرائب �املحملة ����صول العمومية

  .،ن�يجة�السنة�املالية�) والنواتج�و�عباء��خرى�املؤجلة�والضرائب�املؤجلة�ع���ا��صوم�

  : �عباء�:  6الصنف�.6.1

ز�ادة�ع����،�عباء�ال���تتحمل�ا�املؤسسة�ا��اضعة�خالل�السنة���ل�حسابات��ذا�الصنف�جميع�

��أعباء �تتضمن �املحض �البن�ي �بال�شاط �املتعلقة �البن�ي �املصار�ف��ستغالل �الصنف ��ذا حسابات

�وخسائر�القيمة �واملئونات ���تال�ات �مخصصات �وكذلك � �أيضا��،العامة �الصنف ��ذا ��� �تظ�ر� كما

� �ضد ��موال �املمخصصات �العامة �و خاطر�البنكية � ،� �نوع�ت�تم �حسب �البن�ي ��ستغالل مي���أعباء

� �أو�العموالت �بالفوائد ��مر�يتعلق ��ان �إذا �ما �وحسب �تظ�ر�أخ��ا�،العمليات �الصنف��كما ��ذا ���

  . �عباء�والضرائب�ع���النتائج�والعناصر�املماثلة�والعناصر�غ���العادية�
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 . النواتج��7الصنف�.7.1

�شمل�حسابات��ذا�الصنف�مجموع�النواتج�املحققة�خالل�السنة�من�طرف�املؤسسة�ا��اضعة��ز�ادة�

�املحض �البن�ي �بال�شاط �املتعلقة �البن�ي � ��ستغالل �نواتج �الصنف��،ع�� ��ذا �حسابات تتضمن

لبنكية�العامة�واملؤونات�،���ل�اس��جاعات��موال�ضد�املخاطر�ا�خسائر�القيمة��س��جاعات�ع���

� �الصنف ��ذا ��� �كما �لألعباء �بال�سبة �تمي����و�ا��ال �و�تم � �نوع��نواتج، �حسب �البن�ي �ستغالل

�الصنف�� ��ذا ��� �تظ�ر�أخ��ا �كما � �أو�العموالت �بالفوائد ��مر�يتعلق ��ان �إذا �ما �وحسب العمليات

    .لنواتجل العناصر�غ���العادية�

  .خارج�امل��انية��  9الصنف�.8.1

� �معطاة �سواء �ا��اضعة �املؤسسة �ال��امات �مجموع �الصنف ��ذا �بنود ��أو �شمل �تمي����،متلقاة يتم

�املقابل �والطرف ��ل��ام �طبيعة �خالل �من ��ل��امات �حسابات��،مختلف �تخصص �السياق ��ذا و��

�ع�� �وال��امات �الضمان �وال��امات ،� �التمو�ل �الل��امات �بالع��وراق مناسبة �وال��امات � ملة�املالية

  .لصا���مستفيد� الصعبة�تتوافق�ال��امات�التمو�ل��مع�وعود�املسا�مة�مقدمة

� �يضم �اجل�ا�كما �من �تل��م �عمليات ��� �ا��صوص �ع�� �كفالة �ش�ل ��� �تمت �ال�� �الضمان ال��امات

� �طرف �لصا�� �ا��اضعة �ألت�أخر املؤسسات ��ذا �طرف �من �املكت�ب �العبء ��ستطع���خ�� م�ن �لم اذا

  الوفاء�بنفسھ�

يتضمن�،�كما��السندات�املكفولة�وال��امات�بالقبول���ظ�ر�ع���ا��صوص����بند�ال��امات�الضمانو 

  املالية�عمليات�الشراء�والبيع�ل��ساب�ا��اص�باملؤسسة�ا��اضعة���وراقبند�ال��امات�ع���

ل��امات�ع���تتضمن��،�كما��النافذ����عمليات�الوساطة���خذ����ذا�البند�ال��امات���أيضاكما�تظ�ر�

  :عمليات�العمالت�الصعبة�

 ؛ال�تزال�نافذة���جراء أجال أنعمليات�الصرف�نقدا�طاملا� 

 � �الصرف ��ألجلعمليات �تقرر �ال�� �الصعبة �العمالت �وشراء �بيع انجاز�ا��تأجيل �طرافعمليات

  �جراء��أجال�غ��أخرى لدوافع�

 � ���قراضعمليات �طاملا �الصعبة �بالعمالت ��أجال أنو�ق��اض �لم���موالوضع �التصرف تحت

 تنقض��عد
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   .قواعد�التقييم�وال���يل�املحاس������املؤسسات�البنكية .2

� �للمادة ��3طبقا ��4و�املادة �رقم �النظام �والقواعد��04-09من �البنكية �ا��سابات �مخطط املتضمن

�عمليا��ا �البنكية �املؤسسات ����ل � �املالية �واملؤسسات �البنوك ��� �املطبقة �قواعد��املحاس�ية � وفق

���� �املحددة �املحاس�ية �واملبادئ � �والنواتج �و�عباء �وا��صوم �لألصول �املحاس�� �وال���يل التقييم

� ��11-07القانون �رقم �التنفيذي �و�املرسوم �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق��156- 08املتضمن املتضمن

وعليھ���.علومات�املحاس�ية�أح�ام�القانون�الذي�يضمن�املبادئ�والقواعد�املحاس�ية�وخصائص�جودة�امل

  : ي��فيما�املبادئ�والقواعد�املحاس�ية�البنكية�تتمثل�

 التع�د� �: محاسبة �محاسبة ��أثار تتم �من �وغ���ا �املالية ���حداثاملعامالت محاسبة��أساسع��

  .و�عرض����الكشوف�املالية�للسنوات�ال���ترتبط���ا��حداث أو�ل��ام�عند�حدوث��ذه�املعامالت�

 ستغالل�� �: استمرار�ة �ع�� �املالية �الكشوف �متا��أساس�عد �باف��اض ��ستغالل ة�عاستمرار�ة

قرارات�قبل�تار�خ��شر�ا��سابات�وال����أو  أحداث طرأت إذا إال ؛متوقعالكيان�لل�شطاتھ����املستقبل�

� �املمكن ��أنمن �التصفية ��أو �س�ب �قر�ب �املستقبل ��� �ال�شاط �عن ��وإذا.التوقف �يتم �ادإعدلم

ن�الش�وك����استمرار�ة��ستغالل�ت�ون�مب�ية�وم��رة�و�حدد�إف��ساسالكشوف�املالية�ع�����ذا�

 .���ضبط�ا����م��ق��إل��ااملس�ند���ساس

 املحاس�ية� �:  الوحدة �عن��أنيجب �ومنفصلة �مستقلة �محاس�ية �وحدة �لو��ان �كما �الكيان يف��ض

� ؛�مالك��ا �بمع�� �ع�� �املالية �املحاسبة ��مبدأتقوم �ب�ن ��أصول الفصل �وخصومھ �وأعباءهالكيان

 ا؛�ومسا�م���أو ا��اصة��أموالھومنتوجات�املشارك�ن����رؤوس��وأعباءوخصوم��وأصول ومنتوجاتھ��

  .معامالت�الكيان�دون�معامالت�مالك��ا�إال ���ا��سبان��تأخذ أن

 ن�الدينار�ا��زائري�أب�يلزم��ل�كيان�باح��ام�الوحدة�النقدية�و�ؤكد�القانون �الوحدة�النقدية�مبدأ

  .�و�وحدة�القياس�الوحيدة�ل���يل�معامالت�الكيان�واملعلومة�ال���تحمل�ا�الكشوف�املالية�

 ت�ون�ن�يجة��ل�سنة�مالية�مستقلة�عن�السنة�ال����سبق�ا�وعن�السنة�: استقاللية�الدورات�مبدأ

  .والعمليات�ا��اصة���ا�فقط��حداثت�سب��أنال���تل��ا�ومن�اجل�تحديد�ا�يتع�ن�

 وا��ذر�مبدأ� �:ا��يطة ��أنيجب �املحاسبة ��ملبدأ�ستجب �يؤدي �الذي تقدير�معقول��إ��ا��يطة

تثقل��أناملستقبل�من�شا��ا��إ��قصد�تفادي�خطر�تحول�لش�وك�موجودة�الشك��ظروفللوقا�ع����

واملنتوجات�كما�يجب���صول ال�يبالغ����تقدير�قيمة��أن��ب���و ؛نتائجھ��أو بالديون�ممتل�ات�الكيان�

��أن �ا��صوم �قيمة �من �كما و�عباءال�يقلل � ؛ ��أال يجب �تطبيق ��مبدأيؤدي ��ذا ت�و�ن��إ��ا��يطة

 مؤونات�مبالغ�ف��ا�أو احتياطات�خفية�
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 مبدأ�� �التار�خية �عناصر�:الت�لفة �املحاسبة ��� �تقيد ���صول بمع�� �واملنتوجات �اءو�عبوا��صوم

�����خذقيم��ا�عند�تار�خ�معاين��ا�دون��أساسو�عرض����الكشوف�املالية�بت�لف��ا�التار�خية�ع���

وا��صوم�ا��صوصية�مثل���صول  أنغ���.تطور�القدرة�الشرائية��أو �غ��ات�السعر��أثار ا��سبان�

 .املالية�تقيم�بقيم��ا�ا��قيقية���دوات أوالبيولوجية����صول 

 � �املزدوج �القيد �:مبدأ �املادة ��16حسب �لقانون �تحرر��11-07من �املا�� �املحاس�� �النظام املتضمن

�اثن�ن� �حساب�ن ��قل �ع�� �يمس ����يل ��ل �بمع�� �املزدوج �القيد �مبدأ �حسب �املحاس�ية الكتابات

لغ�احد�ما�مدين�و�خر�دائن����ظل�اح��ام�ال�سلسل�الزم���������يل�العمليات�يجب�أن�ي�ون�املب

 .املدين�مساو�ا�للمبلغ�الدائن�

 غليب�الواقع��قتصادي�ع���ا��و�ر�القانو�ي��. 

�املالية .3 �واملؤسسات �للبنوك �املالية �:  القوائم �حدد �رقم �����05-09النظام املؤرخ

خمسة���،�والذي�يتضمن�إعداد�القوائم�املالية�للبنوك�واملؤسسات�املالية�وطرق��شر�ا28/10/2009

  :امل��ق��وذلك�كما�ي����إ�� باإلضافةقوائم�مالية�

�  :امل��انية.1.3 �من � �والبنوك �املالية �املؤسسات ��� �امل��انية ���صول تت�ون � �ي�ب�� �ال�� وفق�وا��صوم

  :إعداد�ا��وفقا�لل��ت�ب�التناز���للسيولة��كما�ي��� 05-09النظام�رقم�من�  04املادة�

  :عنصر�كما�ي����خمسة�عشر�ع�����صول تحتوي�� �صول جانب�.1.1.3

الصندوق��يحتوي�  حيث:  الصندوق��البنك�املركزي�،�ا��ز�نة�العمومية�،�مركز�الصكوك�ال��يدية�

� ���وراقع�� �ا��زائر�ة �النقدية ��إ�� باإلضافة، و�جن�يةوالقطع �لدى �املركزي��املوجودات البنك

  .مركز�الص�وك�ال��يدية�واملوجودات�لدى�� ا��ز�نة�العمومية�،واملوجودات�لدى��

املالية�املك�سبة�من�طرف�البنك��لغرض���صول �شمل��ل�:  املالية�اململوكة�لغرض�التعامل��صول 

  .السوق��أ�شطة إطار��� �جلاملال�قص����رأستحقيق�ر�ح����

�للبيع�أصول  �جا�زة ��: مالية �البند ��ذا �����صول �شمل �غ���املدرجة ��املالية � :بنود املالية��صول

�ع��� �دائنة �وحسابات �،قروض �املالية �ال�يئات �ع�� �دائنة �وحسابات �،قروض �التعامل �لغرض اململوكة

��ستحقاق، �ح�� �مملوكة �مالية �،أصول �أو��و الز�ائن � �املش��كة �واملؤسسات �الفروع ��� املسا�مات

  .الكيانات�املشاركة
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�املالية �ال�يئات �ع�� �دائنة �وحسابات �:  قروض �املحدد �الدفع �ذات �املالية ��صول القابلة��أو و��

� ��شيط �سوق ��� �وغ���مسعرة �املستحقات�.للتحديد �ف��ا �بما �الدائنة �وا��سابات �القروض ��ل و�شمل

  .التا�عة�ع���املؤسسات�املالية�املحازة�بموجب�العمليات�املصرفية�

� �الز�ائن �ع�� �دائنة �وحسابات �:قروض �مج: مالية�أصول �� �م�شمل �وا��قوع �السلفيات املحازة�وق

  .رفية�ع���الز�ائن�من�غ���املؤسسات�املالية�صبموجب�العمليات�امل

املالية�ال���تتوج��بمدفوعات�محددة���صول �شمل��ذا�البند�:  مالية�مملوكة�ح����ستحقاق�أصول 

�أجالقابلة�للتحديد�وذات�استحقاق�محدد�ال���تنو��ا�املؤسسة�املالية�و�ستطيع�ا��فاظ�عل��ا�ح����أو 

  .استحقاق�ا�

 ���ل�����ذا�البند��ل�ال�س�يقات�وا��سابات�املدفوعة�للدول�خاضعة�: أصول الضرائب�ا��ار�ة�

� �املؤجلة �ا:  أصول الضرائب �النتائج �ع�� �الضرائب �مبالغ �البند ��ذا ��� �خالل����ل �للتحصيل لقابلة

  .السنوات�املقبلة�

��خرى  �صول تظ�ر����بنود� ع���الغ���ال���الوق�البند�ع���املخزونات�وا��ق�ا�شمل��ذ: أخرى  أصول 

  .باست�ناء�حسابات�ال�سو�ة�

�ال�سو�ة �:  حسابات �مقابل �ع�� �ا��صوص �ع�� �البند ��ذا �عمليات���ر�اح�شمل �تقييم �عن الناجمة

� �ع�� �العمليات �السيما �امل��انية ���وراقخارج �الصعبة �والعمالت �مسبقا��و�عباءاملالية امل��لة

  .التحصيل��و�يرادات
�املشاركة �الكيانات �او � �املش��كة �واملؤسسات �الفروع ��� �سندات��: املسا�مات �البند ��ذا �شمل

�املش��ك �واملؤسسات �الفروع ��� �املسا�مة �ضمن�اكي�أو ة �حياز��ا �تتم �ال�� �غ���اململوكة �املشاركة نات

  .الغرض�الوحيد�املتمثل����التنازل�ع��ا�مستقبل�قر�ب�

�املوظفة �:   العقارات �العقار�ة ��مالك �البند ��ذا ��أرا���(�شمل �البنك�...) مبا�ي �طرف �من اململوكة

  .تقديم�خدمات��أو  لإلنتاجاملال�وال������ل�ست�موج�ة��رأسلتقا����ايجا�راو�لتثم�ن�

�املادية��صول  �:  الثابتة ���صول �شمل �لغرض �املؤسسة �طرف �من �اململوكة تقديم��أو  �نتاجاملادية

كما��شمل�.تتعدى�السنة�املالية��أندار�ة�وال���من�املفروض�إ ألغراضل�ا�ستعم  لإليجار أوت��اا��دم

  . �را���ع���

�الثاب �صول  �غ���املادية � :تة �للتحديد�أصول �� �من��قابلة �ومستعملة �مراقبة �وغ���مادية غ���نقدية

  .طرف�املؤسسة����إطار�أ�شط��ا�العادية�

�ا��يازة �تجميع��:فارق �عن �الناتج �سلبيا �او �ايجابيا ��ان �سواء �ا��يازة �فارق �البند ��ذا ��� ���ل

  .املؤسسات����إطار�عملية�اقتناء�أو�انص�ار�
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  �صول جانب�م��انية�:  )01( الش�ل

 1-ن السنة ن السنة املالحظة ا��صوم  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

  

 ا��ز�نة ، املركزي  البنك ، الصندوق 

 ال��يدية الص�وك مركز ، العمومية

 التعامل لغرض مملوكة مالية أصول 

 للبيع جا�زة مالية أصول 

 املالية ال�يئات ع�� وحقوق  سلفيات

 الز�ائن ع�� وحقوق  سلفيات

  �ستحقاق غاية إ�� مملوك مالية أصول 

 أصول  – ا��ار�ة الضرائب

 أصول  – املؤجلة الضرائب

 أخرى  أصول 

 ال�سو�ة حسابات

 املؤسسات الفروع، �� املسا�مات

 املشاركة الكيانات أو املشاركة،

 املوظفة العقارات

 املادية الثابتة �صول 

 املادية غ�� الثابتة �صول 

 ا��يازة فارق 

  

      

  ××××  ××××  ××××  �صول  مجموع  16

  :تحتوي��صول�ع����سعة�عشر��عنصر�كما�ي�����صوم�جانب�ا�.2.1.3

  واملستحقة�تحت�الطلب�أو الديون�تجاه�البنك�املركزي�لبلد�إقامة�البنوكع����شمل�:  البنك�املركزي 

   .ساعة�أو�يوم�عمل�واحد�24إشعار�مسبقا�مدتھ� ال����ستلزم�م�لة�أو

 تجاه�ال�يئات�املالية�باست�ناء� �شمل�الديون�ا��اصة�بالعمليات�املصرفية:  ديون�تجاه�ال�يئات�املالية

  .املالية��وراقون�املجسدة�بورقة�مالية�تدخل�����شاط�محفظة�يق��اضات�التا�عة�والد�

 غ���ال�يئات�املالية�باست�ناء� من��قتصادي�ن �عوان�شمل�جميع�الديون�تجاه�:  ديون�تجاه�الز�ائن

 .املالية��وراقق��اضات�التا�عة�والدون�املجسدة�بورقة�مالية�تدخل�����شاط�محفظة��

 مالية� �بورقة �ممثلة �أصدر��ا:  ديون �مالية �بأوراق �املمثلة �الديون �ا��زائر�وخارج�ا� و�� ��� البنوك

� �و�شم��وراقباست�ناء �املشروطة، �املالية �الصندوق �سندات �أيضا �البنوك��و�وراقل �ب�ن �ما املالية
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�و��و�وراق �والسندات �ا��ارج �ا��زائر�و�� ��� �الصادرة �للتداول �القابلة �للمستحقات ��وراقاملالية

 .ذات�العائد�الثابت��خرى املالية�

 � �ا��ار�ة ��- الضرائب �ع���:خصوم �دفع�ا �الواجب �الضر�بة �فيھ �أو ���ل �امل السنة الية�السنوات

 .السابقة����حالة�عدم��سديد�ا

 � �املؤجلة �الواجبة:  خصوم�-الضرائب �املستحقة �الضرائب �مبلغ �املالية� �شمل �السنوات �أثناء الدفع

 .القادمة

  أخرى� �:  خصوم �ا��سابات ��� �تدرج �الغ���وال�� �تجاه �الديون �باست�ناء���خرى �شمل �ا��صوم من

 .حسابات�ال�سو�ة

 ال�سو�ة� �عمليات:  حسابات �تقييم �عن �الناتجة �ا��سائر �مقابل �وخاصة� و�شمل �امل��انية خارج

  .للدفع�عباء� ومسبقا��ةظحال امل يراداتو� ت�الصعبة�ال املالية�والعم��وراقالعمليات�ع���

 املخاطر�� �لتغطية �لتغطية:  و�عباءمؤونات �املخصصة �املؤونات �يحتمل� �شمل �ا��سائر�ال�� تلك

وقوع�ا��س�ب��شوء�حوادث�وال���ي�ون�تقييم�ا�وتحقيق�ا�غ���مؤكدين،�وأيضا��شمل�املؤونات�ع���

� �و ���ل��اماتاملعاشات ��(املماثلة �التقاعد �الوك�)ال��امات �و �الشر�اء �و �املستخدم�ن ء�اللصا��

   .للبنوك��جتماعي�ن

 البنوك�لغرض�حيازة�ممتل�ات� لفائدة��عاناتو�شمل�:  س�ثمارات� إعانات�التج����وإعانات�أخرى�

 .كإقامة�كيانات����ا��ارج�والبحث�عن�سوق�جديدة��جلإ�شاء�ا�،وتمو�ل�أ�شطة�طو�لة� معينة�أو

   لتغطية�املخاطر�العامة�عندما� �شمل�املبالغ�املخصصة�:أموال�لتغطية�املخاطر�املصرفية�العامة�

 . بالنظر�للمخاطر�املرتبطة�بالعمليات�املصرفية��ستلزم�ا��ذر�ذلك،

   ال ق��اضات�التا�عة�ال���� أو النقدية��وراقاملتأتية�من�إصدار���موال�شتمل�ع���:  ديون�تا�عة�

 عدم�رغب��م����ذلك��خر�ن�عد�إبداء�الدائن�ن��ال يمكن��سديد�ا����حالة�التصفية،�إ

   جتما��ت�ون�رأس�املال�  ال����خرى املالية��و�وراق لألس�م �سمية�و�القيمة�:  رأس�املال�. 

 املالاو ال ع� �برأس �مرتبطة �:  ت �ع�� �برأس�العالوات�شتمل � املرتبطة �املكت�ب �ال املال  عالواتسيما

 .�س�م إ��تحو�ل�السندات� أو�و�نفصال و�ندماجواملسا�مة���صدار 

 السنو�ة�املالية�السابقة��ر�احمن���قتطاعاملخصصة�عن�طر�ق���حتياطاتو����:احتياطات�.  

 التقييم� �:  فارق �رصيد �فيھ �لن�يجة��ر�اح���ل ��� ��عض� وا��سائر�غ���املقيد �تقييم �عن والنتائج

 . عناصر�امل��انية�بقيم��ا�ا��قيقية

   ع����املالحظةالتقييم� ���ل��ذا�ا��ساب�فوائض�القيمة�الناتجة�عن�إعادة:  فارق�إعادة�التقييم

 الثابتة�ال���ت�ون�موضوع�إعادة�تقييم�حسب�الشروط�التنظيمية��صول 
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 مرحلة� �املالية:  مبالغ �السنوات �نتائج �من �ل��زء �امل��اكم �املبلغ �يقرر� �ع���عن �لم �الذي السابقة

 .تخصيصھ��عد

 ل��ذا�ا��ساب�ر�ح�أو�خسارة�السنة�املالية:  ن�يجة�السنة�املاليةال��� . 

  م��انية�جانب�ا��صوم: )02(الش�ل�

 1-ن السنة ن السنة املالحظة ا��صوم  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 املركزي  البنك

 املالية ال�يئات تجاه ديون 

 الز�ائن تجاه ديون 

 مالية بورقة ممثلة ديون 

 خصوم - ا��ار�ة الضرائب

 خصوم – املؤجلة الضرائب

 أخرى  خصوم

 ال�سو�ة حسابات

 و�عباء املخاطر لتغطية مؤونات

 لالس�ثمارات أخرى  إعانات – التج��� إعانات

 العامة املصرفية املخاطر لتغطية أموال

 تا�عة ديون 

 املال رأس

 املال برأس مرتبطة عالوات

  احتياطات

 التقييم فارق 

 التقييم إعادة فارق 

 ) ( -/+جديد من ترحيل

   ) ( -/+ املالية السنة ن�يجة

      

  ××××  ××××  ××××  ا��صوم مجموع  20

  :يحتوي�ع���البنود�التالية� :جدول�خارج�امل��انية�.2.3

 وقبول  التمو�ل  إعادة اتفاقيات ع�� ا��ساب �ذا �شمل : املالية املؤسسات لفائدة التمو�ل ال��امات 

 .املالية لل�يئات  املس�ندية  �عتمادات  فتح وتأكيد بالدفع �ل��امات أو الدفع
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 اس�بدال وخطوط املؤكدة �عتمادات فتح ع�� ا��ساب �ذا �شمل : الز�ائن لفائدة التمو�ل ال��امات 

 .الز�ائن لفائدة املالية �وراق إصدار �س�يالت ع�� و�ل��امات ا��ز�نة أوراق

 والضمانات الكفاالت ع�� خصوصا ا��ساب �ذا �شمل : املالية ال�يئات بأمر ضمان ال��امات 

 .املالية لل�يئات أخرى  أمر وضمانات �حتياطية

 حتياطية والضمانات الكفاالت ع�� خصوصا ا��ساب �ذا �شمل : الز�ائن بأمر ضمان ال��امات� 

  .املالية ال�يئات غ�� من �قتصادي�ن لألعوان أخرى  أمر وضمانات

 قبل من لل�سليم الصعبة والعمالت املالية �وراق ع�� ا��ساب �ذا �شمل:ممنوحة أخرى  ال��امات 

 .البنك

 التمو�ل إعادة اتفاقيات ع�� ا��ساب �ذا �شمل : املالية ال�يئات من عل��ا املحصل التمو�ل ال��امات 

 .املالية ال�يئات من عل��ا املحصل املتنوعة و�ل��امات

 والضمانات الكفاالت ع�� ا��ساب �ذا �شمل : املالية ال�يئات من عل��ا املحصل الضمان ال��امات 

 . املالية ال�يئات من عل��ا محصل أخرى  وضمانات �حتياطية

 الصعبة والعمالت املالية �وراق ع�� خصوصا ا��ساب �ذا �شمل : عل��ا محصل أخرى  ال��امات 

 .البنك طرف من لالستالم

  جدول�خارج�امل��انية: )01(الش�ل�

 1-ن السنة ن السنة املالحظة ا��صوم  الرقم

  أ

01  

02  

03  

04  

05  

  ب

06  

07  

08  

 ممنوحة ال��امات 

 امللية ال�يئات لفائدة التمو�ل ال��امات

 الز�ائن لفائدة التمو�ل ال��امات

 املالية ال�يئات من بأمر ضمان ال��امات

 الز�ائن بأمر ضمان ال��امات

 ممنوحة أخرى  ال��امات

 عل��ا محصل ال��امات

 املالية ال�يئات من عل��ا املحصل التمو�ل ال��امات

 املالية ال�يئات من عل��ا املحصل الضمان ال��امات

  عل��ا محصل أخرى  ال��امات
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  :يحتوي�جدول�حسابات��ع���البنود�التالية� :جدول�حسابات�النتائج.3.3

 ال�� العموالت ف��ا بما املماثلة و�يرادات الفوائد ع�� ا��ساب �ذا �شمل : مماثلة ونواتج فوائد 

 .الفوائد طا�ع تك����

 تك���� ال�� العموالت ف��ا بما املماثلة و�عباء الفوائد ع�� ا��ساب �ذا �شمل : مماثلة وأعباء فوائد 

 .الفوائد طا�ع

 عموالت ش�ل �� املفوترة املصر�� �ستغالل نواتج ع�� ا��ساب �ذا يحتوي  : ) نواتج ( عموالت 

 .املماثلة و�يرادات الفوائد حساب �� املدرجة �يرادات باست�ناء للغ�� املقدمة ا��دمات عائد تطابق

 ي�ون  عموالت ش�ل �� املصر�� �ستغالل عموالت ع�� ا��ساب �ذا �شمل : ) أعباء ( عموالت 

 الفوائد حساب �� املدرجة املصار�ف باست�ناء الغ�� قبل من املقدمة ا��دمات استعمال م�شأ�ا

 .املماثلة و�عباء

 ا��ساب �ذا �شمل : املعاملة لغرض اململوكة املالية �صول  ع�� صافية خسائر أو أر�اح 

 �صول  ضمن واملصنفة املتغ�� العائد ذات وسندات أس�م من الناتجة �خرى  واملداخيل ا��صص

 ضمن واملصنفة الثابت العائد ذات السندات ع�� أجل�ا واملستحق امل��تبة الفوائد و اململوكة، املالية

 املحققة للتنازالت القيم ونواقص فوائض إ�� باإلضافة التعامل، لغرض اململوكة املالية �صول  فئة

 .التعامل لغرض اململوكة املالية �صول  عن

 والعائدات ا��صص ا��ساب �ذا �شمل : للبيع املتاحة املالية �صول  ع�� صافية خسائر أو أر�اح 

 املتاحة املالية �صول  ضمن واملصنفة املتغ�� العائد ذات والسندات �س�م عن الناجمة �خرى 

 والعائد الثابت العائد ذات السندات عن املحققة التنازالت ع�� القيم ونواقص فوائض و للبيع،

 السندات ع�� القيمة خسائر إ�� باإلضافة للبيع، املتاحة املالية �صول  فئة ضمن واملصنفة املتغ��

 .املتغ�� العائد ذات

 تلك باست�ناء البن�ي �ستغالل نواتج مجموع ا��ساب �ذا يتضمن : �خرى  ال�شاطات نواتج 

 عن الناتجة �خرى  واملداخيل ا��صص ا��ساب �ذا يتضمن كما 1،1،2،5 ا��سابات �� امل��لة

 .املشاركة الكيانات أو املش��كة املؤسسات الفروع، �� املشار�ات

 امل��لة باست�ناء البن�ي �ستغالل أعباء مجموع ع�� ا��ساب �ذا �شمل : �خرى  ال�شاطات أعباء 

 4،2،4،2 نقطة�ال ��

 من نقاطال �� املدرجة �ستغالل وأعباء نواتج ب�ن الفرق  ا��ساب �ذا �ساوي  : الصا�� البن�ي الناتج 

 8 إ�� 1
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 الضرائب، املستخدم�ن، أعباء ا��دمات، : ع�� خصوصا ا��ساب �ذا �شمل : عامة استغالل أعباء 

 .�خرى  و�عباء املماثلة وال�سديدات الرسوم

 ا��ساب �ذا �غطي : املادية غ�� و املادية �صول  ع�� القيمة وخسائر ��تال�ات مخصصات 

 لالستغالل املوج�ة املادية وغ�� املادية باألصول  املتعلقة القيمة وخسائر ��تال�ات مخصصات

 .للبنوك بال�سبة

 و 11 وا��ساب�ن الصا�� البن�ي الناتج ب�ن الفرق  ا��ساب �ذا �ساوي  : لالستغالل �جما�� الناتج 

11 

 ا��ساب �ذا �شمل : لالس��داد القابلة غ�� املستحقات و القيمة وخسائر املؤونات مخصصات 

 الز�ائن ع�� وا��قوق  والقروض الثابت العائد ذات للسندات القيمة خسائر مخصصات ع��

 ع�� املؤونات ومخصصات �ي�ل��ا، املعاد وا��قوق  الز�ائن ع�� ا��قوق  ف��ا بما املالية وال�يئات

 القابلة غ�� املستحقات ع�� خسائر إ�� باإلضافة املقابلة، ا���ة بخطر املرتبطة و�عباء املخاطر

  .لالس��داد

 ع�� ا��ساب �ذا �شمل : امل�تلكة ا��قوق  ع�� وإس��داد القيمة خسائر املؤونات، اس��جاعات 

 وال�يئات الز�ائن ع�� وا��قوق  والقروض الثابت العائد ذات للسندات القيمة خسائر اس��جاعات

 العامة، املصرفية للمخاطر �موال ع�� املؤونات واس��جاعات �ي�ل��ا، املعاد ا��قوق  ف��ا بما املالية

 إ�� باإلضافة املقابلة، ا���ة بخطر املرتبطة و�عباء املخاطر ع�� املؤونات اس��جاعات وأيضا

 .امل�تلكة ا��قوق  ع�� �س��دادات

 واس��جاعات لالستغالل �جما�� الناتج ب�ن الفرق  ا��ساب �ذا �ساوي  : �ستغالل ناتج 

 .املؤونات ومخصصات

 الصافية ا��سائر أو �ر�اح ا��ساب �ذا يتضمن : أخرى  مالية أصول  ع�� صافية أوخسائر أر�اح 

 .بالبنوك لالستغالل املوج�ة املادية وغ�� املادية �صول  تنازالت ع��

 العادية غ�� العناصر �ست�نائية الظروف و�� ا��ساب �ذا ���ل : ) نواتج ( العادية غ�� العناصر 

 .املتوقعة غ�� الطبيعية ال�ارثة وحالة امللكية نزع حالة مثل

 العادية غ�� العناصر �ست�نائية الظروف و�� ا��ساب �ذا ���ل : ) أعباء ( العادية غ�� العناصر 

 .املتوقعة غ�� الطبيعية ال�ارثة وحالة امللكية نزع حالة مثل

 ا��سائر أو �ر�اح وحساب �ستغالل ناتج ب�ن الفرق  ا��ساب �ذا �ساوي  : الضر�بة قبل ناتج 

 .)ونواتج أعباء ( العادية الغ�� والعناصر أخرى  مالية أصول  ع�� صافية

 أواملؤجلة دفع�ا الواجب للضر�بة الصا�� الع�� ا��ساب �ذا �شمل : يماثل�ا وما النتائج ع�� ضرائب 

  .�ر�اح ع��
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 املالية للسنة ا��سارة أو الر�ح ا��ساب �ذا ���ل : املالية للسنة الصا�� الناتج 

 جدول�حساب�النتائج: )04(الش�ل�

-ن السنة ن السنة املالحظة بيانال  الرقم

1 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

 مماثلة نواتج و فوائد + 

 مماثلة وأعباء فوائد -

 ) نواتج ( عموالت +

 ) أعباء ( عموالت  -

 اململوكة املالية �صول  ع�� صافية خسائر أو أر�اح -/+

 املعاملة لغرض

  للبيع متاحة املالية �صول  ع�� صافية خسائر أو أر�اح -/+

 �خرى  ال�شاطات نواتج +

  �خرى  ال�شاطات أعباء -

      

 الصا�� البن�ي الناتج  09

10  

11  

 عامة استغالل أعباء  -

 القيمة وخسائر لال�تال�ات مخصصات  -

 املادية وغ�� الثابتة �صول  ع��

 لالستغالل �جما�� الناتج  12

13  

14  

  ق�إ�غ واملستحقات القيمة وخسائر املؤونات، مخصصات   -

 القيمة خسائر املؤونات، اس��جاعات  +

  امل�تلكة الدائنة ا��سابات ع�� واس��داد

 �ستغالل ناتج  15

16  

17  

18  

 أخرى  مالية أصول  ع�� صافية خسائر او أر�اح -/+

 ) نواتج( العادية غ�� العناصر +

  ) أعباء ( العادية غ�� العناصر  -

 الضر�بة قبل ناتج  19

 يماثل�ا ما و النتائج ع�� ضرائب -  20

  ×××× ×××× ×××× املالية للسنة الصا�� الناتج  21
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4.3.� �ا��ز�نة �سيولة  املالية القوائم مستعم�� أعطاء �و ا��ز�نة تدفقات جدول  من ال�دف:  جدول

 وكذلك ومعادال��ا ا��ز�نة أموال توليد ع�� املالية واملؤسسات البنوك قدرة مدى لتقييم أساسا

 الصندوق  �� �موال ع�� �خ��ة �ذه �شمل حيث ا��ز�نة ألموال السيولة �ذه استخدام �شأن املعلومات

 البالغة القص�� �جل ذات املالية التوظيفات بأ��ا ا��ز�نة أموال معادالت و�عت�� �طالع، عند والودا�ع

 بتغي�� ��ن ��طر وا��اضعة ا��ز�نة أموال من معروف مبلغ إ�� التحو�ل س�لة �عت�� ال�� السيولة،

 وأ�شطة العملياتية باأل�شطة املصنفة للف��ة املالية التدفقات ا��ز�نة تدفقات جدول  يمثل حيث .قيم��ا

 :كما�ي����التمو�ل وأ�شطة �س�ثمار

 ال ال�� �خرى  ��شطة و�ل ا��اضعة املؤسسة لنواتج املولدة ��شطة أ�م من��� : العملياتية ��شطة

  أوتمو�ل اس�ثمار ا�شطة �عت��

 املدرجة غ�� �خرى  والتوظيفات �جل طو�لة �صول  عن والتنازالت ا��يازات تمثل:  �س�ثمار أ�شطة

  ا��ز�نة أموال معادالت ضمن

  .البنوك واق��اضات املقدم املال رأس وم�ونات أ�مية �� التغ��ات مصدر�ا أ�شطة ��:  التمو�ل أ�شطة 

  .) املباشرة غ�� الطر�قة ( ا��ز�نة تدفقات جدول  نموذج : )05(الش�ل
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  تا�ع.) املباشرة غ�� الطر�قة ( ا��ز�نة تدفقات جدول  نموذج الش�ل
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  تا�ع.) املباشرة غ�� الطر�قة ( ا��ز�نة تدفقات جدول  نموذج الش�ل

  

 �ل �� أثرت ال�� ل��ر�ات تحليال ا��اصة �موال �غ�� جدول  �ش�ل: ا��اصة���موالجدول��غ����.5.3

 ال�� الدنيا فاملعلومات املالية السنة خالل للبنوك ا��اصة �موال رؤوس �ش�ل ال�� الفصول  من فصل

  :بمايأ�ي� املرتبطة ا��ر�ات تخص ا��اصة �موال �غ��ات جدول  يتضم��ا

 ؛املالية للسنة الصافية بالن�يجة 

  أموال كرؤوس مباشرة تأث���ا امل��ل �ساسية �خطاء وت��يحات املحاس�ية الطرق  �غ��ات 

 ؛خاصة

  ؛خاصة أموال كرؤوس مباشرة امل��لة �خرى  و�عباء النواتج 

 ؛الرسملة عمليات 

 املالية السنة خالل املقررة والتخصيصات الن�يجة توز�ع.  

 مختلف وتمثل املال، رأس و�سديد و�نقاص بالز�ادة خصوصا �مر فيتعلق الرسملة عمليات �� أما

 أجل من املفصلة املالحظات موضوع ا��اصة �موال �غ�� جدول  وأعمدة أسطر تحمل�ا ال�� املجاميع

  .ا��اصة �موال �غ�� جدول  نموذج يمثل التا�� والش�ل .املجاميع �ذه وتركيبة طبيعة شرح
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  ا��اصة��موال�غ��ات� نموذج  )06(الش�ل

 

  : املالية الكشوف م��ق.6.3

 و�تمم املالية للكشوف أفضل لف�م الضرور�ة والتعاليق التفس��ات ع�� املالية الكشوف م��ق �شتمل

 ع���املالية الكشوف م��ق شمل� كما� الكشوفات �ذه ملستعم�� املفيدة املعلومات ا��اجة اقتضت �لما

 : ماي�� وتتضمن املالية الكشوف �� الواردة العمليات لف�م ومفيدة ��مية بالغ طا�ع ذات معلومات

 املالية؛ الكشوف وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة املحاس�ية والطرق  القواعد 

 املالية؛ للكشوف ا��يد للف�م الضرور�ة املعلومات مكمالت 

 مس����ا؛ أو الكيانات �ذه مع تمت ال�� واملعامالت املشاركة الكيانات تخص ال�� املعلومات 

 ا��اصة العمليات �عض تخص ال�� أو العام الطا�ع ذات املعلومات. 
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 قد الذي ا��كم �� بالتأث�� الكفيلة ال�امة املعلومات ع�� إال املالية الكشوف م��ق �شتمل أال و�جب

 يجب وأيضا ون�يج��ا، ووضعي��ا البنوك ممتل�ات ع�� املالية الكشوف إل��ا ترسل ال�� ا���ات بھ تحكم

 حسابات من حساب �ل ع�� يجب كما .منظم تقديم محل املالية الكشوف م��ق مالحظات ت�ون  أن

 يرسل أن ا��اصة �موال �غ�� وجدول  ا��ز�نة تدفقات وجدول  النتائج وحساب امل��انية وخارج امل��انية

 وأن بنك �ل ل�شاط موافقا امل��ق محتوى  ي�ون  أن و�جب امل��قة، املالحظات �� املوافقة املعلومة

 يتضمن

 : التالية املذكرات ا��صوص ع��

 املحاس�ية؛ الطرق  و القواعد 

 بامل��انية؛ املتعلقة املعلومات 

 امل��انية؛ خارج باالل��امات املتعلقة املعلومات 

 النتائج؛ بحساب املتعلقة املعلومات 

 ا��ز�نة؛ تدفقات بجدول  املتعلقة املعلومات 

 ا��اصة؛ �موال �غ�� بجدول  املتعلقة املعلومات 

 املشاركة؛ الكيانات و املش��كة املؤسسات و بالفروع املتعلقة املعلومات 

 املخاطر؛ �سي�� 

 املال؛ برأس متعلقة معلومات 

 للمستخدم�ن؛ املمنوحة �متيازات و العوائد 

 ا��اصة العمليات ببعض املتعلقة أو العام الطا�ع ذات املعلومات . 
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  )الصندوق (عمليات�ا��ز�نة�محاسبة�: املحور�الثا�ي�

I. � �ا��ز�نة �:قسم �يتو�� �عمليات �البنك ��� �ا��ز�نة �وصرف��أي ،وال��ب��يداعقسم �قبض �يتو�� انھ

��� �ما �قبض �وكذلك � النقدية �و�و�ونات �السياحية �والشي�ات �ال��صية �الشي�ات �من ��وراقحكم�ا

و�و�القسم�املسؤول�بالتعامل�مع�الز�ائن�،�التحو�ل�املختلفة�كذلك�يقوم�قسم�ا��ز�نة��عمليات��،املالية

� �عند �الز�ائن �من �بالقبض � �شا���ا �وما �ال��ب��يداعبالنقود �عند �ل�م �ا��ز�نة��،والدفع �تتو�� كما

،�لذلك�توجد�ضوابط�و��عليمات�تنظم�عملية�مع���مر وكذلك����،تحو�ل�النقود�منت�وا���البنك�املركزي 

  .الصندوق الرقابة�ع���قسم�

خز�نة��إ��تتفرع�ا��ز�نة��أنتختلف�ا��زائن�الفرعية�من�بنك�لألخر�حيث�يمكن��:تقسيم�ا��ز�نة�.1

� �ذا��ا �حد ��� �الفرعية �ا��زائن �تنقسم �وقد �فرعية �وخزائن �وخزائن��إ��رئ�سية �للقبض �فرعية خزائن

ا���.... بالعملة�الصعبة��خزائن�فرعية�تتعامل�بالعملة�الوطنية�وخزائن�فرعية�تتعامل�أو فرعية�للدفع��

  .حسب�عدد�ونوع�العمليات����البنك�وكذا�نظامھ�الداخ����أساساو�ذا��ختالف�يرجع�

� �العملية ���م �حيث �من �تقسيم�ا �أساس �وفق �الفرعية �ا��زائن �مختلف �ع�� �العمليات بتحديد�(توزع

من�حيث��أو )  الرئ�سية�سقف�مع�ن�للعمليات�ال���ع���مستوى�ا��زائن�الفرعية�أو�ال���تتم�با��ز�نة�

  .��ب����أو ،إيداع��أجن�ية أونوع�العملة�ونية�

ما��س����أو عل��ا�كب���الصراف�ن���شرافو�تو���" عامة�"خز�نة�مركز�ة��إ��وعادة�ينقسم�قسم�ا��ز�نة�

   .الصندوق�وخزائن�فرعية��عمل�عل��ا�موظفو�الشباك�أمناءكب���

ملتواجدة����الفرع�الرئ�����وتقوم�بتج����الفروع�و�نفس�الوقت�و���ا��ز�نة�ا :  ا��ز�نة�الرئ�سية.1.1

  . فإ��ا��ستلم�الفائض�النقد�إليداعھ����حساب�البنك�لدى��البنك�املركزي 

  :ما�ي��في�ا��ز�نة�الرئ�سة�أم�ن�عت���من�م�ام���حيث�تتمثل�وظائف�ا��ز�نة�الرئ�سية��وال�

 عمل���بداية�الزمة�الال �نقود��عبئة�ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�بال. 

 � �وجمع �والرصيد��ة�رصداستالم � �للمدفوعات �الفرعية �ل��ز�نة �بال�سبة �املتبقي �الرصيد النقدية

 .�����اية�ف��ة�العمل�املجمع�بال�سبة�ل��ز�نة�الفرعية�للمقبوظات�

 ال� ��نقديةتحو�ل �الزائدة �البنك �حاجة �مبلغ�عن �وتحو�ل �املركزي �البنك �لدى �البنك �حساب ا��

 .اطي�القانو�ي�ا��اص�بالودا�ع��حتي

 ب���� �السيولة �ال��ز��� �حالة ��� �البنك �يحتاج�ا �ال�� ��النقدية �البنك��رصيدمن �لدى البنك

 .املركزي�
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 � ���� �املوزع ��تمو�ل � �النقدية �لالوراق �البنك ،��Guichet Automatique Bancaire (G.A.B) 1لدى

(D.A.B) Distributeur Automatique de Billesعض�او�م��� �موظف���حيانمكن��� يقوم�ب�سي��ه

   .���املوزع��س���مسي����أخر 

 كشف�ا��ز�نة�الرئ�سية��إعداد 

 جرد�ا��ز�نة�الرئ�سية�ومطابق��ا�مع�الكشف��والوثائق�املحاس�ية� 

 les(بالشبابيك�ي�ون�لدى��ل�بنك�خزائن��فرعية��عرف����الواقع�:  ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات.2.1

guichets ( الذي�يتو���امل�ام�التالية���ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�أم�نوتنظيم�ا��إدار��ايتو��� :  

 من�ا��ز�نة�الرئ�سية�����نقدية�الواردة�يوميا�للبنك�وما����حكم�ا�من�شي�ات�و�و�ونات�استالم�ال

 ؛بداية�الدوام�

 ؛م��ا�لتأكدواعد�استالم�الشي�ات�او�اذن�الصرف��الدفع�لز�ائن�عند�عمليات�ال��ب� 

 ؛ف��ة�العمل��أخر ل��ز�نة�الرئ�سية����من�النقدية��الرصيد�املتبقي�) إرجاع( إيداع  

 ؛املستلمة�من�الز�ائن��ثبوتيةباملس�ندات�ال�وإرفاقھكشف�ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات��إعداد 

 جرد�ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�ومطابق��ا�مع�الكشف��والوثائق�املحاس�ية. 

�للمقبوضاتا��ز�.3.1 �الفرعية �:   نة �الواقع ��� ��عرف �فرعية � �خزائن �بنك ��ل �لدى  les(بالشبابيك

guichets ( الذي�يتو���امل�ام�التالية���أم�ن�ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضاتيتو���إدار��ا�وتنظيم�ا� :  

 ؛استالم�ودا�ع�الز�ائن   

 ؛العمل�ف��ة�الرصيد�املجمع�ل��ز�نة�الرئ�سية������اية�) إرجاع( إيداع 

 ؛املستلمة�من�الز�ائن��ثبوتيةباملس�ندات�ال�وإرفاقھ قبوضاتكشف�ا��ز�نة�الفرعية�للم�إعداد 

 ومطابق��ا�مع�الكشف��والوثائق�املحاس�ية�قبوضاتجرد�ا��ز�نة�الفرعية�للم. 

ا��ز�نة�املعنية��أم�نكشف�ا��ز�نة�عملية�خارج�املعا��ة�املحاس�ية��عده��إعداد:  كشف�ا��ز�نة.4.1

� �دفع �من ���ا �قام �ال�� �العمليات ��ل ����يل ��أو ��دف �الثبوتية��وإرفاق�اقبض �واملس�ندات بالوثائق

 :ا��اصة���ا�،�بحيث�يمكن�ان�ي�ون�وفق�الش�ل�التا���

  

                                                           

 1
��آالت�أوتوماتيكية��ستخدم�عن�طر�ق�بطاقة�الك��ونية��سمح�للمس��لك����ب�مبلغ�من��  (D.A.B):      (G.A.B)  و��(D.A.B)الفرق�ب�ن 

الضافة�ا���خدمة���ب��موال��يقوم��عمليات�اخرى��مثال�قبول�الودا�ع�،�شمل�باي�����(G.A.B) ف�اما�املال��فقط�بدون�ال��وء�إ���الفرع

فالشبابيك��وتوماتيكية�لألوراق�متصلة�مباشرة�. ا��..طلب�صك�،�عمليات�التحو�ل�من�حساب�إ���حساب��عبئة�ال�اتف�،�سديد�الفوات���

  . كية��لك��ونية��ساسية�للنظام�البن�يبا��اسوب�الرئ�����للبنك�و����تمثل����الوقت�ا��اضر�أحد�املنتجات�البن
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  كشف�ا��ز�نةحركة� جدول 

  الدائن  دينامل

  املبالغ  املس�ندات  العمليات  املبالغ  املس�ندات  العمليات

            

    /  املجموع    /  املجموع

  

�ا��ز�نة.2 �لعمليات �املحاس�ية �:  املعا��ة ��أصلا��ز�نة �املدين��أصول من �ا��انب ��� �يز�د البنك

و�نقص����ا��انب�الدائن�،�بمع���تز�د�من��ل�العمليات�ال���يحصل�من�خالل�ا�البنك�ع���النقدية�،�

ت�ال���خروج�النقدية�مدينة�،وتنقص�من��ل�العمليا�أخرى الز�ائن�وعمليات��إيداع�����أساسااملتمثلة�

   �خرى كعمليات�ال��ب�من�الز�ائن�والعمليات�الدائنة�

  

سنقوم�بتقسيم��من�اجل��س�يل�ال���يالت�املحاس�ية)   10/ ح(الصندوق��تحت��أو حساب�ا��ز�نة��

  : إ��)  10/ح(

    

  :بالعمليات�التالية�� BADRقام�بنك�� 10/10/2019بتار�خ�: مثال�

 � �بمبلغ �الرئ�سية �ا��ز�نة �املركزي���1000000.00غذية �البنك �لدى �البنك �حساب �من �بتحو�ل دج

 .لتغطية�العز����السيولة�

 دج��400000.00ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات����بداية�الدوام�بـ���غذية�. 

 الخزینة الفرعیة للمقبوضات 101/ح

 الخزینة الفرعیة للمدفوعات 102/ح

الخزینة  100/ح

 الخزینة 10/ح

 الخزینة 10×/ ح

مقابل حساب دائن (ل النقدیة  دخو 

 )له عالقة بعملیة  القبض 

مقابل حساب دائن (النقدیة   خروج

 ) دفعله عالقة بعملیة  ال
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 دج�حسابات��80000.00حسابات�جار�ة��،��دج�55000.00:قام�ز�ائن�البنك�بامل��و�ات�التالية�

 .دج�حسابات�الشيك�20000.00التوف���،

 � � �الز�ائن �ودا�ع �من �البنك �مقبوضات ��230000.00بلغت �ي�� �كما �مقسمة دج��50000.00: دج

 .حسابات�الجل��100000.00دج�اذونات�صندوق�،�80000.00حسابات�جار�ة�،

 � �بـ � �مكتب�نقدا  نقدا��يجار كما�قام�بدفع�مصار�ف��htدج��30000.00قام�البنك��شراء�معدات

 .htدج�نقدا��120000.00املتعلقة�بمب���مقر�البنك�بـ�

 قام�ام�ن�ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�بتحو�ل�السيولة�املتبقية�ا���ا��ز�نة�الرئ�سية�. 

 قام�ام�ن�ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�بتحو�ل�السيولة�املجمعة�إ���ا��ز�نة�الرئ�سية�. 

  : طلوبامل

 إعداد�كشف�ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�وكشف�ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�،�كشف�ا��ز�نة�

  .الرئ�سية

 يل�العمليات����يومية�بنك�����BADRأنمع�العلم��  TVA  19% . 

 :ا��ل�

  ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعاتحركة�إعداد�كشف� .1

  الدائن  املدين

  املبالغ  املس�ندات  العمليات  املبالغ  املس�ندات  العمليات

�ا��ز�نة� � �غذية

الفرعية�

 للمدفوعات

  

 حسابات�جار�ة   400000.00  سند�رقم

 حسابات�التوف�� 

 حسابات�الشيك 

 معدات�� شراء

 مكتب

 مصار�ف�� دفع

 �يجار

 الرصيد�املتبقي�  

  شيك�رقم

  سند�رقم

  شيك�رقم

فاتورة�

  رقم

فاتورة�

  رقم

55000.00 

80000.00 

20000.00  

35700.00  

142800.00  

66500.00  

  400000.00  /  املجموع  400000.00  /  املجموع
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  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضاتحركة�إعداد�كشف� .2

  الدائن  املدين

  املبالغ  املس�ندات  العمليات  املبالغ  املس�ندات  العمليات

  حسابات�جار�ة

  اذونات�صندوق�

  حسابات�ألجل�

  شيك�رقم

  سند�رقم

  سند�رقم

50000.00  

80000.00  

100000.00  

 230000.00    الرصيد�املجمع� 

  

  230000.00  /  املجموع  230000.00  /  املجموع

  

  كشف�ا��ز�نة�الرئ�سية�حركة�إعداد .3

  الدائن  املدين

  املبالغ  املس�ندات  العمليات  املبالغ  املس�ندات  العمليات

  �غذية�ا��ز�نة�الرئ�سية�

  ف.ف.الرصيد�املتبقي�لـ�خ

  ق.ف.الرصيد�املجمع�لـ�خ�

  

  شيك�رقم

  رقم�سند

  سند�رقم

1000000.00  

66500.00  

230000.00 

  

 غذية�� 

 ف.ف.خ

  الرصيد�املتبقي�

  400000.00  

896500.00  

 

  

  1296500.00  /  املجموع  1296500.00  /  املجموع

  

  BADRال���يل�املحاس������يومية�بنك� .4

  �غذية�ا��ز�نة�الرئ�سية .أ 

  

  وعات�غذية��ا��ز�نة�الفرعية�للمدف .ب 

  

J/M /N 

400000 
400000 

100 

 الخزینة الفرعیة للمدفوعات 102

   الخزینة الرئیسیة

J/M /N 

1000000 
1000000 

110 

 نة الرئیسیةالخزی 100

   المركزي حساب البنك لدى البنك
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  م��و�ات�من�الز�ائن .ج 

  

    

  مقبوضات�من�ودا�ع�الز�ائن .د 

  

  شراء�معدات�مكتب�نقدا� .ه 

  

  دفع�مصار�ف��يجار�نقدا .و 

  

62 

34056 
 

J/M /N 

102 

22800 

120000 

142800 

TVA قابلة لالسترجاع  

 مصاریف االیجار 

 الخزینة الفرعیة للمدفوعات  

34056 
 

J/M /N 

102 

42181 

5700 

30000 

35700 

TVA قابلة لالسترجاع  

 تجهیزات مكتب 

 وعات  الخزینة الفرعیة للمدف

224 

 

10000

101 

J/M /N 

 حساب الجاري لزبون

   قبوضاتالخزینة الفرعیة للم

2200 

 ألجلحسابات 

50000 

230000 

 80000  اذونات صندوق  225

2201 
 

55000 

102 

J/M /N 

 حساب الجاري لزبون

 الخزینة الفرعیة للمدفوعات  

2200 

 حسابات الشیك 
20000 

155000 

 80000 ر حسابات التوفی 223
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  املتبقية��واملجمعة��من�ا��زائن�االفرعية�ا���ا��ز�نة�الرئ�سيةتحو�ل�السيولة� .ز 

  

    

� �ل��ساب�):1(مالحظة � اتبال�سبة �الثابتة �القيم �املحاس���� �بالنظام �ا��اصة �ا��سابات �مدونة ��� نجد

ة�وغ���املادية�م�الثابتة��املاديوغ���املادية،�بمع���انھ��شمل��ل�القي�–القيم�الثابتة�املادية��42/ البن�ي�ح

إ���عدة�حسابات�فرعية�للقيم�الثابتة�باالعتماد�ع���مدونة�ا��سابات��وعليھ�يمكن�تجزئة��ذا�ا��ساب�

  :ا��اصة�بالنظام�املحاس����كما�ي���

ة����النظام�املا���تحسابات�القيم�الثاب

  واملحاس���

ة����النظام�املحاس���تحسابات�القيم�الثاب

  البن�ي�

   أرا��� 4211/ح   �را��� 211/ ح

  مبا�ي��4213/ح  املبا�ي��213/ح

  وأدواتمعدات��4215/ح   وأدواتمعدات��215/ ح

  معدات�نقل��42180/ ح  معدات�نقل��2180/ ح

  معدات�مكتب��42181/ ح  معدات�مكتب��2181/ح

  

��سابات�ا��اصة�بالنظام�مدينون�ودائنون�متنوعون������مدونة�ا�34/بال�سبة�ل��ساب��ح) : 2(مالحظة�

  :ينقسم�ا���قسم�ن�كماي��املحاس���البن�ي�

��340/ح .1 �البنك ���ا �يقوم �ال�� �املعامالت ��ل ��شمل �انھ �بمع�� ،� �متنوعون �حساب�مدينون �ل�ا ول�س

��خر  �للطرف �ف��ا �و��ون �البن�ي �املحاس�� ��بالنظام � �للبنك � �ع���مدين �الرسم وموردو�التث�يتات

يمكن�تجزئة��ذا�ا��ساب��إ���عدة�حسابات�فرعية�ا����حيث�... ة�الشراء�القيمة�املضافة����حال

 :باالعتماد�ع���مدونة�ا��سابات�ا��اصة�بالنظام�املحاس����كما�ي����للمدينون�

 

 

  

100 

101  

J/M /N 

102 

230000 

296500 

66500 

  الخزینة الرئیسیة

 الخزینة الفرعیة للمدفوعات  

 الخزینة الفرعیة للمقبوضات 
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  حسابات�املدينون����النظام�املحاس���البن�ي�  حسابات�املدينون����النظام�املا���واملحاس���

ن�عمليات�بيع��ا��سابات�الدائنة�ع 462/ ح

   تث�يتات

ا��سابات�الدائنة�عن�عمليات�بيع�� 34062/ح

  تث�يتات

  مس��جعة  TVA 34057/ح   مس��جعة  TVA  4457/ ح

  

،مع�العلم�أن��ذه�� htدج��60000.00 قام�البنك�بالتنازل�ع���معدات�مكتب��بـ�2019/ 03/ ����20:مثال�

  % 20،�معدل���تالك�� htدج� 100000.00بـ���4/1/2017املعدات��ان�قد�اش��ا�ا����

  . TVA  19%مع�العلم�أن���BADRبنك����يل�قيود�عملية�التنازل����يومية�: املطلوب

  حساب�قسط���تالك�لش�ري�جانفي�وفيفري�

  دج�5000=   12/ 3×)   20000=0.2×  100000=( قسط���تالك�

  دج�45000=  5000+20000+20000= ��تالك�امل��اكم�

  دج�55000= 45000- 100000= ة�املحاس�ية�الصافية�القيم

  )ر�ح(دج��5000=  55000- 60000= ن�يجة�التنازل�

  :ال���يل�املحاس���

  ال���يل�املحاس���للقسط���تالك .1

 

 ال���يل�املحاس���لعملية�التنازل� .2

  

774 

 

5000 

34062 

J/M /N 

 االهتالك المتراكم 

   الحسابات الدائنة عن عملیات التنازل عن التثبیتات

47181 

 فائض القیمة عن التنازل عن التثبیتات

45000 

71400 

 100000  معدات مكتب   42181

11400 4457 TVA  مسترجعة 

J/M /N 

5000 
5000 

47181 

 مخصص اهتالك معدات مكتب 68181

  اهتالك معدات مكتب 
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ل�س�ل�ا�حساب�بالنظام� و بمع���انھ��شمل��ل�املعامالت�ال���يقوم���ا�البنكدائنون�متنوعون�،��341/ح

،�موردو�التث�يتات�)  شراء�مواد�أولية�(�املوردون�� املحاس���البن�ي�و��ون�ف��ا�البنك��دائنا�للطرف��خر

�القيمة�املضافة����حالة�ال �إ���عدة�ح...  بيعالرسم�ع�� �ا��ساب� ��ذا سابات�ا����حيث�يمكن�تجزئة

  :فرعية�للمدينون��باالعتماد�ع���مدونة�ا��سابات�ا��اصة�بالنظام�املحاس����كما�ي���

حسابات�املدينون����النظام�املا���

  واملحاس���

حسابات�املدينون����النظام�املحاس���

  البن�ي�

  موردو�املخزون�34001/ح  موردو�املخزون��401/ ح

  لتث�يتات�موردو�ا�34004/ح  موردو�التث�يتات�404/ح

  قابلة�لالس��جاع� TVA 34056/ح   قابلة�لالس��جاع� TVA  4456/ ح
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  .ماب�ن�البنوك��محاسبة�العمليات�:  لثاملحور�الثا

العمليات�ماب�ن�البنوك����تلك�العمليات�ال���تتم�مع�البنك�املركزي�وا��ز�نة�العمومية�ومراكز�الص�وك�

� �املالية �واملؤسسات �والبنوك �ال��يدية �املراسل�ن �ذلك ��� �الدولية��،�جانببما �املالية �املؤسسات وكذا

  . و�قليمية

حسب�طبيعة�املعامالت��أساس�نقسم�ن��إ�����ل�جميع��ذه�املعامالت����الصنف��ول�الذي�ينقسم�

� �التطرق �تم �الذي �ا��ز�نة �حسابات �و�ما �امل�إ��نفس�ا �م�ثا�يال حور �� �العمليات �البنوك�وحسابات اب�ن

� �املالية �بب،واملؤسسات �ا��اصة �ا��سابات �مدونة �حسب �البنوك �ماب�ن �حسابات �تت�ون النظام�حيث

  :املحاس���البن�ي�من�ما�ي��

1. � �املركز�ة�110حساب  �ل�البنوك�واملؤسسات�املالية�تمتلك�حساب�لدى�البنك�املركزى :البنوك

 :عدة�اعتبارات��إ��و�ذا�راجع�

 ؛ملواج�ة��عمليات�ال��ب�من�الز�ائن���خ�� تام�ن�النقدية�الالزمة�لدى��ذا� 

 ؛مبلغ��حتياطي�القانو�ي���ماية�ودا�ع�الز�ائن��إيداع 

 ؛شراء�العمالت�الصعبة�من�البنك�املركزي� 

 � �واملعامالت �املقاصة �عمليات �عن �الناتجة �املستحقة �الديون �البنك��ى �خر �سو�ة �ف��ا �ي�ون ال��

 .مدينا�

حساب�ا��اري�للبنك�لدى�البنك�املركزي��و�حساب�: البنوك�املركز�ة�) 110/ح(املعا��ة�املحاس�ية�لـ�

  بمع���انھ�يز�د����ا��انب�املدين�و�نقص����ا��انب�الدائن��مدين

�:  مثال � �بنك ��بإيداع BADRقام ��50000.00مبلغ �املركزي �البنك �لدى �حسابھ ��� �نقدا �قام�دج �كما ،

  .  BNAدج�ووضعھ����حسابھ�لدى�بنك�����20000.00ب�مبلغ�

  .BADRل�العمليات����يومية�بنك�املطلوب����ي
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  :ا��ل�

  

2. � � 112حساب �العمومية �:ا��ز�نة �لدى �حساب �تمتلك �املالية �واملؤسسات �البنوك ا��ز�نة��ل

���� �و�نقص �املدين ��� �يز�د �بمع�� �مدين �و�و�حساب �البنك �اصول ��عت���من �ا��ساب �و�ذا � العمومية

 .الدائن�

دج�وذلك�بتغذية��حسابھ�لدى��BADRدج��لبنك�� 10000.00قامت�ا��ز�نة�العمومية�بمنح�مبلغ�: مثال

  .البنك�املركزي 

  BADRاملطلوب����يل�العمليات����يومية�بنك�

  :ا��ل

  
و�و�حساب�البنك�لدى�مراكز�الص�وك�ال��يدية�يتم�من�:مراكز�الصكوك�ال��يدية��113حساب� .3

 .خاللھ�تنظيم�العمليات�ال���تتم�مع��ذا��خ���و�و�حساب�مدين�

ال��يدية�دج������حسابھ�ا��اري�لدى�مركز�الص�وك��30000.00مبلغ�بإيداع�� BNAقام�بنك�: مثال

  .نقدا

 /BNAاملطلوب����يل�العمليات����يومية�بنك�

  

 

J/M /N 

10000 
100000 

112 

110 
  لدى البنك المركزي  BADRحساب الجاري لبنك 

  الخزینة العمومیة حساب 

J/M /N 

20000 

 BNAلدى بنك  BADR حساب بنك

50000 

50000 

100 

110 

 حساب البنك لدى البنك المركزي 

 حساب البنك لدى البنك المركزي 

110 

120 

 الخزینة الرئیسیة

20000 

 ايداع مبلغ نقدا في حساب البنك المركزي 

J/M /N 

إلى   المركزي  حساب البنكتحویل مبلغ من 

 BNAلدى بنك  BADR بنكحساب 



 محاسبة�العمليات�ماب�ن�البنوك......................................................................................................:لثالثا املحور 

 

30 
 

    :ا��ل

  
4. � ��12حساب �العادية �البنوك� :ا��سابات �لدى �البنك �يملك�ا �ال�� �ا��ار�ة �ا��سابات ��ل و��

�املعامالت��أو  �خرى  �ب�س�يل ��سمح �ا��سابات �و�ذا � �البنك �لدى ��خرى �للبنوك �ا��ار�ة ا��سابات

  :قسم�إ���القيام�ب�شاط�ا�و�ن�إثناءاملالية�ال���تتم�ب�ن�البنوك�

  

  .BADRدج��نقدا�من��حسابھ�ا��اري�لدى�بنك��65000.00مبلغ����ب��� BNAقام�بنك� :مثال

  .BADRو���يومية�بنك�  BNA ���يل�العملية����يومية�بنك: املطلوب

  :ا��ل

    BNA يومية�بنك  .أ 

 

  BADR يومية�بنك�  .ب 

  

5. � ��13حساب �و�ق��اضات �السلفيات �السلفيات��:حساب ��ل �ا��ساب ��ذا ��� ���ل

و�ق��اضات�ال���قام���ا�البنك�مع�البنوك��خرى��وت�ون�ع���بياض�أي�بدون�ضمان�أوراق�مالية�

  :و�نقسم�إ���

   BADRلدى بنك  BNAحساب الجاري لبنك 

J/M /N 

65000 
65000 

100 

121

   الخزینة الرئیسیة حساب 

J/M /N 

65000 
65000 

120 

   الخزینة الرئیسیة حساب 100

   BADRلدى بنك  BNAحساب الجاري لبنك 

 الحسابات العادیة12/ح

 )حساب مدین (  ىاألخر حساب الجاري للبنك لدى البنوك  120/ح

 )حساب  دائن (حساب الجاري للبنوك األخرى لدى البنك   121/ح

J/M /N 

30000 
300000 

100 

113 
  البریدیة . ص. لدى م BNAحساب الجاري لبنك 

  الخزینة الرئیسیة حساب 
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�السلفيات�130/ح .1 ال�����قراض�ع����ذا�ا��ساب�عن�عمليات���دائن�و�حساب��: حساب

�اح�ساب� �ينجر�ع��ا �ما �و�ذا �املالية، �أو�املؤسسات ��خرى، �البنوك �بقية �مع �التجاري �البنك ���ا يقوم

  الفوائد�دائنة�����ل�كإيرادات�لصا���البنك�التجاري��

ض�ال����ع����ذا�ا��ساب�عن�عمليات��ق��ا��دائن�و�حساب�:  حساب��ق��اضات�130/ح  .2

�اح�ساب� �ينجر�ع��ا �ما �و�ذا �املالية، �أو�املؤسسات ��خرى، �البنوك �بقية �مع �التجاري �البنك ���ا يقوم

  فوائد�املدينة����ل�كت�اليف�ع���البنك�التجاري��

  

  

دج��ملدة�أر�عة�أش�ر�وذلك�بتحو�ل�املبلغ����35000.00مبلغ�  BADRب�سليف�بنك�� BNAقام�بنك�: مثال

  من��حسابھ�ا��اري�لديھ�

  .BADRو���يومية�بنك�  BNA ���يل�العملية����يومية�بنك: املطلوب

  :ا��ل

    BNA يومية�بنك  .أ 

 

  BADR يومية�بنك�  .ب 

  

   BADRلدى بنك  BNAحساب الجاري لبنك 

J/M /N 

35000 
35000 

131 

121

 االقتراضاتحساب 

J/M /N 

35000 
35000 

120 

   السلفیات  حساب 130

   BADRلدى بنك  BNAحساب الجاري لبنك 

 السلفیات واالقتراضات 13/ح

 )حساب مدین (  السلفیاتحساب  130/ح

 )حساب  دائن ( االقتراضاتحساب  131/ح
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6. � � 14حساب �س�يل �ع�� �مستلمة ��ل�����ذا�ا��ساب��ل��و  مدينو�و�حساب� :  �مانةقيم

غ���" �مانةمالية�ع���س�يل���أوراقمقابل�حصولھ�ع����لبنوك��خرى��لالبنك��يمنح�ا�السلفيات�ال���

�البنك�يمنح�ستخدم�عندما�إال�أن��ول���130ذا�ا��ساب��و�نفس�حساب�(  "مسعرة����سوق��شط

  :و�نقسم�إ���) يمنح�القرض�ع���بياض��عندما�قرض��مقابل�أوراق�مالية�والثا�ي

 اليومية���مانةقيم�مستلمة�ع���س�يل� 140/ح .  

 قيم�مستلمة�ع���س�يل��مانة�ألجل�أو�مش��اة�قطعا 141/ح   

7. � ��15حساب � ��مانة �س�يل �ع�� �ممنوحة و���ل�����ذا�ا��ساب��ل��دائنو�و�حساب�: قيم

القروض�ال���يحصل�عل��ا��البنك�من�البنوك��خرى���وت�ون�مقابل�حصولھ�ع���أوراق��مالية�ع���

� �؛ ��مانة ��شط"س�يل �سوق ��� �" ( غ���مسعرة �حساب ��و�نفس �ا��ساب ��ول���131ذا �أن إال

يحصل�ع���قرض�ع�����ستخدم�عندما�يحصل�البنك�ع���قرض��مقابل�أوراق�مالية�والثا�ي�عندما

  :و�نقسم�إ���) بياض�

 قيم�ممنوحة�ع���س�يل��مانة�اليومية���150/ح  

 قيم�ممنوحة�ع���س�يل��مانة�ألجل�أو�مش��اة�قطعا�151/ح   

�: مثال �بنك �� BNAقام �بنك �  BADRب�سليف ��56000.00مبلغ �ملدة � �ع���دج �مالية �اوراق �مقابل سنة

� �� �مانةس�يل � � �املبلغ �بتحو�ل �إ��وذلك �ا��اري � ��حساب �لدىلدي BADR لبنك �حسابھ �من البنك��ھ

  املركزي�

  .BADRو���يومية�بنك�  BNA ���يل�العملية����يومية�بنك: املطلوب

  :ا��ل

    BNA يومية�بنك  .أ 

 

  BADR يومية�بنك�  .ب 

  

J/M /N 

   BNA لدى بنك BADR حساب الجاري لبنك

35000 
35000 

151 

120

 قیم ممنوحة على سبیل األمانة ألجل

141

J/M /N 

56000 
56000 

110 

 ة على سبیل األمانة ألجلستلمقیم م

  لدى بنك المركزي BNAحساب الجاري لبنك 
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���ل������ذا�ا��ساب�املبالغ�ال���لم�: مستحقة���أخرى قيم�غ���محملة�ومبالغ��16حساب� .8

  تحمل�ضمن�إستخدامات�البنك�خالل�الدورة�املالية

ال���الداخلية�����ل�����ذا�ا��ساب��ل�العمليات�املالية�:عمليات�داخلية����الشبكة��17حساب .9

  و�نقسم�ا���الو�االت�البنك�والفروع��املرتبطة�بھ�تتم�ب�ن�

  

  البليدة�نقدا�� BNAبنك�دج��ل�66000.00مبلغ�املدية�بمنح�� BNAقام�بنك�: مثال

  .البليدة� BNAو���يومية�بنك�  املدية� BNA ���يل�العملية����يومية�بنك: املطلوب

  :ا��ل

    املدية� BNA يومية�بنك  .أ 

 

  البليدة� BNAيومية�بنك�  .ب 

  

تعامل�ال���يأحد��طراف�إذا��ان� ���ل�����ذا�ا��ساب�:حقوق�مشكوك�ف��ا��18حساب .10

�ستطيع��دفع�مستحقاتھ�للبنك�،�����ذه�ا��الة�يقوم� ���حالة�عسر�ما��،�أو�إفالس�أي�ال�البنك�مع�ا

�تحصيل�ا،� ��� �املش�وك �أو�املستحقات �ا��قوق �إ�� �العادية �ا��قوق �من �القيمة ��ذه �بتحو�ل البنك

بمع����14×/ ،ح130/،ح�120/ احد�ا��سابات�التالية�ح� و�ظ�ر��ذا�ا��ساب�با��انب�املدين�مقابل�

  :يمكن�تقسيمھ�إ���

J/M /N 

  الخزینة الرئیسیة 

35000 
35000 

171 

100

 البلیدة BNAالمدیة لدى بنك  BNAحساب بنك 

170

J/M /N 

66000 
660000 

100 

  البلیدة BNAالمدیة لدى بنك  BNAحساب بنك 

  الخزینة الرئیسیة

 )حساب  دائن (األخرى لدى البنك   وكاالتلاحساب  171/ح

 )حساب مدین (  ىاألخر  وكاالتلبنك لدى الاحساب  170/ح

 عملیات داخلیة في الشبكة 17/ح
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املؤونات�����ل�����ذا�ا��ساب�:شكوك�ف��ا�املا��قوق� خسائر�القيمة�عن�19حساب .11

� �ف��ا �املش�وك �ا��قوق � عن �حساب �مقابل �الدائن �با��انب �ا��ساب �و�ظ�ر��ذا مخصص�( 685،

/ ا��سابات�التالية�حو�مكن�ان�يتفرع�حسب�،����ا��انب�املدين�)  ��تال�ات�واملؤونات�وخسائر�القيمة

   14×/ ،ح130/،ح�120

مقابل�أوراق�مالية�ع���س�يل��مانة�� BADR لبنك���ألجلاملقرضة��أموالھان�� BNAلبنك��تب�ن: مثال

� �بـ �ال�80000.00 املقدرة �قد � � دج �اس��جاع �� % �20ستطيع ��م��ا � �بنك ��عرض ��س�ب �BADRوذلك

  .لإلفالس�

  .    BNA ���يل�العملية����يومية�بنك: املطلوب

  :ا��ل

  من�ا��قوق�العادية�إ���ا��قوق�املش�وك�ف��ا��موال�املقرضةتحو�ل�  .أ 

 

  ت�و�ن�مؤونة�ل��قوق�املش�وك�ف��ا  .ب 

  

  

J/M /N 

  مخصص االهتالكات والمؤونات

16000 
16000 

194

685

 خسائر القیمة عن الحقوق المشكوك فیها

1841

J/M /N 

80000 
800000 

141 

 حقوق مشكوك فیها من االقتراضات مقابل اوراق

 ة على سبیل األمانة ألجلستلمقیم م

 )120مقابل حساب( حقوق مشكوك فیها من الحسابات العادیة 1820/ح

  مقابــــــــل(مشكوك فیها من حسابات االقتراض على بیاضحقوق 1830/ح حقوق مشكوك فیها18/ح

 )130 حساب   

مقابـــــــــل     (حقوق مشكوك فیها من االقتراضات مقابل اوراق مالیة  184×/ح

 ) 14×حساب 
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  .الودائع عملیات محاسبة : المحور الرابع 

ألعمال�لز�ائ��ا�،�حيـث�أن�البنـوك�ت�نافس����ابت�ار�ا��دمات�من�تقوم�البنوك��بتقديم�العديد�من�

�ا��ديثة� �التكنولوجيا �ع���استخدام �ا��دمات �أحدث �وتقديم �الز�ائن، �من �أك���عدد �ع�� �ا��صول أجل

  ،�ووضع�وسائل�الدفع�تحت�تصرف�ا��م�ور القروضمنح�وأ�م��ذه��عمال�قبول�الودا�ع،�و 

،�حيث�يقوم�البنك�" Le compteا��ساب"أغلب��ذه�العمليات�عن�طر�ق�أداة��س����حيث�تقوم

  .بفتح�حساب�دائن�لصاحب�الود�عة،�أو�حساب�مدين�لطالب�القرض

I. ا��ساب�املصر��. 

ضرورة�حتمية�ال�يمكن��ستغناء�ع��ـا��بإعتبارهقاعدة�العالقة�ب�ن�البنك�وز�ونھ�،� ا��ساب�البن�ي��عت���

 .وال���ال�يمكن�ا��صول�ع���مثل��ذه�ا��دمة�إال�بال��وء�إ���طل��ا�من�البنوك

عقد�م��م�ب�ن�البنك�والعميل�يل��م�بموجبھ�البنك�بتخصيص�ح���محاس���مع�ن��ا��ساب�بأنھ و�عرف

  .يتقاضا�ا�البنكبدفاتره�يتعامل�فيھ�مع�العميل�و�ث�ت�فيھ�معامالتھ�نظ���عمولة�

وال���   1- 13من�النظام�رقم���10،�حسب��املادة�وعملية�فتح�ا��ساب�للز�ائن�بدون�مقابل�حيث�أن�

  " :�تيةتقدم�مجانا�ا��دمات�املصرفية�القاعدية��أنيتع�ن�ع���البنوك�" :تنص�ع���

 ؛ا��سابات�بالدينار��وإقفالفتح� 

 ؛منح�دف���الشي�ات� 

 ؛منح�دف����دخار 

 ؛ات�الدفع�وعمليات�ال��ب�نقدا��لدى�الشباكعملي 

 ؛الز�ون��إ�� أش�ركشف�ا��ساب�ل�ل�ثالثة��وإرسال إعداد 

 عمليات�التحو�ل�من�حساب�لدى�حساب�ما�ب�ن�ا��واص�ع���مستوى�نفس�البنك.  

  :يمكن�لصاحب�ا��ساب�إجراء�ثالث�عمليات�أساسية���: لعمليات�ع���ا��ساباتا .1

العميل�بإيداع�جميع�مدخراتھ�لدى�البنك�من�أجل��حتفاظ���ا�واملحافظة�يقوم� :عمليات��يداع.1.1

عل��ا،�ونالحظ�أنھ����عمليات��يداع�فإن�رصيد�حساب�الز�ون�يز�د��لما�زادت�املوارد�البنكية،�وتتمثل�

�يداع�النقدي�لصاحب�ا��ساب�املصر���نفسھ�أو�من�قبل�الغ���و�ل�- :حاالت�الز�ادة����ا��سابات���

إيداع� - .ن�لھ�مص��ة����ذلك،أو�من�قبل�البنك�نفسھ�مثل�إيداع�أر�اح�وفوائد�املحفظة�املالية�للز�ون م

  .جة�والسند�ألمرتالص�وك�و�وراق�التجار�ة�املقدمة�لإليداع�وا��صم�مثل�السف
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���عبارة�عن��ل��قتطاعات�ال���يقوم���ا�ال��ص�من�حسابھ�وذلك�من��:عمليات�ال��ب.2.1

�است �خالل�خالل �آخر�من ��مر�ل��ص �إعطاء �طر�ق �دف��،أو�عن �تقديم �طر�ق �أو�عن �للشيك عمالھ

عملية�التوكيل،�إال�أنھ�قبل�أن�تتم�عملية�ال��ب�البد�من�التأكد�من��و�ة�الساحب،رقم�ا��ساب�

و���ا��زائر�أصبحت�عمليات�ال��ب�تتم�بالشيك�أو�من� .ومدى�تطابق�املعلومات�املوجودة�ع���الشيك

�ا �بنكية�خالل �و�الة �أي �من �بال��ب �يقوم �فإنھ �ا��ساب �صاحب �انتقال �حالة ��� ����،أما لساحب

  .تا�عة�للبنك��ول�دون�ال��ب�من�و�االت�أخرى 

�التحو�ل.3.1 �إما:عمليات �ذلك �آخر�و�تم ���ساب �حساب �من �التحو�ل �لنفس�ي�ون �أو ا لز�ون�ن �لبنك

والتحو�ل�يتم� .ال��ص�أو�ل��ص�ن�آخر�ن�لبنك�ن�مختلف�ن،�وقد�ي�ون�كذلك�حساب�ن�لنفس�ز�ون�ن�

والتحو�ل�من�حساب���ساب� .من�خالل�اقتطاع�مبلغ�من�حساب�املدين�وإضافتھ�إ���حساب�الدائن

آخر�داخل�البنك�نفسھ�يتم�من�خالل�القيام��عملية�محاس�ية�بمع������مجرد����يل�محاس���دون�

ك�ن�آخر�ن�يز�د����رصيد�البنك�املستفيد�من�ب�نما�التحو�ل�من�بن .التأث���ع���ا��ساب�الك���للبنك

  بال�سبة�للبنك�الذي���بت�منھ��موال) 1)التحو�ل�و�نقص��ذا�الرصيد�

II.الودا�ع� �عمليات ��خ��ة� :محاسبة ��ذه �تمثل �حيث �الودا�ع �من �عديدة �أنواع �بتلقي �البنك يقوم

ل�ي�يتمكن�البنك�من�مباشرة��زمةالال  �ولية�عد�الودا�ع�العملية�حيث�"املصدر�الرئ�����ألموال�البنك��

   �ل�ود�عة�يقابل�ا�فتح�حساب�أنحيث�،�"�ئتمان�شاطھ����منح�

  .أنواع�ودا�ع�النقود.1

أو�ال�يئات����البنوك�بصفة�مؤقتة�قص��ة�أو�طو�لة���فراد����ل�ما�يقوم�بوضعھ��عرف�الود�عة�

 و)الطرف�ن(قد�ي��م�ب�ن�ال��ص�ن�ومنھ�فالود�عة�املصرفية�ينظم�ا�ع. ع���س�يل�ا��فظ�أو�التوظيف

  :إ�� ت�نوع��ذه�الودا�ع�

���ال���يجوز�للمودع�ال��ب����أي�وقت�شاء�ودون�إخطار�مسبق،كما�: الودا�ع�لدى�الطلب.1.1

يجوز�لھ�ال��ب��ليا�أو�جزئيا�و�و��ك���استعماال�وشيوعا����املعامالت��قتصادية،واملعروف�أن�مثل�

  .ئد�ع��ا�ذه�الودا�ع�ال�تمنح�فوا

�نا�عامل�الزمن�م�م����مثل��ذه�الودا�ع�بحيث�يتم��تفاق�ب�ن�املودع�واملودع�لھ�: الودا�ع�ألجل.2.1 

ع���أن�بقاء�املبلغ����ا��ساب�ي�ون�مرتبط�بمدة�معينة،بحيث�ال�يمكن�لھ�ال��ب�سواء��ليا�أو�جزئيا�

�بتار  �إخطار�للبنك �تقديم �مع �عل��ا �املتفق �املدة �إنقضاء �ال��بإال��عد �الودا�ع� .�خ ��ذه �أن واملالحظ

  .تجمع�ب�ن�خاصي���التوظيف�والسيولة
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تتخذ�ش�ل�الص�وك�وتصدر�ا�البنوك�ل���يع��دخار�بمبالغ�معينة��س��د�: الودا�ع��دخار�ة.3.1

�محدد �تار�خ �يمكن�.�� �ال �البنك ��� �طو�لة �لف��ات �تبقى �فقد �توف���وادخار، �عملية �بمثابة ��عد ف��

ا�إال��عد�إنقضاء�املدة،و�التا���فإن�إصدار�البنوك�للص�وك�ضمن��ذه�الودا�ع�تخضع����� لصاح��ا

  .لنظام�خاص�مم���بقواعد�وأح�ام��س��دف����يع�ا�والرقابة�عل��ا

ينص�القانون�ع����سسات�املاليةنة�واملدينة�من�قبل�البنوك�واملؤ �سب�الفائدة�الدائوفيما�يتعلق�ب

� �أن �تحديد�ا �حر�ة�ي�ون �ب�ل ، �� ��أن شرط �الفعلية �الفائدة ��سب �القروض���جماليةتتعدى ع��

  . املوزعة�من�طرف�البنوك�واملؤسسات�املالية�معدل�الفائدة�الزائد�الذي�حدده�بنك�ا��زائر

عبارة�عن�ال��امات�البنك��ودا�عحسابات�ال: ) الز�ائن�( ودا�ع�املعا��ة�املحاس�ية���سابات�ال.2

���ا��انب�املدين�،�بمع���تز�د�ال��امات�البنك��من��ل�العمليات�ال����تز�د����ا��انب�الدائن�وتنقص

يحصل�من�خالل�ا�البنك�ع���النقدية��من�الز�ائن�،�املتمثلة�أساسا�����إيداع�الز�ائن�وعمليات�أخرى�

مدينة�،وتنقص�ال��امات�البنك��من��ل�العمليات�ال���تؤدي��خروج�النقدية�لصا���الز�ائن��كعمليات�

  من�الز�ائن�والعمليات�الدائنة��خرى��ال��ب

  

  :  نوجز�ا�كما�ي���� و���ع���عدة�أش�ال

لدى�البنوك��ز�ائن�و����ل�ا��سابات�ا��ار�ة�ال���يملك�ا�ال�:ا��سابات�العادية��220حساب�.1.2

�تتم�ب�ن�البنوك�ه�ذو  �القيام�ب�شاط�ا�والز�ائن�أ� ا��سابات��سمح�ب�س�يل�املعامالت�املالية�ال�� ثناء

  :و�نقسم�إ���

 

العادية ا��سابات220/ح  

)��ص�طبي��(   الشيكحساب��22011/ح  

)��ص�معنوي�( �اري�حساب�ا��22012/ح  

حسابات�الز�ائن�22/ ح  

مقابل�حساب�(خروج�النقدية��

 )دائن�لھ�عالقة��عملية��الدفع�

مقابل�حساب�(دخول�النقدية��

 )دائن�لھ�عالقة��عملية��القبض�
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�ال�حساب.1.1.2 �يضع�:  شيك �عندما �ا��ساب ��ذا �بفتح �البنك �و�قوم � �لالطالع �حساب �عليھ و�طلق

�ذا�ا��ساب�ي�ون�غ���مرتبط�بأجل�يمكن�صاحبھ�من�ال��ب�منھ����"الز�ون��ود�عة�تحت�الطلب��و

� ��شاء، ���ظة �بال��ب�أي �املتعلقة �العمليات �جميع �ألن �الشيك �حساب �مصط�� �كذلك �عليھ و�طلق

�الشيك �بواسطة �دون� .تتم �فقط �الطبيعي�ن ����اص �لصا�� �و�فتح �دائنا �دائما �ا��ساب ��ذا ي�ون

   ."���اص�املعنو��ن

� �املحاس�� � :ال���يل ��� �محاس�يا �ا��ساب ��ذا �عمليات �الشي�ات: 22011/حـ���ل �حساب و�و�،

�حسا �بمع�� � �املدين �ا��انب ��� �و�نقص �الدائن �ا��انب ��� �يز�د �دائن � �حاالت�أب ��� �مدينا �ي�ون نھ

�الفوات���املختلفة� �بدفع �طرف�الز�ون� ����ال��ب�من�ا��ساب�أو����حالة�استعمالھ�من و��ون�دائنا

  .حاالت��يداع�النقدي�أو����حاالت�التحو�ل�من�ا��سابات��خرى�

 االت��يداع�نقدا�ال���يل�املحاس������ح .أ 

  
  التحو�ل�من�حساب�ز�ون��أخر�من�نفس�البنكال���يل�املحاس������حاالت� .ب 

  
/ ألنھ�ممكن�أن�ي�ون�ا��ساب�ا��اري�لل��ص�الطبي���و�نا�نكتب��حـ× وضع�عالمة�� : مالحظة�

 ال��ص�املعنوي �22012/ تب�حـ�أو�لل��ص�املعنوي��ونك��22011

 نقدا��ل��ب�ال���يل�املحاس������حاالت�ا .ج 

  

  

  

22011 
J/M /N 

××××× 
××××× 

101 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات����

J/M /N 

12201 

×2201  ××××× 
××××× 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

  ي����طبي���أو�معنو (ا��ساب�ا��اري�

22011 

J/M /N 

××××× 
××××× 101 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات����
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  : مثال�

� .أ  �: 29/01/2019بتار�خ ��تقدم �Aالز�ون �� �بنك �   BADRإ�� �فتح �اجل �من �حساب �)  الطالع(جاري

 .دج�نقدا 9000 وأودع�فيھ�

دج��من�����4000نفس�البنك�بتحو�ل�مبلغ�حساب� الذي�يملك� B الز�ون قام� :01/03/2009بتار�خ� .ب 

  Aالز�ون�حسابھ�ا���حساب�

 .دج،�نقدا2.000غ��ب�من�حسابھ�مبل: 25/03/2019بتار�خ� .ج 

  : ا��ل��

  
الذي�سبق�ذكره،�والذي�لھ�نفس�ا��صائص�ل��ساب�ع����طالع،�إال�أنھ��:ا��ساب�ا��اري .2.1.2

و���فئة�التجار�الستعماال��م�امل�نية�والبد�ل�ذه�ا��سابات�أن�ت�ون�مفصولة�عن��يفتح�لفئة�مخصصة

  وذلك����حالة�ال��ب�ع���املكشوف��.حسابا��م�ال��صية�كأفراد�عادي�ن،�مع�إم�انية�أن�ي�ون�مدينا

� �املحاس�� � :ال���يل ��� �محاس�يا �ا��ساب ��ذا �عمليات �ا�: 22012/حـ���ل �حساب ��اري و�و�،

�دائن � �حاالت��حساب ��� �مدينا �ي�ون �انھ �بمع�� � �املدين �ا��انب ��� �و�نقص �الدائن �ا��انب ��� يز�د

� �الز�ون �طرف �من �استعمالھ �حالة �أو��� �ا��ساب �من �الفوات���املختلفة�)  املعنوي (ال��ب بدفع

� � ��لك��ونية �من�.... والتحو�الت �التحو�ل �حاالت �أو��� �النقدي ��يداع �حاالت ��� �دائنا �و��ون � ��� ا

  .ا���.... ��سابات��خرى�ا

ع���مستوى�الو�الة�ت�سمسيلت�للبنك���بفتح�حساب�   SOFEXقامت�شركة��2019 / 7/5خالل� :مثال

  .نقدا�دج�50000إيداع�مبلغ�وقامت�ب�). BADR(الوط���ا��زائري 

27/5�� �مسطر�بمبلغ �شيك �مورد��ا �احد �املورد�8500منحت �تقدم �بحيث �( دج �طبي�� من��) ��ص

  .ركة�لتحصيلھ�باليوم�املوا��البنك�الش

 .دج�نقدا��5000قامت����ب�مبلغ� 25/65

  إثبات�العمليات�السابقة�بيومية�البنك: املطلوب�

29/01 /19 

101 

 

9000 

 الز�ون حساب�ا��اري� 22011

2000 

9000  

102 

22011   

 )A(ا��ساب�ا��اري�للز�ون��

 ) B(ا��ساب�ل��اري�للز�ون� 2201×

22011 

 ة�للمقبوضات�ا��ز�نة�الفرعي

 )A(ا��ساب�ا��اري�للز�ون��

4000 

2000 

4000 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات

25/03 /19 

01/03 /19 
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  : ا��ل�

  

�ل�العمليات�ال���ترد�عليھ�تقيد����دف���من�دون�استعمال�للشيك،�و�و�:�ساب�ع���الدف��ا�.2.2

�ون�مدينا،�كما�أن�صاحبھ�ال�يمكن�لھ�إعطاء�أمر�لفائدة���ص�آخر،�حساب�������ال�يمكن�أن�ي

بمعدل��أماو��ون�مبلغ�املستحق�عند�انقضاء�املدة�،�و�مكن�صاحبھ�ا��صول�و�ستفادة�من�فائدة

�أو ���تار�خ��كتتاب��أماالفائدة�ال�سيط�او�معدل�الفائدة�املركب�،�كما�يمكن�ا��صول�ع���الفائدة�

اق�وذلك�حسب���تفاق�مع�البنك�،����محورنا��ذا�سنكتفي�بحساب�مبلغ�الفائدة����تار�خ��ستحق

  .بمعدل�الفائدة�ال�سيط�فقط�وس��كز��ش�ل�خاص�ع���ال���يالت�املحاس�ية�

  : التالية�� يحسب�بالعالقة��   :���تار�خ��ستحقاق��الفائدة�ال�سيطة�مبلغ�يحسب�و�

  :   ..................................................     التالية�يحسب�بالعالقة ���حالة�املدة�بالسنوات 

 .....................     ................:   .......................يحسب�بالعالقة�التالية ���حالة�املدة�باألش�ر��

 .............................................     .................  : يحسب�بالعالقة�التالية ���حالة�املدة�باأليام��

 

  : أنحيث�

- n    :املدة� 

- t  :أن�حيث،��� =  معدل�الفائدة� i سبة�معدل�الفائدة��  

- C  :رأس�املال� 

- I   :مبلغ�الفائدة�  

7/05 /19 

101 

 

50000 

 الز�ون حساب�ا��اري� 22012

5000 

50000  

102 

22012   

 ا��ساب�ا��اري�للز�ون��

 ا��ساب�ل��اري�للز�ون  22012

22011 

 لفرعية�للمقبوضات�ا��ز�نة�ا

 ا��ساب�ا��اري�للز�ون��

85000 

5000 

85000 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات

25/06 /19 

27/05 /19 
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  : يحسب�بالعالقة��التالية���   :يحسب�مبلغ�الفائدة�ال�سيطة�����تار�خ��كتتاب�

  .................     ......................:   ....................يحسب�بالعالقة�التالية ���حالة�املدة�بالسنوات�

 ........     ..............................:   .....................���حالة�املدة�باألش�ر��يحسب�بالعالقة�التالية�

  ............     ...........................................:   ....���حالة�املدة�باأليام��يحسب�بالعالقة�التالية�

 ال���يل�املحاس���

ب�و�و�حساب��دائن�يز�د����ا��ان،�ات�ألجل�حساب: 223/حـ���ل�عمليات��ذا�ا��ساب�محاس�يا����

�مبلغ� �سواء �ا��ساب �من �ال��ب �حاالت ��� �مدينا �ي�ون �انھ �بمع�� � �املدين �ا��انب ��� �و�نقص الدائن

ت�التحو�ل�من�ا��سابات�الود�عة�او�مبلغ�الفائدة��،��و��ون�دائنا����حاالت��يداع�النقدي�أو����حاال 

يتفرع�حسب��أنن�و�مكن�ت�اليف�ع���عمليات�الز�ائ��602ا��ار�ة��،أما�مبلغ�الفائد����ل����ا��ساب��

  : نوع�الود�عة�أو�ا��ساب�إ���ما�ي��

  

 أو�التحو�ل�من�ا��ساب�ا��اري ال���يل�املحاس������حاالت��يداع�نقدا�  

 

  
  

22011 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات����

J/M /N 

××××× 

××××× 101 
  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

 ××××× 223  ا��ساب�ألجل�

 تكالیف على إیداعات التوفیــــــــــــــــر 60224/ح

 تكالیف على أذونات الصنــــــــدوق  60225/ح

 ــر تكالیف على إیداعات التوفیــــــــــــــ 60223/ح

ت�اليف�ع���عمليات�الز�ائن� 602/ح
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 ���حالة��القبض����تار�خ��كتتاب  للفائدةال���يل�املحاس��� .أ 

  

���حالة�قبض�الفائدة����: للمبلغ�الفائدة�����حالة��القبض����تار�خ��كتتاب�ال���يل�املحاس��� .ب 

و�انت�مدة�الود�عة�تتعدى�الدورة�املحاس�ية�،��نا�ي�ب����التمي���ما�ب�ن�ملبغ�الفائدة��تار�خ��كتتاب

�بالدورة �)  N( ا��اص �الدورة �) N+1(و �الفائدة �مبلغ �للمبدأ�الن �ووقا �ت�اليف ��و �للبنك بال�سبة

و���ل�محاس�يا����استقاللية�الدورات�ي�ب���ع���البنك�تحميل�ت�اليف�الفائدة�بالدورة�ا��اصة���ا�

 :كما�ي��� حسب�نوع�الت�اليف�ت�اليف�مقيدة�مسبقا��والذي�يمكن�تقسيمھ��364ا��ساب��

  
 :كما�ي������يومية�البنك��اس���و�نا�ي�ون�ال���يل�املح

  

J/M /N 

60223 

36423  

60223 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 223  �ساب�ألجلا�

  فوائد�ع���إيداعات�ألجل�����

  ت�اليف�إيداعات��ألجل�مقيدة�مسبقا�����

36423  

1/1 /N+1 

  فوائد�ع���إيداعات�ألجل�����

ت�اليف�ايداعات�ألجل�مقيدة�مسبقا�����

 36423ترصيد�حساب�

××××× 

××××× 

××××× 

 تكالیف على إیداعات التوفیـــر مقیدة مسبقا 36424/ح

 تكالیف على أذونات الصنــدوق مقیدة مسبقا 36425/ح

 تكالیف على إیداعات ألجل مقیدة مسبقا  36423/ح

ت�اليف�مقيدة� 364/ح

J/M /N 

60223 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 223  ا��ساب�ألجل

  جل�����فوائد�ع���إيداعات�أل 
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� ��:مالحظة �السنة ��� �الفائدة �ت�اليف �) N(���ل � �حساب ��364� �بداية�� �و�� � �مسبقا �مقيدة ت�اليف

  .364يتم�تحميل�ا�للدورة�،�وذلك�ب��صيد�حساب�) N+1(السنة�

 

نقدا�اق��الود�عة�يمكن�ال��ب�عند�حلول�تار�خ��استحقال���يل�املحاس������حاالت�ال��ب�� .ج 

  . أو�التحو�ل�إ���ا��ساب�ا��اري 

  

  :مثال

/ 31دج�نقدا����� 5000 :لغمبدفع�فيھ�ملدة�س�ت�ن��و BADR لدى�بنك���� جلقام���ص�بفتح�حساب�لأل �

د�عة�مع�مبلغ�الفائدة��حيث�تم��تفاق�بتحو�ل�مبلغ�الو �. 12/2018/ 31تار�خ�استحقاق�ا��،�   12/2017

  .ا���حسابھ�ا��ار�ة

  :املطلوب

  .حساب�مبلغ�الفائدة����ا��الت�ن� .1

 ،��% 6علما�أن�معدل�الفائدة�تم��تفاق����ب�مبلغ�الفائدة�����تار�خ��ستحقاق� -

  ،��% 6علما�أن�معدل�الفائدة�تم��تفاق����ب�مبلغ�الفائدة��������تار�خ��كتتاب� -

    % ��TVA   =19بنك�علما�أن�معدل��ال���يل�املحاس���� .2

  

  

  

  

J/M /N 

22011 

××××× 

××××× 

102 

  ري�للز�ون�ا��ساب�ا��ا

ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات����

223 
  ا��ساب�ألجل

××××× 
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  :ا��ل�

  : يحسب�بالعالقة��التالية���   :حساب�مبلغ��الفائدة����تار�خ��ستحقاق�

             =  600 DA 

 
  : يحسب�بالعالقة��التالية��: حساب�مبلغ��الفائدة����تار�خ��كتتاب�

              = 535 .72 DA 

  :ت�ون�كما�ي����2019ودورة��2018الفائدة�املحملة����دورة�:وعليھ��

  دج����267.86=   × ½    535.72=    2017دورة� -

  دج���267.86=   × ½    535.72=  2018دورة� -

  : ال���يل�املحاس�������حالة�القبض����تار�خ��ستحقاق��

 قبض�مبلغ�الفائدة����تار�خ��ستحقاق���ال���يل�املحاس������حال:  

  
 

×2201 

31/12 /17 

101 

 

5000 

 التوف����للز�ون �حساب 223

114 

5000  

223 

 223 حساب�التوف����للز�ون 

 ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�

600 

5614 

614 

31/12 /18 

60223 

3417 

31/12 /18 

  ���إيداعات��التوف���فوائد�ع

 ا��ساب�ألجل�

TVA مس��جعة��  

5614 

 ا��ساب�ل��اري�للز�ون�
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 ال���يل�املحاس������حال�قبض�مبلغ�الفائدة����تار�خ��كتتاب��: 

  

 

�ألجل.3.2 ���ب�:ا��ساب �لصاحبھ �وال�يمكن �أو�بمدة �بأجل �مرتبط �أنھ �نالحظ ��سميتھ �خالل من

باملقابل�يحق�لصاحبھ�ا��صول��،)ال���تم��تفاق�عل��ا�مسبقا(املدة�املتفق�عل��ا�انقضاء أموالھ�إال��عد

�الفائدة� . فائدة ع�� �او�معدل �ال�سيط �الفائدة �بمعدل �اما �املدة �انقضاء �عند �املستحق �مبلغ و��ون

لك�حسب��املركب�،�كما�يمكن�ا��صول�ع���الفائدة�اما����تار�خ��كتتاب�او����تار�خ��ستحقاق�وذ

  .�تفاق�مع�البنك

و�يمكن�أن�ت�ون�الودا�ع��جلة����ش�ل�ودا�ع�دائرة�أو�متكررة��و���أن�تقوم�املودع�بإيداع�أموالھ�ع���

�ل�ذه� �املجمع �الرصيد �ع�� �فائدة �و�ستحق �سنو�ة �أو�نصف �سنو�ة �أو�ر�ع �ش�ر�ة �ت�ون �قد أقساط

ئدة�ع���أساس�سنوي��أو�نصف�سنوي��آو�ر�ع�و����ذا�النوع�من�الودا�ع��جلة��تحسب�الفا�د�قتصا

  .سنوي�أو�ش�ري��

�مبلغ�الفائدة �املتعددة��حساب �حالة�املبالغ� �املعلوم�أن�البنوك�ال�تم:�� ����التعامل�ن قف�عمليا��ا

بمبلغ�واحد�ولك��ا�تتعامل��مع�الز�ائن�بمبالغ�عدة�وعادة�ما�يراد�حساب�مجموع�الفوائد�املبالغ�املوظفة�

31/12 /17 

101 

 

5000 

 ألجل�التوف���حساب� 223

535.72 

5000  

36423 
 ت�اليف�للودا�ع��التوف���مقيدة�مسبقا

 ت�اليف�للودا�ع��التوف��

223 

 ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�

 جل�للز�ون ا��ساب�أل 

318.75 

101.78 

318.75 

31/12 /17 

60223 

3417 
31/12 /17 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

 ا��ساب�ألجل�

TVA مس��جعة��  

223 

 ت�اليف�للودا�ع��التوف��

 ت�اليف�للودا�ع��التوف���مقيدة�مسبقا

535.72 

535.72 

318.75 

318.75 

2/01 /18 

×2201 

36423 

60223 

×2201 

223 

5000 

5000 

31/12 /18 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

 ا��ساب�ألجل�
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� �حساب �اجل �من �لذا �واحدة �دفعة �الز�ون �قبل �من �( الفائدةمبلغ �ال�سيطة �ا��الة��)الفائدة ��ذه ��

  : ةالتاليعالقة��ستعمل�ال

  :  حسب�بالعالقة�التالية���حالة�املدة�بالسنوات�ي -

 

 :  ���حالة�املدة�باألش�ر��يحسب�بالعالقة�التالية -

 

 :  ���حالة�املدة�باأليام��يحسب�بالعالقة�التالية -

 

  

و�و�حساب��،�ات�ألجل�حساب: 224/حـ���ل�عمليات��ذا�ا��ساب�محاس�يا����: ال���يل�املحاس��

�امل �ا��انب ��� �و�نقص �الدائن �ا��انب ��� �يز�د �من�دائن �ال��ب �حاالت ��� �مدينا �ي�ون �انھ �بمع�� � دين

� �الود�عة �مبلغ �سواء �حاالت��أو ا��ساب �أو��� �النقدي ��يداع �حاالت ��� �دائنا �و��ون � ،� � �الفائدة مبلغ

  .التحو�ل�من�ا��سابات�ا��ار�ة��

  

 أو�التحو�ل�من�ا��ساب�ا��اري ال���يل�املحاس������حاالت��يداع�نقدا� .أ 

  

22011 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات����

J/M /N 

××××× 

××××× 101 
  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

 ××××× 224  ا��ساب�ألجل�
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 للمبلغ�الفائدة�����تار�خ��ستحقاق�ال���يل�املحاس������ .ب 

  

���حالة�قبض�الفائدة�: للمبلغ�الفائدة�����حالة��القبض����تار�خ��كتتاب�ال���يل�املحاس������ .ج 

�ي�ون  �و�نا ،� �املحاس�ية �الدورة �تتعدى �الود�عة �مدة �و�انت ��كتتاب �تار�خ �املحاس������ ال���يل

  :كما�ي���

  

� ��:مالحظة �السنة ��� �الفائدة �ت�اليف �) N(���ل � �حساب ��364� �بداية�� �و�� � �مسبقا �مقيدة ت�اليف

  .364يتم�تحميل�ا�للدورة�،�وذلك�ب��صيد�حساب�) N+1(السنة�

 ب�ا��اري أو�التحو�ل�إ���ا��سانقدا��ل��ب�ال���يل�املحاس������حاالت�ا .د 

  

J/M /N 

22011 

××××× 

××××× 

102 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات����

224 
  ا��ساب�ألجل

××××× 

J/M /N 

60224 

36424  

60224 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 224  ا��ساب�ألجل

  فوائد�ع���إيداعات�ألجل�����

ت�اليف�فوائد�ألجل�مقيدة�

36424  

1/1 /N+1 

  فوائد�ع���إيداعات�ألجل�����

ائد�ألجل�مقيدة�ت�اليف�فو 

 36424ترصيد�حساب�

××××× 

××××× 

××××× 

J/M /N 

60224 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 224  اب�ألجلا��س

  فوائد�ع���إيداعات�ألجل�����
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  :مثال

�قام���ص�بفتح�حساب�لال � � �لدى�بنك � ���� 1000 :الغ�التاليةبودفع�فيھ�املBADR جل �  7/ 2دج�نقدا

نقدا�����دج����2000 ومبلغ�،�   26/8/2019بتحو�ل�من�حسابھ�ا��اري�����دج���4000 ومبلغ���2019/

  . 11/2019/ 10تار�خ�استحقاق�ا��،�2019/ 31/8

  :املطلوب�

من�بنكھ�علما�أن�معدل����تار�خ��ستحقاق�الفوائد�ال���يتحصل�عل��ا�الز�ون�مجموع�حساب� -

  ،��% 6الفائدة�

    % TVA   =19  ال���يل�املحاس������بنك�علما�أن�معدل -

  

  :ا��ل�

  

  

 ال���يل�املحاس���:  

  

 

2/07 /19 

101 

 

1000 

 ألجل�للز�ون حساب� 224

2000 

1000  

101 

224 

  

 ب�ألجل�للز�ون ا��سا

 ا��ساب�ل��اري�للز�ون� 2201×

224 

 ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�

 ا��ساب�ألجل�للز�ون 

4000 

2000 

4000 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات

26/08 /19 

31/08 /19 

60224 

224 

3417 

10/11 /19 

  فوائد�ع���إيداعات��ألجل�

 ا��ساب�ألجل�

TVA مس��جعة��  

224 

 ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات� 102

 ا��ساب�ألجل�

71.4 

11.4 

7071.4 

60 

7071.4 

10/11 /19 
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:مبلغ��ستحقاق�كما�ي����أو�يمكن����يل�  

 

:ذونات�الصندوق�أ.4  

اذونات�الصندوق������سندات���املھ�اة�الم�راو�اسمية�ومد��ا�ت��اوح�ب�ن�ثالثة�أش�ر�إ���س�ت�ن�و���عبارة�

  جل�السندعن�إثبات�من�طرف�البنك��تمثل�اع��افا�باستالم�ودا�ع�ألجل�و����عطي�فوائد�تتصاعد�تبعا�أل 

و�و�حساب��،�اذونات�صندوق�: 225/حـ���ل�عمليات��ذا�ا��ساب�محاس�يا����: ال���يل�املحاس��

���� ��كتتاب �حالة ��� ��� �دائنا �ي�ون �انھ �بمع�� � �املدين �ا��انب ��� �و�نقص �الدائن �ا��انب ��� �يز�د دائن

  �ذونات�إ���البنك����،��اذونات�الصندوق�و��ون�مدينا����حاالت���ب�مبلغ�الفائدة�أو�عند�إرجاع�

  

تحو�ل�بنقدا�أو�اما� كتتاب����اذونات�الصندوق�ال���يطرح�ا�البنك�ال���يل�املحاس������حاالت�� .أ 

 للز�ون��ي�ون�كما�ي���من�ا��ساب�ا��اري 

  
  

22011 

  فرعية�للمقبوضات����ا��ز�نة�ال

J/M /N 

××××× 

××××× 101 
  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

 ××××× 225  أذونات�الصندوق�

J/M /N 

60224 71.4 

7000 

102 

  فوائد�ع���ايداعات�ألجل

  ا��ساب�ألجل�

  ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات���� 7071.4

3417 

224 

TVA 7000  مس��جعة������ 
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 ال���يل�املحاس������للمبلغ�الفائدة�����تار�خ��ستحقاق� .ب 

  

  

� .ج  ��كتتاب �تار�خ ��� �القبض � �حالة ��� � �الفائدة �للمبلغ ��� �املحاس�� �استقاللية�: ال���يل �مبدأ يرا��

  :و�نا�ي�ون�ال���يل�املحاس���كما�ي����الدورات

  

 أو�التحو�ل�إ���ا��ساب�ا��اري نقدا��ل��ب�ال���يل�املحاس������حاالت�ا .ه 

 

 

J/M /N 

22011 

××××× 

××××× 

102 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات����

225 
   اذونات�الصندوق�����

××××× 

J/M /N 

60225 

36425  

60225 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 225  اذونات�الصندوق�

  فوائد�ع���طرح�اذونات�الصندوق�����

 ت�اليف�اذونات�الصندوق��مقيدة�مسبقا

36425  

1/1 /N+1 

  فوائد�ع���طرح�اذونات�الصندوق�����

 ت�اليف�اذونات�الصندوق��مقيدة�مسبقا

 36425ترصيد�حساب�

××××× 

××××× 

××××× 

J/M /N 

60225 

××××× 

××××× 

××××× 

3417 TVA مس��جعة��  

 224  ا��ساب�ألجل

  فوائد�ع���طرح��اذونات�الصندوق������
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��:مثال  �باالكتتاب �ز�ون �قام �ا��اري �حسابھ �من ��30 ��بتحو�ل �إسمية��من �بقيمة �صندوق أذونات

�ش�ر�نقدا���16عد��ستحق�   �BADRان�قد�طرح�ا�بنك���2018  /01/03دج�لإلذن�الواحد�بتار�خ�1000

  .%5بمعدل�فائدة�

    % TVA   =19  علما�أن�معدل�BADRال���يل�املحاس������بنك� -

  ا��ل��

  =      = 2000 DA 

 
 ال���يل�املحاس��: 

  

  .تجديد�الود�عة. 5

عند�حلول�أجال�) ألجلودا�ع�التوف���،�ودا�ع�(يطلب�الز�ون�من�بنكھ�تجديد�الود�عة���حيان����عض� 

  استحقاق�ا��و�نا�توجد�حالت�ن�

  :تجديد�الود�عة�دون�إضافة�الفوائد�السابقة��و�نا�يكون�ال���يل�املحاس���كما�ي���:�و����ا��الة

 

J/M /N 

2231 

2232 ××××× 
××××× 

  ) حساب�التوف���ود�عة�جديدة

  )    ود�عة�قديمة�(حساب�التوف���

×2201 

01/03 /18 

102 

 

30000 

 اذونات�صندوق   225

380 

30000  

225 

 2000 225 اذونات�الصندوق�

32380 

2380 

31/06 /19 

60225 

3417 

31/06 /19 

  ت�اليف�ع���اذونات�الصندوق�

 اذونات�الصندوق�

TVA مس��جعة��  

32380 

 ا��ساب�ل��اري�للز�ون�

 ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات�
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� �الثانية �  : ا��الة �إضافة �طلب�يمكن �ع�� �بناء �جديدة �ود�عة �إ�� �وتحو�ل�ا �القديمة �الود�عة �ع�� فوائد

  :بالقيد���ي�و���ل��العميل�

  
  .ألجل��مع�مراعاة��خصوصية�ا��ساب��الود�عة��نفس�القيود����ل���ا�: مالحظة� 
  .تمار�ن��.6

  التمر�ن��ول�

 � �دورة ��2019خالل �شركة �للبنك�   SOFEXقامت �ت�سمسيلت �الو�الة �مستوى �ع�� � �التالية بالعمليات

  ). BADR(الفالحة�والتنمية�الر�فية�

 .نقدا�دج�600000إيداع�مبلغ�قامت�بفتح�حساب�جاري� 7/5 -

 .��دف�التوظيف�لألجل سا��ا�دج�من�حسا��ا�ا��اري�ا���ح�40000حولت�مبلغ��11/5 -

- 14/5�� �مورد��ا �احد �(منحت �طبي�� �)��ص �مسطر�بمبلغ �من�85000شيك �املورد �تقدم �بحيث دج

 .البنك�الشركة�لتحصيلھ�باليوم�املوا��

- 15/5�� �اسمية �بقسيمة �صندوق �اذونات �البنك �،اكتت�ت��1000طرح �واحدة �سنة ��عد ��ستحق دج

�ستحق����.% 6أذن�م��ا�بتحو�ل�ا�املبلغ�من�حسا��ا�ا��اري�مع�استفاد��ا�من�فائدة��80الشركة����

 .يوم��كتتاب�

وال����انت�وحصل��ا�بالفعل��قدمت�الشركة�للبنك�شي�ات�م��و�ة�ع���ز�ائ��ا���دف�تحصيل�ا��23/5 -

 :كما�ي��

  دج�م��وب�ع���ز�ون�لنفس�الو�الة��130000بمبلغ�: الشيك��ول. 

 دج�م��وب�ع���ز�ون�لبنك�التنمية�املحلية��120000بمبلغ�: الشيك�الثا�ي. 

 عمولة�غرفة�املقاصة�دج�م��وب�ع���ز�ون�لو�الة�أخرى �85000بمبلغ�: الشيك�الثالث��،

 .دج�3000

 .htدج��7000استفادت�الشركة�من�فوائد�ع���ودا�ع�ا��جلة�بمبلغ��30/6 -

   30/6بتار�خ��ايجاد�رصيد�حساب�املؤسسة�و �إثبات�العمليات�السابقة�بيومية�البنك: املطلوب� -

  

2231 

  ع�التوف�������ت�اليف�ع���ودا�
J/M /N 

××××× 

××××× 
60223 

  )    ود�عة�قديمة�(حساب�التوف���

 ××××× 2232  ) حساب�التوف���ود�عة�جديدة
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 BADRال���يل�املحاس������بنك�

  
TVA مس��جعة�  

  ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة�

  التع�د�با��صم

4800 

80000 

22012 

101 

11/5/19 

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات�

  للمؤسسة�ا��ساب�ا��اري�

  حسابات�ألجل�

225 

22012 

  ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة�

  اذونات�صندوق�

15/5/19 

321 

37 

60225 

22012 

  فوائد�ع���اذونات�صندوق�

15/5/19 

 ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة

600000 

600000 

40000 

400000 

85000 

85000 

80000 

5712 

 ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة

 22011  ب�ا��اري�للز�ون حسا

22012 

15/5/19 

30/6/19 

22012 

  حساب��رتباط�

325 

  ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة

 80000  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل

130000 

120000 

3417 

22012 

TVA مس��جعة�  

  ا��ساب�ا��اري�للمؤسسة

  عمولة�املقاصة�

330000 

3570 

22012 

224 

22012 

  حساب�ا��اري�للز�ون�� 22011

3417 TVA 912  مس��جعة� 
23/5/19  

×702 

23/5/19  

3000 

570 

  نواتج�مقيدة�مسبقا�

 60223  فوائد�ع���الودا�ع���جلة�

3417 

8330 

7000 

1330 

7/5/19 
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  :إيجاد�رصيد�حساب�املؤسسة�

  

  

�الثا�ي �01/05/2014لنف��ض:التمر�ن �أل � �ود�عة ��كتتاب �تم �بقيمة �من�60000جل �بتحو�ل �وذلك � دج

  ،%6بمعدل��31/10/2014حساب�جاري�بتار�خ�و�ستحق�يوم�

  احسب�قيمة�الفائدة�بتار�خ��كتتاب�ثم����يل�العمليات����يومية�البنك�: املطلوب�

�الثالث ���01/04/2014:التمر�ن �� �بقيمة �ألجل �ود�عة ��كتتاب �من�100000تم �بتحو�ل �وذلك � دج

  ،%5بمعدل��30/09/2014ار�خ�و�ستحق�يوم�حساب�جاري�بت

  . احسب�قيمة�الفائدة�بتار�خ��ستحقاق�ثم����يل�العمليات����يومية�البنك: املطلوب�

�الرا�ع � :التمر�ن �عدد�ا �صندوق �أذونات ��� �نقدا �باالكتتاب �ز�ون ��50قام �إسمية �بقيمة دج�1000إذن

  ،�%5بمعدل�فائدة��31/10/2014و�ستحق�بتار�خ01/05/2013لإلذن�الواحد�بتار�خ�

و��ل�محاس�يا����) عند�تار�خ��كتتاب�،عند�تار�خ��ستحقاق( أحسب�الفائدة�بالطر�قت�ن�:املطلوب�

  .يومية�البنك

دج�ع���أن�30.000قام�ز�ون�بفتح�حساب�للتوف���بإيداع�مبلغ�: 04/05/2009بتار�خ��:التمر�ن�ا��امس�

�5تم���ب�الود�عة��عد�سنة�بفائد��ا،�معدل�الفائدة�دج�و�5.000مبلغ�) من��ل�ش�ر/01(يودع�ش�ر�ا

  .%سنو�ا

  :املطلوب

 .إعداد�جدول�يب�ن�تطور�الفائدة�خالل�السنة� -

  .���يل�العمليات�السابقة����يومية�البنك�خالل�السنة -

40000  
85000  
80000  
3570  

  
 

600000  

4800  

330000  

7000  

 22012/ ح�

 رد 733230

941800 941800 
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 املحور�ا��امس�محاسبة��وراق�التجار�ة

I. وأنواع�ا التجار�ة��ما�ي��ا��،��وراق.  

والسند�) السفتجة�(التجار�ة��الكمياالت��باألوراقيقوم�البنك��بتقديم�العديد�من�ا��دمات�فيما�يتعلق�

�ألمر  �� ��أنحيث �ا��يا��وراق�ذه ��� � �وحيوي �م�م �دور �العصر�ا��اضر�ل�ا ��� �التجار�ة �ف����ال�و ،ة تا��

  .مجتمع��أي�ساعد�ع����س�يل�وتنمية�ا��ياة�وال�شاط���قتصادي����

  .�عر�ف��وراق�التجار�ة� .1

مباشرة�كمقابل�لثمن�البضاعة�املباعة�إ���الز�ائن�أو�مقابل�لديو��ا���وراق�التجار�ةتحصل�امل�شأة�ع���

���امل�شآت�التجار�ة� �وراق�التجار�ةأ�بمع���آخر�ت�ش�،آلجل�ل�ملع���الغ���ال���ت�شأ�من�عمليات�البيع�

� �تحرر �حيث ��جل �للبيع �التجار�ةن�يجة ��جلة �وراق �مش��يا��م �لقيمة �كسداد �الز�ائن �قبل و���.من

  :نوع�ن�

�لمة�فارسیة�معر�ة�و�یطلق�عل��ا����مصر�كمبیالة�و�،�بضم�الس�ن�و�فتح�التاء� تنطق :السفتجة.1.1

�تتضم ��طراف �ثالثیة �ورقة �امل��وب��� ��س�� ���ص �إ�� �الساحب ��س�� ���ص �من �صادرا �أمرا ن

علیھ�بأن�یدفع�إلذن���ص�ثالث�و��و�املستفید�أو�ا��امل�مبلغا�معینا�من�النقود�بمجرد��طالع�أو����

  .قابل�للتعی�نمعاد�میعاد�مع�ن�أو�

   : و�شتمل�السفتجة�ع���البیانات�التالیة

 ؛للغة�املستعملة����تحر�ره����م�ن�السند�نفسھ�و�با" سفتجة" �سمیة� -

 ؛أمر�غ���معلق�ع���قید�أو�شرط�بدفع�مبلغ�مع�ن -

 ؛ )امل��وب�علیھ( اسم�من�یجب�علیھ�الدفع� -

 ؛تار�خ��ستحقاق� -

 ؛امل�ان�الذي�یجب�فیھ�الدفع� -

 اسم�من�یجب�الدفع�لھ�او�المره� -

 ؛بیان�تار�خ�إ�شاء�السفتجة�و�م�انھ� -

  ؛ )الساحب( توقیع�من�اصدر�السفتجة� -
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  :  يمكن���ب�السفتجة�و  

 لدى��طالع� -

 أو�ألجل�مع�ن�لدى��طالع -

 .أو�ألجل�مع�ن�التار�خ -

 .أو�ليوم�محدد� -

 .أما�السفاتج�ال���تتضمن�أجال�استحقاق�أخرى�أو�استحقاقات�متعاقبة��ف���باطلة� -

 : السند�ألمر�.2.1

" تضمن��ع�د���ص��س����يمكن��عر�ف�السند�ألمر�بأنھ�صك�محرر�و�فق�ش�ل�مع�ن�حدده�القانون 

بأن�يدفع����م�ان�محدد�مبلغا�معينا�من�النقود����تار�خ�مع�ن�أو�قابل�للتعي�ن�أو�بمجرد��طالع�" املحرر 

 "املستفيـد " ،�ألمر���ص�أخر�اسمھ

يختلف�السند�ألمر�عن�السفتجة�����ونھ�يرد�بصيغة�التع�د�بالوفاء�ال��مر�بالدفع�كما�انھ�يتضمن�و�

و�و�املدين��ص���بھ�شأن����ذلك�شأن�) الساحب( قة�ب�ن���ص�ن�فقط��ما�محرر�السند�إ�شاء�عال

  .القابل����السفتجة

  :حتوي�السند�ألمر�ع��ي و

 مكتو�ة����نفس�الصك�و�باللغة�املستعملة�لتحر�ره�" السند�ألمر�" شرط��مر�أو��سمية� 

 الوعد�بال�قيد�أو�شرط�بأداء�مبلغ�مع�ن�من�النقود.  

 تار�خ��ستحقاق��عي�ن .  

 عي�ن�امل�ان�الذي�يجب�فيھ��داء� .  

 اسم�ال��ص�الذي�يجب�أن�يتم��داء�لھ�أو�ألمره .  

 عي�ن�امل�ان�و�التار�خ�اللذين�حرر�ف��ما�السند� .  

 توقيع�من�حرر�السند .  

II. التجار�ة��ألوراقاملعا��ة�املحاس�ية�:  

�يتعل �فيما �ا��دمات �من �العديد �بتقديم �البنك �التجار�ةيقوم �باألوراق �أو�(ق �الكمبيالة �ألمر، السند

  :،�و�تم�ذلك�ع���قسم�أو�مص��ة��وراق�التجار�ة����البنك،�والذي�يقوم�بالوظائف�التالية)السفتجة

 تحصيل��وراق�التجار�ة�لصا���الز�ائن. 

 خصم��وراق�التجار�ة. 
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  إعادة�خصم��وراق�التجار�ة�لدى�البنك�املركزي. 

 ن��وراق�التجار�ةمنح�قروض�بضما 

  :وتتمثل�املعا��ة�املحاس�ية��ل�ذه�الوظائف�كما�ي��

 .محاسبة�تحصيل��وراق�التجار�ة�لصا���الز�ائن .1

� �أو�حامل �مالك �الاليقوم ��تجار�ةورقة �إ�� �بإرسال�ا �بتحصيل��البنك �املصرف �ليقوم �معھ �يتعامل الذي

  .الورقة�وإضافة�قيم��ا����إ���ا��ساب�ا��اري قيم��ا�من�املدين����تار�خ�استحقاق�ا�بالنيابة�عن�مالك�

 :وذلك�وفق�ا��طوات�التالية�

 .يقوم�الز�ون�بإيداع��وراق�التجار�ة�املطلوب�تحصيل�ا�لدى�البنك -

 :يحتفظ�البنك���ذه��وراق����ن�حلول�تار�خ��ستحقاق�و����ذا�التار�خ��ناك�احتمال�ن�  -

و�بمعرفة�املراسل�ن�����ل�ا��االت�يضيف�البنك�صا���تحصيل��وراق�بمعرفة�البنك�أو�فروعھ�أ�  -

 .قيمة��وراق�املحصلة��عد�خصم�عمولة�التحصيل�إ���ا��سابات�ا��ار�ة�أل��اب��وراق

و����ذه�ا��الة�يقوم�البنك�برد��وراق�املرفوضة�أل��ا��ا��عد�؛رفض��وراق��عد�خصم�عمولة� -

  .رفض�خصم�عمولة�ال

�للعمل .1.1 �املحاس�� �ال���يل �تحصيل ���وراقية �بإتباع�: التجار�ة �املحاس�� �ال���يل ي�ون

  :ا��طوات�التالية�

 :الز�ون��الورقة�التجار�ة�لدى�البنك��إيداععند� .أ 

   

  

يملك�حساب�(تحصيل�البنك�للقيمة��وراق�التجار�ة��نيابة�عن�الز�ون�الدائن�من�الز�ون�املدين� .ب 

 .ن�الو�االت��خرى�وم) ���نفس�البنك

J/M /N 

3202 
××××× 

××××× 

321 

  تجار�ة�قيد�التحصيل�أوراق

�التحصيل�حسابات�مستحقة��عد
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 : TVA تحو�ل�قيمة�الورقة�إ���الز�ون�الدائن��عد�اقتطاع�قيمة�العمولة�و .ج 

  
أي�ال�يملك�حساب����نفس�،بنك�أخر��لديھ�حساب����ي�ون�الذي�أما�����حالة�الز�ون�املدين�           

  :ة��قتطاع�تمر�ع���غرفة�املقاصة�كما�ي���البنك�،�فان�عملي

الز�ون�املدين�الذي�يملك�����بنكھ���من�اجل�تحصيل�ا�من��وراق�التجار�ة�� إيداع�الز�ون�الدائن .أ 

 .  حساب����بنك�أخر

  

���غرفة���تحصيل�البنك�الوسط�للقيمة�الورقة��نيابة��الز�ون�املدين�من�بنك��الز�ون�املدين .ب 

 .املقاصة��

325 
J/M /N 

3202 ××××× 
××××× 

  تجار�ة�قيد�التحصيل�أوراق

    غرفة�املقاصة�

J/M /N 

 

××××   بات�مستحقة��عد�التحصيل�حسا 321

 220×2 الز�ون�املدينحساب�ا��اري�

××××

×××××

××××

702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

J/M /N 

 

××××× 

3202 

) معنوي �أو ��ص�طبي���( حساب�ا��اري�

  الز�ون�املدين

 أوراق�تجار�ة�قيد�التحصيل���

1×220 

××××× 

××××× 

  ارتباط�ب�ن�الفروع 370
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 : TVA تحو�ل�قيمة�الورقة�إ���الز�ون�الدائن��عد�اقتطاع�قيمة�العمولة�و .ج 

  
  :و���حالة�رفض�الورقة�التجار�ة��ي�ون�ال���يل��التا���

�ھ�حساب����نفس�البنك��أو����و�الةالذي�لدي� عند�رفض�الورقة�التجار�ة��من�طرف�الز�ون�املدين� .د 

 :تا�عة�لنفس�البنك،�ي�ون�ال���يل��التا��

 رفض�الورقة��التجار�ة�من�طرف�الز�ون�املدين� 

  
 عند�إرجاع�الورقة�التجار�ة�للز�ون�الدائن� : 

  

  

321 
J/M /N 

××××× 
××××× 

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة� 26×

  التحصيل�حسابات�مستحقة��عد

J/M /N 

3202 ××××× 
××××× ×26 

  تجار�ة�قيد�التحصيل�أوراق

  اق�تجار�ة�مرفوضة�أور 

J/M /N 

 

××××   بات�مستحقة��عد�التحصيل�حسا 321

 220×2 الز�ون�املدينحساب�ا��اري�

××××

×××××

××××

702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

J/M /N 

 

××××× 

325 

  للبنكحساب�ا��اري�

  عمولة�غرفة�املقاصة�

   غرفة��املقاصة�

110 

××××× 

××××× 

×701 

TVA  3406  اع�قابلة�الس��ج� 
××××× 
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 تحميل�الز�ون�الدائن�عمولة�الرفض�  : 

  

وذلك�من��.أخرالذي�لديھ�حساب����بنك��� عند�رفض�الورقة�التجار�ة��من�طرف�الز�ون�املدين� .ه 

و�ذا�ي�ون�(�عدم�مقدرتھ�دفع�قيمة�الورقة�التجار�ة،�أو�رفضھ�) البنك�املراسل�(خالل�تبليغ�بنكھ�

والذي�بدوره�يبلغ�) ا���..... لش�ل�لعدم�كفاية�الرصيد�،�او�رفض�الورقة�من�حيث�ا: لعدة�أسباب�

 :ي�ون�ال���يل�املحاس���كماي�� بنك�الز�ون�الدائن��عدم�الدفع

 

 عن�طر�ق�غرفة�املقاصة��و�ذا�ي�ون :   قيمة�الورقةدفع� رفض�ب  دائنبنك�الز�ون�ال�إعالم�عند� 

  
 ة�املقاصة�عمولة�الرفض�من�طرف�غرفلدائن�بنك�الز�ون�اتحميل�   : 

  
  

 إرجاع�الورقة�التجار�ة�للز�ون�الدائن� : 

  
  

321 
J/M /N 

××××× 
××××× 

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة� 26×

  التحصيل�حسابات�مستحقة��عد

110 

J/M /N 

××××× 
××××× ×701 

 ا��ساب�ا��اري�للبنك��

  عمولة�الرفض����غرفة�املقاصة

3406 TVA قابلة�لالس��جاع���  

××××× 

26 
J/M /N 

××××× 
××××× 

  مرفوضة�أوراق�تجار�ة� 325

  التحصيل�حسابات�مستحقة��عد

2×220 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 عمولة�الرفض�� 702×

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�املدين

3417 TVA مس��جعة��� ××××× 
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 تحميل�الز�ون�الدائن�عمولة�الرفض�  : 

  

 :2019ش�ر�نوفم����خالل��التالية�العمليات�ب BADR قام�بنك� :مثال� 

 دج 600000املقدمة�للتحصيل�خالل�الف��ة��مبياالت�قيمة�الكبلغت�.  

 80000نقًدا�ودج� 50000م��ا��دج 450000ال���استحقت�وحصلت�خالل�الف��ة� الكمبياالتبلغ�إجما��� 

والبا���التا�عة�الفروع��ع��  دج 120000خصًم�من�ا��سابات�ا��ار�ة�للم��وب�عل��م��وراق�و��دج

 .ةاملراسلعن�طر�ق�البنوك�

  انت�لدى��دج100000م��ا��دج150000ال���استحقت�ورفضت�خالل�الف��ة� إجما���الكمبياالت�بلغ��

  .لدى�الفروع�والبا���لدى�املراسل�ن�دج 20000البنك،�وز�ائن�

  :فإذا�علمت�أن�        

 التا�عةالفروع��،��للز�ائن�البنك�و BADR 1% لبنك���تحصيلالعمولة� -

 التا�عةالفروع��ز�ائن�البنك�و ،��للBADR 1.5% الرفض��لبنك��عمولة -

  %.0.75الرفض��عمولة��  %.0.5غرفة���املقاصة�التحصيل�عمولة��  -

- � �عمولة ��للكمبياالت BADR بنك � �املقاصة � �غرفة �من �وعمولة�%1.5 :التحصيلاملحصلة ،

    %2  :الرفض

  :املطلوب                 

 % TVA   =19:علما�أن��)  (BADRمية�بنك�����يو اليومية��الالزمة��قيود���يل�ال                      

 

  

 

2×220 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 عمولة�الرفض�� 702×

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�املدين

3417 TVA مس��جعة��� ××××× 
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  :ا��ل�

 استحقت�وحصلتلكمبياالت�ال���ا .أ 

  :حساب�عمولة��التحصيل�

 دج�،���1000=    0.005×  200000=   %0.5 عمولة�غرفة�املقاصةTVA    =1000 ×0.19  =190دج�   

 بنك�عمولة�BADR)  ( 1%   =450000  ×0.01    =4500���،دج�TVA    =4500  × 0.19  =855دج��    

 ال���يل����يومية�بنك�BADR)  ( استحقت�وحصلتلكمبياالت�ال���ل.  

 

  
 

4500 

855 

321 

  قيد�التحصيل�كمبياالت 3201

  التحصيل�حسابات�مستحقة��عد�
  إيداع�الكمبياالت�للتحصيل

3201 
  قيد�التحصيل�كمبياالت�

1×220 

325 

37 

  للز�ون��املدينحساب�ا��اري�

  غرفة�املقاصة�

  حساب��رتباط�ب�ن�الفروع

تحصيل�الكمبياالت�وإرسال�إ���غرفة�

3406 

325 

×110 
  حساب�ا��اري�للبنك

  غرفة�املقاصة�
TVA قابلة�لالس��جاع�  

    %.0.5 عمولة�غرفة�املقاصة 601×

  تحصيل�قيمة�الكمبياالت�من�البنوك�املراسلة�

×702 

3417 

2×220 

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل� 321

  حسابات�جاري�للز�ون�الدائن�

 %1عمولة�التحصيل�

TVA مس��جعة�  

دفع�قيمة�الكمبياالت�إ���حساب�

   TVAالز�ون��عد�اقتطاع�العمولة�و

  ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات 101

6000000 

6000000 

480000 

50000 

80000 

2300000 

120000 

198810 

1000 

190 

200000 

450000 

444645 
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 لكمبياالت�ال���استحقت�ورفضت�ا .ب 

  :حساب�عمولة��الرفض��

 دج�،���225=    0.075×  30000=   %0.75 غرفة�املقاصةالرفض�عمولة�TVA    =225 ×0.19  =42.75  

 بنك�لرفض�اعمولة�BADR)  ( 2%  ألوراق��الز�ائن�املدين�ن�للبنوك�املراسلة��وال���مرت�ع����غرفة��

   دج�TVA    =600   ×0.19  =114دج�،��600=    0.02×  30000= املقاصة�

 بنك�الرفض�عمولة�BADR)  ( 1.5%ألوراق�لز�ائن�املدين�ن�من�نفس�البنك�ومن�الو�االت�التا�عة���

    دج�TVA  =1800 ×0.19  =342دج�،��1800=    0.015×  120000= للبنك��

 ال���يل�املحاس���للكمبياالت�ال���استحقت�ورفضت�

  

    دج�2400=  1800+  600=  عمولة�الرفض��  

×601 

456 

110 

3406 

  حساب�ا��اري�للبنك

من�ح�ج�� TVAخصم�عمولة�الرفض�و

267 .75 

  كمبياالت�مرفوضة�

    كمبياالت�قد�التحصيل�

  رفض�كمبياالت�من�ز�ائن�البنك�والو�االت

26 

3202 

120000 

120000 

321 

26 

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�

  حسابات�جاري�للز�ون�الدائن�

إرجاع�قيمة�الكمبياالت�للز�ون�

2×220 

×702 

3417 TVA مس��جعة�  

خصم�قيمة�العمولة�من�ح�ج�للز�ون�

  الدائن�

   %2؛�  %  :1.5عمولة�الرفض

  كمبياالت�مرفوضة��

150000 

150000 

2856 

2400 

TVA قابلة�لالس��جاع��  
42 .75 

 %0.75عمولة�الرفض����غرفة�املقاصة�

325 

26 

225 

30000 

30000 

  مرفوضة كمبياالت

  غرفة�املقاصة�
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 .خصم��وراق�التجار�ةال���يل�املحاس���للعملية�.2.1

�التجار�ة.1.2.1 ��وراق �خصم �والبنك� :  �عر�ف �ا��صم �طالب �الز�ون �ب�ن �يتم �عقد ا��صم

ير�د�خصم�ا�مع�طلب�ا��صم،� أالوراق�ال�� البنك ا��اصم،�و�تم�إبرام��ذا�العقد�بأن�يقدم�الز�ون�إ��

�نظ�� �ل��صم،و���ك وذلك �أ��ا �فيھ �يدون �العرف للبنك إيصال �جرى �ليفحص م�لة  �ذه عل��ا

أن�يظ�ر�ا�ع���بياض،�ع���أن�يكمل��ذا�التظ����فيما��عد�الغالب�من�الز�ون� �� البنك أالوراق،و�طلب

عند�ا�ينعقد� من�البنك لصا���البنك�إذا�تم��تفاق،�فإذا�وافق�البنك�يبلغ�الز�ون�بالقبول�الصادر

  .ل��صم قد�قبل�الورقة العقد،و�ذا��ع���أن�البنك

أو�مس�ند�آخر�قابل�للتداول��شراء�ورقة�تجار�ة��البنك�عملية�مصرفية�يقوم�ف��ا� و�عرف�أيضا�بأنھ�

و��ون�ثمن�الشراء��.أألص�� املدين حصولھ�عل��ا�من عند�عدم��البنك�مع�ال��ام�با�عھ�برد�قيمتھ�إ���

  .بالقيمة�ا��الية�

  ))Agio(مصاریف األجیو�سمى��( مصار�ف�ا��صم��–القيمة��سمية�= القيمة�ا��الية�

���جما��لغ�بمعدل�ا��صم��يقتطع��من�امل�إ��  ةباإلضافاملصار�ف�تت�ون�من�عمولة�ا��صم�و�ذه��

مخاطر�ارتفاع��سعار�و��واملتمثلة�����ا��صم�ال���يتحمل�ا�البنك�من�عملية�� وذلك�مقابل�املخاطر

   .انخفاض�القوة�الشرائية�للنقود�عند�تحصيل�الورقة�التجار�ة

لعملية�خصم��وراق�تتمثل�املعا��ة�املحاس�ية�:  خصم��وراق�التجار�ةمحاسبة�.2.2.1

 :التجار�ة����املراحل�التالية�

  التع�د�با��صم� .أ 

  

  

  

 

9029 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 �ع�دات�لصا���الز�ائن�� 9020

  مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن�



  محاسبة��وراق�التجار�ة ............................................................................................................ :�امساملحور�ا�

 

65 
 

 خصم��وراق�التجار�ة�تنفيذ�عملية� .ب 

  

إذا��ان�يتعدى�الدورة�املحاس�ية�)  قيمة�ا��صم( بال�سبة�ع���الفوائد�ع���عمليات�الز�ائن� :مالحظة�

فوائد�ع���عمليات�الز�ائن�،��أما�ا��زء�املتعلق��702×���ل����حساب�) N(ا��زء�املتعلق�بالدورة��فان

  702×نواتج�مقيدة�سلفا��ثم����تار�خ��ستحقاق�يرصد�مع�حساب�����365ل����حساب�) N+1(بالدورة�

 إلغاء�التع�د�با��صم .ج 

  
��تحصيل .د  �التجار�ة �ا�وراق �للبنك��من �التا�ع �وللو�االت �البنك �لنفس �التا�ع�ن �املدين�ن لز�ائن

�التجار�ة�التا�عة�للز�ائن�الدائن�ن�للبنوك�املراسلة�ع���غرفة�املقاصة��لتحصيل�ا،���وراقوإرسال�

  وذلك�عندما�يح�ن�تار�خ�استحقاق�ا�،�

  

 

  

 

J/M /N 

 

××××

325 

 220×2 الز�ون�املدينحساب�ا��اري�

××××

×××××

××××

37 

200 

 حساب�الو�االت�

  غرفة�املقاصة��

 �وراق�التجار�ة��

9020 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 ن��مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائ 9029

  �ع�دات�لصا���الز�ائن�

J/M /N 

 

××××   ات�مستحقة��عد�التحصيل�بحسا 200

 220×2 الز�ون�املدينحساب�ا��اري�

××××

×××× 

××××

×702 

3417 

 عمولة�ع���عمليات�الز�ائن�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

×702 

 فوائد�ع���عمليات�الز�ائن�

×××× 
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 :   صة�ال���يل�املحاس���لن�يجة�عملية�املقا .ه 

  
 غرفة�املقاصة���خدماتعمولة�تحميل�بنك�الز�ون�الدائن��ل  : 

  

رفض�تحصيل�الورقة�التجار�ة�من�قبل�ز�ائن�البنك�املدين�ن�وز�ائن�ال���يل�املحاس������حالة� .و 

 :الو�االت�

 

 
اقتطاع�قيمة��إ����باإلضافة الز�ون�الدائنمن�ا��ساب�ا��اري�قيمة�الورقة�املرفوضة� قتطاعا .ز 

 . : TVA والرفض��عمولة�

  

 

J/M /N 

2×220 

 

××××

26 

 الز�ون�املدينحساب�ا��اري�

××××

×××××

××××

×702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 أوراق�تجار�ة�مرفوضة

26 
J/M /N 

××××× 
××××× 

أوراق�تجار�ة��� 200

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة��

110 

J/M /N 

××××× 
××××× ×601 

 ا��ساب�ا��اري�للبنك��

  عمولة�غرفة�املقاصة

3406 TVA قابلة�لالس��جاع���  

××××× 

110 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 أوراق�تجار�ة�مرفوضة� 26

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

 ×××××غرفة�املقاصة��� 325
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  :مثال�

بمعدل�� بإمضاء�عقد�خصم�مع�ز�ونھ  BADR   ����22  /11/2019قسم��وراق�التجار�ة����بنك�قام�        

   %1.5،�عمولة�الرفض�% 1،�عمولة�ا��صم� %5خصم�

/  23،�سلمت�للبنك����   2020/ 1/ �31ستحق�����،�دج��800000بلغت��وراق�التجار�ة�املخصومة� .1

11/2019    

�دج�460000م��ا��دج��660000بلغت��وراق�التجار�ة�املخصومة�ال���استحقت�وحصلت�خالل�الف��ة� .2

  .من�البنوك�املراسلة�والبا���ا�عة�الت�الفروع�من� دج� 80000خصما�من�ا��سابات�ا��ار�ة�و

�انت�لدى�دج� 40000م��ا��دج� 140000بلغت��ت��وراق�التجار�ة�املخصومة�ال���استحقت�ورفض .3

،�وقد�أعاد�البنك��وراق�املرفوضة�إ���ة�املراسلالبنوك�لدى�الفروع�والبا���لدى��دج� 25000البنك�و

  .ملرفوضة�باإلضافة�إ���مصار�ف�ال��و�ستوأ��ا��ا�وخصم�من�حسا��م�ا��اري�قيمة��وراق�ا

  :فإذا�علمت�أن�      

 ،��%1 البنوك�املراسلة� ة�الرفض�عند�عمول�    و% 0.5 البنوك�املراسلة� ة�القبول�عند�عمول�         

  :املطلوب

 /% TVA   =19:علما�أن�)   (���BADRيومية�بنك��اليومية��الالزمة��قيود���يل�ال                      

  :ا��ل 

 .(Agio)حساب�مبلغ��جيو� .أ 

  TTCالن�يجة�����  ht TVAالن�يجة�  ا��ساب  البيان�

   8330  1330  7000  × 0.05× 800000  فائدة�ا��صم

  9520  1520  8000  0.01× 800000  عمولة�ا��صم�

  7000+8000  15000  2850  17850  (Agio)مجموع��جيو�

  :إيرادات�فائدة��ا��صم��تقسم�ع���دورت�ن�محاسب�ت�ن�كما�ي��

 دج�4222.22=   63/  38×  7000) = 2019(السنة� 

 دج�2777.78=   63/  25×  7000) = 2020(السنة� 
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 BADRبنك�ال���يل�املحاس������ .ب 

  

وإرسال���وراق�للتحصيل�تحصيل�

  غرفة��املقاصة���خرى�إ���

 

  أوراق�تجار�ة�

  التع�د�با��صم

195000 
735000 

9020 

9029 

23/11/19 

  مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن

  �ع�دات�لصا���الز�ائن

3417 

  الز�ائن عمولة�ع���عمليات�

2×220 

×702 

×702 

  حساب�ا��اري�للز�ون��الدائن

  فوائد�ع���عمليات�الز�ائن

  خصم��وراق�التجار�ة�

9029 

9020 
  مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن�

  إلغاء�قيد�التع�د

31/01/20 

325 

37 

1×220 

200 

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�املدين�

23/11/19 

  حساب��رتباط�ب�ن�الو�االت

  أوراق�تجار�ة� غرفة�املقاصة�

200 

800000 

800000 

8000 

800000 

782150 

2850 

2777.78 

800000 

800000 

460000 

80000 

TVA مس��جعة�  

  ن��ع�دات�لصا���الز�ائ

 110  حساب�ا��اري�للبنك

×601 

31/01/20 

31/01/20 

3406 

  عمولة��التحصيل�

TVA قابلة�الس��جاع�  
  غرفة�املقاصة� 325

  تحصيل��وراق��من�غرفة�املقاصة�
120000 

119286 

600 

114 

325 

26 

  غرفة�املقاصة�

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة�

  رفض�تحصيل�الورقة�التجار�ة

75000 

75000 

365 

  نواتج�مقيدة�مسبقا�
4222.22 

22/11/19 
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   365ترصيد�حساب� .ج 

 
 :  بنك�الز�ون�الدائن��العمولة�من�طرف�غرفة�املقاصة���تحميل .د 

  

 :رفض�تحصيل�الورقة�التجار�ة�من�قبل�ز�ائن�البنك�املدين�ن�وز�ائن�الو�االت� .ه 

 

 العمولة�واقتطاع�قيمة��و لز�ون�الدائن�من�ا��ساب�ا��اري�لقيمة�الورقة�املرفوضة��قتطاعا .و 

TVA : 

  

365 
J/M /N 

2777.22 
2777.22 

فوائد�ع���عمليات�الز�ائن��� 702×

  نواتج�مقيدة�مسبقا��

30/1 /20 

2×220 

 

142499

26 

 الدائن�الز�ون حساب�ا��اري�

2100 

399 

140000  

×702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 أوراق�تجار�ة�مرفوضة

26 
31/1 /20 

65000 
65000 

أوراق�تجار�ة��� 200

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة��

110 

31/1 /20 

142.5 

750 ×601 

 ا��ساب�ا��اري�للبنك��

  عمولة�غرفة�املقاصة

3406 TVA قابلة�لالس��جاع���  

892.5 
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  .خصم��وراق�التجار�ة إعادة��ال���يل�املحاس���للعملية.3.1

�و�السعر�الذي��عيد�بھ�البنك�املركزي�خصم�ا��والت�املخصومة�إلية�من�البنوك�التجار�ة��غرض�

���اعادة�خصم��وراق��راتاة�مجموعة�من��عتبامراعو��ب��� . تحو�ل�ا�إ���نقود�قانونية����ا��ال

  :التجار�ة�من�قبل�بنك�ا��زائر�

 أش�ر ستة عن الكمبياالت تلك استحقاق تار�خ يز�د ال�أن يجب. 

 الءة�من�بي��م�املتنازل�أ��اص�طبعي�ن�او�معنو��ن�يتمتعون�باملثالثة���قلتحمل�ع����أنيجب�

ات��ش�ادة�خيار�الشراء�و�مكن�ان��عوض�احدى���ذه�التوقيعوذلك�طبقا�للقانون�التجاري�

 .،سندات�او�بوصل�البضا�ع�،�او�بأية�وثيقة�أصلية�تث�ت���ن�البضا�ع�ّ

  التع�د�با��صم� .أ 

  

 إرسال األوراق إلعادة الخصم لدى البنك المركزي عن طریق غرفة المقاصة .ب 

  
 خصم��وراق�التجار�ة�إعادة� .ج 

  

J/M /N 

 قيم�ممنوحة�تحت�الضمان�ألجل�أو�مباعة�قطعا

 

××××

151 

 110  ا��ساب�ا��اري�للبنك�

××××

×××× 

×××× ×601 

3406 

 عمولة�ع���إعادة�ا��صم��

TVA قابلة�الس��جاع���  

×601 

 فوائد�ع���إعادة�ا��صم�ت�اليف�

×××× 

325 
J/M /N 

××××× 
××××× 

اق�تجار�ة����أور  200

  غرفة�املقاصة���

9010 
J/M /N 

  �ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�املالية�

××××× 
××××× 

  مقابل��ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�املالية��� 9019
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� � :مالحظة � �ا��صم �إعادة �ع�� �الفوائد � �لت�اليف �ا��صم( بال�سبة �الدورة�)  قيمة �يتعدى ��ان إذا

ت�اليف�فوائد�ع���إعادة�ا��صم�،���601×���ل����حساب�) N(املحاس�ية�فان�ا��زء�املتعلق�بالدورة�

ليف�مقيدة�سلفا��ثم����تار�خ��ستحقاق�ت�ا����364ل����حساب�) N+1(أما�ا��زء�املتعلق�بالدورة�

  601×يرصد�مع�حساب�

 ا��صمبإعادة�إلغاء�التع�د� .د 

  

  151ترصيد��حساب� .ه 

  
 ��ب�قيمة���وراق�التجار�ة�املرفوضة�عند�تار�خ��ستحقاق� .و 

  

 

 : من�طرف�غرفة�املقاصة���الرفض��عمولة�البنك�تحميل� .ز 

 

110 

J/M /N 

××××× 
××××× ×601 

 ا��ساب�ا��اري�للبنك��

  غرفة�املقاصةالرفض�ل�عمولة�

3406 TVA قابلة�لالس��جاع���  

××××× 

  قيم�ممنوحة�تحت�الضمان�ألجل�أو�مباعة 151

J/M /N 

××××× 
××××× 

 ا��ساب�ا��اري�للبنك�� 110

قيم�ممنوحة�تحت�الضمان�ألجل�أو�مباعة� 151
J/M /N 

××××× 
××××× 

 غرفة�املقاصة�� 325

9019 
J/M /N 

  مقابل��ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�املالية�

××××× 
××××× 

  �ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�املالية��� 9010
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 عند�تار�خ��ستحقاق�رجاع��وراق�التجار�ة�املرفوضة�إ .ح 

  
 قيمة�العمولة�و�باإلضافة�إ���لز�ون�الدائن�من�ا��ساب�ا��اري�لقيمة�الورقة�املرفوضة��قتطاع�ا .ط 

TVA : 

  

  مثال�

،� %6بإمضاء�عقد�إعادة�ا��صم�مع�البنك�املركزي��بمعدل��خصم���BADR   ����02  /12/2019بنك�قام�

  لدى�البنك�املركزي���%1.5،�عمولة�الرفض�% 1ا��صم� إعادةعمولة�

ادة�،�نفذت�عملية�إع   2020/ 02/ �14ستحق�����،�دج��400000بلغت��وراق�التجار�ة�املخصومة� .1

    12/2019/  04ا��صم�����

  دج��280000بلغت��وراق�التجار�ة�املخصومة�ال���استحقت�وحصلت�خالل�الف��ة� .2

�ورفض .3 �استحقت �ال�� �املخصومة �التجار�ة ��ستحقاق�ت�وراق �تار�خ ��  120000 � �أعاد��دج �وقد ،

ق�املرفوضة�باإلضافة�إ���البنك��وراق�املرفوضة�إ���أ��ا��ا�وخصم�من�حسا��م�ا��اري�قيمة��ورا

 ،��%2ة�الرفض�عمولعمولة�الرفض�

  :املطلوب

 % TVA   =19:علما�أن�)   (���BADRيومية�بنك��اليومية��الالزمة��قيود���يل�ال     

  

  

  

  

30/1 /20 

2×220 

 

142499

26 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري�

2100 

399 

140000  

×702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 أوراق�تجار�ة�مرفوضة

  أوراق�تجار�ة�مرفوضة� 26

J/M /N 

××××× 
××××× 

 غرفة�املقاصة�� 325
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  ا��ل�

  ال���يل�املحاس���للقيود�التع�د�وإعادة�ا��صم� .1

  

    حساب�قيمة�مصار�ف�الفائدة�والعمولة� .2
ـــــ ـــــــــان�البيـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــاب  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   TTCالن�يجة�����  ht TVAالن�يجة�  ا��ســـــــــــــ

  5712  912  4800  =       × 0.06× 400000  =   فائدة�ا��صم

  4760  760  4000  =                    0.01× 400000  =  ة�ا��صم�عمول

  :ت�اليف�فائدة��ا��صم��تقسم�ع���دورت�ن�محاسب�ت�ن�كما�ي��

 دج�1800=   72/  27×  4800) = 2019(السنة� 

 دج�3000=   72/  45×  4800) = 2020(السنة� 
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  حقاق�ت�اليف�مقيدة�مسبقا�وذلك�عند�تار�خ��ست���364ترصيد�حساب�� .3

  
 الورقة�التجار�ة�ال���يل�املحاس����للقيود�رفض� .4

  

تحميلھ�قيمة�العمولة��و الز�ون�الدائن�من�حساب�قيمة�الورقة�املرفوضة�� اقتطاعال���يل�املحاس��� .5

  TVA و

  

  ت�اليف�الفوائد�ع���إعادة�ا��صم� 601×

14/02 /2020 

3000 
3000 

ت�اليف�مقيدة�مسبقا��� 364

14/02 /20 

2×220 

 

141228

26 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري�

2400 

456 

120000  

×702 

3417 

 عمولة�التحصيل�

TVA ع���العمولة�(�جعة�مس��

 أوراق�تجار�ة�مرفوضة
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  محاسبة�عمليات�املقاصة:  املحور�السادس�

�باملش��  �وا��اصة �املقاصة �غرف �خالل �من �تتم �ال�� �العمليات �ناتج ��سو�ة �ك�تتم �خالل �من �غرفةن

وُ�قصد��غرفة�املقاصة��نا�ا���ة�ال���تقوم�بحساب�ناتج�عمليات�املش��ك�ن�لد��ا�خالل�مدة�املقاصة�

  . و���امحددة�وإرسال�ا�إ���البنك�املركزي��غرض��س

 من يتم الك��و�ي،  �ل�ش البنوك ب�ن املقاصة عمليةراء�إلج نظام عن عبارة �و :�لك��ونية املقاصة نظام

 أج�زة باستخدام �خرى  الدفع ووسائل بالشي�ات ا��اصة )ورموز  بيانات صور،( املعلومات تبادل خالل�ا

 الناتجة �رصدة تحديد أجل من  ) املركزي  البنك(�لك��ونية املقاصة مركز ع�� تتم وال�� الك��ونية،

  .محدد وقت �� العملية �ذه عن )التصفية(

I. ا��زائر� �� البنوك ب�ن �لك��ونية املقاصة نظام:  

� �البنوك �ماب�ن � �املسافية � �ا��زائر�للمقاصة �  : )ATCI( أت�ينظام �للمقاصة��و �البنوك �ماب�ن بنظام

�والتحو�الت �والسندات � �للص�وك ���لك��ونية �باستعمال توماتيكيةو � و�قتطاعات �والدفع �ال��ب

  . املصرفية�البطاقة

نظام�جزائري�لل�سديدات��: )ATCI( أت�ي�عر�ف�نظام�ا��زائر�للمقاصة��املسافية��ماب�ن�البنوك� .1

  .وغ���مادي�ألوامر�الدفع�املسددة�عن�طر�ق�املقاصة���آا��اصة�با��م�ور�العر�ض�يتعلق��مر�بنظام�

وفقا�ملبدأ�املقاصة�املتعددة��طراف�ألوامر�الدفع�ال���يقدم�ا�املشار�ون�����ذا�  )ATCI(ظام�و�شتعل�ن

التحو�ل�ال����أوامر  أمابالتحو�الت�ال���تقل�قيم��ا��سمية�عن�مليون�دينار���إال ال�يقبل�النظام� .النظام

� ��أو تفوق � �ال�سو�ة � �نظام �ضمن �دينار�تنفذ �مليون ��سمية �قيم��ا �للمبالغ���جمالية�ساوي � الفور�ة

� �ا��زائر�م�مة��سي���نظام� .(ARTS)  أر�سالكب��ة��والدفع�املست��ل �أت�ييفوض�بنك� ملركز�املقاصة��

  .وفرع�تا�ع�لبنك�ا��زائر��أس�مو���شركة�) CPI(املسبقة�املصرفية�

     )ATCI( كيفية�عمل�نظام��سي���املقاصة�و�.2

�السفتج - � �الص�وك � �املشار�ون �يقدم �نظام �ألمر��� �وسندات �غ���مادي�  )ATCI( أت�يات �ش�ل ��

�و  �الور�� �ش�ل�ا ��� ��ذه �الدفع �أدوات �مسبقا �يحوز �املقدم �املشارك �أن ��ذا �أو�ف��ض �تم�نھ قد

�غ���مادي�ال �ش�ل ��� �املقدمة �املعطيات �أن �املشارك �يضمن �كما � ،� �القانونية �����ا �من تحقق

 .فتجات�والسندات�ألمر�مطابقة�للمعلومات�الواردة����الص�وك�والس

- � �نظام �إ�� �ألمر�املرسلة �والسندات �والسفتجات �للص�وك �املختومة �الصور ���إ) ATCI(  أت�يتوجھ

  .املشارك�ن�املرسل�إل��م�وال�تخضع��ذه�الصور�إ���أية�معا��ة�من�طرف�نظام�املقاصة
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- � �نظام �) ATCI( أت�ييقوم �املتعددة �املقاصة �حساب �بإجراء �العمل �أيام ��ل �ملجموع�خالل �طراف

بل�املشارك�قالقيم�ال���تمت�معا����ا�ولم�تلغ�من�طرف�املشارك�املقدم�للعمليات�ولم�ترفض�من�

� �القانونية ��جال ��� �إليھ ��،املرسل �بو�قوم ��أرصدةحساب �املتعددة �تدفق���طرافاملقاصة ثم

  أر�س املست��ل��املس���الفور�ة�للمبالغ�الكب��ة�والدفع��جمالية�غرض��سو���ا����نظام�ال�سو�ة�

(ARTS)  . 

يقوم�النظام�خالل�يوم�التبادل��عملية�حساب��رصدة�الثنائية�املدينة�ل�ل�مشارك�و�قوم�ب�بليغ�ا� -

  .و�علن��عد�ذلك�مركز�املقاصة�املسبقة�املصرفية�عن���اية�يوم�التبادل ل�ل�املشارك�ن�

�امل - �مركز�املقاصة �يرسل �التبادل �يوم ���اية �وعقب �املتعددة�فورا �املقاصة �أرصدة �املصرفية سبقة

��ائية�بمجرد�قيد��أت�ي�عد�ال�سديدات����نظام�و   (ARTS) أر�س�طراف�قصد�اقتطاع�ا����نظام�

  .���حساب�ال�سو�ة�ا��اص�باملشارك�ن��طرافاملطابقة�للمقاصة�املتعددة���رصدة

�ا��اص�ب - عدة�مشارك�ن�تؤجل��سو�ة��أو مشارك����حالة�نقص�الرصيد�الدائن���ساب�ال�سو�ة

القروض�الالزمة������إحضار ن��املشارك�أو رصيد�املقاصة�لف��ة�قص��ة�ح���ي�س���للمشارك�املع���

للمدير�ة��) ATCI(أت�ي�املمنوح�يرسل�مس���نظام���جلعند�انقضاء���موالا�عدام��أو حالة�نقص�

التعليمات�الضرور�ة�ليقوم� (ARTS)  أر�سالدفع�لبنك�ا��زائر�مس���نظام��وأنظمةالعامة�للشبكة�

� ���ساب���خ�� �ذا �الدائن �ا��انب �قيد ��غرض �الضمان �صندوق ���ساب �املدين �ا��انب بقيد

� �باملشارك �ا��اص �املعني�ن�أو ال�سو�ة ��وإذا ،املشارك�ن ��ذه ��سمح �رصيد���جراءاتلم بال�سو�ة

�إليجادتحكيم�التا�عة�للبنك�ا��زائر�املشارك�ن�املعني�ن�تجتمع���نة�ال�أو املقاصة�املدين�للمشارك�

  حل�و���حالة�ا�عدام�ا��ل�يقوم�النظام��عكس�املقاصة

أو�رفض�مصر���) ATCI(نظام�ت�ون�موضوع�رفض�ف���يصدر�عن��يمكن���والة�أن :رفض�ا��والة .3

  :كما�ي����املرسل�إليھ�البنكيصدر�عن�

�املصر��.1.3 �املشار �:الرفض ���ا �يبعث �ال�� �الرسالة ��� �نظام�يتمثل �طر�ق �عن �املقابل �الطرف ك

�موضوع��)ATCI(أت�ي ��� �ال�� �القيمة ��سو�ة �باستحالة �خالل�ا �من ��علمھ �للعمليات �املقدم للمشارك

  :و���� أسبابلعدة��أو �سليم�لس�ب�ما�

 ؛يمكن�استغالل�ا� ال�أو مصرفية�غ����املة��إحداثيات -

 ؛استحقاقات�غ���قابلة�للتعر�ف� -

 ؛حساب�مصفي�مقفل� -

 ؛غ���متعرف�عليھ��مرسل�اليھ -

 ؛ج�ة�مصدرة�غ���متعرف�عل��ا� -
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 ؛مؤن�غ����افية� -

 ؛اع��اض�ع���حساب� -

  ؛صاحب�حساب�متو�� -

 ؛استالم�خطأ�تم��سو���ا� -

 ؛مبلغ�متنازع�عليھ� -

 ؛تار�خ�استحقاق�متنازع�عليھ� -

2.3.� �الف�� �: الرفض �مس���نظام ���ا �يبعث �ع�)ATCI(أت�يرسالة �لھ �ي��ز �للعمليات �املقدم دم�للمشارك

�)ATCI(أت�ي�عا���نظام��أنرغب�املشارك�املقدم�للعمليات�����إذاالتقيد�باملواصفات�الفنية����حالة�ما�

  .يقوم�بتقديم�ا�من�جديد�أن�سليم�ا�يجب�عليھ�حوالتھ�ال���تم�

ي�ون�تار�خ�ال�سو�ة��و�تار�خ�إرسال�أرصدة�املقاصة�:  توار�خ�ال�سو�ة����نظام�املقاصة��لك��ونية�. 4

�غرض�ال�سو�ة�يتم��(ARTS)نظام�ال�سو�ة��جمالية�الفور�ة�للمبالغ�الكب��ة�والدفع�املست��ل�أر�س����

  :تحديد��ذا�التار�خ�ع���النحو�التا���

 ؛بال�سبة�للبطاقة�املصرفية�يوم�التقديم� -

 ؛بال�سبة��للتحو�الت�يوم�التقديم� -

 ؛م�التقديم�بال�سبة�للص�وك�بما����ذلك�الص�وك�املصرفية�يومان��عد�يو  -

 ؛اليوم�الذي�ي���يوم�التقديم�) ألمرالسفتجات��السند�(بال�سبة�للسندات� -

 ؛اليوم�الذي�ي���يوم�التقديم�����بال�سبة�القتطاع� -

II. املحاس�ية�لعمليات�املقاصة�. 

  .املقاصة�����البنك�املراسل��وفق�أر�عة�مراحل�� ���ل�عمليات� :ال���يل�املحاس��� .1

 . املستحقة�ع���الز�ائن�لبنوك�املراسلة��لدى�البنكالشي�ات��يداعإل ال���يل�املحاس��� .أ 

  

321 

J/M /N 

××××× 
××××× 3201 

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل

  شي�ات��تحت�التحصيل�����
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  إلرسال�الشي�ات�لغرفة�املقاصة�ال���يل�املحاس��� .ب 

  
�املقاصة .ج  �غرفة �لدى �ال�سو�ة �لعملية �املحاس�� �أو�:   ال���يل �الشي�ات �تقبل �أن �يمكن و�نا

��ل �بال�سبةترفض ،� �فنية �أو�ألسباب � �قانونية �ألسباب �سواء � ����ل يا ����ل �املرفوضة لشي�ات

� �)  26/ح( وسيطحساب �املع���إلرجاع�اتم�يدا �للز�ون �بال�سبة ��،أما �يتم �املقبولة إجراء�للشي�ات

�عمليات��املقاصة�بي��ا�و��ن�الشي�ات�ز�ائن�البنوك�املراسلة��امل��و�ة�ع���ز�ائن�البنك�و�نا�نم���

 : حالت�ن�

 البنك��دائن��للبنوك��خرى�بن�يجة�عمليات�املقاصة��نا�يتم����يل�التغذية����: ا��الة��و���

�قتطاع��من�ا��ساب�ا��اري�امل��وب�عليھ��إ�� باإلضافةا��ساب�ا��اري�بن�يجة�املقاصة��،�

  .�خرى وك�نمن�ز�ائن�الب

 

/ ألنھ�ممكن�أن�ي�ون�ا��ساب�ا��اري�لل��ص�الطبي���و�نا�نكتب��حـ× عالمة�وضع�� : مالحظة�

 .ال��ص�املعنوي��22012/ أو�لل��ص�املعنوي��ونكتب�حـ���22011

 قتطاع�للبنوك��خرى�بن�يجة�عمليات�املقاصة��نا�يتم����يل���مدينالبنك��:  ثانية�ا��الة�ال�

� ،� � �املقاصة �بن�يجة �ا��اري �ا��ساب �امل��وب��إ�� ضافةباإل �� �ا��اري �ا��ساب �من � �قتطاع

  .�خرى وك�نعليھ�من�ز�ائن�الب

J/M /N 

101 

××××× 

××××× 

325 

  ا��ساب�ا��اري�للبنك�

غرفة�املقاصة�����

 ×××××  قيم�غ���محملة 26

×2201 ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ�  

  من�ز�ائن�البنوك��خرى��
××××× 

J/M /N 

325 

3201 ××××× 
××××× 

    شي�ات��تحت�التحصيل����

  غرفة�املقاصة�����
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� .د  �الز�ون �حساب � �الز�ون��:�غذية �حساب � �بتغذية �البنك � �يقوم � �املقاصة �غرفة ��� �ال�سو�ة �عد

 :الساحب�وإرجاع��لھ�الشي�ات�املرفوضة�و���ل�كما�ي��

 

تتطلب�عملية�املقاصة�اقتطاع�عموالت�نظ���ا��دمات�ال���: املعا��ة�املحاس�ية�للعموالت�� .ه 

يقدم�ا�البنك�املركزي�للبنوك�من�ج�ة�واقتطاع�عموالت��من�حسابات�الز�ائن�ع���مستوى�البنوك�

 :املراسلة�نظ���ا��دمات�املقدمة��و�نا�ي�ون�ال���يل�املحاس���كما�ي���

 نا�بال�سبة�للبنوك�املراسلة�عبارة�عن�ت�اليف�و���ل�كما�ي�� ك�املركزي�مولة��البنع�:  

 

 إيرادات�ع� �عن �عبارة �املراسلة �للبنوك �بال�سبة ��نا �الز�ائن �من �املقتطعة �املراسلة �البنك � مولة

  :و���ل�كما�ي��

 

J/M /N 

××××× 3417 

70235 

 ×××××  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�الساحب�

 ×××××  عموالت��خدمات�املقاصة�

×2201 

TVA مس��جعة����

J/M /N 

101 

  60125  اليف�خدمات�املقاصة��ت� ×××××
TVA 3406 ×××××  مس��جعة�� 

 ×××××ا��ساب�ا��اري�للبنك���

J/M /N 

××××× 26 

 ×××××  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل 321

 2201× ×××××  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�

  قيم�غ���محملة��

J/M /N 

××××× 

××××× 

غرفة�املقاصة����� 325

  غ���محملةقيم� 26

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ� 2201× ×××××

  من�ز�ائن�البنوك��خرى��

  ا��ساب�ا��اري�للبنك� 101 ×××××
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تقدم�ز�ائن�إ���بنوك�م�من�اجل�تحصيل�شي�ات�م��و�ة�ع���ز�ائن�للبنوك��  5/4/2019 بتار�خ� مثال�

  :كما�ي����أخرى 

 

نظام�ا��زائر�للمقاصة��املسافية��ماب�ن�البنوك�أت�ي�نتائج�املقاصة�ال���عا���ا��انت�:  7/4/2019بتار�خ�

)ATCI( كما�ي��: 

�ت �يو : املطلوب ��� �العمليات ����يل �ان �علما �بنك �و�ومية � �بنك � �و�ومية �املركزي �البنك العمولة��مية

  %  TVA   :19،�% 1عمولة�القبول�عند�البنك�املركزي���% 2القبول�عند�البنوك�املراسلة�

 :ا��ل

  ن�يجة�عمليات�املقاصة� .أ 
  الن�يحة�  املجموع�  BADR BNA  CPA  BEA  البنك

BADR  /  6000  4000  9000  19000  15000  

BNA  3000  /  12000  8000  23000  00  

CPA  1000  6000  /  4000  11000  00  

BEA  00  13000  10000  /  23000  2000  

  /  76000  21000  26000  25000 4000  املجموع

  17000  /  00  15000  2000  00  الن�يجة

  البنك�املركزي  .ب 

  ال���يل�املحاس������يومية�البنك�املركزي 

  

BADR  =

BNA   =6000   

CPA   =4000 

BEA   =9000  

BNA  = 

BADR   =3000   

CPA   =12000 

BEA   =8000  

CPA = 

BNA   =1000   

BADR  =6000 

BEA   =14000  

BEA = 

BNA   =13000   

CPA   =10000  
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 لبنك�املركزي حساب�عمولة�ا:  

- BADR= 19000 ×1 % =190  

- TVA =190×19 % =36,1     TTC= 226 ,1 

- BNA= 23000 ×1 % =230 

- TVA =230×19 % =43,7     TTC= 273,7 

- CPA= 11000 ×1 % =110  

- TVA =110×19 % =20,9     TTC= 130,9 

- BEA= 23000 ×1 % =230 

- TVA =230×19 % =43,7     TTC= 273,7 

  BADRبنك� .ج 

 لدى�بنك��عمولة�الز�ائنحساب�BADR: 

  :) 2201×3حـ�(   ثلثالاعمولة�الز�ون� -

- 6000 ×2 % =120 

- TVA =120×19 % =22 ,8     TTC= 142.8 

 :)2201×4حـ�( را�ع�عمولة�الز�ون�ال -

5/5 /2014 

15000 

2000 

15000 
1232 

 )BEA(ح�ج�لبنك�
1211 

1214  

2000 
1212 

70125 

3417 

226.1 

273.7 

130.9 

273.7 

760 

144,4 

07/5 /2019 

 )CPA( ح�ج�لبنك�

 )BNA( ح�ج�لـبنك�

 )BADR( ح�ج�لـبنك�

1211 

1212 

1213 

1214 

 )BADR( ح�ج�لـبنك�

 )BEA(ح�ج�لبنك�

 )BNA( ح�ج�لـبنك�

 )CPA( ح�ج�لبنك�

 عموال�ت�ع���خدمات�املقاصة�

TVA مس��جعة��  
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- 4000 ×2 % =80 

- TVA =80×19 % =15,2     TTC= 95,2 

  :)2201×5حـ�(  �امسعمولة�الز�ون�ا�� -

- 9000 ×2 % =180 

- TVA =180×19 % =34,2TTC= 114,2 

 ال���يل�املحاس������يومية�بنك�BADR  

 

5/5 /2019  

19000 

19000 

19000 

321 

3201  

325 

3201 

1×2201 

325 

110 

4×2201 

3×2201 

321 

70225 

5×2201 

19000 

3000 

15000 

19000 

1000 

4000 

6000 

19000 

9000 

142 .8 

2×2201 

3×2201 

4×2201 

5×2201 

3417 

95 .2 

114.2 

380 

72.2 

6012

3406 

110 

  شي�ات��تحت�التحصيل�����

190 

126 .1 

 حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  غرفة�املقاصة������

شي�ات��تحت�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

  غرفة�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  احبا��ساب�ا��اري�للز�ون�للس

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  عمولة�ع���خدمات�املقاصة�

 TVA مس��جعة  

 TVA قابلة�لالس��جاع�  

  ت�اليف��ع���خدمات�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

36 .1 

5/5 /2019  

7/5 /2019  

"  

"  

"  
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 BNAبنك� .د 

 ال���يل�املحاس������بنك�BNA  

 

  

5/5 /2019  

23000 

23000 

23000 

321 

3201  

325 

3201 

1×2201 

325 

110 

5×2201 

4×2201 

321 

70225 

6×2201 

23000 

6000 

13000 

23000 

6000 

3000 

12000 

23000 

8000 

71.4 

2×2201 

3×2201 

4×2201 

5×2201 

3417 

285.6 

190.4 

460 

87.4 

6012

3406 

110 

  شي�ات��تحت�التحصيل�����

230 

273.7 

 حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  غرفة�املقاصة������

شي�ات��تحت�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  يھا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عل

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

  غرفة�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

   ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  عمولة�ع���خدمات�املقاصة�

 TVA مس��جعة  

 TVA قابلة�لالس��جاع�  

  ت�اليف��ع���خدمات�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

43.7 

5/5 /2019  

7/5 /2019  

"  

"  

"  

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ 2201×3

2000 
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 لدى�بنك��حساب�عمولة�الز�ائنBNA: 

  :)2201×4حـ�(  را�عالعمولة�الز�ون� -

- 3000 ×2 % =60 

- TVA =60×19 % =11.4     TTC= 71.4 

 :) 2201×5حـ�( �امسعمولة�الز�ون�ا� -

- 12000 ×2 % =240 

- TVA =240×19 % =45.6     TTC= 285.6 

 : )2201×6حـ�( سادسعمولة�الز�ون�ا�ل -

- 8000 ×2 % =160 

- TVA =160×19 % =30.4 TTC= 190.4 

 :كما�ي���ى الشي�ات�امل��و�ة�ع���ز�ائن��البنوك��خر �انت��12/2/2019بتار�خ� �� :ثا�ي�التمر�ن�ال

  

  

  : ���غرفة�املقاصة -

�195000) =مجموع�ما�لھ�( مجموع�الشي�ات�امل��و�ة�ع���ز�ائن��البنوك��خرى�: BNAبال�سبة�لبنك� -

 دج

 دج�116000) =مجموع�ما�عليھ�( BDLمجموع�الشي�ات�ال�����بت�ع���ز�ائن��:  BDLبال�سبة�لبنك� -

 دج�83000) = مجموع�ما�عليھ�( BEAمجموع�الشي�ات�ال�����بت�ع���ز�ائن�: BEAبال�سبة�لبنك� -

BDL   =50000 BNA   =75000   

BNA   =18000   

BNAش�م�ع����BADR   =………….. 

CPA   =………….  

BDLش�م�ع���� BEA   =16000 

CPA   =………….  

BADR =ش�م�ع�� 

BNA   =……………   

BDL  =…………… 

BEA  =…………… 
BEA =ش�م�ع�� BDL  =……….. 

CPA   =17000  
CPA   =13000  
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�املقاصة �عملية � : :نتائج �14/2/2019بتار�خ �عا���ا �ال�� �املقاصة �نتائج �ا��زائر�للمقاصة���انت نظام

 :كما�ي�� )ATCI(املسافية��ماب�ن�البنوك�أت�ي�

�ي�� .1 �كما �ا��زائر��انت �لبنك �ا��ساب: بال�سبة �من �ا��صم �لبنك�نتم �ا��ار�ة مبلغ��CPA�، BEA: ات

 .BNA�،BDL، BADR: ،كما�تم��يداع����ا��سابات�ا��ار�ة��لثالثة�بنوك���215000

  :�انت�كما�ي��:نتائج�املقاصة����البنوك�املراسلة .2

- � �لـ �: CPAبال�سبة � �بنك �حساب �من �خصمھ �تم �ما ��ساوي �ا��اري �حسابھ �من �خصمھ �تم +  BEA ما

183000. 

 .دج��BDL   +18000 ما�تم�إيداعھ����حسابھ�ا��اري��ساوي�ما�تم�إيداعھ����حساب: BNA بال�سبة�لـ� -

 .دج��BNA  +2000ما�تم�إيداعھ����حسابھ�ا��اري��ساوي�ما�تم�إيداعھ����حساب�:  BADRبال�سبة�لـ� -

  :املطلــــــــــــوب -

  .و�ل�شيك�يمثل�ز�ون �إكمال�جدول�املقاصة�علما�أن��ل�الشي�ات�مقبولة��وان��ل�مبلغ�يمثل�شيك -

�ا��زائر� - �بنك �يتقاضا�ا �ال�� �العمولة � �أن �علما �ا��زائر�، �بنك �بيومية �املقاصة �عملية �نتائج ���يل

  % TVA= 17ع����ل�شيك،1%

�%2،�علما�أن��العمولة�ال���تتقاضا�ا�البنوك�املراسلة� BEA ���يل�مراحل�عملية�املقاصة�بيومية -

 % TVA= 17 ع����ل�شيك،

   :ا��ل

  .عمليات�املقاصة��ن�يجة .أ 

 لدينا�

- CPA +BEA = 215000 

- CPA +BEA =183000 

- BEA=16000  ,       CPA= 199000            

  

  

 

  لدينا

- BNA +BDL+BADR = 215000…………………………………………(1) 

- BNA=BDL +18000…………………………………………………………(2) 
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- BADR=BNA+2000 ……………………………………………………..…(3) نجد�نحل�املعادالت�التالية��  

- BNA=77000,                         BDL= 59000,               BADR=79000 

 

 :جدول�املقاصة�� .ب 

  

  الن�يجة  املجموع  BNA BDL   BADR  BEA  CPA  البنك

BNA /  50000  60000  00  85000  195000  77000  

BDL 75000  /  00  16000  84000  175000  59000  

BADR 25000  34000  /  67000  13000  139000  79000  

BEA 18000  32000  00  /  17000  67000  00  

CPA 00  00  00  00  00  00  00  

  /  /  199000  83000  60000  116000  118000  املجموع

  215000  /  199000  16000  00  00  00  ن�يجة

  

  البنك�املركزي� .ج 

  حساب�عمولة�البنك�املركزي:  

- BNA= 195000 ×1 % =1950  

- TVA =1950×19 % =370.5     TTC= 2320 ,5 

- BDL= 175000 ×1 % =1750  

- TVA =1750×19 % =332.5     TTC= 2082 ,5 

- BADR= 139000 ×1 % =1390  

- TVA =1390×19 % =264.1     TTC= 1654.1 

- BEA= 67000 ×1 % =670 

- TVA =670×19 % =127.3     TTC= 797.3 
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 BEAبنك� .د 

 :حساب�عمولة�الز�ائن

  :)2201×3حـ�( �ون�الثالثعمولة�الز  -

- 18000 ×2 % =360 

- TVA =360×19 % =68.4     TTC= 428.4 

 :)2201×4حـ�( عمولة�الز�ون�الرا�ع -

- 32000 ×2 % =640 

- TVA =640×19 % =121.6     TTC= 761.6 

 :)2201×5حـ�( عمولة�الز�ون�ا���امس -

- 17000 ×2 % =340 

- TVA =340×19 % =64.6     TTC= 404.6 

 

 

 

14/2 /19 

59000 

77000 

16000 

1211 

 BEAح�ج�لـبنك�

1214 

1215 199000 

1212 

1213 

70125 

3417 

79000 

2320 .5 

2082.5 

1654.1 

797.3 

5760 

1094.4 

14/2 /19 

 CPAح�ج�لـبنك�
 BNAح�ج�لبنك�ـ�

 BDLح�ج�لـبنك��

 BADRح�ج�لبنك�ـ�

1211 

1212 

1213 

1214 

 BNAح�ج�لبنك�ـ�

 BDLح�ج�لـبنك��

 BADRـ��ح�ج�لبنك

 BEAح�ج�لـبنك�

 عمولة�عمليات�املقاصة�

TVAمس��جعة��� 
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 املحاس������بنك�ال���يل�BEA 

 

  

12/2 /2019  

67000 

67000 

67000 

321 

3201  

325 

3201 

1×2201 

325 

110 

4×2201 

3×2201 

321 

70225 

5×2201 

67000 

16000 

67000 

16000 

67000 

18000 

32000 

67000 

17000 

428 .4 

2×2201 

3×2201 

4×2201 

5×2201 

3417 

761.6 

404.6 

1340 

254.6 

60125 

3406 

110 

  شي�ات��تحت�التحصيل�����

670 

797.3 

 حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  غرفة�املقاصة������

شي�ات��تحت�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  امل��وب�عليھا��ساب�ا��اري�للز�ون�

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

  غرفة�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  �ون�للساحب�ا��ساب�ا��اري�للز 

  عمولة�ع���خدمات�املقاصة�

 TVA مس��جعة  

 TVA قابلة�لالس��جاع�  

  ت�اليف��ع���خدمات�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

127.3 

5/5 /2019  

14/2 /2019  

"  

"  

"  
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كما��لشي�ات�م��و�ة�ع���بنوك�أخرى��بنوك� تقدم�ز�ائن�أر�عة� 18/2/2019بتار�خ�:  التمر�ن�الثالث

  :ي��

- BDL :  

  

�م��و�ة� شي�ات

  ع��

BNA 180000دج�  

�م��و�ة� شي�ات

  ع��

CPA  50000دج�  

  

  دج�BDL  :130000 شي�ات�م��و�ة�ع��  

- BNA  شي�ات�م��و�ة�ع�� CPA:105000دج�  

  دج: ...........BADR شي�ات�م��و�ة�ع��  

  

  دج�BDL  :100000 شي�ات�م��و�ة�ع��  

- CPA  شي�ات�م��و�ة�ع�� BNA ..............:دج  

  دج�BADR :60000 شي�ات�م��و�ة�ع��  

  

  دج: ............  BDL شي�ات�م��و�ة�ع��  

- BADR  شي�ات�م��و�ة�ع�� BNA:50000دج��  

  دج: .......... CPA شي�ات�م��و�ة�ع��  

  دج� :............BEA شي�ات�م��و�ة�ع��

�املقاصة �عملية �: نتائج �ا��زائر�للمقاصة���20/2/2019بتار�خ �نظام �عا���ا �ال�� �املقاصة �نتائج �انت

 :كما�ي�� )ATCI(املسافية��ماب�ن�البنوك�أت�ي�

دج�من��100000ومبلغ��BDLدج�من�حساب��40000تم�خصم�مبلغ�: ت�كما�ي��بال�سبة�لبنك�ا��زائر��ان

 :،كما�تم�إيداع��BEAحساب�

 دج��CPA – 10000 ما�تم�إيداعھ����حساب��– BADR ما�تم�إيداعھ����حساب�: BNA بال�سبة�لـ� -

 .BADR ما�تم�إيداعھ����حساب���CPA :1/5بال�سبة�لـ� -

 دج�BNA  +25000 ساب�ما�تم�إيداعھ����ح:  BADRبال�سبة�لـ� -

  :املطلوب

  .إكمال�جدول�املقاصة�علما�أن��ل�الشي�ات�مقبولة� -

 . % 1،عما�ان�عمولة�البنك�املركزي��ساوي����يل�نتائج�عملية�املقاصة�بيومية�بنك�ا��زائر� -

 .% �2ساوي��CPA ،�عما�ان�عمولة�البنك���CPAيل�مراحل�عملية�املقاصة�بيومية� -
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  ا��ل�

  ة�املقاصة�إيجاد�ن�يجة�عملي .أ 

BNA = BADR- CPA -10000……………………………………………….(1)  

CPA= 1/5 BADR………………………………………………………………(2) 

BADR=BNA+25000…………………………………………………………(3)  

BNA + BADR+ CPA =140000………………..………………………….(4)  

ألنھ�ما�تم�خصمھ��ساوي�ما�تم�إيداعھ� . 

  دج�BNA = =50000�،= CPA 15000�، BADR =75000 : ت�ونجد�أن�تاملعادال نحل�

  جدول�املقاصة��إعداد� .ب 

  املقاصة�ن�يجة�  املجموع  BDL BNA  CPA  BADR  BEA  البنك

BDL  /  180000  50000 00  00  230000  00  

BNA  130000  /  105000  85000  00  320000  50000  

CPA  100000  40000  /  60000  00  200000  15000  

BADR  40000  50000  30000  /  100000  220000  75000  

BEA  00  00  00  00  00  00  00  

  /  /  100000  145000  185000  270000  270000  املجموع

  140000  /  100000 00 00  00  40000  ن�يجة�املقاصة

 

 CPAبنك� .ج 

 

 لدى�بنك��حساب�عمولة�الز�ائنBNA: 

  : )2201×4حـ�( را�ع�العمولة�الز�ون� -

- 100000 ×2 % =2000 

- TVA =2000×19 % =380     TTC= 2380 

 :) 2201×5حـ�( �امسعمولة�الز�ون�ا� -

- 40000 ×2 % =800 

- TVA =800×19 % =152     TTC= 952 

 : ) 2201×6حـ�( سادسعمولة�الز�ون�ا�ل -

- 60000 ×2 % =1200 

- TVA =1200×19 % =228 TTC= 1428 
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 ال���يل�املحاس������بنك�BNA  

 

  

 

18/2 /2019  

200000 

200000 

200000

321 

3201  

325 

3201 

1×2201 

325 
110 

5×2201 

4×2201 

321 

70225 

6×2201 

200000 

50000 

30000 

15000 

105000 

100000 

40000 

200000 

60000 

2380 

2×2201 

4×2201 

5×2201 

6×2201 

3417 

952 

1428 

4000 

760 

60125 

3406 

110 

  شي�ات��تحت�التحصيل�����

2000 

2380 

 حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  غرفة�املقاصة������

شي�ات��تحت�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

  غرفة�املقاصة�

  اري�للز�ون�للساحب�ا��ساب�ا��

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب

  حسابات�مستحقة��عد�التحصيل�����

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�للساحب�

  عمولة�ع���خدمات�املقاصة�

 TVA مس��جعة  

 TVA ابلة�لالس��جاعق�  

  ت�اليف��ع���خدمات�املقاصة�

  ا��ساب�ا��اري�للبنك

380 

18/2 /2019  

20/2 /2019  

"  

"  

"  

  ا��ساب�ا��اري�للز�ون�امل��وب�عليھ 2201×3

200000 
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 :يومية�بنك�ا��زائر .د 

 حساب�عموالت�البنك�املركزي�  

- BDL= 230000 ×1 % =2300  

- TVA =2300×19 % =437     TTC= 2737 

- BNA= 320000 ×1 % =3200  

- TVA =3200×19 % =608 TTC= 3808 

- CPA= 200000 ×1 % =2000  

- TVA =2000×19 % =380     TTC= 2380 

- BADR= 220000 ×1 % =2200 

- TVA =2200×19 % =418     TTC= 2618 

 ال���يل�املحاسي������يومية�البنك�املركزي� 

 

  :الرا�ع�تمر�ن�ال

كما�) كمبيالت�ن( و�الة�ت�سمسيلت���صم�أوراق�تجار�ة��BNAمع�بنك�) A(اتفق�الز�ون�����15/11/2016 

  :ي��

1. � ��و�� �:الكمبيالة ��10000قيم��ا ��� ��ستحق �ل�22/1/2017دج �ز�ون �ع�� �م��و�ة ،�BADRبنك

 17/11/2016سلمت�لھ���

20/2 /19 

59000 

77000 

16000 

1212 

 DR BAح�ج�لـبنك

1211  

1215 199000 

1213 

1214 

70125 

3417 

79000 

2737 

3808 

2380 

2618 

9700 

8730 

20/2 /19 

 BEAح�ج�لـبنك�
 BNAح�ج�لبنك�ـ�

 BNAح�ج�لـبنك��

 BADRح�ج�لبنك�ـ�

1211 

1212 

1213 

1214 

 BDLح�ج�لبنك�ـ�

 CPAح�ج�لـبنك��

 CPAح�ج�لبنك�ـ�

 BDLح�ج�لـبنك�

 عمولة�عمليات�املقاصة�

TVAمس��جعة��� 
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2. � �قيم��ا �الثانية ��15000:الكمبيالة ��� ��ستحق ��22/1/2017دج �لبنك �ز�ون �ع�� ،�CPAم��و�ة

 17/12/2016سلمت�لھ���

� ��22/1/2017� �� �ز�ائن �ثالثة �) D,C,B(تقدم �بنك � �من��-ت�سمسيلت– BNAإ�� �مجموعة وقدموا

  :لتحصيل�كما�ي��) كمبيالة(�وراق�التجار�ة�

  :قدم�ثالثة�كمبياالت�للتحصيل�ع���التوا��� )B(لز�ون�ا

 BADRدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك��20000قيم��ا�:الكمبيالة��و�� .1

 لنفس�البنك) E(دج�م��و�ة�ع���ز�ون��25000قيم��ا�:الكمبيالة�الثانية .2

 BEAدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك� 30000قيم��ا�:الكمبيالة�الثالثة .3

  :كمبياالت�للتحصيل�ع���التوا��قدم�ثالثة�� )C(الز�ون�

 BADRدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك��32000قيم��ا�:الكمبيالة��و�� .1

 BEAدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك��28000قيم��ا�:الكمبيالة�الثانية .2

  :قدم�ثالثة�كمبياالت�للتحصيل�ع���التوا��� )B(الز�ون�

 CPAدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك��12000قيم��ا�:الكمبيالة��و�� .1

 لنفس�البنك) F(دج�م��و�ة�ع���ز�ون��8000قيم��ا�:الكمبيالة�الثانية .2

 و�الة�الشلف�BNAدج�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك��6000قيم��ا�:الكمبيالة�الثالثة� .3

  :و�الة�ت�سمسيلت�علما�انھ�����BNAيل�العمليات����يومية�بنك�: املطلوب

 .TVA19%،�%1لة�ا��صم�،عمو %6معدل�ا��صم�:  بال�سبة�ألوراق�التجار�ة�املخصومة .1

�للتحصيل .2 �املقدمة �التجار�ة �ألوراق �:  بال�سبة �التحصيل �الرفض%1عمولة ،�%2،عمولة

TVA19%. 

 :�انت�محافظ��يداع�للبنوك��خرى�كما�ي��: بال�سبة�للغرفة�املقاصة .3

 :و�الة�ت�سمسيلت�كما�ي���BNAتقدم�بثالثة�كمبياالت�م��و�ة�ع���ز�ائن�لبنك�: CPAبنك� .أ 

 )A(دج�م��و�ة�ع���الز�ون��16000قيم��ا�: لة��و���الكمبيا -

 )C(دج�م��و�ة�ع���الز�ون��18000قيم��ا�: الكمبيالة�الثانية� -

 )G(دج�م��و�ة�ع���الز�ون��14000قيم��ا�: الكمبيالة�الثالثة� -
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 دج�10000قيم��ا��CPAتقدم�بكمبيالة�واحدة�م��و�ة�ع���ز�ون�لبنك�:BEAبنك� .ب 

 :و�الة�ت�سمسيلت�كما�ي���BNAت�ن��م��و�ة�ع���ز�ائن�لبنك�تقدم�بكمبيال:BADRبنك� .ج 

 )A(دج�م��و�ة�ع���الز�ون��10000قيم��ا�: الكمبيالة��و��� -

 )H(دج�م��و�ة�ع���الز�ون��5000قيم��ا�: الكمبيالة�الثانية� -

�ا�الكمبياالت�ال���تح�.TVA19% ع����ل�كمبيالة�مقدمة�،�% 0,5علما�انھ�عمولة�خدمات�املقاصة����

  .خط�رفضت�ولم�تحصل

 :ا��ل�

 (Agio)حساب�مبلغ��جيو� .1

  الكمبيالة��و�� .أ 

  الن�يجة  ا��ساب  البيان�

  108.49  × 0.06× 10000  فائدة�ا��صم

  100  0.01× 10000  عمولة�ا��صم�

  108.49+100  208.49  (Agio)مجموع��جيو�

TVA 208.49×0.19  39.61  

  الكمبيالة�الثانية .ب 

  الن�يجة  ا��ساب   البيان

  88.76  × 0.06× 15000  فائدة�ا��صم

  150  0.01× 15000  عمولة�ا��صم�

  88.76+150  238.76  (Agio)مجموع��جيو�

TVA 238.76×0.19  45.36  
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  BNAال���يل����يومية�بنك� .2

  

15/11 /2016 

100 

9029 

9020 

9020 

32011 

108.49 

25000  
 

       تعهدات لصاحل الزبائن    

9020 

25000  
 

200 

22011 

 10000 أوراق جتارية

15000  

88.76 

15000  

25000  

  حسابات قيد التحصيل 

321 

32012 

25000  

15000  

75000  
60000  

161000  

" 

" 

      تعهدات لصاحل الزبائن   مقابل      

17/11 /2016 

702 

702 

341 

 Aاحلساب اجلاري للزبون 

 ى عمليات الزبائنفوائد عل

 عمولة على عمليات الزبائن

TVA 39.61  قابلة السرتجاع 

9751.9 

 تعهدات لصاحل الزبائن 9029

      تعهدات لصاحل الزبائن   مقابل      

10000  
 

10000 

200 

22011 

702 
702 

341 

 أوراق جتارية

 Aاحلساب اجلاري للزبون 

 فوائد على عمليات الزبائن

 مولة على عمليات الزبائنع

TVA قابلة السرتجاع  
150 

45.36 

14715.88 

9029 

      تعهدات لصاحل الزبائن   مقابل      

      تعهدات لصاحل الزبائن    

  حسابات مستحقة بعد  التحصيل 

32014 

32013 

321 

  حسابات قيد التحصيل 

  حسابات قيد التحصيل 

  صيل حسابات قيد التح

  حسابات مستحقة بعد  التحصيل 

26000  

" 

17/12 /2016 

22/1 /2017 

" 
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 :جدول�املقاصة .1

  BNA CPA  BADR  BEA  الن�يجة  املجموع  

BNA /  15000  

12000  

32000  

10000  

20000  

28000  117000  54000  

CPA 48000  /  00  00  48000  11000  

BADR 5000  

10000  

  /    15000  00  

BEA   10000  00  /  10000  00  

  /  190000  28000  62000  37000  63000  املجموع

  65000    18000  47000  00  00  الن�يجة

 : BNAلبنك� حساب�عموالت�التحصيل .2

 B= 44465.5،�املبلغ�املستحق�للز�ون B  :45000×0.01=450�،TVA=85.5الز�ون  .أ 

 C= 59286،�املبلغ�املستحق�للز�ون C  :60000×0.01=600�،TVA=114الز�ون  .ب 

 D= 11857.2،�املبلغ�املستحق�للز�ون D  :12000×0.01=120�،TVA=22.8الز�ون  .ج 

  BNAحساب�عمولة�الرفض�لدى�بنك� .3

 B= 714،�املبلغ�املخصوم�من�حساب�الز�ون B  :30000×0.02=600�،TVA=114الز�ون  .أ 

 D= 190.4،�املبلغ�املخصوم�من�حساب�الز�ون D  :8000×0.02=160�،TVA=30.4الز�ون  .ب 



  محاسبة�عمليات�املقاصة�............................................................................................................:املحور�السادس

97 
   

22015 

100 

321 

22013 

22018 

22011 

22017 

32014 

25000 

147000  
 

        Eاحلساب اجلاري للزبون    

37 

25000  
 

325 

32011 

 غرفة املقاصة
6000 

54000  

18000 

147000  

  قيم غري حمملة  38000
26 

321 

6000  

6000  

38000  

25000  

123000  

" 

" 

      حساب البنك لدى البنك املركزي 

26 

32012 

32013 

 قيم غري حمملة

 حسابات قيد التحصيل

75000 

8000 

       قيم غري حمملة 

  عمليات داخل الشبكة

60000  
 

30000 

325 

 Aري للزبون احلساب اجلا

 غرفة املقاصة

5000 

14000 

26000  

37 

       اخلزينة الرئيسية 

      ارتباطات داخل الشبكة    

200 

  حسابات مستحقة بعد التحصيل 

  أوراق جتارية

  حسابات مستحقة بعد  التحصيل 

25000  

" 

" 

" 

 حسابات قيد التحصيل
 حسابات قيد التحصيل

  26000 التحصيلحسابات قيد 
 

26 

 Cاحلساب اجلاري للزبون 

 Gاحلساب اجلاري للزبون 
 Hاحلساب اجلاري للزبون 

  حسابات مستحقة بعد  التحصيل 

321 

22012 
22013 
22014 

×702 

341 

  Bاحلساب اجلاري لزبون 

  Cاحلساب اجلاري لزبون 

  Dاحلساب اجلاري لزبون 

TVA قابلة السرتجاع  
  ة التحصيلعمول

44464.5 

59286 

11857.2 

1170  

222.3 

" 

110 

22/1 /2017 
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22014 

" 

144.4 

190.4 

714 

341 

 B احلساب اجلاري للزبون

 تكاليف غرفة املقاصة

22012 

×702 

  Dاحلساب اجلاري للزبون 

  عمولة الرفض 760

TVA  قابلة السترجاع  

 حساب البنك لدى البنك املركزي

TVA  رتجعةمس  

601 

340 

110 

585 

111.15 

696.15 
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  .محاسبة�عمليات�الصرف�: املحور�السا�ع�

I. الصرف��عملية�عر�ف�: 

 وت�ون  بی��ا فیما الصعبة العمالت أو والدینار الصعبة العمالت ب�ن تبادل �ل بأّ��ا الصرف عملیة �عرف

عدد�وحدات�العملة�الوطنية�ال����ستلزم��بأنھ� �عرف والذي الصرف سعر أساس ع�� املبادلة �ذه

  .�جن�ية�أو�العكس 5دفع�ا�لشراء�وحدة�واحدة�من�العملة�

� �يرخص �حيث �رقم �مخاطر��1/ 17النظام ��غطية �وأدوات �املصارف �ب�ن �ما �الصرف ��سوق املتعلق

فيما�بي��ا�ومع�ز�ائ��ا�بمعامالت��بالقيامللمصارف�واملؤسسات�املالية�الوسطاء�املعتمدين� الصرف

يمكن�القيام��عمليات��انھ� 1/ 17النظام�رقم�وحسب��.شراء�و�يع�العمالت�الصعبة�مقابل�الدينار�

  . ألجل� أوتكون�معامالت�الصرف�نقدا��أنالصرف���سا��م�ا��اص�او���ساب�ز�ائ��م�كما�يمكن�

II. املحاس�ية����حالة�الشراء�و���حالة�البيع�سنقوم�بالقيام�ال���يالت�  :محاسبة�عمليات�الصرف

. 

  :و��ون�وفق�مرحلت�ن�كما�ي����: محاسبة��عمليات�الشراء� .1

  استالم�العملة��جن�ية  .أ 

 
 �سليم�املبلغ�املقابل�بالعملة�املحلية  .ب 

  

  :و��ون�وفق�مرحلت�ن�كما�ي����:  بيع�محاسبة��عمليات�ال .2

 .حليةاستالم�العملة�امل  .أ 

 
××××× 

×369 
J/M /N 

××××× 

  نقود�وأوراق�بالعملة�الصعبة 109×

 �سو�ات�مختلفة�

J/M /N 

×369 

××××× 
××××× 

    ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات 102

 �سو�ات�مختلفة�

×109 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 �سو�ات�مختلفة� 369×

  نقود�وأوراق�بالعملة�الصعبة
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 صعبة��سليم�املبلغ�املقابل�بالعملة�ال  .ب 

  

  

  : مثال 

  دج�113.80= $1:   بـ�$500مبلغ� مؤسسة�القدس�من�   BADRاش��ى�بنك��14/6/2019بتار�خ�

  دج�114.30= $1:   بـ�$1200ز�ون�مبلغ�  بيع� 15/6/2019بتار�خ�� BADR  كما�قام�بنك

� :املطلوب� � �  ���BADRيل�العمليات����يومية�بنك �عملية�الصرف�بال�سبة�للبيع��أنعلما عمولة

  .% TVA    19و% �2ساوي�

  ���BADRبنك��ال���يل�املحاس���لعملية�الشراء�

  استالم�العملة��جن�ية  .أ 

 
 �سليم�املبلغ�املقابل�بالعملة�املحلية  .ب 

  

×369 
J/M /N 

6069 
3401 

1138 
56900 

ا��ز�نة�الفرعية�للمدفوعات��� 102

 �سو�ات�مختلفة�

 ت�اليف�عموالت�ع���عملية�الصرف

  TVAقابلة�الس��جاع�������
216.22 

58254.22 

×109 
J/M /N 

$500 
$500 

 �سو�ات�مختلفة� 369×

  بالعملة�الصعبةنقود�وأوراق�

J/M /N 

101 
××××× 

××××× 

 �سو�ات�مختلفة� 369×

ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات���

7069 

3417 

 عموالت�ع���عملية�الصرف

TAV مس��جعة���  

××××× 

××××× 
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  BADRال���يل�املحاس���لعملية�البيع����بنك��

 .حليةاستالم�العملة�امل  .أ 

 
 .صعبة��سليم�املبلغ�املقابل�بالعملة�ال  .ب 

  

  

  

  

J/M /N 

101 
114300 

114300 

 �سو�ات�مختلفة� 369×

ا��ز�نة�الفرعية�للمقبوضات���

7069 

3417 

 عموالت�ع���عملية�الصرف

TAV مس��جعة���  

2286 

434.34 

×369 
J/M /N 

$1000 
$1000 

  نقود�وأوراق�بالعملة�الصعبة 109×

 �سو�ات�مختلفة�
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  املس�ندي�عتماد�  محاسبة��:املحور�الثامن�

I. املس�ندي�عتماد� مف�وم�: 

�املس�ندي .1 ��عتماد �طلب�: �عر�ف �ع��
ً
�بناءا �مصرف �صادر�من �كتا�ي ��ع�د �أنھ �ع�� ��عر�فھ يمكن

مستورد�بضا�ع�لصا���مصدر�ا�يتع�د�فيھ�املصرف�بدفع�أو�بقبول�كمبياالت�م��و�ة�عليھ����حدود�

�تظ�ر�مبلغ�مع�ن�ولغاية�أج �وال�� ��عتماد �لشروط
ً
�طبقا �مس�نداتھ�ال��ن �مقابل�استالمھ ل�محدود

 .��ن�بضاعة�معينة�بمواصفات�وأسعار�محددة

�املس�ندي .2 �لإلعتماد �املكونة �و���� : �طراف �املس�ندي ��عتماد ��� ��ش��ك �أطراف �ار�عة �ناك

م�املشورة�أو�التأكيد�أو�التعز�ز�و�و�البنك�الذي�يقد �2طراف��ساسية�و�أ�ي�إ���جان��م�طرف�را�ع�

  :وفيما�ي��

 و�العميل�املصدر�للبضاعة�والذي�يو�ل�عملية�التحصيل�إ���البنك�الذي��):املصدر(الساحب��

  .يتعامل�معھ�مقابل�تقديم��افة�مس�ندات�البضاعة�الالزمة�لعملية�التحصيل

 التحصيل�أو��و�الذي�ي�سلم�و�و�الطرف�الذي�يو�ل�املصدر�إليھ�عملية�: البنك�املحول�أو�املسلم

 .ليقوم�بإرسال�ا�إ���البنك�املحصل) املصدر(املس�ندات�من�الساحب�

 و�البنك�الذي��ع�د�إليھ�البنك�املسلم�أو�الساحب�بتقديم�مس�ندات�: البنك�امل�لف�بالتحصيل�

�للتعليمات�الصادرة�إليھ�) املستورد�( إ���امل��وب�عليھ �وفقا من�مقابل�الدفع�أو�القبول�وذلك

  .البنك�املسلم

 � �عليھ �املس�ندات��):املستورد(امل��وب �باستالم �املع�� �ال��ص �بوصفھ �وذلك �و�املستورد

 .ا�وذلك�مقابل�الدفع�النقدي�أو�قبول�الكمبيالةل� والكمبيالة�املرفقة

  :مراحل�س����عتماد�املس�ندي� .3

�ا��ار � :التوط�ن .أ  �مع �تجري �ال�� �العمليات �جميع �ب���يل �البنك �من��و�قيام �التأكد �أجل �من ج

�و� ��س��اد �عمليات �ع�� �القانونية �باملصادقة �يتعلق �كما �بھ، �املعمول �التنظيم �مع مطابق��ا

  .التصدير�حيث��سمح�ل�ا�باالنطالق����الش�ل�القانو�ي
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 ست�� � �لعمليات ��بال�سبة � �ب  :�اد �العملية �تتم �وسيط �باختيار�بنك �املقيم �املستورد �م بنك�(قيا

� �انجازمعتم) املستورد �قبل ��ةعملي د �بالعمليات �يقوم �بان �لديھ �ال����و�جراءاتو�ل��م املصرفية

   .ينص�عل��ا�تنظيم�التجارة�ا��ارجية�والصرف

و�توقف�عن��ذه�) ال���يل(و���تب�ع����ذه�العملية��سليم�بنك�املستوطن�لديھ�لرقم�التوط�ن�

كما�ي��تب�عل��ا�دفع�املصارف�و�الت�اليف��العملية��ل�شروع����التنفيذ�املادي�واملا���للعقد�التجاري�

  املتعلقة�بملف�التوط�ن��من�قبل�املستور�

� �املستورد �للبنك �توفر�الشروط�: و�ال�سبة �من �تتأكد �أن �املعتمدة � �املستورد �بنوك �ع�� يجب

�أن� �عليھ �و�جب �التوط�ن �ملف �فتح �قبل �وا��دمات �السلع �باالست��اد �املرتبطة �والتنظيمية القانونية

لف�ل�ل�توط�ن�يمكن�من�املتا�عة�املالية�لالست��اد�و�سلم�للمستورد����ة�من�العقد�امل��ل�يفتح�م

�السماح� ��غية �بالعقد �ا��اصة �الفاتورة �ع�� �التوط�ن �تأش��ة �و�ضع �التوط�ن �تأش��ة �يحمل قانونا

�امللف �تقر�ر�تصفية �و�حرر � �الصعبة �بالعملة �بالدينار�والتحو�ل �ال�سديد �و�نفذ �البضا�ع �بجمركة

  .بنك�ا��زائر����اجل��ستحقاق�املحدد�����التوط�ن��إ��و�رسلھ�

�التصدير� �لعملية �إ��� :بال�سبة �التصدير�تصدير�البضا�ع �لعمليات � �بال�سبة � �التوط�ن يتطلب

�ا��ارج� �وكذلك�تصدير�ا��دمات�إ�� �املصدر��وذلك ا��ارج����بيع�بضاعة�أو�تصدير�ود�عة باختيار�

�وسيط �و�جراءات�املصرفية�) بنك�املورد�( املقيم�باختيار�بنك �لديھ�بالقيام�بالعمليات معتمد�يل��م

  .املنصوص�عل��ا����التنظيم�املعمول�بھ

��أما ��و����يل �املورد �للبنك �وا��دماتبال�سبة �تصدير�السلع �الصفة��عقد �و��ذه �شبابيكھ ��

� �يقوم �أن ����أو يل��م �عل��ا �املنصوص �و�جراءات �بالعمليات �يقوم �من �بھ��ي�لف �املعمول التنظيم

  ��ساب�املصدر�

االعتمادات�الصادرة�تدون�بو����ل�ا��االت��عطي�لالعتماد�رقما�م�سلسال�و�فتح�لھ�ملف�خاص�

  .فيھ�املعلومات�ا��اصة�باالعتماد

 �عد�إتمام�العقد�التجاري�يقوم�املستورد�ب: بال�سبة�لعملية�التصدير� :فتح��عتماد�املس�ندي .ب 

� ��عتماد �وذلكأمر�بفتح ��املس�ندي ��� �تجاري وضع �والعقد���عقد �املختار�للتوط�ن �البنك لدى

العقد�ال�امل�،�الفاتورة�:  و�تضمن�شراء�السلع�وا��دمات�من�ا��ارج��التجاري��و��ل�وثيقة�تتعلق

املبدئية،�طلب�البضاعة�أو�رسالة�الطلب�الفعلية،��قرار�ال��ا�ي�بالشراء�،تبادل�الرسائل�املتضمنة�

�املع ��ل �،البلد �املتعاقدين �للعقد،�و�ة �إبرام ��ناك �أن �تب�ن �ال�� ومصدر�البضاعة���ص��لومات

�القابلة� �ا��صة �بب�ن �،التفرقة �ال�سديد �،عملة ��جمالية �والقيمة �وسعر�الوحدة �كمية ،طبيع��ا،
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�ا��زائ �بالدينار �تدفع �ال�� �وا��صة �� للتحو�ل �،أجال �امل��قة �الت�اليف ،� �،واجل�ال تسري م

  .قاق�املحددة�للدفع�،الشروط�املتعلقة�باملنازعات�املحتملة��ستح

أسماء�املتعاقدين�وعناو���م�:بال�سبة�لعملية��التصدير�يتضمن�العقد�التجاري�املعلومات�التالية�و�

البلدان�املتج�ة�ال��ا�السلع�او�ا��دمات�،طبيعة�السلع�وا��دمات�،نوعية�السلع�،�سعر�بيع�السلع�

� �املنصوص �فيما�وا��دمات �العقد �،طبيعة �وا��دمات �وانجاز�السلع ��سليم �،أجال �العملية ��� عل��ا

ال�سليم����مناء�ال��ن�،�وخالص�القيمة�والتام�ن�والنقل�( يخص�تحمل�املخاطر�والت�اليف�الالحقة�

  .،تار�خ�استحقاق�الدفع�)

  :�عتماد�املس�ندي��تنفيذ� .ج 

 ا��ارج��إ��من�املتعامل��ل�تحو�ل��بأمر ) ستورد�امل(ينفذ�بنك�الوسيط�:  بال�سبة�لعملية��ست��اد

� �باتجاه �السلع ���ن �تث�ت �ال�� �للوثائق �استالمھ �وكذلك��ا��مر�ي �قليم�شرط �فقط الوط��

� �تخص�ا �ال�� �.الفوات���ال��ائية ��أنو�جب �الصعبة �العملة �تحو�ل �البنك �ل�سديد��إ��ينفذ ا��ارج

الة�التجاوز�ي�ب���ا��صول�ع���تصر�ح�خاص�من�دج�وف���ح�30000الواردات�ال����ساوي�قيم��ا�

و����%15يتجاوز���اد�ال �يدفع�عر�ونا�الست�أن) بنك�املستور (كما�يمكن�للبنك�التوط�ن�،بنك�ا��زائر�

  ي�ب���ا��صول�ع���تصر�ح�خاص�من�بنك�ا��زائر�حالة�التجاوز��

�ب �يتعلقة �نوفيما ��سدد �ال�� �التجار�ة �للعقود �بال�سبة �العقد �تنفيذ �والتصفية�مدة �الرقابة �تتم قدا

� �طر�ق���ش�ر خالل �عن �املنجزة �التجار�ة �للعقود �بال�سبة �للعملية ��نجاز�املادي �ت�� �ال�� الثالثة

 .�سو�ة�للعملية��أخر الثالثة�ال���ت�����ش�ر ال�سديد�املؤجل��تتم�الرقابة�والتصفية�خالل�

 لعملية�التصدير� ���ن��120ادرات�يجب�أن�ال�تتعدى�اجل��سديد�الص: بال�سبة يوم�من�تار�خ

البضا�ع����ب��خيص�من�بنك�ا��زائر��،كما�يجب�ع���البنك�الذي�قام��عمليات�املالية�مع�ا��ارج�

و���حيل��موال�،�أن�يرسل�إشعار�ترحيل��موال�و���ة�الفاتورة�ال��ائية�إ���بنك�توط�ن�عملية�

ل�عن�عائدات�الصادرات�لفائدة�بنك�ا��زائر�او�و�عت���الزامية�ال��حيل�تامة�بمجرد�التناز   التصدير

  .عند�ما�ي�ون��ذا�الناتج�موضوع��سديد�بالعملة�الصعبة�عن�طر�ق�ال��يد�

�عت����عديل�أي�من��عتمادات�املصدرة�من�ناحية�املخاطرة��ئتمانية�مماثل�: يل��عتماداتد�ع .د 

�املوحدة �و�عراف ��صول �أخضعت �وقد �إصدار��عتماد، �ملوافقة��لعملية ��عتمادات �عديل

من�أ��اص�و�نوك�و�تم�التعديل�عادة�بناء�ع���مشاورات�واتفاق�ب�ن����ا�جميع��طراف�املعنية

املستورد�واملصدر�إذ�قد�تتغ���احتياجات�املستورد�أو�إم�انيات�املصدر��عد��تفاق��ص���الذي�

يفرف�ع���الز�ون����البنك�املصدر وحال�ورود�طلب�التعديل�إ��� تم�ع���أساسھ�إصدار��عتماد

ومن�التعديالت��دج�3000عمولة��س������القانون�ا��زائري�عمولة�التغي����وال���التتعدى�قيم��ا�

  :الشا�عة�����عتمادات�املس�ندية��ماي��

 تخفيض�أو��عديل�قيمة��عتماد. 
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 تمديد�صالحية��عتماد.  

 تمديد�صالحية�ال�� 

�املس�ند�عموالت .ه  � ��عتماد �البنوك� : ي �طرف �من �املقتطعة �العموالت ��عر�فات ��سقيف يتم

� �عند �ا��ارجية �التجارة �عمليات �املداخيل��ست��ادبموجب �عموالت��وتحو�ل �بلقتطاع واليرخص

  :كما�ي���اخرى�غ���املشار�ال��ا����ا��دول�

  �عر�فات�العموالت��عتماد�املس�ندي: ا��دول 

  

II. � �املس�ندية ��عتمادات �املستورد�س: محاسبة �للبنك �بال�سبة �املحاس�ية �املعا��ة �بت�يان نقوم

  .و�ال�سبة�للبنك�املورد�وحسب���ل�نوع�

  عند�بنك�املستورد .املعا��ة�املحاس�ية� .1

�ل�عملية�اس��اد�وتصدير�للسلع�وا��دمات�ا���الزامية�التوط�ن�لدى�" من�النظام���02حسب�املادة�

�معتمد � " وسيط �التوط�ن �عملية �ع�� ��و���تب �و��ون � �الز�ون �يدفع�ا �املحاس���عمولة ال���يل

 الس�� �عد�قيام��املستورد�باختيار�بنك�التوط�ن��يقوم�بطلب�التوط�ن��من�متا�عة�:للعمولة�التوط�ن�

  .و���تب�ع����ذه�العملية�عمولة��محددة�ومسقفة�حسب�القانون� �اد��ست لعملية ا��سن
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حيث�يتفق�البنك�مع�املستور�بقيمة��عتماد�املغطى�: ة�املحاس�ية�للفتح��عتماد�أملس�ندياملعا�� .أ 

  :الذي�ي�ون�كما�ي���

��ليا �املغطى �البنك��:�عتماد �ليقوم �للبنك، �بال�امل �مبلغھ �بتغطية ��عتماد �طالب �يقوم �و�الذى

  ليھب�سديد�ثمن�البضاعة�للبا�ع�لدى�وصول�املس�ندات�ا��اصة�بالبضاعة�إ

�بدفع��:�عتماد�املغطى�جزئيا  �يقوم�فيھ�العميل��مر�بفتح��عتماد �عتماد�املغطى�جزئيا��و�الذى

جزء�من�ثمن�البضاعة�من�مالھ�ا��اص،�و�سا�م�البنك����تحمل�مخاطر�تمو�ل�ا��زء�البا���من�مبلغ�

�غ���املغطا. �عتماد ��جزاء �ع�� �فوائد �باح�ساب �التقليدية �البنوك �محرمة�وتقوم �ر�و�ة �فوائد �و�� ة،

 .تتجن��ا�البنوك��سالمية�باستخدام�بديل�آخر��س���اعتماد�املشاركة

�غ���املغطى ���� :�عتماد �تمو�ال��امال�للعميل �البنك �فيھ �يمنح �الذي ��و��عتماد �غ���املغطى �عتماد

�املس�ن ��سلم �عند �للمستفيد �املبلغ �بدفع �البنك �يقوم �حيث ��عتماد �مبلغ �يتفق�حدود �حسبما دات،

وتختلف�البنوك��سالمية����كيفية�تمو�ل�عمال��ا���ذا�. عليھ�من�آجال�وفوائد�عن�املبالغ�غ���املسدد

  النوع�من��عتمادات�حيث��عتمد�صيغة��عامل�مشروعة��س���اعتماد�املرابحة

  وذلك��عد�استالم�الوثائق�املطلو�ة��:قبول�فتح��عتماد

  

9029 
J/M /N 

××××× 
××××× 

�ع�دات�لصا���الز�ائن��� 9020

  مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن���

7029 

31/1 /20 

×××× 
×××× ×202 

 عمولة�التوط�ن��

  ا��اري�للز�ون ا��ساب�

3417 TVA مس��جعة��� 
×××× 
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 : TVA من�ا��ساب�ا��اري�للز�ون�مع�   دفع�مصار�ف�التوط�ن�وذلك�باالقتطاع .ب 

  
����: SWIFT وعمولة��فتح��عتماد��عمولةن�حساب�من�حساب�الز�ون�واح�ساب�تجميد�مبلغ�م .ج 

�ز�ونھ �لصا�� �فتح �قد �املصدر�بأنھ �بنك �املستورد �بنك �يراسل � �املرحلة اعتمادا�) صدرامل(�ذه

�ع���رسالة� �املراسلة �وت�ون ��ست��اد، ��عملية �ا��اصة �املس�ندات �إرسال �منھ �و�طلب مس�نديا

 .�SWIFTس���

  

�زء�غ���اح�ساب�فوائد�ع���ا�تقوم�البنوك�ب املغطى�جزئيا�أو غ���املغطى����حالة��عتماد�:مالحظة�

   702×املغطاة��و���ل�����ا��ساب�

 : TVA من�ا��ساب�ا��اري�للز�ون�وفائدة��ع���ا��زء�غ���املغطى���اقتطاع�قيمة�ال .د 

  

J/M /N 

×220 

 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري� ××××

×××× 

××××  ×702 
3417 

 مصار�ف�التوط�ن

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

J/M/ N 

×220 

 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري� ××××

×××× 

××××  70221 
3417 

 فوائد�ع����قروض�الز�ائن

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

J/M /N 

2221 

 

××××

222 

 الز�ون حساب�ا��اري�

××××

×××××

××××
70791 

3417 

 عمولة�فتح��عتماد�

TVA  ع���العمولة�(مس��جعة�

 حسابات�مجمدة�بضمان

 SWIFTعمولة� 70792
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  بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة��ل��ام�� .ه 

  

  
�شكيل�مؤونة��تمثل����حالة��شكيل�مؤونة��و���حالة�عدم� %   0.25تمثل��:  عمولة���ل��ام� .و 

0.65 % 

  

 
  )بالدينار�املح��(الدفع�من�البنك�املركزي  .ز 

  

  
  

مبلغ�الصفقة��سعر�الصرف�بتار�خ�تنفيذ��عتماد،�و�ش�ل�الفرق��ال��ب�من�ا��ساب�ا��اري  .ح 

�إما�خسارة�حـ باإلضافة�إ���عمولة�الصرف�وعمولة�.7060/وإما�ر�حا�حـ�6060/���سعر�الصرف�

SWIFTكما�ينص�عليھ�القانون����  

 الر�ح�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������حالة� 

  

J/M /N 

×220 

 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري� ××××

×××× 

××××  70793 
3417 

 فوائد�ع����قروض�الز�ائن

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

3695 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 حساب�ا��اري�للبنك�� 110

  مقابل�العملة���

3695 
J/M /N 

××××× 
××××× 

 )   بنك�املصدر�(البنك�املراسل� 121

  مقابل�العملة���
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 حالة�ا��سارة�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������: 

  

  
  

  .ف�بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة�ترصيد��ع��ا .ط 

  

  
 

 

121 

3695 

J/M /N 

××××× 
 )   در�بنك�املص(البنك�املراسل� ×××××

مقابل�العملة���

J/M /N 

2221 

 

××××

222 

 الز�ون حساب�ا��اري�

××××

×××× 

××××

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 حسابات�مجمدة�بضمان

 SWIFTعمولة� 70792

7096 

6060 

 مقابل�العملة��
×××× 

×××× 

×××× 

 خسائر��ع���عمليات�الصرف�

J/M /N 

2221 

 

××××

222 

 الز�ون ري�حساب�ا��ا

××××

×××× 

××××

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 حسابات�مجمدة�بضمان

 SWIFTعمولة� 70792

7096 

 إيرادات�ع���عمليات�الصرف� 7060

 مقابل�العملة��
×××× 

×××× 

×××× 
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  .  إلغاء�قيد�التع�د�عند��سو�ة�الصفقة�وال��ب�من�حساب�الز�ون  .ي 

  

  :عند�بنك�املصدراملعا��ة�املحاس�ية� .2

  )�جن�يةبالعملة�(من�بنك�املستورد����SWIFTيل�التع�د��عد�استالم��شعار� .أ 

 

  .بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة�وذلك�باالع��اف�: نفيذ�التع�دت .ب 

  

  
  )بالدينار�املح��(التحصيل�من�البنك�املركزي  .ج 

  

  
ا��ق����نصف�القيمة�فقط�بالعملة�الصعبة��تجدر��شارة�إ���أنھ����حالة�التصدير�ي�ون�للمصدر 

  .يوما�120والنصف�بالدينار�و�ذا��شرط�أن�يتم�التحصيل����أقل�من�

  

110 

3695 

J/M /N 

××××× 
 حساب�ا��اري�للبنك�� ×××××

مقابل�العملة���

1211 

3695 

J/M /N 

××××× 
 )   بنك�املصدر�(البنك�املراسل� ×××××

مقابل�العملة���

9010 
J/M /N 

××××× 
××××× 

مقابل��ع�دات�مستلمة��من�م�م��� 9019

�ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�

9020 

9029 

J/M /N 

××××× 
  �ع�دات�لصا���الز�ائن��� ×××××

مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن���
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�ر�حا� .د  �إما �نم���حالت�ن �و�نا �البنك �لدى �حسابھ �بتغذية �وذلك � �للز�ون �الصفقة �قيمة تحو�ل

� �ا��ساب ��� ��-7060و���ل �حساب ��� �و���ل �خسارة �أو �الصرف، خسائر��-6060إيرادات

 :رف�وذلك�كما�ي��الص

  

 حالة�الر�ح�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������ 

  

  
 حالة�ا��سارة�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������: 

  
  .بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة�ترصيد�باالع��اف� .ه 

  

  

3695 

1211 ××××× 
××××× 

 )   بنك�املصدر�(البنك�املراسل�

  مقابل�العملة���

J/M /N 

J/M /N 

2221 
 

××××× 

××××

×××× 

××××

3695 

3417 

 لصرفعمولة��ا

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 SWIFTعمولة�

7096 

7060 

 مقابل�العملة��

×××× 

×××× 

 �ر�اح�ع���عمليات�الصرف�

 الز�ون حساب�ا��اري�

70792 

J/M /N 

2221 
 

××××× 

××××

×××× 

××××

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 SWIFTعمولة�

7096 

6060 

 مقابل�العملة��

×××× 

 خسائر��ع���عمليات�الصرف� ××××

 الز�ون اري�حساب�ا��

70792 
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  )بالعملة��جن�ية(من�بنك�املستورد�SWIFTإلغاء�قيد�التع�د��عد�استالم��شعار� .و 

 

من�اجل�فتح�اعتماد�الست��اد�مواد�أولية��� BARDإ������ SOFEXشركة�تقدمت� ���15/7/2019: مثال�

اب�الشركة�حسب��تفاق�من�حس�%30،��فقام�البنك�بتجميد�)دج135.35=$1(  $20000قيم��ا�

،�عمولة�فتح��نقدا�دج�3000عمولة�التوط�ن��:،�العموالت�% 5معدل�الفائدة�ل��زء�غ���املغطى�

،��مصار�ف��% 0.25دج،�بال�سبة�الجراءات�الصرف��2500دج،�مصار�ف�سو�فت��3000: �عتماد�

 % 0.65تمثل�: عمولة���ل��ام��.دج�2500سو�فت�

وتم�التأكد�من�مطابق��ا�فتم�إشعار�� BARDس�ندات�ا��اصة�بالعملية�إ���وصلت�امل����03/10/2019

�سعر�الصرف�كما��4/10/2019البنك�املركزي�بالدفع�لصا���البنك��جن��،�وسدد�املبلغ� اليوم�و�ان

  دج134.35=$1: 2ا��الة�.دج 136.35=$2:1ا��الة: ي��

�لل �املصدر�بنبال�سبة �ي��: ك �فيما �العموالت ��عمولة: تمثلت �إلجراءات��3000التوط�ن �بال�سبة دج،

 .دج�2500،��مصار�ف�سو�فت��% 0.25الصرف�

  . /%���19يومية�بنك�املستورد��و���يومية�بنك�املصدر�علما�ان����ل�محاس�يا: املطلوب�

  :ا��ل�

  BADRال���يل�املحاس������بنك� .1

 .الفائدة� حساب .أ 

الن�يجة�  ا��ساب  البيان�

ht 

TVA  الن�يجة�����

TTC  

ة��املبلغ�غ���فائد

  املغطى

1894900 ×0.05 ×

80/360   

21054.44  4000.34  25054.78  

 

9010 

J/M /N 

××××× 
××××× 9019 

�ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�

مقابل��ع�دات�مستلمة��من�م�م���
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  ال���يل�املحاس������يومية�البنك�املستورد .ب 
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  عمولة���ل��ام����يل�اقتطاع� .ج 

 
 ا��ديد��ال��ب�من�ا��ساب�ا��اري�مبلغ�الصفقة��سعر�الصرف� .د 

 ح�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������حالة�الر� 

TVA    =6817.5  ×0.19     +2500 ×0.19     =1295.325  +475  =1770.325دج�  

  دج�����2727000=  136.35×   20000=  الصرف�بلغ�م

  دج�6817.5=  0.00.25×  2727000= عمولة�الصرف�

  دج�20000=    2707000 - 2727000=  عمليات�الصرف��أر�اح

 1770.325+   2500+ 6817.5)+  812100    -) 136.35×   20000=( لغ�املستحق�لالقتطاع�املب

  دج�1925987.825=

  
 حالة�ا��سارة�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������: 

  دج�����2687000=  134.35×   20000= مبلغ�الصرف��

  دج�6717.5 = 0.00.25×  2687000= عمولة�الصرف�

TVA   =6717.5  ×0.19     +2500 ×0.19     =1276.325  +475  =1751.325دج�  

J/M /N 

×220 

 

 الز�ون�الدائنحساب�ا��اري� 17628.93

33.43 

17595.5  70793 
3417 

 وائد�ع����قروض�الز�ائنف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

4/10 /19 

2221 

 

1925987.825 

222 

 الز�ون حساب�ا��اري�

2500 

20000 

6817.5  

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 حسابات�مجمدة�بضمان

 SWIFTعمولة� 70792

7096 

 إيرادات�ع���عمليات�الصرف� 7060

 270700 مقابل�العملة��

1770.325 

812100 



 محاسبة��عتماد�املس�ندي�...........................................................................................................:املحور�الثامن

 

115 
 

  دج�20000 -=   2707000 - 2687000=  عمليات�الصرف�خسائر�

 1751.325+   2500+ 6717.5)+  812100    -) 134.35×   20000=( املبلغ�املستحق�لالقتطاع�

  دج� 1885868.825=

  
  .ترصيد��ع��اف�بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة� .ك 

  
  .  إلغاء�قيد�التع�د�عند��سو�ة�الصفقة�وال��ب�من�حساب�الز�ون  .ل 

  

9020 

9029 

04/10 /19 

2707000 
  �ع�دات�لصا���الز�ائن��� 2707000

مقابل��ع�دات�لصا���الز�ائن���

121 

3695 

04/10 /19 

20000 $ 
 )   بنك�املصدر�(البنك�املراسل� 20000$

مقابل�العملة���

1751.32

04/10 /19 

2221 

 

1885868.825   

222 

 الز�ون حساب�ا��اري�

6717.5 

2500 

20000  

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 حسابات�مجمدة�بضمان

 SWIFTعمولة� 70792

7096 

6060 

2707000 مقابل�العملة��

812100 

 خسائر��ع���عمليات�الصرف�
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 املصدر�ال���يل�املحاس������بنك� .2

  

  
 بھ�لدى�البنك�و�نا�نم���تحو�ل�قيمة�الصفقة�للز�ون��وذلك�بتغذية�حسا .أ 

 من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا�����سارة���حالة�ا� 

  دج�����2727000=  136.35×   20000= مبلغ�الصرف��

  دج�6817.5=  0.00.25×  2727000= عمولة�الصرف�

  دج�-20000=      2727000 -2707000=  أر�اح�عمليات�الصرف�

TVA    =6817.5  ×0.19     +2500 ×0.19     =1295.325  +475  =1770.325دج�  

  دج���2715912.175= 1770.325  -   2500 - 6817.5    - ) 136.35×   20000=(  دفعاملبلغ�املستحق�ل

 حالة�ا��سارة�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������: 
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 حالة�الر�ح�من�عملية�الصرف����ل�القيد�التا������:  

  دج�����2687000=  134.35×   20000= مبلغ�الصرف��

  دج�6717.5=  0.00.25×  2687000= عمولة�الصرف�

TVA   =6717.5  ×0.19     +2500 ×0.19     =1276.325  +475  =1751.325دج�  

  دج�20000=   2707000-2687000=    خسائر�عمليات�الصرف�

  دج��2676031.175= 1751.325 -  2500 - 6717.5 -)134.35×   20000=( املبلغ�املستحق�لدفع

  
  .بالدين�للبنك�املراسل�بالعملة�الصعبة�ترصيد�باالع��اف� .ب 

  

4/10/19 

2221 
 

2707000

2715912.175 

6817.5 

2500  

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 SWIFTعمولة�

7096 

6060 

 ملة��مقابل�الع

1770.325  

 خسائر��ع���عمليات�الصرف� 20000

 الز�ون حساب�ا��اري�

70792 

3695 

1211 20000 $ 
20000$ 

 )   بنك�املصدر�(البنك�املراسل�

  مقابل�العملة���

4/10 /19 

4/10 /19 

2221 
 

2707000 

20000

6717.5 

2500  

3695 

3417 

 عمولة��الصرف

TVA ع���العمولة�(مس��جعة��

 SWIFTعمولة�

7096 

7060 

 مقابل�العملة��

1751.325 

2676031.175 

 �ر�اح�ع���عمليات�الصرف�

 الز�ون حساب�ا��اري�

70792 
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  )بالعملة��جن�ية(من�بنك�املستورد SWIFTإلغاء�قيد�التع�د��عد�استالم��شعار� .ج 

 

9010 

4/10 /19 

2707000 
2707000 9019 

�ع�دات�مستلمة�من�املؤسسات�

مقابل��ع�دات�مستلمة��من�م�م���
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