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 انعمهيات اننقدية

 أٚال: اٌذـبثبد اٌجبعيخ:

 اإليضاع إٌمضٜ فٝ اٌذـبثبد اٌجبعيخ: -1

  ِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ  ××

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ ×× 

 اٌـذت إٌمضٜ ِٓ اٌذـبثبد اٌجبعيخ: -2

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

  إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ ×× 

 إيضاع اٌشيىبد ٌٍزذظيً: -3

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ ×× 

 ِظغٚفبد ٚػّٛالد اٌذـبثبد اٌجبعيخ: -4

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

 ×× 

×× 

 إٌٝ دـ/ اٌؼّٛالد )إيغاص ٌٍجٕه(

 إٌٝ دـ/ اٌّظغٚفبد )إيغاص ٌٍجٕه(

 

 فٛائض اٌذـبثبد اٌجبعيخ: -5

ِللٓ أدلض اٌشظللَٛ ػٍللٝ اٌجٕله ٌٚىللٓ لللض رىللْٛ  األطلً أْ اٌذـللبثبد اٌجبعيللخ صائٕلخ ٚ٘للٝ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ ِضيٕخ:

اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ رذظً ػٍٝ فٛائض ِٓ اٌجٕه ٚرىْٛ رٍه اٌفٛائض ػٍٝ اٌجٕه        

 ِظغٚف )ِضيٕخ( ثبٌميض اٌزبٌٝ:

  ِٓ دـ/ اٌفٛائض اٌّضيٕخ )ِظغٚف ػٍٝ اٌجٕه(  ××

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ ×× 

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ فزمَٛ ثضفغ فٛائض صائٕخ رؼض )إيغاص ٌٍجٕه( رثجذ ثبٌميض اٌزبٌٝ: أِب

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  ××

  إٌٝ دـ/ اٌفٛائض اٌضائٕخ )إيغاص ٌٍجٕه( ×× 
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 :45دً ِثبي ص 

 ً )أ( ٚاٌؼّيً )ج(:اٌّطٍٛة األٚي: اٌذـبثبد اٌجبعيخ فٝ صفزغ األؿزبط اٌّـبػض ٌىال ِٓ اٌؼّي

 دـ/ اٌذـبة اٌجبعٜ ٌٍؼّيً )أ( جبعٜ صائٓ:

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ ربعيز

 5555   عطيض اٌذـبة 

 إيضاع ٔمضٜ 

 ؿذت ٔمضٜ

 

0555 

0555 13555 

6555 

 12555 6555  إيضاع شيىبد 

 0555  3555 ؿذت شيىبد 

 0055  355 ػّٛالد 

 0055 155  فٛائض 

 ٍؼّيً )ج( جبعٜ ِضيٓ:دـ/ اٌذـبة اٌجبعٜ ٌ

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ ربعيز

 (6555)   عطيض اٌذـبة 

 إيضاع ٔمضٜ 

 ؿذت ٔمضٜ

 

3555 

4555 (2555) 

(5555) 

 (1555) 3555  إيضاع شيىبد 

 (1545)  45 ِظغٚفبد 

 اٌّطٍٛة اٌثبٔٝ: اٌميض فٝ صفزغ اٌيِٛيخ:

 اإليضاػبد إٌمضيخ: -1

 31/0 ِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ  25555

 14555 

6555 

 إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ

 إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

 

 

 اٌّـذٛثبد إٌمضيخ: -2

12555 

3555 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

31/0 

  إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ 15555 
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 ٌجبعيخ اٌضائٕخ:إيضاع ثشيىبد ِـذٛثخ ػٍٝ اٌذـبثبد ا -3

 31/0 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ  3555

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ 3555 

 إيضاع ثشيىبد ِـذٛثخ ػٍٝ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ: -4

 31/0 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  6555

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 6555 

 ذمخ ػٍٝ اٌؼّالء:إثجبد اٌؼّٛالد اٌّـز -5

355 

255 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

31/0 

  إٌٝ دـ/ اٌؼّٛالد 555 

 إثجبد اٌّظغٚفبد اٌّـزذمخ ػٍٝ اٌؼّالء: -6

15 

45 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

31/0 

  بٌشؼيٕخإٌٝ دـ/ إٌمضيخ ث 55 

 إثجبد اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌٍؼّالء: -0

 31/0 ِٓ دـ/ اٌفٛائض اٌّضيٕخ  355

  إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 355 

 اٌّطٍٛة اٌثبٌث: اٌذـبثبد اٌجبعيخ فٝ االؿزبط اٌؼبَ:

 دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ

12555 

3555 

355 

15 

 

10545 

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 ٌّضيٕخاٌذـبثبد اٌجبعيخ ا

 اٌؼّٛالد

 اٌّظغٚفبد

 

 )أسغ اٌّضح( 31/0عطيض 

13555 

145555 

6555 

355 

 )أٚي اٌّضح( 35/0عطيض 

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

 اٌفٛائض اٌّضيٕخ

33055  33055  

 5545=13555 -10545أٚي اٌّضح =  –عطيض اٌّيؼأيخ = أسغ اٌّضح  
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 دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

13555 

3555 

6555 

255 

45 

 

 )أٚي اٌّضح( 35/0عطيض 

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ

 اٌؼّٛالد

 اٌّظغٚفبد

 

 

6555 

3555 

 

 

 

 

13045 

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ

 

 

 

 

 )أسغ اٌّضح( 31/0عطيض 

23245  23245  

 245=13555 -13045أٚي اٌّضح =  –عطيض اٌّيؼأيخ = أسغ اٌّضح  

 

 اٌّطٍٛة اٌغاثغ: أثغ اٌؼٍّيبد ػٍٝ دـ/أ.ر ٚاٌّيؼأيخ اٌؼِّٛيخ

 دـ/أ.ر

355 

255 

 فٛائض ِضيٕخ

 طبفٝ اٌغثخ

555 

55 

 ػّٛالد

 ِظغٚفبد

555  555  

 

 اٌّيؼأيخ اٌؼِّٛيخ

5555 

245 

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

245 

5545 

 طبفٝ اٌغثخ

 خ اٌضائٕخاٌذـبثبد اٌجبعي

5245  5245  
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 ثبٔيب: اٌٛصائغ ألجً:

 فزخ اٌٛصيؼخ: -1

×× 

×× 

 ِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

  إٌٝ دـ/ اٌٛصائغ ألجً ×× 

 اٌـذت ِٓ اٌٛصيؼخ: -2

  ِٓ دـ/ اٌٛصائغ ألجً  ××

 ×× 

×× 

 إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

 يض اٌٛصيؼخ:رجض -3

 اٌٛصائغ اٌّجضصح ال رثجذ فٝ اٌضفبرغ ألٔٙب ِثجزٗ ِٓ لجً ٚرضعج وّالدظخ فٝ صفزغ اٌيِٛيخ.

 فٛائض اٌٛصائغ ألجً: -4

  

  ِٓ دـ/ فٛائض اٌٛصائغ ألجً  ××

  إٌٝ دـ/ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجً ×× 

 اٌزؼبًِ ِغ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجً: -5

  ٓ دـ/ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجًِ  ××

 ×× 

×× 

×× 

 إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ ...)ٔمضا(

 إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ ...)إػبفخ ٌٍذـبة اٌجبعٜ(

 إٌٝ دـ/ اٌٛصائغ ألجً ..)إػبفخ ٌٍٛصائغ ألجً(

 

 

 :55ِثبي ص 

 ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ: -1

 فزخ اٌٛصيؼخ: -

25555 

15555 

 ٕمضيخ ثبٌشؼيٕخِٓ دـ/ اٌ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

  إٌٝ دـ/ اٌٛصائغ ألجً 45555 

 رجضيض اٌٛصيؼخ: -

 ج.0555ٚصائغ رُ رجضيض٘ب ثّجٍغ 
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 اٌـذت ِٓ اٌٛصيؼخ: -

  ِٓ دـ/ اٌٛصائغ ألجً  35555

 25555 

15555 

 إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

 فٛائض اٌٛصائغ ألجً: -

  

  ِٓ دـ/ فٛائض اٌٛصائغ ألجً  3555

  إٌٝ دـ/ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجً 3555 

 اٌزؼبًِ ِغ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجً: -

  ِٓ دـ/ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجً  0555

  إٌٝ دـ/ اٌٛصائغ ألجً ..)إػبفخ ٌٍٛصائغ ألجً( 0555 

 

 ائغ ألجً فٝ دـبثبد االؿزبط:اٌذـبثبد اٌشبطخ ثبٌٛص -2

 دـ/ اٌٛصائغ ألجً    سظُ...صائٓ

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ اٌزبعيز

 عطيض أٚي اٌشٙغ 

 فزخ ٚصائغ ألجً

 ؿذت ٚصائغ ألجً

 إػبفخ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌٍٛصائغ

 

 

35555 

 

 

45555 

 

05555 

125555 

05555 

00555 

 ج.10555= 05555 -00555عطيض اٌّيؼأيخ = 

 سظُ...صائٓ    ئض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ ألجًاٌفٛادـ/ 

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ اٌزبعيز

 عطيض أٚي اٌشٙغ 

 فٛائض اٌٛصائغ ألجً

 إػبفخ اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌٍٛصائغ

 

 

0555 

 

3555 

 

0555 

12555 

5555 

 

 (ج.4555=) 0555 -5555عطيض اٌّيؼأيخ = 
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 دـ/ فٛائض اٌٛصائغ ألجً

3555 

 

ّـلللزذمخ ٌؼّلللالء اٌفٛائلللض اٌدلللـ/ 

     اٌٛصائغ ألجً

 

3555 

 

 دـ/أ.ر

3555  3555  

 

 دـ/ أ.ر

3555 

 

  فٛائض ِضيٕخ    

3555 

 

 سـبئغ

3555  3555  

 

 اٌّيؼأيخ اٌؼِّٛيخ

5555 

 

 (3555) ٔمضيخ ثبٌشؼيٕخ    

10555 

(4555) 

(5555) 

 طبفٝ اٌغثخ

 اٌٛصائغ ألجً

 اٌفٛائض اٌّـزذمخ ٌؼّالء اٌٛصائغ

 جبعيخاٌذـبثبد اٌ

5555  5555  

 

 

 

 

 انفصم انثانث

 االئتمان غير اننقدى

 أٚال: سطبثبد اٌؼّبْ:

رؼٙض ِىزٛة يظضعٖ اٌجٕله ثٕلبء ػٍلٝ ؽٍلت أدلض ػّالئلٗ يٍزلؼَ فيلٗ اٌجٕله ثلمْ يلضفغ ليّلخ 

اٌشطللبة إٌللٝ ؽللغف ثبٌللث يـللّٝ اٌّـللزفيض إطا رّللذ اٌّطبٌجللخ ثللٗ سللالي ِللضح ؿللغيبٔٗ صْٚ 

 اٌغجٛع ٌٍؼّيً.
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 الخطابات غير المغطاة %111الخطابات المغطاة بنسبة ألل من  %111ابات ا لمغطاة بنسبة الخط 

إطللللضاع سطللللبة 

 اٌؼّبْ

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

 الى حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 الى حـ/ عمولة خطابات الضمان ××

 الجزء المغطى:
 من حـ/ الخزينة  ××
 ات الجاريةمن حـ/ الحساب ××

 الى حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 الى حـ/ عمولة خطابات الضمان ××

 الجزء غير المغطى:
 ويتم عمل ليد نظامى بالجزء غير المغطى كما يلى:

 من حـ/ التزامات العمالء عن خطابات ضمان ××
 الى حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××

 إثجبد اٌؼٌّٛخ:

 من حـ/ الخزينة  ××
 من حـ/ الحسابات الجارية ××
 الى حـ/ عمولة خطابات الضمان ××

 ليد نظامى بميمة الخطابات:
 من حـ/ التزامات العمالء عن خطابات ضمان ××

 الى حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××
 

إٔزٙلللللللللبء ِلللللللللضح 

 اٌشطبة ٚرجضيضٖ

 ثً يثجذ ليض ػٌّٛخ رجضيض اٌشطبة ثبٌميض اٌزبٌٝ: سطبثبد اٌؼّبْ اٌّجضصح ال رثجذ فٝ اٌضفبرغ ألٔٙب ِثجذ ِٓ لجً ،

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

 الى حـ/ عمولة خطابات الضمان ××                                  

ؿللللللللللضاص ليّللللللللللخ 

 اٌشطبة ٌٍّـزفيض

 من حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 الى حـ/ الخزينة ××
 ذـبثبد اٌجبعيخ )اٌّـزفيض(إٌٝ دـ/ اٌ ××

 من حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 من حـ/ مدينى خطابات الضمان ××
 من حـ/ الحسابات الجارية )صاحب الخطاب(×× 

 الى حـ/ الخزينة ××
 الى حـ/ الحسابات الجارية )المستفيد(×× 

 :الميد النظامى إلغاءويتم 
 من حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××
 الى حـ/ التزامات العمالء عن خطابات الضمان ×× 

 من حـ/ مدينى خطابات الضمان ××
 من حـ/ الحسابات الجارية )صاحب الخطاب(×× 

 الى حـ/ الخزينة ××
 الى حـ/ الحسابات الجارية )المستفيد(×× 

 :الميد النظامى إلغاءويتم 
 من حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××
 تزامات العمالء عن خطابات الضمانالى حـ/ ال ××    

إٔزٙللللبء اٌشطللللبة 

 ٚعصٖ ٌظبدجٗ

 من حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 الى حـ/ الخزينة ××
إٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ )طبدت  ××

 اٌشطبة(

 من حـ/ غطاء خطابات الضمان ××
 الى حـ/ الحسابات الجارية )ص.الخطاب(××        
 الى حـ/ الخزينة××        
 :الميد النظامى لغاءإويتم 
 من حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××
 الى حـ/ التزامات العمالء عن خطابات الضمان ×× 

 :الميد النظامى إلغاء
 من حـ/ التزامات البنن عن خطابات الضمان ××
 الى حـ/ التزامات العمالء عن خطابات الضمان ×× 
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 :05ِثبي ص 

 ليٛص اٌيِٛيخ:

 :اٌشطبة األٚي -1

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  51555

 1555 

55555 

 إٌٝ دـ/ ػٌّٛخ سطبثبد اٌؼّبْ

 إٌٝ دـ/ غطبء سطبثبد اٌؼّبْ

 

  ِٓ دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ  5555

  إٌٝ دـ/ إٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ 5555 

 

 اٌـضاص ٌٍّـزفيض: –اٌشطبة اٌثبٔٝ  -2

225555 

05555 

 غطبء سطبثبد اٌؼّبِْٓ دـ/  

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

  إٌٝ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ 355555 

  ِٓ دـ/ إٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ  05555

  إٌٝ دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ 5555 

 

 عص ليّخ اٌشطبة األٚي: -3

  ِٓ دـ/ غطبء سطبثبد اٌؼّبْ  55555

  ثبد اٌجبعيخإٌٝ دـ/ اٌذـب 55555 

  ِٓ دـ/ إٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ  55555

  إٌٝ دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ 55555 

 

 رجضيض اٌشطبة اٌثبٌث: -4

  ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  2555
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  إٌٝ دـ/ ػٌّٛخ رجضيض سطبثبد اٌؼّبْ 25555 

 

 رظٛيغ دـبثبد االؿزبط:

 دـ/ غطبء سطبثبد اٌؼّبْ

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ اٌزبعيز

 عطيض أٚي اٌشٙغ 

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 

 

225555 

55555 

 

55555 

 

655555 

655555 

4225555 

305555 

 ج.225555= 655555 -305555عطيض اٌّيؼأيخ = 

 دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ... ِضيٓ

 عطيض ائٓص ِضيٓ ثيبْ اٌزبعيز

 عطيض أٚي اٌشٙغ 

إٌزؼاِلللبد اٌجٕللله ػلللٓ سطبثلللبد اٌؼلللّبْ 

 إٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ

 إٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ

 

55555 

 

 

 

05555 

55555 

055555 

055555 

005555 

025555 

 ج.05555= 055555 -025555عطيض اٌّيؼأيخ = 

 دـ/ أ.ر

 

3555 

 1555 

2555 

 بْػٌّٛخ سطبثبد اٌؼّ

 ػٌّٛخ رجضيض سطبثبد اٌؼّبْ
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3555  3555  

 

 اٌّيؼأيخ اٌؼِّٛيخ

(355555) 

 

 3555 ٔمضيخ ثبٌشؼيٕخ    

(225555) 

(00555) 

 طبفٝ اٌغثخ

 غطبء سطبثبد اٌؼّبْ

 اٌذـبثبد اٌجبعيخ

(355555)  (355555)  

إٌزؼاِبد اٌؼّلالء ػلٓ سطبثلبد  (05555)

 اٌؼّبْ

د إٌزؼاِلللبد اٌجٕللله ػلللٓ سطبثلللب (05555)

 اٌؼّبْ

(05555)  (05555)  
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 االػزّبصاد اٌّـزٕضيخ اؿزيغاص

 غير المغطاة االعتمادات %111المغطاة بنسبة ألل من  االعتمادات %111ا لمغطاة بنسبة  االعتمادات 

 من حـ/ الخزينة  ×× فزخ االػزّبص
 من حـ/ الحسابات الجارية×× 

 يةاالعتمادات المستندالى حـ/ غطاء ×× 
 االعتمادات المستنديةالى حـ/ عمولة ×× 
مصروفات االعتمادات الى حـ/ ×× 

 المستندية

 الجزء المغطى:
 من حـ/ الخزينة  ××
 من حـ/ الحسابات الجارية×× 

 االعتمادات المستنديةالى حـ/ غطاء ×× 
 االعتمادات المستنديةالى حـ/ عمولة ×× 

مصروفات االعتمادات الى حـ/ ×× 
  المستندية

 الجزء غير المغطى:
 ويتم عمل ليد نظامى بالجزء غير المغطى كما يلى:

االعتمادات من حـ/ التزامات العمالء عن ×× 
 المستندية

االعتمادات الى حـ/ التزامات البنن عن ××    
 المستندية

 إثجبد اٌؼٌّٛخ:

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

 ت المستنديةاالعتماداالى حـ/ عمولة ×× 
  مصروفات االعتمادات المستنديةالى حـ/ ×× 

 ليد نظامى بميمة الخطابات:
 االعتمادات المستنديةمن حـ/ التزامات العمالء عن ×× 
االعتمادات الى حـ/ التزامات البنن عن ××         

  المستندية

ٚطللللللللللللللللٛي 

ِـلللللللللللللزٕضاد 

 اٌشذٓ

 ِٓ دـ/ غطبء االػزّبصاد اٌّـزٕضيخ×× 

 ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخِٓ  دـ/ ×× 

 إٌٝ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ×× 

 ِٓ دـ/ غطبء االػزّبصاد اٌّـزٕضيخ×× 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ/ ِضيٕٝ االػزّبصاد×× 

 ِٓ  دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ×× 

 إٌٝ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ××            
 إلغاء الميد النظامى

  دات االعتماحـ/ التزامات البنن عن من ×× 
 المستندية

االعتمادات التزامات العمالء عن إلى حـ/ ××       
 المستندية

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ/ ِضيٕٝ االػزّبصاد×× 

 ِٓ  دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ×× 

 إٌٝ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ××            
 إلغاء الميد النظامى

 يةاالعتمادات المستندحـ/ التزامات البنن عن من ×× 
االعتمىىىادات التزامىىىات العمىىىالء عىىىن إلىىىى حىىىـ/ ××       

 المستندية

 من حـ/ البنون الخارجية××  ؿضاص اٌميّخ
 الى حـ/ العمالت األجنبية××       

 من حـ/ البنون الخارجية×× 
 الى حـ/ العمالت األجنبية××       

 من حـ/ البنون الخارجية×× 
 الى حـ/ العمالت األجنبية××       
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 :05ِثبي: ص 

 أوال: بفرض أن االعتماد المستندى مغطى بالكامل:

 ج.155555= 5× 25555ليّخ االػزّبص = 

ج سظللّذ اٌميّللخ ٚاٌؼّللٛالد 1555ج ٚاٌّظللغٚفبد = 1555% = 1× 155555اٌؼٌّٛللخ = 

 ٚاٌّظغٚفبد ِٓ اٌذـبة اٌجبعٜ ٌٍؼّيً.

 فزخ االػزّبص -1

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  152555

 155555 

1555 

1555 

 االعتمادات المستنديةالى حـ/ غطاء 
 االعتمادات المستنديةالى حـ/ عمولة          
 مصروفات االعتمادات المستنديةالى حـ/          

 ٚطٛي ِـزٕضاد اٌشذٓ: -2

155555 

555 

 االعتمادات المستنديةغطاء ِٓ دـ/  

 ِٓ دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ

 155555 

 
 رجيةالبنون الخاالى حـ/ 

 

 ؿضاص اٌميّخ: -3

 البنون الخارجيةِٓ دـ/   155555

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  155555 

 %:61ثانيا: إذا كان االعتماد المستندى مغطى بنسبة 

 ج.155555= 5× 25555ليّخ االػزّبص = 

 ج65555% =65× 155555اٌجؼء اٌّغطٝ = 

 ج.45555% = 45× 155555اٌجؼء غيغ اٌّغطٝ = 

 بص:فزخ االػزّ -1

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  62555

 65555 

1555 

1555 

 االعتمادات المستنديةالى حـ/ غطاء 
 االعتمادات المستنديةالى حـ/ عمولة          
 مصروفات االعتمادات المستنديةالى حـ/          
 ٚيزُ إثجبد اٌجؼء غيغ اٌّغطٝ ثميض ٔظبِٝ:

 زّبصاد اٌّـزٕضيخِٓ دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ االػ  45555

 ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخإلتزامات البنن الى حـ/  45555 
 ٚطٛي ِـزٕضاد اٌشذٓ: -2
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65555 

45555 

555 

 االعتمادات المستنديةغطاء ِٓ دـ/  

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 ِٓ دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ

 155555 

 
 البنون الخارجيةالى حـ/ 

 ٚيزُ إٌغبء اٌميض إٌظبِٝ:

 ٚيزُ إثجبد اٌجؼء غيغ اٌّغطٝ ثميض ٔظبِٝ:

 ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخإلتزامات البنن ِٓ دـ/   45555

 إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخالى حـ/  45555 
 

 ؿضاص اٌميّخ: -3

 البنون الخارجيةِٓ دـ/   155555

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  155555 

 اٌّـزٕضٜ غيغ ِغطٝ:ثبٌثب: إطا وبْ االػزّبص 

 فزخ االػزّبص: -1

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  2555

 1555 

1555 
 االعتمادات المستنديةالى حـ/ عمولة          
 مصروفات االعتمادات المستنديةالى حـ/          

 ٚيزُ إثجبد اٌجؼء غيغ اٌّغطٝ ثميض ٔظبِٝ:

 زٕضيخِٓ دـ/ إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ االػزّبصاد اٌّـ  155555

 ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخإلتزامات البنن الى حـ/  1555555 
 ٚطٛي ِـزٕضاد اٌشذٓ: -2

155555 

555 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ 

 ِٓ دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ

 155555 

 
 البنون الخارجيةالى حـ/ 

 ٚيزُ إٌغبء اٌميض إٌظبِٝ:

 ٚيزُ إثجبد اٌجؼء غيغ اٌّغطٝ ثميض ٔظبِٝ:

 ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخإلتزامات البنن ِٓ دـ/   155555

 إٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخالى حـ/  155555 
 

 ؿضاص اٌميّخ: -3

 البنون الخارجيةِٓ دـ/   155555

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  155555 
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 الفصل الرابع

 األعمال المصرفية

 أوال: الكامبيو )الطرف األجنبى(:

 بيع انعمالت األجنبية:شراء و -1

 ػٕض اٌشغاء: -

 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  ××

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخالى حـ/  ×× 

 ػٕض اٌجيغ: -

 ِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ  ××

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  ×× 

 تحويم انعمالت األجنبية: -2

 اٌزذٛيً ٌٍشبعج: -

 ػٕض اٌزذٛيً:

 اٌجبعيخِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ أٚ اٌذـبثبد   ××

 ×× 

×× 

×× 

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/ 

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ اٌزذٛيً ٌٍشبعج

 اٌٝ دـ/ ِظغٚفبد اٌزذٛيً ٌٍشبعج

 ؿضاص اٌّـزذك ٌٍجٕٛن اٌشبعجيخ:

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ  ××

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  ×× 

 

 اٌزذٛيً ٌٍضاسً: -

 ػٕض اٌزذٛيً:

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ   ××

 ×× 

×× 

×× 

 اٌذـبثبد اٌجبعيخالى حـ/ 

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ اٌزذٛيً ٌٍضاسً

 اٌٝ دـ/ ِظغٚفبد اٌزذٛيً ٌٍضاسً

 ػٕض رذظيً اٌّـزذك:

 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  ××

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/  ×× 

 

 

 

 إصدار وصرف انشيكات انسياحية: -3
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 إطضاع اٌشيىبد اٌـيبديخ )اٌشيىبد اٌظبصعح(: -

 االطضاع:

 ٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخ أٚ اٌذـبثبد اٌجبعيخِ  ××

 ×× 

×× 

×× 

 اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌظبصعحالى حـ/ 

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ إطضاع شيىبد ؿيبديخ

 اٌٝ دـ/ ِظغٚفبد إطضاع شيىبد ؿيبديخ

 ٚطٛي إشؼبع ِٓ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ:

 ِٓ دـ/ اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌظبصعح  ××

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/  ×× 

 ص اٌّـزذك ٌٍجٕٛن اٌشبعجيخ:ؿضا

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ  ××

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  ×× 

 طغف اٌشيىبد اٌـيبديخ )اٌشيىبد اٌٛاعصح(: -

 طغف اٌشيىبد اٌٛاعصح:

 ِٓ دـ/ اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌٛاعصح  ××

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخالى حـ/  ×× 

 رذّيً اٌجٕٛن ثبٌشيىبد إٌّظغفخ:

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخِٓ دـ/   ××

 اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌٛاعصحالى حـ/  ×× 

 رذظيً اٌميّخ:

 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  ××

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/  ×× 

 :153ِثبي: ص 

 ػٕض اٌشغاء: -

 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  200555

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخالى حـ/  20555 

 ػٕض اٌجيغ: -

 ؼيٕخِٓ دـ/ إٌمضيخ ثبٌش  150455

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  150455 

 ػٕض اٌزذٛيً ٌٍشبعج:

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  105055

 105555 

5555 

055 

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/ 

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ اٌزذٛيً ٌٍشبعج

 اٌٝ دـ/ ِظغٚفبد اٌزذٛيً ٌٍشبعج

 إطضاع شيىبد ؿيبديخ: -
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 االطضاع:

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  152255

 155555 

2555 

255 

 اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌظبصعحالى حـ/ 

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ إطضاع شيىبد ؿيبديخ

 اٌٝ دـ/ ِظغٚفبد إطضاع شيىبد ؿيبديخ

 ٚطٛي إشؼبع ِٓ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ:

 ِٓ دـ/ اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌظبصعح  05555

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/  05555 

 ؿضاص اٌّـزذك ٌٍجٕٛن اٌشبعجيخ:

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ  05555

 اٌؼّالد األجٕجيخالى حـ/  05555 

 طغف اٌشيىبد اٌٛاعصح:

 ِٓ دـ/ اٌشيىبد اٌـيبديخ اٌٛاعصح  45555

 إٌمضيخ ثبٌشؼيٕخالى حـ/  45555 

 رذّيً اٌجٕٛن ثبٌشيىبد إٌّظغفخ:

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ  46555

 45555 

1555 

 ٌٛاعصحاٌشيىبد اٌـيبديخ االى حـ/ 

اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ طغف اٌشيىبد 

 اٌٛاعصح

 رذظيً اٌميّخ:

 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  46555

 اٌجٕٛن اٌشبعجيخالى حـ/  46555 
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 المقاصة

لـُ اٌّمبطخ ٘ٛ اٌمـُ اٌّـئٛي ػٓ رـٛيخ اٌّظغفيخ ثيٓ ػّلالء اٌجٕله ٚػّلالء اٌجٕلٛن األسلغٜ 

 ّغوؼٜ.اٌّشزغوخ فٝ غغفخ اٌّمبطخ ثبٌجٕه اٌ

مكان بالبنن المركزى المصرى يتجمىع فياىا منىدوبو البنىون المختلفىة األعضىاء  غرفة المقاصة:

فىىى غرفىىة المماصىىة لتبىىادل الشىىيكات المسىىحوبة لعمىىالء بنىىوكام علىىى عمىىالء البنىىون األخىىرى 

 .بالشيكات المسحوبة لصالح عمالء البنون األخرى على بنوكام

 أثبات العمليات:

 صفبرغ اٌجٕه اٌّغوؼٜ ٚاٌجٕه اٌزجبعٜ وّب يٍٝ: رثجذ اٌؼٍّيبد فٝ

 أوال: دفاتر البنك المركزى:

 إػضاص وشف اٌّمبطخ: (1)

 .....الكشف العام لغرفة المماصة عن يوم 

 الشيكات الممدمة الشيكات المسحوبة

 البنن عدد الشيكات المبلغ البنن عدد الشيكات المبلغ

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 .....بنن 

 .....بنن 

 .... بنن

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 ....بنن 

 .....بنن 

 ......بنن 

×× ××  ×× ××  

 إثجبد اٌشيىبد اٌّـذٛثخ:  (2)

 

×× 

×× 

×× 

×× 

 ِٓ ِظوٛعيٓ 

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه......

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه ......

 اٌٝ دـ/ غغفخ اٌّمبطخ ×× 
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 إثجبد اٌشيىبد اٌّمضِخ: (3)

 ِٓ دـ/ غغفخ اٌّمبطخ  ××

  

×× 

×× 

×× 

×× 

 اٌٝ ِظوٛعيٓ

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه......

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه ......

 

 إثجبد ِظغٚفبد غغفخ اٌّمبطخ: رـُ اٌّظغٚفبد ثيٓ اٌجٕٛن ٚرثجذ ثبٌميض اٌزبٌٝ:  (4)

 

×× 

×× 

×× 

×× 

 ِٓ ِظوٛعيٓ 

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه......

 دـ/ ثٕه .....

 دـ/ ثٕه ......

 اٌّظغٚفبداٌٝ دـ/  ×× 

 ثانيا: إثبات العمليات فى دفاتر البنك التجارى:

 إثجبد اٌشيىبد اٌّـذٛثخ ػٍٝ اٌجٕه ِٓ اٌجٕٛن األسغٜ: (1)

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

 اٌٝ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ ×× 

 

 إثجبد اٌشيىبد اٌّمضِخ ِٓ اٌجٕه ٚاٌّـذٛثخ ػٍٝ اٌجٕٛن األسغٜ: (2)

 ِٓ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ  ××

 ٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخا ×× 

 

 إثجبد ٔظيت اٌجٕه ِٓ اٌّظغٚفبد:  (3)

 ِٓ دـ/ اٌّظغٚفبد  ××

 اٌٝ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ ×× 
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 :135ِثبي ص 

 أوال: إثبات العمليات فى دفاتر البنك المركزى:

 إػضاص وشف اٌّمبطخ: (1)

 1/8/2119الكشف العام لغرفة المماصة عن يوم 

 ت الممدمةالشيكا الشيكات المسحوبة

85111 

18111 

8111 

2111 

31111 

21111 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 مصربنن 

 الماندسبنن 

 الماهرةبنن 

 بنن السويس

 بنن اسكندرية

 بنن األهلى

11111 

21111 

31111 

41111 

15111 

48111 

×× 

×× 

×× 

 مصربنن 

 الماندسبنن 

 الماهرةبنن 

 بنن السويس

 بنن اسكندرية

 بنن األهلى

164111 ××  164111 ××  

 

 إثجبد اٌشيىبد اٌّـذٛثخ ػٍٝ اٌجٕٛن:  (2)

 

15555 

25555 

31555 

45555 

15555 

40555 

 ِٓ ِظوٛعيٓ 

 دـ/ ثٕه ِظغ

 دـ/ ثٕه إٌّٙضؽ

 دـ/ ثٕه اٌمب٘غح

 دـ/ ثٕه اٌـٛيؾ

 دـ/ ثٕه االؿىٕضعيخ

 دـ/ ثٕه األٍ٘ٝ

 اٌٝ دـ/ غغفخ اٌّمبطخ 164555 

 

 إثجبد اٌشيىبد اٌّمضِخ ِٓ اٌجٕٛن:  (3)

 ِٓ دـ/ غغفخ اٌّمبطخ  164555

  

15555 

25555 

31555 

45555 

15555 

40555 

 اٌٝ ِظوٛعيٓ

 دـ/ ثٕه ِظغ

 دـ/ ثٕه إٌّٙضؽ

 دـ/ ثٕه اٌمب٘غح

 دـ/ ثٕه اٌـٛيؾ

 دـ/ ثٕه االؿىٕضعيخ

 دـ/ ثٕه األٍ٘ٝ
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 إثجبد اٌّظغٚفبد: ال يٛجض فٝ اٌزّغيٓ ِظغٚفبد.  (4)

 ثانيا: دفاتر بنك مصر:

 ٌّـذٛثخ ػٍٝ اٌجٕه ِٓ اٌجٕٛن األسغٜ:إثجبد اٌشيىبد ا (1)

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  05555

 اٌٝ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ 05555 

 

 إثجبد اٌشيىبد اٌّمضِخ ِٓ اٌجٕه ٚاٌّـذٛثخ ػٍٝ اٌجٕٛن األسغٜ: (2)

 ِٓ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ  15555

 اٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ 15555 

 

 رٛجض ِظغٚفبد. إثجبد ٔظيت اٌجٕه ِٓ اٌّظغٚفبد: ال  (3)

 األٚعاق اٌزجبعيخ

 لـُ األٚعاق اٌزجبعيخ يؼبًِ ِغ األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّمضِخ ِٓ اٌؼّالء ثبدضٜ اٌظٛع اٌزبٌيخ:

 

 

 

رذظيً األٚعاق اٌزجبعيخ 

 ٌظبٌخ ػّالء اٌجٕه

سظُ )شغاء( األٚعاق 

 اٌزجبعيخ ِٓ ػّالء اٌجٕه

اٌزـٍيف ثؼّبْ األٚعاق 

 اٌزجبعيخ

 

 عاق اٌزجبعيخ ٌظبٌخ اٌؼّالء:أٚال: رذظيً األٚ

 ػٕض اؿزالَ اٌجٕه ٌألٚعاق اٌزجبعيخ ِٓ اٌؼّالء ٌزذظيٍٙب: -

 يزُ إثجبد األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّـزٍّخ ثميض ٔظبِٝ وّب يٍٝ:

  ِٓ دـ/اٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيً  ××

اٌٝ دـ/ِٛصػٝ أٚعاق ربعيخ ثغؿُ  ×× 

 اٌزذظيً

 

 اق:إثجبد اٌؼٌّٛخ ِمبثً رذظيً ٘ظٖ األٚع

  ِٓ دـ/اٌشؼيٕخ أٚ اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

  اٌٝ دـ/ػٌّٛخ رذظيً أٚعاق رجبعيخ ×× 

 ِالدظخ:

إْ األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّغؿٍخ اٌٝ اٌفغٚع أٚ اٌجٕٛن األسغٜ ٌٍزذظيً ال رثجذ ثميض 

 ٔظبِٝ ألٔٙب ِثجزٗ ػٕض اؿزالِٙب ِٓ اٌؼّالء.

ٕٛن األسغٜ ال رثجذ ثميض ٔظبِٝ ألٔٙب ٚوظٌه األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّـزٍّخ ِٓ اٌفغٚع ٚاٌج

ِثجزٗ فٝ صفبرغ اٌفغع أٚ اٌجٕٛن األسغٜ ػٕض اؿزالِٙب ِٓ ػّالء اٌفغٚع ٚاٌجٕٛن 

 األسغٜ.

 ػٕض االؿزذمبق: -

 فٝ ربعيز االؿزذمبق لض رزُ إدضٜ اٌظٛع اٌزبٌيخ:
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 اٌزذظيً: (1)

ن األسغٜ اطا رُ اٌزذظيً ػٓ ؽغيك اٌجٕه ٌظبٌخ ػّالئٗ أٚ ٌظبٌخ اٌفغٚع أٚ اٌجٕٛ

 يىْٛ اٌميض وّب يٍٝ:

  ِٓ دـ/اٌشؼيٕخ  ××

 ×× 

×× 

×× 

 اٌٝ دـ/اٌذـبثبد اٌجبعيخ ...ٌظبٌخ اٌؼّالء

 اٌٝ دـ/ اٌفغٚع .... ٌظبٌخ اٌفغٚع

 اٌٝ دـ/ اٌجٕٛن األسغٜ ... ٌظبٌخ اٌجٕٛن األسغٜ

 

 ٚيزُ إٌغبء اٌميض إٌظبِٝ ثبٌّجٍغ اٌشبص ثبٌؼّالء فمض وّب يٍٝ:

  ػٝ أٚعاق ربعيخ ثغؿُ اٌزذظيًِٓ دـ/ ِٛص  ××

  اٌٝ دـ/ اٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيً ×× 

ٚإطا رُ اٌزذظيً ٌظبٌخ اٌؼّالء ػٓ ؽغيك اٌجٕه أٚ اٌفغٚع أٚ اٌجٕٛن األسغٜ يىْٛ 

 اٌميض وّب يٍٝ:

 

×× 

×× 

×× 

 ِٓ دـ/اٌشؼيٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌفغٚع

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن األسغٜ

 

  اٌٝ دـ/اٌذـبثبد اٌجبعيخ ×× 

 ُ إٌغبء اٌميض إٌظبِٝ:ٚيز

  ِٓ دـ/ ِٛصػٝ أٚعاق ربعيخ ثغؿُ اٌزذظيً  ××

  اٌٝ دـ/ اٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيً ×× 

 

 اٌغفغ:  (2)

لض يمَٛ اٌّضيٓ اٌّـذٛة ػٍيٗ اٌىّجيبالد ثغفؼٙب ِٚٓ ثُ يمَٛ اٌجٕه ثبرشبط 

اجغاءاد اٌفغع ٚػًّ ِظغٚفبد اٌجغٚرـزٛ ٚرذّيٍٙب ػٍٝ اٌذـبثبد اٌجبعيخ 

 ؼّالء ٚرىْٛ اٌّؼبٌجخ اٌّذبؿجيخ فٝ دبٌخ اٌغفغ وّب يٍٝ:ٌٍ

 إٌغبء اٌىّجيبالد اٌّغفٛػخ:

  ِٓ دـ/ ِٛصػٝ أٚعاق ربعيخ ثغؿُ اٌزذظيً  ××

  اٌٝ دـ/ اٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيً ×× 

 إثجبد ِظغٚفبد اٌجغٚرـزٛ:

  ِٓ دـ/اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

 ×× 

×× 

×× 

 ثغٚرـزٛاٌٝ دـ/اٌشؼيٕخ ... ِظغٚفبد 

 اٌٝ دـ/ اٌفغٚع .... ِظغٚفبد ثغٚرـزٛ

 اٌٝ دـ/ اٌجٕٛن األسغٜ ... ِظغٚفبد ثغٚرـزٛ

 

 

 ثبٔيب: سظُ األٚعاق اٌزجبعيخ:

لض يمَٛ اٌجٕه ثشغاء األٚعاق اٌزجبعيخ ِٓ اٌؼّالء ٚفٝ ٘ظٖ اٌذبٌخ يّزٍه اٌجٕه األٚعاق اٌزجبعيخ 

ٓ اٌميّخ االؿّيخ ٚاٌميّخ اٌجبعيخ ٌألٚعاق ثؼّبْ اٌؼّالء ٌٙب فٝ دبٌخ اٌغفغ ٚيىْٛ اٌفغق ثي

 إيغاص ٌٍجٕه يـّٝ األجيٛ:
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 ػٕض اٌشظُ: -

  ِٓ دـ/األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّشظِٛخ )أطً(  ××

 ×× 

×× 

×× 

 اٌٝ دـ/األجيٛ

 اٌٝ دـ/ اٌشؼيٕخ ... اٌميّخ اٌّضفٛػخ ٔمضا

اٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ... اٌّؼبف ٌٍذـبثبد 

 اٌجبعيخ

 

 ػٕض االؿزذمبق: -

 ػٕض االؿزذمبق لض يزُ رذظيً رٍه األٚعاق أٚ عفؼٙب ِٓ لجً اٌّضيٕيٓ:

 اٌزذظيً: (1)

×× 

×× 

×× 

 ِٓ دـ/اٌشؼيٕخ 

 ِٓ دـ/ اٌفغٚع

 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن األسغٜ

 

  اٌٝ دـ/األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّشظِٛخ ×× 

 

 ػٕض اٌغفغ :  (2)

يمَٛ اٌجٕه لض يمَٛ اٌّضيْٕٛ ثغفغ ؿضاص اٌىّجيبالد اٌّـذٛثخ ػٍيُٙ ٚفٝ ٘ظٖ اٌذبٌخ 

ثبٌغجٛع اٌٝ ػّالئٗ اٌظيٓ ؿجك ٌُٙ سظُ األٚعاق اٌزجبعيخ ٌضٜ اٌجٕه ٚيذٍُّٙ 

 ثميّخ اٌىّجيبالد ٚاٌجغٚرـزٛ:

  ِٓ دـ/اٌذـبثبد اٌجبعيخ  ××

 ×× 

×× 

 اٌٝ دـ/األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّشظِٛخ

 اٌٝ دـ/ اٌشؼيٕخ أٚ اٌفغٚع أٚ اٌجٕٛن األسغٜ 

 )ليّخ ِظغٚفبد اٌجغٚرـزٛ(
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 اٌجٕٛن االؿالِيخ

 اٌّؼبعثخ

 دـبة اٌّؼبعثخ: (1)

 دـ/ اٌّؼبعثخ علُ )...(

 إيغاصاد اٌّؼبعثخ ×× اٌّظغٚفبد اٌّجبشغح ××

   طبفٝ عثخ اٌّؼبعثخ ××

   اٌّظغف ××  

   اعثبة األِٛاي××  

    

××  ××  

 

 دـبة إجّبٌٝ أعثبة اٌّؼبعثخ: (2)

 دـ/ اجّبٌٝ أعثبة اٌّؼبعثخ

 شؼيٕخ ... اٌؼّيً )أ(اٌ ××  

 أ.ص ××  

 اٌشؼيٕخ ... اٌؼّيً )ة( ××  

 اٌشؼيٕخ ... اٌؼّيً )جـ( ××  

 دـ/ اٌّؼبعثخ ×× عطيض )اٌّيؼأيخ( ××

××  ××  

 (:1دـبة أعثبح ٚسـبئغ اٌّؼبعثخ علُ ) (3)

 دـ/ أ.ر اٌّؼبعثخ علُ )...(

 دـ/ اٌّؼبعثخ ×× اٌّظغٚفبد اإلصاعيخ ××

  ×× عثخطبفٝ عثخ اٌّؼب ××

××  ××  
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 التؤمين

 التؤمين على الحياة

 األلساط المكتسبة: -1

 ×× األلساط المباشرة
 ×× + ألساط إعادة التؤمين الوارد

 ×× إجمالى األقساط
 )××( ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

 ×× صافى األقساط
  التغير االحتياطى الحسابى

 ×× + أول المدة
 )××( ( أخر المدة-)

 ×× األقساط المكتسبة

 

 التعويضات التحميلية: -2

 ×× التعويضات المباشرة )المسددة(
 ×× + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

 ×× التعويضاتإجمالى 
 )××( ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

 ×× التعويضاتصافى 
  التغير فى مخصص المطالبات تحت التسديد

 ×× + أخر المدة
 )××( أول المدة( -)

 ×× التعويضات التحميلية 

 

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة: -3

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 إيرادات االستثمارات  مصروفات االستثمارات 
 إيراد عمارات ×× صيانة عمارات ××
 إيراد أوراق مالية ×× عمولة سماسرة أ.مالية ××
 راد تؤجير أصولإي ×× صيانة أصول ××
   رصيد ××

××  ××  

 

 الممدم -صافى الدخل = الرصيد + المستحك 

 الممدم –أى إيراد = اإليراد المحصل + المستحك 

 الممدم -أى مصروف = المصروف المدفوع + المستحك 
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 لائمة إيرادات ومصروفات فرع الحياة: -4

   أوال: اإليرادات
  ×× األلساط المباشرة

  ×× عادة التؤمين الوارد+ ألساط إ

  ×× إجمالى األقساط
  )××( ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

  ×× صافى األقساط
   التغير فى االحتياطى الحسابى

  ×× + أول المدة
  )××( ( أخر المدة-)

 ××  األقساط المكتسبة
   يضاف:

  ×× عمولة إعادة التؤمين الصادر
  ×× ات المخصصةصافى الدخل من االستثمار

 ×× ×× اإليرادات األخرى

 ××  إجمالى اإليرادات

   ثانيا المصروفات:
  ×× التعويضات المباشرة )المسددة(

  ×× + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

  ×× التعويضاتإجمالى 
  )××( ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

  ×× التعويضاتصافى 
   ات تحت التسديدالتغير فى مخصص المطالب

  ×× + أخر المدة
  )××( ( أول المدة-)

 ××  التعويضات التحميلية 
   يضاف:

  ×× عمولة إعادة التؤمين الوارد
  ×× العموالت المباشرة

  ×× تكاليف اإلنتاج
  ×× مخصص االستثمارات المخصصة

  ×× مخصصات أخرى بخالف االستثمارات 
 ×× ×× العمومية(مصروفات أخرى )اإلدارية و

 )××(  إجمالى المصروفات

 ××  على الحياة فائض )عجز( نشاط التؤمين

   يرحل إلى لائمة الدخل
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 التؤمين على الممتلكات )التؤمينات العامة(

 األلساط المكتسبة: -1

 ×× األلساط المباشرة
 ×× + ألساط إعادة التؤمين الوارد

 ×× إجمالى األقساط
 )××( دة التؤمين الصادر( ألساط إعا-)

 ×× صافى األقساط
  التغير فى مخصص األخطار السارية

 ×× + أول المدة
 )××( ( أخر المدة-)

 ×× األقساط المكتسبة

 

 التعويضات التحميلية: -2

 ×× التعويضات المباشرة )المسددة(
 ×× + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

 ×× التعويضاتإجمالى 
 )××( ادة التؤمين الصادر( تعويضات إع-)

 ×× التعويضاتصافى 
  التغير فى مخصص التعويضات تحت التسوية

 ×× + أخر المدة
 )××( ( أول المدة-)

 ×× التعويضات التحميلية قبل التقلبات العكسية
  التغير فى مخصص التملبات العكسية

 ×× + أخر المدة
 )××( ( أول المدة-)

 ×× د التقلبات العكسيةالتعويضات التحميلية بع

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة: -3

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 إيرادات االستثمارات  مصروفات االستثمارات 
 إيراد عمارات ×× صيانة عمارات ××
 إيراد أوراق مالية ×× عمولة سماسرة أ.مالية ××
 إيراد تؤجير أصول ×× صيانة أصول ××
   رصيد ××

××  ××  

 

 الممدم -صافى الدخل = الرصيد + المستحك 

 الممدم –أى إيراد = اإليراد المحصل + المستحك 

 الممدم -أى مصروف = المصروف المدفوع + المستحك 
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 لائمة إيرادات ومصروفات فرع التؤمينات العامة: -4

   أوال: اإليرادات
  ×× األلساط المباشرة

  ×× ن الوارد+ ألساط إعادة التؤمي

  ×× إجمالى األقساط
  )××( ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

  ×× صافى األقساط
   التغير فى مخصص األخطار السارية

  ×× + أول المدة
  )××( ( أخر المدة-)

 ××  األقساط المكتسبة
   يضاف:

  ×× عمولة إعادة التؤمين الصادر
  ×× صةصافى الدخل من االستثمارات المخص

 ×× ×× اإليرادات األخرى

 ××  إجمالى اإليرادات

   ثانيا المصروفات:
  ×× التعويضات المباشرة )المسددة(

  ×× + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

  ×× التعويضاتإجمالى 
  )××( ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

  ×× التعويضاتصافى 
   لتسويةالتغير فى مخصص التعويضات تحت ا

  ×× + أخر المدة
  )××( ( أول المدة-)

  ×× التعويضات التحميلية قبل التقلبات العكسية
   التغير فى مخصص التملبات العكسية

  ×× + أخر المدة
  )××( ( أول المدة-)

 ××  التعويضات التحميلية بعد التقلبات العكسية
   يضاف:

  ×× عمولة إعادة التؤمين الوارد
  ×× عموالت المباشرةال

  ×× تكاليف اإلنتاج
  ×× مخصص االستثمارات المخصصة

  ×× مخصصات أخرى بخالف االستثمارات 
 ×× ×× مصروفات أخرى )اإلدارية والعمومية(

 )××(  إجمالى المصروفات

 ××  فائض )عجز( نشاط التؤمينات العامة

   يرحل إلى لائمة الدخل
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 شركات التؤمينالموائم المالية فى 

 لبئّخ اٌضسً: -1

   فائض )عجز( اننشاط انتأميني:

  ×× رمِيٕبد األششبص ٚرىٛيٓ األِٛاي )اٌذيبح(

  ×× رمِيٕبد اٌّّزٍىبد ٚاٌّـئٌٛيبد )اٌؼبِخ(

  ×× إجماني فائض )عجز( اننشاط انتأميني

  ×× طبفٝ اٌضسً ِٓ االؿزثّبعاد غيغ اٌّشظظخ

  ×× اإليغاصاد األسغٜ

 ××  ي اإليراداتإجمان

   يطغح:

  ×× إ٘الن األطٛي اٌثبثزخ غيغ اٌّشظظخ

  ×× ِشظظبد أسغٜ

  ×× ِظغٚفبد ِزٕٛػخ

 (××)  إجماني انمصروفات انعادية

 ××  صافى الربح )الخسارة( لبل البنود غير العادية
 ××  + ِىبؿت اٌجٕٛص غيغ اٌؼبصيخ

 )××(  ( سـبئغ اٌجٕٛص غيغ اٌؼبصيخ-)

 ××  لربح لبل الضرائبصافى ا
 )××(  ( اٌؼغائت-)

 ××  صافى الربح بعد الضرائب
 ××  ػضص األؿُٙ÷ 

 ××  نصيب السام من األرباح
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 لبئّخ اٌّغوؼ اٌّبٌٝ: -2

   األصول:

  ×× ٔمضيخ ثبٌظٕضٚق ٚاٌجٕٛن

  ×× اؿزثّبعاد ِبٌيخ )ثبٌظبفٝ(

  ×× اؿزثّبعاد ػمبعيخ )ثبٌظبفٝ(

  ×× ضيٕٛ ػٍّيبد اٌزمِيٓ )ثبٌظبفٝ(ِ

  ×× شغوبد اٌزمِيٓ ٚإػبصح اٌزمِيٓ ِضيٓ )ثبٌظبفٝ(

  ×× ِضيْٕٛ ٚأعطضح صائٕخ أسغٜ )ثبٌظبفٝ(

  ×× أطٛي ثبثزخ )ثبٌظبفٝ(

 ××  إجمالى األصول

   اإلنتزامات وحقوق انمهكية:

   اإلنتزامات:

   دمٛق دٍّخ اٌٛثبئك

  ×× اٌّشظظبد اٌفٕيخ ٌزمِيٕبد اٌذيبح

  ×× اٌّشظظبد اٌفٕيخ ٌٍزمِيٕبد اٌؼبِخ

  ×× إجمالى حموق حملة الوثائك

  ×× شغوبد اٌزمِيٓ ٚإػبصح اٌزمِيٓ صائٓ

  ×× صائْٕٛ ٚأعطضح صائٕخ أسغٜ

  ×× ِشظظبد أسغٜ

  ×× إجمالى اإللتزامات

   حقوق انمساهميه:

  ×× عأؽ اٌّبي اٌّضفٛع

  ×× االدزيبؽيبد

  ×× األعثبح اٌّغدٍخ

  ×× أعثبح اٌؼبَ )لجً اٌزٛػيغ(

 ××  إجمالى اإللتزامات وحموق المساهمين
 ××  اإلٌزؼاِبد اٌؼغػيخ ٚاالعرجبؽبد
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 مراجعت منشآث

 أٚال: لـُ اٌجٕٛن اٌزجبعيخ:

 :2515اِزذبْ 

 اٌـؤاي األٚي:

/ 35/6اٌّضيٕخ سالي اٌشٙغ األسيغ ِلٓ اٌؼلبَ إٌّزٙلٝ فلٝ أٚال: فيّب يٍٝ دغوخ اٌذـبثبد اٌجبعيخ 

 ثمدض فغٚع اٌجٕه األٍ٘ٝ اٌّظغٜ: 2514

 ج.0.555.555ج ٚاإليضاػبد إٌمضيخ 0.555.5555جٍّخ اٌّـذٛثبد إٌمضيخ  -

ج، 055.555جٍّللخ غطللبء سطبثللبد اٌؼللّبْ ٚػٌّٛزٙللب اٌّذٍّللخ ػٍللٝ اٌذـللبثبد اٌجبعيللخ  -

 ج ػٍٝ اٌزٛاٌٝ.15.555

اٌشيىبد اٌّذظٍخ ػلٓ ؽغيلك غغفلخ اٌّمبطلخ ٌظلبٌخ ػّلالء اٌذـلبثبد اٌجبعيلخ  ثٍغذ جٍّخ -

 ج.555.555اٌّضيٕخ 

ثٍغللذ اٌشلليىبد اٌّـللذٛثخ ػٍللٝ أطللذبة اٌذـللبثبد اٌجبعيللخ اٌّضيٕللخ ٚاٌّمضِللخ ِللٓ ػّللالء  -

 ج.055.555اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ ثظاد اٌفغع ِجٍغ 

بعيلللخ اٌّضيٕلللخ فلللٝ ٔٙبيلللخ اٌشلللٙغ ِجٍلللغ ثٍغلللذ اٌفٛائلللض اٌضائٕلللخ ٚاٌذٍّلللخ ػٍلللٝ اٌذـلللبثبد اٌج -

 ج.405.555

 ٚاٌّطٍٛة: 

ػًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ اٌشبطخ ثبٌزؼبًِ ػٍٝ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ سلالي شلٙغ  -1

6/2514. 

رظللٛيغ دللـ/إجّبٌٝ اٌـللبثبد اٌجبعيللخ اٌّضيٕلللخ ثفللغع أْ عطلليض فللٝ أٚي اٌشللٙغ ولللبْ  -2

 ج.3.555.555

 2514//35/6جٕجيخ ػلٓ اٌشلٙغ األسيلغ ِلٓ اٌؼلبَ إٌّزٙلٝ فلٝ ثبٔيب: فيّب يٍٝ دـبة اٌؼّالد األ

 ٌفغع ثجٕه ِظغ.

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ ربعيز

 515.555   اٌغطيض إٌّمٛي ِٓ اٌشٙغ اٌـبثك 1/6/2514

 1.450.555  000.555 اٌظٕضٚق 35/6/2514

 034.055 402.255  اٌظٕضٚق 35/6/2514

 050.055 225.555  ثٕٛن سبعجيخ  35/6/2514

 040.055  130.555 ثٕٛن 35/6/2514

األعثللبح ٚاٌشـللبئغ )أعثللبح فللغٚق  35/6/2514

 اٌؼٍّخ

03555  045.055 

 ٚاٌّطٍٛة: لُ ثؼًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ اٌزٝ ػٍٝ ػٛئٙب رُ ػًّ ٘ظا اٌذـبة.

ٝ رّلذ ثبٌثب: فيّب يٍٝ ثؼغ دغوخ األٚعاق اٌزجبعيخ، ٚسطبثبد اٌؼّبْ، ٚاالػزّبص اٌّـزٕضيخ اٌز

 ثمدض فغٚع ثٕه االؿىٕضعيخ: 2514سالي شٙغ ِبيٛ 



 البنون التجارية === -================================== منشآت

33 | P a g e 
 

ج، لجً اٌجٕه سظُ ِب ليّزٗ 165.555اجّبٌٝ اٌميّخ االؿّيخ ٌٍىّجيبالد اٌّمضِخ ٌٍشظُ  -1

ج ٚلللض اػلليفذ اٌميّللخ ٌٍذـللبثبد اٌجبعيللخ 132.555ج ثميّللخ دبٌيللخ 144.555االؿللّيخ 

 اٌّضيٕخ ٌٍؼّالء.

ج، ثيّٕلب ثٍغلذ اٌميّلخ 155.555ّزٙب االؿّيخ دظً اٌجٕه ٔمضا وّجيبالد ؿجك سظّٙب لي -2

ج ٚلض لبَ اٌجٕله 65.555االؿّيخ ٌٍىّجيبالد اٌّغفٛػخ ِٓ اٌّمضِخ ٌٍجٕه ٌٍزذظيً ِجٍغ 

 ج ؿضصد ٔمضا.355ثؼًّ ثغٚرـزٛ رىٍف 

ج ٔظللفٙب ثغطللبء 155.555ثؼللغ سطبثللبد اٌؼللّبْ اٌزللٝ طللضعد سللالي اٌشللٙغ وبٔللذ  -3

ج، ٚلض لبَ 1555ضْٚ غطبء ٚػٌّٛزٙب ج، ٚإٌظف األسغ طضع ث2555% ٚػٌّٛخ 65

 اٌجٕه ثشظُ وبفخ اٌّجبٌغ ِٓ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ ٌٍؼّالء.

% رملضَ اٌّـلزفيض فيلٗ ٌٍجٕله 155ج ٚثغطلبء 55.555أدض سطبثبد اٌؼّبْ ٚاٌجبٌغ ليّزٗ  -4

 ؽبٌجب طغف ليّزٗ ٚلض دظً ػٍٝ اٌميّخ ٔمضا.

ص اٌزلٝ اؿلزٍّٙب اٌفلغع سلالي اٌشلٙغ ثٍغذ ليّلخ ِـلزٕضاد اٌشلذٓ ألدلض اػزّلبصاد االؿلزغا -5

%، ٚللض رلُ رذٛيلً ليّلخ االػزّلبص 55ج ػٍّب ثمٔٗ رُ فزخ ٘ظا االػزّبص ثغطلبء 455.555

 ج ٌٍجٕه اٌّغاؿً.2555ِغ ػٌّٛخ رؼبصي 

 اٌّطٍٛة: ػًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ اٌشبطخ ثٙظٖ اٌؼٍّيبد.

 اٌذً

اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ ألدض فلغٚع اٌجٕله  أٚال: إثجبد اٌميٛص فٝ اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ ٚرظٛيغ دـ/

 :35/6/2514األٍ٘ٝ فٝ 

 ػًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ:  (1)

 35/6 ِٓ دـ/اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  0.555.555

 اٌٝ دـ/ اٌشؼيٕخ 0.555.555 

 إثجبد اٌّـذٛثبد إٌمضيخ

 

0.555.555  

0.555.555 

 ِٓ دـ/ اٌشؼيٕخ

اٌٝ دـ/ اٌذـلبثبد اٌجبعيلخ 

 ضيٕخاٌّ

 إثجبد االيضاػبد إٌمضيخ

35/6 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  015.555

 055.555 

15.555 

اٌلللٝ دلللـ/ غطلللبء سطبثلللبد 

 اٌؼّبْ

اٌلللٝ دلللـ/ ػٌّٛلللخ سطبثلللبد 

 اٌؼّبْ

إثجلللللبد فلللللزخ سطبثلللللبد اٌؼلللللّبْ 

 ٚػٌّٛزٙب

 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌجٕه اٌّغوؼٜ  555.555

خ اٌٝ دـ/ اٌذـلبثبد اٌجبعيل 555.555 

 اٌّضيٕخ

إثجبد اٌشيىبد اٌّذظٍخ ػٓ ؽغيك 

 غغفخ اٌّمبطخ
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 35/6 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  055.555

اٌٝ دـ/ اٌذـلبثبد اٌجبعيلخ  055.555 

 اٌضائٕخ

إثجلللللبد اٌشللللليىبد اٌّـلللللذٛثخ ِلللللٓ 

 ػّالء طاد اٌفغع

 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ  055.555

 فٛائض اٌضائٕخاٌٝ دـ/ اٌ 055.555 

إثجللبد اٌفٛائللض اٌّـللزذمخ ٚاٌّذٌّٛللخ 

 ػٍٝ اٌؼّالء

 

 

 :35/6/2514رظٛيغ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ فٝ   (2)

 35/6/2514دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ ػٓ اٌشٙغ إٌّزٙٝ فٝ 

 عطيض صائٓ ِضيٓ ثيبْ ربعيز

اٌغطلليض إٌّمللٛي ِللٓ اٌشللٙغ  1/6/2514

 اٌـبثك

  3.555.555 

 12.555.555  0.555.555 اٌشؼيٕخ 35/6/2514

 5.555.555 0.555.555  اٌشؼيٕخ 35/6/2514

 4.555.555 555.555  اٌجٕه اٌّغوؼٜ 35/6/2514

 5.255.555  055.555 اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ 35/6/2514

 5.435.555  405.555 اٌفٛائض اٌضائٕخ 35/6/2514

 

ٌزٝ رُ ػٍٝ ػٛئٙب ػًّ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ فلٝ صفلبرغ فلغع ثبٔيب: ػًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌّغوؼيخ ا

 :2514/ 35/6ثٕه ِظغ فٝ 

 35/6 ِٓ دـ/اٌؼّالد األجٕجيخ  000.555

  اٌٝ دـ/ اٌظٕضٚق 000.555 

402.255  

402.255 

 ِٓ دـ/ اٌظٕضٚق

 اٌٝ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ

35/6 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ  225.555

  دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ اٌٝ 225.555 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  130.555

  اٌٝ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ 130.555 

 35/6 ِٓ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ  03.555

  اٌٝ دـ/ أ.ر 03.555 
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 :2514ثبٌثب: ػًّ ليٛص اٌيِٛيخ اٌزٝ رّذ فٝ فغع ثٕه اؿىٕضعيخ فٝ شٙغ ِبيٛ 

 31/5 اٌزجبعيخ اٌّشظِٛخ ِٓ دـ/ األٚعاق  144.555

 12.555 

132.555 

 اٌٝ دـ/ األجيٛ

 اٌٝ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌّضيٕخ

 

155.555  

155.555 

 ِٓ دـ/ اٌشؼيٕخ

 اٌٝ دـ/ األٚعاق اٌزجبعيخ اٌّشظَٛ

31/5 

 31/5 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ   355

  اٌٝ دـ/ اٌشؼيٕخ )ِظغٚفبد ثغٚرـزٛ( 355 

 31/5 صػٝ أٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيًِٓ دـ/ ِٛ  65.555

 اٌٝ دـ/أٚعاق رجبعيخ ثغؿُ اٌزذظيً 65.555 

 اٌغبء اٌميض إٌظبِٝ ثبألٚعاق اٌزجبعيخ اٌّشظِٛخ

 

 31/5 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ اٌضائٕخ  33.555

 35.555 

3.555 

 اٌٝ دـ/ غطبء سطبثبد اٌؼّبْ

 اٌٝ دـ/ ػٌّٛخ سطبثبد اٌؼّبْ

 ثبد اٌؼّبْ ٚاٌجؼء اٌّغطٝإثجبد ػٌّٛخ سطب

 

 31/5 ِٓ دـ/ اٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ سطبثبد اٌؼّبْ  05.555

 اٌٝ دـ/ اٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ سطبثبد اٌؼبِبْ 05.555 

 ػًّ ليض ٔظبِٝ ثبٌجؼء غيغ اٌّغطٝ

 

 31/5 ِٓ دـ/ غطبء سطبثبد اٌؼّبْ  55.555

  اٌٝ دـ/ اٌشؼيٕخ 55.555 

255.555 

255.555 

2.555 

 دـ/ غطبء االػزّبصاد اٌّـزٕضيخ ِٓ 

 ِٓ دـ/ اٌذـبثبد اٌجبعيخ

 ِٓ دـ/ ػٌّٛخ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ

31/5 

  اٌٝ دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخ 452.555 

 31/5 ِٓ دـ/ اٌزؼاِبد اٌجٕه ػٓ االػزّبصاد اٌّـزٕضيخ  255.555

  اٌٝ دـ/ اٌزؼاِبد اٌؼّالء ػٓ االػزّبص اٌّـزٕضيخ 255.555 

 31/5 دـ/ اٌجٕٛن اٌشبعجيخِٓ   452.555

  اٌٝ دـ/ اٌؼّالد األجٕجيخ 452.555 

 

 البنوك االسالميت:قسم ثانيا: 

 اٌّؼبعثخ:

( فٝ أدض فغٚع ثٕه فيظً االؿالِٝ ػٓ شٙغ ِلبيٛ 1فيّب يٍٝ اٌجيبٔبد اٌشبطخ ثبٌّؼبعثخ علُ )

2515: 

 ج.255.555ج ٚلضَ اٌّظغف 05.555لضَ اٌؼّيً )أ( ِجٍغ  1/5فٝ  -

 ج.55.555لضَ اٌؼّيً )ة( ِجٍغ  1/5فٝ  -

 ج.35.555لضَ اٌؼّيً )جـ( ِجٍغ  1/5فٝ  -

 ج.55.555لضَ اٌؼّيً )ص( ِجٍغ  1/5فٝ  -

ج ٚأْ ِظغٚفبرٙب اٌّجبشلغح ثٍغلذ 145.555ٚفٝ ٔٙبيخ اٌشٙغ رجيٓ أْ ايغاصاد اٌّؼبعثخ ثٍغذ 

 ج.16.555ج ٚأْ اٌّظغٚفبد اإلصاعيخ ثٍغذ 55.555

 %.25ّؼبعة فئطا ػٍّذ أْ دظخ اٌّظغف و
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 اٌّطٍٛة: رظٛيغ اٌذـبثبد اٌالػِخ ٌٙظٖ اٌّؼبعثخ فٝ صفزغ االؿزبط اٌؼبَ.

 اٌذً

 دـبة اٌّؼبعثخ: (4)

 (1دـ/ اٌّؼبعثخ علُ )

 إيغاصاد اٌّؼبعثخ 145.555 اٌّظغٚفبد اٌّجبشغح 55.555

   طبفٝ عثخ اٌّؼبعثخ 05.555

   %25اٌّظغف  10.555 

   اعثبة األِٛاي 02.555 

    

145.555  145.555  

 دـبة إجّبٌٝ أعثبة اٌّؼبعثخ: (5)

 دـ/ اجّبٌٝ أعثبة اٌّؼبعثخ

 اٌشؼيٕخ ... اٌؼّيً )أ( 05.555  

 أ.ص 255.555  

 اٌشؼيٕخ ... اٌؼّيً )ة( 35.555  

 اٌشؼيٕخ ... اٌؼّيً )جـ( 45.555  

 دـ/ اٌّؼبعثخ 02.555 عطيض )اٌّيؼأيخ( 422.555

422.555  422.555  

 (:1عثبح ٚسـبئغ اٌّؼبعثخ علُ )دـبة أ (6)

 (1دـ/ أ.ر اٌّؼبعثخ علُ )

 دـ/ اٌّؼبعثخ 10.555 اٌّظغٚفبد اإلصاعيخ 16.555

   طبفٝ عثخ اٌّؼبعثخ 2555

10.555  10.555  

 

 ثالثا: قسم التؤمين

أوال: حساب األقساط المكتسبت والتعويضاث التحميليت وصافي الدذل  مدن 

 ث األشخاص )الحياة(:االستثماراث المخصصت لتؤمينا

 ِثبي:

فيّب يٍٝ اٌؼٍّيبد اٌزٝ رّذ فٝ إدضٜ شلغوبد اٌزلمِيٓ )فيّلب يزؼٍلك ثزمِيٕلبد األشلشبص ٚرىلٛيٓ 

% ِللٓ 25، ػٍّللب ثللمْ اٌشللغوخ رؼيللض اٌزللمِيٓ ثٕـللجخ 35/6/2515األِللٛاي( سللالي اٌؼللبَ إٌّزٙللٝ 

 ػٍّيبرٙب ٌضٜ اٌشغوخ اٌّظغيخ إػبصح اٌزمِيٓ:

ألـبؽ  255.555ج، 551.555اٌـبعيخ سالي اٌؼبَ دظً ِٕٙب  ج جٍّخ األلـبؽ655.555

ج رؼٛيؼلبد ِجبشلغح ِـلضصح، ٚاٌزؼٛيؼلبد غيلغ اٌّـلضصح، 355.555اػبصح اٌزمِيٓ اٌٛاعص،  

ج إيللغاصاد االؿللزثّبعاد اٌّذظللً، 05.555ج رؼٛيؼللبد إػللبصح اٌزللمِيٓ اٌللٛاعص، 05.555

اد، ٕٚ٘للبن إيللغاصاد ِـللزذمخ ج اٌّظللغٚفبد اٌّضفٛػللخ ٚاٌّزؼٍمللخ ثٙللظح االؿللزثّبع15.555

ج االدزيبؽٝ اٌذـبثٝ أٚي اٌّضح، ٚثٍغ االدزيبؽٝ اٌذـبثٝ أسلغ اٌّلضح 125.555ج، 5.555

 ج عطيض ِشظض اٌّطبٌجبد رذذ اٌزـضيض أٚي اٌّضح.15.555ج، 155.555

اٌّطٍلللٛة: دـلللبة ولللال ِلللٓ األلـلللبؽ اٌّىزـلللجخ، ٚاٌزؼٛيؼلللبد اٌزذّيٍيلللخ، ٚطلللبفٝ اٌلللضسً ِلللٓ 

 شظظخ.االؿزثّبعاد اٌّ
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 اٌذً

 األلساط المكتسبة: -5

 611.111 األلساط المباشرة
 211.111 + ألساط إعادة التؤمين الوارد

 088.888 إجمالى األقساط
 (151.111) ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

 008.888 صافى األقساط
  التغير االحتياطى الحسابى

 121.111 + أول المدة
 (111.111) ( أخر المدة-)

 008.888 قساط المكتسبةاأل

 

 نسبة اعادة التؤمين× ألساط اعادة التؤمين الصادر = االلساط المباشرة 

 ج%151.111= 25× 611.111=                                 

 التعويضات التحميلية: -6

 311.111 التعويضات المباشرة )المسددة(
 75.111 + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

 000.888 تعويضاتالإجمالى 
 (75.111) ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

 088.888 التعويضاتصافى 
  التغير فى مخصص المطالبات تحت التسديد

 31.111 + أخر المدة
 (15.111) ( أول المدة-)

 000.888 التعويضات التحميلية 

 ادة التؤميننسبة اع× تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضات المباشرة 

 ج.%75.111= 25× 311.111=                                      

 ج.31.111مخصص المطالبات تحت التسديد أخر المدة = التعويضات غير المسددة = 

 

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة: -7

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 رادات االستثماراتإي 75.111 مصروفات االستثمارات 15.111
   رصيد 61.111

75.111  75.111  

 

 الممدم -صافى الدخل = الرصيد + المستحك 

 ج.65111صفر =  -5111+ 61.111=                
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ثانيا:: حساب األقساط المكتسبت والتعويضاث التحميليت وصافي الذل  من 

 االستثماراث المخصصت للتؤميناث العامت )الحريق(:

 :ِثبي

اٌجيبٔلللبد اٌزبٌيلللخ رزؼٍلللك ثفلللغع اٌذغيلللك )أدلللض فلللغٚع اٌزمِيٕلللبد اٌؼبِلللخ( ػلللٓ اٌـلللٕخ إٌّزٙيلللخ 

35/6/2515: 

ج ألـلبؽ إػلبصح 125.555ج، 635.555ج إجّبٌٝ األلـلبؽ اٌّجبشلغح، ِذظلً ِٕٙلب 055.555

رؼٛيؼلبد ِـلزذمخ ٌٚلُ رـلضص  05.555ج رؼٛيؼبد ِجبشغح ِـلضصح، 205.555اٌزمِيٓ اٌٛاعص، 

ج ايللغاصاد االؿللزثّبعاد اٌشبطللخ 65.555ج رؼٛيؼللبد إػللبصح اٌزللمِيٓ اٌللٛاعص، 115.555ثؼللض، 

ج ِظغٚفبد اٌذظلٛي ػٍلٝ ٘لظٖ اإليلغاصاد، ٚأْ اٌشلغوخ رؼيلض اٌزلمِيٓ 25.555ثفغع اٌذغيك، 

ج ِشظلض 125.555% ِلٓ ػٍّيلبد اٌذغيلك، 25ٌضٜ اٌشغوخ اٌّظغيخ إلػبصح اٌزمِيٓ ثٕـجخ 

ج ِشظلللض 05.555% ِلللٓ طلللبفٝ األلـلللبؽ، 45اٌّلللضح  األسطلللبع اٌـلللبعيخ أٚي اٌّلللضح، ٚأسلللغ

ج ِشظلض 45.555% ِٓ اٌزؼٛيؼبد اٌّـلزذمخ، 125اٌزؼٛيؼبد رذذ اٌزـٛيخ، ٚأسغ اٌّضح 

 ج.65.555اٌزمٍجبد اٌؼىـيخ أٚي اٌّضح، ٚأسغ اٌّضح 

اٌّطٍلللٛة: دـلللبة ولللال ِلللٓ األلـلللبؽ اٌّىزـلللجخ، ٚاٌزؼٛيؼلللبد اٌزذّيٍيلللخ، ٚطلللبفٝ اٌلللضسً ِلللٓ 

 ظظخ.االؿزثّبعاد اٌّش

 

 اٌذً

 األلساط المكتسبة: -5

 711.111 األلساط المباشرة
 121.111 + ألساط إعادة التؤمين الوارد

 008.888 إجمالى األقساط
 (141.111) ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

 008.888 صافى األقساط
  التغير فى مخصص األخطار السارية

 121.111 + أول المدة
 (272.111) ( أخر المدة-)

 000.888 األقساط المكتسبة

 نسبة اعادة التؤمين× ألساط اعادة التؤمين الصادر = االلساط المباشرة 

 ج%141.111= 21× 711.111=                                 

 التعويضات التحميلية: -6

 271.111 التعويضات المباشرة )المسددة(
 111.111 + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

 008.888 التعويضاتالى إجم
 (54.111) ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

 000.888 التعويضاتصافى 
  التغير فى مخصص التعويضات تحت التسوية

 111.111 + أخر المدة
 (121.111) ( أول المدة-)

 080.888 التعويضات التحميلية قبل التقلبات العكسية
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  التغير فى مخصص التملبات العكسية
 61.111 + أخر المدة

 (41.111) ( أول المدة-)

 000.888 التعويضات التحميلية بعد التقلبات العكسية

 نسبة اعادة التؤمين× تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضات المباشرة 

 ج.%54.111= 21× 271.111=                                      

% = 125×أخىر المىدة = التعويضىات غيىر المسىددة مخصص المطالبات تحت التسىديد

 ج.111.111

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة: -7

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 إيرادات االستثمارات 61.111 مصروفات االستثمارات 21.111
   رصيد 41.111

61.111  61.111  

 

 ج.41.111صفر=  –+ صفر 41.111الممدم =  –صافى الدخل = الرصيد + المستحك 

 

 

ثالثا: قائمت ايراداث ومصروفاث فرع التؤمين علي األشخاص وتكدوين األمدوا  

 )الحياة(:

 مثال:

فيما يلى العمليات التى تمت فى أحدى شركات التؤمين )فيما يتعلىك بتؤمينىات األشىخاص وتكىوين 

% مىن 25عيىد التىؤمين بنسىبة علما بؤن الشركة ت 31/6/2115األموال( خالل العام المنتاى فى 

عمليتاا لدى الشركة المصرية إلعادة التؤمين وتبلغ نسبة عمولىة إعىادة التىؤمين الصىادر والىوارد 

11:% 

ج، بلغىت ألسىاط إعىادة 511511ج جملة األلساط السىارية خىالل السىنة حصىل مناىا 611.111

ج، وتكىاليف 55.111ج سىدد مناىا 71.111ج، والعموالت المباشىرة 211.111التؤمين الوارد 

ج، 311.111ج سىددت بالكامىل، والتعويضىات المباشىرة المسىددة خىالل العىام 21.111اإلنتاج 

ج، كمىىا بلغىىت التعويضىىات المسىىددة عىىن إعىىادة 31.111وهنىىان تعويضىىات لىىم تسىىدد بعىىد لىىدرها 

ج إيىرادات االسىتثمارات المحصىلة ولىد بلغىت المصىروفات 75111ج، 75.111التؤمين الوارد 

ج، حصىىلت 5111ج وهنىىان ايىىرادات مسىىتحمة 15.111عىىة والمتعلمىىة باىىذث االسىىتثمارات المدفو

، 3511، 4111رسىىوم إصىىدار وتعىىديل وثىىائك ورسىىوم اسىىتخراج شىىاادات وغرمىىات تىىؤخير 

ج، وهنان مصروفات 12.111ج على التوالى، المصروفات العمومية واإلدارية المسددة 1511

 ن:ج فإذا علمت أ2111مدفوعة ممدما لدرها 

 % سنويا.11ج تستالن بمعدل 91.111ليمة األصول الثابتة  -1

يىىىراد تكىىىوين مخصىىىص ل لسىىىاط تحىىىت التحصىىىيل ومكافىىىؤة تىىىرن الخدمىىىة وهبىىىوط أسىىىعار  -2

 ج.4111ج، 8111ج، 7111االستثمارات لدرها على التوالى 

 ج.111.111ج، وفى أخر المدة 121.111رصيد االحتياطى الحسابى أول المدة  -3

 ج15.111طالبات تحت التسديد أول المدة رصيد مخصص الم -4
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 المطلوب: إظاار العمليات السابمة فى لائمة إيرادات ومصروفات فرع الحياة.

 :31/6/2115عن العام المنتاى فى  لائمة إيرادات ومصروفات فرع الحياة

   أوال: اإليرادات
  611.111 األلساط المباشرة

  211.111 + ألساط إعادة التؤمين الوارد

  088.888 إجمالى األقساط
  (151.111) ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

  008.888 صافى األقساط
   التغير االحتياطى الحسابى

  121.111 + أول المدة
  (111.111) ( أخر المدة-)

 008.888  األقساط المكتسبة
   يضاف:

  15.111 عمولة إعادة التؤمين الصادر
  65.111 ستثمارات المخصصةصافى الدخل من اال
 89.111 9.111 اإليرادات األخرى

 000.888  إجمالى اإليرادات

   ثانيا المصروفات:
  ×× التعويضات المباشرة )المسددة(
  311.111 التعويضات المباشرة )المسددة(

  75.111 + تعويضات إعادة التؤمين الوارد
  000.888 التعويضاتإجمالى 

  (75.111) إعادة التؤمين الصادر ( تعويضات-)
  088.888 التعويضاتصافى 

   التغير فى مخصص المطالبات تحت التسديد
  31.111 + أخر المدة

  (15.111) ( أول المدة-)

 000.888  التعويضات التحميلية 
  21.111 عمولة إعادة التؤمين الوارد

  71.111 العموالت المباشرة
  21.111 تكاليف اإلنتاج

  4.111 مخصص االستثمارات المخصصة
  24.111 مخصصات أخرى بخالف االستثمارات 
 148.111 11.111 مصروفات أخرى )اإلدارية والعمومية(

 (000.888)  إجمالى المصروفات

 000.888  على الحياة فائض )عجز( نشاط التؤمين

 مالحظات الحل:

 نسبة اعادة التؤمين× ت المباشرة تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضا -1

 ج.%75.111= 25× 311.111=                                      

 ج.31.111مخصص المطالبات تحت التسديد أخر المدة = التعويضات غير المسددة =  -2

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة: -3
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 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 إيرادات االستثمارات 75.111 ستثماراتمصروفات اال 15.111
   رصيد 61.111

75.111  75.111  

 

 الممدم -صافى الدخل = الرصيد + المستحك 

 ج.65111صفر =  -5111+ 61.111=                

 نسبة العمولة× عمولة إعادة التؤمين الصادر = الساط اعادة التؤمين الصادر  -4

 ج.%15111= 11× 151.111=                                  

 نسبة اعادة التؤمين× تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضات المباشرة  -5

 ج.%75.111= 25× 311.111=                                      

 اإليرادات األخرى : -6

 4111 رسوم اصدار وتعديل وثائك
 3511 رسوم استخراج شاادات

 1511 غرامات تؤخير

 ج9111 

 

 ج.31.111مخصص المطالبات تحت التسديد أخر المدة = التعويضات غير المسددة =  -7

 نسبة العمولة× عمولة إعادة التؤمين الوارد = الساط اعادة التؤمين الوارد  -8

 ج.%21.111= 11× 211.111=                                  

 ج.4111ستثمارات= مخصصات االستثمارات المخصصة = مخصص هبوط أسعار اال -9

 المخصصات األخرى: -11

 9111 %11×91111مخصص استاالن األصول الثابتة 
 7111 مخصصات ألساط تحت التحصيل

 8111 مخصص مكافؤة الخدمة

 ج24.111 

 

 المصروفات اإلدارية والعمومية: -11

 الممدم –= المصروف المدفوع + المستحك                            

 ج.11.111= 2111 –+ صفر  12.111=                            

 

 رابعا: قائمت إيراداث ومصروفاث التؤميناث العامت )فرع الحريق(:

 مثال:

فيما يلى البيانات المتعلمة بفرع الحريك )أحد فروع التؤمينات العامة( عىن السىنة الماليىة المنتايىة 

 :31/6/2115فى 

ج ألسىىاط 121.111ج نمىىدا، 614211ناىىا ج إجمىىالى األلسىىاط المباشىىرة، حصىىل م711.111

ج 9.111ج تكىىىاليف إنتىىىاج، 21.111ج عمىىىوالت مباشىىىرة، 55.111إعىىىادة التىىىؤمين الىىىوارد، 

ج تعويضىىات 81.111ج تعويضىىات مباشىىرة مسىىددة، 271.111مصىىروفات إداريىىة وعموميىىة، 



 البنون التجارية === -================================== منشآت

42 | P a g e 
 

ج إيىىىرات 61.111ج تعويضىىىات إعىىىادة التىىىؤمين الىىىوارد، 111.111مسىىىتحمة لىىىم تسىىىدد بعىىىد، 

ج مصىىروفات الحصىىول علىىى هىىذث اإليىىرادات، 21.111ثمارات الخاصىىة بفىىرع الحريىىك، االسىىت

ج رسىىوم اسىىتخراج 1111ج غرامىىات تىىؤخير، 2111ج رسىىوم إصىىدار وتعىىديل وثىىائك، 4111

 شاادات.

 فإذا علمت أن:

% مىىن عمليىىات 21الشىىركة تعيىىد التىىؤمين لىىدى الشىىركة المصىىرية إلعىىادة التىىؤمين بنسىىبة  -1

 %.11إعادة التؤمين الصادر والوارد بنسبة الحريك، وتحتسب عمولة 

 المخصصات الفنية فى أول وأخر المدة كانت كما يلى: -2

 أخر المدة أول المدة المخصص

 % من صافى األلساط41 121.111 مخصص األخطار السارية

 % من التعويضات المستحمة125 81.111 مخصص التعويضات تحت التسوية

 61.111 41.111 مخصص التملبات العكسية

 كما يلى: 31/6/2115المخصصات األخرى كانت فى  -3

ج مخصص مكافىؤة تىرن الخدمىة، 8111ج مخصص هبوط أسعار أوراق مالية، 5111

% مىىن رصىىيد األلسىىاط غيىىر المحصىىلة لتكىىوين مخصىىص األلسىىاط تحىىت التحصىىيل، 5

 ج مخصص استاالن األصول الثابتة.9111

ت المتعلمىة بالتؤمينىات العامىة )فىرع الحريىك( فىى المطلوب: إعىداد لائمىة اإليىرادات والمصىروفا

31/6/2115. 

 الحل

 :31/6/2115لائمة إيرادات ومصروفات فرع الحريك فى 

   أوال: اإليرادات
  711.111 األلساط المباشرة

  121.111 + ألساط إعادة التؤمين الوارد

  008.888 إجمالى األقساط
  (141.111) ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

  008.888 صافى األقساط
   التغير فى مخصص األخطار السارية

  121.111 + أول المدة
  (272.111) ( أخر المدة-)

 000.888  األقساط المكتسبة
   يضاف:

  14.111 عمولة إعادة التؤمين الصادر
  41.111 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

 61.111 7.111 اإليرادات األخرى

 000.888  إجمالى اإليرادات

   ثانيا المصروفات:
  271.111 التعويضات المباشرة )المسددة(

  111.111 + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

  008.888 التعويضاتإجمالى 
  (54.111) ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)
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  000.888 التعويضاتصافى 
   سويةالتغير فى مخصص التعويضات تحت الت

  111.111 + أخر المدة
  (121.111) ( أول المدة-)

  080.888 التعويضات التحميلية قبل التقلبات العكسية
   التغير فى مخصص التملبات العكسية

  61.111 + أخر المدة
  (41.111) ( أول المدة-)

 000.888  التعويضات التحميلية بعد التقلبات العكسية
   يضاف:
  12.111 ادة التؤمين الواردعمولة إع

  55.111 العموالت المباشرة
  21.111 تكاليف اإلنتاج

  5.111 مخصص االستثمارات المخصصة
  21.111 مخصصات أخرى بخالف االستثمارات 
 122.111 9.111 مصروفات أخرى )اإلدارية والعمومية(

 (000.888)  إجمالى المصروفات

 000.888  العامةفائض )عجز( نشاط التؤمينات 

 

 مالحظات الحل:          

 نسبة اعادة التؤمين× تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضات المباشرة  -1

 ج.%141.111= 21× 711.111=                                      

 %41×صافى األلساط  مخصص األخطار السارية أخر المدة = -2

 ج%272.111= 41×681.111=                                            

 %125× التعويضات غير المسددة أخر المدة =  التعويضات تحت التسويةمخصص  -3

 ج.%111.111= 125× 81.111=                                                     

                                                     

 ثمارات المخصصة:صافى الدخل من االست -4

 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة حـ/

 إيرادات االستثمارات 61.111 مصروفات االستثمارات 21.111
   رصيد 41.111

61.111  61.111  

 

 الممدم -صافى الدخل = الرصيد + المستحك        

 ج.41.111صفر =  -+ صفر41.111=                        

 نسبة العمولة× ؤمين الصادر = الساط اعادة التؤمين الصادر عمولة إعادة الت -5

 ج.%14111= 11× 141.111=                                  

 نسبة اعادة التؤمين× تعويضات اعادة التؤمين الصادر = التعويضات المباشرة  -6

 ج.%141.111= 21× 711.111=                                      

 األخرى : اإليرادات -7
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 4111 رسوم اصدار وتعديل وثائك
 2111 رسوم استخراج شاادات

 1111 غرامات تؤخير

 ج7111 

 

 نسبة العمولة× عمولة إعادة التؤمين الوارد = الساط اعادة التؤمين الوارد  -8

 ج.%12.111= 11× 121.111=                                  

هبىىىىوط أسىىىىعار االسىىىىتثمارات=  مخصصىىىىات االسىىىىتثمارات المخصصىىىىة = مخصىىىىص -9

 ج.4111

 المخصصات األخرى: -11

 9111 مخصص استاالن األصول الثابتة 
 4111 %5× 81.111مخصصات ألساط تحت التحصيل 

 8111 مخصص مكافؤة الخدمة

 ج21.111 

 

 

 

 لامسا: قائمت الذل  في شركاث التؤمين:

 مثال:

 :2115أمتحان 

م، 2114/ 31/6عىداد لائمىة الىدخل عىن السىنة المنتايىة فىى باستخدام البيانات التالية، المطلوب إ

إلحدى شركات التىؤمين التىى تىزاول كىال مىن التىؤمين علىى األشىخاص والتىؤمين علىى الممتلكىات 

 والمسئوليات )المبالغ باآللف جنيه(:

صىىافى اسىىتثمارات  31فىىائض التؤمينىىات العامىىة،  161فىائض نشىىاط التىىؤمين علىىى الحيىىاة،  162

% 11األصىىول الثابتىىة للشىىركة تسىىتالن بمعىىدل  251إيىىرادات أخىىرى للشىىركة،  211الشىىركة، 

خسىىائر البنىىود غيىىر  75مكاسىىب البنىىود غيىىر العاديىىة،  151مصىىروفات متنوعىىة،  131سىىنويا، 

ج، ومعدل الضريبة على 51، والميمة االسمية للسام 425، هذا ويبلغ رأس مال الشركة  العادية

 %.21الدخل 
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 الحل

 35/6/2514ػٓ اٌـٕخ إٌّزٙيخ فٝ  ئّخ اٌضسًلب

   فائض )عجز( اننشاط انتأميني:

  162 رمِيٕبد األششبص ٚرىٛيٓ األِٛاي )اٌذيبح(

  161 رمِيٕبد اٌّّزٍىبد ٚاٌّـئٌٛيبد )اٌؼبِخ(

  323 إجماني فائض )عجز( اننشاط انتأميني

  35 طبفٝ اٌضسً ِٓ االؿزثّبعاد غيغ اٌّشظظخ ٌٍشغوخ

  215 يغاصاد األسغٜاإل

 363  إجماني اإليرادات

   يطغح:

  25 %15×255إ٘الن األطٛي اٌثبثزخ 

  135 ِظغٚفبد ِزٕٛػخ

 (133)  إجماني انمصروفات انعادية

 418  صافى الربح )الخسارة( لبل البنود غير العادية
 155  + ِىبؿت اٌجٕٛص غيغ اٌؼبصيخ

 (05)  ( سـبئغ اٌجٕٛص غيغ اٌؼبصيخ-)

 483  صافى الربح لبل الضرائب
 (06.6)  ( اٌؼغائت-)

 386.4  صافى الربح بعد الضرائب
 0555  ػضص األؿُٙ÷ 

 45.46  نصيب السام من األرباح

 سام 8511= 51÷ 425111ليمة السام = ÷ عدد األسام = رأس المال 

 سادسا: قائمت المركز المالي في شركاث التؤمين:

 مثال:

/ 31/6يانىات التاليىة، المطلىوب إعىداد لائمىة المركىز المىالى عىن السىنة المنتايىة فىى باستخدام الب

م، إلحىىدى شىىركات التىىؤمين التىىى تىىزاول كىىال مىىن التىىؤمين علىىى األشىىخاص والتىىؤمين علىىى 2114

 الممتلكات والمسئوليات )المبالغ باآللف جنيه(:

 181احتياطيىىىىات،  171اسىىىىتثمارات ماليىىىىة،  311رأس المىىىىال المىىىىدفوع،  421نمديىىىىة،  541

شىىركات التىىؤمين  141مىىدينو عمليىىات التىىؤمين،  32أربىىاح مرحلىىة،  111اسىىتمارات عماريىىة، 

مىدينون وأرصىدة دائنىىة  61شىىركات التىؤمين وإعىادة التىؤمين دائىىن،  191وإعىادة التىؤمين مىدين، 

أصىول ثابتىة  131أصىو ثابتىة لفىرع الحيىاة،  111دائنون وأرصىدة دائنىة أخىرى،  111أخرى، 

% سىىنويا، التزامىىات 11أصىىول ثابتىىة للشىىركة، تسىىتالن األصىىول بمعىىدل  251رع الحريىىك، فىى

وكانىىت  97، ومخصىىص الضىىرائب 386، وبلىىغ صىىافى أربىىاح العىىام 181عرضىىية وارتباطىىات 

 المخصصات الفنية كما يلى:

 أخر المدة أول المدة المخصص

 41 35 االحتياطى الحسابى

 71 61 االخطار السارية

 61 55 ت التسويةتعويضات تح

 35 34 التملبات العكسية

 25 28 مطالبات تحت التسديد
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 الحل

 35/6/2515ػٓ اٌـٕخ إٌّزٙيخ فٝ  لبئّخ اٌّغوؼ اٌّبٌٝ

   األصول:

  545 ٔمضيخ ثبٌظٕضٚق ٚاٌجٕٛن

  355 اؿزثّبعاد ِبٌيخ )ثبٌظبفٝ(

  105 اؿزثّبعاد ػمبعيخ )ثبٌظبفٝ(

  32 فٝ(ِضيٕٛ ػٍّيبد اٌزمِيٓ )ثبٌظب

  135 شغوبد اٌزمِيٓ ٚإػبصح اٌزمِيٓ ِضيٓ )ثبٌظبفٝ(

  65 ِضيْٕٛ ٚأعطضح صائٕخ أسغٜ )ثبٌظبفٝ(

  441 أطٛي ثبثزخ )ثبٌظبفٝ(

 1693  إجمالى األصول

   اإلنتزامات وحقوق انمهكية:

   اإلنتزامات:

   دمٛق دٍّخ اٌٛثبئك

   65اٌّشظظبد اٌفٕيخ ٌزمِيٕبد اٌذيبح      

   155ٌّشظظبد اٌفٕيخ ٌٍزمِيٕبد اٌؼبِخ    ا

  221 إجمالى حموق حملة الوثائك

  105 شغوبد اٌزمِيٓ ٚإػبصح اٌزمِيٓ صائٓ

  155 صائْٕٛ ٚأعطضح صائٕخ أسغٜ

  00 ِشظض اٌؼغائت

  617 إجمالى اإللتزامات

   حقوق انمساهميه:

  425 عأؽ اٌّبي اٌّضفٛع

  105 االدزيبؽيبد

  115 ٌّغدٍخاألعثبح ا

  306 أعثبح اٌؼبَ )لجً اٌزٛػيغ(

 1693  إجمالى اإللتزامات وحموق المساهمين
 105  اإلٌزؼاِبد اٌؼغػيخ ٚاالعرجبؽبد

 

 مالحظات الحل:

 49%= 11×491%= 11× مخصص استاالن األصول الثابتة بالصافى = إجمالى األصول 

 .441= 49 -491=  المخصص –االصول الثابتة بالصافى = اجمالى االصول 

 المخصصات الفنية وحموق حملة الوثائك تتمثل فى المخصصات الفنية أخر المدة
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 التؤميننظرى 

 األلساط المباشرة:

 2.5هى ليمة ألساط وثائك التؤمين المبرمة مع المإمن لام ويضاف علياا رسوم اشراف بمعىدل 

 ى التؤمين.فى األلف لصالح الايئة العامة لإلشراف والرلابة عل

 األلساط الصادرة:

هى ليمىة ألسىاط التىؤمين الصىادرة إلىى شىركات التىؤمين وإعىادة التىؤمين األخىرى نتيجىة عمليىات 

 إعادة التؤمين التى تموم باا الشركة.

 األلساط الواردة:

هى ليمة األلساط الواردة إلى الشركة من شركات التؤمين وإعادة التؤمين األخرى نتيجة عمليىات 

 التؤمين التى لامت باا تلن الشركات لدى الشركة. أعادة

 األلساط المكتسبة:

 ×× األلساط المباشرة
 ×× + ألساط إعادة التؤمين الوارد

 ×× إجمالى األقساط
 )××( ( ألساط إعادة التؤمين الصادر-)

 ×× صافى األقساط
  التغير االحتياطى الحسابى

 ×× + أول المدة
 )××( ( أخر المدة-)

 ×× ألقساط المكتسبةا

 األلساط المسددة:

هى ليمة األلساط التى تم تحصيلاا من األلساط المباشرة مضىافا إلياىا رسىوم اإلشىراف والرلابىة 

 على التؤمين.

 التعويضات تحت التسديد:

هى التعويضات المستحمة التى لم تسدد بعد حتى أخر السنة وتعرف بؤناىا التعويضىات المسىتحك 

 دين ولكن إجراءات صرفاا لم تكتمل حتى نااية السنة المالية.أدائاا للمستفي
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 التعويضات التحميلية:

 ×× التعويضات المباشرة )المسددة(
 ×× + تعويضات إعادة التؤمين الوارد

 ×× التعويضاتإجمالى 
 )××( ( تعويضات إعادة التؤمين الصادر-)

 ×× التعويضاتصافى 
  ت التسديدالتغير فى مخصص المطالبات تح

 ×× + أخر المدة
 )××( ( أول المدة-)

 ×× التعويضات التحميلية 

 

 االحتياطى الحسابى:

هو االحتياطى الذى تموم الشركة بتكوينه نتيجة تزايد الميمة الحالية إللتزامات الشىركة مىع تزايىد 

ثىم تمىوم الشىركة  فترة سريان وثيمة التؤمين وتتنالص الميمة الحاليىة إللتزامىات المىإمن لاىم ومىن

بعمل االحتياطى الحسابى من إيراداتاا بميمة الفرق بين الميمة الحالية إللتزامات الشركة والميمىة 

 الحالية إللتزامات المإمن لام.

 مخصص األخطار السارية:

هو المخصص الذى يتم تكوينه بميمة األلساط غير المكتسبة ويعرف بؤنىه جىزء مىن ليمىة ألسىاط 

ة خالل السىنة الماليىة يمىع أو يخىص السىنة الماليىة التاليىة وذلىن لتغطيىة األخطىار التؤمين المصدر

 السارية خالل تلن الفترة.

 مخصص التعويضات تحت التسوية:

هو المخصص الذى يكىون بميمىة التعويضىات التىى لىد اسىتحمت فعىال خىالل السىنة الماليىة نتيجىة 

التعويضات لم يتم اإلنتااء مناا حتىى ولوع الحوادث المإمن ضدها اال أن إجراءات صرف تلن 

نااية الفترة المالية ويضاف إلى هذث التعويضات نسبة معينة تحددها الشىركة عىن طريىك موافمىة 

هيئة الرلابة على التؤمين وتصبح التعويضات والميمة المحىددة هىى مخصىص التعويضىات تحىت 

 التسوية.

 مخصص األخطار السارية:

بميمة األلساط غير المكتسبة ويعرف بؤنىه جىزء مىن ليمىة ألسىاط هو المخصص الذى يتم تكوينه 

التؤمين المصدرة خالل السىنة الماليىة يمىع أو يخىص السىنة الماليىة التاليىة وذلىن لتغطيىة األخطىار 

 السارية خالل تلن الفترة.
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 مخصص التملبات العكسية:

ممبولىة أو الخسىائر العاديىة هو المخصص الذى يتم تكوينىه لممابلىة احتمىاالت تملبىات المعىدالت ال

ويتم تحديد مبلغه فى نااية السنة المالية بما يعادل ليمة الىنمص فىى الخسىائر المحممىة فعىال خىالل 

 السنة عن متوسط خسائر الشركة فى الثالث سنوات السابمة لتلن السنة.

 المعالجة المحاسبية:

 األلساط المباشرة: -1

 من حـ/ مدينو عمليات التؤمين  ××
 لى حـ/ األلساط المباشرةإ ×× 

 ليد استحماق األلساط المباشرة

 من حـ/ النمدية بالصندوق أو الخزينة  ××
 إلى حـ/ مدينو عمليات التؤمين ×× 

 ليد تحصيل األلساط المباشرة

 من حـ/ األلساط المباشرة  ××
 إيرادات ومصروفات فرع ...إلى حـ/  ×× 

 األلساط المباشرة إلفالليد 

 

 

 إعادة التؤمين الواردة: ألساط -2

 شركات الـتؤمين وإعادة التؤمينمن حـ/   ××
 ألساط إعادة التؤمين الواردإلى حـ/  ×× 

 ألساط إعادة التؤمين الواردليد استحماق 

 ألساط إعادة التؤمين الواردمن حـ/   ××
 إيرادات ومصروفات فرع ...إلى حـ/  ×× 

 دإلفال ألساط إعادة التؤمين الوارليد 

 

 ألساط إعادة التؤمين الصادر: -3

 ألساط إعادة التؤمين الصادرمن حـ/   ××
 شركات الـتؤمين وإعادة التؤمينإلى حـ/  ×× 

 ألساط إعادة التؤمين الصادرليد استحماق 

 إيرادات ومصروفات فرع ...من حـ/   ××
 شركات الـتؤمين وإعادة التؤمينإلى حـ/  ×× 

 تؤمين الصادرإلفال ألساط إعادة الليد 

 

 العموالت المباشرة: -4

 العموالت المباشرةمن حـ/   ××
 الدائنون وأرصدة دائنة أخرىإلى حـ/  ×× 

 العموالت المباشرةليد استحماق 
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 الدائنون وأرصدة دائنة أخرىمن حـ/   ××
 إلى حـ/ النمدية بالصندوق أو الخزينة ×× 

 دفع العموالت المباشرةليد 

 دات ومصروفات فرع ...إيرامن حـ/   ××
 العموالت المباشرةإلى حـ/  ×× 

 الفال العموالت المباشرةليد 

 عمولة إعادة التؤمين الوارد: -5

 عمولة إعادة التؤمين الواردمن حـ/   ××
 شركات الـتؤمين وإعادة التؤمينإلى حـ/  ×× 

 عمولة إعادة التؤمين الواردليد استحماق 

 ت فرع ...إيرادات ومصروفامن حـ/   ××
 عمولة إعادة التؤمين الصادرإلى حـ/  ×× 

 الفال عمولة إعادة التؤمين الواردليد 

 عمولة إعادة التؤمين الصادر: -6

 شركات الـتؤمين وإعادة التؤمينمن حـ/   ××
 عمولة إعادة التؤمين الصادرإلى حـ/  ×× 

 عمولة إعادة التؤمين الصادرليد استحماق 

 ادة التؤمين الواردعمولة إعمن حـ/   ××
 إيرادات ومصروفات فرع ...إلى حـ/  ×× 

 الفال عمولة إعادة التؤمين الصادرليد 

 ليد إلفال أحد المخصصات: -7

 من حـ/ االحتياطى الحسابى أول المدة  ××
 إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع  ×× 

 من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع ...  ××
 سابى أخر المدةإلى حـ/ االحتياطى الح ×× 

 

 

 أزٙٝ

 اٌذّض هلل اٌظٜ ثٕؼّزٗ رزُ اٌظبٌذبد.....

 

 

 


