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جامعة األندلس  -كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة :مكان تدریس المقرر

للعلوم والتقنیة
حمید عبدهللا مسواك/ د:     اسم معد مواصفات المقرر
تاریخ اعتماد مجلس الجامعة:  

:وصف المقرر: ثانیا

یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة العمل المصرفي والتطور التاریخي للبنوك وأنواعھا ، وكذلك  
نظام المعلومات المحاسبي في البنوك التلقیدیة وما یحتویھ من أنظمة فرعیة تتمثل في نظام الحسابات 
الجاریة الدائنة، ونظام المقاصة، والحواالت، واإلعتمادات المستندیة، والودائع، وخطابات الضمان، 
والقروض والتسھیالت، باإلضافة إلى إعداد القوائم المالیة في البنوك التقلیدیة، كما یھدف ھذا المقرر إلى 
التعرف على نظام المعلومات المحاسبي في البنوك اإلسالمیة وما یحتویھ من أنظمة فرعیة تتمثل في 
نظام المرابحة، ونظام المضاربة، والمشاركة، واإلجارة المنتھیة بالتملیك، باإلضافة إلى إعداد القوائم 

.المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة

:مخرجات التعلم:        ثالثا
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ً على  :یتوقع من الطالب عند إكمال المقرر بنجاح أن یكون قادرا
a - المعرفة والفھم :

a.1معرفة طبیعة العمل المصرفي والتطور التاریخي للبنوك وأنواعھا في الجمھوریة الیمنیة.
a.2معرفة طبیعة نشاط البنوك التقلیدیة وھیكلھا التنظیمي ونظام معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ .
a.3  فھم الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي في البنوك

التقلیدیة والمتمثلة في نظام الحسابات الجاریة الدائنة ونظام المقاصة والحواالت واإلعتمادات المستندیة 
.  والودائع وخطابات الضمان والقروض والتسھیالت

a.4معرفة كیفیة إعداد القوائم المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك التقلیدیة .
a.5 معرفة طبیعة نشاط البنوك اإلسالمیة وھیكلھا التنظیمي ونظام معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ .
a.6 فھم الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي في البنوك

.  اإلسالمیة والمتمثلة في نظام المرابحة ونظام المضاربة، والمشاركة ، واإلجارة المنتھیة بالتملیك
a.7معرفة كیفیة إعداد القوائم المالیة  وبیان توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة.

b- المھارات الذھنیة:
b.1یستنبط الفروق بین طبیعة نشاط البنوك التقلیدیة واإلسالمیة.
b.2 المقارنة بین أنواع الحسابات الجاریة وإجراءات فتحھا.
b.3یُمیز بین المعالجة المحاسبیة للحواالت المحلیة والحواالت الخارجیة.
b.4یستنبط الفروق بین الشیكات المقبولة الدفع والشیكات المصرفیة والشیكات السیاحیة.
b.5  المقارنة بین أنواع اإلعتمادات المستندیة، كما یُمیز بین المعالجة المحاسبیة لإلعتمادات المستندیة

).التصدیر(عند اإلستیراد 
b.6  یحدد الفروق بین أنواع الودائع، كما یُمیز بین المعالجة المحاسبیة للودائع آلجل، وودائع حساب

. التوفیر
b.7 یُمیز بین المعالجة المحاسبیة لخطاب الضمان المحلیة وخطاب الضمان الخارجیة.
b.8یُمیز بین المعالجة المحاسبیة للمرابحة المحلیة والخارجیة في البنوك اإلسالمیة.
b.9 یستنبط الفروق بین مكونات القوائم المالیة وطرق توزیع األرباح في البنوك التقلیدیة والبنوك

.اإلسالمیة

C - المھارات العملیة المھنیة:
c.1 القیاس واإلفصاح المحاسبي عن العملیات المصرفیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي 

في البنوك التقلیدیة والمتمثلة في نظام الحسابات الجاریة الدائنة ، والمقاصة، والحواالت المحلیة 
، والودائع وخطابات الضمان والقروض )التصدیر(والخارجیة واإلعتمادات المستندیة عند اإلستیراد 

.والتسھیالت 
c.2 إعداد القوائم المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك التقلیدیة والمتمثلة في قائمة المركز المالي

وقائمة الدخل والتوزیع  وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیر في حقوق المساھمین واإلیضاحات المتممة 
. للقوائم المالیة

c.3 القیاس واإلفصاح المحاسبي عن العملیات المصرفیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي
.  في البنوك اإلسالمیة والمتمثلة في نظام المرابحة والمضاربة، والمشاركة ، واإلجارة المنتھیة بالتملیك

c.4  إعداد القوائم المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة والمتمثلة في قائمة المركز المالي
وقائمة الدخل والتوزیع وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیرفي حقوق المساھمین، وقائمة 

.مصادرواستخدامات أموال صندوق القرض الحسن واإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
d - المھارات العامة:
المشاركة في المناقشات الجماعیة المتعلقة ببحث بعض القضایا المحاسبیة المتعلقة بالبنوك التقلیدیة  -

.واإلسالمیة وإیجاد الحلول البناءه 
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مواءمة مخرجات التعلم باستراتیجیات التدریس والتقویم: رابعا
a : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المعارف والفھم(مواءمة مخرجات تعلم المقرر :

المعرفة والفھم/ مخرجات المقرر  استراتیجیة التدریس استراتیجیة التقویم

رصد مشاركات الطالب أثناء  -
.المحاضرة

اختبارات فصلیة -
اختبارات نھائیة -

المحاضرات -
.الحوار والمناقشة -

a.1  معرفة طبیعة العمل المصرفي
والتطور التاریخي للبنوك وأنواعھا في 

.الجمھوریة الیمنیة

a.2 معرفة طبیعة نشاط البنوك
التقلیدیة وھیكلھا التنظیمي ونظام 

.معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ

a.3 فھم الدورة المستندیة والمعالجة 
المحاسبیة لألنظمة الفرعیة في نظام 
المعلومات المحاسبي في البنوك 
التقلیدیة والمتمثلة في نظام الحسابات 
الجاریة الدائنة ونظام المقاصة 
والحواالت واإلعتمادات المستندیة 
والودائع وخطابات الضمان والقروض 

. والتسھیالت

a.4 معرفة كیفیة إعداد القوائم المالیة
وبیان توزیع األرباح في البنوك 

.التقلیدیة

a.5 معرفة طبیعة نشاط البنوك
اإلسالمیة وھیكلھا التنظیمي ونظام 

. معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ

a.6 فھم الدورة المستندیة والمعالجة
المحاسبیة لألنظمة الفرعیة في نظام 
المعلومات المحاسبي في البنوك 
اإلسالمیة والمتمثلة في نظام المرابحة 
ونظام المضاربة، والمشاركة ، 

.واإلجارة المنتھیة بالتملیك

a.7  معرفة كیفیة إعداد القوائم المالیة
وبیان توزیع األرباح في البنوك 

.اإلسالمیة

b : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات الذھنیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر                                                     :
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات الذھنیة / مخرجات المقرر
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b.1 یستنبط الفروق بین طبیعة
نشاط البنوك التقلیدیة واإلسالمیة

b.2  المقارنة بین أنواع
الحسابات الجاریة وإجراءات 

.فتحھا

b.3 یُمیز بین المعالجة المحاسبیة
للحواالت المحلیة والحواالت 

.الخارجیة

b.4 یستنبط الفروق بین الشیكات
المقبولة الدفع والشیكات 

.المصرفیة والشیكات السیاحیة

b.5 المقارنة بین أنواع
اإلعتمادات المستندیة، كما یُمیز 
بین المعالجة المحاسبیة 
لإلعتمادات المستندیة عند 

).التصدیر(اإلستیراد 

b.6 یحدد الفروق بین أنواع
الودائع، كما یُمیز بین المعالجة 
المحاسبیة للودائع آلجل، وودائع 

.حساب التوفیر

b.7 یُمیز بین المعالجة المحاسبیة
لخطاب الضمان المحلیة وخطاب 

.الضمان الخارجیة

b.8 یُمیز بین المعالجة المحاسبیة
للمرابحة المحلیة والخارجیة في 

.البنوك اإلسالمیة

b.9 یستنبط الفروق بین مكونات
القوائم المالیة وتوزیع األرباح في 
البنوك التقلیدیة والبنوك 

.اإلسالمیة

المحاضرات -
الحوار والمناقشة -

رصد مشاركات الطالب أثناء المحاضرة -

c:  باستراتیجیة التدریس والتقویم )المھارات المھنیة والعملیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:
المھارات المھنیة / مخرجات المقرر

والعملیة
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریس
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c.1 القیاس واإلفصاح المحاسبي
عن العملیات المصرفیة لألنظمة 
الفرعیة في نظام المعلومات 
المحاسبي في البنوك التقلیدیة 
والمتمثلة بنظام الحسابات 
الجاریة الدائنة ، والمقاصة، 
والحواالت المحلیة والخارجیة 
واإلعتمادات المستندیة عند 

، والودائع )التصدیر(اإلستیراد 
وخطابات الضمان والقروض 

والتسھیالت 

c.2 إعداد القوائم المالیة وبیان
توزیع األرباح في البنوك 
التقلیدیة والمتمثلة في قائمة 
المركز المالي وقائمة الدخل 
والتوزیع وقائمة التدفقات النقدیة 
وقائمة التغیر في حقوق 
المساھمین،واإلیضاحات المتممة 

للقوائم المالیة 

c.3 القیاس واإلفصاح المحاسبي
عن العملیات المصرفیة لألنظمة 
الفرعیة في نظام المعلومات 
المحاسبي في البنوك اإلسالمیة 
والمتمثلة في نظام المرابحة 
والمضاربة، والمشاركة ، 

.واإلجارة المنتھیة بالتملیك

c.4 إعداد القوائم المالیة وبیان
توزیع األرباح في البنوك 
اإلسالمیة والمتمثلة في قائمة 
المركز المالي وقائمة الدخل 
والتوزیع وقائمة التدفقات النقدیة 
وقائمة التغیرفي حقوق 
المساھمین، وقائمة 
مصادرواستخدامات أموال 
صندوق القرض الحسن، 
واإلیضاحات المتممة للقوائم 

المالیة

تقییم الواجبات والتكلیفات المنزلیة -التدریبات العملیة في المحاضرة -
.اختبارات فصلیة -
.اختبارات نھائیة -

d : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات العامة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:                                                           
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات العامة / مخرجات المقرر 6



المشاركة في المناقشات الجماعیة  -
القضایا المتعلقة ببحث بعض 

المحاسبیة المتعلقة بالبنوك 
التقلیدیة واإلسالمیة وإیجاد 

.الحلول البناءه

الحوار والمناقشة وتشجیع  -
الطالب على طرح االفكار الجدیدة 

العروض الطالبیة أثناء  -
المحاضرة

ً أثناء الممارسة  - ً أو سلبیا تقییم المھارات إیجابیا
الفعلیة لھذه المھارة

وربطھا بمخرجات التعلم ) النظریة والعملیة(موضوعات المقرر الرئیسة والفرعیة : خامساً 
.  المقصودة للمقرر مع تحدید الساعات المعتمدة لھا

مواضیع محتوى المقرر/وحدات 
 الجانب النظري والعملي                                                       

عدد األسابیعالمواضیع التفصیلیةموضوعات المقرر/ وحدات
الساعا
ت 

الفعلیة

رموز 
مخرجا

ت تعلم 
المقرر

مدخل إلى العمل المصرفي -أ

مدخل إلى نظم المعلومات  -ب
المحاسبیة في البنوك 

النقلیدیة 

تعریف البنك -
التطور التاریخي للبنوك -
أنواع البنوك-
تطور الجھاز المصرفي في الجمھوریة الیمنیة -

تعریف البنوك التقلیدیة -
طبیعة النشاط في البنوك التقلیدیة -
الھیكیل التنظیمي لبنك تقلیدي -
تعریف نظام المعلومات المحاسبي في البنوك -

التقلیدیة
مقومات نظام المعلومات المحاسبي في البنوك  -

التقلیدیة
دلیل الحسابات -

13a1,a2
b1

نظام الحسابات الجاریة -أ

نظام المقاصة -ب

أنواع الحسابات الجاریة -
إجراءات فتح الحسابات الجاري الدائن -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لمعامالت  -

الحسابات الجاریة الدائنة
كشف الحساب الجاري -
المعالجة المحاسبیة للمعامالت الخاصة -

.بالحسابات الجاریة الدائنة بالعمالت األجنبیة

قسم المقاصة في البنك المركزي -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لمعامالت  -

المقاصة في البنك التقلیدي أو اإلسالمي
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة في البنك  -

المركزي 

13a3
b2
c1
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نظام الحواالت

االنظمة الجزئیة التي تكون البنوك المحلیة  -أ
:طرفاً فیھا

نظام الحواالت الصادرة المحلیة -  
نظام الحواالت الواردة المحلیة -  
نظام الشیكات المقبولة الدفع -  
.نظام الشیكات المصرفیة المباعة -  

األنظمة الجزئیة التي تكون البنوك  -ب
:الخارجیة طرفاً فیھا

نظام الحواالت الصادرة الخارجیة -  
نظام الحواالت الواردة الخارجیة -  
نظام الشیكات المصرفیة المباعة الخارجیة -  
نظام الشیكات المصرفیة المشتراه الخارجیة -  
نظام شراء وبیع الشیكات السیاحیة-  
نظام شراء وبیع العمالت األجنبیة -  

13

a3
b3,b4
c1

نظام اإلعتمادات المستندیة

تعربف االعتماد المستندي -
أطراف االعتماد المستندي -
مستندات االعتماد المستندي -
أنواع االعتماد المستندي -
أھداف االعتماد المستندي -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

اعتماد مستندي عند االستیراد
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لسداد  -

اعتماد مستندي عند االستیراد
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لالعتماد  -

المستندي عند التصدیر

13
a3
b5
c1

نظام الودائـــــع

تعریف الودائع -
أنواع الودائع -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

حساب ودیعة ألجل
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لسحب  -

ودیعة ألجل
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

حساب توفیر
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة للسحب  -

من  حساب التوفیر

13a3
b6
c1

8



نظام خطابات الضمان

تعریف خطاب الضمان -
أطراف خطاب الضمان -
استخدامات خطابات الضمان -
أنواع خطابات الضمان -
عمولة خطابات الضمان -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لخطابات  -

الضمان بالعملة المحلیة
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لخطابات  -

الضمان بالعملة األجنبیة
انتھاء مدة صالحیة خطابات الضمان -

13
a3
b7
c1

13تحریري/ امتحان نصفي 

a1,a2,
a3

b1,b2,
b3,b4,
b5,b6,
c1

نظام القروض والتسھیالت

تعریف القروض -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لطلب  -

  الحصول على قرض
حاالت تقدیم القروض -
)الحسابات الجاریة المدینة( التسھیالت  -
إجراءات فتح الحساب الجاري المدین -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة للحسابات  -

. الجاریة المدینة

13a3
c1

إعداد وعرض القوائم المالیة 
في البنوك التقلیدیة 

أسس إعداد القوائم المالیة -
قائمة المركز المالي -
قائمة الدخل والتوزیع -
قائمة التدفقات النقدیة -
قائمة التغیر في حقوق المساھمین -
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة -

13

a4
b9
c2

مدخل إلى نظم المعلومات  -أ
المحاسبیة في البنوك 

اإلسالمیة

نظام المرابحة -ب

تعریف البنوك اإلسالمیة -
أنشطة البنوك اإلسالمیة -
نشأة البنوك اإلسالمیة  -
مصادر األموال في البنوك اإلسالمیة -
الھیكل التنظیمي للبنك اإلسالمي -
تعریف نظم المعلومات المحاسبیة في البنوك  -

اإلسالمیة
مقومات نظم المعلومات المحاسبیة في البنوك  -

اإلسالمیة
دلیل حسابات البنك اإلسالمي -

تعریف البیع -
مشروعیة الییع -
أنواع البیع -
تعریف المرابحة -
شروط المرابحة -
أنواع معامالت المرابحة -
ألجلإجراءات تنفیذ معامالت المرابحة المحلیة  -
المرابحة الخارجیة ألجلإجراءات تنفیذ معامالت  -

13a5,a6
b8
c3
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نظام المضاربة -أ

نظام المشاركة -ب

تعریف المضاربة  -
أركان المضاربة وشروطھا -
أنواع المضاربة  -
الحسابات االستثماریة في البنوك اإلسالمیة -
أنواع الودائع االستثماریة -

تعریف المشاركة   -
مشروعیة المشاركة -

أنواع الشركات
مزایا نظام المشاركة -
شروط المشاركة -
انتھاء المشاركة -
أنواع المشاركات -

13a6
c3

نظام اإلجارة المنتھیة  -أ
بالتملیك

القوائم المالیة في  -ب 
البنوك اإلسالمیة

تعریف اإلجارة النتھیة بالتملیك -
صور اإلجارة المنتھیة بالتملیك -
اإلجارة المنتھیة بالتملیكالدورة المستندیة لعملیة  -
المعالجة المحاسبیة لعملیة اإلجارة المنتھیة  -

بالتملیك

قائمة المركز المالي -
قائمة الدخل والتوزیع -
قائمة التدفقات النقدیة -
قائمة التغیر في حقوق المساھمین -
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق  -

القرض الحسن
توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة -
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة -

13

a6,a7
b9

c3,c4

1236إجمالي األسابیع والساعات

:استراتیجیة التدریس: تاسعا
.المحاضرات

التدریبات  العملیة 
المناقشة الجماعیة

التعیینات والتكلیفات:
الدرجةاألسبوعمخرجات التعلمالنشاط/التكلیفالرقم

a3,a4,a6,a7واجبات منزلیة١
c1,c2,c3,c4

2,3,4,5,6,8,9,
10,11,12

10

:تقویم التعلم: عاشرا
10



الرق
الدرجة األسبوعأنشطة التقویمم

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 
المخرجات التي یحققھا

,2,3,4,5,6,8,9واجبات منزلیة١
10,11,12

1010%a3,a4,a6,a7
c1,c2,c3,c4

٢
أثناء الفصل الدراسي الحوار والمشاركة أثناء المحاضرة

كامل
1010%a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7

b1,b2,b3,b4,b5,b6,
b7,b8,b9

a1,a2,a3%72020اختبار نصفي تحریري٣
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7

c1

جمیع مخرجات المقرر%6060نھایة الفصل الدراسياختبار نھائي٤

%100100المجموع

:تعلملمصادر ا: الحادي عشر
).اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(

) ال تزید عن مرجعین: ( المراجع الرئیسة
.، األمین للنشر والتوزیع، صنعاء"مدخل النظم -المحاسبة في البنوك التقلیدیة واإلسالمیة " ، )م٢٠٠٨(محمد علي الربیدي،  -١

المراجع المساعدة
.، جامعة الملك سعود، الریاض"المحاسبة المالیة في البنوك التجاریة" ، )١٩٨٦(عبدهللا بن محمد الفیصل،  -

)إن وجدت:    (مواد إلكترونیة وإنترنت

.الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر: الثاني عشر
:بعد الرجوع للوائح الجامعة یتم كتابة السیاسة العامة للمقرر فیما یتعلق باآلتي

الحضور والغیاب   :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشؤن الطالب ویحرم من دخول امتحان المادة % ٢٥اذا تغیب الطالب 
.النھائي


:  الحضور المتأخر

.یُمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة


: ضوابط االختبارات واالمتحانات

.حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات    :

.یسلم الطالب التكالیف في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

.یُحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد
11



االنتحال: 

.یُفصل سنھ من الدراسة

 سیاسات أخرى:

نموذج خطة المقرر الدراسي
جامعة االندلس للعلوم والتقنیة

كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة 
برنامج بكالوریوس قسم المحاسبة والمراجعة

معلومات عن مدرس المقرر:

)أسبوعیا/ ٣(  الساعات المكتبیة حمید عبدهللا علي مسواك/د االسم

الخمیس األربعاء الثالثا
ء االثنین األحد السبت - ٧٧١٣٠٩١٩١أمانة العاصمة  المكان ورقم الھاتف

hem217746@Gmail.com البرید اإللكتروني

معلومات عامة عن المقرر:

محاسبة منشأت مالیة:اسم المقرر

رمز المقرر ورقمھ:

المجموالساعات:الساعات المعتمدة للمقرر
ع عملسمنارنظري

ي
عتدریب

2-1-3
الفصل الدراسي األول -الرابع :المستوى والفصل الدراسي

٢(، )١(مبادئ المحاسبة المالیة :)إن وجدت(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر( 12



ال یوجد):إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر

برنامج المحاسبة والمراجعة:البرامج التي یتم فیھا تدریس المقرر/ البرنامج

العربیة:لغة تدریس المقرر

جامعة األندلس للعلوم -كلیة العلوم االداریة واالنسانیة : مكان تدریس المقرر
والتقنیة

المقرر الدراسيوصف  :

یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة العمل المصرفي والتطور التاریخي للبنوك وأنواعھا ، وكذلك  

نظام المعلومات المحاسبي في البنوك التلقیدیة وما یحتویھ من أنظمة فرعیة تتمثل في نظام الحسابات 

الجاریة الدائنة، ونظام المقاصة، والحواالت، واإلعتمادات المستندیة، والودائع، وخطابات الضمان، 

والقروض والتسھیالت، باإلضافة إلى إعداد القوائم المالیة في البنوك التقلیدیة، كما یھدف ھذا المقرر 

إلى التعرف على نظام المعلومات المحاسبي في البنوك اإلسالمیة وما یحتویھ من أنظمة فرعیة تتمثل في 

نظام المرابحة، ونظام المضاربة، والمشاركة، واإلجارة المنتھیة بالتملیك، باإلضافة إلى إعداد القوائم 

.المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة

مخرجات التعلم المقصودة للمقرر:

13



.معرفة طبیعة العمل المصرفي والتطور التاریخي للبنوك وأنواعھا في الجمھوریة الیمنیة -١

.معرفة طبیعة نشاط البنوك التقلیدیة وھیكلھا التنظیمي ونظام معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ -٢

القیاس واإلفصاح المحاسبي عن العملیات المصرفیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي  -٣
في البنوك التقلیدیة والمتمثلة في نظام الحسابات الجاریة الدائنة ، والمقاصة، والحواالت المحلیة 

، والودائع، وخطابات الضمان، والقروض )التصدیر(والخارجیة واإلعتمادات المستندیة عند اإلستیراد 
.والتسھیالت 

إعداد القوائم المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك التقلیدیة والمتمثلة في قائمة المركز المالي،  -٤
وقائمة الدخل والتوزیع ، وقائمة التدفقات النقدیة، وقائمة التغیر في حقوق المساھمین، واإلیضاحات 

.المتممة للقوائم المالیة

. معرفة طبیعة نشاط البنوك اإلسالمیة وھیكلھا التنظیمي ونظام معلوماتھا المحاسبي ومقوماتھ -٥

القیاس واإلفصاح المحاسبي عن العملیات المصرفیة لألنظمة الفرعیة في نظام المعلومات المحاسبي  -٦
.  في البنوك اإلسالمیة والمتمثلة في نظام المرابحة والمضاربة، والمشاركة ، واإلجارة المنتھیة بالتملیك

إعداد القوائم المالیة وبیان توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة والمتمثلة في قائمة المركز المالي  -٧
وقائمة الدخل والتوزیع وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیرفي حقوق المساھمین، وقائمة 

.مصادرواستخدامات أموال صندوق القرض الحسن واإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

محتوى المقرر
 الجانب النظري 

األسبوعالمواضیع التفصیلیةموضوعات المقرر/ وحدات
الساعا
ت 

الفعلیة
مدخل إلى العمل المصرفي -أ

مدخل إلى نظم المعلومات  -ب
المحاسبیة في البنوك 

النقلیدیة 

تعریف البنك -
التطور التاریخي للبنوك -
أنواع البنوك-
تطور الجھاز المصرفي في الجمھوریة الیمنیة -

تعریف البنوك التقلیدیة -
طبیعة النشاط في البنوك التقلیدیة -
الھیكیل التنظیمي لبنك تقلیدي -
تعریف نظام المعلومات المحاسبي في البنوك -

التقلیدیة
مقومات نظام المعلومات المحاسبي في البنوك  -

التقلیدیة
دلیل الحسابات -

13
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نظام الحسابات الجاریة -أ

نظام المقاصة -ب

أنواع الحسابات الجاریة -
إجراءات فتح الحسابات الجاري الدائن -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لمعامالت  -

الحسابات الجاریة الدائنة
كشف الحساب الجاري -
المعالجة المحاسبیة للمعامالت الخاصة -

.بالحسابات الجاریة الدائنة بالعمالت األجنبیة

قسم المقاصة في البنك المركزي -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لمعامالت  -

المقاصة في البنك التقلیدي أو اإلسالمي
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة في البنك  -

المركزي 

23

نظام الحواالت

االنظمة الجزئیة التي تكون البنوك المحلیة  -أ
:طرفاً فیھا

نظام الحواالت الصادرة المحلیة -  
نظام الحواالت الواردة المحلیة -  
نظام الشیكات المقبولة الدفع -  
.نظام الشیكات المصرفیة المباعة -  

األنظمة الجزئیة التي تكون البنوك  -ب
:الخارجیة طرفاً فیھا

نظام الحواالت الصادرة الخارجیة -  
نظام الحواالت الواردة الخارجیة -  
نظام الشیكات المصرفیة المباعة الخارجیة -  
نظام الشیكات المصرفیة المشتراه الخارجیة -  
نظام شراء وبیع الشیكات السیاحیة-  
نظام شراء وبیع العمالت األجنبیة -  

33

نظام اإلعتمادات المستندیة

تعربف االعتماد المستندي -
أطراف االعتماد المستندي -
مستندات االعتماد المستندي -
أنواع االعتماد المستندي -
أھداف االعتماد المستندي -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

اعتماد مستندي عند االستیراد
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لسداد  -

اعتماد مستندي عند االستیراد
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لالعتماد  -

المستندي عند التصدیر

43
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نظام الودائـــــع

تعریف الودائع -
أنواع الودائع -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

حساب ودیعة ألجل
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لسحب  -

ودیعة ألجل
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لفتح  -

حساب توفیر
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة للسحب  -

من  حساب التوفیر

53

نظام خطابات الضمان

تعریف خطاب الضمان -
أطراف خطاب الضمان -
استخدامات خطابات الضمان -
أنواع خطابات الضمان -
عمولة خطابات الضمان -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لخطابات  -

الضمان بالعملة المحلیة
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لخطابات  -

الضمان بالعملة األجنبیة
انتھاء مدة صالحیة خطابات الضمان -

63

73تحریري/ امتحان نصفي 

نظام القروض والتسھیالت

تعریف القروض -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لطلب  -

  الحصول على قرض
حاالت تقدیم القروض -
)الحسابات الجاریة المدینة( التسھیالت  -
إجراءات فتح الحساب الجاري المدین -
الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة للحسابات  -

الجاریة المدینة 

83

إعداد وعرض القوائم المالیة 
في البنوك التقلیدیة 

أسس إعداد القوائم المالیة -
قائمة المركز المالي -
قائمة الدخل والتوزیع -
قائمة التدفقات النقدیة -
قائمة التغیر في حقوق المساھمین -
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة -

93
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مدخل إلى نظم المعلومات  -أ
المحاسبیة في البنوك 

اإلسالمیة

نظام المرابحة -ب

تعریف البنوك اإلسالمیة -
أنشطة البنوك اإلسالمیة -
نشأة البنوك اإلسالمیة  -
مصادر األموال في البنوك اإلسالمیة -
الھیكل التنظیمي للبنك اإلسالمي -
تعریف نظم المعلومات المحاسبیة في البنوك  -

اإلسالمیة
مقومات نظم المعلومات المحاسبیة في البنوك  -

اإلسالمیة
دلیل حسابات البنك اإلسالمي -

تعریف البیع -
مشروعیة الییع -
أنواع البیع -
تعریف المرابحة -
شروط المرابحة -
أنواع معامالت المرابحة -
ألجلإجراءات تنفیذ معامالت المرابحة المحلیة  -
المرابحة الخارجیة ألجلإجراءات تنفیذ معامالت  -

103

نظام المضاربة -أ

نظام المشاركة -ب

تعریف المضاربة  -
أركان المضاربة وشروطھا -
أنواع المضاربة  -
الحسابات االستثماریة في البنوك اإلسالمیة -
أنواع الودائع االستثماریة -

تعریف المشاركة   -
مشروعیة المشاركة -

أنواع الشركات
مزایا نظام المشاركة -
شروط المشاركة -
انتھاء المشاركة -
أنواع المشاركات -

113

نظام اإلجارة المنتھیة  -أ
بالتملیك

القوائم المالیة في  -ب 
البنوك اإلسالمیة

تعریف اإلجارة النتھیة بالتملیك -
صور اإلجارة المنتھیة بالتملیك -
اإلجارة المنتھیة بالتملیكالدورة المستندیة لعملیة  -
المعالجة المحاسبیة لعملیة اإلجارة المنتھیة  -

بالتملیك

قائمة المركز المالي -
قائمة الدخل والتوزیع -
قائمة التدفقات النقدیة -
قائمة التغیر في حقوق المساھمین -
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق  -

القرض الحسن
توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة -
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة -
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استراتیجیة التدریس

المحاضرات -١
التدریبات العملیة -٢
المناقشة الجماعیة -٣

 المھام/ التكلیفات:

)إن وجدت(الدرجة األسبوعالنشاط/التكلیفالرقم

١
2,3,4,5,6,8,9واجبات منزلیة

10,11,12
10

:تقویم التعلم

الرق
/ موعد التقویم موضوعات التقویمم

الدرجة االسبوع

الوزن النسبي 
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 

١
2,3,4,5,6,8,9واجبات منزلیة

10,11,12

1010%

أثناء الفصل الدراسي المشاركة أثناء المحاضرة٢
كامل

1010%

%72020اختبار نصفي تحریري٣

%6060نھایة الفصل الدراسياختبار نھائي٤

100%100المجموع٥

مصادر التعلم:

-  ،األمین للنشر والتوزیع، "مدخل النظم -المحاسبة في البنوك التقلیدیة واإلسالمیة " ، )م٢٠٠٨(محمد علي الربیدي ،
.صنعاء

 
المراجع المساعدة  :

-  ،جامعة الملك سعود، الریاض"المحاسبة المالیة في البنوك التجاریة" ، )١٩٨٦(عبدهللا بن محمد الفیصل ،.

الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر:
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الحضور والغیاب  :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشئون الطالب ویُحرم من دخول امتحان المادة %) ٢٥(إذا تغیب الطالب 
.  النھائي

الحضور المتأخر:

.  یُمنع الطالب من دخول المحاضرة إذا تكرر حضوره المتأخر أكثر من مرة

ضوابط االختبارات واالمتحانات :

حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات :

.   یسلم الطالب التكالیف في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

یُحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد

االنتحال:

 یُفصل سنة من الدراسة

 سیاسات أخرى:
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