
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 مالية منشآتة ي: محاسبرأسمواصفات المقرر الد
 

I. ات العامة عن المقرر:المعلوم 

 مالية منشآتمحاسبة  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالمستوى الرابع/ الفصل  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 (محاسبة مالية )ب

6.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:وجدت
 

7.  
البرنامج / البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

 انتظام ة في البرنامج:رأسالد أسلوب  .10

 عة صنعاءكلية التجارة واالقتصاد/ جام مكان تدريس المقرر:  .11

 عمر بامشموس أحمدد. عبدهللا  اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 د. فضل عبيدان راجعه:  .13

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. :وصف المقرر 

المالية، ويتناول هذا  منشبتتال في محاسببة زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
ية باسبببببتمدام مدمل النظم حيت قسبببببمت المعلومات سببببب مالتقليدية والبنو  اإلالمقرر المحاسببببببة في البنو  

ينها الفرعية والجزئية بشبببكل متكامل فيما ب نظمةية إلى العديد من األسببب مالمحاسببببية في البنو  التقليدية واإل
الودائا  يل هذهها الممتلفة وإعادة تشبب أنواعلتحقيق األهداف التي تسببعى لها البنو  من م ل تجميا الودائا ب

باسبببببببتفمارها في مجاالت عديدة وتقديم المدمات المصبببببببرفية، ومصبببببببق باب كامل من هذا المقرر لنظم 
ية  مسببالفكري للمحاسبببة في البنو  اإل طارية من م ل عرض اإلسبب مالمعلومات المحاسبببية في البنو  اإل

 ركة واإلجارة المنتهية بالتملي .ية البديلة كالمرابحة والمضاربة والمشاس مكما تم عرض الصيغ اإل
 مينأبوالق الت إصببدارات ءإجرامن شببرل لطبيعة النشبباط و أمينكما تناول المقرر المحاسبببة في شببركات الت

 للقانون وفقا   أمينوعرض القوائم المالية لشركات الت أمينات دفا التعويضات وعمليات إعادة التءإجراوكذل  
 والمعايير.

III. ودة للمقرر:مخرجات التعلم المقص 

 ة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a:المعرفة والفهم : 

a1. ها.أنواعوالتطور التاريمي لها و أمينيظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنو  وشركات الت 
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a2. والدورات  نأميالتشركات ية، وس ميشرل كافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية، والبنو  اإل
 المستندية الماصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.

a3.  أمينالقوائم المالية للبنو  وشركات الت إعدادات ءإجرايوضح . 
b:المهارات الذهنية : 
b1. أمينيحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنو  وشركات الت. 
b2. كافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية، يستنبط المعالجات المحاسبية والدورات المستندية ل

 . أمينية، وشركات التس موالبنو  اإل
b3. أمينيحلل القوائم المالية للبنو  وشركات الت. 
c:المهارات المهنية والعملية : 
c1. نو  بينفذ المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية، وال

 . أمينشركات التية، وس ماإل
c2. أمينيعد القوائم المالية للبنو  وشركات الت. 
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1. ة فريق المهام المكلف بها.إداريشار  في فرق العمل و 
d2.   يستمدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات المستندية والمعالجات المحاسبية في البنو

 .أمينلتوشركات ا

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
ر والتطو أمينيظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنوك وشركات الت

 ها.أنواعالتاريخي لها و
A1 

a.2 
نو  و  التقليدية، والبيشرل كافة المعام ت المالية الماصة بالبن

والدورات المستندية الماصة بكل  أمينية، وشركات التس ماإل
 نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.

A2 

A3  أمينالقوائم المالية للبنوك وشركات الت إعدادات ءإجرايوضح.  A3 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 أمينالت يحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات. B2 

b.2 
يستنبط المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة 

ية، المسالمعامالت المالية الخاصة بالبنوك التقليدية، والبنوك اإل
 . أمينوشركات الت

B2 

b.3 أمينيحلل القوائم المالية للبنوك وشركات الت. B3 

 c:المهارات المهنية والعملية : 

c.1 
المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت  ينفذ المعالجات

كات ية، وشرسالمالمالية الخاصة بالبنوك التقليدية، والبنوك اإل
 . أمينالت

C1 

c.2 أمينيعد القوائم المالية للبنوك وشركات الت. C2 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 يشارك في فرق العمل، ويدير فرق المهام المكلف بها. D1 
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d.2 
يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات 

 .مينأالمستندية والمعالجات المحاسبية في البنوك وشركات الت
D3 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم:

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

a  مخرجات المقرر / المعرفة
 والفهم

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

  a1 يظهر المعرفة والفهم
 أمينبمفهوم البنوك وشركات الت

 ها.أنواعوالتطور التاريخي لها و

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرض تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 شةتقييم الحوار والمناق 
 تقييم العروض التقديمية 

a2  يشرل كافة المعام ت المالية
الماصة بالبنو  التقليدية، والبنو  

 أمينية، وشركات التس ماإل
والدورات المستندية الماصة بكل 
نظام والمعالجة المحاسبية لكل 

 نظام.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرض تقديمي بور

 بوينت

 هائية(.االختبارات )النصفية والن 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

a3  القوائم  إعدادات ءإجرايوضح
 .أمينالمالية للبنوك وشركات الت

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرض تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

 

 مة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثانيا: مواء

b  مخرجات المقرر/ المهارات
 الذهنية

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

b1.  يحلل كافة العمليات التي
تقوم بها البنوك وشركات 

 .أمينالت
 

  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم التكاليف والواجبات 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

b2.  يستنبط المعالجات
المحاسبية والدورات 
المستندية لكافة المعامالت 
المالية الخاصة بالبنوك 

، يةس موالبنو  اإلالتقليدية 
 . أمينشركات التو

  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم التكاليف والواجبات 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

b3.  يحلل القوائم المالية للبنوك
 .نأميوشركات الت

  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم التكاليف والواجبات 
 تقييم العروض التقديمية 
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 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 رفع تقارير 

 

 لية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعم

c  مخرجات المقرر/ المهارات
 المهنية والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1.  ينفذ المعالجات المحاسبية
والدورات المستندية لكافة 
المعامالت المالية الخاصة 

و  والبنبالبنوك التقليدية، 
شركات ية، وس ماإل
 . أمينالت

 تالمحاضرا 
 الحوار والمناقشات 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 التكاليف والواجبات. 
 التعلم التعاوني 

  ،االختبارات )النصفية والنهائية
 حاالت عملية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم التكاليف والواجبات 

c2.  يعد القوائم المالية للبنوك
 .أمينوشركات الت

 المحاضرات 
 لحوار والمناقشاتا 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 التكاليف والواجبات. 
 التعلم التعاوني 

  ،االختبارات )النصفية والنهائية
 حاالت عملية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم التكاليف والواجبات 

 

 اتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستر

d  مخرجات المقرر / المهارات
 العامة

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1.  يشارك في فرق العمل
ة فريق المهام المكلف إدارو

 بها.

  ،التعلم الذاتي
 والتكاليف. 

 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
  الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف والواجبات 

 لحوار والمناقشةتقييم ا 

d2.  يستخدم أجهزة الحاسوب
والبرامج المتاحة في 
الدورات المستندية 
والمعالجات المحاسبية في 

 .أمينالبنوك وشركات الت

  ،التعلم الذاتي
 والتكاليف. 

 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
  الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم الحوار والمناقشة 

 

V. تابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم تحديد وك
 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال: الجانب النظري: 

 الرقم
 وحدات/ موضوعات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 عليةالف

مخرجات تعلم 
 المقرر
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1 

مدخل إلى العمل 
  - المصرفي

مدخل إلى نظم  -
 المعلومات المحاسبية

- 
 -                         مقدمة

 تعريف البنك
التطور التاريخي للبنوك -  
البنوك أنواع -  
تطور الجهاز المصرفي في  -

 الجمهورية اليمنية
تعريف البنوك التقليدية -  
في البنوك  طبيعة النشاط -

 التقليدية 
الهيكل التنظيمي للبنوك -

 التقليدية

1 3 a1, b1, d1 

2 
نظام الحسابات الجارية 

 الدائنة 

مقدمة -  
الحسابات الجارية أنواع -  
ات فتح الحساب الجاري ءإجرا -

 الدائن
الدورة المستندية والمعالجة  -

 المحاسبية للحسابات الجارية
تمارين -  

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2 

 نظام المقاصة 3

مقدمة -  
قسم المقاصة في البنك  -

 المركزي
الدورة المستندية والمعالجة  -

 المحاسبية لمعامالت المقاصة 
الدورة المستندية والمعالجة  -

 المحاسبية في البنك المركزي

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2  

 نظام الحواالت  4

مقدمة -  
ة الحواالت الصادرة المحلي -

 والخارجية
الحواالت الواردة المحلية  -

 والخارجية
الشيكات المقبولة الدفع -  
الشيكات المصرفية المباعة -  
شراء وبيع الشيكات السياحية -  
ة جنبيشراء وبيع العمالت األ -  
تمارين -  

2 6 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2  

5 
نظام االعتمادات  

 المستندية

مقدمة -  
تنديتعريف االعتماد المس -  
أطراف االعتماد المستندي -  
مستندات االعتماد المستندي -  
االعتماد المستندي أنواع -  

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2 
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أهداف االعتماد المستندي -  
الدورة المستندية والمعالجة  -

المحاسبية لفتح وسداد اعتماد 
 مستندي عند االستيراد

الدورة المستندية والمعالجة  -
المحاسبية لالعتمادات 

صديرالمستندية عند الت  
تمارين -  

 نظام الودائع 6

مقدمة -  
تعريف الودائع -  
الودائع أنواع -  
الدورة المستندية والمعالجة  -

المحاسبية لفتح حساب وديعة 
 ألجل

الدورة المستندية والمعالجة  -
 المحاسبية لسحب وديعة ألجل 

الدورة المستندية والمعالجة  -
حساب توفير المحاسبية لفتح  

الدورة المستندية والمعالجة  -
 المحاسبية لفتح حساب توفير

الدورة المستندية والمعالجة  -
المحاسبية للسحب من حساب 

 التوفير
تمارين -  

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2  

 نظام خطابات الضمان 7

مقدمة -  
أطراف خطابات الضمان -  
استخدامات خطابات الضمان -  
ت الضمانخطابا أنواع -  
الدورة المستندية والمعالجة  -

 المحاسبية لخطابات الضمان
انتهاء مدة صالحية خطابات  -

 الضمان
تمارين -  

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2 

8 
نظام القروض 

 والتسهيالت

مقدمة -  
تعريف القروض -  
الدورة المستندية والمعالجة  -

المحاسبية لطلب الحصول على 
 قرض

لقروضحاالت تقديم ا -  
التسهيالت )الحسابات الجارية  -

 المدينة(

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ات فتح الحساب الجاري ءإجرا -
 المدين

الدورة المستندية والمعالجة  -
 المحاسبية 

 للحسابات الجارية المدينة
تمارين -  

9 
وعرض القوائم  إعداد

المالية في البنوك 
 التقليدية

مقدمة -  
ئم الماليةالقوا إعدادأسس  -  
قائمة المركز المالي -  
قائمة الدخل الشامل -  
قائمة التدفقات النقدية  -  
قائمة التغير في حقوق  -

ينأهمالمس  
تمارين -  

1 3 
a2, b1, 

b2, c1, d1, 
d2 

 نظام المرابحة 10

مقدمة -  
تعريف المرابحة -  
شروط المرابحة-  

معامالت المرابحة أنواع  
ات تنفيذ معامالت ءإجرا
ابحة المحلية ألجل المر  

تمارين -  

1 3 
a2, b1, 
d1, d2 

11 

طبيعة النشاط في 
أمينشركات الت  

نظم المعلومات 
المحاسبية لفروع 

أمينالت  
 

مقدمة -  
  أمينتعريف الت - 

   - أمينتصنيف الت 
طبيعة النشاط في شركات  -

  أمينالت
اإلشراف والرقابة على  -

أمينشركات الت   
كات الهيكل التنظيمي لشر 

أمينالت -  
نظم المعلومات المحاسبية في  -

  أمينشركات الت
الدورة المستندية والمعالجة  -

وثائق  صدارالمحاسبية إل
الدورة المستندية  -       أمينالت

والمعالجة المحاسبية 
 للتعويضات 

المعالجة المحاسبية  -
 لالحتياطات الفنية

  أمينعمولة وكالء الت-
باشر الم أمينمصروفات الت -  

2 6 
A2, a3,b1, 
b4, b3, c2, 

d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 
 

 

VII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 على البنوك التقليدية األولالواجب  1
a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 
 درجتان الخامس

 الواجب الثاني على البنوك التقليدية 2
a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 
 درجتان العاشر 

وعرض  إعداد الواجب الثالث: 3
 القوائم المالية في البنوك التقليدية

a1, a2, b1, b2, 
c1, d1, d2 

 درجتان الحادي عشر

الواجب الرابع: نظام المرابحة في  4
 يةسالمالبنوك اإل

a1, a2, b1, c2, 
d1, d2 

 درجتان الثاني عشر

  - 
 تمارين                         

أمينعمليات إعادة الت 12  

مقدمة -  
أمينتعريف إعادة الت -  
أمينأطراف عملية إعادة الت -  
أمينية إعادة التأهم-  
أمينطرائق إعادة الت -  
 أمينطبيعة عمليات إعادة الت -

ة الصادر ومعالجتها المحاسبي  
 أمينطبيعة عمليات إعادة الت -

 الواردة ومعالجتها المحاسبية
تمارين -  

1 3 
a3, b1, b2 
b3 c2, d1, 

d2 
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VI. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات.2

 ات الحالة.رأس. د3

 . المهام والتكاليف.4

 . العصف الذهني.5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي.7



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 أمينالواجب الخامس: شركات الت 5
a1, a2, b1, b2, 

c2, d1, d2 
 درجتان الخامس عشر

 الحوار والمناقشة 6
a1, a2, a3, b1, 

b2, b3, c1, c2, d1, 
d2 

 ً  10 أسبوعيا

 درجة 20 المجموع

 

 
  

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقويمأنشط
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 التكاليف والواجبات
نهاية كل  في

 موضوع عملي
20 20% 

a1, a2, a3, , b1, 
b2, b3, c1, c2 , 

d1, d2 

 جميع المخرجات %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل

 جميع المخرجات %60 60 السادس عشر االختبار النهائي

  %100 100 المجموع



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

IX. :مصادر التعلم 

 

 : المراجع الرئيسة

 م المحاسبة في البنوك التقليدية2008، الطبعة السادسة، أحمدبدهللا الربيدي، محمد علي، بامشموس، ع .1
 الجمهورية اليمنية. -للنشر والتوزيع صنعاء  مينمركز األية مدخل النظم سالمواإل

 مينمدخل النظم، مركز األ – أمينم، المحاسبة في شركات الت2009الربيدي، محمد علي، وآخرين،  .2
  رية اليمنية. الجمهو –للنشر والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة

البنو   –م، محاسبة المؤسسات المالية 2009ه لي، محمد جمال علي، شحادة، عبد الرزاق،  .1
 األردن. –، دار المناهج للنشر والتوزيا، عمان أمينالتجارية وشركات الت

ار ، دأمينركات التالبنو  التجارية ش - المالية منشتتم، المحاسبة في ال2008سرايا، السيد محمد،  .2
 جمهورية مصر العربية. –المطبوعات الجامعية، القاهرة 

 ية وإنترنت:  )إن وجدت(إلكترونمواد 

 

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد ال ياب وكيفيته ونسبته، ومتى  :سياسة حضور الفعاليات التعليمية  .1
 يعد الطالب محروما  من المقرر

يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأمر الطالب عن حضور الفعاليات الحضور المتأخر:   .2
 التعليمية.

عة وتوصيف السياسة المتب تحديد السياسات المتبعة في حاالت ال ياب عن االمتحان ضوابط االمتحان:  .3
 في حاالت تأمر الطالب عن االمتحان.

تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأمير تسليم التكاليف والمشاريا ومتى يجب التعيينات والمشاريع:   .4
 ..ستاذأن تسلم إلى األ

ة من بأي طريقتحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت ال ش إما في االمتحانات أو في التكاليف  الغش:  .5
 طرائق ال ش.

 ات المتبعة في حالة حدوفه.ءجرايحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلاالنتحال:   .6

 مفل استمدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات..... الخ آمرىأي سياسات : آخرىسياسات   .7

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 مالية منشآتي: محاسبة رأسخطة المقرر الد
 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3) ساعات المكتبيةال

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

يلكترونالبريد اإل         

II. :المعلومات العامة عن المقرر 

 المالية منشآتمحاسبة ال :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 يجمالاإل يبتدر عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالمستوى الرابع/ الفصل  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 محاسبة ب

6.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:وجدت
 

7.  
البرنامج / البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 بكالوريوس محاسبة

 العربية لمقرر:لغة تدريس ا  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

 انتظام ة في البرنامج:رأسالد أسلوب  .10

 كلية التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدريس المقرر:  .11

 عمر بامشموس أحمدد. عبدهللا  اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 د. فضل عبيدان راجعه:  .13

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

III. :وصف المقرر 

المالية، ويتناول هذا  منشبتتال في محاسببة زمةذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأليهدف ه
ية باسبببببتمدام مدمل النظم حيت قسبببببمت المعلومات سببببب مالمقرر المحاسببببببة في البنو  التقليدية والبنو  اإل

ما بينها والجزئية بشبببكل متكامل في الفرعية نظمةية إلى العديد من األسببب مالمحاسببببية في البنو  التقليدية واإل
 ها الممتلفة وإعادة تشبب يل هذه الودائاأنواعلتحقيق األهداف التي تسببعى لها البنو  من م ل تجميا الودائا ب

باسبببببببتفمارها في مجاالت عديدة وتقديم المدمات المصبببببببرفية، ومصبببببببق باب كامل من هذا المقرر لنظم 
ية  مسببالفكري للمحاسبببة في البنو  اإل طارية من م ل عرض اإلسبب مالمعلومات المحاسبببية في البنو  اإل

 ية البديلة كالمرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة المنتهية بالتملي .س مكما تم عرض الصيغ اإل



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

 مينأبوالق الت إصبدارات ءإجرامن شبرل لطبيعة النشباط و أمينكما يتناول المقرر المحاسببة في شبركات الت
 للقانون وفقا   أمينوعرض القوائم المالية لشركات الت أمينات دفا التعويضات وعمليات إعادة التءإجراوكذل  

 والمعايير.

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a:المعرفة والفهم : 

a1. ها.أنواعوالتطور التاريمي لها و أمينالت يظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنو  وشركات 

a2. والدورات  .نأميشركات التية، وس ميشرل كافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية، والبنو  اإل
    المستندية الماصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.

a3.  أمينالقوائم المالية للبنو  وشركات الت إعدادات ءإجرايحدد . 
b:المهارات الذهنية : 
b1. أمينيحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنو  وشركات الت. 
b2.   ،يستنبط المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية

 . أمينشركات التية، وس موالبنو  اإل
b3. أمينيحلل القوائم المالية للبنو  وشركات الت. 
c: :المهارات المهنية والعملية 
c1.   ينفذ المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعام ت المالية الماصة بالبنو  التقليدية،  والبنو

  .أمينشركات التية، وس ماإل
c2. أمينيعد القوائم المالية للبنو  وشركات الت. 
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1. ة فريق المهام المكلف بها.ارإديشار  في فرق العمل و 
d2.   يستمدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات المستندية والمعالجات المحاسبية في البنو

 .أمينوشركات الت

V. :محتوى المقرر 

 :أوالً: الجانب النظري

 الرقم
 وحدات/ موضوعات

 المقرر
 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 
 الفعلية

1 

ل إلى العمل مدخ
  - المصرفي

مدخل إلى نظم  -
 المعلومات المحاسبية

  مقدمة -
 تعريف البنك -
 التطور التاريخي للبنوك -
 البنوك أنواع -
تطور الجهاز المصرفي في الجمهورية  -

 اليمنية
 تعريف البنوك التقليدية -
 طبيعة النشاط في البنوك التقليدية  -
 ديةالهيكل التنظيمي للبنوك التقلي -

W1 3 

2 
نظام الحسابات 
 الجارية الدائنة 

مقدمة -  
الحسابات الجارية أنواع -  

W2 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ات فتح الحساب الجاري الدائنءإجرا -  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 للحسابات الجارية
تمارين -  

 نظام المقاصة 3

مقدمة -  
قسم المقاصة في البنك المركزي -  
المعالجة المحاسبية الدورة المستندية و -

 لمعامالت المقاصة 
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 في البنك المركزي

W3 3 

 نظام الحواالت  4

مقدمة -  
الحواالت الصادرة المحلية والخارجية -  
الحواالت الواردة المحلية والخارجية -  
الشيكات المقبولة الدفع -  
الشيكات المصرفية المباعة -  
وبيع الشيكات السياحية شراء -  
ة جنبيشراء وبيع العمالت األ -  
تمارين -  

W4+w5 6 

5 
نظام االعتمادات  

 المستندية

مقدمة -  
تعريف االعتماد المستندي -  
أطراف االعتماد المستندي -  
مستندات االعتماد المستندي -  
االعتماد المستندي أنواع -  
أهداف االعتماد المستندي -  
ية والمعالجة المحاسبية الدورة المستند -

 لفتح وسداد اعتماد مستندي عند االستيراد
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لالعتمادات المستندية عند التصدير
تمارين -  

W6 3 

 نظام الودائع 6

مقدمة -  
تعريف الودائع -  
الودائع أنواع -  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

عة ألجللفتح حساب ودي  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لسحب وديعة ألجل 
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لفتح حساب توفير
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لفتح حساب توفير

W7 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -
 للسحب من حساب التوفير

تمارين -  

7 
ان منتصف امتح

 الفصل
 W8 3 

 نظام خطابات الضمان 8

مقدمة -  
أطراف خطابات الضمان -  
استخدامات خطابات الضمان -  
خطابات الضمان أنواع -  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لخطابات الضمان
انتهاء مدة صالحية خطابات الضمان -  
تمارين -  

W9 3 

9 
نظام القروض 

 والتسهيالت

مقدمة -  
تعريف القروض -  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 لطلب الحصول على قرض
حاالت تقديم القروض -  
التسهيالت )الحسابات الجارية المدينة( -  
ات فتح الحساب الجاري المدينءإجرا -  
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -  

 للحسابات الجارية المدينة
تمارين -  

W10 3 

10 
وعرض القوائم  دادإع

المالية في البنوك 
 التقليدية

مقدمة -  
القوائم المالية إعدادأسس  -  
قائمة المركز المالي -  
قائمة الدخل الشامل -  
قائمة التدفقات النقدية  -  
ينأهمقائمة التغير في حقوق المس -  
تمارين -  

W11 3 

 نظام المرابحة 11

مقدمة -  
تعريف المرابحة -  
شروط المرابحة-  

معامالت المرابحة أنواع  
ات تنفيذ معامالت المرابحة المحلية ءإجرا

 ألجل 
تمارين -  

W12 3 

12 
طبيعة النشاط في 

أمينشركات الت  

مقدمة -  
  أمينتعريف الت - 

   - أمينتصنيف الت 
  أمينطبيعة النشاط في شركات الت -

W13+w14 6 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

  

نظم المعلومات 
المحاسبية لفروع 

أمينالت  
 

أمينشركات الت اإلشراف والرقابة على -   
أمينالهيكل التنظيمي لشركات الت  -  
نظم المعلومات المحاسبية في شركات  -

  أمينالت
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -
                 أمينوثائق الت صدارإل
الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 للتعويضات 
يةالمعالجة المحاسبية لالحتياطات الفن -  
  أمينعمولة وكالء الت-
المباشر  أمينمصروفات الت -  
تمارين                          -    

أمينعمليات إعادة الت 13  

مقدمة -  
أمينتعريف إعادة الت -  
أمينأطراف عملية إعادة الت -  
أمينية إعادة التأهم-  
أمينطرائق إعادة الت -  
ادر الص أمينطبيعة عمليات إعادة الت -

 ومعالجتها المحاسبية 
الواردة  أمينطبيعة عمليات إعادة الت -

 ومعالجتها المحاسبية
تمارين -  

W15 3 

 W16 3  االمتحان النهائي 14

 48     16 ي األسابيع والساعاتإجمال



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

 

 

II. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

VI. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات.2

 ات الحالة.رأس. د3

 تكاليف.. المهام وال4

 . العصف الذهني.5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي.7

VII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 درجتان الخامس على البنوك التقليدية األولالواجب  1

 درجتان العاشر  الواجب الثاني على البنوك التقليدية 2

عرض القوائم المالية في البنوك و إعداد الواجب الثالث: 3
 التقليدية

 درجتان الحادي عشر

 درجتان الثاني عشر يةسالمالواجب الرابع: نظام المرابحة في البنوك اإل 4

 درجتان الخامس عشر أمينالواجب الخامس: شركات الت 5

ً  الحوار والمناقشة 6  10 أسبوعيا

 درجة 20 المجموع

I. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويمة أنشط الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة التقويم 

  النهائي

 التكاليف والواجبات 1
في نهاية كل موضوع 

 عملي
20 20% 

 %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائي 3

 %100 100 المجموع



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 م، المحاسبة في البنو  التقليدية 2008، الطبعة السادسة أحمدي، بامشموس، عبدهللا الربيدي، محمد عل
 الجمهورية اليمنية.   –للنشر والتوزيا، صنعاء  مينمدمل النظم، مركز األ –ية س مواإل

  ،مدمل النظم، مركز  – أمينم، المحاسبة في شركات الت2009الربيدي، محمد علي، وآمرين
 الجمهورية اليمنية. –زيا، صنعاء للنشر والتو ميناأل

 المراجع المساعدة: .2

  ،البنو   –م، محاسبة المؤسسات المالية 2009ه لي، محمد جمال علي، شحادة، عبد الرزاق
 األردن. –، دار المناهج للنشر والتوزيا، عمان أمينالتجارية وشركات الت

  ،ار ، دأمينالبنو  التجارية شركات الت:  المالية منشتتم، المحاسبة في ال2008سرايا، السيد محمد
 جمهورية مصر العربية. –المطبوعات الجامعية ، القاهرة 

 )إن وجدت(ية وإنترنت:    إلكترونمواد  .3

 

III. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد ال ياب وكيفيته ونسبته، ومتى  لفعاليات التعليمية:سياسة حضور ا  .1
 يعد الطالب محروما  من المقرر

يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأمر الطالب عن حضور الفعاليات الحضور المتأخر:   .2
 التعليمية

ل ياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة تحديد السياسات المتبعة في حاالت ا ضوابط االمتحان:  .3
 في حاالت تأمر الطالب عن االمتحان.

تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأمير تسليم التكاليف والمشاريا ومتى يجب التعيينات والمشاريع:   .4
 .ستاذأن تسلم إلى األ

 أو في التكاليف بأي طريقة من تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت ال ش إما في االمتحانات الغش:  .5
 طرائق ال ش.

 .ات المتبعة في حالة حدوفهءجرايحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلاالنتحال:   .6

 مفل استمدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات..... الخ آمرىأي سياسات : آخرىسياسات   .7

 


