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 مالية واصفات المقرر الدراسي: محاسبة منشآت  م

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 محاسبة منشآت مالية  : المقرراسم  

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 األول المستوى الرابع/ الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة ب  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

  (:المقرر )إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة  

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة  البرنامج / البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 جامعة صنعاء  د. كلية التجارة واالقتصا مكان تدريس المقرر: 

 عبدهللا أحمد عمر بامشموس د.  مواصفات المقرر:اسم معد  

 فضل عبيدان د.  راجعه:  

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 

 

 وصف المقرر: 

المنشآت المالية، ويتناول هذا المقرر المحاسبة في  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في محاسبة

 البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية باستخدام مدخل النظم حيث قسمت المعلومات المحاسبية في البنوك التقليدية واإلسالمية إلى العديد

ها  أنواعلبنوك من خالل تجميع الودائع بمن األنظمة الفرعية والجزئية بشكل متكامل فيما بينها لتحقيق األهداف التي تسعى لها ا

المختلفة وإعادة تشغيل هذه الودائع باستثمارها في مجاالت عديدة وتقديم الخدمات المصرفية، وخصص باب كامل من هذا المقرر  

م عرض  لنظم المعلومات المحاسبية في البنوك اإلسالمية من خالل عرض اإلطار الفكري للمحاسبة في البنوك اإلسالمية كما ت

 الصيغ اإلسالمية البديلة كالمرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة المنتهية بالتمليك. 

كما تناول المقرر المحاسبة في شركات التأمين من شرح لطبيعة النشاط وإجراءات إصدار بوالص التأمين وكذلك إجراءات دفع  

 ات التأمين وفقاً للقانون والمعايير. التعويضات وعمليات إعادة التأمين وعرض القوائم المالية لشرك

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر: 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على أن:

a :المعرفة والفهم : 

 ها.أنواعيظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنوك وشركات التأمين والتطور التاريخي لها و

 المعامالت المالية الخاصة بالبنوك التقليدية والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.يشرح كافة 

 يوضح كافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك اإلسالمية والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام. 

 خاصة بشركات التأمين والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام. يبين كافة المعامالت المالية ال

 يحدد إجراءات إعداد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

b:المهارات الذهنية : 
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 يحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين.

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

 يميز المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك االسالمية. 

 لية الخاصة بشركات التأمين. يفسر المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت الما

 يحلل القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

c :المهارات المهنية والعملية : 

 ينفذ المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك التقليدية. 

 يجري المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك االسالمية. 

 الخاصة بشركات التأمين.  يعد المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية

 يعد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل و

 يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات المستندية والمعالجات المحاسبية في البنوك وشركات التأمين. 

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر 

 a :المعرفة والفهم : 

a.1 
يظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنوك وشركات التأمين والتطور التاريخي  

 ها. أنواعلها و
A1 

a.2 
بالبنوك التقليدية والدورات يشرح كافة المعامالت المالية الخاصة 

 المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.
A2 

a.3 
يوضح كافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك اإلسالمية والدورات  

 المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.
A2 

a.4 
يبين كافة المعامالت المالية الخاصة بشركات التأمين والدورات  

 المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.
A2 

a.5  .يحدد إجراءات إعداد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين A3 

 b:المهارات الذهنية : 

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

b.2 
يستنبط المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  

 الخاصة بالبنوك التقليدية. 
B2 

b.3 
يميز المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  

 الخاصة بالبنوك االسالمية. 
B2 

b.4 
يفسر المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  

 الخاصة بشركات التأمين. 
B2 

b.5  .يحلل القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين B3 

 c : :المهارات المهنية والعملية 

c.1 
ينفذ المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  

 الخاصة بالبنوك التقليدية. 
C1 

c.2 
يجري المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  

 الخاصة بالبنوك االسالمية. 
C1 
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c.3 
المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية  يعد 

 الخاصة بشركات التأمين. 
C1 

c.4  .يعد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين C2 

 d :المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 .يشارك في فرق العمل، ويدير فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 
الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات المستندية  يستخدم أجهزة 

 والمعالجات المحاسبية في البنوك وشركات التأمين. 
D3 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم:

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

a استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

a1 يظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنوك

وشركات التأمين والتطور التاريخي لها 

 ها. أنواعو

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 والمناقشةتقييم الحوار 

 تقييم العروض التقديمية 

a2   يشرح كافة المعامالت المالية الخاصة

بالبنوك التقليدية والدورات المستندية  

الخاصة بكل نظام، والمعالجة المحاسبية  

 لكل نظام.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 والمناقشةتقييم الحوار 

 تقييم العروض التقديمية 

a3   يوضح كافة المعامالت المالية

الخاصة بالبنوك اإلسالمية والدورات  

المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة  

 المحاسبية لكل نظام.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 والمناقشةتقييم الحوار 

 تقييم العروض التقديمية 

a4   يبين كافة المعامالت المالية الخاصة

بشركات التأمين والدورات المستندية 

الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية  

 لكل نظام.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

a5  يحدد إجراءات إعداد القوائم المالية

 للبنوك وشركات التأمين. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 

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

b استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنوك 

 وشركات التأمين. 

 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعاونيالتعلم 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير
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يستنبط المعالجات المحاسبية والدورات 

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بالبنوك التقليدية. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 ت تقييم التكاليف والواجبا

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير

يميز المعالجات المحاسبية والدورات 

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بالبنوك االسالمية. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 والمناقشةتقييم الحوار 

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير

يفسر المعالجات المحاسبية والدورات 

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بشركات التأمين. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير

يحلل القوائم المالية للبنوك وشركات  

 التأمين. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 العروض التقديمية تقييم 

 رفع تقارير

 

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

c   مخرجات المقرر/ المهارات المهنية

 والعملية
 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس

ينفذ المعالجات المحاسبية والدورات 

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بالبنوك التقليدية. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 والمناقشةتقييم الحوار 

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

يجري المعالجات المحاسبية والدورات  

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بالبنوك االسالمية. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 
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يعد المعالجات المحاسبية والدورات 

المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة  

 بشركات التأمين. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

يعد القوائم المالية للبنوك وشركات 

 التأمين. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 الحاالتدراسة 

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 

 

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

d استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

فريق المهام  إدارةيشارك في فرق العمل و

 المكلف بها.

 التعلم الذاتي، والتكاليف. 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 تقييم التكاليف والواجبات. 

 والمناقشةتقييم الحوار 

يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة  

في الدورات المستندية والمعالجات  

 المحاسبية في البنوك وشركات التأمين. 

 التعلم الذاتي، والتكاليف. 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 تقييم التكاليف والواجبات. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 

 

تحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات  

 المعتمدة لها. 

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر 

 أوال: الجانب النظري:

 المواضيع التفصيلية المقرر وحدات/ موضوعات الرقم 
عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر 

1 

 - مدخل إلى العمل المصرفي

مدخل إلى نظم المعلومات  -

 المحاسبية 

تعريف    -                         مقدمة -

 البنك

 التطور التاريخي للبنوك -

 البنوك أنواع -

تطور الجهاز المصرفي في الجمهورية  -

 اليمنية 

 البنوك التقليدية تعريف  -

1 3 a1, b1, d1 
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 طبيعة النشاط في البنوك التقليدية -

 الهيكل التنظيمي للبنوك التقليدية-

 نظام الحسابات الجارية الدائنة  2

 مقدمة  -

 الحسابات الجارية  أنواع -

 إجراءات فتح الحساب الجاري 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  -

 الحواالت الصادرة المحلية والخارجية -

 الحواالت الواردة المحلية والخارجية -

 الشيكات المقبولة الدفع -

 الشيكات المصرفية المباعة  -

 شراء وبيع الشيكات السياحية  -

 شراء وبيع العمالت األجنبية  -

 تمارين  -

2 6 
a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 

 نظام االعتمادات المستندية  5

 مقدمة  -

 تعريف االعتماد المستندي -

 أطراف االعتماد المستندي  -

 مستندات االعتماد المستندي  -

 االعتماد المستندي  أنواع -

 أهداف االعتماد المستندي  -

المستندية والمعالجة المحاسبية  الدورة   -

لفتح وسداد اعتماد مستندي عند  

 االستيراد

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 لالعتمادات المستندية عند التصدير 

 تمارين  -

1 3 
a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 

 نظام الودائع  6

 مقدمة  -

 تعريف الودائع  -

 الودائع  أنواع -

المستندية والمعالجة المحاسبية  الدورة   -

 لفتح حساب وديعة ألجل 

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 لسحب وديعة ألجل

1 3 
a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 
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الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 لفتح حساب توفير 

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 لفتح حساب توفير 

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 للسحب من حساب التوفير 

 تمارين  -

 كافة المخرجات  3 1  امتحان منتصف الفصل 7

 نظام خطابات الضمان  8

 مقدمة  -

 أطراف خطابات الضمان -

 استخدامات خطابات الضمان  -

 خطابات الضمان  أنواع -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 الضمان لخطابات 

 انتهاء مدة صالحية خطابات الضمان  -

 تمارين  -

1 3 
a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 

 نظام القروض والتسهيالت 9

 مقدمة  -

 تعريف القروض -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

 لطلب الحصول على قرض 

 حاالت تقديم القروض -

 التسهيالت )الحسابات الجارية المدينة(  -

 إجراءات فتح الحساب الجاري المدين -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 للحسابات الجارية المدينة 

 تمارين  -

1 3 
a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 

10 
إعداد وعرض القوائم المالية 

 في البنوك التقليدية

 مقدمة  -

 أسس إعداد القوائم المالية -

 قائمة المركز المالي -

 الدخل الشاملقائمة  -

 قائمة التدفقات النقدية  -

 قائمة التغير في حقوق المساهمين  -

 تمارين  -

1 3 

a2, a5, b1, b2, 

b5, c1, c4, d1, 

d2 

 نظام المرابحة 11

 مقدمة  -

 تعريف المرابحة -

 شروط المرابحة-

 معامالت المرابحة  أنواع

إجراءات تنفيذ معامالت المرابحة 

 المحلية ألجل

 تمارين  -

1 3 
a3, b1, b3, c2, 

d1, d2 
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12 

طبيعة النشاط في شركات  

 التأمين 

نظم المعلومات المحاسبية  

 لفروع التأمين 

 

 مقدمة  -

 تعريف التأمين  -

 -تصنيف التأمين 

 طبيعة النشاط في شركات التأمين  -

 اإلشراف والرقابة على شركات التأمين  -

 -الهيكل التنظيمي لشركات التأمين

نظم المعلومات المحاسبية في شركات   -

 التأمين 

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية   -

الدورة   -إلصدار وثائق التأمين       

المستندية والمعالجة المحاسبية  

 تعويضات لل

 المعالجة المحاسبية لالحتياطات الفنية  -

 عمولة وكالء التأمين -

 مصروفات التأمين المباشر  -

 تمارين  -

2 6 

a4, a5, b1, b4, 

b5, c3, c4, d1, 

d2 

 عمليات إعادة التأمين  13

 مقدمة  -

 تعريف إعادة التأمين  -

 التأمين أطراف عملية إعادة  -

 إعادة التأمين  أهمية-

 طرائق إعادة التأمين  -

طبيعة عمليات إعادة التأمين الصادر  -

 ومعالجتها المحاسبية 

طبيعة عمليات إعادة التأمين الواردة   -

 ومعالجتها المحاسبية 

 تمارين  -

1 3 

a4, a5, b1, b4, 

b5, c3, c4, d1, 

d2 

 المخرجات كافة  3 1  االمتحان النهائي  14

  48 16 إجمالي األسابيع والساعات 

 استراتيجية التدريس:

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات. 2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكاليف.4

 . العصف الذهني. 5

 . التعلم التعاوني.6
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 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

إعداد وعرض القوائم المالية  الواجب الثالث: 3

 البنوك التقليديةفي 

a1, a2, a5, b1, b2, b5, 

c1, c4, d1, d2 
 درجتان  الحادي عشر 

الواجب الرابع: نظام المرابحة في البنوك  4

 االسالمية 
a1, a3, b1, b3, c2, d1, 

d2 
 درجتان  الثاني عشر

 الواجب الخامس: شركات التأمين  5
a1, a4, a5, b1, b4, b5, 

c3, c4, d1, d2 
 درجتان  الخامس عشر

 درجات  10 المجموع 

 

 

 مصادر التعلم:

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 . التعلم الذاتي. 7

 تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة
نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها 

 % 10 10 أسبوعياً  المشاركة في الحوار والمناقشات

a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, 

b3, b4, b5, c1, c2, c3, c4, 

d1, d2 

 التكاليف والواجبات
في نهاية كل موضوع  

 عملي
10 10 % 

a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, 

b3, b4, b5, c1, c2, c3, c4, 

d1, d2 

 جميع المخرجات  %20 20 الثامن  اختبار منتصف الفصل

 جميع المخرجات  % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي 

  % 100 100 المجموع 
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واإلسالمية مدخل النظم  التقليديةم المحاسبة في البنوك 2008الربيدي، محمد علي، بامشموس، عبدهللا أحمد، الطبعة السادسة، 

 الجمهورية اليمنية.  -مركز األمين للنشر والتوزيع صنعاء 

  –مدخل النظم، مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء  –م، المحاسبة في شركات التأمين 2009الربيدي، محمد علي، وآخرين، 

 الجمهورية اليمنية. 

 المراجع المساعدة

البنوك التجارية وشركات التأمين، دار  –م، محاسبة المؤسسات المالية 2009علي، شحادة، عبد الرزاق، هاللي، محمد جمال 

 األردن.  –المناهج للنشر والتوزيع، عمان 

 –البنوك التجارية شركات التأمين، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة  - م، المحاسبة في المنشآت المالية2008سرايا، السيد محمد، 

 ورية مصر العربية. جمه

 مواد إلكترونية وإنترنت:  )إن وجدت( 

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

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

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 1

 المقرر 

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

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 3

 الطالب عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ..التعيينات والمشاريع:  4

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

 يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه. االنتحال:  6

 مواعيد تسليم التكليفات..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  7
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 محاسبة منشآت مالية خطة المقرر الدراسي: 

 

 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعيا( 3) الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 البريد اإللكتروني        

 المعلومات العامة عن المقرر:

 محاسبة المنشآت المالية  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 األول المستوى الرابع/ الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة ب  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  البرنامج / البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 جامعة صنعاء  د. كلية التجارة واالقتصا مكان تدريس المقرر: 
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 عبدهللا أحمد عمر بامشموس د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 فضل عبيدان د.  راجعه:  

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 وصف المقرر: 

المنشآت المالية، ويتناول هذا المقرر المحاسبة في  بالمعارف والمهارات الالزمة في محاسبةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب 

 البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية باستخدام مدخل النظم حيث قسمت المعلومات المحاسبية في البنوك التقليدية واإلسالمية إلى العديد

ها  أنواعبينها لتحقيق األهداف التي تسعى لها البنوك من خالل تجميع الودائع بمن األنظمة الفرعية والجزئية بشكل متكامل فيما  

المختلفة وإعادة تشغيل هذه الودائع باستثمارها في مجاالت عديدة وتقديم الخدمات المصرفية، وخصص باب كامل من هذا المقرر  

ي للمحاسبة في البنوك اإلسالمية كما تم عرض  لنظم المعلومات المحاسبية في البنوك اإلسالمية من خالل عرض اإلطار الفكر

 الصيغ اإلسالمية البديلة كالمرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة المنتهية بالتمليك. 

كما يتناول المقرر المحاسبة في شركات التأمين من شرح لطبيعة النشاط وإجراءات إصدار بوالص التأمين وكذلك إجراءات دفع  

 ادة التأمين وعرض القوائم المالية لشركات التأمين وفقاً للقانون والمعايير. التعويضات وعمليات إع

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر: 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على أن:

a :المعرفة والفهم : 

 ها.أنواعالتاريخي لها ويظهر المعرفة والفهم بمفهوم البنوك وشركات التأمين والتطور 

 يشرح كافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك التقليدية والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام.

 م. يوضح كافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك اإلسالمية والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظا

 يبين كافة المعامالت المالية الخاصة بشركات التأمين والدورات المستندية الخاصة بكل نظام والمعالجة المحاسبية لكل نظام. 

 يحدد إجراءات إعداد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

b:المهارات الذهنية : 

 التأمين.يحلل كافة العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات 

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

 يميز المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك االسالمية. 

 مالت المالية الخاصة بشركات التأمين. يفسر المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعا

 يحلل القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

c :المهارات المهنية والعملية : 

 ينفذ المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بالبنوك التقليدية. 

 المعامالت المالية الخاصة بالبنوك االسالمية. يجري المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة 

 يعد المعالجات المحاسبية والدورات المستندية لكافة المعامالت المالية الخاصة بشركات التأمين. 

 يعد القوائم المالية للبنوك وشركات التأمين. 

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 المكلف بها.فريق المهام  إدارةيشارك في فرق العمل و

 يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في الدورات المستندية والمعالجات المحاسبية في البنوك وشركات التأمين. 

 محتوى المقرر:

 :أوالً: الجانب النظري

 المواضيع التفصيلية المقرر وحدات/ موضوعات الرقم 
عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 
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1 

 - المصرفيمدخل إلى العمل 

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 -

 الهيكل التنظيمي للبنوك التقليدية -

1 3 

 نظام الحسابات الجارية الدائنة  2

 مقدمة  -

 الحسابات الجارية  أنواع -

 إجراءات فتح الحساب الجاري الدائن -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية للحسابات الجارية  -

 تمارين  -

1 3 

 نظام المقاصة  3

 مقدمة  -

 قسم المقاصة في البنك المركزي  -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لمعامالت المقاصة  -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية في البنك المركزي  -

1 3 

 نظام الحواالت 4

 مقدمة  -

 الحواالت الصادرة المحلية والخارجية -

 الحواالت الواردة المحلية والخارجية -

 الشيكات المقبولة الدفع -

 الشيكات المصرفية المباعة  -

 شراء وبيع الشيكات السياحية  -

 شراء وبيع العمالت األجنبية  -

 تمارين  -

2 6 

 نظام االعتمادات المستندية  5

 مقدمة  -

 تعريف االعتماد المستندي -

 أطراف االعتماد المستندي  -

 مستندات االعتماد المستندي  -

 االعتماد المستندي  أنواع -

 أهداف االعتماد المستندي  -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لفتح وسداد اعتماد  -

 مستندي عند االستيراد

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لالعتمادات   -

 المستندية عند التصدير

 تمارين  -

1 3 

 نظام الودائع  6

 مقدمة  -

 تعريف الودائع  -

 الودائع  أنواع -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لفتح حساب وديعة   -

 ألجل

1 3 
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 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لسحب وديعة ألجل -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لفتح حساب توفير -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لفتح حساب توفير -

ية والمعالجة المحاسبية للسحب من حساب الدورة المستند -

 التوفير

 تمارين  -

 3 1  امتحان منتصف الفصل 7

 نظام خطابات الضمان  8

 مقدمة  -

 أطراف خطابات الضمان -

 استخدامات خطابات الضمان  -

 خطابات الضمان  أنواع -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لخطابات الضمان  -

 صالحية خطابات الضمان انتهاء مدة   -

 تمارين  -

1 3 

 نظام القروض والتسهيالت 9

 مقدمة  -

 تعريف القروض -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لطلب الحصول  -

 على قرض 

 حاالت تقديم القروض -

 التسهيالت )الحسابات الجارية المدينة(  -

 إجراءات فتح الحساب الجاري المدين -

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية  -

 للحسابات الجارية المدينة 

 تمارين  -

1 3 

10 
إعداد وعرض القوائم المالية في  

 البنوك التقليدية

 مقدمة  -

 أسس إعداد القوائم المالية -

 قائمة المركز المالي -

 قائمة الدخل الشامل -

 قائمة التدفقات النقدية  -

 قائمة التغير في حقوق المساهمين  -

 تمارين  -

1 3 

 نظام المرابحة 11

 مقدمة  -

 تعريف المرابحة -

 شروط المرابحة-

 معامالت المرابحة  أنواع

 إجراءات تنفيذ معامالت المرابحة المحلية ألجل 

 تمارين  -

1 3 

12 

 طبيعة النشاط في شركات التأمين 

المعلومات المحاسبية لفروع  نظم 

 التأمين 

 

 مقدمة  -

 تعريف التأمين  -

 -تصنيف التأمين 

 طبيعة النشاط في شركات التأمين  -

2 6 
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 اإلشراف والرقابة على شركات التأمين  -

 -الهيكل التنظيمي لشركات التأمين

 نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين  -

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية إلصدار وثائق   -

 التأمين 

 الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية للتعويضات  -

 المعالجة المحاسبية لالحتياطات الفنية  -

 عمولة وكالء التأمين -

 مصروفات التأمين المباشر  -

 تمارين  -

 عمليات إعادة التأمين  13

 مقدمة  -

 تعريف إعادة التأمين  -

 أطراف عملية إعادة التأمين  -

 إعادة التأمين  أهمية-

 طرائق إعادة التأمين  -

 طبيعة عمليات إعادة التأمين الصادر ومعالجتها المحاسبية  -

 طبيعة عمليات إعادة التأمين الواردة ومعالجتها المحاسبية  -

 تمارين  -

1 3 

 3 1  االمتحان النهائي  14

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات 

 استراتيجية التدريس:

 . المحاضرات.1

 والمناقشات. . الحوار 2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكاليف.4

 . العصف الذهني. 5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي. 7

 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  التكليف/النشاط الرقم 

 درجتان  الخامس على البنوك التقليدية األولالواجب  1

 درجتان  العاشر التقليديةالواجب الثاني على البنوك  2

 درجتان  الحادي عشر  إعداد وعرض القوائم المالية في البنوك التقليدية الواجب الثالث: 3
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 مصادر التعلم:

 المراجع الرئيسة:

مدخل النظم،  –م، المحاسبة في البنوك التقليدية واإلسالمية 2008الربيدي، محمد علي، بامشموس، عبدهللا احمد، الطبعة السادسة 

 الجمهورية اليمنية.  –مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 

  –مين للنشر والتوزيع، صنعاء مدخل النظم، مركز األ –م، المحاسبة في شركات التأمين 2009الربيدي، محمد علي، وآخرين، 

 الجمهورية اليمنية. 

 المراجع المساعدة:

البنوك التجارية وشركات التأمين، دار  –م، محاسبة المؤسسات المالية 2009هاللي، محمد جمال علي، شحادة، عبد الرزاق، 

 األردن.  –المناهج للنشر والتوزيع، عمان 

 –: البنوك التجارية شركات التأمين، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة  المحاسبة في المنشآت الماليةم، 2008سرايا، السيد محمد، 

 جمهورية مصر العربية. 

 )إن وجدت( مواد إلكترونية وإنترنت:     

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

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

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية الحضور المتأخر:  

 درجتان  الثاني عشر الواجب الرابع: نظام المرابحة في البنوك االسالمية  4

 درجتان  الخامس عشر الواجب الخامس: شركات التأمين  5

 درجات  10 المجموع 

 تقويم التعلم:

 نسبة الدرجة إلى درجة التقويم النهائي الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 

 % 10 10 أسبوعياً  المشاركة في الحوار والمناقشات 1

 % 10 10 في نهاية كل موضوع عملي  التكاليف والواجبات 2

 %20 20 الثامن  اختبار منتصف الفصل 3

 % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي  4

 % 100 100 المجموع 
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تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 

 الطالب عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.التعيينات والمشاريع:  

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

 . يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثهاالنتحال:  

 التكليفات..... الخمواعيد تسليم أو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  

 

 


