


�شهادة االخت�صا�صي الإ�سالمي املعتمد يف املحا�سبة امل�صرفية

�شهادة الأخ�صائي الإ�سالمي املعتمد يف املحا�سبة املالية
ت�ؤدي املحا�سبة املالية دورا هاما يف قيا�س و�إثبات الأحداث والوقائع املالية التي تتم
يف امل�صارف لتحديد حقوق والتزامات امل�صارف واملتعاملني معها ،وحتديد نتائج
�أعمالها ،و�إبالغ الأطراف ذوى العالقة ،وتقدمي املعلومات عنها �إىل ذوى ال�صلة بها
لتمكينهم من اتخاذ القرارات يف التعامل معهاومبا يعمل على حفظ الأموال وح�سن
ا�ستخدامها.
وتعترب القوائم املالية ( املركز املايل ،وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي ،وغريها
) من �أهم منتجات املحا�سبة املاليةالتي تهدف �إىل توفري التقارير تلبية ملتطلبات
واحتياجات م�ستخدمي هذه القوائم مما ي�ساعدهم يف توجيه ال�سيا�سات و�أخذ
القرارات املالئمة.
وال �شك �أن هناك اختالفات هامة بني البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية من
�أهمها املتطلبات ال�شرعية واجلوهر االقت�صادي لكثري من املعامالت املالية ووجود
معايري املحا�سبة الإ�سالمية مما �ساهم يف تطور الفكر املحا�سبي يف جمال امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

�إن املحا�سبة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تعتمد على الأهداف واملفاهيم،
والفرو�ض ،والأ�س�س ،وال�سيا�سات املحا�سبية املقبولة طبقا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،وكذلك القيم والأعراف ال�سائدة التي ال تخالف �أحكام ال�شريعة  ،وال
ميكن لهذه املحا�سبة املالية �أن تقوم بهذا الدور الفعال �إال من خالل ال�ضوابط
ال�شرعية واملعايري املحا�سبية التي تلتزم بها امل�صارف الإ�سالمية.
وتهدف �شهادة االخت�صا�صي الإ�سالمي املعتمد يف املحا�سبة املالية �إىل ت�أهيل
العاملني يف امل�صارف الإ�سالمية ورفع كفاءتهم يف اجلانب النظري والتطبيقي
للمعاجلات املحا�سبية يف البنوك الإ�سالمية طبقا للمعايري املحا�سبية الإ�سالمية،
وذلك يف جميع الأن�شطة والعمليات واملعامالت مما ي�ؤدي �إىل تقدمي معلومات رفيعة
امل�ستوي و �إعداد تقاريرمالية نهائية ت�ساعد م�ستخدميها على اتخاذ القرارات
ال�صحيحة.

�أهداف ال�شهادة :

تطوير وتنمية مهارات امل�شاركني يف جمال :
�1 .1أ�سا�سيات عمل امل�صارف الإ�سالمية وفهم الفروق اجلوهرية للنظام املحا�سبي يف البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية
2 .2الأ�س�س ال�شرعية والقواعد املحا�سبية ال�ستالم وتوظيف املوارد النقدية للبنك وفقا ملتطلبات ال�شريعة
3 .3تنفيذ املعاجلات املحا�سبية للعمليات امل�صرفية ،وكيفية ت�سجيلها يف الدفاتر
4 .4التطبيقات العملية للمعايري املحا�سبية التي �أ�صدرتها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

امل�ستهدفون بال�شهادة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1املحا�سبون بامل�صارف
2امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
3القائمون على �أعمال املراجعة والتدقيق والتمويل واال�ستثمار
4املدراء
5امل�شرفون املاليون
6ر�ؤ�ساء احل�سابات
�7أ�صحاب االخت�صا�ص ،وجميع املهتمني يف جمال املحا�سبة يف القطاع امل�صريف

�شهادة الأخ�صائي الإ�سالمي املعتمد يف املحا�سبة املالية
برنامج ال�شهادة:

 .1مدخل �إىل علم املحا�سبة

•مفهوم علم املحا�سبة .
•الفرو�ض واملبادئ املحا�سبية من منظور معايري املحا�سبة الدولية.
•هدف البيانات املالية.
•امل�ستخدمون وحاجاتهم من املعلومات.
•اخل�صائ�ص النوعية للبيانات املالية وفق معايري املحا�سبة الدولية.
•املباديء املحا�سبية والقوائم املالية.

 .2الدورة املحا�سبيه والقوائم املالية

•الدورة املحا�سبية.
•العملية املالية.
•معادلة امليزانية.
•القيد املزدوج.
•ا�سا�س العميات احل�سابية.
•ترحيل قيود اليومية اىل دفرت اال�ستاذ – التبويب-
•تر�صيد احل�سابات .
•�إعداد القوائم املالية.

 .3مدخل اىل حما�سبة امل�صارف اال�سالمية

•املحا�سبة يف الإ�سالم .
•مربرات ت�سمية املحا�سبة بالإ�سالمية.
•تطور علم املحا�سبة يف الإ�سالم .
•مكونات النظام املحا�سبي يف الدولة اال�سالمية.
•مقومات النظام املحا�سبي يف الدولة اال�سالمية.
•خ�صائ�ص علم املحا�سبة يف الإ�سالم .
•املحا�سبة يف الإ�سالم والفر�ضيات واملبادئ املحا�سبية .
•النماء وح�سابات النتيجة.
•م�صطلحات مهمة يف املحا�سبة اال�سالمية.
•�أهداف املحا�سبة املالية للم�صارف الإ�سالمية.
•مفاهيم املحا�سبة املالية للم�صارف الإ�سالمية .

 .4املعاجلات املحا�سبية لعمليات الودائع امل�صرفية يف امل�صارف الإ�سالمية
•�أق�سام الودائع امل�صرفية يف امل�صارف الإ�سالمية
•ال�شروط املتعلقة باحل�سابات االئتمانية
•ال�شروط املتعلقة باحل�سابات اال�ستثمارية
•�أنواع الودائع يف امل�صارف الإ�سالمية الأردنية و�شروطها
•�أهم القيود املحا�سبية يف ق�سم الودائع
•احت�ساب �أرباح ح�سابات اال�ستثمار
•احت�ساب الأعداد حل�سابات اال�ستثمار امل�شرتك ح�سب �شروط العقد

 .5املعاجلات املحا�سبية لبيع الأجل

 .1بيع الأجل
•ال�ضوابط ال�شرعية لبيع الأجل
•اخلطوات العملية لبيع الأجل
•املعاجلة املحا�سبية لبيع الأجل
 .2ذمم البيع الآجل
•ال�ضوابط ال�شرعية لذمم البيع الآجل
•اخلطوات العملية لذمم البيع الآجل
•املعاجلة املحا�سبية لت�سجيل البيع الآجل واملماطلة يف الت�سديد
 .3معيار بيع الأجل ( املعيار رقم ) 20
 .6املعاجلات املحا�سبية لعمليات املرابحة امل�صرفية املحلية

•مفاهيم ا�سا�سية
•بيع املرابحة املركبة(املرابحة للآمر بال�شراء)
•�شروط �صحة عقد املرابحة للآمر بال�شراء
•�صور املرابحة للأمر بال�شراء
•الإجراءات العملية لبيع املرابحة للأمر بال�شراء
•املعاجلة املحا�سبية لعمليات املرابحة املركبة( للآمر بال�شراء معيار رقم ) 2
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 .7املعاجلات املحا�سبية لعمليات امل�ضاربة

 	• .1امل�ضاربة ـ ب�صفة البنك م�ضارب
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات امل�ضاربة
•اخلطوات العملية للم�ضاربة ب�صفة البنك ( م�ضاربا )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك ( م�ضاربا )
 .2امل�ضاربة  :ب�صفة البنك رب املال
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات امل�ضاربة
•اخلطوات العملية للم�ضاربة ب�صفة البنك (رب املال )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك (رب املال )
 .3معيار امل�ضاربة ( املعيار رقم ) 3
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية
 .8املعاجلات املحا�سبية لعمليات التمويل بامل�شاركة

 .1التمويل بامل�شاركة ـ الثابتة
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات امل�شاركة
•اخلطوات العملية للم�شاركة الثابتة
•املعاجلة املحا�سبية لعمليات امل�شاركة الثابتة
 .2التمويل بامل�شاركة ـ املتناق�صة
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات امل�شاركة
•اخلطوات العملية للم�شاركة املتناق�صة
•املعاجلة املحا�سبية لعمليات امل�شاركة املتناق�صة
 .3معيار امل�شاركة ( املعيار رقم ) 4
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية
 .9املعاجلة املحا�سبية لعمليات االعتمادات امل�ستندية

•االعتمادات امل�ستندية يف امل�صارف الإ�سالمية
•�أنواع االعتمادات امل�ستندية يف امل�صارف الإ�سالمية
•املعاجلة املحا�سبية لالعتمادات امل�ستندية

 .10املعاجلات املحا�سبية لعمليات الإجارة :

 .1الإجارة الت�شغيلية
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات الإجارة الت�شغيلية
•اخلطوات العملية لالجارة الت�شغيلية ب�صفة البنك م�ؤجرا وم�ست�أجرا
•املعاجلة املحا�سبية للإجارة الت�شغيلية
 .2الإجارة املنتهية بالتمليك
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات الإجارة املنتهية بالتمليك
•اخلطوات العملية لالجارة املنتهية بالتمليك ب�صفة البنك م�ؤجرا وم�ست�أجرا
•املعاجلة املحا�سبية للإجارة املنتهية بالتمليك
 .3معيار الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك ( املعيار رقم ) 8
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية

 .11املعاجلات املحا�سبية لعمليات اال�ست�صناع :

.1اال�ست�صناع
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات اال�ست�صناع
•اخلطوات العملية لال�ست�صناع ب�صفة البنك �صانعا ( بائعا )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك �صانعا ( بائعا )
 .2اال�ست�صناع املوازي
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات اال�ست�صناع املوازي
•اخلطوات العملية لال�ست�صناع ب�صفة البنك م�ست�صنعا ( م�شرتيا )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك م�ست�صنعا ( م�شرتيا )
 .3معيار اال�ست�صناع واال�ست�صناع املوازي ( املعيار رقم ) 10
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية

 .12املعاجلات املحا�سبية لعمليات ال�سلم:

 .1ال�سلم
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات ال�سلم
•اخلطوات العملية لل�سلم ب�صفة البنك م�سلم ( م�شرتيا )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك م�سلم ( م�شرتيا )
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 .2ال�سلم املوازي
•ال�ضوابط ال�شرعية لعمليات ال�سلم املوازي
•اخلطوات العملية لل�سلم ب�صفة البنك م�سلم �إليه ( بائعا )
•املعاجلة املحا�سبية ب�صفة البنك م�سلم �إليه ( بائعا )
 .3معيار ال�سلم وال�سلم املوازي ( املعيار رقم ) 7
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية
 .13املعاجلات املحا�سبية للمعامالت والعمليات بالعمالت الأجنبية

 .1املعامالت بالعمالت الأجنبية
•ال�ضوابط ال�شرعية للمعامالت بالعمالت الأجنبية
•اخلطوات العملية للمعامالت بالعمالت الأجنبية
•املعاجلة املحا�سبية للمعامالت بالعمالت الأجنبية
 .2العمليات بالعمالت الأجنبية
•ال�ضوابط ال�شرعية للعمليات بالعمالت الأجنبية
•اخلطوات العملية للعمليات بالعمالت الأجنبية
•املعاجلة املحا�سبية للعمليات بالعمالت الأجنبية
 .3معيار املعامالت بالعمالت االجنبية والعمليات بالعمالت االجنبية ( املعيار رقم ) 16
 .4جمموعات عمل  :حاالت عملية

 .14احل�سابات اخلتامية يف امل�صارف الإ�سالمية :

•�أ�ساليب عمل امل�صارف الإ�سالمية يف �أموال امل�ضاربة
•حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها ( املعيار رقم ) 6
•�أ�س�س توزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق امللكية و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار (املعيار رقم ) 5
•املعاجلة املحا�سبية لأرباح اال�ستثمار امل�شرتك يف امل�صارف الإ�سالمية
•املخ�ص�صات واالحتياطيات يف امل�صارف الإ�سالمية ( املعيار رقم ) 11
•جمموعات عمل  :حاالت عملية

 .15القوائم املالية يف امل�صارف الإ�سالمية :

•معيار العر�ض والإف�صاح رقم 1
•العنا�صر الأ�سا�سية للقوائم املالية
•القوائم املالية يف امل�صارف الإ�سالمية
•�أمثلة على القوائم املالية ح�سب معيار العر�ض والإف�صاح رقم 1

