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 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
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 وقومية حكوميةمحاسبة مواصفات المقرر الدراسي: 
 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 وقومية حكوميةالمحاسبة  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالمستوى الثالث الفصل الدراسي  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( + محاسبة مالية )1محاسبة مالية ) :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 بكالوريوس المحاسبة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .6

 العربية لغة تدريس المقرر:  .7

 فصلي نظام الدراسة:  .8

 انتظام  الدراسة في البرنامج:أسلوب   .9

 ليةقاعات الك مكان تدريس المقرر:  .11

 ابراهيم عبد القدوس مفضل د.       اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .12

 

II. :وصف المقرر 

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بالمحاسبة الحكومية وما تتضمنه من قيد للمعامالت وإعداد التقارير 
 وإعداد الموازنة العامة للدولة. المالية والحسابات الختامية،

للمحاسبة الحكومية ومفاهيم الموازنة العامة للدولة  األساسيةويتضمن هذا المقرر جانبين نظري وعملي، ويتركز الجانب النظري على المفاهيم 
لمحاسبية الحكومية السائدة في التي تعتبر رديف أساسي للمحاسبة الحكومية. أما الجانب العملي فسوف يركز بشكل أساسي على الممارسات ا

اليمن استناداً إلى دليل النظام المحاسبي الحكومي الصادر من وزارة المالية، ويشتمل الجانب العملي على وصف تفصيلي لخصائص وسمات 
 النظام المحاسبي الحكومي في اليمن.

 

III. :مخرجات التعلم 
 أن: بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على

 أوال: المعرفة والفهم:
 . .a1أهم المنظمات المهنية المعنية بالمحاسبة الحكومية، وخصائص وسمات الوحدات الحكومية، يشرح تطور المحاسبة الحكومية، و

 التقليدية والحديثة إلعدادها. ساليبللموازنة العامة للدولة، واأل األساسيةوالمفاهيم والقواعد والمبادئ 
.a2ات وتطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن وهيكل حسابات النظام وخصائصه، ومكونات بيئته الخارجية والداخلية يبين مكون

 وتأثيرهما عليه.
 .a3 للرقابة الداخلية والرقابة المالية الخارجية في األجهزة والوحدات  األساسيةيوضح الدورات المستندية للموارد واالستخدامات ، والمفاهيم
 ومية والتشريعات ذات العالقة بالموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.الحك

 ثانيا: المهارات الذهنية:
b1المحاسبية  ساليب.يميز بين الممارسات المحاسبية لدى جهات السلطة المركزية ومثيلتها لدى وحدات السلطة المحلية، وبين الطرق واأل

 الحديثة للموازنات بغرض تطوير الموازنات العامة في اليمن. ساليبكل منهما، وبين النظم واألالوحدات التابعة لأو المالئمة للجهات 
.b2 .يقارن بين األسس المحاسبية الختيار األساس المحاسبي المناسب للتطبيق في المحاسبة لدى الوحدات الحكومية 
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b3رات تفيد في اتخاذ القرارات.التقارير المالية الحكومية الدورية والختامية الستنتاج مؤش . يحلل 
 ثالثا: المهارات العملية:

 .c1 يجري المعالجة المحاسبية للمعامالت المتعلقة بالنظام المحاسبي الحكومي، ومختلف التسويات الشهرية والدورية األخرى، واعداد
 الموازنة العامة للدولة في اليمن. التقارير الشهرية والدورية وفق قواعد وأحكام ودليل النظام المحاسبي الحكومي، ومتطلبات

 .c2.يعد تقديرات موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وفق القواعد واالجراءات المتبعة في اليمن 
.c3كشوف ومرفقات الحساب الختامي وفق قواعد النظام المحاسبي الحكومي في اليمن.، والختامية وقيود اإلقفالوالتسويات  يجري المطابقات 

 رابعا: المهارات العامة:
.d1 مع فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في مجال بناء وتطوير نظام المعلومات المحاسبي الحكومي.أو يعمل بمفرده 

 .d2 واستخراج التقارير المختلفة. المنشأةوشبكات االتصاالت في تجهيز بيانات  اآللييستخدم تقنية الحاسب 

 

IV. تراتيجيات التدريس والتقويممواءمة مخرجات التعلم باس 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 .a1أهم المنظمات المهنية يشرح تطور المحاسبة الحكومية، و
كومية، وخصائص وسمات الوحدات المعنية بالمحاسبة الح

للموازنة  األساسيةوالمفاهيم والقواعد والمبادئ الحكومية، 
 التقليدية والحديثة إلعدادها. ساليبالعامة للدولة، واأل

 االختبارات النهائية.  النقاش  –المحاضرات 
 .تقييم المناقشة 

.a2 يبين مكونات وتطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن
حسابات النظام وخصائصه، ومكونات بيئته الخارجية وهيكل 

 والداخلية وتأثيرهما عليه.

 االختبارات النهائية.  النقاش  التكليفات –المحاضرات 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

 .a3 ، يوضح الدورات المستندية للموارد واالستخدامات
خارجية للرقابة الداخلية والرقابة المالية ال األساسيةوالمفاهيم 

في األجهزة والوحدات الحكومية والتشريعات ذات العالقة 
 بالموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 يميز بين الممارسات المحاسبية لدى جهات السلطة.
المركزية ومثيلتها لدى وحدات السلطة المحلية، وبين الطرق 

الوحدات التابعة لكل أو سبية المالئمة للجهات المحا ساليبواأل
الحديثة للموازنات بغرض  ساليبمنهما، وبين النظم واأل

 تطوير الموازنات العامة في اليمن.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

.b2 حاسبي يقارن بين األسس المحاسبية الختيار األساس الم
 المناسب للتطبيق في المحاسبة لدى الوحدات الحكومية.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

b3التقارير المالية الحكومية الدورية والختامية  . يحلل
 الستنتاج مؤشرات تفيد في اتخاذ القرارات.

 –النقاش  –المحاضرات 
 فاتالتكلي

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
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.c1امالت المتعلقة بالنظام يجري المعالجة المحاسبية للمع
المحاسبي الحكومي، ومختلف التسويات الشهرية والدورية 

األخرى، واعداد التقارير الشهرية والدورية وفق قواعد وأحكام 
ودليل النظام المحاسبي الحكومي، ومتطلبات الموازنة العامة 

 للدولة في اليمن.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات 

 االختبارات النهائية. 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

 .c2 يعد تقديرات موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة
 وفق القواعد واالجراءات المتبعة في اليمن.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

.c3ةالختامي وقيود اإلقفالوالتسويات  يجري المطابقات ،
كشوف ومرفقات الحساب الختامي وفق قواعد النظام و

 المحاسبي الحكومي في اليمن.

 –النقاش  –المحاضرات 
 التكليفات

 .االختبارات النهائية 
 .تقييم المناقشة والتكليفات 

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 .d1 مع فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في أو يعمل بمفرده
 مجال بناء وتطوير نظام المعلومات المحاسبي الحكومي.

التعلم  التكليفات –النقاش والحوار
 وني.التعلم التعا–الذاتي 

  األداءمالحظة 
 تقييم التقارير والتكليفات 

 .d2 وشبكات االتصاالت في  اآللييستخدم تقنية الحاسب
 واستخراج التقارير المختلفة. المنشأةتجهيز بيانات 

التعلم التكليفات  –النقاش والحوار
 التعلم التعاوني.–الذاتي 

  األداءمالحظة 
 تقييم التقارير والتكليفات 

 

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

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي:                                                        

 الرقم
عات وحدات/ موضو

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات 
 تعلم المقرر

1.  
 األساسيةالمفاهيم 

للمحاسبة في الوحدات 
 الحكومية

 .التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية 
 الوحااااادات الحكومياااااة مقارناااااة بوحااااادات  أنشاااااطةصااااائص خ

 .األعمالقطاع 
  والنطاق.التعريف  –مدخل إلى المحاسبة الحكومية 
 .أهداف المحاسبة الحكومية 
 .األسس المحاسبية وتطبيقها في المحاسبة الحكومية 
 .مفهوم الوحدة المحاسبية الحكومية 
  األموالنظام محاسبة. 

 
2 
 

6 a1, b1  

2.  
 األساسيةالمفاهيم 

 للموازنة العامة للدولة

 .تعريف الموازنة العامة للدولة 
 .أهداف الموازنة العامة للدولة 
 ئ الموازنة العامة للدولة.مباد 
 الموازنات العامة. أنواع 
 .أسس تبويب الموازنة العامة 

1 3 a1, b1 

 ,a1  b1 3 1 مرحلة إعداد الموازنة العامة. مراحل دورة الموازنة   .3
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 مرحلة المصادقة على الموازنة العامة للدولة.  العامة للدولة
 .مرحلة تنفيذ الموازنة العامة للدولة 
 الية للموازنة العامة للدولة.مرحلة إعداد التقارير الم 
 .مرحلة الرقابة مع الموازنة العامة للدولة 
  دور النظاااااام المحاسااااابي الحكااااااومي خاااااالل دورة الموازنااااااة

 العامة.

c1, c2 

4.  
 أساليبتطور نظم و

 الموازنة العامة

 .)موازنة البنود )الموازنة التقليدية 
 األداءموازنة البرامج و. 
 لبرمجة.موازنة التخطيط وا 
 .الموازنة الصفرية 

1 3 a1 b1 

5.  
وصف النظام 

المحاسبي الحكومي في 
 اليمن

 .تطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن وأركانه 
 .أهداف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
  مكونااااات النظااااام المحاساااابي الحكااااومي فااااي الاااايمن الماديااااة

 وغير المادية.
 يااااال حساااااابات النظاااااام المفااااااهيم والسياساااااات المحاسااااابية، دل

 وخصائصه.
  .البيئة الخارجية للنظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
  البيئاااااة الداخلياااااة للنظاااااام المحاسااااابي الحكاااااومي فاااااي الااااايمن

 والنظم الفرعية المكونة للنظام.

1 3 
a1, a2, 
b1, c1, 
d1, d2 

6.  
الموارد العامة  إدارة

 ومعالجاتها المحاسبية

 د. الدورة المستندية للموار 
 د. لرقابة على الموارا 
 .المعالجات المحاسبية لموارد التشغيل 
 المعالجات المحاسبية لموارد الحسابات الجارية. 
  المعالجاااات المحاسااابية لماااوارد التصااارف فاااي األصاااول غيااار

 المالية.
  المعالجاااااات المحاسااااابية لماااااوارد التصااااارف فاااااي األصاااااول

 المالية وتحمل الخصوم. 

 
2 

 
6 

a3, c1, 
c1, c2 

7.  
الستخدامات ا إدارة

العامة ومعالجاتها 
 المحاسبية

 ستخداماتالدورة المستندية لال. 
 .الرقابة على االستخدامات 
 .المعالجات المحاسبية لنفقات  التشغيل 
 المعالجات المحاسبية لنفقات الحسابات الجارية. 
  المعالجاااااات المحاسااااابية لنفقاااااات اكتسااااااب األصاااااول غيااااار

 المالية.
 اكتسااااااب األصاااااول المالياااااة  المعالجاااااات المحاسااااابية لنفقاااااات

 وتسديد الخصوم.

2 6 
A3 c1, 
c2, c3, 

d2 

8.  
المعالجات المحاسبية 

 للعمليات األخرى

 .المعالجات المحاسبية للسلف المؤقتة والسلف األخرى 
  المعالجااااااااات المحاساااااااابية للتحااااااااويالت النقديااااااااة للخااااااااارج

 واالعتمادات المستندية.
 ا.المعالجات المحاسبية للمبالغ المدفوعة مقدم 
  المعالجاااااااات المحاسااااااابية لحساااااااابات األماناااااااات )مرتجاااااااع

األجاااااور، التأميناااااات المتنوعاااااة، المباااااالغ الدائناااااة المحصااااالة 

2 6 
a3, c1, 
c2, c3, 

d2 
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 للغير(.  

9.  
التقارير المالية وإعداد 

 الحسابات الختامية

 التقاااارير المالياااة الحكومياااة الدورياااة وقواعاااد  أناااواعماهياااة و
 إعدادها وتقديمها.

 التقااااااارير الختاميااااااة ومرفقاتهااااااا وقواعااااااد  نااااااواعأماهيااااااة و
 وإجراءات وهيكلية إعدادها.

 .التسويات الجردية وقيود اإلقفال الدورية والختامية 

2 6 
a1,a3, 
b3, c2, 

c3 

  22 14  إجمالي األسابيع والساعات

 

VI. :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات 

 التعلم الذاتي والتعاوني

 م والتكاليفالمها

 والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية األنشطة

 

VII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

ً  a,b,c المشاركة في الحوار والمناقشة 1  11 أسبوعيا

 a1, a3, b1, b2, b3,  2-6 5 حل االسئلة النظرية الخاصة بالصح والخطأ 2

 c1, c2, c3,  7-15 5 ل االسئلة العمليةح 3

 21   المجموع 4

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم 

  النهائي
 المخرجات التي يحققها

ً  والمشاركة والتكليفات الواجبات 1  a,b,c %20 20 أسبوعيا

 a,b,c,d %20 20 6 اختبار منتصف الفصل 2

 a,b,c,d %60 60 16 االختبار النهائي 3

  %100 100  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 

 : المراجع الرئيسة
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 ، المحاسبة في الوحدات الحكومية، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء.2119مفضل، ابراهيم عبد القدوس،  .1

 المراجع المساعدة

 لحكومي، وزارة المالية، صنعاء.، دليل النظام المحاسبي ا2114وزارة المالية،  .1
2. IPSASB, 2013, "The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public 

Sector Entities", IFAC, New York. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 http://www.mof.gov.yeالمالية اليمنية:  وزارةموقع  -1
 :2111صندوق النقد الدولي/ نظام إحصاءات مالية الحكومة   - -2

fs/manual/pdf/all.pdfwww.imf.org/external/pubs/ft/ghttp:// 

 

X. تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية(الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر( 

1. 

 الحضور والغياب:
% ( مان سااعات 71االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور )  .1

 االفتراضية الفصولأو المحددة للقاءات التعليمية 
إذا كاان غياباه بسابب إالا %( من سااعات المحاددة يعاد محرومااً مان حضاور المقارر. 31إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن ) .2

 %( من ساعات المقرر.51بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزيد عن )أو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر:
والتاواري  المحاددة، األزمناة الفصاول االفتراضاية بحساب أو أن يحرص علاى حضاور اللقااءات التعليمياة  ينبغي على الطالب .1

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 
 يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. .2

3. 

 رات واالمتحانات:ضوابط االختبا
 د. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحد .1
 عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. .2
 بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحان ال  .3
 .طالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملةفي حالة تغيب ال .4
 يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. .5

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي:
محتااوى المقاارر للدارسااين عباار الفصااول  إدارة صاافحةأو اإليمياال تقااديم الواجبااات فااي الوقاات المحاادد تماماااً وترساال عباار  .1

تسالم للمادرس مباشارة بالنسابة لمان لدياة لقااءات تعليمياة مباشارة، وإذا ماا واجهتاه مشاكلة فاي تقاديم الواجباات أو االفتراضية 
ل ويقارر المطلوبة منه عليه االتصال بأستاذ المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء علاى تعليماات أساتاذه يمكان أن يعاد

 الموعد اآلخر للتسليم.
 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. .2
علاى قباول األساتاذ إذا وافاق إالا إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لان يقبال  .3

 بتها خطياً.التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتا
 المشاريع:

سيتم تقديم قائمة عناوين بمشاريع بحثية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحداً من العناوين المقدمة لهم. ويمكن توزيع  
فاعلة من فيما بينهم، والتأكد من المشاركة الالمسئولية بعض العناوين التي تتطلب عبئاً بحثياً كبيراً على فريق من الطلبة مع توزيع 

 جميع أعضاء الفريق، وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريراً عن موضوعه، وعرضه أمام الطلبة.

 الغش: .5

http://www.mof.gov.ye/pfmp/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=29
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
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 يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. .1
محاولاة اساتخدام أياة أو اإلشاارة أو غياره النظار فاي ورقاة أو لغاش بالحادي  لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالاب ا .2

 وسيلة من وسائل الغش.
 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر.أو الغش في االمتحان  .3
 الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين هماا: المقارر الاذي ضابط متلبسااً فياه والمقارر الاذي قبلاه وفاي حالاة  كاون .4

 المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
 إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة. .5

6. 

 االنتحال:
 يقوم بتقديمها كأنها خاصة به".أو اره ويدعي أنها من إنتاجه أفكأو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النس   .1
 سرقة أعمال غيره.أو على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البح  العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش  .2
 هير به أمام زمالئه.الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التش .3
( الفقرة )و( من الالئحة الموحادة لشائون الطاالب، 37الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق عليه المادة ) .4

 وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

7. 

 سياسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي. .1
 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين.أسلوب التزامه ب .2
 أثناء سير االمتحان.أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة،  .3
 غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك. إذا سلك الطالب سلوكاً  .4
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وقومية حكوميةمحاسبة خطة المقرر الدراسي:   
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم ابراهيم عبد القدوس مفضل د.  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 المحاسبة الحكومية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالمستوى الثالث الفصل الدراسي  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( + محاسبة مالية )1محاسبة مالية ) :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 بكالوريوس المحاسبة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .6

 العربية لغة تدريس المقرر:  .7

 انتظام الدراسةأسلوب   .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 قاعات الكلية ريس المقرر:مكان تد  .11

 

II. :وصف المقرر 

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بالمحاسبة الحكومية وما تتضمنه من قيد للمعامالت وإعداد التقارير 
 المالية والحسابات الختامية، وإعداد الموازنة العامة للدولة.

للمحاسبة الحكومية ومفاهيم الموازنة العامة للدولة  األساسيةيتركز الجانب النظري على المفاهيم ويتضمن هذا المقرر جانبين نظري وعملي، و
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التي تعتبر رديف أساسي للمحاسبة الحكومية. أما الجانب العملي فسوف يركز بشكل أساسي على الممارسات المحاسبية الحكومية السائدة في 
لحكومي الصادر من وزارة المالية، ويشتمل الجانب العملي على وصف تفصيلي لخصائص وسمات اليمن استناداً إلى دليل النظام المحاسبي ا

 النظام المحاسبي الحكومي في اليمن.

 

III. :مخرجات التعلم 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

 أوال: المعرفة والفهم:
.a1والمفاهيم مات المهنية المعنية بالمحاسبة الحكومية، وخصائص وسمات الوحدات الحكومية، أهم المنظيشرح تطور المحاسبة الحكومية، و

 التقليدية والحديثة إلعدادها. ساليبللموازنة العامة للدولة، واأل األساسيةوالقواعد والمبادئ 
.a2كونات بيئته الخارجية والداخلية وتأثيرهما يبين مكونات وتطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن وهيكل حسابات النظام وخصائصه، وم
 عليه.
 .a3 للرقابة الداخلية والرقابة المالية الخارجية في األجهزة والوحدات  األساسيةيوضح الدورات المستندية للموارد واالستخدامات ، والمفاهيم

 الحكومية والتشريعات ذات العالقة بالموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
 انيا: المهارات الذهنية:ث

b1المحاسبية المالئمة  ساليب.يميز بين الممارسات المحاسبية لدى جهات السلطة المركزية ومثيلتها لدى وحدات السلطة المحلية، وبين الطرق واأل
 امة في اليمن.الحديثة للموازنات بغرض تطوير الموازنات الع ساليبالوحدات التابعة لكل منهما، وبين النظم واألأو للجهات 

.b2 .يقارن بين األسس المحاسبية الختيار األساس المحاسبي المناسب للتطبيق في المحاسبة لدى الوحدات الحكومية 
b3التقارير المالية الحكومية الدورية والختامية الستنتاج مؤشرات تفيد في اتخاذ القرارات. . يحلل 

 ثالثا: المهارات العملية:
.c1حاسبية للمعامالت المتعلقة بالنظام المحاسبي الحكومي، ومختلف التسويات الشهرية والدورية األخرى، واعداد التقارير يجري المعالجة الم

 الشهرية والدورية وفق قواعد وأحكام ودليل النظام المحاسبي الحكومي، ومتطلبات الموازنة العامة للدولة في اليمن.
 .c2ة العامة للدولة وفق القواعد واالجراءات المتبعة في اليمن.يعد تقديرات موارد واستخدامات الموازن 

.c3كشوف ومرفقات الحساب الختامي وفق قواعد النظام المحاسبي الحكومي في اليمن.، والختامية وقيود اإلقفالوالتسويات  يجري المطابقات 
 المهارات العامة:

.d1 جال بناء وتطوير نظام المعلومات المحاسبي الحكومي.مع فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في مأو يعمل بمفرده 
 .d2 واستخراج التقارير المختلفة. المنشأةوشبكات االتصاالت في تجهيز بيانات  اآللييستخدم تقنية الحاسب 

 

IV. :مواضيع ومحتوى المقرر 

 

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

11.  
للمحاسبة  األساسيةاهيم المف

 في الوحدات الحكومية

 .التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية 
 الوحااااادات الحكومياااااة مقارناااااة بوحااااادات  أنشاااااطةصاااااائص خ

 .األعمالقطاع 
  التعريف والنطاق. –مدخل إلى المحاسبة الحكومية 
 .أهداف المحاسبة الحكومية 
 .األسس المحاسبية وتطبيقها في المحاسبة الحكومية 
 وم الوحدة المحاسبية الحكومية.مفه 
  األموالنظام محاسبة. 

 
W1+w2 

 
6 

 W3 3 تعريف الموازنة العامة للدولة. للموازنة  األساسيةالمفاهيم   .11
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 أهداف الموازنة العامة للدولة.  العامة للدولة
 .مبادئ الموازنة العامة للدولة 
 الموازنات العامة. أنواع 
 .أسس تبويب الموازنة العامة 

12.  
ل دورة الموازنة مراح

 العامة للدولة

 .مرحلة إعداد الموازنة العامة 
 .مرحلة المصادقة على الموازنة العامة للدولة 
 .مرحلة تنفيذ الموازنة العامة للدولة 
 .مرحلة إعداد التقارير المالية للموازنة العامة للدولة 
 .مرحلة الرقابة مع الموازنة العامة للدولة 
 ومي خااااااالل دورة الموازنااااااة دور النظااااااام المحاساااااابي الحكاااااا

 العامة.

W4 3 

13.  
 أساليبتطور نظم و

 الموازنة العامة

 .)موازنة البنود )الموازنة التقليدية 
 األداءموازنة البرامج و. 
 .موازنة التخطيط والبرمجة 
 .الموازنة الصفرية 

W5 3 

14.  
وصف النظام المحاسبي 

 الحكومي في اليمن

  وأركانه.تطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
 .أهداف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
  مكونااااات النظااااام المحاساااابي الحكااااومي فااااي الاااايمن الماديااااة

 وغير المادية.
  المفااااااهيم والسياساااااات المحاسااااابية، دليااااال حساااااابات النظاااااام

 وخصائصه.
  .البيئة الخارجية للنظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
 ومي فااي الاايمن والاانظم البيئااة الداخليااة للنظااام المحاساابي الحكاا

 الفرعية المكونة للنظام.

W6 3 

15.  
الموارد العامة  إدارة

 ومعالجاتها المحاسبية

 د. الدورة المستندية للموار 
 د. الرقابة على الموار 
 .المعالجات المحاسبية لموارد التشغيل 
 المعالجات المحاسبية لموارد الحسابات الجارية. 
 فاااي األصاااول غيااار  المعالجاااات المحاسااابية لماااوارد التصااارف

 المالية.
  المعالجاااااات المحاسااااابية لماااااوارد التصااااارف فاااااي األصااااااول

 المالية وتحمل الخصوم. 

 
W7+w8 
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17.  
االستخدامات العامة  إدارة

 ومعالجاتها المحاسبية

 ستخداماتالدورة المستندية لال. 
 .الرقابة على االستخدامات 
 لتشغيل.المعالجات المحاسبية لنفقات ا 
 المعالجات المحاسبية لنفقات الحسابات الجارية. 
  المعالجااااااات المحاساااااابية لنفقااااااات اكتساااااااب األصااااااول غياااااار

 المالية.
  المعالجاااااات المحاسااااابية لنفقاااااات اكتسااااااب األصاااااول المالياااااة

 وتسديد الخصوم.

W10+w11 6 
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18.  
المعالجات المحاسبية 

 للعمليات األخرى

 سلف األخرى.المعالجات المحاسبية للسلف المؤقتة وال 
  المعالجااااااااات المحاساااااااابية للتحااااااااويالت النقديااااااااة للخااااااااارج

 واالعتمادات المستندية.
 .المعالجات المحاسبية للمبالغ المدفوعة مقدما 
  ،المعالجاااات المحاسااابية لحساااابات األماناااات )مرتجاااع األجاااور

 التأمينات المتنوعة، المبالغ الدائنة المحصلة للغير(.  

w12+W13 6 

19.  
ية وإعداد التقارير المال

 الحسابات الختامية

 التقاااارير المالياااة الحكومياااة الدورياااة وقواعاااد  أناااواعماهياااة و
 إعدادها وتقديمها.

 التقااااااارير الختاميااااااة ومرفقاتهااااااا وقواعااااااد  أنااااااواعماهيااااااة و
 وإجراءات وهيكلية إعدادها.

 .التسويات الجردية وقيود اإلقفال الدورية والختامية 

W14 3 

21.    االختبار النهائي W16 3 
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V. :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات 

 التعلم الذاتي والتعاوني

 المهام والتكاليف

 والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية األنشطة

 

VI. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

ً  a,b,c اركة في الحوار والمناقشةالمش 1  11 أسبوعيا

 a2, a3, b1, b2, b3, 2-6 5 حل االسئلة النظرية الخاصة بالصح والخطأ 2

 c1, c2, c3, 7-15 5 حل االسئلة العملية 3

 21   المجموع 4

 

  نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم

 %20 20 أسبوعيا والمشاركة الواجبات 1

 %20 20 9 اختبار منتصف الفصل 2

 %60 60 16 االختبار النهائي 3

 %100 100  المجموع 

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
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 .، المحاسبة في الوحدات الحكومية، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء2119مفضل، ابراهيم عبد القدوس،  .1

 المراجع المساعدة

 ، دليل النظام المحاسبي الحكومي، وزارة المالية، صنعاء.2114وزارة المالية،  .1
2. IPSASB, 2013, "The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by 

Public Sector Entities", IFAC, New York. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 http://www.mof.gov.yeالمالية اليمنية:  وزارةموقع  -3
 :2111صندوق النقد الدولي/ نظام إحصاءات مالية الحكومة   - -4

www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdfhttp:// 

 
 

VIII. )الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر)تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية 

1. 

 الحضور والغياب:
% ( مان سااعات 71وضارورة حضاور )  االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام فاي الحضاور، .3

 الفصول االفتراضيةأو المحددة للقاءات التعليمية 
إذا كاان غياباه بسابب إالا %( مان سااعات المحاددة يعاد محرومااً مان حضاور المقارر. 31إذا تجاوز نسبة غيااب الطالاب عان ) .2

 %( من ساعات المقرر.51يد عن )بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزأو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر:
والتااواري  المحااددة، األزمنااة الفصااول االفتراضااية بحساب أو ينبغاي علااى الطالااب أن يحارص علااى حضااور اللقاااءات التعليمياة  .3

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 
 حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر.يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في  .4

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 د. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحد .6
 عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. .7
 بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا بدء جلسة االمتحان يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد ال  .8
 .في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة .9
 يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. .11

4. 

 :المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي
محتوى المقرر للدارسين عبر الفصاول االفتراضاية  إدارةصفحة أو اإليميل تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسل عبر  .1

تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة في تقديم الواجبات المطلوباة مناه علياه أو 
 لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعليمات أستاذه يمكن أن يعدل ويقرر الموعد اآلخر للتسليم. االتصال بأستاذ المقرر

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. .2
علاى قباول األساتاذ افاق إذا وإالا إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعاد أسابوعين مان التاأخير لان يقبال  .3

 التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطياً.
 المشاريع:

سيتم تقديم قائمة عناوين بمشاريع بحثية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحداً من العناوين المقدمة لهم. ويمكن توزيع بعض  
فيما بينهم، والتأكد من المشاركة الفاعلة من جميع المسئولية ق من الطلبة مع توزيع العناوين التي تتطلب عبئاً بحثياً كبيراً على فري

 أعضاء الفريق، وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريراً عن موضوعه، وعرضه أمام الطلبة.

 الغش: .5

http://www.mof.gov.ye/pfmp/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=29
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
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 ع زمالئه ومع أساتذته.يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، وم .6
محاولة استخدام أية وسيلة أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدي   .7

 من وسائل الغش.
 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر.أو الغش في االمتحان  .8
هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فيه والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون المقرر  الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين .9

 الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
 إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة. .11

6. 

 االنتحال:
 يقوم بتقديمها كأنها خاصة به".أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النس   .5
 سرقة أعمال غيره.أو على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البح  العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش  .6
 اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التشهير به أمام زمالئه. الطالب الناقل ألفكار .7
( الفقارة )و( مان الالئحاة الموحادة لشائون الطاالب، 37الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق عليه الماادة ) .8

 نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض. وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسري العقوبة

7. 

 سياسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي. .5
 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين.أسلوب التزامه ب .6
 أثناء سير االمتحان.أو داخل قاعة المحاضرة،  ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة .7
 إذا سلك الطالب سلوكاً غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك. .8

 


