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 نظام محاسبي موحد  مواصفات المقرر الدراسي:
 

I. المعلومات العامة عن المقرر : 

 محاسبي موحدام ظن :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالفصل -المستوى الثالث   المستوى والفصل الدراسي:  .4

 محاسبة مالية أ + محاسبة مالية ب :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 محاسبة تكاليف )أ( (:لبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتط  .6

 بكالوريوس المحاسبة البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام الدراسة في البرنامج:أسلوب   .11

 قاعات ومدرجات الكلية  مكان تدريس المقرر:  .11

 دمحم سعيد الحاج د.       فات المقرر:اسم معد مواص  .12

 حميد مقبل د.  المراجع  .13

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. :وصف المقرر 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنظام المحاسبي الموحد المطبق في الجمهورية اليمنية وذلك في وحدات القطاع العام والمختلط 
 :اآلتيةمقرر على الموضوعات والصناديق الخاصة. ويشتمل ال

 د. المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة القومية، وسمات واهداف ودليل النظام المحاسبي الموح  

 .حسابات االستخدامات: وتشتمل على حسابات االجور والمرتبات، والمستلزمات السلعية وغيرها 

  تنوعة، وغيرها.الم اإليراداتالنشاط الجاري،  إيراداتحسابات الموارد: وتشتمل على 

  .حسابات الموجودات: وتشتمل على الموجودات الثابتة، المشروعات قيد التنفيذ، وغيرها 

 د. الحسابات الختامية وفقا ألحكام النظام المحاسبي الموح 

III. :مخرجات التعلم 

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:
 عرفة والفهم:أوال: مخرجات الم 

:a1 وكيفية إعداد الحسابات القومية وقياس الدخل والناتج القومي.شرح مفهوم النظام المحاسبي الموحد وأهدافه وخصائصهي ،. 
 : a2 الدورة المستندية واألحكام يتعرف على دليل الحسابات في النظام المحاسبي الموحد، وكيفية تبويب الحسابات في هذا الدليل، و
 د. لها في النظام المحاسبي الموح المنظمة

 :a3وضح المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والصناديق الخاصة، وكيفية إعداد ي
 الحسابات الختامية لتلك الوحدات. 

 المهارات الذهنية:ثانياً: 
b1ت االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات الميزانية)حسابات الموجودات وحسابات : يميز بين حسابات العمليات الجارية )حسابا



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 المطاليب(.
b2.يحلل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والمختلط لتحديد أطرافها المدينة والدائنة، وبما يمكن من تحديد الناتج القومي : 
:b3 في عجز النشاط الجاري أو تتمثل إما في فائض النشاط الجاري، التي المختلط  يحدد نتيجة النشاط لوحدات القطاع العام والقطاع

 لتلك الوحدات.
 المهارات العملية:

c1 المختلفة.األستاذ : يسجل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط ويرحلها لدفاتر 
c2تتمثل في حسابات العمليات الحارية وحساب التوزيع. التي تلط : يعد الحسابات الختامية لوحدات القطاع العام والقطاع المخ 
c3 .يعد الميزانية العمومية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط : 

 المهارات العامة:
d1  : ية.  ضمن فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في مجال المحاسبة في وحدات القطاع العام والمختلط بكفاءة وفاعلأو يعمل بمفرده 
d2 : .يستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إليه 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
، وكيفية إعداد الحسابات القومية شرح مفهوم النظام المحاسبي الموحد وأهدافه وخصائصهي

 .وقياس الدخل والناتج القومي.
A1 

a.2 
يتعرف على دليل الحسابات في النظام المحاسبي الموحد، وكيفية تبويب الحسابات في هذا 

 د. الدورة المستندية واألحكام المنظمة لها في النظام المحاسبي الموحالدليل، و
A2 

a3 
لعمليات المالية المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط وضح المعالجة المحاسبية لي

 والصناديق الخاصة، وكيفية إعداد الحسابات الختامية لتلك الوحدات. 
A3 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
يميز بين حسابات العمليات الجارية )حسابات االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات 

 ودات وحسابات المطاليب(.الميزانية)حسابات الموج
B2 

b.2 
يحلل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والمختلط لتحديد أطرافها المدينة والدائنة، وبما 

 يمكن من تحديد الناتج القومي.
B2 

b3 
تتمثل إما في فائض النشاط التي يحدد نتيجة النشاط لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط 

 جز النشاط الجاري لتلك الوحدات.في عأو الجاري، 
B2 

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
األستاذ يسجل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط ويرحلها لدفاتر 

 المختلفة.
C1 

c.2 
تتمثل في حسابات التي يعد الحسابات الختامية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط 

 ات الحارية وحساب التوزيع. العملي
C2 

c3 .يعد الميزانية العمومية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط C2 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
ضمن فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في مجال المحاسبة في وحدات القطاع أو يعمل بمفرده 

 العام والمختلط بكفاءة وفاعلية.  
D1 

d.2  .يستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إليه D3 
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IV. مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

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

 استراتيجية التقويم تراتيجية التدريساس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 :شرح مفهوم النظام المحاسبي الموحد وأهدافه ي
، وكيفية إعداد الحسابات القومية وقياس وخصائصه

 .الدخل والناتج القومي.

الحوار  –المحاضرات 
 التكليفات. -والمشاركة 

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم التكليفات. 

 حريرية والشفوية.االختبارات الت 

: a2  يتعرف على دليل الحسابات في النظام المحاسبي
الدورة الموحد، وكيفية تبويب الحسابات في هذا الدليل، و

المستندية واألحكام المنظمة لها في النظام المحاسبي 
 د. الموح

الحوار  –المحاضرات 
 التكليفات. -والمشاركة 

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 التكليفات تقييم. 

  .االختبارات التحريرية والشفوية 

 :a3وضح المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المتعلقة ي
بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والصناديق الخاصة، 

 وكيفية إعداد الحسابات الختامية لتلك الوحدات.

الحوار  –المحاضرات 
 التكليفات. -والمشاركة 

 ناء المحاضرة. أسئلة تقويمية اث 

 تقييم التكليفات. 

 .االختبارات التحريرية والشفوية 

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

   مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 العمليات الجارية )حسابات : يميز بين حسابات
االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات 

 الميزانية)حسابات الموجودات وحسابات المطاليب(.

الحوار والمشاركة  –المحاضرات 
 التكليفات. -

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم التكليفات. 

 .االختبارات التحريرية 

b2طاع العام :يحلل العمليات المالية لوحدات الق
والمختلط لتحديد أطرافها المدينة والدائنة، وبما يمكن 

 من تحديد الناتج القومي.

الحوار والمشاركة  –المحاضرات 
 -التكليفات  –

 دراسة حاالت.

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم التكليفات. 

 .االختبارات التحريرية والشفوية 

:b3 ع العام والقطاع يحدد نتيجة النشاط لوحدات القطا
أو تتمثل إما في فائض النشاط الجاري، التي المختلط 

 في عجز النشاط الجاري لتلك الوحدات.

الحوار والمشاركة  –المحاضرات 
 دراسة حاالت. -التكليفات  –

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم دراسة  – تقييم التكليفات
 الحاالت.

 .االختبارات التحريرية والشفوية-

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

c1 يسجل العمليات المالية لوحدات القطاع العام :
 المختلفة.تاذ األسوالقطاع المختلط ويرحلها لدفاتر 

الحوار والمشاركة  –المحاضرات 
 دراسة حاالت. -التكليفات  –

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم دراسة  – تقييم التكليفات
 الحاالت.

 .االختبارات التحريرية 

c2 يعد الحسابات الختامية لوحدات القطاع العام :
تتمثل في حسابات العمليات التي والقطاع المختلط 

 لحارية وحساب التوزيع. ا

الحوار والمشاركة  –المحاضرات 
 دراسة حاالت. -التكليفات  –

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم دراسة  – تقييم التكليفات
 الحاالت.

 .االختبارات التحريرية 

c3  يعد الميزانية العمومية لوحدات القطاع العام :
 والقطاع المختلط.

والمشاركة الحوار  –المحاضرات 
 دراسة حاالت. -التكليفات  –

  .أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة 

 تقييم دراسة  – تقييم التكليفات
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 الحاالت.

 .االختبارات التحريرية 

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

d1  : ضمن فريق إلنجاز المهام الموكلة أو يعمل بمفرده
إليه في مجال المحاسبة في وحدات القطاع العام والمختلط 

 بكفاءة وفاعلية.  
   بكفاءة وفاعلية. 

التعلم الذاتي  –الحوار والمناقشة 
 عاوني.التعلم الت –

 تقييم التكليفات -المالحظة–المتابعة

d2:  يستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز
 مهام المحاسبة الموكلة إليه.

 المالحظة.–المتابعة التعلم التعاوني. –التعلم الذاتي  

 

V. لتعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات ا تحديد وكتابة
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية
 م المقررمخرجات تعل

 مدخل للنظام المحاسبي الموحد 1

  قياس الدخل القومي والناتج
 القومي.

 .الحسابات القومية 

  مفهوم وأهداف وسمات ودليل
 د. النظام المحاسبي الموح

1 3 a1,a2 

2 
 :حسابات االستخدامات

 المرتبات واألجور:

 تبويب حساب المرتبات واألجور.
القواعدددددددد الخاصدددددددة بالمرتبدددددددات 

 لنقدية.واألجور ا
 القواعد الخاصة بالمزايا العينية.

المعالجددددددددة المحاسددددددددبية إلثبددددددددات 
 المرتبات واألجور.

المعالجدددددددة المحاسدددددددبية الخاصدددددددة 
 بالمزايا العينية.

1 3 a3,b1,b2,c1,d1 

3 
 المستلزمات السلعية 

 والمستلزمات الخدمية

 .تبويب المستلزمات السلعية 

  القواعدد الخاصدة بالمسددتلزمات
 السلعية.

 عالجددددددددددددددة المحاسددددددددددددددبية الم
 للمستلزمات السلعية.

 تبويب المستلزمات الخدمية.-

1 3 a3,b1,b2,c1,d1 
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القواعددددد الخاصددددة بالمسددددتلزمات -
 الخدمية.
المعالجدددددددددددددة المحاسدددددددددددددبية -

 للمستلزمات الخدمية.

4 
المشتريات بغرض 

 .البيع

 تبويب المشتريات بغرض البيع.-
 المشتريات بغرض البيع المحلية.-
اصدددددة بالمشدددددتريات القواعدددددد الخ-

 بغرض البيع المحلية.
المعالجددددة المحاسددددبية للمشددددتريات -

 بغرض البيع المحلية.
المشددددددددتريات بغددددددددرض البيددددددددع -

 المستوردة.
القواعدددددد الخاصدددددة بالمشدددددتريات -

 بغرض البيع المستوردة.
المعالجددددة المحاسددددبية للمشددددتريات -

 بغرض البيع المستوردة.
 استيراد مستلزمات سلعية.-

1 3 a3,b1,b2,c1,d1 

 
 
 
 
 
5 

 
المصروفات الجارية التحويلية  

 المصروفات المخصصة

تبويددددب المصددددروفات الجاريددددة - -
 التحويلية.

 المعالجة المحاسبية لإلهالك. -
المعالجة المحاسبية للضرائب غير -

 المباشرة والرسوم السلعية.
المعالجدددددددة المحاسدددددددبية للفوائدددددددد -

 والعموالت.
جددار المعالجددة المحاسددبية لفددر  اإلي

 المحسوب.
المعالجدددة المحاسدددبية لفدددر  الفوائدددد 
المحسددددوب. تبويددددب المصددددروفات 

 المخصصة.
القواعددد والمعالجددة المحاسددبية لهددذه 

 المصروفات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 

a3,b1,b2,c1,d1 

6 
 حسابات الموارد

 النشاط الجاري إيرادات

 يددددراداتالمعالجددددة المحاسددددبية إل--
 العمليات الصناعية.

 يددددددراداتعالجددددددة المحاسددددددبية إلالم
العمليدددددات التجاريدددددة، والعمليدددددات 
المالية والتدامين، وقطداع الخددمات، 

استغالل الثروة الحيوانيدة  إيراداتو
 والثروة المعدنية والثروة الزراعية. 

المعالجددددددة المحاسددددددبية للتصددددددنيع -
 الداخلي والمشغوالت الداخلية.

1 
 

3 a3,b1,b2,c1,d1 

 a3,b1,b2,c1,d1 3 1 .المتنوعة اإليرادات-المتنوعة  اإليرادات 7
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األوراق  إيراداتو
 اإليراداتالمالية و

 .الجارية التحويلية

 د. األورا  المالية والعوائ إيرادات-
 الجارية التحويلية. اإليرادات-
القواعد والمعالجدة المحاسدبية لهدذه -

 .اإليرادات

 
 
 
 
8 

 

 التغير في المخزون

 .تبويب التغير في المخزون-
 حسابات التغير في المخزون.-
المعالجدددة المحاسدددبية للتغيدددر فدددي -

 المخزون.
حسددابات فددرو  تقيدديم التغيددر فددي -

 المخزون.
المعالجددة المحاسددبية لفددر  التغيددر -

 في المخزون.

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
3 

a3,b1,b2,c1,d1 

9 
 حسابات الموجودات

الموجودات الثابتة والمشروعات 
 قيد التنفيذ

الثابتددددددددة  تبويددددددددب الموجددددددددودات-
 والمشروعات قيد التنفيذ.

القواعدددددد الخاصدددددة بدددددالموجودات -
 الثابتة والمشروعات قيد التنفيذ.

المعالجدددة المحاسدددبية للموجدددودات -
 الثابتة.

1 3 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

 حسابات الموجودات األخرى 10

 التوظيفات االستثمارية:
 تبويب التوظيفات االستثمارية. -
وظيفددددات المعالجددددة المحاسددددبية للت-

 واالستثمارات.
 المخزون:

 تبويب المخزون.-
 المعالجة المحاسبية.-
 المدينون:-
 السلف والتأمينات المدينة.-
 الحسابات االنتقالية المدينة.-
 الجاهزة. األموال -

1 3 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

11 
 حسابات المطاليب:

 مصادر التمويل الداخلي

 تعريف وتبويب رأس المال.-
 اسبية لرأس المال.المعالجة المح-
 االحتياطيات والفائض.-
 تعريف وتبويب االحتياطيات.-
 تعريف وتبويب المخصصات.-

 
1 

 
 
3 

 

a3,b1,b2,c1,d1 

12 

 
 .مصادر التمويل الخارجي

 القروض. -
 الدائنون.-
 السلف والتأمينات الدائنة.-
 الحسابات االنتقالية الدائنة.-

1 3 a3,b1,b2,c1,d1 

13 
 
 
 

 حساب العمليات الجارية.-
السمات الخاصة بحساب العمليدات -

 الجارية.
2 6 

a3,b1,b2,b3.c1,c2, 
c3, d1,d2 
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والقاااااوائم الختامياااااة الحساااااابات 
 والميزانية.

 قيود التسوية وقيود اإلقفال.-
 مراحل حساب العمليات الجارية.-
 .الميزانية-
 نموذج الميزانية.-
 أسس تبويب الميزانية.-
 السمات المميزة لشكل الميزانية.-

 41 إجمالي األسابيع والساعات                                                             
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VI. :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. .4

 الحوار والمشاركة. .2

 دراسات الحالة.  .3

 التعلم التعاوني.  .1

 التعلم الذاتي .5

 التكليفات. .6

 

VII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم تكليف/النشاطال الرقم

 41 كل أسبوع b,c,d التكاليف الفردية والجماعية ودراسة الحاالت ومناقشتها 1

 41 كل أسبوع a,b,d الحضور والمشاركة في الحوار  2

 21   اإلجمالي 3

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم
التقويم نسبة الدرجة إلى درجة  

  النهائي
 المخرجات التي يحققها

 a,b,d %22 22 كل أسبوع التعيينات والتكليفات 1

 a,b,c %22 22 األسبوع التاسع االمتحان النصفي 2

 a,b,c %62 62 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

  %122 122  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
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 م.2212ربيدي، دمحم علي، األديمي، منصور ياسين، نصر، حميد مقبل، النظام المحاسبي الموحد، صنعاء، مكتبة األمين، ال .1

 المراجع المساعدة

 .1892شادي، علي محروس، النظام المحاسبي الموحد: تأصيل علمي وتطبيق عملي، مكتبة عين شمس، .1
 عبد العزيز السيد، النظام المحاسبي الموحد، جامعة حسين، أحمد فرغلي، أبو طالب، أحمد دمحم، مصطفى، .2
 .2223القاهرة،  .3
 .2226الربيدي، دمحم علي، النظام المحاسبي الموحد، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد،  .2

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

1- https://www.mofyemen.net/ 
2-https://www.ifac.org/ 

 

X. بعة في المقرر.الضوابط والسياسات المت 

 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 المقرر  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .4

 متبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليميةيتم تحديد السياسة ال  :  الحضور المتأخر   .2

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب عن  ضوابط االمتحان:  .3
  االمتحان.

 التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم  التعيينات والمشاريع:  .1

 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 رى مثل استخدام الموبايل أي سياسات أخسياسات أخرى:   .7
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 خطة المقرر الدراسي: النظام المحاسبي الموحد
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 االسم حميد مقبل نصرد. 

 المكان ورقم الهاتف 777246741 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 لنظام المحاسبي الموحدا اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 األولالفصل –ث المستوى الثال المستوى والفصل الدراسي:  .2

 محاسبة مالية )أ( = محاسبة مالية )ب( :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 محاسبة تكاليف )أ( (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس المحاسبة البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 انتظام التدريس أسلوب   .9

 فصلي الدراسةنظام   .8

 العربية لغة تدريس المقرر:  .12

 قاعات ومدرجات الكلية مكان تدريس المقرر:   .11

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

ناديق يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنظام المحاسبي الموحد المطبق في الجمهورية اليمنية وذلك في وحدات القطاع العام والمختلط والص
 :اآلتيةمقرر على الموضوعات الخاصة. ويشتمل ال

 د. المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة القومية، وسمات واهداف ودليل النظام المحاسبي الموح  

 .حسابات االستخدامات: وتشتمل على حسابات االجور والمرتبات، والمستلزمات السلعية وغيرها 

  تنوعة، وغيرها.الم اإليراداتالنشاط الجاري،  إيراداتحسابات الموارد: وتشتمل على 

 .حسابات الموجودات: وتشتمل على الموجودات الثابتة، المشروعات قيد التنفيذ، وغيرها 
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  د. الحسابات الختامية وفقا ألحكام النظام المحاسبي الموح 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:
 أوال: مخرجات المعرفة والفهم: 

:a1 وكيفية إعداد الحسابات القومية وقياس الدخل والناتج القومي.شرح مفهوم النظام المحاسبي الموحد وأهدافه وخصائصهي ،. 
 : a2 واألحكام  الدورة المستنديةيتعرف على دليل الحسابات في النظام المحاسبي الموحد، وكيفية تبويب الحسابات في هذا الدليل، و

 د. المنظمة لها في النظام المحاسبي الموح
 :a3وضح المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والصناديق الخاصة، وكيفية إعداد ي

 الحسابات الختامية لتلك الوحدات. 
 المهارات الذهنية:ثانياً: 

b1ات الجارية )حسابات االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات الميزانية)حسابات الموجودات وحسابات : يميز بين حسابات العملي
 المطاليب(.

b2.يحلل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والمختلط لتحديد أطرافها المدينة والدائنة، وبما يمكن من تحديد الناتج القومي : 
:b3 في عجز النشاط الجاري لتلك أو تتمثل إما في فائض النشاط الجاري، التي طاع العام والقطاع المختلط يحدد نتيجة النشاط لوحدات الق

 الوحدات.
 المهارات العملية:

c1 المختلفة.األستاذ : يسجل العمليات المالية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط ويرحلها لدفاتر 
c2تتمثل في حسابات العمليات الحارية وحساب التوزيع. التي لعام والقطاع المختلط : يعد الحسابات الختامية لوحدات القطاع ا 
c3 .يعد الميزانية العمومية لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط : 

 المهارات العامة:
d1  : ختلط بكفاءة وفاعلية.  ضمن فريق إلنجاز المهام الموكلة إليه في مجال المحاسبة في وحدات القطاع العام والمأو يعمل بمفرده 
d2 : .يستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إليه 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 مدخل للنظام المحاسبي الموحد 4

  القومي.قياس الدخل القومي والناتج 

 .الحسابات القومية 

  مفهوم وأهداف وسمات ودليل النظام
 د. المحاسبي الموح

 

W1 3 

 
 
2. 

 
 :حسابات االستخدامات

 المرتبات واألجور: .4
 

 
 تبويب حساب المرتبات واألجور.

 القواعد الخاصة بالمرتبات واألجور النقدية.
 القواعد الخاصة بالمزايا العينية.

 ات المرتبات واألجور.المعالجة المحاسبية إلثب
 المعالجة المحاسبية الخاصة بالمزايا العينية.

 
 
 

W2 
 

 
 
 
3 
 

   تبويب المستلزمات السلعية. المستلزمات السلعية والمستلزمات  .2 3
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 القواعد الخاصة بالمستلزمات السلعية.  الخدمية 

 .المعالجة المحاسبية للمستلزمات السلعية 
 تبويب المستلزمات الخدمية.-
 واعد الخاصة بالمستلزمات الخدمية.الق-
 المعالجة المحاسبية للمستلزمات الخدمية.-

 
 

W3+w4 
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 .المشتريات بغرض البيع .3 1

 تبويب المشتريات بغرض البيع.-
 المشتريات بغرض البيع المحلية.-
القواعددددد الخاصددددة بالمشددددتريات بغددددرض البيددددع -

 المحلية.
بيدددع المعالجدددة المحاسدددبية للمشدددتريات بغدددرض ال-

 المحلية.
 المشتريات بغرض البيع المستوردة.-
القواعددددد الخاصددددة بالمشددددتريات بغددددرض البيددددع -

 المستوردة.
المعالجدددة المحاسدددبية للمشدددتريات بغدددرض البيدددع -

 المستوردة.
 استيراد مستلزمات سلعية.-

W5 3 

5 
 المصروفات الجارية التحويلية .5

 والمصروفات المخصصة.

 ة التحويلية.تبويب المصروفات الجاري- -
 المعالجة المحاسبية لإلهالك. -
المعالجدددة المحاسدددبية للضدددرائب غيدددر المباشدددرة -

 والرسوم السلعية.
 المعالجة المحاسبية للفوائد والعموالت.-

 المعالجة المحاسبية لفر  اإليجار المحسوب.
 المعالجة المحاسبية لفر  الفوائد المحسوب. 

 تبويب المصروفات المخصصة.
 والمعالجة المحاسبية لهذه المصروفات.القواعد 

W6 3 

6 
 حسابات الموارد

 النشاط الجاري إيرادات.4

العمليددددددات  يددددددراداتالمعالجددددددة المحاسددددددبية إل--
 الصناعية.

العمليدات التجاريدة،  يدراداتالمعالجة المحاسدبية إل
والعمليدددات الماليدددة والتدددامين، وقطددداع الخددددمات، 

والثددددروة اسددددتغالل الثددددروة الحيوانيددددة  إيددددراداتو
 المعدنية والثروة الزراعية. 

المعالجددددددددة المحاسددددددددبية للتصددددددددنيع الددددددددداخلي -
 والمشغوالت الداخلية.

 
W7 

 
3 

7 
 إيراداتالمتنوعة و اإليرادات .2

الجارية  اإليراداتاألوراق المالية و
 .التحويلية

 .المتنوعة اإليرادات-
 د. األورا  المالية والعوائ إيرادات-
 حويلية.الجارية الت اإليرادات-
 .اإليراداتالقواعد والمعالجة المحاسبية لهذه -

 
W8 

 
3 

 W9 3 االمتحان النصفي  8

9 
 
 . التغير في المخزون3

 تبويب التغير في المخزون.-
 حسابات التغير في المخزون.-

 
W10 

 
3 
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 المعالجة المحاسبية للتغير في المخزون.-
 حسابات فرو  تقييم التغير في المخزون.-
 بية لفر  التغير في المخزون.المعالجة المحاس-

41 
 حسابات الموجودات

الموجودات الثابتة والمشروعات قيد 
 التنفيذ

تبويدددب الموجدددودات الثابتدددة والمشدددروعات قيدددد -
 التنفيذ.

القواعددددددددد الخاصددددددددة بددددددددالموجودات الثابتددددددددة -
 والمشروعات قيد التنفيذ.

 المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة.-
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44 
 حسابات الموجودات األخرى

 

 التوظيفات االستثمارية:
 تبويب التوظيفات االستثمارية. -
 المعالجة المحاسبية للتوظيفات واالستثمارات.-

 المخزون:
 تبويب المخزون.-
 المعالجة المحاسبية.-
 المدينون:-
 السلف والتأمينات المدينة.-
 الحسابات االنتقالية المدينة.-
 جاهزة.ال األموال -
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42 

 
 

 حسابات المطاليب:
 مصادر التمويل الداخلي

 تعريف وتبويب رأس المال.-
 المعالجة المحاسبية لرأس المال.-
 االحتياطيات والفائض.-
 تعريف وتبويب االحتياطيات.-
 تعريف وتبويب المخصصات.-
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43 
الحسابات والقوائم الختامية 

 والميزانية.

 العمليات الجارية. حساب-
 السمات الخاصة بحساب العمليات الجارية.-
 قيود التسوية وقيود اإلقفال.-
 مراحل حساب العمليات الجارية.-
 .الميزانية-
 نموذج الميزانية.-
 أسس تبويب الميزانية.-
 السمات المميزة لشكل الميزانية.-
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 3 16  االختبار النهائي 

 18 46 اتعدد األسابيع والساع

 
 

.VI  :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. .4

 الحوار والمشاركة. .2



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 
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 دراسات الحالة. .3

 التعلم التعاوني. .1

 التعلم الذاتي .5

 

VI. :التكليفات / المهام 

I. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 41 كل أسبوع b,c,d ت ومناقشتهاالتكاليف الفردية والجماعية ودراسة الحاال 1

 41 كل أسبوع a,b,d الحضور والمشاركة في الحوار  2

 21   اإلجمالي  3

 

  نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم

 %12 22 كل أسبوع التعيينات والتكليفات 1

سبوع التاسع االختبار النصفي 2  %22 22 األأ

 %62 62 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

  122  المجموع 

 

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 م.2212عاء ، مكتبة األمين،الربيدي، دمحم علي، األديمي، منصور ياسين، نصر، حميد مقبل، النظام المحاسبي الموحد ، صن .1

 المراجع المساعدة

 .1892شادي، علي محروس، النظام المحاسبي الموحد: تأصيل علمي وتطبيق عملي، مكتبة عين شمس، .1
 حسين، أحمد فرغلي، أبو طالب، أحمد دمحم، مصطفى، عبد العزيز السيد، النظام المحاسبي الموحد، جامعة .2
 .2223القاهرة،  .3
 .2226، النظام المحاسبي الموحد، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، الربيدي، دمحم علي .2

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

1-https://www.mofyemen.net/ 
2-https://www.ifac.org/ 

 

XI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

 تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من المقرر  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .4

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



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 
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يد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب عن تحد ضوابط االمتحان:  .3
  االمتحان.

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. التعيينات والمشاريع:  .1

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

 


