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 مواصفات مقرر: اقتصاديات وتمويل مشروعات صغيرة
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاديات وتمويل مشروعات صغيرة

2.  

 رمز المقرر ورقمه
Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسلفصل الدالمستوى وا
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الرابع 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 االقتصاد الجزئي ، التحليل المالي واالئتماني 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد 

7.  

 درس له المقرريالذي البرنامج 
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية واقتصاد )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of teaching 

the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 ات المقررمعد)و( مواصف

Prepared By 
 أ.م. د. علي عبدهللا قايد

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 
 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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. وصف المقرر Course Description: 

هذا المقرر  هدف  بالمعارف والمهارات الألي لب  طا يد ال يات وتمويل  زمةإلى تزو باقتصاااااااااد ما يتعلق  في
م ة فهو يبدأ بعرض مفهوالصغيرةة وتحليل تمويل المشروعات رأسة. ويهتم هذا المقرر بدالصغيرةالمشروعات 

مشاكل وال هذه المشروعات في التميمة االقتصادية، تلعبهاة، ويبرز الدور الذي الصغيرةوخصائص المشروعات 
ة والتمويل األصاااغر، وماساااساااات الصاااغيرةتمويل المشاااروعات  أسااااليب، ومصاااادر وتواجههاوالتحديات التي 

التمويل األصااااغر وبرامجها، وماسااااسااااات التمويل االئتمانية وشاااابكة األمان االجتماعي في الجمهورية اليمنية، 
 االستفادة من تلك التجارب.ة والصغيرةوعرض تجارب بعض الدول في تمويل الصناعات والمشروعات 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- خصائص ة واألصغر، والصغيرةيات اقتصاديات تمويل المشروعات أساسيبين مختلف المفاهيم المرتبطة ب

 ة واألصغر.الصغيرةعات ومصادر المشرو
a2-  ة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.الصغيرةالتي تلعبه المشروعات  دواريشرح األ 
a3-  ة واألصغر.الصغيرةالمشكالت والتحديات التي تواجه المشروعات  يوضح 

-b1 .يقارن بين نظريات ماسسات التمويل األصغر وماسسات التمويل التقليدية 
b2-  ة واألصغر، والمشاكل واقتراح الحلول الصغيرةالقة بين ماسسات تمويل المشروعات يحلل الع

 المالئمة.
-c1  في حل ومعالجة المشكالت التي تواجه المشروعات  أهميعد مقترحات وتقارير لمشاريع صغيرة تس

 ة واألصغر.الصغيرة
c2- ل.ة واألصغر من التمويلصغيرةاوالتقنيات في عملية  تقدير احتياجات المشروعات   ساليبيطبق األ 
c3- ة واألصغر.الصغيرةة الجدوى في مجال تمويل المشروعات رأسيعد البحوث العلمية ود 
d1- في وضع البدائل والحلول للقضايا والمشكالت في مجال اقتصاديات تمويل المشروعات  أهميس

 ةالصغيرة
d2- .يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف المختلفة 
d3-  واألصغر الصغيرةيتواصل بفعالية مع ماسسات تمويل المشروعات 
d4– ة واألصغرالصغيرةومنتجات برامج تمويل المشروعات  أنظمةيتابع كل جديد فيما يتعلق ب 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a
1 
- 

اديات يات اقتصأساسيبين مختلف المفاهيم المرتبطة ب
ة واألصغر، وخصائص الصغيرةت تمويل المشروعا

 ة واألصغر.الصغيرةومصادر المشروعات 

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل 

 واالستثمار والعمل المصرفي.

a
2 
– 

في  ةالصغيرةالمشروعات  تلعبهاالتي  دواريشرح األ
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 التقويم استراتيجية استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

a
3
- 

المشكالت والتحديات التي تواجه المشروعات  وضحي
 ة واألصغر.الصغيرة

A4 يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر .
المالية واالقتصادية، والمصطلحات  زماتاألو

والمقاالت والكتب المالية والمصرفية باللغة 
 ية.نجليزاإل

b
1
– 

نظريات ماساااااساااااات التمويل األصاااااغر  يقارن بين
 ية.وماسسات التمويل التقليد

B1 يقارن بين النظريات والقضايا المالية .
والمصرفية ويتخذ  القرار االستثماري والمالي 

 المالئم. 

b
2 
- 

يحلل العالقة بين ماسااااااسااااااات تمويل المشااااااروعات 
ة واألصاااااغر، والمشااااااكل واقتراح الحلول الصاااااغيرة

 المالئمة.

B2 يحلل نظرياً وكمياً العالقات بين المتغيرات .
أ ة بالجانب المالي والمصرفي، ويتنبالمالية المتعلق

بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية والمالية 
 الواقعية.

c
1
- 

ي حل ف أهميعد مقترحات وتقارير لمشاريع صغيرة تس
ة الصغيرةومعالجة المشكالت التي تواجه المشروعات 

 واألصغر.

C1.يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية . 

c
2
- 

والتقنيات في عملية  تقدير احتياجات  يبساليطبق األ
 ة واألصغر من التمويل.الصغيرةالمشروعات  

C2 يطبق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات .
 الحاسب اآللي في الجانب المالي والمصرفي.

c
3
- 

ة الجدوى في مجال تمويل رأسيعد البحوث العلمية ود
 ة واألصغر.الصغيرةالمشروعات 

C4ة الجدوى رأسية ود. يعد البحوث العلم
 المالية واالقتصادية.

d
1
- 

في وضع البدائل والحلول للقضايا والمشكالت  أهميس
 .ةالصغيرةفي مجال اقتصاديات تمويل المشروعات 

D1المالية  زماتاألفي حل المشكالت و أهم. يس
للمجتمع  ،ويجسد قواعد التفكير والسلوك 
االقتصادي الرشيد والكفا في جميع قراراته 

 ته االقتصادية.نشطأو

d
2
- 

. يعمل ضمن فريق ويتميز بسمات القيادة ، D2 يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف المختلفة.
ويتحلى بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أخالقب

d
3
- 

يتواصل بفعالية مع ماسسات تمويل المشروعات 
 واألصغر. الصغيرة

D3 مع الوحدات االقتصادية  . يتواصل بفعالية
 والمالية والبيئة المحيطة.

d
4
-  

 ومنتجات برامج أنظمةيتابع كل جديد فيما يتعلق ب
 ة واألصغر.الصغيرةتمويل المشروعات 

D4 يبدع ويبتكر في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع المالي
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Knowledge and Understanding 
CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

a1 - يات أسااااسااايبين مختلف المفاهيم المرتبطة ب
 ةالصااغيرةاقتصاااديات تمويل المشااروعات 

واألصاااااااغر، وخصااااااااااائص ومصااااااااااادر 
 .ة واألصغرالصغيرةالمشروعات 

المحاضرة  -
 يةيضاحوالعروض اإل

 المناقشةالحوار و -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2- المشااااااروعات  تلعبهاالتي  دواريشاااااارح األ
ة في التنميااااة االقتصاااااااااااديااااة الصاااااااغيرة
 .واالجتماعية

ضرة المحا -
 يةيضاحوالعروض اإل

 الحوار والمناقشة -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  - 
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a3-  يوضااااح المشااااكالت والتحديات التي تواجه
 .واألصغر ةالصغيرةالمشروعات 

المحاضرة  -
 يةيضاحوالعروض اإل

 الحوار والمناقشة -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 رات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المها
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1–  يقارن بين نظريات ماساااااااساااااااات التمويل
 .األصغر وماسسات التمويل التقليدية

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإل
م المناقشة تقيي -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 
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)تعلم ذاتي 
 وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 -  يحلاال العالقااة بين ماساااااااسااااااااات تموياال
ة واألصاااااااغر، الصاااااااغيرةالمشاااااااروعات 

 .والمشاكل واقتراح الحلول المالئمة

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 حوار والمناقشة ال -
 العصف الذهني  -

ة نشطالمهام واأل -
ومجموعات العمل 
)تعلم ذاتي 

 وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 لثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثا
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-     يعد مقترحات وتقارير لمشاريع صغيرة
في حل ومعالجة المشاااااكالت التي  أهمتسااااا

 .ة واألصغرالصغيرةتواجه المشروعات 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

c2- ر والتقنيات في عملية  تقدي ساليبيطبق األ
ة الصاااااااغيرةاحتياااجااات المشاااااااروعااات  

 .واألصغر من التمويل

العروض العملية  -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 تحريرية. امتحانات -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
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 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

c3- ة الجدوى في رأساااااايعد البحوث العلمية ود
ة الصاااااااغيرةمجال تمويل المشاااااااروعات 

 .واألصغر

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 تطبيق العملي.  ال  -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
اركة في قاعة المش -

 الدرس.

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- في وضع البدائل والحلول  أهميس
للقضايا والمشكالت في مجال 
اقتصاديات تمويل المشروعات 

 .ةالصغيرة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
ومية والتغذية المفكرة الي  -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2-  يمارس القيادة  في العمل كفريق في
 .المواقف المختلفة

 الحوار والمناقشة    -
 لم الذاتي والتعاونيالتع  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 ول الميدانيتقييم النز

d3-  يتواصل بفعالية مع ماسسات
 الصغيرةتمويل المشروعات 

 .واألصغر

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة

 . داءمالحظة األ  -
 نات القصيرة االمتحا -
تقييم العروض  -

 التقديمية
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المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيق العملي. 

تقييم التقارير  -
والتكاليف 

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d4-  نظمةأيتابع كل جديد فيما يتعلق ب 
ومنتجات برامج تمويل 

 .ة واألصغرالصغيرةالمشروعات 

 الحوار والمناقشة   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 هام والتكاليفة والمنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -
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v.  ررمحتوى المقموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
لفعليةا  

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 

مفهوم 
وخصائص 
المشروعات 

 ةالصغيرة
 

  االهتمااام بااالمشاااااااروعااات
 ة.الصغيرة

  ماافااهااوم الاامشااااااااروعااااات
 ة.الصغيرة

  ماااوقاااع الااامشاااااااااروعااااات
ة بين مشااروعات الصااغيرة
 .األعمال

  خصاااااائص المشاااااروعات
 ة.الصغيرة

مالئمة المشروعات 
ة لالقتصاد الصغيرة

 مجتمع اليمني.وال

2 6 a1  

2 

الدور الذي 
 تلعبها

المشروعات 
ة الصغيرة

في التنمية 
االقتصادية 
 واالجتماعية.

 

تها في خلق فرص أهممس
عمل، تحقيق التنمية 
الصناعية المتكاملة، جذب 
المدخرات، رفع الكفاءة 
االقتصادية، مشاركة 
اإلناث في النشاط 
االقتصادي، محاربة أنماط 

اعي غير السلوك االجتم
 السوية.

القانونية  شكالاأل
 ةالصغيرةللمشروعات 

1 3 

 
a1, 

a2,a3,b1,b2, 
,c1, c2, d1, 

d2, 
 

3 

مشاكل 
وتحديات 

المشروعات 
ة.الصغيرة  

 -مشاكل وتحديات تمويلية  
مشاكل وتحديات غير تمويلية  

ات الحكومية، ءجرامنها: )اإل
ية دارنقص الخبرة اإل

والتنظيمية، المعلوماتية، 
تسويقية، ضعف القدرة ال

 التنافسية.

1 3 
a1,a2,a3, 
,b1,b2, c1 
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4 
التمويل 
  الصغيرة

 يااااة التموياااال أهممفهوم و
 .الصغيرة

  ليااااة لتموي االحتياااااجااااات ا
ة: الصااااغيرةللمشااااروعات 

احتيااااجاااات وفق مراحااال 
واحتياجات من حيث دوام 

 استخدام األصول.
القواعد العلمية المتخذة لتمويل 

 ع.احتياجات وأصول المشرو

1 3 
a 1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

5 

 أساليب
التمويل 
ها ومصادر

)الداخلية 
 والخارجية(

  التموياااال الااااذاتي بمعرفااااة
 مالك أو مالك المشروع.

  التموياااال باااااالقتراض من
البنوك والماساااااااسااااااااااات 
التمويلية: البنوك التجارية، 
البنوك المتخصاااااااصااااااااااة 
صااااااناديق التوفير البريدية 
ماسااااااسااااااات وشااااااركات 

يااة )حكوميااة التموياال المحل
أو قطاااااع خاااااص( بنوك 
 وماسسات إقليمية ودولية.

  التمويااال من خالل البنوك
ية )المشاااااااركة، سااااااالماإل

ناقصااااااااة  المشاااااااااركة المت
الااماانااتااهاايااااة بااااالااتااماالاايااااك، 

هاااا، أنواعالمضاااااااااارباااة و
هاااااا، أناااااواعااااااإلجاااااارة و

 المرابحة.
التمويل من ماسسات غير 

 مصرفية. 

2 6 
a 1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

 

6 
التمويل 

 صغراأل
 

 التمويل األصااااغر  أساااااليب
 قاراضباااادون فااااائاااادة: اإل

توفير  ل لودي، جمعيااااة ا ا
لرهن،  تجااااار ا الاااادوارة، 

 المنح والهبات.  

  صاااااااناعة وماساااااااساااااااات
 التمويل األصغر

  مقارنة بين ماساااااااساااااااات
الاااتاااماااوياااال األصااااااااااغااار 
وماساااااااساااااااااات التمويااال 

 التمويلية التقليدية.

2 6 
a1, a2, b2, 
c1, c2, d1, 

d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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  طبيعااااة التحااااديااااات التي
تواجه ماسااااسااااات التمويل 

 األصغر.

 وبرامج التموياااال  نظمااااةأ
 األصغر.

  خصااااااائص ماسااااااسااااااات
 التمويل األصغر الفعالة.

7 

تجارب 
تمويل 

المشروعات 
ة الصغيرة
 واألصغر

 

  تجربة اليمن في التمويل
 واألصغر: الصغيرة

المصااارف: )بنك األمل،  -
 التضامن، الكريمي(.

صااااااااااناااادوق تاااامااااوياااال  -
الصااااناعات والمنشاااائات 

 ة.ةالصغير
برنامج  إطارماسسات ضمن 

شبكة االمان االجتماعي 
والتخفيف من الفقر: )الصندوق 

 االجتماعي للتنمية(.

1 3 
A1, a2, c3, 

d3, 

8 
  .التجربة الهندية 

 3 1 .التجربة اليابانية 
a 1, a2, b1, 
b2, , c1, c3, 

d3 

9 
  ن م الصااغيرةتقدير احتياجات المشااروع

 التمويل.

1 3 a 1, a2 , b1, 
b2, c1 , c2, 

d1 , d2 

10 

 ة حالة تطبيقية عملية لكشاااف مدى رأساااد
تااأثير القرض على الموقف التنااافساااااااي 

المعتمد على القرض  الصغيرةللمشروع 
 ماله. رأسمن  جزءلتمويل 

1 3 a 1, a2 , b1, 
b2, c1 , c2 , 

d1 , d2 

11 
  تطبيقات عملية لتحليل حجم وماشااااارات

 عاتتمويل ماسسات     التمويل للمشرو
 ة واألصغر في اليمن.الصغيرة

1 3 a 1, a2 , b1, 
b2, c1 , c2, 

d1 , d2  

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
14 42 === 
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                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 === === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيضاحالعروض العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 يف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(ة والتكالنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

تحديد الموضاااااوعات التي سااااايقوم كل  1
طالب بعرضااها في القاعة والمناقشااات 

 .الجماعية للعروض المقدمة

5 
 

W1-W14 a1, a2, ,b1, b2, , 
c1, c2, c3 

حااالت عملياة وتطبيقياة يتادرب عليهاا  2
 فردية(. الطالب )تكاليف

5 
W5, W6 a1, a 2, c1, c2, c3 

  المشاركة  3
10 

W1-W14 a1, a 2, a3, b1, 
b2, c1, c2, c3 
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 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 
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vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment Tasks 

وع بأس
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

ة إلى نسبة الدرج
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة نشطالتكاليف واأل 1
W1-
W14 

20 20% 
a1,a2, a3, 
b1,b2, c1, 

c2, c3 

 W9 20 20% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, a3. 
b1, b2, c1, 

c2, c3 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  5
a1, a2, a3, 
b1,b2, c1, 

c2, c3  Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المالف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

ة، المسااتوى الرابع، شااعبتي العلوم الصااغيرة(، محاضاارات في تمويل المشااروعات 2018ائد، )علي عبد هللا ق
 المالية والمصرفية واالقتصاد العام. قسم االقتصاد والمالية، كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعاء. 

ية   سااكندر،  اإل ة، الدار الجامعيةالصااغيرة(، اقتصاااديات تمويل المشااروعات 2009عبد المطلب عبد الحميد، )
 جمهورية مصر العربية 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

ة والمتوسطة ومشكالت تمويلها، ابتراك للنشر والتوزيع، مصر الصغيرةم(، الماسسات 2008رابح خوني )
 ى.األولالجديدة، القاهرة، مصر، الطبعة 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceعليمية سياسة حضور الفعاليات الت 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاالنهائي  ال يسمح للطالب دخول االمتحان -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ذ ط تنفيالمقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتواب أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

الغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة في حال ثبوت قيام الطالب ب -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 د تسليم التكليفات ..... الخمثل استخدام الموبايل أو مواعي آخرىأي سياسات  -
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i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 أ.م.د. علي عبد هللا قائد علي
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 الهاتف المكان ورقم
Location 

&Telephone 
No.  

قسم االقتصاد والمالية 
777206037 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

dr.alimoghram 
@gmail.com 

 3     

 

ii. المقرر  معلومات عامة عنGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 ة الصغيرةاقتصاديات وتمويل المشروعات 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 ليعم
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ االقتصاد الجزئي، التحليل والتخطيط المالي واالئتماني

6.  
تطلبات المصاحبة )إن الم

 Co –requisite (وجدت
 اليوجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية واقتصاد )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 بيةاللغة العر

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9

mailto:.dr.alimoghra@gmail.com
mailto:.dr.alimoghra@gmail.com
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Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

فيمااا يتعلق باااقتصاااااااااديااات وتموياال  زمااةيهاادف هااذا المقرر إلى تزويااد الطااالااب بااالمعااارف والمهااارات الأل
ة فهو يبدأ بعرض الصاااغيرةة وتحليل تمويل المشاااروعات رأساااة. ويهتم هذا المقرر بدالصاااغيرةالمشاااروعات 

هذه المشروعات في التميمة االقتصادية،  تلعبهاة، ويبرز الدور الذي الصغيرةمفهوم وخصائص المشروعات 
ة والتمويل األصااغر، الصااغيرةتمويل المشااروعات  اليبأساا، ومصااادر وتواجههاوالمشاااكل والتحديات التي 

وماساااااساااااات التمويل األصاااااغر وبرامجها، وماساااااساااااات التمويل االئتمانية وشااااابكة األمان االجتماعي في 
ة ة واالسااتفادالصااغيرةالجمهورية اليمنية، وعرض تجارب بعض الدول في تمويل الصااناعات والمشااروعات 

 من تلك التجارب.

 

iv. رر مخرجات تعلم المقCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- ة واألصغرالصغيرةيات اقتصاديات تمويل المشروعات أساسيبين مختلف المفاهيم المرتبطة ب ،

 ة واألصغر.الصغيرةوخصائص ومصادر المشروعات 
a2-  ة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.الصغيرةالمشروعات  تلعبها التي دواريشرح األ 
a3-  ة واألصغر.الصغيرةالمشكالت والتحديات التي تواجه المشروعات  يوضح 

-b1 .يقارن بين نظريات ماسسات التمويل األصغر وماسسات التمويل التقليدية 
b2-   ألصغر، والمشاكل واقتراح الحلول ة واالصغيرةيحلل العالقة بين ماسسات تمويل المشروعات

 المالئمة.
-c1  في حل ومعالجة المشكالت التي تواجه المشروعات  أهميعد مقترحات وتقارير لمشاريع صغيرة تس

 ة واألصغر.الصغيرة
c2- يل.ة واألصغر من التموالصغيرةوالتقنيات في عملية  تقدير احتياجات المشروعات   ساليبيطبق األ 
c3-  ة واألصغر.الصغيرةة الجدوى في مجال تمويل المشروعات رأسالعلمية وديعد البحوث 
d1- في وضع البدائل والحلول للقضايا والمشكالت في مجال اقتصاديات تمويل المشروعات  أهميس

 ةالصغيرة
d2- .يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف المختلفة 
d3- واألصغر الصغيرةت يتواصل بفعالية مع ماسسات تمويل المشروعا 
d4– ة واألصغرالصغيرةومنتجات برامج تمويل المشروعات  أنظمةيتابع كل جديد فيما يتعلق ب 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 
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1 

مفهوم 
وخصائص 
المشروعات 

 ةالصغيرة
 

  ة.الصغيرةاالهتمام بالمشروعات 

  ة.الصغيرةمفهوم المشروعات 

  ة بين مشروعات الصغيرةموقع المشروعات
 .األعمال

  ة.الصغيرةخصائص المشروعات 
ة لالقتصاد الصغيرةمالئمة المشروعات 

 والمجتمع اليمني.

W1, W2 6 

2 

الدور الذي 
 تلعبها

المشروعات 
ة في الصغيرة

التنمية 
االقتصادية 
 واالجتماعية.

 

تها في خلق فرص عمل، تحقيق التنمية أهممس
ت، رفع الصناعية المتكاملة، جذب المدخرا

الكفاءة االقتصادية، مشاركة اإلناث في 
النشاط االقتصادي، محاربة أنماط السلوك 

 االجتماعي غير السوية.
 ةالصغيرةالقانونية للمشروعات  شكالاأل

W3 
3 
 
 

3 

مشاكل 
وتحديات 

المشروعات 
ة.الصغيرة  

 مشاكل وتحديات غير -مشاكل وتحديات تمويلية  
حكومية، نقص ات الءجراتمويلية  منها: )اإل

ية والتنظيمية، المعلوماتية، دارالخبرة اإل
 التسويقية، ضعف القدرة التنافسية.

W4 3 

4 
التمويل 
  الصغيرة

 الصغيرةية التمويل أهممفهوم و. 

  االحتياااااجااااات التمويليااااة للمشاااااااروعااااات
غيرة مراحاااال الصاااااااا حتياااااجااااات وفق  ة: ا

 واحتياجات من حيث دوام استخدام األصول.
لمتخذة لتمويل احتياجات وأصول القواعد العلمية ا

 المشروع.

W5 3 

5 

التمويل  أساليب
ها ومصادر

)الداخلية 
 والخارجية(

  التمويااال الاااذاتي بمعرفاااة ماااالاااك أو مالك
 المشروع.

  التمويل باالقتراض من البنوك والماسااسااات
نوك  ب ل تجاااااريااااة، ا ل نوك ا ب ل ليااااة: ا ي مو ت ل ا
المتخصااااااصااااااة صااااااناديق التوفير البريدية 

لتمويل المحلية ماساااااااساااااااات وشاااااااركات ا
)حكومية أو قطاع خاص( بنوك وماسااسااات 

 إقليمية ودولية.

 لبنوك اإل لتموياااال من خالل ا يااااة ساااااااالما
)المشاااااركة، المشاااااركة المتناقصااااة المنتهية 

هااا، اإلجااارة أنواعبااالتمليااك، المضاااااااااربااة و
 ها، المرابحة.أنواعو

 التمويل من ماسسات غير مصرفية. 

W6, 
W7, W8 

6 

 W9 3 فصلامتحان أعمال ال 6
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7 
 التمويل األصغر

 

 يب ئدة:  أسااااااااال فا بدون  يل األصاااااااغر  التمو
الودي، جمعياااة التوفير الااادوارة،  قراضاإل

 تجار الرهن، المنح والهبات.  

 صناعة وماسسات التمويل األصغر 

  مقارنة بين ماسااااااسااااااات التمويل األصااااااغر
 وماسسات التمويل التمويلية التقليدية.

 ساااااااساااااااات طبيعة التحديات التي تواجه ما
 التمويل األصغر.

 وبرامج التمويل األصغر. أنظمة 

  خصاااااائص ماساااااساااااات التمويل األصاااااغر
 الفعالة.

W10 6 

8 

تجارب تمويل 
المشروعات 

ة الصغيرة
 واألصغر

 

  الصاااااااغيرةتجربااااة اليمن في التموياااال 
 واألصغر:

المصااااااااارف: )بنااك األماال، التضااااااااامن،  -
 الكريمي(.

صاااااندوق تمويل الصاااااناعات والمنشااااائات  -
 ة.الصغيرة

برنامج شبكة االمان  إطارماسسات ضمن 
االجتماعي والتخفيف من الفقر: )الصندوق 

 االجتماعي للتنمية(.

W11 3 

9 
  .التجربة الهندية 

 التجربة اليابانية. W12 3 

10 
  من التمويل. الصغيرةتقدير احتياجات المشروع W13 3 

11 
 ة حالة تطبيقية عملية لكشاااااف مدى تأثير القرض على رأساااااد

المعتمد على القرض  الصااااغيرةوقف التنافسااااي للمشااااروع الم
 ماله. رأسمن  جزءلتمويل 

W14 3 

12 
      تطبيقات عملية لتحليل حجم وماشااااارات تمويل ماساااااساااااات

 ة واألصغر في اليمن.الصغيرةالتمويل للمشروعات 

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائي 13

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 
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 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Orde

r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعروض العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطلتكاليف واألالمهام وا -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. والتكليفات  ةنشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

تحديد الموضاااوعات التي سااايقوم كل طالب بعرضاااها  1
 .في القاعة والمناقشات الجماعية للعروض المقدمة

5 
W1-W14 

ف ا الطالب )تكاليحاالت عملية وتطبيقية يتدرب عليه 2
 فردية(.

5 
W5, W6 

 W1-W14 10  المشاركة  3

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 
  

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
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Week Due Proportion 
of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 30% ة نشطالتكاليف واأل 1

 W9 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المالف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) ئيسةالمراجع الر

ة، المسااتوى الرابع، شااعبتي العلوم الصااغيرة(، محاضاارات في تمويل المشااروعات 2018علي عبد هللا قائد، )
 المالية والمصرفية واالقتصاد العام. قسم االقتصاد والمالية، كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعاء. 

ية   سااكندرة، الدار الجامعية ،  اإلالصااغيرة(، اقتصاااديات تمويل المشااروعات 2009ميد، )عبد المطلب عبد الح
 جمهورية مصر العربية 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

ة والمتوسطة ومشكالت تمويلها، ابتراك للنشر والتوزيع، مصر الصغيرةم(، الماسسات 2008رابح خوني )
 ى.األولالطبعة الجديدة، القاهرة، مصر، 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25 حال تجاوز الغياب

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityحان ضوابط االمت 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 :Cheatingالغش  5

ن وئالنهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
 


