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 يلساممواصفات مقرر: التمويل واالقتصاد اإل
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 السم المقرر

Course Title 
 يلسامواالقتصاد اإل التمويل

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 اللساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursاللساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينلسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرألسالد الملستوى والفصل
Study Level and 

Semester 
 الثاني .الملستوى/ الثالث، الفصل/ 

5.  

المتطلبات اللسابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

االقتصاد الجزئي + االقتصاد الكلي + نقود وبنوك + النظرية 
 االقتصادية الكلية .

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية +  بكالوريوس  االقتصاد.

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 العربية.

9.  
 ةرألسنظام الد

Study System 
 .فصلي

10.  
 مقررمعد)و( مواصفات ال

Prepared By 
 أ.د. حلسن ثابت فرحان

 أ.م.د. علي لسيف عبده كليب

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 :ماحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

ي يته فأهمي ولساميهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب  بالمعارف والمهارات الخاصة باالقتصاد والتمويل اإل
ع المصرفي والتنمية االقتصادية  ويحتوي المقرر على النشأة والمرجعيات ، وصيغ ومصادر التمويل القطا
ي ، وكيفية قيامها بعمليات التمويل لسامي، شروطها وأركانها ، وكذلك مؤلسلسات التمويل اإللساماإل

ح هدف المقرر إلى توضيي .كما يلسامللمشروعات المختلفة وفقاً لحاجة العماء والصيغ الشرعية للتمويل اإل
 ة الوقف في النظامرألسالتجاري التقليدي ، وكذلك  د أميني ، والفرق بينه وبين التلساماإل أمينفكرة الت
 ي من حيث تعريفه وأقلسامه، مجاالته، والجهات الملستفيدة منه.لساماإل

 
 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

  

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

 ة المقرر لسوف يكون الطالب قادرا على أن:رألساالنتهاء من د بعد
a1-  ي، والفرق بينها وبين الخدمات المصرفية في البنوك التقليديةلساميشرح صيغ التمويل اإل  

 a2-. يلساميوضح المفاهيم المرتبطة باالقتصاد والتمويل اإل. 
-b1 نلسب منها للتنفيذ . ي المختلفة الختيار األلساميقارن بين صيغ التمويل اإل 
-b2   .يصنف العماء الجديرين بالتمويل وفقاً للمعايير االئتمانية المختلفة 
-c1 . يعد الخطط والبرامج الخاصة بااللستثمار في القطاعات االقتصادية والمالية المختلفة 
-c2 المالية والمصرفية.   األعمالا الحديثة في تنفيذ تكنولوجييلستخدم ال 
-c3  ات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي لسيمولها رألسات االئتمانية ودرألسالد إعدادما درلسه في يطبق

 ي. لسامالمصرف اإل
-d1 ي.لساميعمل منفرداً أو ضمن فريق لتطوير النشاط المصرفي وفقاً لصيغ التمويل اإل 
-d2 .يتواصل بفاعلية مع العماء خدمةً لمصلحة النشاط المصرفي 
 -d3 يات المهنة.أخاقياً بالمشكات المالية والمصرفية متحلفي حل  أهميلس 
 

 

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  (  
a1 -   ي، والفرق لساميشرح صيغ التمويل اإل

بينها وبين الخدمات المصرفية في البنوك 
 التقليدية.

A3 .  يشرح القوائم المالية والنشرات والبيانات
 ها المختلفة.عأنواللمنظمات المالية ب

a2 – .  باالقتصححححححححاد طة  فاهيم المرتب يوضحححححححح الم
 .يلساموالتمويل اإل

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وألسس ومفاهيم ولسيالسات التمويل 

 وااللستثمار والعمل المصرفي.

b1– لفة ي المختلساميقارن بين صيغ التمويل اإل
 الختيار األنلسب منها للتنفيذ . 

B1ن بين النظريات والقضايا المالية . يقار
والمصرفية ويتخذ  القرار االلستثماري والمالي 

 المائم. 

b3-    ًيصنف العماء الجديرين بالتمويل وفقا
 للمعايير االئتمانية المختلفة

B3 يحلل العمليات المالية والمصرفية والمخاطر .
 المرتبطة بها.

   
c1-  ي لستثمار فيعد الخطط والبرامج الخاصة باال

 القطاعات االقتصادية والمالية المختلفة .
C4ة الجدوى المالية رألس. يعد البحوث العلمية ود

 واالقتصادية

   
c2- ألعمالاا الحديثة في تنفيذ تكنولوجييلستخدم ال  

 .المالية والمصرفية. 
 

C2 يطبق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات .
 صرفي.الحالسب اآللي في الجانب المالي والم
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 الستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويممواءمة مخرجات التعلم ب
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 معرفة والفهممخرجات المقرر/ ال
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 الستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم الستراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - 
ي، لساميشرح صيغ التمويل اإل 

والفرق بينها وبين الخدمات المصرفية 
 في البنوك التقليدية.

 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
  الذاتي والتعاوني التعلم-
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير الفردية 
 والجماعية

 لسريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 الماحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2- 

يوضح المفاهيم المرتبطة باالقتصاد  
 .يلساموالتمويل اإل

 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 وني االتعلم الذاتي والتع-
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير الفردية 
 والجماعية

 لسريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 الماحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

-c3  ات االئتمانية رألسالد إعداديطبق ما درلسه في
ات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي رألسود

 ي. لساملسيمولها المصرف اإل

C3 .ذات  خرىيوظف المعارف من العلوم اآل
 العاقة )التي تخدم( في مجال المالية والمصرفية.

d3- 
 
 
 
 

في حل المشكات المالية والمصرفية  أهميلس
 .يات المهنةأخاقياً بحلمت

D1المالية  زماتاألفي حل المشكات و أهم. يلس
للمجتمع  ،ويجلسد قواعد التفكير واللسلوك 
االقتصادي الرشيد والكفؤ في جميع قراراته 

 ته االقتصادية.أنشطو

 
d2- 
 
 

 

 
يتواصل بفاعلية مع العماء خدمةً لمصلحة 

 النشاط المصرفي

 
D3ات االقتصادية  . يتواصل بفعالية مع الوحد

 والمالية والبيئة المحيطة.

   
-d1 
 
 

يعمل منفرداً أو ضمن فريق لتطوير النشاط 
 .يلسامالمصرفي وفقاً لصيغ التمويل اإل

D2 ، يعمل ضمن فريق ويتميز بلسمات القيادة .
ويتحلى بالصدق واالمانة والملسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أخاقب
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 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( بالستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 الستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 الستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

-b1 ي ملسايقارن بين صيغ التمويل اإل
 .  ذالمختلفة الختيار األنلسب منها للتنفي

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -

ة نشطالمهام واأل -
ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
الماحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 اختبارات تحريرية -

b2 - 

 جديرين بالتمويل وفقاً يصنف العماء ال
 للمعايير االئتمانية المختلفة

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
الماحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 لتقاريرتقييم ا -
 اختبارات تحريرية -

C1- 

يعد الخطط والبرامج الخاصة  
بااللستثمار في القطاعات االقتصادية 

 والمالية المختلفة .
 

  المحاضرة -
  الحوار والمناقشة -
  العصف الذهني -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
الماحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 اختبارات تحريرية -

 

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

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 الستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 الستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- يذ ا الحديثة في تنفتكنولوجييلستخدم ال
 .المالية والمصرفية.  األعمال

 

 اختبارات تحريرية. - التطبيق العملي.  
 امتحانات شفوية  -
 تقييم التقارير والتكاليف  -
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ة والتكاليف نشطاأل  -
منزلية الفردية ال

 والجماعية
الحوار والمناقشة  -

 .والتغذية الراجعة. 
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رألسد -

تقييم العروض الفردية  -
 والجماعية

 المشاركة في قاعة الدرس -

c3- 

-c3  إعداديطبق ما درلسه في 
ات الجدوى رألسود ات االئتمانيةرألسالد

الخاصة بالمشاريع التي لسيمولها 
 ي. لسامالمصرف اإل
 لليمن  

 التطبيق العملي.   -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 اختبارات  تحريرية. -
 اختبارات شفوية  -
 تقييم التقارير والتكاليف  -
االمتحان العملي وماحظة  -

 .داءاأل
 المشاركة في قاعة الدرس. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 تراتيجية التدريسالس
Teaching Strategies 

 الستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

يعمل منفرداً أو ضمن فريق 
لتطوير النشاط المصرفي وفقاً 

 ي.لساملصيغ التمويل اإل
. 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
ية التدريس المصغر والتغذ  -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءماحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يتواصل بفاعلية مع العماء 
 خدمةً لمصلحة النشاط المصرفي

 الحوار والمناقشة    -
 لتعلم الذاتي والتعاونيا  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءماحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3- 
في حل المشكات المالية  همأيلس

 ياتأخاقياً بوالمصرفية متحل
 المهنة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -

 . داءماحظة األ  -
 االختبارات القصيرة  -
 قييم التقارير والتكاليفت -

 ةنشطواأل
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التدريس المصغر والتغذية   -
 الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 االمتحانات الشفوية  -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيلسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 موضوعات التفصيليةال
Sub Topics List 

عدد 
 األلسابيع 

Number 
of 

Weeks 

اللساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
ماهية 
االقتصاد 

 ي .لساماإل

  هوم االقتصححححححححححاد ف م
 ي .لساماإل

  مة عا الخصححححححححائ  ال
للنظححام االقتصححححححححادي 

 ي .لساماإل
  االهداف العامة للنظام

 يلسامي اإلاالقتصاد
. 
  كلححححة لمشححححححح تعريف ا

االقححتصححححححححححاديححححة مححن 
يححة لسحححححححامالنححاحيححة اإل

ومن الناحية الوضعية 
 وكيفية معالجتها.

  الملكيححححة في النظححححام
 نظمةي واأللسححححححاماإل

 . خرىاالقتصادية اآل

4 12 a1, a2, 

2 

مصادر 
التمويل في 
النظام 
االقتصادي 

 ي .لساماإل

  مفهومهححححا–الزكححححاة- 
–أنصحححححبتها  -هاأنواع
 ها.آثار

 الحتحعححححاونحي  أمحيحنالحتحححح
-مفهومه  -يلسحححاماإل

تحكحيحيحفححححه  –ه أنحواعحححح
ه آثححححار–الشححححححححرعححي 
 االقتصادية .

  الححوقححف فححي الححنححظححححام
مفهومه  –ي لسححححاماإل

3 9 a1, a2 ,b1,b2, 
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أثححححاره  –ه أنواعحححح –
االقحححححححتصحححححححححححححاديحححححححة 

 واالجتماعية .
 ية لسححامالمصححارف اإل
أهدافها  –تعريفها  –
دورها  -تهاأنشحححححححط –

 االقتصادي .
  القرض الحلسحححححححن– 

مجاالته  –مفهومه 
ه ارآثححححححححححححححح –

االقححححتصحححححححححححاديححححة 
 واالجتماعية .

 

3 
الخدمات 
 المصرفية.

  محححفحححهحححوم الحححخححححدمححححات
 المصرفية .

 الحححححخحححححدمحححححات  أنحححححواع
 المصرفية .

  تححكححيححيححف الححخححححدمححححات
المصحححرفية من الناحية 

 الشرعية .
  دور الححححححخححححححدمححححححات

المصححرفية في التمويل 
 ي .لساماإل

1 6 a1, a2 ,b1,b2, 

4 
الربا والفائدة 
 والربح .

 وم الربا .مفه 
 الربا. أنواع 
 الربا من الناحية  آثار

االقحححححححتصحححححححححححححاديحححححححة 
 واالجتماعية .

 . مفهوم الفائدة 
 . مفهوم الربح 
  الححفححرق بححيححن الححربححححا

  والفائدة والربح .

2 6 a1, a2 b1,b2,b3 d3. 

5 

صيغ 
التمويل في 
المصارف 

 ية .لساماإل

  تعريفها  –المضحححححاربة
شروطها  –ها أنواع –
. 

 –ا تعريفهحح -*المرابحححة 
 شروطها . –ها أنواع

 –تعريفها  -* المشحاركة 
 شروطها . –ها أنواع

ها  --* اإلجارة   –تعريف
 شروطها . –ها أنواع

4 12 
a2, 
a4,b1,b2,b3,c1,c2,c3 
d1,d2,d3 
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ه تعريف –* االلسححتصححناع 
 شروطه .  –ه أنواع -

 -تعريفححححه  -* اللسحححححححلم 
 شروطه . –ه أنواع

 - تعريفه -* البيع األجل 
 شروطه . –ه أنواع

 -تعريفها  -* المزارعة 
 شروطها . – هاأنواع

 -تعريفها  --* الملسححححاقاة 
 شروطها . –ها أنواع

عدد األلسابيع واللساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
14 42 === 
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 كلية التجارة
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 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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 :Teaching Strategiesالستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 والحوار المناقشة 
 العصف الذهني 
  حل المشكات 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 تة الحاالرألسد 

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النطاط / التكليف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األلسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
تصححححميم قاعدة بيانات بلسححححيطة لعميل من 

 العماء يلسمى )ملف ائتماني (.
a1, b1, c1, c2, 

d1, d2 
W4 5 

2 

 نتكليف الطاب بعمل بحوث مصغرة ع
إحدى القضححايا التمويلية وتنلسححيق البحوث 
وإخراجها وإثبات المراجع بشححححكل علمي 

. 

a1,a2, b1, c1, 
c2,c3, 

d1,d2,d3 
W6 5 

3 

تكليف الطاب بشحححححححكل مجموعات لعمل 
أوراق بحثيحححة عن قضححححححححححايحححا التمويحححل 

ي التي طرقت أثناء لسححححامالمصححححرفي اإل
 المحاضرات .

a1, a2, b1, c1, 
c3,d1, d2 

W10 10 

 :Learning Assessmentيم التعلم تقي

 الرقم
No
. 

 ة التقييمأنطط
Assessmen

t Tasks 

موعد التقييم/ 
 اليوم والتاريخ

Assessmen
t day & 
date   

 الدرجة
Mar

k 

الوزن 
 النلسبي 
)نلسبة 
الدرجة 
إلى درجة  
التقييم 
 النهائي(
Weigh

t 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 ةأنشطتكاليف و ـ 1
المحاضرة الرابعة 

حتى المحاضرة و
 العاشرة

20 20% 
+  a1,a2, b1, c1, c2,c3, 

d1,d2,d3 
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  %5 5 كل األلسابيع حضور ومشاركة ـ 2

 W8 15 15% اختبار نصفي ـ 3
a1+a2+b1 + b2+ c2 

 %60 60 اللسادس عشر االختبار النهائي ـ 4
a1,a2 

,b1,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d
3 

 Total  100 100%المجموع 
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيلسة

للطباعة والنشححر والتوزيع،  مين، مركز األلسححام(. النظام االقتصححادي في اإل2014) حلسححن ثابت فرحان -1
 صنعاء.

ي ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدة لسام( ، مقدمة في أصول االقتصاد اإل2002محمد علي القري ،) -2
 ة اللسعودية .، المملكة العربي

، المنتدى الجامعي للنشحححر والتوزيع ،  لسحححام( ، مصحححارف الزكاة في اإل2002محمد يولسحححف الربيدي ،) -3
 ى ،صنعاء.األولالطبعة 

 ي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .لسام( ، االلستثمار في االقتصاد اإل1990أميرة عبد اللطيف مشهور ) -4
 اداً ،دار الكتبي ، دمشق .( ،األوقاف فقها واقتص1990رفيق يونس المصري ،) -5
 ى ، بيروتاألولي ، دار الجيل ، الطبعة لسام( ،األصول العامة لاقتصاد اإل1991عارف عناية ، ) -6

  Essential References المراجع الملساعدة:

 ( ، فقه الزكاة ، جزآن ، الطبعة اللسادلسة عشر ، مؤلسلسة الرلسالة . 1986يولسف القرضاوي ) -1
الطبعة الثالثة ، القاهرة ‘ ية ، دار االعتصام لسام( ، المعامات المالية اإل1987) اللسالوس ، أحمدعلي  -2

 . 
 (145مية ، كتاب األمة ، العدد رقم )نفي تحقيق الت الوقفهـ ( دور 1431ألسامة عبد الحميد العاني ، ) -3

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com ية المحلية لسامالدخول إلى المواقع اإلليكترونية للمؤلسلسات المالية والمصرفية اإل
ي ي فلسامي في األزهر ، ومجمع الفقه اإللسامة والعالمية ، والمجامع الفقهية  مثل مجمع الفقه اإلاإلقليميو

 ية في البحرين .لساماإل مكة المكرمة ، وهيئة المحالسبة والمراقبة

 

vi. الضوابط واللسيالسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceلسيالسة حضور الفعاليات التعليمية 

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

 الحرمان من مجلس القلسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 إذاي، ورألسالدتأخر لمدة ربع لساعة لثاث مرات في الفصل  إذاللطالب حضور المحاضرة  يلسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  ألستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثاث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تلستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  ألستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتلسليمها.

المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  تأخر الطالب في تلستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد إذا -
 تلسليمه.

http://www.google.com/
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 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الائحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىلسيالسات  7

 مثل الستخدام الموبايل أو مواعيد تلسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي لسيالسات  -
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 يلسامالتمويل واالقتصاد اإل :خطة مقرر
 

i. المقرر  ألستاذلومات عن معInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االلسم
Name 

 أ.د. حلسن ثابت فرحان 
 )ألسبوعيا(اللساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثاث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 السم المقرر

Course Title 
 يلسامالتمويل واالقتصاد اإل

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 اللساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursمعتمدة اللساعات ال
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينلسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرألسالملستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 الثاني .الملستوى/ الثالث، الفصل/ 

5.  
المتطلبات اللسابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

زئي + االقتصاد الكلي + نقود وبنوك +النظرية االقتصاد الج
 االقتصادية الكلية .

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال يوجد                     

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 صرفية +  بكالوريوس  االقتصاد.بكالوريوس العلوم المالية والم

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربية.

 جامعة صنعاء –مبنى كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر  .9
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Location of teaching 
the course 

 الساعة معتمدة للتطبيقات توجد  :ماحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ه يتأهمي ولسحححامهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب  بالمعارف والمهارات الخاصحححة باالقتصحححاد والتمويل اإلي
في القطاع المصححححرفي والتنمية االقتصححححادية  ويحتوي المقرر على النشححححأة والمرجعيات ، وصححححيغ ومصححححادر 

 ية قيامها بعمليات التمويلي ، وكيفلسامها ، وكذلك مؤلسلسات التمويل اإلأركاني، شروطها ولسامالتمويل اإل
يح ي .كما يهدف المقرر إلى توضلسامللمشروعات المختلفة وفقاً لحاجة العماء والصيغ الشرعية للتمويل اإل

نظام ة الوقف في الرألسحححححححالتجاري التقليدي ، وكذلك  د أميني ، والفرق بينه وبين التلسحححححححاماإل أمينفكرة الت
 الته، والجهات الملستفيدة منه.ي من حيث تعريفه وأقلسامه، مجالساماإل

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر لسوف يكون الطالب قادرا على أن:رألسبعد االنتهاء من د
 a1-  يلساميوضح المفاهيم المرتبطة باالقتصاد والتمويل اإل. 

a2- بين الخدمات المصرفية في البنوك التقليديةي، والفرق بينها ولساميشرح صيغ التمويل اإل. 
-b1 ي المختلفة الختيار األنلسب منها للتنفيذ .لساميقارن بين صيغ التمويل اإل -b3   يصنف العماء الجديرين

  بالتمويل وفقاً للمعايير االئتمانية المختلفة.
-c1 مالية المختلفة .يعد الخطط والبرامج الخاصة بااللستثمار في القطاعات االقتصادية وال 
-c2 المالية والمصرفية.   األعمالا الحديثة في تنفيذ تكنولوجييلستخدم ال 
-c3  ات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي لسيمولها رألسات االئتمانية ودرألسالد إعداديطبق ما درلسه في

 ي.لسامتمويل اإليعمل منفرداً أو ضمن فريق لتطوير النشاط المصرفي وفقاً لصيغ ال d1-يلسامالمصرف اإل
-d2 .يتواصل بفاعلية مع العماء خدمةً لمصلحة النشاط المصرفي 
-d3 يات المهنة.أخاقياً بفي حل المشكات المالية والمصرفية متحل أهميلس 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Orde

r 

 الوحدات
 (يلسة)الموضوعات الرئ

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األلسبوع
Week 
Due 

اللساعات 
 الفعلية
Con. 

H 

 الرقم
No. 

وحدات/ موضوعات 
 المقرر

Course 
Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

عدد 
 األلسابيع
No. of 
Weeks 

اللساعات 
 الفعلية

Conta
ct 

Hours 

1 
ماهية االقتصاد 

 ي .لساماإل

  ي .لساماالقتصاد اإلمفهوم 
  الخصححححححائ  العامة للنظام االقتصححححححادي

 ي .لساماإل

W1, 
w2,W3,

W4 

12 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

  االهححداف العححامححة للنظححام االقتصحححححححححادي
 ي .لساماإل

  تعريف المشحححكلة االقتصحححادية من الناحية
ية ومن الناحية الوضححعية وكيفية لسححاماإل

 معالجتها.
 نظمةي واأللسحححححححامالملكية في النظام اإل 

  خرىاالقتصادية اآل

2 
مصادر التمويل في 
النظام االقتصادي 

 ي .لساماإل

  أنصحححححبتها  -هاأنواع -مفهومها–الزكاة–
 ها.آثار

 مفهومه  -يلسحححححححامالتعاوني اإل أمينالت-
ه آثحححار–تكييفحححه الشحححححححرعي  –ه أنواعححح

 االقتصادية .
 مفهومه  –ي لسامالوقف في النظام اإل– 

ه االقتصحححادية واالجتماعية آثار –ه أنواع
. 
 تعريفها  –ية لسحححححححاماإل المصحححححححارف– 

 دورها االقتصادي . -تهاأنشط –أهدافها 
  مجاالته  –مفهومه  –القرض الحلسحححن– 

 ه االقتصادية واالجتماعية .آثار

W5,W6
,W7 

9 
 
 
 

 W8 3 2وحتى   1المواضيع من  االختبار النصفي 

 الخدمات المصرفية. 3

 . مفهوم الخدمات المصرفية 
 الخدمات المصرفية . أنواع 
 ييف الخدمات المصحححححححرفية من الناحية تك

 الشرعية .
  دور الخححدمححات المصحححححححرفيححة في التمويححل
 ي .لساماإل

W9 

1 

 الربا والفائدة والربح . 4

 . مفهوم الربا 
 الربا. أنواع 
 الربححا من النححاحيححة االقتصحححححححححاديححة  آثححار

 واالجتماعية .
 . مفهوم الفائدة 
 . مفهوم الربح 
 . الفرق بين الربا والفائدة والربح  

W10W
11 

12 

4 
صيغ التمويل في 

 ية .لسامالمصارف اإل

  هححا أنواع –تعريفهححا  –المضحححححححححاربححة– 
 شروطها .
شحروطها  –ها أنواع –تعريفها  -*المرابحة 

. 
 –هحححا أنواع –تعريفهحححا  -* المشحححححححححاركحححة 
 شروطها .
شروطها  –ها أنواع –تعريفها  --* اإلجارة 

. 

W12,w
13,w14
,w15 

12 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

ه شروط –ه أنواع -تعريفه  –* االلستصناع 
 . 
 شروطه . –ه أنواع -تعريفه  -اللسلم * 

ه شروط –ه أنواع -تعريفه  -* البيع األجل 
. 

شروطها  –ها أنواع -تعريفها  -* المزارعة 
. 

شروطها  –ها أنواع -تعريفها  --* الملساقاة 
. 

 W16 3  االختبار النهائي 

 عدد األلسابيع واللساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Orde

r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األلسبوع
Week Due 

 اللساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === ===  

ي األلسابيع واللساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

vi.  الستراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 العصف الذهني -
 حل المشكات  -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطألالتعلم الذاتي والتعاوني )ا -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 ة الحاالترألسد -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

الر
 قم
N
o 

 النطاط / التكليف
Task/Assignment 

 األلسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

تصحححميم قاعدة بيانات بلسحححيطة لعميل من العماء يلسحححمى )ملف  1
 ائتماني (.

W4 5 

يا  2 تكليف الطاب بعمل بحوث مصحححححححغرة عن إحدى القضحححححححا
التمويلية وتنلسحححححيق البحوث وإخراجها وإثبات المراجع بشحححححكل 

 علمي .
W6 5 

تكليف الطاب بشكل مجموعات لعمل أوراق بحثية عن قضايا  3
 ي التي طرقت أثناء المحاضرات .لساماإل التمويل المصرفي

W10 10 

تصحححميم قاعدة بيانات بلسحححيطة لعميل من العماء يلسحححمى )ملف  4
 ائتماني (.

W4 5 

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيلسة

 للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء. مين، مركز األلسام(. النظام االقتصادي في اإل2014) حلسن ثابت فرحانـ 
،  ي ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدةلسام( ، مقدمة في أصول االقتصاد اإل2002محمد علي القري ،)ـ 

 المملكة العربية اللسعودية 
، المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع ، الطبعة  لسام( ، مصارف الزكاة في اإل2002محمد يولسف الربيدي ،)ـححححح 
 ى ،صنعاء.األول
 ي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .لسام( ، االلستثمار في االقتصاد اإل1990أميرة عبد اللطيف مشهور )ـ 
 ( ،األوقاف فقها واقتصاداً ،دار الكتبي ، دمشق .1990رفيق يونس المصري ،)ـ 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط
Assessment 

Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 والتاريخ

Assessment day 
& date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النلسبي 
)نلسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائي(
Weight 

 ةأنشطتكاليف و 1
المحاضرة الثانية  وحتى 

 الثالثة عشرالمحاضرة 
25 25% 

 %5 5 كل األلسابيع حضور ومشاركة 2

 %10 10 الثامن اختبار نصفي 3

 %60 60 اللسادس عشر االختبار النهائي 4

 Total  100 100%المجموع 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 ى ، بيروتاألولي ، دار الجيل ، الطبعة لسام( ،األصول العامة لاقتصاد اإل1991عارف عناية ، )ـ 

  Essential References المراجع الملساعدة:

 لسالة . ( ، فقه الزكاة ، جزآن ، الطبعة اللسادلسة عشر ، مؤلسلسة الر1986يولسف القرضاوي )ـ 
 الطبعة الثالثة ، القاهرة . ‘ ية ، دار االعتصام لسام( ، المعامات المالية اإل1987اللسالوس ، ) أحمدعلي ـ 
 (145مية ، كتاب األمة ، العدد رقم )نفي تحقيق الت الوقفهـ ( دور 1431ألسامة عبد الحميد العاني ، )ـ 

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com ية المحلية لسامالدخول إلى المواقع اإلليكترونية للمؤلسلسات المالية والمصرفية اإل
ي ي فلسامي في األزهر ، ومجمع الفقه اإللسامة والعالمية ، والمجامع الفقهية  مثل مجمع الفقه اإلاإلقليميو

 ية في البحرين .لسامرمة ، وهيئة المحالسبة والمراقبة اإلمكة المك

 

i. الضوابط واللسيالسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceلسيالسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75ضور يلتزم الطالب بح -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطاب للقلستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  ألستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القلسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 إذاي، ورألسربع لساعة لثاث مرات في الفصل الدتأخر لمدة  إذاللطالب حضور المحاضرة  يلسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  ألستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثاث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 المتحان ( دقيقة من بدء ا20تأخر مقدار ) إذاال يلسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تلستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  ألستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتلسليمها.

في تلستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  تأخر الطالب إذا -
 تلسليمه.

5 

 :Cheatingالغش 

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

ة ن الدرجة المخصصفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم م -
 للتكليف.

6 

 :Plagiarismاالنتحال 

االمتحان نيابة عنه تطبق الائحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

7 
 :Other policies آخرىلسيالسات 

 مثل الستخدام الموبايل أو مواعيد تلسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي لسيالسات  -

 

http://www.google.com/

