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  مواصفات مقرر: قانون تجاري وتشريعات مالية ومصرفية
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
لية ومصرفيةقانون تجاري وتشريعات ما  

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.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الثالث 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ القانون، نقود وبنوك 

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد 

7.  

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

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. مطهر العباسي

 م.د. صالح ياسين المقطريمراجعة: أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

لية والمصررررررررفية يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في مجال التشرررررررريعات الما
لمالية ية للتشرررريعات اسررراسررروالقانون التجاري اليمني. ويحتوي هذا  المقرر على المواضررريل المتعلقة بالمفاهيم اأ

والمصررررفية، ومصرررادر التشرررريعات المالية والمصررررفية وعالقات التشرررريعات المالية والمصررررفية بالقوانين ذات 
ي. كما يحتوي على القراءات في قانون البنوك والبنوك المركزية العالقة، باإلضرررررررافة إلى القانون التجاري اليمن

ية في اليمن. وأخيراً يحتوي على التشريعات المنظمة لألعمال المالية والمصرفية  ومعايير تقييم سالموالبنوك اإل
 المصارف في ضوء اتفاقية بازل. أداء

  

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- .يوضح المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية والقانون التجاري 
a2- ة والتجارية، يسالميبين التشريعات المالية والمصرفية وعالقتها بالقوانين الخاصة بالبنوك المركزية واإل
ات المالية، وأسس التشريع سوا اأانون التجاري اليمني وغيرها من القوانين ذات العالقة. باإلضافة إلى والق

 المنظمة لألعمال المالية والمصرفية.
-b1  يقارن بين مصادر التشريعات المالية والمصرفية، باإلضافة إلى المقارنة بين التشريعات المالية في

 المالية. سوا اأية وسالمإلالبنوك المركزية والتجارية وا
-c1  3-2-1البنوك في ضوء اتفاقية بازل  أداءيطبق البرامج الحاسوبية لمعايير تقييم. 
c2-  العلوم المالية والمصرفية في تأطير يوظف المفاهيم القانونية والقوانين ذات العالقة 
d1- يسهم في معالجة الثغرات القانونية في الجهاز المصرفي اليمني. 
d2- .يتواصل بجدية وفاعلية مل المؤسسات المالية و المصرفية والتشريعية 

 

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

 رمخرجات التعلم المقصودة من المقر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يوضح المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالتشريعات
 المالية والمصرفية والقانون التجاري.

 

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
سات التمويل واالستثمار وأسس ومفاهيم وسيا
 والعمل المصرفي.

a2 –  يبين التشريعات المالية والمصرفية وعالقتها
ية مسالبالقوانين الخاصة بالبنوك المركزية واإل

والتجارية، والقانون التجاري اليمني وغيرها من 
 سوا اأالقوانين ذات العالقة. باإلضافة إلى 

مال المالية، وأسس التشريعات المنظمة لألع
 المالية والمصرفية.

b1–  يقارن بين مصادر التشريعات المالية
والمصرفية، باإلضافة إلى المقارنة بين 
التشريعات المالية في البنوك المركزية 

 المالية. سوا اأية وسالموالتجارية واإل

B1 يقارن بين النظريات والقضايا المالية .
ي لوالمصرفية ويتخذ  القرار االستثماري والما

 المالئم. 
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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 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - 

يوضح المفاهيم والمبادئ المتعلقة 
بالتشريعات المالية والمصرفية والقانون 

 التجاري.
 

المحاضرة  -
 يةيضاحوالعروض اإل

 الحوار والمناقشة -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتقارير -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يبين التشريعات المالية والمصرفية وعالقتها
بالقوانين الخاصة بالبنوك المركزية 

ية والتجارية، والقانون التجاري سالمواإل
اليمني وغيرها من القوانين ذات العالقة. 

المالية، وأسس  سوا اأضافة إلى باإل
التشريعات المنظمة لألعمال المالية 

 والمصرفية.

المحاضرة  - 
 يةيضاحوالعروض اإل

 الحوار والمناقشة -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  - 
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 مالحظةال -
 امتحانات تحريرية -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 يجية التدريساسترات
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  داءأيطبق البرامج الحاسوبية لمعايير تقييم 
 .3-2-1البنوك في ضوء اتفاقية بازل 

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

c2-  يوظف المفاهيم القانونية والقوانين ذات العالقة
 في تأطير العلوم المالية والمصرفية

C3 .ذات  خر يوظف المعارف من العلوم اآل
 العالقة )التي تخدم( في مجال المالية والمصرفية.

d1-  يسهم في معالجة الثغرات القانونية في الجهاز
 المصرفي اليمني.

D1المالية  زماتاأفي حل المشكالت و أهم. يس
للمجتمل، ويجسد قواعد التفكير االقتصادي الرشيد 

 ته االقتصادية.أنشطراته ووالكفؤ في جميل قرا

d2-  يتواصل بجدية وفاعلية مل المؤسسات المالية و
 المصرفية والتشريعية.

D3  يتواصل بفعالية مل الوحدات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.
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b1– 

يقارن بين مصادر التشريعات المالية 
والمصرفية، باإلضافة إلى المقارنة بين 
التشريعات المالية في البنوك المركزية 

 المالية. سوا اأية وسالموالتجارية واإل

 المحاضرة  -
العروض  -

قبل ية من يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأ -

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 -
 تحريريةامتحانات  -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 لتدريساستراتيجية ا
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

 داءأيطبق البرامج الحاسوبية لمعايير تقييم 
 .3-2-1البنوك في ضوء اتفاقية بازل 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

ة الحوار والمناقش -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة اأ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

c2-  -  العروض العملية
 والمحاكاة 

 تطبيق العملي.  ال  -
ة والتكاليف نشطاأ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
لي االمتحان العم -

 .داءومالحظة اأ
المشاركة في قاعة  -

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 يساستراتيجية التدر
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

يسهم في معالجة الثغرات القانونية 
 في الجهاز المصرفي اليمني.

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

 الراجعة
ذية المفكرة اليومية والتغ  -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة اأ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية

تقييم التقارير  -
 ةنشطوالتكاليف واأ

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يتواصل بجدية وفاعلية مل 
المؤسسات المالية و المصرفية 

 والتشريعية.

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

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة اأ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأ
 االمتحانات الشفوية  -

 لنزول الميدانيتقييم ا

 

v.  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 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 

مقدمة ومفاهيم 
 ية أساس

واقل وتحديات النظام  -
 المصرفي اليمني

دور النظام المصرفي في  -
معالجة فجوات التمويل في 

 االقتصاد
 مشاكل التمويل في اليمن -

1 1 
a1,a2, c2 

  

2 

مصادر 
شريعات الت

المالية 
 والمصرفية 

 المصادر الرسمية للتشريعات  -
المصادر الرسمية للتشريعات  -

المالية والمصرفية في القانون 
 اليمني 
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3 

عالقة 
التشريعات 
المالية 

والمصرفية 
بالقوانين ذات 
 العالقة 

كافة التشريعات والقوانين  -
 ذات العالقة مثل:

 قانون الشركات  -
 القانون التجاري  -
ون شركات ووسطاء قان -

 أمينالت
 قانون غسيل اأموال -
 قانون الضرائب  -
 قانون السلطة المحلية  -

 القانون المالي  -

2 6 
a1,a2, b1, 
c2,d1, d2  

4 
القانون 
 التجاري 

 القانون التجاري اليمني  -
2 6 

a1,a2,b1,  
c2,d1, d2 

5 

قراءة في 
قانون البنك 
المركزي 
  اليمني 

أهداف وصالحيات البنك  -
 ركزي الم
 ة البنك وصالحياته إدار -
 ها *إصدارة العملة وإدار -
عالقة البنك بالحكومة  -

وبالمؤسسات العامة والبنوك 
 والمؤسسات المالية 

ة االحتياطات الخارجية إدار -
 جنبيوالنقد اأ

1 3 
a1,a2, b1, 

d1,d2  

6 

قراءة في 
قانون البنوك 

  اليمنية 

آليات الترخيص لمزاولة  -
 العمل المصرفي 

المحظورة على  عمالاأ -
 البنوك 

  ةداراإلليات مجلس ئومس -
ات التصفية ووضل اليد ءإجرا -

 وإعادة التنظيم 
ات العقوبات على ءإجرا -

 المخالفات 

2 6 
a1, a2, b1, 
c2, d1, d2 

7 

قراءة في 
قانون 

المصارف 
ية في سالماإل

 اليمن 

أهداف واختصاصات  -
 ية سالمالمصارف اإل

ضوابط عمل المصارف  -
 ية مسالاإل

 ية سالمأجهزة المصارف اإل -
ات تصفية المصارف ءإجرا -

 ية سالماإل

2 6 
a1, a2, b1, 
c2,  d1, d2 

8 

التشريعات 
المنظمة 
لألعمال 

قراءة في قانون تنظيم  -
 الصرافة 

قراءة في مشروع قانون سو   -
 المالية  اأورا 

2 6 
a1, a2, 
b1, c2,  
d1, d2 
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المالية 
 والمصرفية 

قراءة في قانون التأجير  -
 التمويلي 

9 

معايير تقييم 
 أداء

المصارف في 
ضوء اتفاقيات 

 2و  1بازل 
 3و 

 1معايير بازل  -
 2معايير بازل  -
 3معايير بازل  -

2 6 
a1, a2, c1, 
c2, d1, d2 

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

Per Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect ات الجانب العملي موضوع 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. نشطف واأالمهام والتكالي 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريل التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )اأ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب اأ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 
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vi. كليفات ة والتنشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

كتابة تقارير عن احد موضرروعات   1
 المقرر او تقديم عرض

10 
 

W1-W14 a1, a2 ,b1, c1, c2, 
d1, d2 

2 
 10 كة  التكاليف والمشار

W5- W14 a1, a2 ,b1, c1, c2, 
d1, d2 

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W1-W14 20 20% ة نشطالتكاليف واأ 1
a1, a2, b1, 
c1, c2, , d1, 

d2 

W2-W14 5 5% امتحانات قصيرة    
a1, a2, b1, 
c1, c2, , d1 

 W9 15 15% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, 
c1, c2, , d1 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  5
a1, a2, b1, 
c1, c2, , d1 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

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

 

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

 ء.للنشر والتوزيل، صنعا مينلنظام المصرفي وتشريعاته في الجمهورية اليمنية، اأ، ا2012محي الدين،  أمين
قانون البنك ية وسرالمالقوانين ذات العالقة بالمقرر مثل القانون التجاري اليمني، قانون البنوك وقانون البنوك اإل

 المركزي وغيرها..

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 

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

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقل مرتبطة بموضوعات المقرر في   
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : 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  -

 لس القسم.الحرمان من مج 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.

 :tyExam Attendance/Punctualiضوابط االمتحان  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

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

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

 :Cheatingالغش  5

 نوئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 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  -
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 قانون تجاري وتشريعات مالية ومصرفية  :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name أ.م.د. مطهر العباسي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 قسم االقتصاد والمالية 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

االثن
 ين

MO
N 

الثال
 ثاء
TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

dr.alabbasi@gmail.c
om 

  3    

 

ii. لومات عامة عن المقرر معGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 قانون تجاري وتشريعات مالية ومصرفية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 تمحاضرا
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الثالث )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ القانون، نقود وبنوك

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

mailto:dr.alabbasi@gmail.com
mailto:dr.alabbasi@gmail.com
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9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

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

iii.  وصف المقررCourse Description: 

نون ة والقايهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في مجال التشررريعات المالية والمصرررفي
ية للتشررررررريعات المالية سرررررراسررررررالتجاري اليمني. ويحتوي هذا  المقرر على المواضرررررريل المتعلقة بالمفاهيم اأ

والمصرفية، ومصادر التشريعات المالية والمصرفية وعالقات التشريعات المالية والمصرفية بالقوانين ذات 
ة على القراءات في قانون البنوك والبنوك المركزي العالقة، باإلضافة إلى القانون التجاري اليمني. كما يحتوي

ية في اليمن. وأخيراً يحتوي على التشررريعات المنظمة لألعمال المالية والمصرررفية  ومعايير سررالموالبنوك اإل
 المصارف في ضوء اتفاقية بازل. أداءتقييم 

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسالنتهاء من دبعد ا
a1- .يوضح المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية والقانون التجاري 
a2- ية والتجارية، مساليبين التشريعات المالية والمصرفية وعالقتها بالقوانين الخاصة بالبنوك المركزية واإل

عات المالية، وأسس التشري سوا اأاليمني وغيرها من القوانين ذات العالقة. باإلضافة إلى والقانون التجاري 
 المنظمة لألعمال المالية والمصرفية.

-b1  يقارن بين مصادر التشريعات المالية والمصرفية، باإلضافة إلى المقارنة بين التشريعات المالية في
 المالية. سوا اأية وسالمالبنوك المركزية والتجارية واإل

-c1  3-2-1البنوك في ضوء اتفاقية بازل  أداءيطبق البرامج الحاسوبية لمعايير تقييم. 
c2-  العلوم المالية والمصرفية في تأطير يوظف المفاهيم القانونية والقوانين ذات العالقة 
d1- يسهم في معالجة الثغرات القانونية في الجهاز المصرفي اليمني. 
d2- ية وفاعلية مل المؤسسات المالية و المصرفية والتشريعية.يتواصل بجد 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 لموضوعات التفصيليةا
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1 

مقدمة ومفاهيم 
 ية أساس

واقل وتحديات النظام المصرفي  -
 اليمني

دور النظام المصرفي في معالجة  -
 فجوات التمويل في االقتصاد

 مشاكل التمويل في اليمن -

W1 1 
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2 

مصادر 
 التشريعات
المالية 

 والمصرفية 

 المصادر الرسمية للتشريعات  -
المصادر الرسمية للتشريعات  -

المالية والمصرفية في القانون 
 اليمني 

3 

عالقة التشريعات 
المالية 

والمصرفية 
بالقوانين ذات 
 العالقة 

كافة التشريعات والقوانين ذات  -
 العالقة مثل:

 قانون الشركات  -
 القانون التجاري  -
 أمينت ووسطاء التقانون شركا -

 قانون غسيل اأموال -
 قانون الضرائب  -
 قانون السلطة المحلية  -
 القانون المالي  -
 القانون التجاري -

W2, 
W3 

6 

4 
 مفهوم عام  - القانون التجاري 

 القانون التجاري اليمني  -
W4, 
W5 

6 

5 

قراءة في قانون 
البنك المركزي 

  اليمني 

أهداف وصالحيات البنك  -
 المركزي 

 لبنك وصالحياته ة اإدار -
 ها *إصدارة العملة وإدار -
عالقة البنك بالحكومة  -

وبالمؤسسات العامة والبنوك 
 والمؤسسات المالية 

ة االحتياطات الخارجية إدار -
 جنبيوالنقد اأ

W6 3 

6 

قراءة في قانون 
البنوك اليمنية 

  

آليات الترخيص لمزاولة العمل  -
 المصرفي 

 المحظورة على البنوك  اأعمال -
  ةداراإلليات مجلس وئمس -
ات التصفية ووضل اليد ءإجرا -

 وإعادة التنظيم 
ات العقوبات على ءإجرا -

 المخالفات 

W7, W8 6 

 W9 3 امتحان أعمال الفصل 

7 

قراءة في قانون 
المصارف 

ية في سالماإل
 اليمن 

أهداف واختصاصات المصارف  -
 ية سالماإل
ضوابط عمل المصارف  -

 ية سالماإل
 ية سالمأجهزة المصارف اإل -

W10, 
W11 

6 
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ات تصفية المصارف ءإجرا -
 ية سالماإل

8 

التشريعات 
المنظمة لألعمال 

المالية 
 والمصرفية 

 قراءة في قانون تنظيم الصرافة  -
قراءة في مشروع قانون سو   -

 المالية  اأورا 
 قراءة في قانون التأجير التمويلي  -

W12, 
W13 

6 

9 

 داءأمعايير تقييم 
المصارف في 

قيات ضوء اتفا
 3و  2و  1بازل 

 1معايير بازل  -
 2معايير بازل  -
 3معايير بازل  -

W14, 
W15 

6 

 W16 3 االمتحان النهائي 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 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   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === === 

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

Semester 
  

 

v.  التدريس استراتيجياتTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعروض العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأ -
 قية(اريل التطبية والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )اأ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب اأ -
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 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

 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

كتابة تقرير عن احد الموضوع أو تقديم  1
 موضوع  

10 
 

W1- W14 

 W1- W14 10 التكاليف والمشاركة   2

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

1 
 W1-W14 ة نشطالتكاليف واأ

 
20 20% 

 W2- W14 5 5% امتحانات قصيرة  2

 W9 15 15% االمتحان الفصلي 3

 W16 60 60% االمتحان النهائي  4

 % Total  100 100المجموع  

 

رر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم كتابة المراجل للمق:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

للنشررررررر والتوزيل،  مين، النظام المصرررررررفي وتشررررررريعاته في الجمهورية اليمنية، اأ2012محي الدين،  أمين
 صنعاء.

ة وقانون يسرررررررالمالقانون التجاري اليمني، قانون البنوك وقانون البنوك اإل القوانين ذات العالقة بالمقرر مثل
 البنك المركزي وغيرها..

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .6

.اإلنترنتات المقرر في توجيه الطلبة بالرجوع لمواقل مرتبطة بموضوع  

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في ح %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، ورأسدتأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل ال إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

صة  - في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشتاريع يحرم من الدرجة المخصت
 للتكليف.

 :Plagiarismنتحال اال 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  -

 


