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I.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
عامةمالٌة   

2 
 رمز الممرر ورلمه

 Course Code and Number  
 

3 
 المعتمدة للممررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً الثانً  -المستوى الثالث   

5 
 السابمة الممرر )إن وجدت(المتطلبات 

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ االقتصاد الكلً ، نقود وبنوك

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

 التوجد 

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 األعمال، العلوم السٌاسٌةاالقتصاد والمالٌة، المحاسبة، إدارة 

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً علً الزبٌدي
 د. عبدالرحمن بنً غازي 

 ٌاسٌن المقطريأ.م. د. صالح مراجعة: 

11 
 مواصفات الممررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف الممرر Course Description: 

ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لتمكٌنه من معرفة األساسٌات لعلم المالٌةة العامةة للدولةة    
بشكل عام ومةا ٌتعلةب بمةدد تةدلل الدولةة فةً النشةاط االقتصةادي وبلاصةة فٌمةا ٌتعلةب بواجبةات الةدول فةً مجةال االنفةا  الجةاري 

ت واجهةةزة الدولةةة الملتلفةةة فةةً اةةول االهةةداف المرسةةومة لهةةا وعالقةةة ذلةةك بالنشةةاط االقتصةةادي واالسةةتاماري التةةً تنفةةذا م سسةةا
والظواهر المرتبطة بذلك كالتاةلم والبطالةة وكةذلك السٌاسةات االقتصةادٌة المالٌةة والنقدٌةة سةوال فٌمةا ٌتعلةب باانفةا  أو مةا ٌتعلةب 

ار الدعم التً تتحمله الدولة ومدد ارتباط ذلك كله بالموارد التً تغطةً تلةك بأنواع االٌرادات الملتلفة التً تتبعها الدولة وكذلك مقد
النفقات من موارد سٌادٌة كالارائب والرسوم وتلك االٌةرادات الطارئةة المتمالةة فةً الةدٌن الةداللً واللةارجً (القةرو ( وكةذلك 

لةةب المةةتعلم مةةن االسةةتفادة باألمالةةة القائمةةة علةةى المسةةاعدات او التموٌةةل بةةالعجز (التموٌةةل التاةةلمً ( . وسةةٌمكن هةةذا المقةةرر الطا
 المقارنة بٌن الدول النامٌة والٌمن.

 

III. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهال من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1-  العامة وعالقتها بالنظرٌات االقتصادٌة والمالٌةٌواح االسس والمبادئ والنظرٌات فً مجال المالٌة 
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a2-   ٌحدد المهارات التعلٌمٌة والذهنٌة عند واع برامج وتصمٌم برامج اعداد موازنات الدولة وتموٌلها وتنفٌذها من قبل
 الم سسات واالجهزة االقتصادٌة العامة واللاصة.

-b1 لة وكةذلك الواةع االقتصةادي بشةكل عةام ، وواةع الم سسةات التةً ٌلتار التقنٌة التً تتفب مع لصائص الواع المالً للدو
 سٌعمل بها.

b2-  ٌقارن بٌن النظرٌات المالٌة فً جانبً االٌرادات والنفقات  
-c1  ٌستلدم برامج وتقنٌات متنوعة ومناسبة ولاصة تطبٌب برامج تكنولوجٌا المعلومات وبرامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلب بالمالٌة

 العامة.
c2- .ٌعد تقارٌر قطاعٌة، ولطة مالٌة للدولة أو للمشروعات القائمة أو الجدٌدة 
d1- .ٌعمل فردٌاً وجماعٌاً  فً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها 
d2- .ٌتواصل بفعالٌة مع الم سسات المالٌة للدولة  
d3-  ذلك وفقا لما تعلمه لالل دراسته للمقررٌطبب قواعد التفكٌر االقتصادي القائم على السلوك الرشٌد والكفالة فً تنفٌذ 

 

 
 

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

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  )  

a1 -  ٌواةةح االسةةس والمبةةادئ والنظرٌةةات فةةً مجةةال المالٌةةة العامةةة
 وعالقتها بالنظرٌات االقتصادٌة والمالٌة

A1 .والنظرٌات االقتصادٌة  األسس والمبادئ ٌبٌن
 والمالٌة.

a2 –  التعلٌمٌة والذهنٌة عند واع برامج وتصمٌم ٌحدد المهارات
برامج اعداد موازنات الدولة وتموٌلها وتنفٌذها من قبل 

 الم سسات واالجهزة االقتصادٌة العامة واللاصة.

A3 باألزمات االقتصادٌة والمالٌة  . ٌظهر المعرفة
 وبالمصطلحات والكتب باللغة االنجلٌزٌة فً مجاله.

 A4 . التفكٌر االقتصادي والبحث ٌتعرف على أسس
 العلمً.

b1–  ٌلتةةار التقنٌةةة التةةً تتفةةب مةةع لصةةائص الواةةع المةةالً للدولةةة
وكذلك الواع االقتصادي بشكل عام ، وواةع الم سسةات التةً 

 سٌعمل بها.

B3 ،العالقات  بٌن  المتغٌرات ً ً وكمٌا . ٌحدد  نظرٌا
وٌتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادٌة 

 الواقعٌة.

b2 -    .ٌقارن بٌن النظرٌات المالٌة فً جانبً االٌرادات والنفقات B4 ٌقارن بٌن النظرٌات والمدارس الفكرٌة .
االقتصادٌة والمالٌة، وٌنقد وٌتلذ  القرار االستاماري 

 واالقتصادي والمالً المناسب.

c1-  ٌستلدم برامج وتقنٌات متنوعة ومناسبة ولاصة تطبٌب برامج
تكنولوجٌا المعلومات وبرامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلب بالمالٌة 

 العامة.

C2 ًٌستلدم التكنولوجٌا وتطبٌقات الحاسب اآلل .
 فً االقتصاد.

c2-  ٌعد تقارٌر قطاعٌة، ولطة مالٌة للدولة أو للمشروعات القائمة أو
 الجدٌدة. 

C4 ٌاع السٌاسات االقتصادٌة واللطط والبرامج .
 وفب االسلوب العلمً.االنمائٌة 

d1- .ٌعمل فردٌاً وجماعٌاً  فً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها D2. .ٌعمل امن فرٌب وٌتمٌز بسمات القٌادة . 

d2-  المالٌة للدولة.ٌتواصل بفعالٌة مع الم سسات D3 ٌتصل بفعالٌة مع الوحدات والم سسات .
 االقتصادٌة والمالٌة والبٌئة المحٌطة.

d3-   قواعد التفكٌر االقتصادي القائم على السلوك الرشٌد ٌطبب
 والكفالة فً تنفٌذ ذلك وفقا لما تعلمه لالل دراسته للمقرر

D5 ٌجسد قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي .
الرشٌد والكف  فً جمٌع قراراته وانشطته 

 االقتصادٌة.
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 والتموٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتموٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
ٌواح االسس والمبادئ والنظرٌات فً 
مجال المالٌة العامة وعالقتها بالنظرٌات 

 االقتصادٌة والمالٌة

 المحاارة والعرو  االٌااحٌة -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 

ٌحدد المهارات التعلٌمٌة والذهنٌة عند 
واع برامج وتصمٌم برامج اعداد 

وتنفٌذها من قبل موازنات الدولة وتموٌلها 
الم سسات واالجهزة االقتصادٌة العامة 

 .واللاصة

 المحاارة والعرو  االٌااحٌة -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة - 
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 تحرٌرٌة امتحانات -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

b1– 

ٌلتار التقنٌة التً تتفب مع لصائص 
الواع المالً للدولة وكذلك الواع 

االقتصادي بشكل عام ، وواع الم سسات 
 .التً سٌعمل بها

 المحاارة  -
العرو  االٌااحٌة من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل (تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحاٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العرو  االٌااحٌة  -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

b2 
- 

جانبً  ٌقارن بٌن النظرٌات المالٌة فً
    .االٌرادات والنفقات

 المحاارة  -
العرو  االٌااحٌة من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل (تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحاٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العرو  االٌااحٌة  -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات الممرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌستلدم برامج وتقنٌات متنوعة ومناسبة 
ولاصة تطبٌب برامج تكنولوجٌا 

المعلومات وبرامج الحاسب اآللً فٌما 
 بالمالٌة العامة.ٌتعلب 

 العرو  العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌب العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالت  -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 والترجمةتقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -
 تقٌٌم العرو  الفردٌة والجماعٌة -
االمتحان العملً ومالحظة  -

 االدال.
 المشاركة فً قاعة الدرس -

c2- 
ٌعد تقارٌر قطاعٌة، ولطة مالٌة للدولة أو 

 للمشروعات القائمة أو الجدٌدة.

 العرو  العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌب العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 .دراسة الحاالت

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تقٌٌم العرو  الفردٌة والجماعٌة -
االمتحان العملً ومالحظة  -

 االدال.
 المشاركة فً قاعة الدرس -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

d1- 
ٌعمل فردٌاً وجماعٌاً  فً تنظٌم االعمال 

 .التً ٌقوم بها

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌب العملً.  -

 مالحظة االدال.   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العرو  التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 
ٌتواصل بفعالٌة مع الم سسات المالٌة 

 .للدولة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌب العملً. 

 مالحظة االدال.   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العرو  التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واألنشطة -

 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً

d3- 
ٌطبب قواعد التفكٌر االقتصادي القائم على 
السلوك الرشٌد والكفالة فً تنفٌذ ذلك وفقا 

 لما تعلمه لالل دراسته للمقرر

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 مالحظة االدال.   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العرو  التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واألنشطة -
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌب العملً. 

 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً

 

V.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 

1 
 

الرئٌسٌة المعالم 
 لنشاط الدولة المالً.

 إطار وابعاد المالٌة العامة.
اوالً: الحاجات العامة كمحدد لنطا  النشاط 

 المالً للدولة.
اانٌاً: أهمٌة التفرقة بٌن المالٌة العامة والمالٌة 

 اللاصة.
 االااً: عالقة المالٌة العامة بالعلوم األلرد.

اوالً: تدخل الدولة فً النشاط االلتصادي 
 .والمالً

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً  -
 .وفً الفكر االقتصادي التقلٌدي

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي   -
  .والمالً كنز وبعدها

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً  -
 .فً الفكر االقتصادي النقدي

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً  -
 فً االشتراكٌة

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي   -
 -.والمالً فً الفكر االسالمً

المالٌة العامة: نظرة بٌن الرأسمالٌة  -
 .واالشتراكٌة واالسالم

ثانٌاً: التطور الوظٌفً لمفهوم المالٌة 
 .العامة

 .توجٌه النفقات العامة -1
 .ابط االستهالك -2
 تعبئة المدلرات. -3

 ثالثا: العناصر المؤلفة للمالٌة العامة:

2 6 
a1, a2,  

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقات العامة
 

مفهوم النفمة العامة، لواعدها، أولوٌة 
 االنفاق العام

 اوالً: مفهوم النفقة العامة
 اانٌاً: قواعد النفقة العامة. 
االااً: تحدٌد حجم االنفا  الحكومً (حدود  

 النفقات العامة(.
 رابعاَ: أولوٌة االنفا  العام. 

 ازدٌاد النفمات العامة.ظاهرة )اسباب( 
 اوالً: الزٌادة الظاهرٌة فً النفقات العامة.

4 12 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

c3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 
 

 اانٌاً: الزٌادة الحقٌقٌة فً النفقات العامة. 
 صور)انواع( النفمات العامة

 اوالً: النفقات الجارٌة (التشغٌلٌة(
أجور وتعوٌاات العاملٌن وما فً حكمها   -

 (االجور والرواتب والدفوعات التقاعدٌة(
(تحدٌد الرواتب واالجور فً اول تكالٌف   

 المعٌشة(.         
االنفا  العام على السلع والممتلكات (القٌام   -

 بمشترٌات الدولة وتنفٌذ االشغال العامة(. 
االنفا  العام على التحوٌالت واالعانات  -

 والمنافع االجتماعٌة(
 اقساط القرو  العامة وفوائدا. -

 ستامارٌة أو الرأسمالٌة.اانٌاً: النفقات اال
 تمسٌمات النفمات العامة

 اوالً: التقسٌمات النظرٌة للنفقات العامة.
 .اانٌاً: التقسٌمات الواعٌة للنفقات العامة

 االثار االلتصادٌة للنفمات العامة:
 اوالً: آاار النفقات العامة على االنتاج القومً.
اانٌاً: آاار النفقات العامة على االستهالك 

 القومً.
 االااً: آاار النفقات العامة على الدلل القومً.
رابعاً: آاار النفقات العامة على توزٌع الدلل 

 القومً.
 النفمات العامة فً الٌمن: 
 اوالً: تطور النفقات العامة.
 اانٌاً: تبوٌب النفقات العامة.

 االااً: التقسٌم الوظٌفً للنفقات العامة.
 للنفقات العامة.رابعاً: التقسٌم االقتصادي 

 االٌرادات العامة 4

 مصادر االٌرادات العامة: 
 اوالً: اٌرادات الدولة من أمالكها (الدومٌن(.

 اانٌاً: الرسوم.
 االااً: الارائب 
 رابعاً: القرو  

 : تمسٌم االٌرادات العامة
 تطور االٌرادات العامة

4 12 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

 الارائب 
 مفهوم الضرٌبة وعناصرها ولواعدها: 

 اوالً: تعرٌف الارٌبة.
اانٌاً: القواعد االساسٌة للارٌبة (االساس 

 القانونً لفر  الارائب(.
 االااً: تقسٌم الارائب.

االستمرار الضرٌبً ومشاكل الضرٌبة عند 
 التطبٌك: 

 اوالً: مفهوم االستقرار الارٌبً.
 االزدواج الارٌبً.اانٌاً: 

 االااً: التهرب الارٌبً.
رابعاً: عبل الارٌبة (راجعٌتها( واشكالها 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 والعوامل الم ارة فً نقلها.
 ثار العامة للضرائب فً االلتصاد المومً:اال

 اوالً: آاار الارائب على االستهالك.
 اانٌاً: آاار الارٌبة على االدلار.
 االااً: آاار الارٌبة فً االنتاج.

عاً: آاار الارائب فً إعادة توزٌع راب
 الدلول.

 خصائص النظم الضرٌبٌة فً الدول النامٌة:
 اوالً: انلفا  نسبة االقتطاع الارٌبً.
 اانٌاً: سٌادة الارائب غٌر المباشرة.

 االااً: جمود األنظمة الارٌبٌة.
رابعاَ: انلفا  كفالة الجهاز ااداري 
الارٌبً والوعً الارٌبً( الطاقة 

 بٌة(.الارٌ

3  

 االٌرادات الطارئة: 
 المروض العامة:

 .اوالً: مفهوم القرو  العامة وانواعها
 .اانٌاَ: التنظٌم الفنً للقرو  العامة

االااً: اآلاار االقتصادٌة والمالٌة للقرو  
 العامة.

 : االصدار النمدي
 التموٌل بالعجز 

4 
 

الموازنة العامة 
 للدولة

للدولة وتطورها  ماهٌة الموازنة العامة
 وخصائصها وأهمٌتها:

 
 

6  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 المواعد )مبادئ( العامة للموازنة: 
 أوال: قاعدة شمولٌة الموازنة 
 اانٌا: قاعدة توزان الموازنة
 االاا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوٌة الموازنة
 انواع الموازنات: 

 موازنة البنود (التقلٌدٌة(
 موازنة البرامج
 موازنة االدال

 موازنة التلطٌط والبرمجة
 موازنة االدارة باالهداف

 الموازنة الصفرٌة. 
 اعداد الموازنة العامة 

 اوال: السلطة التً تتولً اعداد الموازنة
اانٌا: دورة الموازنة العامة (كٌفٌة اعداد 

 الموازنة(
 عجز الموازنة العامة 

 انواع العجز 
 حدود العجز 

 ٌة لعجز الموازنة العامةالمحددات الهٌكل
 مصادر تموٌل العجز 
 الرلابة على الموازنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

5 

المستجدات المالٌة 
الدولٌة الحدٌاة وفب 
دلٌل احصالات 
مالٌة الحكومة 

الصادر عن صندو  
النقد الدولً عام 

2001 

استراتٌجٌة اصالح ادارة المالٌة العامة وفك 
 دلٌل احصاءات الحكومة: 

 اصالح نظام الموازنة اعدادا وتنفٌذا وحوسبة 
اصالح نظام المناقصات والمزاٌدات 

 والمشترٌات الحكومٌة 
 اصالح نظام الرقابة والمراجعة الداللٌة 

 تنمٌة القدرات 
تبوٌب الموازنة واالطار متوسط المدى وفك 

 دلٌل احصاءات مالٌة الحكومة 
 التبوٌب االقتصادي
 التبوٌب الوظٌفً 

  االطار متوسط المدد للنفقات
 االساس النقدي واساس االستحقا 

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d3 

6 
المالٌة العامة فً 
 الدول النامٌة

اللصائص المشتركة فً المالٌة العامة فً 
 الدول النامٌة

 اللصائص العامة للمالٌة فً الٌمن
 السٌاسة المالٌة فً الدول النامٌة والٌمن

1 3 
a1, a2, b1, 

b2 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

44 42 === 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

4 === === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

=== 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاارة 
 المناقشة والحوار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً (العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
 العرو  العملٌة االٌااحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً (االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌومٌة 
 المهام البحاٌة 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 الزٌارة اللارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

 5   تصمٌم أمالة رقمٌة 4
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2,  
W1-W14 

2 
واةةةةةع تمةةةةةةارٌن وتوزٌةةةةةةع الطةةةةةةالب إلةةةةةةى 

   مجموعات وحلها
2.5 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1 

W1-W14 

3 
التدرٌب على كٌفٌة تحلٌةل البٌانةات والرسةوم 

الجانةةةب البٌانٌةةةة وفقةةةا لمةةةا تةةةم تدرٌسةةةه فةةةً 
 النظري

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d3 
W1-W14 

4 
التةةدرٌب علةةى كٌفٌةةة  توصةةٌف تحلٌلةةً عةةن 

 الحالة المطروحة فً المادة التدرٌسٌة
5 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, 

W1-W14 

5 
واةةةةع تمةةةةارٌن وواجبةةةةات منزلٌةةةةة وأسةةةةئلة 
لإلجابةةة علٌهةةةا عةةن كةةةل المفةةردات الرئٌسةةةة 

  والتفصٌلٌة
2.5 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d3 

W1-W14 

 ==== Total Score 22إجمالً الدرجة  

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

VII. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 أنشطة التمٌٌم 
Assessment 

Tasks 

 أسوع التمٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائٌة 
Proportion of Final 

Assessment 

 التعلممخرجات 
CILOs (symbols) 

 W1-W14 20 20% التكالٌف واألنشطة  4
a1,a2, b1,b2, c1, 

c2, d1, d3 

 W7 20 20% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2 

 W16 60 60% االمتحان النهائً  5
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

-المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ( اقتصادٌات المالٌة العامة، الطبعة الاانٌة،  دار 2010دمحم طاقة وهدد العزاوي ،(
 األردن.

 صنعال.  -( اقتصادٌات المالٌة العامة ، األمٌن للنشر والتوزٌع 2002مصطفى المتوكل ودمحم الحاوري ، (

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 للنشر، ااسكندرٌة  (. الوجٌز فً المالٌة العامة ، دار الجامعة الجدٌدة2000سوزي عدلً ناشد ،( 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت...  .3

 توجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمواوعات المقرر فً اانترنت.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  الغٌواب ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 .ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  ًاالمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش ف 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Plagiarismاالنتحال  6

  بذلنفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  ًأي سٌاسووات أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا تحوودد موون لبوول اسووتاذ المموورر فوو
 المحاضرة األولى

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 عامةمالٌة  :خطة ممرر
 

I.  معلومات عن أستاذ الممررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 د. عبدالرحمن بنً يازي
 واخرون

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
Office Hours 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  

 
 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 
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II.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course: 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 التصادٌات المالٌة العامة

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الثالث )الفصل الدراسً الثانً(

5 
 المتطلبات السابمة للممرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ االقتصاد الكلً، نقود وبنوك

6 
– Co (المصاحبة )إن وجدتالمتطلبات 

requisite 
 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالممرر 
course is offered 

 االقتصاد والمالٌة، المحاسبة، إدارة األعمال، العلوم السٌاسٌة

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 مكان تدرٌس الممرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

III.  وصف الممررCourse Description: 

ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لتمكٌنه من معرفة األساسٌات لعلم المالٌة العامة للدولة بشكل عام 
وما ٌتعلب بمدد تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي وبلاصة فٌما ٌتعلب بواجبات الدول فً مجال االنفا  الجاري واالستاماري التً 

اجهزة الدولة الملتلفة فً اول االهداف المرسومة لها وعالقة ذلك بالنشاط االقتصادي والظةواهر المرتبطةة بةذلك تنفذا م سسات و
تةً كالتالم والبطالة وكذلك السٌاسات االقتصادٌة المالٌة والنقدٌة سوال فٌما ٌتعلب باانفا  أو ما ٌتعلب بأنواع االٌرادات الملتلفة ال

الةدعم التةً تتحملةه الدولةة ومةدد ارتبةاط ذلةك كلةه بةالموارد التةً تغطةً تلةك النفقةات مةن مةوارد سةٌادٌة تتبعها الدولة وكذلك مقدار 
كالارائب والرسوم وتلك االٌرادات الطارئة المتمالة فً الدٌن الداللً واللارجً (القرو ( وكذلك المساعدات او التموٌل بالعجز 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 المتعلم من االستفادة باألمالة القائمة على المقارنة بٌن الدول النامٌة والٌمن.(التموٌل التالمً ( . وسٌمكن هذا المقرر الطالب 

 

IV.  مخرجات تعلم الممررCourse Intended 
Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهال من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1-  العامة وعالقتها بالنظرٌات االقتصادٌة والمالٌةٌواح االسس والمبادئ والنظرٌات فً مجال المالٌة 
a2-   ٌحدد المهارات التعلٌمٌة والذهنٌة عند واع برامج وتصمٌم برامج اعداد موازنات الدولة وتموٌلها وتنفٌذها من قبل

 الم سسات واالجهزة االقتصادٌة العامة واللاصة.
-b1  ًٌلتار التقنٌة التً تتفب مع لصائص الواع المالً للدولة وكةذلك الواةع االقتصةادي بشةكل عةام ، وواةع الم سسةات التة

 سٌعمل بها.
b2-  ٌقارن بٌن النظرٌات المالٌة فً جانبً االٌرادات والنفقات  
-c1  وبرامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلب ٌستلدم برامج وتقنٌات متنوعة ومناسبة ولاصة تطبٌب برامج تكنولوجٌا المعلومات

 بالمالٌة العامة.
c2- .ٌعد تقارٌر قطاعٌة، ولطة مالٌة للدولة أو للمشروعات القائمة أو الجدٌدة 
d1- .ٌعمل فردٌاً وجماعٌاً  فً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها 
d2- .ٌتواصل بفعالٌة مع الم سسات المالٌة للدولة  
d3-  االقتصادي القائم على السلوك الرشٌد والكفالة فً تنفٌذ ذلك وفقا لما تعلمه لالل دراسته للمقرر.ٌطبب قواعد التفكٌر 

 

V.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الرئٌسة/  الموضوعات
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1 
 

المعالم الرئٌسٌة لنشاط 
 الدولة المالً.

 إطار وابعاد المالٌة العامة.
اوالً: الحاجات العامة كمحدد لنطا  النشاط المالً 

 للدولة.
 اانٌاً: أهمٌة التفرقة بٌن المالٌة العامة والمالٌة اللاصة.

 االااً: عالقة المالٌة العامة بالعلوم األلرد.
 .اوالً: تدخل الدولة فً النشاط االلتصادي والمالً

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً وفً  -
 .الفكر االقتصادي التقلٌدي

االقتصادي والمالً كنز تدلل الدولة فً النشاط   -
  .وبعدها

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً فً الفكر  -
 .االقتصادي النقدي

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً فً  -
 االشتراكٌة

تدلل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً فً   -
 -.الفكر االسالمً

اكٌة المالٌة العامة: نظرة بٌن الرأسمالٌة واالشتر -
 .واالسالم

 .ثانٌاً: التطور الوظٌفً لمفهوم المالٌة العامة
 .توجٌه النفقات العامة -4
 .ابط االستهالك -5

W1, W2 
6 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 تعبئة المدلرات. -6
 ثالثا: العناصر المؤلفة للمالٌة العامة:

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقات العامة
 

 مفهوم النفمة العامة، لواعدها، أولوٌة االنفاق العام
 النفقة العامة اوالً: مفهوم

 اانٌاً: قواعد النفقة العامة. 
االااً: تحدٌد حجم االنفا  الحكومً (حدود النفقات  

 العامة(.
 رابعاَ: أولوٌة االنفا  العام. 

 ظاهرة )اسباب( ازدٌاد النفمات العامة.
 اوالً: الزٌادة الظاهرٌة فً النفقات العامة.

 ة.اانٌاً: الزٌادة الحقٌقٌة فً النفقات العام 
 صور)انواع( النفمات العامة

 اوالً: النفقات الجارٌة (التشغٌلٌة(
أجور وتعوٌاات العاملٌن وما فً حكمها (االجور   -

 والرواتب والدفوعات التقاعدٌة(
(تحدٌد الرواتب واالجور فً اول تكالٌف   

 المعٌشة(.         
االنفا  العام على السلع والممتلكات (القٌام   -

 بمشترٌات الدولة وتنفٌذ االشغال العامة(. 
االنفا  العام على التحوٌالت واالعانات والمنافع  -

 االجتماعٌة(
 اقساط القرو  العامة وفوائدا. -

 اانٌاً: النفقات االستامارٌة أو الرأسمالٌة.
 تمسٌمات النفمات العامة

 سٌمات النظرٌة للنفقات العامة.اوالً: التق
 .اانٌاً: التقسٌمات الواعٌة للنفقات العامة

 االثار االلتصادٌة للنفمات العامة:
 اوالً: آاار النفقات العامة على االنتاج القومً.

 اانٌاً: آاار النفقات العامة على االستهالك القومً.
 االااً: آاار النفقات العامة على الدلل القومً.

 آاار النفقات العامة على توزٌع الدلل القومً. رابعاً:
 النفمات العامة فً الٌمن: 
 اوالً: تطور النفقات العامة.
 اانٌاً: تبوٌب النفقات العامة.

 االااً: التقسٌم الوظٌفً للنفقات العامة.
 رابعاً: التقسٌم االقتصادي للنفقات العامة.

W3, W4, 
W5, W6 

12 

 W7 3 امتحان أعمال الفصل 

 االٌرادات العامة 4

 مصادر االٌرادات العامة: 
 اوالً: اٌرادات الدولة من أمالكها (الدومٌن(.

 اانٌاً: الرسوم.
 االااً: الارائب 
 رابعاً: القرو  

 : تمسٌم االٌرادات العامة
 تطور االٌرادات العامة

W8, W9, 
W10, W11 

12 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 الارائب 
 مفهوم الضرٌبة وعناصرها ولواعدها: 

 تعرٌف الارٌبة. اوالً:
اانٌاً: القواعد االساسٌة للارٌبة (االساس القانونً 

 لفر  الارائب(.
 االااً: تقسٌم الارائب.

 االستمرار الضرٌبً ومشاكل الضرٌبة عند التطبٌك: 
 اوالً: مفهوم االستقرار الارٌبً.

 اانٌاً: االزدواج الارٌبً.
 االااً: التهرب الارٌبً.
(راجعٌتها( واشكالها والعوامل رابعاً: عبل الارٌبة 

 الم ارة فً نقلها.
 ثار العامة للضرائب فً االلتصاد المومً:اال

 اوالً: آاار الارائب على االستهالك.
 اانٌاً: آاار الارٌبة على االدلار.
 االااً: آاار الارٌبة فً االنتاج.

 رابعاً: آاار الارائب فً إعادة توزٌع الدلول.
 فً الدول النامٌة:خصائص النظم الضرٌبٌة 

 اوالً: انلفا  نسبة االقتطاع الارٌبً.
 اانٌاً: سٌادة الارائب غٌر المباشرة.

 االااً: جمود األنظمة الارٌبٌة.
رابعاَ: انلفا  كفالة الجهاز ااداري الارٌبً 

 والوعً الارٌبً( الطاقة الارٌبٌة(.

3  

 االٌرادات الطارئة: 
 المروض العامة:

 .القرو  العامة وانواعهااوالً: مفهوم 
 .اانٌاَ: التنظٌم الفنً للقرو  العامة

 االااً: اآلاار االقتصادٌة والمالٌة للقرو  العامة.
 : االصدار النمدي
 التموٌل بالعجز 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

4 
 

 الموازنة العامة للدولة

ماهٌة الموازنة العامة للدولة وتطورها وخصائصها 
 وأهمٌتها:

 المواعد )مبادئ( العامة للموازنة: 
 أوال: قاعدة شمولٌة الموازنة 
 اانٌا: قاعدة توزان الموازنة
 االاا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوٌة الموازنة
 انواع الموازنات: 

 موازنة البنود (التقلٌدٌة(
 موازنة البرامج
 موازنة االدال

 موازنة التلطٌط والبرمجة
 باالهدافموازنة االدارة 

 الموازنة الصفرٌة. 
 اعداد الموازنة العامة 

 اوال: السلطة التً تتولً اعداد الموازنة
 اانٌا: دورة الموازنة العامة (كٌفٌة اعداد الموازنة(

 عجز الموازنة العامة 
 انواع العجز 
 حدود العجز 

 المحددات الهٌكلٌة لعجز الموازنة العامة
 مصادر تموٌل العجز 

 الموازنة  الرلابة على

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W12, W13 

6 

5 

المستجدات المالٌة الدولٌة 
الحدٌاة وفب دلٌل 

احصالات مالٌة الحكومة 
الصادر عن صندو  النقد 

 2001الدولً عام 

استراتٌجٌة اصالح ادارة المالٌة العامة وفك دلٌل 
 احصاءات الحكومة: 

 اصالح نظام الموازنة اعدادا وتنفٌذا وحوسبة 
اصالح نظام المناقصات والمزاٌدات والمشترٌات 

 الحكومٌة 
 اصالح نظام الرقابة والمراجعة الداللٌة 

 تنمٌة القدرات 
تبوٌب الموازنة واالطار متوسط المدى وفك دلٌل 

 احصاءات مالٌة الحكومة 
 التبوٌب االقتصادي
 التبوٌب الوظٌفً 

  االطار متوسط المدد للنفقات
 االستحقا  االساس النقدي واساس

W14 3 

6 
المالٌة العامة فً الدول 

 النامٌة

اللصائص المشتركة فً المالٌة العامة فً الدول 
 النامٌة

 اللصائص العامة للمالٌة فً الٌمن
 السٌاسة المالٌة فً الدول النامٌة والٌمن

W15 3 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact Hours 

4 === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاارة  -
 المناقشة والحوار -
 التدرٌب المٌدانً (العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 العرو  العملٌة االٌااحٌة -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً (االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 المهام البحاٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 الزٌارة اللارجٌة -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W1-W14 5   تصمٌم أمالة رقمٌة 4

 W1-W14 2.5   واع تمارٌن وتوزٌع الطالب إلى مجموعات وحلها 2

التدرٌب على كٌفٌة تحلٌل البٌانةات والرسةوم البٌانٌةة وفقةا لمةا تةم تدرٌسةه  3
 فً الجانب النظري

5 W1-W14 

التةدرٌب علةةى كٌفٌةة  توصةةٌف تحلٌلةً عةةن الحالةة المطروحةةة فةً المةةادة  4
 التدرٌسٌة

5 W1-W14 

واع تمارٌن وواجبات منزلٌة وأسةئلة لإلجابةة علٌهةا عةن كةل المفةردات  5
  والتفصٌلٌةالرئٌسة 

2.5 W1-W14 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

VII. التعلم  تموٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التموٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التموٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final Assessment 

 W1-W14 20 20% التكالٌف واألنشطة  1

 W7 20 20% االمتحان الفصلً 2



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 W16 60 60% االمتحان النهائً  3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

 عن مرجعٌن(: ) ال تزٌد Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

-( اقتصادٌات المالٌة العامة، الطبعة الاانٌة،  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان 2010دمحم طاقة وهدد العزاوي ،(
 األردن.

 صنعال.  -( اقتصادٌات المالٌة العامة ، األمٌن للنشر والتوزٌع 2002مصطفى المتوكل ودمحم الحاوري ، (

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (. الوجٌز فً المالٌة العامة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، ااسكندرٌة 2000سوزي عدلً ناشد ،( 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت...  .3

اانترنت.توجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمواوعات المقرر فً   

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  بذلن. % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء55ٌلتزم الطالب بحضور 

  ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

  الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن 

7 

 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا تحوودد موون لبوول اسووتاذ المموورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى

 
 


