
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 موحدنظام محاسبً  مواصفات الممرر الدراسً:
 

I.  :المعلومات العامة عن الممرر 

 موحدنظام محاسبً  :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 األول -الثالث   المستوى والفصل الدراسً:  .4

 محاسبة مالٌة أ + محاسبة مالٌة ب :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت  .5

 محاسبة تكالٌف )أ( (:المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن وجدت  .6

 بكالورٌوس المحاسبة البرنامج/التً ٌتم فٌها تدرٌس الممرر:  .7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

 لاعات ومدرجات الكلٌة  مكان تدرٌس الممرر:  .11

 د/ دمحم سعٌد الحاج      اسم معد مواصفات الممرر:  .12

 د/ حمٌد ممبل المراجع  .13

    تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. :وصف الممرر 

تعرٌف الطالب بالنظام المحاسبً الموحد المطبق فً الجمهورٌة الٌمنٌة وذلك فً وحدات القطاع العام  إلىٌهدف هذا المقرر 
 والمختلط والصنادٌق الخاصة. وٌشتمل المقرر على الموضوعات التالٌة:

 ودلٌل النظام المحاسبً الموحد.  أهدافالمفاهٌم المتعلقة بالمحاسبة القومٌة، وسمات و 

  االستخدامات: وتشتمل على حسابات االجور والمرتبات، والمستلزمات السلعٌة وغٌرها.حسابات 

 .حسابات الموارد: وتشتمل على إٌرادات النشاط الجاري، االٌرادات المتنوعة، وغٌرها 

  .حسابات الموجودات: وتشتمل على الموجودات الثابتة، المشروعات قٌد التنفٌذ، وغٌرها 

 النظام المحاسبً الموحد. حكاما ألالحسابات الختامٌة وفق 

 

III. :مخرجات التعلم 

 ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر أن ٌكون لادراً على أن:
 أوال: مخرجات المعرفة والفهم: 

:a1 ٌالحسابات القومٌة وقٌاس الدخل  إعداد، وكٌفٌة ه وخصائصهأهدافشرح مفهوم النظام المحاسبً الموحد و
 .والناتج القومً.

 : a2 الدورة ٌتعرف على دلٌل الحسابات فً النظام المحاسبً الموحد، وكٌفٌة تبوٌب الحسابات فً هذا الدلٌل، و
 المنظمة لها فً النظام المحاسبً الموحد. حكامالمستندٌة واأل

 :a3ٌ ،وضح المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والصنادٌق الخاصة
 الحسابات الختامٌة لتلك الوحدات.  إعدادوكٌفٌة 
 المهارات الذهنٌة:ثانٌاً: 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

b1المٌزانٌة)حسابات  : ٌمٌز بٌن حسابات العملٌات الجارٌة )حسابات االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات
 الموجودات وحسابات المطالٌب(.

b2 ٌحلل العملٌات المالٌة لوحدات القطاع العام والمختلط لتحدٌد أطرافها المدٌنة والدائنة، وبما ٌمكن من تحدٌد :
 الناتج القومً.

:b3 ط الجاري، أو فً ٌحدد نتٌجة النشاط لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل إما فً فائض النشا
 عجز النشاط الجاري لتلك الوحدات.

 المهارات العملٌة:
c1المختلفة. ستاذ: ٌسجل العملٌات المالٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط وٌرحلها لدفاتر األ 
c2 ٌعد الحسابات الختامٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل فً حسابات العملٌات الحارٌة :

 وحساب التوزٌع. 
c3 .ٌعد المٌزانٌة العمومٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط : 

 المهارات العامة:
d1  : مجال المحاسبة فً وحدات القطاع العام والمختلط بكفاءة المهام الموكلة إلٌه فً إلنجاز ٌعمل بمفرده أو ضمن فرٌق

 وفاعلٌة.  
d2 : .ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إلٌه 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a والفهم:: المعرفة 

a.1 
 إعداد، وكٌفٌة ه وخصائصهأهدافشرح مفهوم النظام المحاسبً الموحد وٌ

 .الحسابات القومٌة وقٌاس الدخل والناتج القومً.
A1 

a.2 
ٌتعرف على دلٌل الحسابات فً النظام المحاسبً الموحد، وكٌفٌة تبوٌب 

المنظمة لها فً النظام  حكامالدورة المستندٌة واألالحسابات فً هذا الدلٌل، و
 المحاسبً الموحد.

A2 

a3 
وضح المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة المتعلقة بوحدات القطاع العام ٌ

الحسابات الختامٌة لتلك  إعدادوالقطاع المختلط والصنادٌق الخاصة، وكٌفٌة 
 الوحدات. 

A2,A3 

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
الجارٌة )حسابات االستخدامات وحسابات ٌمٌز بٌن حسابات العملٌات 

 الموارد( وحسابات المٌزانٌة)حسابات الموجودات وحسابات المطالٌب(.
B2 

b.2 
ٌحلل العملٌات المالٌة لوحدات القطاع العام والمختلط لتحدٌد أطرافها المدٌنة 

 والدائنة، وبما ٌمكن من تحدٌد الناتج القومً.
B2 

b3 
القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل إما  ٌحدد نتٌجة النشاط لوحدات

 فً فائض النشاط الجاري، أو فً عجز النشاط الجاري لتلك الوحدات.
B2 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌسجل العملٌات المالٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط وٌرحلها 

 المختلفة. ستاذلدفاتر األ
C1 

c.2 
ٌعد الحسابات الختامٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل 

 فً حسابات العملٌات الحارٌة وحساب التوزٌع. 
C2 

c3 .ٌعد المٌزانٌة العمومٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط C2 

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 
المهام الموكلة إلٌه فً مجال المحاسبة فً إلنجاز ٌعمل بمفرده أو ضمن فرٌق 

 وحدات القطاع العام والمختلط بكفاءة وفاعلٌة.  
D1 
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d.2  .ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إلٌه D3 

 

IV. مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم 

  التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة الممرر )المعارف والفهم( بأوال: مواءمة مخرجات تعلم 

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1: ٌ شرح مفهوم النظام المحاسبً الموحد
الحسابات  إعداد، وكٌفٌة ه وخصائصهأهدافو

 .القومٌة وقٌاس الدخل والناتج القومً.

الحوار  –المحاضرات 
 التكلٌفات. -والمشاركة 

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم التكلٌفات. 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفوٌة.

: a2  ٌتعرف على دلٌل الحسابات فً النظام
المحاسبً الموحد، وكٌفٌة تبوٌب الحسابات فً 

المنظمة  حكامالدورة المستندٌة واألهذا الدلٌل، و
 لها فً النظام المحاسبً الموحد.

الحوار  –المحاضرات 
 التكلٌفات. -والمشاركة 

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم التكلٌفات. 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفوٌة. 

 :a3ٌ وضح المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة
المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط 

الحسابات  إعدادوالصنادٌق الخاصة، وكٌفٌة 
 الختامٌة لتلك الوحدات.

الحوار  –المحاضرات 
 التكلٌفات. -والمشاركة 

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم التكلٌفات. 

  التحرٌرٌة االختبارات
 والشفوٌة.

 

 التدرٌس والتموٌم:                                                      استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

   مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 ٌمٌز بٌن حسابات العملٌات الجارٌة :
وحسابات )حسابات االستخدامات 

الموارد( وحسابات المٌزانٌة)حسابات 
 الموجودات وحسابات المطالٌب(.

الحوار  –المحاضرات 
 التكلٌفات. -والمشاركة 

  أثناءأسئلة تقوٌمٌة 
  المحاضرة.

 تقٌٌم التكلٌفات. 

 .االختبارات التحرٌرٌة 

b2 ٌحلل العملٌات المالٌة لوحدات:
القطاع العام والمختلط لتحدٌد أطرافها 
المدٌنة والدائنة، وبما ٌمكن من تحدٌد 

 الناتج القومً.

الحوار  –المحاضرات 
 -التكلٌفات  –والمشاركة 

 دراسة حاالت.

  أثناءأسئلة تقوٌمٌة 
  المحاضرة.

 تقٌٌم التكلٌفات. 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفوٌة.

:b3  ٌحدد نتٌجة النشاط لوحدات القطاع
ل إما العام والقطاع المختلط والتً تتمث

فً فائض النشاط الجاري، أو فً عجز 
 النشاط الجاري لتلك الوحدات.

الحوار  –المحاضرات 
 -التكلٌفات  –والمشاركة 

 دراسة حاالت.

  أثناءأسئلة تقوٌمٌة 
  المحاضرة.

 تقٌٌم دراسة  – تقٌٌم التكلٌفات
 الحاالت.

 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة.-

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: مواءمة مخرجات تعلم 

مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1 ٌسجل العملٌات المالٌة لوحدات :
القطاع العام والقطاع المختلط وٌرحلها 

 المختلفة. ستاذلدفاتر األ

الحوار  –المحاضرات 
 -التكلٌفات  –والمشاركة 

 دراسة حاالت.

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم دراسة  – تقٌٌم التكلٌفات
 الحاالت.
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 .االختبارات التحرٌرٌة 

c2 ٌعد الحسابات الختامٌة لوحدات :
القطاع العام والقطاع المختلط والتً 
تتمثل فً حسابات العملٌات الحارٌة 

 وحساب التوزٌع. 

الحوار  –محاضرات ال
 -التكلٌفات  –والمشاركة 

 دراسة حاالت.

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم دراسة  – تقٌٌم التكلٌفات
 الحاالت.

 .االختبارات التحرٌرٌة 

c3  ٌعد المٌزانٌة العمومٌة لوحدات :
 القطاع العام والقطاع المختلط.

الحوار  –المحاضرات 
 -التكلٌفات  –والمشاركة 

 دراسة حاالت.

  المحاضرة. أثناءأسئلة تقوٌمٌة  

 تقٌٌم دراسة  – تقٌٌم التكلٌفات
 الحاالت.

 .االختبارات التحرٌرٌة 

 

                                                            التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1  : ٌعمل بمفرده أو ضمن فرٌق
المهام الموكلة إلٌه فً مجال إلنجاز 

المحاسبة فً وحدات القطاع العام 
 والمختلط بكفاءة وفاعلٌة.  

 بكفاءة وفاعلٌة.   

 –التعلم الذاتً  –الحوار والمناقشة 
 التعلم التعاونً.

 تقٌٌم التكلٌفات -المالحظة–المتابعة

d2:  ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت فً إنجاز مهام 

 المحاسبة الموكلة إلٌه.

 المالحظة.–المتابعة التعلم التعاونً. –التعلم الذاتً  

 

V. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة  تحدٌد وكتابة
 للممرر مع تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

الر
 لم

وحدات/ موضوعات 
 الممرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 
األسابٌ

 ع

الساعا
ت 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم الممرر

1 
مدخل للنظام 

 المحاسبً الموحد

  قٌاس الدخل القومً والناتج
 القومً.

 .الحسابات القومٌة 

 وسمات  أهدافمفهوم و
ودلٌل النظام المحاسبً 

 الموحد.

1 3 a1,a2 

2 

 :حسابات االستخدامات
المرتباااااااااااات  .1

 واألجور:
 

تبوٌببببببببب حسبببببببباب المرتبببببببببات 
 واألجور.

القواعبببببد الخاصبببببة بالمرتببببببات 
 واألجور النقدٌة.

 القواعد الخاصة بالمزاٌا العٌنٌة.
المعالجبببببة المحاسببببببٌة إلثببببببات 

1 3 

 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 المرتبات واألجور.
المعالجببببة المحاسبببببٌة الخاصببببة 

 بالمزاٌا العٌنٌة.

3 
المستلزمات  .2

والمستلزمات  السلعٌة
 الخدمٌة

  تبوٌبببببببببببب المسبببببببببببتلزمات
 السلعٌة.

  القواعببببببببببببببد الخاصببببببببببببببة
 بالمستلزمات السلعٌة.

  المعالجبببببببببببة المحاسببببببببببببٌة
 للمستلزمات السلعٌة.

 تبوٌب المستلزمات الخدمٌة.-
القواعببد الخاصببة بالمسببتلزمات -

 الخدمٌة.
المعالجبببببببببة المحاسبببببببببببٌة -

 للمستلزمات الخدمٌة.

1 3 

 
 
 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

4 
المشترٌات  .3

 .البٌع بغرض

تبوٌبببببب المشبببببترٌات ب بببببرض -
 البٌع.

المشببببببترٌات ب ببببببرض البٌببببببع -
 المحلٌة.

القواعبببد الخاصبببة بالمشبببترٌات -
 ب رض البٌع المحلٌة.

المعالجة المحاسببٌة للمشبترٌات -
 ب رض البٌع المحلٌة.

المشببببببترٌات ب ببببببرض البٌببببببع -
 المستوردة.

القواعبببد الخاصبببة بالمشبببترٌات -
 ب رض البٌع المستوردة.

المحاسببٌة للمشبترٌات  المعالجة-
 ب رض البٌع المستوردة.

 استٌراد مستلزمات سلعٌة.-

1 3 

 
 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

 
. المصروفات 5

 الجارٌة التحوٌلٌة
المصروفات 
 المخصصة

تبوٌببب المصببروفات الجارٌببة - -
 التحوٌلٌة.

 المعالجة المحاسبٌة لإلهالك. -
المعالجببة المحاسبببٌة للضببرائب -

 المباشرة والرسوم السلعٌة. غٌر
المعالجبببببة المحاسببببببٌة للفوائبببببد -

 والعموالت.
المعالجببببببة المحاسببببببببٌة لفبببببببر  

 اإلٌجار المحسوب.
المعالجة المحاسبٌة لفر  الفوائبد 
المحسببوب. تبوٌببب المصببروفات 

 المخصصة.
القواعببببد والمعالجببببة المحاسبببببٌة 

 لهذه المصروفات.

1 

 
3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 
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إٌرادات  .1
النشاط 
 الجاري

 العملٌات الصناعٌة.
المعالجبببة المحاسببببٌة إلٌبببرادات 
العملٌبببات التجارٌبببة، والعملٌبببات 

، وقطببببببباع تبببببببؤمٌنالمالٌبببببببة وال
الخبببدمات، وإٌبببرادات اسبببت الل 
الثبببببببروة الحٌوانٌبببببببة والثبببببببروة 

 المعدنٌة والثروة الزراعٌة. 
المحاسببببٌة للتصبببنٌع المعالجبببة -

 الداخلً والمش والت الداخلٌة.

  
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

7 

اإلٌرادات  .2
المتنوعة 
وإٌرادات 
األوراق 
المالٌة 

واإلٌرادات 
الجارٌة 
 .التحوٌلٌة

 .اإلٌرادات المتنوعة-
إٌبببببببببرادات األورا  المالٌبببببببببة -

 والعوائد.
 اإلٌرادات الجارٌة التحوٌلٌة.-
المحاسببببٌة القواعبببد والمعالجبببة -

 لهذه اإلٌرادات.

1 3 

 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

 
 
 
 
8 

 

 
 
 
 
. التغٌر فً 3

 المخزون

 تبوٌب الت ٌر فً المخزون.-
 حسابات الت ٌر فً المخزون.-
المعالجببة المحاسبببٌة للت ٌببر فببً -

 المخزون.
حسابات فرو  تقٌٌم الت ٌبر فبً -

 المخزون.
المعالجببببببة المحاسبببببببٌة لفببببببر  -

 الت ٌر فً المخزون.

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
3 
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 حسابات الموجودات
الموجودات الثابتة 
والمشروعات لٌد 

 التنفٌذ

تبوٌببببببب الموجببببببودات الثابتببببببة -
 والمشروعات قٌد التنفٌذ.

القواعببد الخاصببة بببالموجودات -
 الثابتة والمشروعات قٌد التنفٌذ.

المعالجة المحاسبٌة للموجودات -
 الثابتة.

1 3 

 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

10 
حسابات الموجودات 

 خري اآل
 

 التوظٌفات االستثمارٌة:
 تبوٌب التوظٌفات االستثمارٌة. -
المعالجببة المحاسبببٌة للتوظٌفببات -

 واالستثمارات.
 المخزون:

 تبوٌب المخزون.-
 المعالجة المحاسبٌة.-
 المدٌنون:-
 ات المدٌنة.تؤمٌنالسلف وال-
 الحسابات االنتقالٌة المدٌنة.-
 الجاهزة. األموال -

1 3 

 
 
 
 
 
 

a3,b1,b2,c1,d1 
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 تعرٌف وتبوٌب رأس المال.-
المعالجبببببة المحاسببببببٌة لبببببرأس -

 
1 
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 حسابات المطالٌب:
مصااااااااااادر التموٌاااااااااال 

 الداخلً

 المال.
 والفائض.االحتٌاطٌات -
 تعرٌف وتبوٌب االحتٌاطٌات.-
 تعرٌف وتبوٌب المخصصات.-

3 
 

 
 

a3,b1,b2,c1,d1 
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مصااااااااااادر التموٌاااااااااال 

 .الخارجً

 القروض. -
 الدائنون.-
 ات الدائنة.تؤمٌنالسلف وال-
 الحسابات االنتقالٌة الدائنة.-

1 3 

 
 

a3,b1,b2,c1,d1 

13 

 
 
 
 

الحسااااااابات والمااااااوائم 
 الختامٌة والمٌزانٌة.

 حساب العملٌات الجارٌة.-
السببببببمات الخاصببببببة بحسبببببباب -

 العملٌات الجارٌة.
 اإلقفال.قٌود التسوٌة وقٌود -
مراحببببببل حسببببببباب العملٌبببببببات -

 الجارٌة.
 .المٌزانٌة-
 المٌزانٌة.-
 تبوٌب المٌزانٌة. أسس-
السببببببببمات الممٌببببببببزة لشببببببببكل -

 المٌزانٌة.

2 6 

 
 

 
a3,b1,b2,b3.c1,c2, 

c3, d1,d2 
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VI.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات. .1

 الحوار والمشاركة. .2

 دراسات الحالة.  .3

 التعلم التعاونً.  .4

 التعلم الذاتً .5

 

VII. :التعٌٌنات والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكلٌف/النشاط الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  1
 ودراسة الحاالت ومناقشتها

b,c,d 11 كل أسبوع 

الحضور والمشاركة فً   2
 الحوار

a,b,d 11 كل أسبوع 

 21   اإلجمالً 3
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VIII. :تموٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التموٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
المخرجات التً 

 ٌحممها

 a,b,d %22 22 كل أسبوع التعٌٌنات والتكلٌفات 1

 a,b,d %22 22 األسبوع التاسع االمتحان النصفً 

 a,b,d %62 62 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 2

  %122 122  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

الربٌدي، دمحم علً، األدٌمً، منصور ٌاسٌن، نصر، حمٌد مقبل، النظام المحاسبً الموحد، صنعاء، مكتبة  .1
 م.2212، األمٌن

 المراجع المساعدة

 .1894شادي، علً محروس، النظام المحاسبً الموحد: تؤصٌل علمً وتطبٌق عملً، مكتبة عٌن شمس، .1
 دمحم، مصطفى، عبد العزٌز السٌد، النظام المحاسبً الموحد، جامعة أحمدطالب،  أبوفرغلً،  أحمدحسٌن،  .2
 .2223القاهرة،  .3
 .2226الربٌدي، دمحم علً، النظام المحاسبً الموحد، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد،  .4

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

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

 

X.  والسٌاسات المتبعة فً الممرر.الضوابط 

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

1.  
تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد ال ٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 الطالب محروماً من المقرر

2.  
الطالب عن حضور الفعالٌات تؤخر ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار   : تأخر الحضور الم 

 التعلٌمٌة

3.  
تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت ال ٌاب عن االمتحان و توصٌف السٌاسة المتبعة فً  ضوابط االمتحان:

  الطالب عن االمتحان.تؤخر حاالت 

4.  
تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تؤخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن  التعٌٌنات والمشارٌع:

 .ستاذاأل إلىتسلم 

5.  
تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت ال ش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بؤي طرٌقة من  الغش:

 طرائق ال ش.

 .المتبعة فً حالة حدوثهواإلجراءات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته  االنتحال:  .6

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات : آخري سٌاسات   .7
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 ـموحدنظام محاسبً خطة الممرر الدراسً: 
 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د/حمٌد مقبل نصر

 المكان ورلم الهاتف 777216711 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 لنظام المحاسبً الموحدا اسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 األول –الثالث  والفصل الدراسً: المستوى  .4

 محاسبة مالٌة )أ( = محاسبة مالٌة )ب( :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت  .5

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن 

 (:وجدت
 محاسبة تكالٌف )أ(

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 الممرر:
 بكالورٌوس المحاسبة

 العربٌة الممرر:لغة تدرٌس   .8

 لاعات ومدرجات الكلٌة مكان تدرٌس الممرر:   .9

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

تعرٌف الطالب بالنظام المحاسبً الموحد المطبق فً الجمهورٌة الٌمنٌة وذلك فً وحدات القطاع  إلىٌهدف هذا المقرر 
 العام والمختلط والصنادٌق الخاصة. وٌشتمل المقرر على الموضوعات التالٌة:

 ودلٌل النظام المحاسبً الموحد.  أهدافالمفاهٌم المتعلقة بالمحاسبة القومٌة، وسمات و 

 وتشتمل على حسابات االجور والمرتبات، والمستلزمات السلعٌة وغٌرها.حسابات االستخدامات : 

 .حسابات الموارد: وتشتمل على إٌرادات النشاط الجاري، االٌرادات المتنوعة، وغٌرها 

  .حسابات الموجودات: وتشتمل على الموجودات الثابتة، المشروعات قٌد التنفٌذ، وغٌرها 
 النظام المحاسبً الموحد. حكامالحسابات الختامٌة وفقا أل

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر أن ٌكون لادراً على أن:
 أوال: مخرجات المعرفة والفهم: 

 a1ٌالحسابات القومٌة وقٌاس الدخل  إعداد، وكٌفٌة ه وخصائصهأهدافشرح مفهوم النظام المحاسبً الموحد و
 .والناتج القومً.

 a2الدورة ٌتعرف على دلٌل الحسابات فً النظام المحاسبً الموحد، وكٌفٌة تبوٌب الحسابات فً هذا الدلٌل، و
 المنظمة لها فً النظام المحاسبً الموحد. حكامالمستندٌة واأل
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 a3ٌ وضح المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة المتعلقة بوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والصنادٌق
 الحسابات الختامٌة لتلك الوحدات.  إعدادالخاصة، وكٌفٌة 

 المهارات الذهنٌة:ثانٌاً: 
b1  المٌزانٌة)حسابات ٌمٌز بٌن حسابات العملٌات الجارٌة )حسابات االستخدامات وحسابات الموارد( وحسابات

 الموجودات وحسابات المطالٌب(.
b2 .ًالقوم 
b3  ًٌحدد نتٌجة النشاط لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل إما فً فائض النشاط الجاري، أو ف

 عجز النشاط الجاري لتلك الوحدات.
 المهارات العملٌة:

c1  المختلفة. ستاذوالقطاع المختلط وٌرحلها لدفاتر األٌسجل العملٌات المالٌة لوحدات القطاع العام 
c2  ٌعد الحسابات الختامٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط والتً تتمثل فً حسابات العملٌات الحارٌة

 وحساب التوزٌع. 
c3  .ٌعد المٌزانٌة العمومٌة لوحدات القطاع العام والقطاع المختلط 

 المهارات العامة:
d1 المهام الموكلة إلٌه فً مجال المحاسبة فً وحدات القطاع العام والمختلط إلنجاز فرده أو ضمن فرٌق ٌعمل بم

 بكفاءة وفاعلٌة.  
d2 .ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً إنجاز مهام المحاسبة الموكلة إلٌه 

  

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع التفصٌلٌةالمواضٌع  وحدات المقرر الرقم

1 
مدخل للنظام المحاسبً 

 الموحد

  قٌاس الدخل القومً والناتج
 القومً.

 .الحسابات القومٌة 

 وسمات ودلٌل  أهدافمفهوم و
 النظام المحاسبً الموحد.

 

W1 3 

 
 
2. 

 
 :حسابات االستخدامات

المرتباااااااااااات  .1
 واألجور:

 

 
 تبوٌب حساب المرتبات واألجور.

الخاصببة بالمرتبببات واألجببور القواعببد 
 النقدٌة.

 القواعد الخاصة بالمزاٌا العٌنٌة.
المعالجببة المحاسبببٌة إلثبببات المرتبببات 

 واألجور.
المعالجببة المحاسبببٌة الخاصببة بالمزاٌببا 

 العٌنٌة.

 
 
 

W2 
 

 
 
 
3 
 

3 
المستلزمات السلعٌة  .2

 والمستلزمات الخدمٌة 

 .تبوٌب المستلزمات السلعٌة 

  بالمسببببتلزمات القواعببببد الخاصببببة
 السلعٌة.

  المعالجبببة المحاسببببٌة للمسبببتلزمات
 السلعٌة.

 تبوٌب المستلزمات الخدمٌة.-

 
 
 

W3+w4 

 
 
 
6 
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القواعبببببببد الخاصبببببببة بالمسبببببببتلزمات -
 الخدمٌة.

المعالجببببببة المحاسبببببببٌة للمسببببببتلزمات -
 الخدمٌة.

4 
المشترٌات  .4

 .بغرض البٌع

 تبوٌب المشترٌات ب رض البٌع.-
 المحلٌة.المشترٌات ب رض البٌع -
القواعد الخاصبة بالمشبترٌات ب برض -

 البٌع المحلٌة.
المعالجببببببة المحاسببببببببٌة للمشبببببببترٌات -

 ب رض البٌع المحلٌة.
 المشترٌات ب رض البٌع المستوردة.-
القواعد الخاصبة بالمشبترٌات ب برض -

 البٌع المستوردة.
المعالجببببببة المحاسببببببببٌة للمشبببببببترٌات -

 ب رض البٌع المستوردة.
 ت سلعٌة.استٌراد مستلزما-

W5 3 

5 
المصروفات الجارٌة  .5

والمصروفات  التحوٌلٌة
 المخصصة.

تبوٌبببببببب المصبببببببروفات الجارٌبببببببة - -
 التحوٌلٌة.

 المعالجة المحاسبٌة لإلهالك. -
المعالجبببة المحاسببببٌة للضبببرائب غٌبببر -

 المباشرة والرسوم السلعٌة.
المعالجببببببببببة المحاسبببببببببببٌة للفوائببببببببببد -

 والعموالت.
اإلٌجببببار  المعالجببببة المحاسبببببٌة لفببببر 

 المحسوب.
المعالجبببببة المحاسببببببٌة لفبببببر  الفوائبببببد 

 المحسوب. 
 تبوٌب المصروفات المخصصة.

القواعببببد والمعالجببببة المحاسبببببٌة لهببببذه 
 المصروفات.

W6 3 
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 حسابات الموارد

 .إٌرادات النشاط الجاري1

المعالجبببببببة المحاسببببببببٌة إلٌبببببببرادات --
 العملٌات الصناعٌة.

العملٌبات المعالجة المحاسبٌة إلٌبرادات 
، تببؤمٌنالتجارٌببة، والعملٌببات المالٌببة وال

وقطبباع الخببدمات، وإٌببرادات اسببت الل 
الثببببروة الحٌوانٌببببة والثببببروة المعدنٌببببة 

 والثروة الزراعٌة. 
المعالجببة المحاسبببٌة للتصببنٌع الببداخلً -

 والمش والت الداخلٌة.
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اإلٌرادات المتنوعة  .2
وإٌرادات األوراق 

واإلٌرادات المالٌة 
 .الجارٌة التحوٌلٌة

 .اإلٌرادات المتنوعة-
 إٌرادات األورا  المالٌة والعوائد.-
 اإلٌرادات الجارٌة التحوٌلٌة.-
القواعبببد والمعالجبببة المحاسببببٌة لهبببذه -

 اإلٌرادات.
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 . التغٌر فً المخزون3

 تبوٌب الت ٌر فً المخزون.-
 الت ٌر فً المخزون.حسابات -
المعالجببببببة المحاسبببببببٌة للت ٌببببببر فببببببً -

 المخزون.
حسببببابات فببببرو  تقٌببببٌم الت ٌببببر فببببً -

 المخزون.
المعالجببة المحاسبببٌة لفببر  الت ٌببر فببً -

 المخزون.
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 حسابات الموجودات
الموجودات الثابتة 

 والمشروعات لٌد التنفٌذ

تبوٌبببببببببببب الموجبببببببببببودات الثابتبببببببببببة -
 قٌد التنفٌذ.والمشروعات 

القواعببد الخاصببة بببالموجودات الثابتببة -
 والمشروعات قٌد التنفٌذ.

المعالجببببببة المحاسبببببببٌة للموجببببببودات -
 الثابتة.
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حسابات الموجودات 

 خري اآل
 

 التوظٌفات االستثمارٌة:
 تبوٌب التوظٌفات االستثمارٌة. -
المعالجبببببببة المحاسببببببببٌة للتوظٌفبببببببات -

 واالستثمارات.
 المخزون:

 تبوٌب المخزون.-
 المعالجة المحاسبٌة.-
 المدٌنون:-
 ات المدٌنة.تؤمٌنالسلف وال-
 الحسابات االنتقالٌة المدٌنة.-
 الجاهزة. األموال -
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 حسابات المطالٌب:
 مصادر التموٌل الداخلً

 تعرٌف وتبوٌب رأس المال.-
 المعالجة المحاسبٌة لرأس المال.-
 والفائض.االحتٌاطٌات -
 تعرٌف وتبوٌب االحتٌاطٌات.-
 تعرٌف وتبوٌب المخصصات.-

 
W13 

 
 
3 

 

13 
الحسابات والموائم 
 الختامٌة والمٌزانٌة.

 حساب العملٌات الجارٌة.-
السبببمات الخاصبببة بحسببباب العملٌبببات -

 الجارٌة.
 قٌود التسوٌة وقٌود اإلقفال.-
 مراحل حساب العملٌات الجارٌة.-
 .المٌزانٌة-
 المٌزانٌة.-
 تبوٌب المٌزانٌة. أسس-
 السمات الممٌزة لشكل المٌزانٌة.-
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 3 16  االختبار النهائً 
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.VI   التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات. .1

 الحوار والمشاركة. .2

 دراسات الحالة. .3

 التعلم التعاونً. .4

 التعلم الذاتً .5

 

VI. :التكلٌفات / المهام 

I. :التعٌٌنات والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكلٌف/النشاط الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  1
 ودراسة الحاالت ومناقشتها

b,c,d 11 كل أسبوع 

 11 كل أسبوع a,b,d الحضور والمشاركة فً الحوار  2

 21    اإلجمالً 3

 

II. :تموٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التموٌم أنشطة الرلم
 إلىنسبة الدرجة 

درجة  التموٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحممها

 b,c,d %12 22 كل أسبوع التعٌٌنات والتكلٌفات 1

سبوع التاسع االختبار النصفً 2  a,b,c %22 22 األأ

 a,b,c %02 02 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 3

   122  المجموع 

 

III. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

الربٌدي، دمحم علً، األدٌمً، منصور ٌاسٌن، نصر، حمٌد مقبل، النظام المحاسبً الموحد ، صنعاء ،  .1
 م.2212،األمٌنمكتبة 

 المراجع المساعدة

 .1894النظام المحاسبً الموحد: تؤصٌل علمً وتطبٌق عملً، مكتبة عٌن شمس،شادي، علً محروس،  .1
 دمحم، مصطفى، عبد العزٌز السٌد، النظام المحاسبً الموحد، جامعة أحمدطالب،  أبوفرغلً،  أحمدحسٌن،  .2
 .2223القاهرة،  .3
 .2226الربٌدي، دمحم علً، النظام المحاسبً الموحد، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد،  .4

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

1-https://www.mofyemen.net/ 
2-https://www.ifac.org/ 
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II. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1.  

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة

% من المحاضرات وٌحرم من دخول االختبار فً حالة كان الحضور 05بنسبة حضور ٌلتزم الطالب  -
 . أقل من النسبة المذكورة

2.  

 :آخرالحضور المت

لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا  -
المادة، وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول  أستاذمن  زٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاتؤخر 

 المحاضرة. 

3.  

  :ضوابط االمتحان
 المادة السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحق ألتؤخر فً حالة  -
 المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. ستاذفً حالة ت ٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحق أل -
 ثلث الساعة من بدء االختبار.تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النهائً إذا  -
 إذا ت ٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

4.  

 :التكلٌفات والمشارٌع
المادة الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة القصل  أستاذٌحدد   -

 الدراسً. 
الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً حالة   -

 فً تسلٌمه ودرجة البحث.تؤخر 

5.  

 :ال ش
ن ئوسواء فً االختبار النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بال ش   -

 الطالب.
فً حال ثبوت قٌام الطالب بال ش أو النقل فً التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة ٌحرم من الدرجة   -

 المخصصة لذلك.

6.  
فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبق علٌه الالئحة  - :االنتحال

 المنظمة لهذه الحالة.

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. آخري أي سٌاسة  -: آخري سٌاسات   .0

 


