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 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان اجلودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 احملاسبة :قسم : املحاسبة الحكوميةمقرر  توصيف العلوم إلادارية كلية:
 

 

 أوال: المعلومات العامة عن المقرر: 

 الحكوميةالمحاسبة   :اسم المقرر  .1

   رمز المقرر ورقمه:  .2

 3 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريبات عملي سمنار محاضرة

1 - - 2 3 

 الثاني/ الفصل  الثالثالمستوى   المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( +)1مبادئ المحاسبة المالية ) )إن وجدت(: المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .5

 ال يوجد )إن وجدت(: المصاحبة لدراسة المقرر المتطلبات  .1

 بةفي المحاسالبكالوريوس  برنامج التي يتم فيها تدريس المقرر:امج البر  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

  فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعات قسم المحاسبة في الجامعة مكان تدريس المقرر:  .11

 د. أحمد محمد البياضي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 ثانيا: وصف المقرر:

ب النظام المحاسددددددبي الحكومي المطبل في الوحدات لى تدريس الطالإالحكومية مقرر المحاسددددددبة يهدد  

للمحاسدددبة الحكومية، الموا نة  على مدخل عاممل والذي يشدددت اليمنية،المركزية والمحلية في الجمهورية 

مخا ن تريات والداخلية لمشدددددد الرقابةالوحدات اإلدارية الحكومية، امة للدولة، النظام المحاسددددددبي في الع

 الحكومة.

 ثالثا: مخرجات التعلم:

 ن:أن يكون قادرا على أالمقرر بنجاح كمال إيتوقع من الطالب عند 

A .المعرفة والفهم: 

 الحكومية ومشتريات ومخا ن الحكومة.محاسبة بال الخاصةالمفاهيم  عر ي .1

  الفرق بين الحسابات الحكومية والحسابات التجارية. يفهم .2

 ودليل تبويب حسابات الموا نة العامة. نة العامة للدولة من حيث مفهومها ومبادئها وأسس تبويبهاالموا يعر   .3

 يعر  النظام المحاسبي الحكومي من حيث األسس والقواعد والمستندات والدفاتر والحسابات. .4

 ة.يعن العمليات المرتبطة بالحسابات الحكوم)القياس والعرض واالفصاح( إجراءات المحاسبة  يفهم .5

 الداخلية لمشتريات ومخا ن الحكومة. الرقابةإجراءات  يفهم .1
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B .المهارات الذهنية: 

 بالمحاسبة الحكومية ومشتريات ومخا ن الحكومة. الخاصةيستنتج المفاهيم  .1

 الحسابات الحكومية والحسابات التجارية.يقارن بين  .2

 ة الموا نة العامة للدولة.سس تبويبها ودوريشرح مفهوم الموا نة العامة للدولة ومبادئها وأ .3

 الداخلية على مشتريات ومخا ن الحكومة. لنظام المحاسبي الحكومي والرقابةيحلل أسس وقواعد ا .4

 يميز بين المستندات والدفاتر والحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي الحكومي. .5

 يميز بين العمليات المرتبطة بحسابات النظام المحاسبي الحكومي. .1

 ن المناقصات ولجان المزايدات المتعلقة بمشتريات الحكومة.لجابين  يقارن .7
 

C  .المهارات العملية المهنية: 

 الثابتة الحكومية. لألصولهالك السنوية اإلبحساب أقساط  قومي .1

 للعمليات المتعلقة بالحسابات البنكية للموارد / االستخدامات /األمانات. بالقيد والتسجيل المحاسبي قومي .2

 ها.المساعدة المدينة والدائنة ومفرداتوالتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بالحسابات  بالقيد قومي .3

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بالحسابات االنتقالية المدينة والدائنة. قومي .4

 واالستخدامات.موارد بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بدفتر مفردات ال قومي .5

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بالحسابات النظامية والحسابات اإلحصائية. ومقي .1

 يقوم بإعداد كشف الحساب الشهري، وكشف حساب المدة، وكشف الحساب الختامي. .7

 الداخلية على مشتريات ومخا ن الحكومة. الرقابةيقوم بإجراءات  .8
 

D . العامةالمهارات: 

نجا  المهام المطلوبة منه بروح الفريل الواحد وفل المبادئ العامة والقوانين إيتعاون مع  مالئه في  .1

 واللوائح واألنظمة.

 التدريس والتقويم رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات

Aالتدريس والتقويم: : مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعار  والفهم( باستراتيجية  

المعرفة 

 والفهم
 التدريساستراتيجية 

 استراتيجية التقويم

   

A1  اختبارات. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

A2  اختبارات. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

A3  اختبارات. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

A4  تباراتاخ. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

A5  اختبارات. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

A6  اختبارات. واجبات. نقاش  الحوار والمناقشات .المحاضرات 

Bالتدريس والتقويم:                                                      : مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية 

المهارات 

 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

B1 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

B2 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

B3 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

B4 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 
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B5 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

B6 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

B7 ختباراتالا. واجباتال. المناقشة .لتدريباتا. المناقشة. المحاضرة 

Cالتدريس والتقويم: : مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية 

المهنية 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

C1 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C2 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C3 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C4 ختبارات. واجبات. التدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة 

C5 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C6 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C7 واجبات. اختباراتلتدريباتا. المناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

C8 واجبات. اختباراتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . 

Dالتدريس والتقويم: ة: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي                                                            

المهارات 

 العامة

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1 اختبارات. واجبات. لتدريبات. االمناقشة. المحاضرة . الواجباتلتدريبات. االمناقشة. المحاضرة 
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 تحديدة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع يا: موضوعات المقرر الرئيسخامس

 الساعات المعتمدة لها.  

 م
وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 

 الفعلية

 رمو  مخرجات 

 تعلم المقرر

1 

عام مدخل   

للمحاسبة    

 الحكومية

 ريف المحاسبة الحكومية ووظائفها.تع 

 التأصيل النظري للمحاسبة الحكومية. 

 لحسابات التجاريةمقارنة بين الحسابات الحكومية وا.  

 محاسبة عن اإليرادات والمصروفات.أسس ال 

 .احتساب أهالك األصول الثابتة الحكومية 

1 3 

A1, A2, 

B1, B2, 

B4, C1, 

D1 

2 

 الموا نة 

 العامة 

 للدولة

 الموا نة العامة للدولة. تعريف 
 .المبادئ األساسية للموا نة العامة للدولة 
  الموا نة العامة للدولةأسس تبويب. 
  الموا نة العامة للدولة.دليل تبويب حسابات 
  الموا نة العامة للدولة.التبويب االقتصادي لموارد واستخدامات 
  الموا نة العامة للدولة.دورة 

 

2 3 
A1, A3, 

B1, B3,  

B4, D1 

3 

 أهم

 المستندات

دفاترالو  

 المحاسبية

 االساسية

 والحسابات

لرئيسية.ا  

 

 ستخدامات.مستندات اال 
 .مستندات الموارد 
 .المستندات المخزنية 
  حسابات(. 1العامة )نموذج رقم دفاتر اليومية 
  حسابات(. 53سجل الخزينة )نموذج رقم 
  حسابات(. 4دفتر حساب البنك استخدامات )نموذج رقم 
  حسابات(. 5دفتر حساب البنك موارد )نموذج رقم  
  حسابات(. 11دفتر حساب البنك أمانات )نموذج رقم 
 حسابات(. 3موارد محلية )نموذج رقم  ــ حساب البنك 
  حسابات(.14)نموذج رقم  مشتركة موارد ــحساب البنك 
  حسابات(. 15)نموذج رقم عامة مشتركة موارد  ــحساب البنك 
  حسابات(. 6حساب البنك نفقات تشغيلية محلية )نموذج رقم 
  حسابات(. 7لية )نموذج رقم أصول غير مالية مح اكتسابدفتر حساب البنك 
  حسابات(. 13حساب البنك حسابات جارية )نموذج رقم 
  حسابات(. 16)نموذج رقم مساهمات ذاتية  ــحساب البنك 
 ( 53نموذج رقم سجل حساب النقدية .)حسابات 
 .تدريبات 

4-3 6 

A1, 

 A4, A5, 

B1,  B4, 

B5, B6, 

C2, D1 

4 

 دفتر

إجمالي   

 الحسابات

المساعدة   

 المدينة

)نموذج   

  8رقم  

 حسابات(

 

 

 .حساب النقدية 
  حسابات(. 31موارد عامة مشتركة  )نموذج رقم  -حساب البنك 
  حسابات(.31موارد مشتركة  )نموذج رقم  -حساب البنك 
  حسابات(. 31حساب البنك حسابات جارية )نموذج رقم 
 حسابات(. 31مساهمات ذاتية )نموذج رقم  -البنك  حساب 
 المؤقتة حساب السلف. 
 الحسابات الجارية. ساب السلفح 
 .حساب السلف على األجور 
 .حساب االعتمادات المستندية 
 ساب التحويالت النقدية إلى الخارج.ح 
 ساب المبالغ المدفوعة مقدما.ح 
 .)حساب المدينيين )مالية 
 ية(.حساب المدينيين )سلطة محل 
  مساهمات ذاتية. –حساب البنك 
 .تدريبات 

5 3 

A1,  A4, 

A5,  B1,   

B4,  B5,  

B6, C3, 

D1 
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5 

 دفتر

إجمالي   

 الحسابات

المساعدة   

 الدائنة

 ومفرداتها
 

  المشتركةحساب الموارد العامة. 
 موارد مشتركةحساب ال. 
 ب الحسابات الجارية.حسا 
 ذاتيةحساب المساهمات ال. 
  المبالغ الدائنة تحت التسوية.حساب 
  و ارة المالية(.الدائنين )حساب 
  سلطة محلية(.الدائنين )حساب 
  المساهمات الذاتية والتعاونية حساب 
  حسابات(. 11دفتر مفردات الحسابات المساعدة الدائنة )نموذج رقم 
 .تدريبات 

1 3 

A1, 

A4, A5,  

B1,  B4,  

B5,  B6,  

C3, D1 

6 

 الحسابات 

 االنتقالية

 المدينة

والدائنة   

 )نموذج 

     17رقم 

حسابات(   
  

 الحسابات االنتقالية المدينة:
 .حساب البنك أمانات 
 .حساب التزامات سلع وخدمات وممتلكات 
 .حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة 
 .حساب التزامات اكتساب أصول غير منتجة 
  تسوية الموارد المحصلة مقدما.حساب 
 .حساب الموارد المستحقة 
 .حساب النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات 

 الحسابات االنتقالية الدائنة:

 .حساب مرتجع األجور 
 .حساب التأمينات المتنوعة 
  المبالغ الدائنة المحصلة للغير.حساب 
 .حساب دائنو التزامات قائمة 
 لة مقدما.حساب الموارد المحص 
 المقدمات المدينة.حساب تسوية المستحقات و 
 .تدريبات 

7 3 

A1,  A4, 

A5,  B1,  

B4,  B5,  

B6,  C4, 

D1 

7 

 دفاتر

أستاذ    

 مفردات

دالموار  

االستخداماتو  

 

 حسابات(: 2دفتر حسابات مفردات استخدامات الموا نة )نموذج رقم 
 .أجور وتعويضات العاملين 
 متلكات.مات والمنفقات على السلع والخد 
 .اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية 
 .المنافع االجتماعية 
 .اكتساب األصول غير المالية 
 .اكتساب األصول المالية وتسديد الخصومات 
 .تصحيح األخطاء المتعلقة باالستخدامات 
 .المبالغ المحصلة من المنصر  دون وجه حل 
 .تدريبات 

 حسابات(:2)نموذج رقم  ةمفردات موارد الموا ن دفتر حسابات
 .اإليرادات الضريبية 
 .المنح 
 .إيرادات دخل الملكية مبيعات السلع والخدمات والتحويالت المتنوعة 
 .التصر  في األصول غير المالية 
 .التصر  في األصول المالية وتحمل الخصوم 
 .مردودات الموارد 
 .الشيكات الخاصة بجزاءات الموظفين 
 مات الذاتية التعاونية.الحسابان لرقابيان للمساه 
 .تدريبات 

 السلطة المحلية:د استخدامات وموار 
 .النفقات التشغيلية المحلية 
 .الموارد المحلية 
 .تدريبات 

9-8 6 

A1,  A4, 

A5,  B1,  

B4,  B5,  

B6,C5,   

D1 
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 دفاتر

 الحسابات

 النظامية

 السجالتو

 االحصائية

 الحسابات النظامية:
  ات الكفاالت.حساب أمان-حساب الكفاالت 
  حساب متابعة مطلوبات الحكومة. –حساب الديون المستحقة للحكومة 
  حساب شيكات تحت التحصيل. –الواردة للتحصيل شيكات الحساب 
  حساب الشيكات المؤجلة. –حساب الشيكات الواردة المؤجلة 
   حساب     —حساب المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 

 لمستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمةمتابعة المبالغ ا
 .تدريبات 

 السجالت اإلحصائية:
  حسابات(. 53سجل قيد األجور الدائمة )نموذج رقم 
 .سجل مرابة المرتبات واألجور التعاقدية والمؤقتة 
  حسابات(.41سجل قيد عقود االيجار واألماكن المستأجرة )نموذج رقم 
  بات(.حسا 42سجل قيد عقود المقاوالت )نموذج رقم 
  45سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/والواردة المؤجلة )نموذج رقم 

 حسابات(.
  (61كشف متابعة حساب البنك استخدامات )نموذج رقم 
  (.61كشف متابعة حساب البنك أمانات )نموذج رقم 
  (.66سجل الكفاالت )نموذج رقم 
  (.57سجل االرتباطات )نموذج رقم 
  ب(46 أو/أ ،46رقم سجل الحسبة اليومية )نموذج/ 
  (.34سجل تحليل الموارد المحلية )نموذج رقم 
 سجل الموارد المشتركة بالمديرية. 
  (34سجل تحليل الموارد المشتركة في المحافظة )نموذج رقم 
  المشتركةالعامة سجل الموارد. 
 المحلية التنموية. سجل تحليل المشاريع 
 (حسابات 36)نموذج رقم يةسجل تحليل مشاريع المبادرات الذاتية والتعاون 

11 3 

A1, A4, 

A5,  B1,  

B4,  B5, 

B6, C6, 

D1 

9 

كشوفات الحساب        

الشهرية والفصلية    

 والختامية

  حسابات( سلطة مركزية  57كشف الحساب الشهري )نموذج رقم

 وسلطة محلية.
 المجمع. كشف الحساب الشهري 
 .كشف الحساب الفصلي 
 .كشف الحساب الختامي 
 اتتدريب. 

11 3 

A1,  A4, 

A5,  B1,  

B4,  B5, 

B6, C7, 

D1 

10 

الداخلية الرقابة  

مشترياتل  

 ومخا ن الحكومية

 والمزايدات:المناقصات 

 .تعريف المناقصة وأنواعها 

 .التنظيمات اإلدارية والرقابية على المناقصات 

 .الهيئة العليا للرقابة على المناقصات 

 اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات 

  المركزية.المناقصات والمزايدات لجان 

  في المحافظات.المناقصات والمزايدات لجان 

  في المديريات. المناقصات والمزايداتلجان 

 .الصالحيات والسقو  المالية للجان 

 الحكومية:المخا ن 

  ومحتوياتها. المخا نأنواع 

 .حسابات المخا ن وسجالتها 

 .الجرد والتفتيش على المخا ن 

12 3 

A1, A6,  

B1, B7, 

C8,  D1 

 -- 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
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 سادسا: استراتيجية التدريس:

 .محاضرات

 جماعية.مناقشة 

 .في قاعة المحاضرات تدريبات

 .منزليةواجبات 

 التعيينات والتكليفات:

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

1 
حل تدريبات وحدات المرجع 

 الرئيسي
A, B, C, D  موضوعيةنهاية كل وحدة 

 درجات 11

 %11بنسبة 

 سابعا: تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 A,B,C,D %11 11 خالل الفصل الدراسي والمناقشات المحاضرات 1

 A,B,C %11 11 موضوعية نهاية كل وحدة الواجبات 2

 A,B,C %21 21 1 االختبار النصفي 3

 A,B,C %11 11 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي 4

 A,B,C,D %111 111 ---- المجموع 

 :تعلملمصادر اثامنا: 

 :ةجع الرئيساالمر
 اليمنية، جامعة األندلس، صنعاء. م ، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها المركزية والمحلية في الجمهورية2113د. عبد القادر أحمد الحوثري،   -1

 

 المساعدةالمراجع 

 

 وإنترنت: مواد إلكترونية
 في المحاسبة. الكترونية متخصصةمواقع  ةأي

 تاسعا: الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

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

1.  
ن الطالب ويحرم من ودون عذر يرفع اسمه لشؤمن من المحاضرات  %25تغيب الطالب  إذاغياب: الحضور وال 

 مادة.للالنهائي متحان الدخول ا

 من مرة. أكثرتكرر حضوره المتأخر  إذاالحضور المتأخر: يمنع الطالب من دخول المحاضرة   .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في الالئحة.   .3

 المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.الوقت يسلم الطالب التكاليف في  :المشاريعو / المهامالتكليفات   .4

 الغش: يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.   .5

 يفصل سنه من الدراسة. االنتحال:  .1

 تحددها الئحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم
د. عبد القادر أحمد 

 الحوثري
 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

المكان ورقم 

 الهاتف
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

        البريد اإللكتروني

II. قرر: المعلومات العامة عن الم 

 المحاسبة الحكومية : اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:   .2

 3الساعات المعتمدة:   .3
 اإلجمالي تدريبات عملي سمنار محاضرة

 3 2 ـــ ـــ 1

 الثاني/ الفصل  الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:   .4

 (2(+)1ة )مبادئ المحاسبة المالي )إن وجدت( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .5

 ال يوجد )إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .1

 برنامج البكالوريوس في المحاسبة لتي يتم فيها تدريس المقرر:اامج البر  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 المحاسبة في الجامعةقاعات قسم  مكان تدريس المقرر:  .11

 د. أحمد محمد البياضي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

III. الدراسي وصف المقرر: 

ى تدريس الطالب النظام المحاسددددددبي الحكومي المطبل في الوحدات إلالحكومية مقرر المحاسددددددبة يهدد  

للمحاسدددبة الحكومية، الموا نة  مل على مدخل عامتشدددذي يالمركزية والمحلية في الجمهورية اليمنية، وال

مخا ن الداخلية لمشددددددتريات و الرقابةة، الوحدات اإلدارية الحكوميامة للدولة، النظام المحاسددددددبي في الع

 الحكومة.

IV. المقصودة للمقرر مخرجات التعلم: 

 :نأن يكون قادرا على أكمال المقرر بنجاح إيتوقع من الطالب عند 

A .فة والفهمالمعر: 

 الخاصة بالمحاسبة الحكومية ومشتريات ومخا ن الحكومة.المفاهيم  يعر  .1

  الفرق بين الحسابات الحكومية والحسابات التجارية. يفهم .2

 الموا نة العامة للدولة من حيث مفهومها ومبادئها وأسس تبويبها ودليل تبويب حسابات الموا نة العامة.ب يلم .3

 ومي من حيث األسس والقواعد والمستندات والدفاتر والحسابات.يعر  النظام المحاسبي الحك .4

 يفهم إجراءات المحاسبة )القياس والعرض واالفصاح( عن العمليات المرتبطة بالحسابات الحكومية. .5

 الداخلية لمشتريات ومخا ن الحكومة. الرقابةيفهم إجراءات  .1
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B .المهارات الذهنية: 

 لحكومية ومشتريات ومخا ن الحكومة.يستنتج المفاهيم الخاصة بالمحاسبة ا .1

 الحسابات الحكومية والحسابات التجارية.يقارن بين  .2

 يشرح مفهوم الموا نة العامة للدولة ومبادئها وأسس تبويبها ودورة الموا نة العامة للدولة. .3

 الداخلية على مشتريات ومخا ن الحكومة. الرقابةيحلل أسس وقواعد النظام المحاسبي الحكومي و .4

 ز بين المستندات والدفاتر والحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي الحكومي.يمي .5

 يميز بين العمليات المرتبطة بحسابات النظام المحاسبي الحكومي. .1

 لجان المناقصات ولجان المزايدات المتعلقة بمشتريات الحكومة.بين  يقارن .7
 

C  .المهارات العملية المهنية: 

 سنوية لألصول الثابتة الحكومية.بحساب أقساط اإلهالك ال قومي .1

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالحسابات البنكية للموارد / االستخدامات /األمانات. قومي .2

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بالحسابات المساعدة المدينة والدائنة ومفرداتها. قومي .3

 لعمليات المرتبطة بالحسابات االنتقالية المدينة والدائنة.بالقيد والتسجيل المحاسبي ل قومي .4

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بدفتر مفردات الموارد واالستخدامات. قومي .5

 بالقيد والتسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة بالحسابات النظامية والحسابات اإلحصائية. قومي .1

 ، وكشف حساب المدة، وكشف الحساب الختامي.يقوم بإعداد كشف الحساب الشهري .7

 الداخلية على مشتريات ومخا ن الحكومة. الرقابةيقوم بإجراءات  .8
 

D . العامة:المهارات 

يتعاون مع  مالئه في انجا  المهام المطلوبة منه بروح الفريل الواحد وفل المبادئ العامة والقوانين  .1

 واللوائح واألنظمة.
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V. توى المقرر:مح 

 الجانب النظري:

 بوعاألس المواضيع التفصيلية وحدات المقرر م
 الساعات

 الفعلية

1 

عام مدخل   

للمحاسبة    

 الحكومية

 .تعريف المحاسبة الحكومية ووظائفها 

 .التأصيل النظري للمحاسبة الحكومية 

  .مقارنة بين الحسابات الحكومية والحسابات التجارية 

 يرادات والمصروفات.أسس المحاسبة عن اإل 

 .احتساب أهالك األصول الثابتة الحكومية 

1 3 

2 

 الموا نة 

 العامة 

 للدولة

 الموا نة العامة للدولة. تعريف 
 .المبادئ األساسية للموا نة العامة للدولة 
  الموا نة العامة للدولة.أسس تبويب 
  الموا نة العامة للدولة.دليل تبويب حسابات 
 الموا نة العامة للدولة.موارد واستخدامات التبويب االقتصادي ل 
  الموا نة العامة للدولة.دورة 

2 3 

3 

 أهم

    المستندات       

 والدفاتر

المحاسبية     

األساسية     

 والسجالت  

االحصائية.    

 

 مستندات االستخدامات، ومستندات الموارد، والمستندات المخزنية 
  ت(.حسابا 1دفاتر اليومية العامة )نموذج رقم 
  حسابات(. 53سجل الخزينة )نموذج رقم 
  حسابات(. 4دفتر حساب البنك استخدامات )نموذج رقم 
  حسابات(.  5دفتر حساب البنك موارد )نموذج رقم 
  حسابات(. 11دفتر حساب البنك أمانات )نموذج رقم 
  حسابات(. 3موارد محلية )نموذج رقم   -حساب البنك 
  حسابات(.14موذج رقم موارد مشتركة  )ن  -حساب البنك 
  حسابات(. 15موارد عامة مشتركة  )نموذج رقم   -حساب البنك 
  حسابات(. 6حساب البنك نفقات تشغيلية محلية )نموذج رقم 
  حسابات(. 7دفتر حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية )نموذج رقم 
  حسابات(. 13حساب البنك حسابات جارية )نموذج رقم 
  حسابات(. 16اهمات ذاتية )نموذج رقم مس–حساب البنك 
  حسابات(. 53سجل حساب النقدية ) نموذج رقم 
 .تدريبات 

4-3 6 

4 

 دفتر 

 إجمالي

 الحسابات

المساعدة   

 المدينة

)نموذج   

  8رقم  

 حسابات(

 

 

 .حساب النقدية 
  حسابات(. 31موارد عامة مشتركة  )نموذج رقم  -حساب البنك 
  حسابات(.31)نموذج رقم موارد مشتركة    -حساب البنك 
  حسابات(. 31حساب البنك حسابات جارية )نموذج رقم 
  حسابات(. 31مساهمات ذاتية )نموذج رقم –حساب البنك 
  المؤقتة.حساب السلف 
 .حساب السلف الحسابات الجارية 
 .حساب السلف على األجور 
 .حساب االعتمادات المستندية 
 .حساب التحويالت النقدية إلى الخارج 
 المبالغ المدفوعة مقدما. حساب 
 .)حساب المدينيين )مالية 
 .)حساب المدينيين )سلطة محلية 
  مساهمات ذاتية. –حساب البنك 
 .تدريبات 

 

5 3 
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5 

 دفتر

إجمالي   

 الحسابات

المساعدة   

 الدائنة

 ومفرداتها

 )نموذج رقم 11
 حسابات(

  المشتركةحساب الموارد العامة. 
 موارد مشتركةحساب ال. 
 ات الجارية.حساب الحساب 
 ذاتيةحساب المساهمات ال. 
 .حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية 
  و ارة المالية(.الدائنين )حساب 
  سلطة محلية(.الدائنين )حساب 
  حساب المساهمات الذاتية والتعاونية 
  حسابات(. 11دفتر مفردات الحسابات المساعدة الدائنة )نموذج رقم 
 .تدريبات 

1 3 

6 

 الحسابات 

قاليةاالنت  

 المدينة

والدائنة   

 )نموذج 

     17رقم 

حسابات(   

  

 الحسابات االنتقالية المدينة:
 .حساب البنك أمانات 
 .حساب التزامات سلع وخدمات وممتلكات 
 .حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة 
 .حساب التزامات اكتساب أصول غير منتجة 
 .حساب تسوية الموارد المحصلة مقدما 
 مستحقة.حساب الموارد ال 
 .حساب النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات 

 الحسابات االنتقالية الدائنة:
 .حساب مرتجع األجور 
 .حساب التأمينات المتنوعة 
 .حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير 
 .حساب دائنو التزامات قائمة 
 .حساب الموارد المحصلة مقدما 
 .حساب تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 
 .تدريبات 

7 3 

7 

 دفاتر

أستاذ    

 مفردات

دالموار  

االستخداماتو  

 

 حسابات(: 2دفتر حسابات مفردات استخدامات الموا نة )نموذج رقم 
 .أجور وتعويضات العاملين 
 متلكات.نفقات على السلع والخدمات والم 
 .اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية 
 .المنافع االجتماعية 
  المالية.اكتساب األصول غير 
 .اكتساب األصول المالية وتسديد الخصومات 
 .تصحيح األخطاء المتعلقة باالستخدامات 
 .المبالغ المحصلة من المنصر  دون وجه حل 
 .تدريبات 

 حسابات(: 2)نموذج رقم  دفتر حسابات مفردات موارد الموا نة
 .اإليرادات الضريبية 
 .المنح 
 والتحويالت المتنوعة. إيرادات دخل الملكية مبيعات السلع والخدمات 
 .التصر  في األصول غير المالية 
 .التصر  في األصول المالية وتحمل الخصوم 
 .مردودات الموارد 
 .الشيكات الخاصة بجزاءات الموظفين 
 .الحسابان لرقابيان للمساهمات الذاتية التعاونية 
 .تدريبات 

 السلطة المحلية:د استخدامات وموار 
 النفقات التشغيلية المحلية. 
 .الموارد المحلية 
 .تدريبات 

 

9-8 6 
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8 

 دفاتر

 الحسابات

 النظامية

 والسجالت

 االحصائية

 الحسابات النظامية:
  حساب أمانات الكفاالت.-حساب الكفاالت 
  حساب متابعة مطلوبات الحكومة. –حساب الديون المستحقة للحكومة 
  حساب شيكات تحت التحصيل. –حساب الشيكات الواردة للتحصيل 
 حساب الشيكات المؤجلة. –الشيكات الواردة المؤجلة  حساب 
   متابعة  حساب     —حساب المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة

 المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة
 .تدريبات 

 السجالت اإلحصائية:
  حسابات(. 53سجل قيد األجور الدائمة )نموذج رقم 
 ر التعاقدية والمؤقتة.سجل مرابة المرتبات واألجو 
  حسابات(.41سجل قيد عقود االيجار واألماكن المستأجرة )نموذج رقم 
  حسابات(. 42سجل قيد عقود المقاوالت )نموذج رقم 
  سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/والواردة المؤجلة )نموذج رقم

 حسابات(. 45
  (61كشف متابعة حساب البنك استخدامات )نموذج رقم 
 (.61بعة حساب البنك أمانات )نموذج رقم كشف متا 
  (.66سجل الكفاالت )نموذج رقم 
  (.57سجل االرتباطات )نموذج رقم 
  ب(46/أ ،أو 46سجل الحسبة اليومية )نموذج رقم/ 
  (.34سجل تحليل الموارد المحلية )نموذج رقم 
 سجل الموارد المشتركة بالمديرية. 
  (34)نموذج رقم سجل تحليل الموارد المشتركة في المحافظة 
  المشتركةالعامة سجل الموارد. 
 .سجل تحليل المشاريع المحلية التنموية 
  حسابات( 36سجل تحليل مشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية)نموذج رقم 

11 3 

9 

كشوفات الحساب        

الشهرية والفصلية    

 والختامية

  ية حسابات( سلطة مركز 57كشف الحساب الشهري )نموذج رقم

 وسلطة محلية.
 المجمع. كشف الحساب الشهري 
 .كشف الحساب الفصلي 
 .كشف الحساب الختامي 
 تدريبات. 
  

11 3 

10 

الداخلية الرقابة  

 للمشتريات

 ومخا ن الحكومية

 والمزايدات:المناقصات 

 .تعريف المناقصة وأنواعها 

 .التنظيمات اإلدارية والرقابية على المناقصات 

 لى المناقصات.الهيئة العليا للرقابة ع 

 اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات 

  المركزية.المناقصات والمزايدات لجان 

  في المحافظات.المناقصات والمزايدات لجان 

  في المديريات. المناقصات والمزايداتلجان 

 .الصالحيات والسقو  المالية للجان 

 الحكومية:المخا ن 

  ومحتوياتها. المخا نأنواع 

 وسجالتها. حسابات المخا ن 

 .الجرد والتفتيش على المخا ن 

12 6 
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 الجانب العملي:                                            

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

 ال يوجد 

  

2.    

   إجمالي األسابيع والساعات

VI.  التدريس:استراتيجية 

 .اتالمحاضر

 الجماعية.ات المناقش

 محلولة.دريبات تال

 منزليةلاواجبات ال

VII. المهامالتكليفات/: 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 %11بنسبة  درجات 11 نهاية كل وحدة موضوعية حل تدريبات وحدات المرجع الرئيسي 1

VIII. التعلم: تقويم 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
سبة الدرجة إلى درجة ن

  يم النهائيوالتق

 %11 11 خالل الفصل الدراسي والمناقشات المحاضرات 1

 %11 11 نهاية كل وحدة موضوعية المنزلية الواجبات 2

 %21 21 1 االختبار النصفي 3

 %11 11 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي 4

 %111 111 ---- المجموع 

IX. تعلملمصادر ا: 

 :ةسجع الرئياالمر
 م ، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها المركزية والمحلية في الجمهورية اليمنية، جامعة األندلس، صنعاء.2113د. عبد القادر أحمد الحوثري،   -

 المساعدةالمراجع 
 زء األول، صنعاء.م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، الج2118د. محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  -1

م،  أصول المحاسبة المالية، الجزء الثاني، 2112د. محمد علي الربيدي، د. عبدالحميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم،  -2

 األمين للنشر والتو يع، صنعاء.

 وإنترنت: مواد إلكترونية
 في المحاسبة. الكترونية متخصصةمواقع  ةأي

X. المقرر.والسياسات المتبعة في  الضوابط 

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

1.  
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم  %25تغيب الطالب  إذاالحضور والغياب:  

 من دخول امتحان المادة النهائي.

 تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة. إذاالحضور المتأخر: يمنع الطالب من دخول المحاضرة   .2
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 المحاسبة الحكومية. :توصيف مقرر

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في الالئحة.   .3

4.  
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة  :المشاريعو التكليفات / المهام

 بعد الوقت المحدد.

 الغش: يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.   .5

 من الدراسة. ةيفصل سن :الشخصية حالنتا  .1

 تحددها الئحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7

 


