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وثيقة تعريف مقرر :المالية العامة
معلومات أساسية:
اسم المقرر

املالية العامة

رمز المقرر

BFB502

ساعات الجلسات المسجلة

24

ساعات الجلسات المتزامنة

24

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

48

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

5

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

التحليل االقتصادي الجزئي
النقود وhملصارف
 -2الهدف من المقرر:
يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بمفاهيم ومعارف تساعدهم على فهم المشكالت المالية العامة التي تواجه المجتمع ،وتوسيع إدراكهم للنفقات
العامة وتقسيماتها واألهداف التي تسعى إلنجازها ،وكذلك تحليل أسباب زيادة النفقات العامة وآثارها االقتصادية المحتملة السيما في مجال
زيادة االنتاج .يهدف المقرر أيضًا إلى إكساب الطلبة المهارات الضرورية الالزمة التي تمكنهم من البحث في القواعد األساسية للضرائب
والمشكالت التي تواجهها وتصنيف أنواعها المختلفة وتقييم آثارها االقتصادية المتوقعة .يمتد الهدف أيضًا ليشمل المهارات الالزمة لتقييم

القروض العامة وتحليل خصائصها وآثارها االقتصادية واالجتماعية .يهدف المقرر أخي ًار إلى إكساب الطلبة المهارات التي تمكنهم من
فهم جوهر الموازنة العامة للدولة ومناقشة مبادئها األساسية.
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 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ:بعدّاالنتهاءّمنّدراسةّالمقررّبنجاحّسيتمكنّالطالبّمنّأنّ :

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يتذكر مفهوم علم المالية العامة وعالقته بالعلوم األخرى ،ويشرح األهداف التي يسعى لتحقيقها.

ILO2

يعرف النفقات العاملة ،ويصف تقسيماتها المختلفة ،ويشرح األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

ILO3

يحلل أسباب زيادة النفقات العامة ،ويناقش آثارها االقتصادية ودورها في زيادة اإلنتاج.

ILO4

يميز بين الرسوم والضرائب ويناقش القواعد األساسية للضريبة.

ILO5

يستخدم التنظيم الفني للضرائب ويبحث تقسيمات الضرائب المعمول بها حاليًا.

ILO6

يناقش األنواع المختلفة للضرائب (ضريبة الدخل ،الضرائب على الثروة ،الضرائب على االستهالك ،ضريبة القيمة
المضافة).

ILO7

يبحث في مشكالت وصعوبات الضرائب (االزدواج الضريبي ،التهرب الضريبي).

ILO8

يقيم اآلثار االقتصادية للضرائب على مستوى اإلنتاج واالدخار واالستثمار.
ّ

ILO9

يّقيم القروض العامة ،ويحلل خصائصها ،ويحدد مختلف أنواعها.

ILO10
يقيم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض العامة.
ّ
 ILO11يعرف الموازنة العامة ،ويحدد طبيعتها ،ويناقش مالمحها األساسية.
 ILO12يناقش المبادئ األساسية للموازنة العامة للدولة كأساس إلعداد الموازنة السنوية.
 -4محتوى المقرر 24( :ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجلة 24 ،ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)

المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

 تمارين )(TD

مدخل إلى علم المالية العامة.
ILO1



مفهوم وخصائص علم المالية العامة.



عالقة علم المالية العامة بالعلوم األخرى.



أهداف علم المالية العامة.

أنماط المهام

 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

القسم العملي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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 أخرى .....

وظائف علم المالية العامة.

جوهر وطبيعة النفقات العامة

ILO2



مفهوم وخصائص النفقات العامة.



أهداف النفقات العامة.



تقسيم النفقات العامة.



التقسيم الوظيفي.



النفقات الحقيقية والتمويلية.



النفقات الجارية والرأسمالية.

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

ILO3




األسباب الظاهرية



األسباب الحقيقية



آثار النفقات العامة على اإلنتاج

ILO4



مفهوم وخصائص الضرائب.



أهداف الضرائب.



الطبيعة القانونية للضرائب



قواعد الضريبة.

 وظائف
2

2

ILO5




الضرائب المباشرة وغير المباشرة.




مزايا ومساوئ الضرائب المباشرة

ILO6




الضرائب على الثروة.

االنفاق العام.

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع

التذكير برسوم وضرائب
تاريخية.

 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع

أمثلة عملية عن الضرائب.

 تجارب

 أخرى .....

المباشرة

الضرائب على الدخل.

حل تمارين حول آثار

 تجارب

م ازيااا ومسا ا ا ا ا ا اااوئ الض ا ا ا ا ا ا ارئااب غير

أنواع الضرائب

 حلقات بحث
 مشاريع

التنظيم الفني للضرائب

الضرائب على األشخاص واألموال.

الدول.

 تمارين )(TD

الرسوم والضرائب


النفقات العامة لبعض

 أخرى .....

واالدخار واالستثمار واالستهالك.
مفهوم وخصائص الرسوم.

 مشاريع
 تجارب

آثار االنفاق العام

أسباب تزايد االنفاق العام.

 حلقات بحث

طالع على هياكل
اال ّ

2

2

 تمارين )(TD
 وظائف

 حلقات بحث

أمثلة و تمارين عملية.
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الضرائب على االستهالك.



الضرائب الجمركية.



ضريبة القيمة المضافة.

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

الصعوبات والمشاكل الضريبية
ILO7



االزدواج الضريبي.



أنواعه والحلول واآلثار.



التهرب الضريبي.



 وظائف
2

2

 أخرى .....

آثار الضرائب

ILO8




آثار الضرائب على االستهالك.



آثار الضرائب على االدخار



آثار الضرائب على الركود

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

واالستثمار.




أسباب اللجوء للقروض العامة



أنواع القروض العامة.

 مشاريع

أمثلة ورسوم بيانية.

 أخرى .....

جوهر وطبيعة القروض العامة

مفهوم وخصائص القروض العامة

 حلقات بحث
 تجارب

والتضخم.
ILO9

 مشاريع

أمثلة وتمارين نظرية.

 تجارب

تحققه والحلول.؟؟

آثار الضرائب على اإلنتاج.

 حلقات بحث

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع

أمثلة نظرية

 تجارب

أخرى .....

ILO10

آثار القروض العامة


انقضاء القروض العامة.



تعديل القروض العامة.



استهالك القروض العامة.



آثار القروض على االستهالك
واالدخار واالستثمار وعلى الركود
والتضخم.

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

أخرى .....

أمثلة بيانية
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ILO11

 تمارين )(TD

الموازنة العامة للدولة


مفهوم وخصائص الموازنة العامة.



أهداف الموازنة العامة.



المالمح األساسية للموازنة العامة.

 وظائف
2

2

 حلقات بحث

أمثلة نظرية.

 مشاريع
 تجارب

أخرى .....

ILO12

التنظيم الفني للموازنة العامة


مبدأ سنوية الموازنة.



مبدأ وحدة الموازنة.



مبدأ الشمول.



مبدأ عدم التخصيص.



 -5معايير التقويم:

 تمارين )(TD
 وظائف
2

2

 حلقات بحث
 مشاريع

الدولة.

أخرى .....

معايير التقييم لتحقيق المحصالت
ILO
Code

طالع على موازنة
اال ّ

 تجارب

مبدأ توازن الميزانية.

على الطالب أن يظهر اإلمكانيات

المحصالت التعليمية

أمثلة عملية

الالزمة للقيام باألنشطة التالية:

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

عملي

امتحانات

عروض
ومقابالت

تقارير

يتذكر مفهوم علم المالية العامة أن يعرف معنى مفهوم علم المالية
ILO1

وعالقته بالعلوم األخرى ،ويشرح العامة وأهدافه ،وعالقته بالعلوم
األخرى .
األهداف التي يسعى لتحقيقها.

X

X

يعرف النفقات العاملة ،ويصف أن يكون قادر على تعريف النفقات
ILO2

تقسيماتها
األهداف

المختلفة،
التي

ويشرح

تسعى

إلى

العامة وتقسيماتها ومعرفة األهداف
التي تعمل على تحقيقها.

X

X

تحقيقها.
يحلل أسباب زيادة النفقات
ILO3

العامة ،ويناقش آثارها
االقتصادية ودورها في زيادة
اإلنتاج.

القدرة على تحليل األسباب المؤدية
لزيادة النفقات العامة ،وشرح
تبعاتها وآثارها االقتصادية والدور
الذي تلعبه في زيادة اإلنتاجية.

X

X

X

X
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يميز بين الرسوم والضرائب
ILO4

ويناقش

األساسية

القواعد

التمييز بين مفهومي الضرائب
والرسوم وقواعد كل منهما.

X

X

للضريبة.
يستخدم التنظيم الفني للضرائب
ILO5

ويبحث

الضرائب

تقسيمات

االستخدام الفني للضرائب بعد
معرفة أنواعها وتقسيماتها المختلفة.

X

X

X

X

المعمول بها حالياً.
يناقش األنواع المختلفة للضرائب شرح أنواع الضرائب

المختلفة

(ضريبة الدخل ،الضرائب على وتقسيماتها وكيفية احتسابها.
ILO6

الثروة،

الضرائب

على

ضريبة

القيمة

االستهالك،

X

X

X

X

المضافة).
يبحث في مشكالت وصعوبات قادر على تحديد أنواع المشكالت
ILO7

ILO8

الضرائب (االزدواج الضريبي ،الضريبية من ازدواج ضريبي وتهرب
ضريبي.
التهرب الضريبي).
يقيم اآلثار االقتصادية للضرائب
ّ
على مستوى اإلنتاج واالدخار
واالستثمار.

ILO9

يّقيم القروض العامة ،ويحلل

خصائصها،

ويحدد

مختلف

X

X

معرفة اآلثار االقتصادية المترتبة
على الضرائب في مجال اإلنتاج

X

X

X

واالدخار واالستثمار.
أن يعرف مفهوم القروض العامة
وأنواعها الداخلية والخارجية

أنواعها.

X

X

وخصائص كل منها.
يكون قادر على تحليل آثار

ILO10
يقيم
ّ

اآلثار

االقتصادية القروض العامة االقتصادية (على

واالجتماعية للقروض العامة.

اإلنتاج

واالستثمار

واآلثار االجتماعية.

واالدخار)

X

X

X

X
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ILO11

يعرف الموازنة العامة ،ويحدد
طبيعتها ،ويناقش مالمحها

معرفة مفهوم الموازنة العامة للدولة
والمالمح األساسية التي تتمتع بها.

X

X

األساسية.
ILO12

يناقش المبادئ األساسية للموازنة
العامة للدولة كأساس إلعداد
الموازنة السنوية.

التمييز بين أنواع مبادئ الموازنة
العامة التي يتم إعداد الموازنة

X

العامة على أساسها واستثناءات كل

X

مبدأ.

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
توصيفها

اسم األداة
-

-
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3- Kurtz, J, (2018), public finance. Berlin Issuce.
 -8المراجع اإلضافية:
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