
 

      Arab Republic of Egypt      جمهــــــورية مصر العربيـــة

القوميمعهـــد التخطيط       Institute of National Planning      
 

 
 
 

 

1 

 توصيف مقرر دراسي
 
 :بيانات المقرر -1

 Acad102:الرمز الكودي
 

السنة : استكمالى ماجستير  -الفرقة/المستوي:   المالية العامةعنوان المقرر: 
 اكاديمي الئحة جديدة )الفصل الدراسي الثاني(

 (......)   (     عممي:.....نظري:  )           45                   الدراسية:  عدد الوحدات 

 
  هدف المقرر: -2

تزويد الطالب بأساسيات اقتصاديات المالية العامة والضرائب، وتنمية المهارات التحميمية لمطالب فيما يتعمق 
 بموضوعات الموازنة العامة والسياسة المالية.

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
المعمومات -أ

 والمفاهيم
  االقتصادي.توصيف دور الحكومة في النشاط 
 .تعريف فشل السوق 
  أدوات التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي.تحديد 
 .تعريف اإليرادات العامة 
 .تحديد مصادر اإليرادات العامة 
 .تعريف الضريبة، والنظام الضريبي 
 .تحديد أهداف فرض الضريبة 
 .توصيف األنظمة الضريبية 
 .تعريف اإلنفاق العام 
  لإلنفاق العام.تعريف البنود المختمفة 
 .تحديد أسس تسجيل اإلنفاق العام 
 .تعريف الموازنة العامة 
 .تحديد قواعد إعداد الموازنة العامة  
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المهارات  -ب
 الذهنية 

  التدفق الدائري لمدخل بدون وبوجود الحكومة.مقارنة 
 .تفسير الحاجة إلى التدخل الحكومي في اقتصاد السوق 
  السوق.مقارنة الحاالت المختمفة لفشل 
 .مقارنة بنود اإليرادات العامة 
 .مقارنة أنواع الضرائب 
 .التمييز بين األنظمة الضريبية 
 .تصنيف المعامالت الحكومية 
  .مقارنة بنود اإلنفاق العام 
 .مقارنة أنواع العجز 
 .تحميل تبويب الموازنة العامة بجانبيها 
  رها.اثمصادر تمويل العجز وآالتمييز بين 

المهارات  -ج
المهنية الخاصة 

 بالمقرر 

 .توضيح دور الدولة في النشاط االقتصادي، وأثر تدخمها باستخدام األشكال البيانية 
 .اختبار تحقق شرط الكفاءة  في اقتصاد السوق 
 .تقدير قيمة المصروفات واالستخدامات في الموازنة العامة، والتمييز بينها 
  في الموازنة العامة، والتمييز بينها.تقدير قيمة االيرادات، والموارد 
 .تحميل داللة التصنيفات المختمفة لبنود الموازنة 
 .تقدير العجز النقدي والعجز الكمي، وتحميل داللة كل منهما 
 .تحميل نتائج السياسة المالية 
 تقييم العدالة الضريبية 
 .تقييم نوع النظام الضريبي بتقدير السعرين المتوسط والحدي لمضريبة 
 .تقييم أثر أدوات السياسة المالية عمى النشاط االقتصادي 
 .تقدير عبء المالية العامة 
 .تقييم كفاءة اإلنفاق العام، واتخاذ القرار بشأن التوسع في المشروعات العامة 
 .تقييم أثر استخدام أدوات السياسة المالية عمى االقتصاد في مصر 

المهارات  -د
  العامة

 

  الدولية لممعمومات، لمحصول عمى معمومات عن السياسة المالية، وتطور الموازنة استخدام الشبكة
 العامة في مصر.

 .العمل في مجموعات لتقييم أثر بعض تدخالت السياسة المالية 
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 محتوى المقرر: -4
 عدد الساعات الموضوعات

  3 التعريف باملاليت العامت وعالكتها باالكتصاد 
  9 التدخل الحكومي في النشاط الاكتصادي.فشل الضوق والحاجت إلى 

  ودورة إعدادها  –مفهوم املوازنت العامت للدولت 

 املبادئ التى جحكم املوازنت العامت للدولت  
6 

 الاًراداث العامت ومصادرها ألاصاصيت 

 مفهوم الضرائب وأثارها الاكتصادًت والاجتماعيت 
9 

  ،9 املختلفت  وجلضيماتهاجطور مفهوم النفلاث العامت 

 مصادر جمويل عجس املوازنت العامت  

  طبيعتها ومبرراث اللجؤ إليها  –اللروض العامت 

  كياش أعباء اللروض العامت، وأثارها املختلفت على النشاط الاكتصادي وعلى جوزيع

 الدخل 

6 

 3 الضياصت املاليت واملوازنت العامت في مصر  -

 

 اجمالى الضاعاث
54 

 التعميم والتعمم:أساليب  -5
 .المحاضرات النظرية 
 .التطبيقات 
 .المناقشات الشفهية 
 .الحاالت التطبيقية 

 أساليب التعميم والتعمم لمطالب ذوي القدرات المحدودة:  -6
  

 تقويم الطالب: -7
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األساليب  -أ
 المستخدمة 

 األسئمة الشفوية أثناء المحاضرات 
 تقييم مناقشات الطمبة أثناء المحاضرات 
 تقييم العروض التقديمية لمطمبة 
 االختبارات الدورية والنهائية 

 خالل الفصل الدراسي  التوقيت -ب
 منتصف الفصل الدراسي 
 نهاية الفصل الدراسي 

 الحضور -1 توزيع الدرجات -ج
 واجبات وتكميفات عممية فردية وجماعية خالل الفصل الدراسي      -2

5 
11 

 11 الفصل الدراسياختبارات قصيرة وعروض تقديمية خالل  -3
 15 اختبار منتصف الفصل الدراسي -4
 61 اختبار نهائى )نهاية الفصل الدراسي(                               -5

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
  مذكرات - أ
كتب  - ب

 مرجعية
     

 .القاهرة اقتصاديات المالية العامة.(. 2121سميه أحمد عبد المولى ) -

- Hayman, D.N. (2011). Public Finance – A contemporary 
Application of Theory to Policy. 10th edition. Mason: South-
Wedtern Cengage Learning. 

-  

دوريات عممية  -د
 أو نشرات ..ألخ

 

 األعراف األكاديمية:  -9
  قاعة المحاضرات أساس النجاح في المقررااللتزام بحضور المحاضرات والمشاركة اإليجابية من قبل الطمبة داخل 
  االلتزام بتواريخ التكميفات الفردية والجماعية المحددة لممقرر ككل، وفيي حيال عيدم االلتيزام، يتحميل الطمبية تبعيات ذليك

 من نقص في الدرجات أو عدم احتساب درجات العمل
 ( ال يتم اإلعالن المسبق عن االختبارات القصيرةQuizzes ألنها ،) بطبيعتها يجب أن تكيون مفاجئية، ويمكين أن ييتم

 إجراء ثالثة اختبارات، وبحيث يتم احتساب درجات أعمى اختبارين بما يحقق مصمحة الطمبة
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  ذا ُسيمح لهيم بيذلك، فيجيب عمييهم أن يأخيذوا ال ُيسمح بدخول الطمبية بعيد دخيول أسيتاذ المقيرر لقاعية المحاضيرات، واح
عيياج، ولكيين ليين يييتم تسييجيل الطالييب/ة باعتبييارت حاضييرا ، وبالتييالي يحسييب  يابييا ، أميياكنهم فييي القاعيية بهييدوء ودون إز 
 ويدخل في حساب الغياب لمحرمان

  مين مجميوع المحاضيرات، فسيوف ُيحيرم مين دخيول االختبيار النهيائي، وذليك  25إذا تجاوز  ياب الطالب/ة لنسيبة %
  طبقا  لموائح المنظمة لبرنامج الماجستير

 الث ساعات مكتبية عمى فترتين عمى األقل أسبوعيا ، يتاح فيها لمطمبة مراجعة أستاذ المقرر حال يحدد أستاذ المقرر ث
 وجود أي استفسار أو أسئمة لمنقاش مع أستاذ المقرر

  من حيق الطاليب مراجعية أسيتاذ المقيرر لمراجعية خيالل السياعات المكتبيية لالطيالع عميى أوراق إجابتيه فيي االختبيارات
 . نتصف الفصل الدراسيالقصيرة واختبار م

  رصيد درجات االختبار النهائي يكون خالل أسبوع من إعالن النتيجة ويقدم إلي إدارة الدارسات العميا .تتظمم مراجعة 

 


