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  مقدمة:
لصالح  والتقويم  للقياس  الوطين  املركز  ينفذه  الذي  وقياسها  العايل  التعليم  مخرجات  إعداد  مشروع  يأيت 
وزارة التعليم، ضمن اهتمامات الوزارة بمراقبة مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها، السيما بعد التوسع 
الكبري يف إنشاء جامعات على املستويني احلكويم واألهلي. ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل 
العقد  أوائل  انتشر استخدامها منذ  العايل اليت  التعليم  املعني�ة بضبط جودة  العاملية احلديث�ة  أحد االجتاهات 
امليالدي احلايل. مثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية 

فعلية لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.

    وتستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت 
اجلامعية ملختلف اجلامعات، وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم. 
مدى  وإيضاح  الربنامج،  محتويات  بني  االتساق  من  والتحقق  املقررات  لتصميم  التعلم  نواجت  تستخدم  كما 
الدراسية  التعلم مصميم املقررات  أو املؤهل عموًما، فضال عن ذلك تساعد نواجت  التداخل بني محتوى املواد 
الرئيسة للمادة، والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة، وتنظم العالقة الهامة بني  على حتديد األهداف 
التعليم والتعلم والتقويم، وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب. إضافة إىل ذلك 

تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث تنوًعا وفاعلية. 

ينبغي لهم حتصيله خالل مدة  إيضاحات حول ما  لهم من  بما تقدمه  التعلم  نواجت  املتعلمون من  ويستفيد 
على  تساعدهم  واضحة  بمعلومات  املتعلمني  تزود  فهي  األكادييم،  الربنامج  إلجناز  متطلب  هو  وما  الدراسة, 
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات 
واضحة للمتعلم. فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها 

حاجات سوق العمل. 

تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية 
يف اجلامعات السعودية مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وسهولة انتقال الطالب من 

جامعة إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.      
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 مراحل إعداد نواتج التعلم: 
املراحل  من  عدد  سبقها  للمشروع  األساسية  املرحلة  العايل  التعليم  يف  التعلم  نواجت  إعداد  عمليات  مثلت 
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل)1( وتضمنت بدورها عدًدا من 
يف  الفعلية  الربامج  تمثي�ل  إىل  تفيض  حبيث  الصلة  ذات  العاملية  باملعايري  االلزتام  فيها  روعي  الفرعية  املراحل 
اجلامعات السعودية من جهة, وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى، مع مراعاة 

ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية. 

شكل )1( مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل     

إصدار 
التقارير

تطبيق 
االختب�ارات 

حتكيم 
األسئلة

إصدار 
املخرجات 
يف نسختها 

النهائي�ة

تدريب 
جلان إعداد 

االسئلة

إعداد 
األسئلة 

حتكيم نواجت 
التعلم

إعداد نواجت 
التعلم ومحاور 

القياس 

مسح 
األعمال 
السابقة

تشكيل اللجان 
اإلشرافية 
والتنفيذية

إعداد 
إطار عمل 
املشروع  

تدريب جلان 
إعداد وحتكيم 

نواجت التعلم 
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وفيما يأيت عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص المالية:

املرحلة األوىل: مسح محتوى الربامج األكاديمية
الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم، وتأسيس  التعرف على محتوى  هدفت هذه املرحلة إىل 
النواجت  تمثي�ل  مدى  حتديد  مع  العاملية،  املمارسات  وأفضل  املحلية  الربامج  واقع  على  للمشروع  التعلم  نواجت 

ملحتوى الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية. ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يأيت:

1- حصر قوائم نواجت التعلم 

فيها  يدرس  اليت  السعودية  اجلامعات  يف  المالية  ختصص  يف  العلمية  االقسام  ملنتجات  شامل  مسح  أجري 

التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.  

2-حتليل محتوى الربامج 

بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص، والنواجت اليت تنفرد 

بها برامج بعض اجلامعات، وذلك كاآليت:

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •
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 تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة، هي:

• University of Pennsylvania

•   University of Illinois-Urbana Champaign

• Ohio State University

ومن خالل دراسة تلك التجارب ُتوّصل اىل املكونات الرئيسة والفرعية لتخصص التسويق

3- املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة, وحتديد اجلوانب املشرتكة، وما ينفرد به كل منها..

املرحلة الثاني�ة: بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة، وذلك كاآليت:

 توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.  . 1

ل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية . 2 اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُتوصِّ

    .Benchmarks متفق على تمزيها للمقارنة

حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص، ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك . 3

تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.  

توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.. ٤

بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون، أتبعت  اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف . ٥

الربنامج، كما يوضح ذلك جدول )1 (.

توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص .    . ٦
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جدول )1( األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص المالية

% التغطيةالوزن النسيباملكونات الفرعيةالوزن النسيب% التغطيةاملكون األسايس

1-مالية 
٤0%100%الشركات

1.1%10%100

1.2%10%100

1.3%10%88

1.٤%10%88

  100%2- االستثمار
%٦0

2.1%10%100

2.2%10%88

2.3%10%100

2.٦%٤.9%7٥

2.٦%٥.9%88

2.٦%٦.9%100

2.7%10%7٥

100%100%املجموعاملجموع
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املرحلة الثالثة: صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات، هي:

بن�اء )تركيب�ة (الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.. 1

دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات . 2

الثالثة )التذكر، التطبيق، التفكري( املوضحة يف إطار العمل.

حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث يراعي عدًدا من العناصر من أهمها مايأيت:. 3

مستويات النواجت: قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات، وهي: •

املستوى األول: الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص. 
املستوى الثاين: املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث:  نواجت التعلم.
املوازنة بني محتوى املستويات: حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية، وهي يف الغالب غري  •

متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود، وهذا ما يتبني من الوزن النسيب. 
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املكون الرئيس

املجال الفرعي

النواجت

مالية الشركات

تقويم األصول

يطبق تقني�ات التسعري املختلفة 
لتقويم األوراق المالية ومن ثم 

حيدد السعر العادل

شكل )2( يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص المالية

املرحلة الرابعة: حتكيم النواجت  
من  الثاني�ة  املرحلة  يف  استخدامه  لبدء  تؤهله  اليت  املتطلبات  جميع  استيفائه  من  والتحقق  العمل  جودة  لضمان 

كتابة األسئلة، خضع لثالثة أنواع من التحكيم، هي كاآليت:

أوال: حتكيم جلان متخصصة
 خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة، وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات تم 

تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ودرب املحكمون على استخدامها. 

ثاني�ا: حتكيم اجلامعات
جلميع  التعلم  نواجت  أرسلت  فقد  بأهدافه،  مباشر  حنو  على  ومعني�ة  املشروع  يف  رئيس  شريك  اجلامعات  لكون 
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص الرياضيات ملراجعة النواجت، والتحقق من مدى تغطيتها 

ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم، وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.  
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ثالثا: التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم، فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص المالية على موقع املركز الوطين 
إعالمية  بوسائل  ذلك  عن  وأعلن  وحتكيمها،  مراجعتها  يف  املشاركة  املتخصصني  من  يرغب  ملن  والتقويم  للقياس 

مختلفة للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

اجلامعات  محتوى  مع  مواءمته  مدى  وتقدير  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  اخلامسة:  املرحلة 
السعودية.

جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم, ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها 
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة، ومن ثم أعيد العمل للجان 

التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة: اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
املواصفات  جدول  إعداد  مع  النهائي�ة  نسختها  يف  النواجت  أعدت  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  استيفاء  بعد 

لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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المكونات األساسية

1- مالية الشركات

وصف املكون األسايس:  يتوقع أن يكون اخلريج قادرا على أن  يصف  أهداف اإلدارة المالية يف الشركات وأن يستطيع 
أن  خيتار هيكل التمويل األمثل الذي يعظم قيمة املنشأة. عالوة على ذلك يتوقع أن يكون  اخلريج قادرا على حتديد املزيج 
األمثل املناسب للتمويل من مصدري الدين وامللكية, عالوة على التمويل الذايت أو الداخلي الذي حتصل عليه املنشأة يف 

صورة األرباح املحتجزة, وأن يكون قادرا على اختي�ار هيكل ومستوى استثمارات الشركة.

نواجت التعلماملكون الفرعي

1-1 مبادئ المالية:
  يعرف الوظائف الرئيسة لإلدارة 
المالية, وحيدد مكونات القوائم 
المالية للشركات, ويكون قادرا 
على أن  حيسب القيمة الزمني�ة 

للنقود  وحيسب التدفقات 
النقدية.

يعــرف الوظائــف الرئيســة لــإدارة الماليــة, ويبــني مــع الشــرح تكاليــف الوكالــة ( 1
للشــركات وعالقتهــا بالهدف االســايس إلدارة املنشــأة.

حيــدد مكونــات القوائــم الماليــة للشــركات, ومــن ثــم حيســب ويفســر النســب ( 2
هــذه  حســاب  علــى  بنــ�اًء  للشــركة  والضعــف  القــوة  نقــاط  ويبــني  الماليــة 

النســب الماليــة .
يشــرح مفهــوم القيمــة الزمنيــ�ة للنقــود, وحيســب القيمــة املســتقبلية لتدفقــات ( 3

نقديــة حاليــة, و حيســب القيمــة احلاليــة لتدفقــات نقديــة مســتقبلية.
ــة ( ٤ ــات النقدي ــدد التدفق ــة وحي ــات النقدي ــم التدفق ــوم خص ــرح مفه ــني ويش يب

ذات الصلــة.
حيســب عائــد االســتثمار, وحيســب االحنــراف املعيــاري مــن سلســلة مــن العوائد ( ٥

التاريخية.

يقدر االحتي�اجات التمويلية للشركات باستخدام التنبؤ والتخطيط المايل.( ٦

حيلل سياسات رأس المال العامل للشركات.( 7
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نواجت التعلماملكون الفرعي

1- 2اإلدارة المالية يف الشركات:
 يصف طرق تمويل الشركات 

وحيلل اجلدوى االقتصادية لطلب 
زيادة رأس المال. وحيلل املخاطر 

التمويلية و الهياكل التمويلية 
للشركات’ ويقيس تكلفة رأس 

المال, ويقّوم مقرتح اندماج بني 
شركتني.

يطبــق مبــدأ العائــد واملخاطــرة علــى القــرارات االســتثمارية للشــركات يف ظــل ( 1
عــدم اليقــني.

يقــوم املشــروعات الرأســمالية باســتخدام الطــرق املختلفــة للتقويــم, ويبــني مع ( 2
الشــرح مزايــا وعيــوب كل طريقــة مــن طــرق تقيويم املشــروعات الرأســمالية.

يصف املصادر املختلفة لرأس المال، وحيدد تكلفة رأس المال.( 3

ــف ( ٤ ــرح كي ــال, ويش ــكل رأس الم ــة لهي ــات الرئيس ــني النظري ــارن ب ــف ويق يص
ــأة. ــة املنش ــى قيم ــال عل ــكل رأس الم ــات هي ــر سياس تؤث

ــات ( ٥ ــر سياس ــف تؤث ــرح كي ــركات. ويش ــاح للش ــات األرب ــات توزيع ــل سياس  حيل
ــاح علــى قيمــة الســهم العــادي. توزيعــات األرب

يشرح نظرية حوكمة الشركات ويطبق هذه النظرية على حاالت عملية.( ٦

ــتخدام ( 7 ــركتني باس ــني ش ــاج ب ــرتح اندم ــوم مق ــركة ككل, ويق ــة الش ــس قيم يقي
ــة. ــررات المالي ــوذج املك ــة ونم ــات النقدي ــم التدفق ــوذج خص نم

يصــف األنــواع الرئيســة للصكــوك االســالمية. ويشــرح الفــروق اجلوهريــة ( 8
بــني الصكــوك اإلســالمية والســندات التقليديــة.

1-3 حاالت دراسية يف المالية
 حيلل املشكلة المالية موضع 

الدراسة, ويضع بدائل احللول 
باستخدام األدوات المالية 

املناسبة. ويربط بني النظريات 
المالية للعمل على إجياد احلل 

األمثل للمشكلة محل الدراسة.

حيلــل املشــكلة الماليــة موضــع الدراســة, ويضــع بدائــل احللــول باســتخدام ( 1
األدوات والنمــاذج الماليــة املناســبة.

يقــارن بــني النمــاذج الماليــة املختلفــة للتوصــل إىل احلــل األمثــل للمشــكلة ( 2
محــل الدراســة.

يربــط بــني النظريــات الماليــة  للعمــل علــى إجيــاد احلــل األمثــل للمشــكلة محــل ( 3
الدراســة.
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1-4 تقويم األصول:
 يصف أساسيات تقييم األصول 
المالية ويبني مع الشرح نموذج 

تقويم السندات و األسهم.

يصف أساسيات تقويم األصول المالية.( 1

يطبــق تقنيــ�ات التســعري املختلفــة لتقويــم األوراق الماليــة ومــن ثــم حيــدد ( 2
العــادل. الســعر 

يبني مع الشرح نموذج تقويم السندات و حيسب عوائد السندات.( 3

ــو ( ٤ ــا تنم ــهم عندم ــعر الس ــم س ــهم, و يقي ــم األس ــاذج تقوي ــرح نم ــع الش ــني م يب
ــت. ــدل ثاب ــاح بمع ــات االرب توزيع

الســندات ( ٥ اســعار  بــني  العالقــة  يفســر  و  الفائــدة,  أســعار  مخاطــر  يشــرح 
الفائــدة. وأســعار 
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2- االستثمار
 وصف المكون األساسي: يتوقع أن يكون الخريج قادرا على أن يصف أساسيات إدارة األصول المالية و يصيغ 
األهداف االستثمارية المالئمة ,عالوة على ذلك أن يكون قادرا على أن يصمم إستراتيجيات المحفظة المثلى, وأن 
يستطيع أن يقيس مفهومي العائد والخطر, وأن يشرح نظرية كفاءة السوق, ويكون قادرا على أن يقوم األوراق 

المالية  كاألسهم والسندات, وأن  يصف النظرية الحديثة للمحفظة المالية, وأن يقيس أداء المحفظة المالية.

نواجت التعلماملكون الفرعي

2-1 مبادئ االستثمار:
يبني ويشرح يبني أساسيات العائد 

واخلطر ويقوم األدوات المالية 
كاألسهم والسندات, وأن  يقيس 
املخاطر املنتظمة, ويشرح نموذج 

تسعري األصول الرأسمالية.

يبــني مــع الشــرح أساســيات العائــد واخلطــر, ويبــني اثــر التنويــع علــى مخاطــر ( 1
الماليــة. املحفظــة 

يقيس العائد املتوقع للمحفظة المالية, و يقيس اخلطر للمحفظة المالية.( 2

يبين املحافظ المالية املثلى تبعا ملبادئ نظرية املحفظة المالية احلديث�ة.( 3

يقوم األدوات المالية كاألسهم والسندات.( ٤

يعــرف املخاطــر املنتظمــة وغــري املنتظمــة, و يشــرح مكونــات نمــوذج تســعري األصــول ( ٥
الرأســمالية.

2-2 إدارة املحفظة
يصف األسواق المالية الكفؤة 
و نموذج احلد الكفء و نظرية 

التنويع وحيلل االقتصاد, القطاع, 
والشركة, و يصوغ إسرتاتيجيات 

املحفظة. باإلضافة إىل ذلك  
يستطيع أن  حيلل األسهم املتوقع 

اختي�ارها يف املحفظة, و يصمم 
املحفظة االستثمارية و حيسب 

مؤشرات السوق المالية.

حيــدد دوافــع وأهــداف املســتثمرين، وتقويــم املخاطــر  والعوائــد لهــم، واســتخدام ( 1
لبنــ�اء  االقتصــادي  والتحليــل  الماليــة   التحليليــة  واألدوات  النقــدي،  التفكــري 

املناســبة. االســتثمار  إســرتاتيجيات 
الماليــة احلديثــ�ة, ( 2 يشــرح مفاهيــم املخاطــر والعوائــد يف ســياق نظريــة املحفظــة 

ويطبــق هــذه املفاهيــم يف تقويــم األصــول اخلطــرة يف إطــار كفــاءة األســواق الماليــة.
يبــين املحافــظ الماليــة املثلــى, ويشــرح النظريــة والتطبيقــات التجريبيــ�ة لنمــاذج ( 3

تســعري األصــول.

يصف األسواق المالية الكفؤة ,و يصف نموذج احلد الكفؤ و نظرية التنويع.( ٤

حيلــل االقتصــاد الكلــي والصناعــة، ويقــوم األســهم، ويــؤدي التحليــل المايل  األســايس ( ٥
ــل الفين. والتحلي

االســتثمارية, ( ٦ املحفظــة  ويصمــم  االســتثمارية,  املحفظــة  إســرتاتيجيات  يصــوغ  
وحيلــل األســهم املتوقــع اختي�ارهــا يف املحفظــة.

يصف اآلثار املرتتب�ة على أدلة كفاءة السوق على إدارة محفظة مالية نشطة( 7



17تخصص علوم مالية 

نواجت التعلماملكون الفرعي

2-3 إدارة األصول:
 يبني ويشرح إسرتاتيجيات وطرق  

توزيع األصول ويقيس أداء املحفظة 
االستثمارية ويقوم أداءها,  ويبني 

مع الشرح الفروق بني إدارة املحافظ 
املبادرة واخلاملة ويصنف الصناديق 
المالية التقليدية وصناديق التحوط.

املحافــظ ( 1 يف  األصــول  توزيــع  طــرق  و  إســرتاتيجيات  الشــرح  مــع  يبــني 
. ية ر ســتثما ال ا

يقيس  أداء املحفظة االستثمارية ويقوم ذلك األداء.( 2

يبني مع الشرح الفروق بني إدارة املحافظ النشطة وغري نشطة.( 3

يصنف الصناديق المالية التقليدية, و يصف صناديق التحوط.( ٤

يمــزي القضايــا القانونيــ�ة  واألخالقيــة ذات العالقــة يف مجــال االســتثمار يف ( ٥
الماليــة. املحافــظ 

2-٤ الهندسة المالية
 يصمم األوراق المالية املركبة, وكذلك 

يكون قادرا على تسعريها.

يطور إسرتاتيجيات استثمارية باستخدام املشتقات المالية.( 1

التحــوط باســتخدام املشــتقات ( 2 يطــور إســرتاتيجيات اســتثمارية ألغــراض 
الماليــة.

يصف استخدامات مشتقات أسعار الفائدة.( 3

يصمم األوراق المالية املركبة ويسعرها.( 4
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نواجت التعليماملكون الفرعي 

2-٥االسواق واملؤسسات المالية:
يعرف األسواق المالية ومهامها, و 

يصف دور البنك املركزي والسياسة 
النقدية وأسعار الفائدة, ويصف 

أسواق األسهم والسندات والبنوك 
التجارية, وحيدد أدوارها يف األسواق 

المالية.

ــن األدوات ( 1 ــة م ــواع الرئيس ــة، واألن ــات المالي ــة، واملؤسس ــة المالي ــواق الرئيس ــل األس حيل
ــة. ــات التجاري ــالت والصفق ــتخدم يف املعام ــيت تس ــة ال المالي

يعــّرف األســواق الماليــة ومهامهــا, و يبــني خصائــص )ســمات( أســواق النقــد, ( 2
ويســيم ماهيــة أســواق رأس المــال وأهميتهــا.

يصــف أســواق األســهم ويعــرف أدوارهــا يف األســواق الماليــة, و يصــف أســواق ( 3
الســندات ويعــرف أدوراهــا يف األســواق الماليــة.

يصف البنوك التجارية وحيدد أدوارها يف األسواق المالية.( ٤

يعرف أسواق الرهن العقاري, و حيلل أهم أساليب التقييم العقاري.( ٥

يصف البيئ�ه االستثمارية العقارية, وحيلل أهم معايري االستثمار العقاري.( ٦

الرئيســة ( 7 األنــواع  يصــف  و   , التأمــني  لشــركات  الرئيســة  الوظائــف  يعــرف 
التأمينيــ�ة. للسياســات 

يشرح أساسيات اخلطر والتأمني.  ( 8

2-٦ المالية الدولية
يعرف أسواق الصرف األجنبي�ة,  

ويستطيع أن  يصمم محفظة مالية 
متنوعة دوليا ويقارن بني األسواق 

المالية الدولية, ويقيس تكلفة رأس 
المال للعمليات الدولية.

حيلل املشاكل المالية اليت تواجه الشركات والناجتة من العمليات يف بيئ�ة دولية.( 1

يعرف أسواق الصرف األجنبي�ة, ويربط بني مخاطر أسعار الصرف  وتكلفة الدين.( 2

ــى ( 3 ــرف عل ــعار الص ــب أس ــر تقل ــرح أث ــا, و يش ــة دولي ــة متنوع ــة مالي ــم محفظ يصم
ــا. ــة دولي ــة املتنوع ــد املحفظ عوائ

حيــدد فــرص املراجحــة, ويبــني مــع الشــرح الطــرق الســتغالل هــذه الفــرص يف ( ٤
الماليــة الدوليــة. األســواق 

يصــف ويمــزي بــني املشــتقات الماليــة البديلــة، بمــا يف ذلــك األنــواع املختلفــة مــن املخاطــر ( ٥
الــيت تتعــرض لهــا الشــركات املتعــددة اجلنســيات عنــد اســتخدام املشــتقات الماليــة.

يقــوم الفــرص االســتثمارية الدوليــة, ويصــف عمليــات اختــاذ القــرارات االســتثمارية ( ٦
الفــرص  لهــذه  الدوليــة  الضرائــب  وإدارة  النقديــة,  التدفقــات  وإدارة  املــدى  طويلــة 

الســتثمارية. ا

يمزي بني نظريات حتديد سعر الصرف , ويعرف مزيان املدفوعات للدول.( 7
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2-7 املشتقات المالية

يصنف األنواع املختلفة من 
املشتقات المالية,  ويستطيع أن 
يعرف الوظائف األساسية إلدارة 

املخاطر المالية ويستخدم املشتقات 
المالية يف إدارة املخاطر المالية,  

ويسّعر العقود اآلجلة وعقود املبادلة.  

يصنــف األنــواع املختلفــة مــن املشــتقات الماليــة, و يطبــق تقنيــ�ات التســعري ( 1
املختلفــة لتقويــم املشــتقات الماليــة ومــن ثــم حيــدد الســعر العــادل.

حيــدد املصــادر الرئيســة للمخاطــر الماليــة الــيت تؤثــر علــى الشــركة أو املســتثمر ( 2
وقيــاس درجــة تعرضهــم لهــذه املخاطــر.

 يوضح كيف تستخدم املشتقات المالية يف التحوط  لهذه املخاطر المالية.( 3

ــدد ( ٤ ــتقبليات, وحي ــود املس ــعار عق ــب أس ــادالت, وحيس ــود املب ــعار عق ــدد أس حي
أســعار العقــود اآلجلــة, مســتخدمًا نمــوذج بــالك- شــولز يف  تســعري اخليــارات 

الماليــة.

املحــددة( ( ٥ االهــداف  )ذات  التحــوط   / االســتثمار  إســرتاتيجيات  يبــين 
باســتخدام املشــتقات الماليــة, ويعــدل هــذه اإلســرتاتيجيات بنــ�اًء علــى التغــري 

االقتصاديــة. واملعطيــات  الظــروف  يف 

باســتخدام ( ٦ املضاربــة  وإســرتاتيجيات  التحــوط  إســرتاتيجيات  بــني  يمــزي 
الماليــة. املشــتقات 








