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Module Description
وصف المقرر :
The course covers the following topics:
يغطي المقرر الموضوعات التالية :أنواع القروض
Introduction of bank lending, overview of
المصرفية ،العوامل المؤثرة في نمو ومزيج القروض
credit policy and loan characteristics,
المصرفية ،سياسات وإجراءات اإلقراض المصرفي،
evaluating commercial loan requests,
خطوات عملية اإلقراض ،اإلقراض المصرفي لشركات
evaluating consumer loans, tools and
األعمال ،اإلقراض المصرفي لألفراد ،المعايير واالدوات
methods of the credit analysis, and
واالساليب المستخدمة في تحليل االئتمان ،مصادر
pricing of loans
المعلومات لتحليل االئتمان ،األدوات والنماذج المستخدمة
في تسعير القروض ،وأجزاء اتفاقية القرض النموذجية
أهداف المقرر :
يهدف المقرر الى تعريف الطالب باإلقراض المصرفي
وتحليل االئتمان ومن ثم تطوير آلية التخاذ القرارات الخاصة
بإدارة محفظة القروض المصرفية .كما يتعلم الطالب األصول
العلمية والجوانب العملية لالئتمان المصرفي.

مخرجات التعلم المستهدفة :
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Module Aims
This course serves two functions. First,
it is an introduction to bank lending and
credit analysis to develop a framework
to guide decision-making for the
management of bank loan portfolio.
Secondly, it allows students to learn
the scientific and practical aspects of
bank credit, which is considered
essential for all students majoring in
banking
Intended Learning Outcomes

The students are
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
expected to be able to
understand policies and procedures
اإللمام بالسياسات واالجراءات المتعلقة بتحليل القروض
related to credit analysis
المصرفية
Analyze and price commercial loans
تحليل وتسعير القروض التجارية
Analyze and price consumer loans
تحليل وتسعير القروض الشخصية
Demonstrate ability in team work with
القدرة على العمل في مجموعات من الزمالء في القاعة
colleagues
Demonstrate knowledgeable skill
استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام بالوظائف
performance in carrying out specific
البحثية وتحليل الحاالت دراسية

.assignments and case studies
محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
االئتمان المصرفي عناصره وأهميته
وظائف وأدوات االئتمان المصرفي وأسواقه .
رقابة البنوك المركزية على االئتمان المصرفي.
أنواع لتسهيالت المصرفية واالئتمانية
إدارة االئتمان للشركات
سياسات االئتمان
ضمانات القروض المصرفية.
القروض و إدارة السيولة.
حاالت تطبيقية.
إجراءات منح القرض
مخاطر االئتمان المصرفي.
التسهيالت المصرفية المتعثرة ونماذج كمية.
ا التحليل االئتماني
مراجعة
الكتاب المقرر والمراجع المساندة( :يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس)
اسم الكتاب المقرر
Textbook title
اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع ()1
)Reference (1
اسم المؤلف
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع 2
)Reference (2
اسم المؤلف
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
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إدارة مخاطر االئتمان
المالية أ.زياد رمضان ود .محفوظ جودة
" ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.الطبعة االولى . 2007 /
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النقود و البنوك واألسواق
عبد الرحمن عبد هللا الحميدي وعبد الرحمن عبد المحسن الخلف
مكتبة الديوان ،الرياض ،السعودية.
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أ.د .زياد رمضان  -د.محفوظ جودة
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