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 محتويات التقرير
ــــمقدمــة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــالتقرير أهداف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــالتقرير منهجية ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد :أولا  ــ  الجامعــات مــ  عــدد تحدي ــد  الت ــرام  تق ــة لهــا ب ــة بنشــاتات عالق ــة الســو  هيئ  المالي
 .إلشرافها الخاضعة والجهات
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ــــــــــــــــــــــــــــ   الجامعات الحكومية 1-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــالجامعات االهلية   1-2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــصلة لبرام  األكاديمية ذات الثانياا: حصر ا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــللبرام  األكاديمية ومقرراتها الدراس  الهيكل ثالثاا: تحديد  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ   برام  المالية 3-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10 
ـــم2011 دراسة في بسابقتها المالية منهجيات مقارنة :3-1-1 ــــــ ـــ    ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ  14 
ــــ: حصر مقررات المالية األساسية المشتركة 3-1-2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  16 
ــالمشتركة األساسية : التوصيف المختصر لمقررات المالية3-1-3 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  18 
ــــالعالمية الجامعات من عدد في المالية منهجيات: 3-1-4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  22 

ــبرام  المحاسبة  3-2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2011 دراسة في بسابقتها المحاسبة منهجيات : مقارنة3-2-1 ــــ  31 ـــــــــــــ
 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : حصر مقررات المحاسبة األساسية المشتركة3-2-2
 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساسية المحاسبة لمقررات المختصر : التوصيف3-2-3
 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالمية الجامعات من عدد في المحاسبة منهجيات: 3-2-4

ـــ القتصاد برام  3-3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2011 دراسة في بسابقتها االقتصاد منهجيات مقارنة :3-3-1
 53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : حصر مقررات االقتصاد األساسية المشتركة3-3-2
 55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشتركة  األساسية : التوصيف المختصر لمقررات االقتصاد3-3-3
 62 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالمية    الجامعات من عدد في االقتصاد منهجيات: 3-3-4

ــــبرام  القانو   3-4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2011 دراسة في بسابقتها القانون منهجيات مقارنة :3-4-1
 71  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : حصر مقررات القانون األساسية المشتركة3-4-2
 72 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشتركة  : التوصيف المختصر لمقررات القانون األساسية3-4-3
ـــــــــــــــــالعالمية        الجامعات من عدد في القانون منهجيات: 3-4-4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  75 ـــــــــــ
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ـــــرابعاا: ملخص نتائ  التقرير    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  79 ـــ
  جداول التقرير:

ــ لها الخاضعة والجهات المالية السوق هيئة بأنشطة الصلة ذات البرنامج عدد( 1) جدول ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  9 ــ
ــ المالية في البكالوريوس درجة على للحصول الالزمة البرنامج مقررات عدد( 2) جدول ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  12 ـ
 واألهلية الحكومية الجامعات في المالية برامج في المشتركة المقررات( 3) جدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 

العالمية  الجامعات في المالية بكالوريوس برامج مقررات( 4) جدول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
العالمية  الجامعات في المالية برامج في المشتركة المقررات( 5) جدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 29 ــــــــــــــــــــــــــــــالمحاسبة في البكالوريوس درجة على للحصول الالزمة البرنامج مقررات عدد( 6) جدول
 الحكومية الجامعات في المحاسبة برامج في المشتركة المقررات( 7) جدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألهلية
34 

العالمية  الجامعات في المحاسبة بكالوريوس برامج مقررات( 8) جدول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

42 
 الجامعات في المحاسبة برامج في المشتركة المقررات( 9) جدول
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 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــاالقتصاد في البكالوريوس درجة على للحصول الالزمة البرنامج مقررات عدد( 10) جدول
 الحكومية الجامعات في االقتصاد برامج في المشتركة المقررات( 11) جدول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العالمية  الجامعات في االقتصاد بكالوريوس برامج مقررات( 12) جدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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العالمية  الجامعات في االقتصاد برامج في المشتركة المقررات( 13) جدول
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 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانون في البكالوريوس درجة على للحصول الالزمة البرنامج مقررات عدد( 14) جدول
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العالمية  الجامعات في القانون برامج في المشتركة المقررات( 16) جدول
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ــ (: برامج المالية بالجامعات الحكومية واألهلية1ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  85 ــــ
ــ(: برامج المالية بالجامعات العالمية 2ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  107 ــ
ـــ (: برامج المحاسبة بالجامعات الحكومية واألهلية3ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  111 ــ
ـــ(: برامج المحاسبة بالجامعات العالمية  4ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  129  ــــ
ـــ (: برامج االقتصاد بالجامعات الحكومية5ملحق ) ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  136 ــــ
ــ(: برامج االقتصاد بالجامعات العالمية  6ملحق ) ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  144 ـــ
ــ (: برامج القانون بالجامعات الحكومية واألهلية7ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  165 ــ
ــ(: برامج القانون بالجامعات العالمية  8ملحق ) ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 مقدمة:
حصر البرامج األكاديمية التي لها عالقة بنشاطات هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة يعد 

 على تساعد أكاديمية برامج ستحدا الخطوة األولى نحو وضع أطار استرشادي ال إلشرافها
في هذا السياق المالية. و  السوق ووظائف أنشطة مجال في الوطنية العاملة القوى وتطوير إعداد

ولى كخطوة أ ؛معرفة مالئمة للوضع الحالي للبرامج األكاديمية ذات العالقةيحاول التقرير تحقيق 
الخاصة بالعمل نحو دراسة مفصلة لمحتوى تلك البرامج، ومدى تووافقها مع المهام والمتطلبات 

 في أنشطة ووظائف السوق المالية.
 

 أهداف التقرير: 
بناًء  هليةأو األ حكوميةسواء ال الجامعات، والكليات التي يجب ان تخضع للفحص تحديد -

ة، وحصول الكلية على االعتمادات الوطنية مر الجامعععلى عدة معايير من أهمها: 
 والعالمية، وتوفر التخصصات ذات العالقة بالدراسة، والتنوع الجغرافي. 

مالية، محاسبة، اقتصاد،  :البرامج االكاديمية التي يشملها الفحص. )بكالوريوس تحديد -
 .قانون(

 تحديد المقررات الدراسية ذات الصلة بأنشطة السوق المالية. -
 

 التقرير: منهجية
 والجهات المالية السوق هيئة بنشاطات عالقة التي تقدم برامج لهاالجامعات  من عدد تحديد -1

 .إلشرافها الخاضعة
لوضع الحالي للبرامج وذلك بغرض التعرف على ابرامج األكاديمية ال حصر تخصصات -2

 .ولى نحو فحص المحتوى العلمي لتلك البرامجكخطوة أ ؛األكاديمية ذات العالقة
 وتشمل: لبرامج األكاديميةتحديد الهيكل الدراسي ل -3

 .لبرنامجا مقررات عدد -أ 
 (قانون ،اقتصاد مالية، ،محاسبة (برنامجلتخصص كل  المقررات عدد -ب 
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 من التخصصات األخرى لكل برنامج. المقررات عدد -ج 

من التخصصات األخرى التي لم تشملها الدراسة مثل تخصص إدارة  المقررات عدد -د 
 االعمال.

 ،اتضيوالريا ،اآللي والحاسب ،اللغة: كمتطلبات جامعة مثل المعتمدة المقررات عدد -ه 
 .وغيرها

 

 م.2011مقارنة برامج التخصصات ذات الصلة بمثيلتها التي وردت عن اعداد دراسة عام  -4
 برامج التخصصات ذات الصلة بمثيلتها في الجامعات العالمية. مقارنة -5
 

 والجهات المالية السو  هيئة بنشاتات عالقة تقد  برام  لهاالجامعات الت   تحديد عدد م أولا: 
 .إلشرافها الخاضعة

 بـرامج فيما يلي استعراضـًا لعشـرة جامعـات بالمملكـة )سـتة حكوميـة، وأربعـة أهليـة( التـي تقـدم
ويشـمل االســتعراض  .إلشـرافها الخاضـعة والجهـات الماليـة السـوق هيئـة بنشـاطات عالقـة لهـا

ــــة او  ــــامج للطلب ــــواردة بهــــا، ومــــا إذا كــــان البرن ــــامج والتخصصــــات ال ــــدم البرن ــــة التــــي تق الكلي
  .1للطالبات فقط، أو للطلبة والطالبات معاً 

 
 الجامعات الحكومية: 1-1

 هـ1377 سعود  الملك جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
 األعمال إدارة كلية

Business 
Administration 

 طلبة وطالبات Finance (General) العام المالية

 طلبة وطالبات Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات Trade and Financeوالتمويل  التجارة

                                                           
1
/  1437 الدراسي العام السعودية، العربية المملكة في العالي التعليم مؤسسات في التخصصات دليل" ،(2018) التعليم وزارة: المصدر 

 .األداء وقياس للمعلومات العامة اإلدارة- والمعلومات للتخطيط الوزارة وكالة ،"هـ 1438
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 طلبة وطالبات General Economicsالعام  االقتصاد

 طلبة وطالبات  Islamic Banking االسالمية المصرفية

 والعلوم الحقوق كلية
 السياسية

 طلبة وطالبات قانون عام ( -قانون ) قانون خاص

 

 هـ 1383 والمعادن للبترول فهد الملك جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  الصناعية اإلدارة

Industrial 
Management 

 طلبة فقط  Accountingالمحاسبة 

 طلبة فقط Finance & Economics واالقتصاد المالية

 

 هـ 1387 العزيز عبد الملكجامعة 

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
 واإلدارة االقتصاد

Economics & 
Administration 

 

 طلبة وطالبات  Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات  Finance التمويل

 طلبة وطالبات Economicsاالقتصاد 

 طلبة وطالبات ( عام قانون – خاص قانون)  قانون كلية الحقوق 

 

 هـ1394 سعود اإلسالمية  بن اإلمام محمد جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
 والعلوم كلية االقتصاد

 اإلدارية
Economics and 
Administrative 

 Sciences 

 طلبة وطالبات Finance and Investmentالتمويل واالستثمار 

دارة المخاطر   Insurance and Riskالتأمين وا 
Management 

 طلبة وطالبات

 طلبة وطالبات Bankingاألعمال المصرفية 

 طلبة وطالبات Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات Economic االقتصاد

 

 هـ1424 القصيم جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
 واإلدارة االقتصاد

Economics and 
Administration 

 طلبة وطالبات  Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات  Economics & Finance االقتصاد والتمويل

كلية الشريعة والدراسات 
 اإلسالمية

 طلبة وطالبات أنظمة 
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 هـ1428 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  واألعمال اإلدارة

Business and 
Administration 

فقط طالبات Financeالمالية   
فقط طالبات  Accountingالمحاسبة   

فقط طالبات  Economicsاالقتصاد   

فقط طالبات International Finance الدولي التمويل  

فقط طالبات Lawاألنظمة   

 

 الجامعات الهلية: 1-2
 هـ1420 سلطان األمير جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  األعمال إدارة

Business 
Administration 

فقط ةطلب Financeالمالية   

فقط طلبة  Accountingالمحاسبة   

فقط طلبة Lawاألنظمة   

 
 

 هـ1424 والتكنولوجيا األعمال جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  األعمال إدارة كلية

Business 
Administration  

 طلبة وطالبات  Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات  Finance التمويل

 طلبة وطالبات Insuranceالتأمين 

 

 هـ1427 فهد بن محمد األمير جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  األعمال إدارة كلية

Business 
Administration 

 طلبة وطالبات  Accountingالمحاسبة 

وطالباتطلبة   Financeالعلوم المالية  

 والدراسات العلوم كلية
 اإلنسانية

 فقط طالب (واالنجليزية العربية باللغتين البرنامج يدرس) القانون قسم
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 هـ1428 الفيصل جامعة

 تلبة و/أو تالبات التخصص الكلية
  األعمال إدارة كلية

Business  
 طلبة وطالبات  Accountingالمحاسبة 

 طلبة وطالبات  Financeمالية

 

 صلة لبرام  األكاديمية ذات الثانياا: حصر ا
 ما يلي:( ك1الجدول )للجامعات المختارة والبرامج ذات الصلة في السابق  عرضيمكن تلخيص ال

 
بأنشتة هيئة السو  المالية والجهات الخاضعة لها ف  عينة ( عدد البرنام  ذات الصلة 1جدول )

 مختارة م  جامعات المملكة
 أهلية حكومية 

 4 6 الجامعات عدد
 4 6 *برامج المالية

 4 6 برامج المحاسبة
 0 6 برامج االقتصاد**

 2 4 برامج القانون
 البنوك، والتأمين، واالستثمار. *باإلضافة لبرنامج المالية يوجد عدة مسارات اخرى:

التمويـــــل الـــــدولي والمصـــــرفية  باإلضـــــافة لبرنـــــامج االقتصـــــاد العـــــام يوجـــــد مســـــارين اخـــــرين:**
 اإلسالمية

 
مقارنــة والمحاســبة  Financeالماليــة  ي( الزيــادة النســبية فــي عــدد بــرامج تخصصــ1يوضــا الجــدول )
مــن ســتة  عينــة فــي لهــا الخاضــعة والجهــات الماليــة الســوق هيئــة ذات الصــلة بأنشــطةببــاقي البــرامج 

 والتمويـــلبـــرامج للماليـــة  فبينمـــا يوجـــد عشـــرةجامعـــات حكوميـــة وأربعـــة جامعـــات أهليـــة بالمملكـــة. 
وهـــو مــا يعطـــي أثباتـــًا رامج فـــي القــانون. بـــ ســتةو بـــرامج فــي االقتصـــاد،  ســـتةهنـــاك فقــط  ؛والمحاســبة
 ألنشـــطة الماليـــة وخـــدمات التمويـــل، وكـــذلك يوضـــا زيـــادة االهتمـــام بهـــا مـــن قبـــل الملتحقـــيناألهميـــة 
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 والقـــانون . وعلـــى الـــرغم مـــن األهميـــة الخاصـــة لكـــاًل مـــن تخصصـــي االقتصـــادبكليـــات إدارة االعمـــال
بشــكل جاذبيــة ألنشــطة التمويــل والخــدمات الماليــة؛ إال أن البــرامج المعروضــة فــي التخصصــين أقــل 

ملحــوظ مــن برنــامج التمويــل والماليــة بالمدسســات االكاديميــة. كمــا يجــب التوضــيا أن اختفــاء بــرامج 
بــأي حــال عــدم وجــود اقســام اكاديميــة أو مقــرات فــي تخصــص  ياالقتصــاد بالجامعــات االهليــة ال يعنــ

االقتصـاد بالجامعـات االهليـة. حيـ  أن االقتصـاد والمحاسـبة والقـانون هـي فـي األخيـر أرضـية مهمـة 
 ومكملة للدراسة في تخصص وبرامج المالية. 

 
 :ومقرراتها للبرام  األكاديمية الدراس  الهيكل تحديد: لثاا ثا 

والتدريبية بما يتفق  االكاديمية البرامج لتطوير استرشادي العام للدراسة )وضع إطارفي اطار الهدف 
يجــب تحليــل الوضـــع الــراهن للبــرامج االكاديميـــة ذات الماليـــة(  الســوق قطـــاع خــدمات تمــع احتياجــا
ناحية الهيكل الدراسي لتلك البرامج والمحتـوى المعرفـي لمقرراتهـا. ويشـمل الهيكـل الدراسـي الصلة من 

ســــواء  التخصــــص داخــــل مــــن المقــــررات لتعــــرف علــــى الــــوزن النســــبي لمكونــــات البــــرامج المختلفــــة:ا
االجباريـــة او االختياريـــة، والمقـــررات مـــن خـــارج التخصـــص ســـواء المرتبطـــة بأنشـــطة خـــدمات الســـوق 
الماليــة أو تلــك التــي يحصــل عليهــا الطلبــة مــن مقــررات العلــوم اإلداريــة أو مقــررات تنميــة المهــارات 

 والثقافة العامة األخرى.
يــة للجامعــات محــل الفحــص مــن ناحيــة ه النقطــة مقارنــة البــرامج االكاديمكمــا يشــمل التحليــل فــي هــذ

الوزن النسبي للمكونات المختلفة أو من ناحية تشابه عناوين المقررات أو اختالفها، كما يشمل أيضا 
   استعراض للمحتوى المعرفي لتلك المقررات.

 
 برام  المالية: 3-1

ديد احتياجات األفراد يمكن تعريف علم المالية بأنة علم اتخاذ القرارات النقدية. وتعنى المالية بتح
رد المالية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع األخذ بالحسبان اوالمنظمات والشركات من المو 

ويستخدم علم المالية النظريات واألساليب الكمية والبيانات والمعارف  المخاطر ذات العالقة.
 ملية إتخاذ القرارات.المتخصصة في المنتجات المالية، والعمليات واألسواق المالية لتسهيل ع
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وبشكل عام تحاول النظريات المالية اإلجابة على التسادل التالي: كيف يقوم االفراد والمجتمع بتوزيع 
 مواردهم المحدودة بواسطة نظام تسعير قائم على تقييم أصول خطره؟

 

 ويتكون علم المالية من ثالثة فروع رئيسية مترابطة هي: 

المشتقات المالية( وهذه ق أسوا وتتكون من )أسواق النقد، أسواق الرأس المال، ،األسوا  الماليةأول: 
األسواق تقوم بتسيير تدفق األموال من أجل تمويل اإلستثمارات من قبل الشركات والحكومات 

وتنتقل اإلصدارات من األدوات المالية الى السوق عبر وسطاء ماليين )المدسسات واألفراد. 
باإلضافة الى دورها في عموم المستثمرين إلى المالية(والتي تقوم بعرض وتسويق اإلصدارات 

 تخفيض المخاطر وتوزيعها.

ر األوراق المالية ، والذي يركز على قرار األفراد والمدسسات المالية من حي  إختياثانيا: اإلستثمار
لمحافظهم اإلستثمارية. ويتعامل هذا الفرع مع األصول المالية كاألسهم والسندات والمشتقات المالية 

 وغيرها من األصول المالية.

ستثمارية داخل الشركات. وتتعلق إلثالثا: مالية الشركات، والتي تتضمن إتخاذ القرارات التمويلية وا
لمستوى  إستثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه اإلستثمارات وظيفة التمويل بإدارة حقيبة

مقبول من المخاطر، وبتمويل هذه اإلستثمارات بمزيج مناسب من رأس المال وذلك لهدف تعظيم 
 قيمة الشركة وبالتالي تعظيم ثروة المساهمين.  

الحكومية لست في الجامعات المالية لتخصص ا معتمدةعدد المقررات ال( 2يوضا الجدول ) 
التي تقدم هذا التخصص، كما يوضا الجدول عدد الساعات باإلضافة الى الجامعات األهلية األربع 

 ( النتائج التالية:2ويظهر تحليل الجدول ) االجمالية للبرنامج بكل جامعة.

بكالوريوس في  درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد يبلغ متوسط -
 135 )نحوساعة، وتعد جامعة األمير سلطان األعلى من بين الجامعات العشر  128المالية 
، وتعد جامعة الملك فهد االقل ( ساعة 134 )نحويليها مباشرة جامعة الملك سعود  (ساعة



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

12 

 
 

 

 (ساعة 125 )نحوومن ثم جامعة اإلدرة والتكنولوجيا  (ساعة 124 )نحوساعات معتمدة 
  معتمدة.

مقررًا؛ باختالف 44 نحو العشر بالجامعات  لماليةيبلغ متوسط عدد المقررات االجمالية لبرامج ا -
اإلسالمية  سعود بن محمد ملحوظ بين أعلى جامعة في عدد المقررات وهي جامعة االمام اإلمام

، ويرجع ذلك على الزيادة الكبيرة في المقررات اإلسالمية ذات الساعات مقررًا( 50)نحو 
 42 نحو) الفيصل هي جامعةفأقل جامعة في عدد المقررات أما  المعتمدة بين ساعة وساعتين.

لجامعات التسع )عدا جامعة اإلمام محمد بن سعود لل إجمالي عدد المقررات  علما بأن .(مقرراً 
  مقرر. 45و  42يتراوح بين  اإلسالمية(

 
 درجة البكالوريوس ف  الماليةعلى مقررات البرنام  الالزمة للحصول ( عدد 2جدول )

ات م  مقرر عدد ال 
 داخل التخصص

 

العلو  عدد مقررات 
 الدارية

عدد 
مقررات 
متتلبات 
 (4)الجامعة

إجمال  
 مقررات
 البرنام 

عدد 
ساعات 
 البرنام 
 الحال 

 عدد
 ساعات 
 البرنام 
الساب  
2011 

  (3)أخرى (2)مرتبتة اختياري اجباري

 145 136 43 13 13-11 (1) 8-6 2 9 جامعة الملك سعود
جامعة الملك عبد 

 العزيز
6 0-3 7 14-17 15 45 128 128 

 140 124 44 17 12 7 3 5 جامعة الملك فهد
جامعة اإلمام محمد 
 بن سعود اإلسالمية 

11 0 17 8 14 50 126 132 
جامعة األميرة نورة 

 (5) بنت عبدالرحمن
7 0 8 13 14 44 130 - 

 128 129 43 9 10 11 0 13 جامعة القصيم
 135 135 45 17 12 7 2 7 جامعة األمير سلطان

 125 126 42 17 10 8-5 3-0 7 جامعة الفيصل
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جامعة األمير محمد 
 بن فهد

7 1-2 6-7 11 17 43 128 125 

جامعة اإلدارة 
 والتكنولوجيا

7 2 9 12 13 43 125 131 

 الطلبة في اختيار مقررات من داخل أو خارج التخصص.( المدى في بعض الخانات يوضا وجود حرية 1)

  الدراسة: محاسبة، اقتصاد، قانون. تشملها التي التخصصات من المقررات المقررات المرتبطة هي( 2)

 الدراسة: مثل إدارة االعمال والتسويق.  لم تشملها األخرى التي التخصصات من المقررات المقررات األخرى هي( 3)

 واللياقة، وريادة االتصال، والصحة الحاسب، ومهارات اإلنجليزية، والرياضيات، ومهارات اللغة :الجامعةمتطلبات ( 4)

 اإلسالمية. األعمال، والثقافة

 .2011، والذي لم يكن متاحا خالل دراسة برنامج التمويل الدولي بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن بإيرلندا( 5)

 

 8 نحولمالية في الجامعات العشر لبرامج ا جبارية في التخصصيبلغ متوسط عدد المقررات اال -
. مقرراً  13وتعد جامعة القصيم االعلى بين الجامعات بعدد مقررات في المالية يبلغ ،  مقررات
بعض الجامعات تمنا الطالب حرية االخيتار بين مواد التخصص،  يالحظ ان منهجياتولكن 

مقررات  5فعلى سبيل المثال تبلغ المقررات المالية اإلجبارية لقسم التمويل في جامعة الملك فهد 
مقررات إضافية من بين عدة مقررات مالية ليصبا  3فقط ولكن يجب على الطالب إختيار 

المعايير الدولية في منهجيات رات مالية، وهذا يتدام مع مقر  8مجموع ما يأخذه طالب المالية 
كليات إدارة األعمال من ناحية إعطاء الطالب حرية االختيار بين المقررات من داخل او خارج 

 التخصص.
 9 نحولمالية ا برامج في (، قانونإقتصادالمرتبطة )محاسبة،  المقررات عدد متوسط يبلغ -

، ويعزا ذلك الى كثرة مقررات مقرراً  17 نحواألعلى ب االمامبرنامج جامعة ويعد  .مقررات
 .اإلقتصاد والقانون )الفقه( في الخطة الدراسية لقسم التمويل واإلستثمار بجامعة اإلمام

 12نحو لماليةا برامج في والتسويق....الخ( االعمال االخرى )إدارة المقررات عدد متوسط يبلغ -
اإلمام محمد بن سعود المقررات في جامعة  هذه أقل عدد من، وباختالفات واضحة بين  مقرراً 
الى  14لملك عبدالعزيز )نحو ما بين جامعة اأكبر عدد من تلك المقررات ب( و مقررات 8 )نحو
 .( مقرراً  17
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 الحاسب، ومهارات والرياضيات، اإلنجليزية، اللغة)متطلبات الجامعة  مقررات عدد متوسط يبلغ -
 .مقرراً  14 نحو جميع البرامج في( اإلسالمية...الخ والثقافة االتصال، ومهارات

 
 مـ    2011 دراسة ف  بسابقتها المالية منهجيات : مقارنة3-1-1

أن العديد من الجامعات قامت بتخفيض عدد الساعات الالزمة لبرامج قسم المالية. يالحظ 
( 2011ساعة )في دراسة  145فجامعة الملك سعود قامت بتخفيض عدد ساعات البرنامج من 

ساعة في الوقت الحالي، كما خفضت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عدد  136الى 
ساعة فقط في الوقت الحالي، اما بالنسبة لجامعة  124ى ساعة ال 140ساعات البرنامج من 

ساعة الى  132االمام محمد بن سعود اإلسالمية فقد تم تخفيض عدد ساعات البرنامج من 
 131ساعة، واخيرا جامعة اإلدارة والتكنولوجيا فقد تم تخفيض عدد ساعات البرنامج من  126

 ساعة.  125ساعة سابقا الى 
 فعلى سبيل خارج التخصصداخل و المقررات من  على-عام بوجه –هذا الخفض  أثر وقد .

مقررا سابقا الى  14المثال بالنسبة لجامعة الملك سعود إنخفضت عدد المقررات المالية من 
مقررا حاليا، كذلك إنخفضت عدد المقررات في التخصصات ذات العالقة )المحاسبة  11

ررات في الوقت الحالي. أما بالنسبة لجامعة مق 8-6مقررات الى  9واإلقتصاد والقانون( من 
مقررات حاليا،  8مقررات سابقا الى  10الملك فهد فقد إنخفضت عدد المقررات المالية من 

مقررات  7مقررات الى  8كذلك إنخفضت عدد المقررات في التخصصات ذات العالقة من 
تخفيض عدد  حاليا. على العكس من ذلك، فجامعة اإلمام محمد بن وعلى الرغم من

 9الساعات اإلجمالية للبرنامج إإل انه قامت بزيادة عدد مقررات تخصص المالية من 
مقررا حاليا، عالوة على ذلك فإن الجامعة قامت بزيادة عدد  11مقرررات سابقا الى 

هذا يوضا ان  مقررا حاليا.17مقررا الى  16المقررات في التخصصات ذات العالقة من 
 هو التركيز على مقررات التخصصسم التمويل في جامعة اإلمام لق  العاماإلتجاه 

لتمويل لمزيد من العمق في فهم الموضوعات المختلفة لتخصص ا والتخصصات ذات العالقة
اإلدارة والتكنولوجيا فإن اثر اإلنخفاض طفيف حي   أما بالنسبة لجامعة  .واإلستثمار

مقررات حاليا، ولكن على  9قا الى مقررات ساب 10إنخفضت عدد المقررات المالية من 
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 9مقررات الى  8الجانب األخر إرتفعت عدد المقررات في التخصصات ذات العالقة من 
 مقررات حاليا.

ويرا بعض الخبراء االكاديمين أن هذه التغييرات كانت بسبب متطلبات االعتمادات األكاديمية 
كثير من البرامج االكاديمية وتم ، حي  تمت مراجعة (AACSB)، والدولية (NCAAA) المحلية

تعديل وبناء البرامج االكاديمية الجديدة بناء على مراجعه معيارية لبعض الجامعات المحلية 
ضافة مواد اخري وتم االستغناء عن بعض  واالقليمية والدولية. وبناء علية، فقد تم حذف مواد وا 

 ل وخارج التخصص.المواد التي يواجد فيها تداخل كبير مع مواد اخرى من داخ
هناك جامعتان لم تقوما  بأي تعديل جوهري على برامج المالية منذ الدراسة السابقة  .1
 (، وهما: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة األمير سلطان.2011)
هناك عدد من الجامعات قامت بتعديالت طفيفة جدا على عدد الساعات الالزمة لبرامج قسم  .2

وجامعة الفيصل )زيادة ساعة واحدة للبرنامج(، وجامعة االمير  المالية، وهي: جامعة القصيم
 محمد بن فهد ) زيادة عدد ثال  ساعات للبرنامج الحالي(.

بالنسبة لجامعة األميرة نورة فلم يكن هناك برنامج مستقل للمالية اثناء الدراسة  .3
ة مدينة دبلن برنامج التمويل الدولي بالتعاون مع جامع(، بينما األن هناك 2011السابقة)
. وضم هذا البرنامج العديد من المقرررات المالية ذات العالقة المباشرة باألسواق المالية بإيرلندا

بجانب العديد من المقرررات من التخصصات ذات العالقة كالمحسبة واالقتصاد. فعلى سبيل 
 المثال يحتوي البرنامج على مقررات تخصص المالية التالية:

o  .مبادئ المالية 
o .إدارة مالية الشركات واإلستثمار 
o .النظرية المالية 
o .األسواق المالية 
o .إدارة المخاطر 
o .التمويل الدولي 
o .التمويل اإلسالمي 
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(،  أن مقرر األسواق 2011من التطورات األكاديمية التي تمت من بعد الدراسة السابقة ) .4
هي: جامعة الملك والمدسسات المالية لم يكن مقررا إجباريا في اربع من الجامعات و 

عبدالعزيز، جامعة الملك فهد، جامعة األمير سلطان، جامعة األمام محمد بن سعود. بينما 
في الوقت الحالي اصبا هذا المقررا إجباريا في جميع الجامعات تحت الدراسة ماعدا جامعة 

 الملك فهد فيعد مقررا إختياريا.
يير عن الدراسة السابقة. فحتى االن اليعد بالنسبة لمقرر المشتقات المالية،  لم يطرأ اي تغ .5

هذا المقرر إجباريا في الجامعات التالية: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك فهد، جامعة 
 األمام محمد بن سعود، جامعة الفيصل، جامعة اإلدارة والتكنولوجيا. 

أقسام  هجياتلحوظة لمن( بدا لنا أن هناك تغييرات م2011مع الدراسة السابقة )إجماال، مقارنة 
المالية في الجامعات المختارة، والتي نرى أنها بدأت تتماشى مع المعايير االكاديمية العالمية. عالوة 

)المحاسبة  االنتقائية من مقررات التخصصات المرتبطةالى على ذلك، إتجهت هذه األقسام 
المالية أكاديميا أقسام  خريجيومقررات التخصصات األخرى بشكل يخدم  واالقتصاد والقانون(

 ووظيفيا.

 

 .المشتركة األساسيةمالية ال: حصر مقررات 3-1-2
مقررات  4الحكومية واألهلية في  ةالجامعات العشر  المالية في ( اشتراك برامج3يوضا الجدول ) -

من مقررات المالية األساسية في التخصص وهي: مقرر مبادئ الماليه، مقرر تمويل الشركات، 
ن كانت جامعة  مقرر مبادئ اساسيات اإلستثمار، واخيرا مقرر األسواق والمدسسات المالية، وا 

 .الملك فهد تطرح مقرر األسواق والمدسسات المالية كمقرر إختياري
 

  األهليةو  ف  الجامعات الحكومية لماليةبرام  االمشتركة ف  مقررات ال( 3جدول )
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بادئ المالية م  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مالية الشركات  2

 √ √ أساسيات اإلستثمار 3
√ √ √ √ √ √ √ √ 

األسوا  والمؤسسات  4
 المالية

√ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √   √ √  √ √ المالية الدولية 5
المحفظة المالية وتحليل  6

 اإلستثمار
√ √  √  √ √  √ √ 

       √   √ تقيي  األصول 7
    √ √     √ المشتقات المالية 8
   √  √  √ √  √   النمذجة المالية 9

التمويل واإلستثمار  10
 العقاري

   √  √ √    

      √     إدارة المخاتر المالية 11

       √       الهندسة المالية 12

     √   √   السياسات المالية 13

     √ √ √    التمويل اإلسالم  14
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إجباريا،  مقرراً بالنسبة لمقرر المالية الدولية فهناك سبع جامعات من بين العشر جامعات تعده  -
)جامعة الملك فهد وجامعة األمير سلطان(، والتقدم جامعة  اوهناك جامعتان تعده مقررا إختياري

  القصيم هذا المقرر.
بالنسبة لمقرر المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار فهناك سبع جامعات من بين العشر جامعات  -

وهناك جامعتان  (،تعده مقررا إختياري )جامعة الملك فهد ةإجباريا، وهناك جامع مقرراً تعده 
 . )جامعة األميرة نورة وجامعة الفيصل( المقررهذا ان التقدم

(، فتتراوح كمقررات مقررات 8) بالنسبة لباقي مقررات برنامج المالية في الجامعات العشر -
ختيارية في جامعات أخرى، وبعض الجامعات التقوم إإجبارية في بعض الجامعات، وكمقررات 

                                                           بطرح هذه المقررات.  
 
 
 المشتركة األساسية لمالية: التوصيف المختصر لمقررات ا3-1-3

 مبادئ المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمفاهيم والمبادئ المالية األساسية والى  أهداف المقرر

 األساسي للمالية في مجال األعمال.تعريف الطالب بالدور 
 

 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي:  الموضوعات األساسية
 البيئة المالية -
 الفائدة والقيمة الزمنية للنقود -
 التقارير المالية -
 التحليل المالي -
 الموازنة الرأسمالية -
 العائد والخطر -
 األسهم -
 السندات -

 

 مالية الشركات اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ العلمية والتطبيقية  أهداف المقرر

 المتعلقة بالقرارات المالية للشركات.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية

 تكلفة الرأس المال -
 األجلقرارات التمويل قصير األجل وطويل  -
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 قرارات اإلستثمار الرأسمالي -
 نظريات هيكل الرأس المال -
 سياسات توزيعات األرباح -
 إعادة شراء األسهم -
 نظرية الوكاله -
 نظرية عدم تماثل المعلومات -
 .اإلندماج واإلستحواذ -

 

 ساسيات اإلستثمارأ اس  الــــمقـــرر
األساسية المتعلقة باإلستثمار. يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف  أهداف المقرر

 حي  يتعرف الطالب على نظريات اإلستثمار مع تطبيقاتها المختلفة.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية

 مقدمة في اإلستثمار -
 العائد والمخاطرة -
 التنويع الكفد -
 التحليل األساسي -
 التحليل الفني -
 المنتظمةقياس المخاطر  -
 نموذج السوق -
 نموذج تسعير االصول الرأسمالية -
 المالية السلوكية وسيكولوجية اإلستثمار -

 

 األسوا  والمؤسسات المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر الى تعريف الطالب باألسواق والمدسسات المالية ووظائفها  أهداف المقرر

األموال بين المستثمرين والمشاريع المختلفة ودورها الرئيسي في تسيهل نقل 
 اإلستثمارية.

 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 مقدمة عن النظام المالي -
 اسعار الفائدة والتضخم -
 أسواق النقد -
 أسواق الرأس المال -
 مدشرات أسواق الرأس المال -
 اسواق المشتقات المالية -
 المدسسات المالية -
 القوانين التي تنظم األسواق المالية -

 
 

 المالية الدولية اس  الــــمقـــرر
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يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمفاهيم والممارسات المالية المستخدمة في  أهداف المقرر
الشركات ذات النشاط الدولي والتي تتعرض لمخاطر تغير سعر الصرف 

 ومخاطر المنافسة العالمية.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: األساسيةالموضوعات 

 البيئة المالية الدولية -
 أسواق سعر صرف العمالت -
 العوامل المحددة ألسعار الصرف -
 المشتقات المالية -
 إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف -
 الدولي للقرارات المالية المختلفةالبعد  -

 

 وتحليل اإلستثمارالمحفظة المالية  اس  الــــمقـــرر
الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة يهدف المقرر الى تعريف الطالب ب أهداف المقرر

باختيار األصول والتصميم المثل للمحفظة اإلستثمارية. كما يهدف المقرر 
 .الى تزويد الطالب بمهارات التحليل على المستويين الجزئي والكلي

 الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي:الموضوعات  الموضوعات األساسية
 القطاع، والشركة. ،تحليل البيانات على مستوى االقتصاد الكلي -
 الرياضيات المتعلقة بالمحفظة -
 قياس عوائد ومخاطر األوراق الفردية -
 قياس عوائد ومخاطر المحفظة -
 نموذج الحد الكفد -
 نظرية المحفظة الحديثة -
 تصميم المحفظة المالية -
 قياس أداء المحفظةنماذج  -
 ستخدام المشتقات المالية في المحفظةإ -
 تنوع المحفظة على المستوى الدولي -

 

 تقيي  األصول اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة  أهداف المقرر

التقييم بتقيييم األصول. كما يهدف إلى تزويد الطالب بمهارات وطرق 
 المختلفة والتي تجلعه قادرا على تقييم أي أصل حقيقي أو مالي.

 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 نماذج التقييم المختلفة مع شرح ألهم مميزاتها وعيوبها -
 الطرق السائدة لتقييم األصول التقليدية -
 الغير تقليدية الطرق المبتكرة لتقييم األصول -
 شركات الخدمات المالية -
 المنشأت الناشئة -
 الشركات الخاصة -

 



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

21 

 
 

 

 المشتقات المالية اس  الــــمقـــرر
ستخدام  أهداف المقرر يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لتقييم وا 

المشتقات العقود المستقبلية، الخيارات، المبادالت،العقود األجلة، وغيرها من 
 المالية.

 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 مقدمة عن المشتقات المالية -
 دور المشتقات المالية في إدارة األنواع المختلفة من المخاطر -
األطار النظري لتقييم المشتقات المالية وخصوصا الخيارات والعقود  -

 المستقبلية
 المشتقات الماليةأسواق  -
 اإلستخدامات المختلفة للمشتقات المالية في التحوط والمضاربة -

 

 النمذجة المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لتطوير نماذج مالية  أهداف المقرر

 تطبيقية ألغراض التخطيط المالي واتخاذ القرارات.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: األساسيةالموضوعات 

 تطبيقات النماذج الكمية في التحليل والتخطيط المالي -
 تقنيات التقييم وخاصة تقييم المشتقات المالية -
 التقنيات المثلى لتحليل اإلستثماروالمحفظة المالية -

 
 التمويل وااإلستثمار العقاري اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المالية المرتبطة بالعقار والى  أهداف المقرر

 التعريف بالطرق المختلفة للتمويل واإلستثمار العقاري.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية

 تعريف البيئة العقارية -
 أنظمة العقار -
 عقاريأدوات التمويل ال -
 الرهن العقاري وأسواقه -
 تنويع محفظة الرهن العقاري -
 أدوات اإلستثمار العقاري -
 قياس اداء اإلستثمار العقاري -
 صناديق اإلستثمار العقاري -

 

 إدارة المخاتر المالية اس  الــــمقـــرر
 ،قياسهفية يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم المخاطر المالية، وكي أهداف المقرر

وكذلك كيفية إدارة هذه المخاطر. كما يتعرف الطالب على السياسة المثلى 
 إلدارة هذه المخاطر.
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 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 مقدمة في إدارة المخاطر -
 أنواع المخاطر -
 قياس المخاطر -
 تقييم المخاطر -
 إستراتيجيات إدارة المخاطر -
 المشتقات المالية في إدارة المخاطر إستخدام -
 إستخدام مبدئي للتنويع والتغطية في إدارة المخاطر -

 

 الهندسة المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمةحول أدوات وتقنيات  أهداف المقرر

المختلفة للنماذج الهندسة المالية. حي  يتم التركيز على إستخدام التقنيات 
 الرياضية لتصميم وتسعيروحماية األوراق المالية والمحافظ.

 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 تعريف ونشأة الهندسة المالية -
 تسعير وتقييم المشتقات المالية -
الشركة تصميم اوراق مالية جديدة غير تقليدية تتناسب مع إحتياجات  -

 او المستثمر
 إستخدام المشتقات إلدارة المخاطر -
 تقدير المخاطر المصاحبة للمحافظ المعقدة           -

 

 السياسات المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية لتطوير التفكير  أهداف المقرر

كما يركز هذا المقرر على تيجي لحل المشكالت المالية الواقعية. ااألستر 
وتقنيات التحليل لحل مشكالت األعمال على  تطبيق النظريات المالية

 الصعيدين المحلي والدولي.
 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية

 التحليل المالي والتخطيط -
 ل العاملإدارة رأس الما -
 تدفقات النقديةالاإلستثمارات الرأسمالية وتحليل  -
 التمويل طويل األجل ونظريات هيكل الرأس المال -
 ستحواذإلندماج واإلا -
 تحليل اإلستثمار -
 المالية الدولية. -

 

 التمويل اإلسالم  اس  الــــمقـــرر
والنظريات يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم المالية اإلسالمية  أهداف المقرر

 والمنتجات المالية اإلسالمية.
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 الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر تشمل التالي: الموضوعات األساسية
 جات المالية اإلسالميةتنظريات التمويل اإلسالمي والمنفي مقدمة  -
دارة البنوك اإلسالمية -  هيكلية وا 
 حوكمة المدسسات المالية اإلسالمية -
 نظريات التعاقدات اإلسالمية -
 الصكوك اإلسالمية -
 أدوات التأمين اإلسالمية )التكافل( -
دارة السيولة في المدسسات المالية اإلسالمية -  مخاطر وا 

 

 

 العالمية الجامعات م  عدد ف  المالية منهجيات: 3-1-4
بالجامعات السعودية وعدد من الجامعات العالمية؛ لمالية ألغراض المقارنة بين منهجيات اقسام ا

عدد من برامج المالية في الجامعات العالمية المرموقة، وقد تم إختيار اعتمدت الدراسة على مراجعة 
خمسا من الجامعات األمريكية وهي: جامعة اوهايو الحكومية، جامعة رتشموند، جامعة إنديانا، 

بنسلفانيا الحكومية. وقد تم إختيار هذه الجامعات بناء على عدة معايير  جامعة الينوي، وأخيرا جامعة
من أهمها: تشابة نظامها األكاديمي مع الجامعات السعودية، السمعة األكاديمية العالية، وتبنيها 

 برامج مالية ذات مقررات لها عالقة مباشرة بالتخصصات ذات صلة مباشرة  باألسواق المالية. 

 العالمية الجامعات ف  المالية بكالوريوس برام  مقررات( 4جدول )  
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 120 124 120 120 121 إجمال  الساعات المعتمدة للبرنام 

 40 36 43 40 42 إجمال  مقررات البرنام 

 6 7 8 8 9 مقررات التخصصعدد 

 14 14 12 14 16 عدد المقررات م  خارج التخصص
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 20 15 23 18 17 مقررات متتلبات الجامعة والكلية

 

 Ohio State Universityجامعة اوهايو الحكومية  -1
العلوم في إدارة األعمال تخصص )مالية(، ويتكون   تمنا جامعة اوهايو الحكومية درجة بكالوريوس

. بمراجعة الملحق ساعة معتمدة 121البرنامج من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 
 ية( كما يلي:( يمكن تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )مال2)

 ساعة( 12مقررات ) 5المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 12مقررات ) 4المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
المقررات االختيارية عامة من داخل أو خارج التخصص: اليوجد عدد محدد من المقررات   -

 ساعة(. 6-17)
ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات  33مقرر ) 13متطلبات الكلية  -

 العالقة بتخصص المالية.
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ساعة( وهي مقررات  62-50مقرر ) 19متطلبات عامة  -

 والطبيعية باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.
 

  Richmond university رتشموندجامعة  -2
العلوم في إدارة األعمال تخصص )مالية(، ويتكون البرنامج   تمنا جامعة رتشموند درجة بكالوريوس

ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن  120خالل أربعة سنوات، ومن من ثمانية فصول دراسية 
مسار اإلستثمار( كما  -تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )مالية

 يلي:

 ساعات( 12مقررات )  4المقررات االجبارية من داخل التخصص:    -
 ساعة( 12مقررات ) 4المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

25 

 
 

 

ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات  42مقرر ) 14متطلبات الكلية  -
 العالقة بتخصص المالية.

ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   51مقرر ) 18متطلبات عامة  -
 باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.

 

 Indiana Universityإنديانا  جامعة -3
العلوم في إدارة األعمال تخصص )مالية(، ويتكون البرنامج   تمنا جامعة إنديانا درجة بكالوريوس

ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن  120نية فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن من ثما
 ( كما يلي:CFAمسار  -تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )مالية

 ساعة( 18مقررات ) 6المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 6رات )مقر  2المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات   36مقرر ) 12متطلبات الكلية  -

 العالقة بتخصص المالية.
ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   60مقرر ) 23متطلبات عامة  -

 ة متخصصة.باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزي
 

 University of Illinoisجامعة الينوي  -4
العلوم المالية، ويتكون البرنامج من ثمانية فصول دراسية   تمنا جامعة الينوي درجة بكالوريوس

ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص منهجية  124خالل أربعة سنوات، ومن 
 ألسواق والمدسسات المالية( كما يلي:برنامج بكالوريوس العلوم المالية )مسار ا

 ساعة( 18مقررات ) 6المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 6مقرر ) 2المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
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ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات   42مقرر ) 14متطلبات الكلية  -
 العالقة بتخصص المالية.

ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   58مقرر ) 15متطلبات عامة  -
 باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.

 

 Penn Stateجامعة بنسلفانيا الحكومية   -5
العلوم في المالية، ويتكون البرنامج من ثمانية   تمنا جامعة بنسلفانيا الحكومية درجة بكالوريوس

تحديد  ( يمكن2بمراجعة الملحق )ساعة معتمدة.  120فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 
 خصائص منهجية برنامج بكالوريوس العلوم المالية كما يلي:

 ساعة( 12مقررات ) 4المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 6مقرر ) 2داخل التخصص:  المقررات االختيارية من -
ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات   42مقرر ) 14متطلبات الكلية  -

 العالقة بتخصص المالية.
ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   60مقرر ) 20متطلبات عامة  -

 تابة ولغة انجليزية متخصصة.باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الك
 استنتاج ما يلي: ( أعاله يمكن4الجدول )بعد االستعراض السابق وبتحليل 

فصول دراسية(  8تبلغ مدة برامج المالية في الجامعات المعيارية أعاله أربعة سنوات )  (1)
وهي مساوية تقريبا لمثيالتها بالجامعات السعودية. ويبلغ متوسط عدد الساعات في 

ساعة وهو أقل من متوسط عدد الساعات في الجامعات  121ت المعيارية الجامعا
 ساعة. 128السعودية البالغ 

مقرر، وهي تقل عن متوسط الجامعات  40متوسط عدد مقررات البرامج االجمالية  (2)
 مقررًا. 44السعودية والبالغ 
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 الجامعات مقررات ، وهو مساوي لمتوسط 8متوسط عدد المقررات من داخل التخصص  (3)
 . السعودية

 

 
 

 
 
 
 
 

 المشتركة ف  برام  المالية ف  الجامعات العالمية ( المقررات5جدول )
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 √ √ √ √ √ بادئ المالية م  1

 √ √ √ √ √ مالية الشركات  2

 √ √ √ اإلستثمارأساسيات  3
O  

 O  O األسوا  والمؤسسات المالية 4
√ √ 

  √ √ المالية الدولية 5
O O 

 √  √ √ O المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار 6

  O  تقيي  األصول 7
  

 √ √ O المشتقات المالية 8
O O 
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 O O  O √   النمذجة المالية 9
   O التمويل واإلستثمار العقاري 10

O O 

 O O O إدارة المخاتر المالية 11
O  

 O  O O O    الهندسة المالية 12

      السياسات المالية 13
  O المالية السلوكية 14

√   
 مقرر إجباري   √ 

 O مقرر إختياري 

الجامعات المعيارية المختارة  تعطي الطالب في تخصص المالية حرية  ( ان5اعاله )يوضا الجدول 
كبيرة في إختيار مواد التخصص حسب المسار الوظيفي الذي يرغب فية الحقا. فمواد التخصص 
اإلجبارية في تخصص المالية التزيد عن اربع مقررات غالبا منها ثال  مشتركة)مبادئ المالية، مالية 

والباقي عبارة عن مواد إختيارية من التخصص على شكل مسارات تكون  الشركات، اإلستثمار( 
حسب رغبة الطالب وميولة العلمية والوظيفيه. من امثلة هذه المسارات: مسار مالية الشركات، مسار 
دارة المخاطر. على الجانب األخر،  اإلستثمار، مسار األسواق المالية والشركات، مسار التأمين وا 

ن مقررات التخصص في الجامعات السعودية على شكل مواد إجبارية. كذلك من نجد ان الكثير م
المالحظ أن الجامعات العالمية بدأت تقدم مقررات أخرى مهمة ألنشطة السوق المالية والجهات 
الخاضعة لها ال تقدم بمنهجيات الجامعات السعودية مثل مادة المالية السلوكية، والتي تعد مادة 

ختيارية في جامعة اوهايو الحكومية. إجبارية في جامع  ة إنديانا وا 
 

 

 برام  المحاسبة: 3-2
 المهنيـــة المعرفـــة مـــن مســـتوى بـــأعلى الخـــريجين تزويـــد الـــي المحاســـبة فـــي األكاديميـــة البـــرامج تســـعي

 التي التحديات مواجهة من تمكنهم أخالقية بقيم يتمتعوا لكي المتنوعة، والمهارات والقدرات واألكاديمية
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 المحاســـبة خـــريج إعـــداد فـــي البـــرامج لتلـــك األساســـي الهـــدف ويتمثـــل. المتغيـــرة األعمـــال بيئـــة تفرضـــها
 تدريسـية بـرامج تقـديم خـالل مـن وذلـك والعـالمي، المحلي العمل سوق في ينافس يجعله تأهيالً  المدهل
 .االعمال بيئة في الديناميكية التغيرات الحسبان في تأخذ والتي عالية جودة وذات متطورة

ويعتبر تخصص المحاسبة من التخصصات التي ال غنـى عنهـا فـي القطـاعين العـام والخـاص. حيـ  
ان التقــــدم المســــتمر فــــي قطــــاع المــــال واألعمــــال والمحاســــبة إضــــافة إلــــى التقــــدم الحاصــــل فــــي تقنيــــة 

ة، أنشـــأ المعلومـــات المحاســـبية الـــذي تشـــهده األســـواق الماليـــة فـــي المملكـــة والتطـــورات الماليـــة العالميـــ
الحاجــة المتزايــدة لخــريجين مــزودين بمعــارف ومهــارات العلــوم الماليــة والمحاســبية. حيــ  يــوفر برنــامج 
المحاسبة الخلفية الضرورية للوظـائف التـي يمكـن شـغلها فـي تلـك القطاعـات وفـي الهيئـات الحكوميـة. 

إلداريــــة وتقــــدير وتتضــــمن فــــرص العمــــل مجــــاالت المحاســــبة العامــــة اإلقليميــــة والدوليــــة والمحاســــبة ا
الضــرائب والتحليــل المــالي والتــدقيق والرقابــة فضــاًل عــن الوصــول إلــى منصــب المــدير المــالي. أضــف 

 إلى ذلك، أن العديد من المديرين التنفيذيين يلزم أن يكون لديهم خلفيات بتخصص المحاسبة.
 

لدراســة )ســتة ( عــدد المقــررات المعتمــدة لتخصــص المحاســبة فــي الجامعــات محــل ا6يوضــا الجــدول )
ـــة، وأربعـــة أهليـــة(التي تقـــدم هـــذا التخصـــص، كمـــا يوضـــا الجـــدول عـــدد الســـاعات االجماليـــة  حكومي

 للبرنامج بكل جامعة. 
 
 46يبلـــغ متوســـط عـــدد المقـــررات االجماليـــة لبـــرامج المحاســـبة بالجامعـــات الســـتة الحكوميـــة نحـــو  -

 بن محمد معة االمام اإلماممقررًا؛ باختالف ملحوظ بين أعلى جامعة في عدد المقررات وهي جا
جامعـة الملـك فهـد مقررًا( وأقل جامعة في عدد المقررات وهي جامعة  49اإلسالمية )نحو  سعود

علـى الـرغم ان عـدد السـاعات المعتمـدة ل خيـرة تفـوق األولـى  (مقـرراً  44 نحو) للبترول والمعادن
بنحو ثال  ساعات فقـط. ويرجـع ذلـك الـي الزيـادة الكبيـرة فـي المقـررات اإلسـالمية جامعـة االمـام 

 اإلسالمية ذات الساعات المعتمدة التي تتراوح بين ساعة وساعتين. سعود بن محمد اإلمام
 

 الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس ف  المحاسبة( عدد مقررات البرنام  6جدول )
عدد عدد إجمال  عدد العلو  عدد مقررات ات م  مقرر عدد ال 
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 داخل التخصص
 

مقررات  الدارية
متتلبات 
 (4)الجامعة

 مقررات
 البرنام 

ساعات 
 البرنام 

ساعات 
البرنام  
 الساب 

 2011 (3)أخرى (2)مرتبتة اختياري اجباري

 145 136 45 15 9-6 12-6 (1)5-2 13 الملك سعودجامعة 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن
10 1-2 4 12 17 44 127 146 

 128 134 48 14 16 3 7-4 11 جامعة الملك عبد العزيز
جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية 
18 - 6 13 12 49 126 132 

 128 129 45 6 15 5 - 19 جامعة القصيم
جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن
23 0-2 6-8 3-6 8 46 132 132 

 135 135 47 10 18 5 - 14 جامعة األمير سلطان
جامعة االعمال 

 والتكنولوجيا
10 2-3 4 16 10 43 131 131 

 125 128 48 20 14 5 4-2 7 جامعة األمير محمد بن فهد
 125 126 40 16 16-11 7-3 2-0 8 جامعة الفيصل

 ( المدى في بعض الخانات يوضا وجود حرية للطلبة في اختيار مقررات من داخل أو خارج التخصص.1)

 الدراسة: اقتصاد، مالية، قانون.  تشملها التي التخصصات من المقررات المقررات المرتبطة هي( 2)

 الدراسة: مثل إدارة االعمال والتسويق.  لم تشملها األخرى التي التخصصات من المقررات المقررات األخرى هي( 3)

 واللياقة، وريادة االتصال، والصحة الحاسب، ومهارات اإلنجليزية، والرياضيات، ومهارات اللغة :متطلبات الجامعة( 4)

 اإلسالمية. األعمال، والثقافة

 
 ( النتائج التالية:6ويظهر تحليل الجدول )

ال يختلـــف متوســـط عـــدد المقـــررات االجماليـــة لبـــرامج المحاســـبة بالجامعـــات األربعـــة االهليـــة عـــن  -
مقــــررًا(، علــــى الــــرغم مــــن انخفــــاض عــــدد  45متوســــط عــــدد المقــــررات بالجامعــــات الحكوميــــة ) 
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ـــغ  ـــة محـــل الدراســـة والتـــي تبل مقـــررات فقـــط  7المقـــررات المحاســـبية فـــي معظـــم الجامعـــات االهلي
 األمير محمد بن فهد باإلضافة الى مقررين اختيارين. اجبارية في جامعة 

بكـالوريوس فـي  درجـة علـى للحصـول الطالـب يدرسـها التـي اإلجماليـة الساعات عدد يبلغ متوسط -
مســتويات دراســية؛  بــين ثمانيــة موزعــة ســاعة 131نحــو  المحاســبة بالجامعــات الســتة الحكوميــة

الملـك سـعود )نحـو  لمعتمـدة وهـي جامعـةباختالف ملحوظ بين أعلـى جامعـة فـي عـدد السـاعات ا
 ســـعود بـــن محمـــد المعتمـــدة وهـــي جامعـــة اإلمـــام ســـاعة( وأقـــل جامعـــة فـــي عـــدد الســـاعات 136

 .(ساعة 126 نحو) اإلسالمية
بكـالوريوس فـي  درجـة علـى للحصـول الطالـب يدرسـها التـي اإلجماليـة الساعات عدد يبلغ متوسط -

مســـتويات دراســـية؛  بـــين ثمانيـــة موزعـــة ســـاعة 130المحاســـبة بالجامعـــات األربعـــة االهليـــة نحـــو 
األمير سلطان )نحو  باختالف ملحوظ بين أعلى جامعة في عدد الساعات المعتمدة وهي جامعة

 .(ساعة 126 نحو) المعتمدة وهي جامعة الفيصل ساعة( وأقل جامعة في عدد الساعات 135
 اسبة بالجامعات الستة الحكوميةالمحيبلغ متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج  -

المحاســـــبة يبلـــــغ متوســـــط عـــــدد المقـــــررات االجباريـــــة فـــــي التخصـــــص لبـــــرامج  مقـــــررًا، 16نحـــــو 
ـــة  رات فقـــط، ممـــا يشـــير الـــى انخفـــاض عـــدد المقـــررات مقـــر  10نحـــو بالجامعـــات األربعـــة االهلي

 االجبارية في التخصص لبرامج المحاسبة التي تطبقها الجامعات االهلية. 
ـــغ م - ـــرامج اقتصـــادتوســـط عـــدد المقـــررات المرتبطـــة )يبل ـــانون( فـــي ب ـــة، ق  5نحـــو  المحاســـبة، مالي

 مقررات، كما يسما للطالب باالختيار بينها وبين مقررات التخصص في تلك البرامج.
نحــو  المحاســبةيبلــغ متوســط عــدد المقــررات االخــرى )إدارة االعمــال والتســويق....الخ( فــي بــرامج  -

 5واضحة بين أقل عدد من هذه المقررات في جامعة الملك سعود )نحـو ، وباختالفات مقرراً  12
؛ والتــي يصــل عــددها إلــى  األميــر ســلطانفقــط( وأكبــر عــدد مــن تلــك المقــررات بجامعــة  مقــررات
 مقرر. 18نحو 

يبلغ متوسط عدد مقررات متطلبات الجامعة )اللغـة اإلنجليزيـة، والرياضـيات، ومهـارات الحاسـب،  -
وباختالفات واضحة بين أقـل عـدد ، مقرراً  13 والثقافة اإلسالمية...الخ( نحوومهارات االتصال، 

فقـــط( وأكبـــر عـــدد مـــن تلـــك المقـــررات  مقـــررات 6)نحـــو  القصـــيممـــن هـــذه المقـــررات فـــي جامعـــة 
 مقرر. 20والتي يصل عددها إلى نحو  األمير محمد بن فهد؛بجامعة 
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  2011 دراسة ف  بسابقتها المحاسبة منهجيات : مقارنة3-2-1
 

أن العديد من الجامعات قامت بتخفيض عدد الساعات الالزمة لبرامج المحاسبة حي  يالحظ  -1
ساعة )في دراسة  145قامت جامعة الملك سعود بتخفيض عدد ساعات البرنامج من 

ساعة في الوقت الحالي، كما خفضت جامعة الملك فهد للبترول  136( الى 2011
ساعة فقط في الوقت الحالي. اما  127ساعة إلى  146ن والمعادن عدد ساعات البرنامج م

 126ساعة الى  132جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية فقد تم تخفيض البرنامج من 
ساعة. وقد أثر هذا الخفض على المقررات من داخل وخارج التخصص، فعلي سبيل المثال 

 نجد ان: 
 48ررات االجمالية للبرنامج من بالنسبة لجامعة الملك سعود فقد انخفض عدد المق -

مقرر، ومع ذلك زاد عدد المقررات االجبارية في تخصص المحاسبة  45مقرر الى 
مقرر حي  تحول كل من مقرر نظم المعلومات  12مقرر بداًل من  13الى 

المحاسبية ومقرر رقابة ومراجعة داخلية من كونهما مقررات اختيارية ليصبحا 
تحول مقرر محاسبة المنشآت المتخصصة ليصبا مقرر  مقررات اجبارية في مقابل

 اختياري.
بالنسبة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فلم تتأثر عدد المقررات المحاسبية  -

بتخفيض ساعات البرنامج سوى استبدال مقرر المحاسبة اإلدارية بمقرر جديد لم 
 يكن موجود من قبل وهو محاسبة الزكاة وضريبة االعمال.

بالنسبة لجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية فقد انخفض عدد المقررات  -
مقرر، ومع ذلك فقد تم زيادة عدد المقررات  49مقرر الى  55االجمالية من 
مقرر، في مقابل تخفيض المقررات األخرى من  18مقرر الى  17المحاسبة من 

 خارج التخصص.
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وقد جاءت هذه التغيرات في الجامعات السابقة تلبية لمتطلبات االعتماد األكاديمي سواء     
الوطني أو الدولي، حي  تمت مراجعة كثير من البرامج االكاديمية، وتم تعديلها من خالل 
ضافة مواد أخرى. وقد حصل عدد كبير من برامج المحاسبة في الفترة  حذف بعض المواد وا 

 شهادة االعتماد األكاديمي الدولي والمحلي.األخيرة على 

هناك جامعتان لم تقوما باي تعديل جوهري على برامج المحاسبة منذ الدراسة السابقة  -2
 ( وهما: جامعة األمير سلطان، وجامعة االعمال والتكنولوجيا.2011)

دد هناك عدد من الجامعات قامت بتعديالت على برامج المحاسبة مما أدى الى زيادة في ع -3
 الساعات الالزمة للبرنامج، وهي:

ساعة )في 128جامعة الملك عبد العزيز: زادت عدد ساعات برنامج المحاسبة من  -
ساعة في الوقت الحالي، فقد زادت عدد المقررات  134( الى 2011دراسة 

مقرر، وبالرغم من ذلك فقد انخفضت  48مقرر الى  46االجمالية للبرنامج من 
مقرر فقط، وأصبحت بقية المقررات  11مقرر الى  17رية من عدد المقررات االجبا

 اختيارية. 
هناك ثال  جامعات قامت بتعديالت بسيطة جدا على عدد الساعات الالزمة لبرامج  -

المحاسبة، وهي: جامعة القصيم وجامعة الفيصل )زيادة ساعة واحدة للبرنامج(، 
لبرنامج الحالي مقارنة وجامعة األمير محمد بن فهد )زيادة عدد ثال  ساعات ل

 بالبرنامج القديم(.
بالنسبة لجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن فلم يكن هناك تغير في عدد ساعات برنامج  -4

 19المحاسبة، ومع ذلك تم تعديل البرنامج من خالل زيادة مقررات المحاسبة االجبارية من 
 الوقت الحالي وهي:مقرر من خالل إضافة أربعة مقررات هامة في  23مقرر الى 

 .محاسبة شركات األشخاص واألموال 
 .محاسبة المصارف وشركات التأمين اإلسالمية 
 ( 2مراجعة.) 
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 .مشكالت محاسبية معاصرة 
مع إضافة مقرر اختياري بعنوان المعايير الدولية للتقارير الدولية، ويعتبر من المقررات 

المملكة الى تطبيق المعايير الهامة في الوقت الحاضر وخاصة مع تحول الشركات في 
 (.IFRSالدولية للتقرير المالي)

مما سبق، يتضا ان معظم برامج اقسام المحاسبة في الجامعات المختارة تتجه نحو المزيد 
من التركيز على مقررات تخصص المحاسبة، مع انتقاء المقررات األخرى من التخصصات 

صصات األخرى بما يخدم خريجي قسم ذات الصلة )المالية واالقتصاد والقانون( والتخ
المحاسبة من الناحية االكاديمية والوظيفية، وبما يتوافق ايضًا مع المعايير االكاديمية 

 العالمية.
 
 .األساسية المشتركةمحاسبة : حصر مقررات ال3-2-2

 ( النتائج التالية:7يظهر تحليل الجدول )
الحكومية والجامعات االربعة االهلية السابقة في  الجامعات الستة في المحاسبة اشتراك برامج -

 مقررات فقط من مقررات المحاسبة األساسية في التخصص.  7
 واألهلية الحكومية الجامعات ف  المحاسبة برام  ف  المشتركة المقررات( 7جدول )
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المحاسبة والتقرير مبادئ   1
 المال 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

التكاليف والمحاسبة  مبادئ 2
 الدارية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (1المحاسبة المتوستة )  3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (2المحاسبة المتوستة ) 4

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ المحاسبة المتقدمة 5

 √  √ √ √ √ √  √ √ المحاسبة ع  الزكاة والضريبة 6

 √    √ √ √   √ تحليل التقارير المالية 7

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ محاسبة إدارية متقدمة 8

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ المراجعة وخدمات التأكيد 9

  √  √ √ √ √ √ √ √    نظ  المعلومات المحاسبية 10

     √ √ √   √    الرقابة والمراجعة الداخلية 11

المحاسبة الحكومية  12
 والمنظمات غير الهادفة للربح

√  √ √ √ √ √  √  

المحاسبة ف  المنشأت  13
    المتخصصة 

√  √ √ √ √     

 √ √ √ √  √    تتبيقات محاسبية بالحاسوب 14
    

  √   المحاسبة الدولية 15
√ √ √ 

 √  

 
 

تشترك أربعة جامعات حكومية )جامعة الملك سعود، جامعة االمام محمد بن سعود  -
االميرة نورة بنت عبد الرحمن( في تدريس جميع مقررات اإلسالمية، جامعة القصيم، وجامعة 

المحاسبة األساسية في التخصص باستثناء مقرر المحاسبة الدولية في جامعة الملك سعود 
 12وجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية. بينما تقوم جامعة الملك عبد العزيز بتدريس 

مقررات فقط من  9والمعادن بتدريس  مقرر فقط، في حين تقوم جامعة الملك فهد للبترول
 مقررات المحاسبة األساسية في التخصص.

مقررات فقط من مقررات المحاسبة  9في المتوسط تقوم الجامعات االربعة االهلية بتدريس  -
وباختالفات واضحة بين أقل عدد من هذه المقررات في جامعة األساسية في التخصص، 

األمير فقط( وأكبر عدد من تلك المقررات بجامعة  تمقررا 8)نحو  االعمال والتكنولوجيا
 مقرر. 11؛ والتي يصل عددها إلى نحو  سلطان
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 العزيز عبد الملك جامعةيالحظ عدم تدريس مقررات مهمة النشطة الهيئة في جامعتي  -

 التقارير تحليل مقرري، و والضريبة الزكاة عن المحاسبةمثل: فهد  بن محمد األمير جامعةو
 للبترول فهد الملك جامعةفي خمس جامعات هي  الداخلية والمراجعة الرقابةومقرر  المالية

 والتكنولوجيا األعمال جامعةو  سلطان األمير جامعةو  العزيز عبد الملك جامعةو  والمعادن
 . فهد بن محمد األمير جامعةو 
 
 

  األساسية المحاسبة لمقررات المختصر التوصيف: 3-2-3
 

 مبادئ المحاسبة والتقرير المال  اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعلم المحاسبة مع التركيز على النظام  أهداف المقرر

عداد التقارير المالية في  جراءات المحاسبة المالية وا  المحاسبي وأسس وا 
المنشآت الفردية الخدمية والتجارية، باإلضافة إلى التعريف بمبادئ تحليل 

 المالية.التقارير 
 المحاسبة في الحياة العملية - الموضوعات األساسية

 عملية التسجيل المحاسبي -
 التسويات المحاسبية -
 إكمال الدورة المحاسبية -
 المحاسبة المنشأت التجارية -
 المعالجة المحاسبية للمخزون -
 نظم المعلومات المحاسبية -
 النقدية والرقابة الداخلية  -
 القبضالمحاسبة عن المدينين وأوراق  -
 األصول الثابتة، المصادر الطبيعية واألصول غير الملموسة  -
 االلتزامات قصيرة األجل والمحاسبة عن المدفوعات -

 
 مبادئ التكاليف والمحاسبة الدارية اس  الــــمقـــرر
التعريف بمبادئ محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية  إلىيهدف هذا المقرر  أهداف المقرر

الدور الذي تلعبه معلومات التكاليف والمحاسبة اإلدارية في  علىبالتركيز 
وتحليل العالقة بين التكلفة  تبويبها،بيئة األعمال، ومفاهيم التكاليف وأسس 

وكيفية إعداد قوائم التكاليف ألغراض القياس واتخاذ القرار،  والربا،والحجم 
اس التكلفة ومعالجة مشاكل قي المباشرة،وكيفية تخصيص التكاليف غير 

 المتعلقة بكل من األوامر اإلنتاجية والعقود والمقاوالت والمراحل اإلنتاجية.
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ماهية المحاسبة اإلدارية وعالقتها بكل من محاسبة التكاليف والمحاسبة  - الموضوعات األساسية
 المالية . 

 المحاسبة اإلدارية. و  في محاسبة التكاليف  المفاهيم األساسية -
 .القرارات واتخاذ المالئمةالتكاليف و  التكاليفعناصر سلوك دراسة  -
 تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربا وتطبيقاتها. -
 في نظم اإلنتاج المختلفة. تحديد تكلفة المنتجة و دورة حساب التكلف -
 ات التشغيلية وأهدافها وكيفية إعدادها المفاهيم األساسية إلعداد الموازن -
 ات  الرأسمالية وأهدافها وكيفية إعدادهاإلعداد الموازنالمفاهيم األساسية  -

 
 (1المحاسبة المتوستة ) اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف باإلطار الفكري للمحاسبة المالية وتعميق  أهداف المقرر

الفهم للمشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس وعرض األصول واإلفصاح عنها في 
المالية في ضوء المعايير المحاسبية المقبولة والمعتمدة في المملكة التقارير 

 العربية السعودية.
 المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية. - الموضوعات األساسية

 اإلطار الفكري للتقارير المالية.   -
 نظام المعلومات المحاسبي. -
 قائمة الدخل والمعلومات ذات العالقة. -
 قائمة التدفقات النقدية.قائمة المركز المالي و  -
 النقدية والمدينون. -
 بالتكلفة التاريخية. -تقويم المخزون السلعي -
 مداخل التقييم األخرى.  -المخزون السلعي -
 األصول الثابتة: امتالكها واالستغناء عنها. -
 استهالك األصول الثابتة واستنفاد الموارد الطبيعية. -
 األصول غير الملموسة. -
 والخصوم غير المتداولة.الخصوم المتداولة  -

 

 (2المحاسبة المتوستة ) اس  الــــمقـــرر
يهدف المقرر إلى التعريف بأسس قياس وعرض واإلفصاح عن االلتزامات  أهداف المقرر

وحقوق الملكية، بصفة خاصة في شركات األموال، باإلضافة إلى بعض 
المحاسبية الموضوعات المحاسبية ذات الطبيعة الخاصة مثل التغيرات 

وتصحيا األخطاء، والمعالجة المحاسبية لحاالت خاصة لالعتراف باإليراد، 
 وقائمة التدفقات النقدية.

 محاسبة شركات التضــــــــــــــــامن . - الموضوعات األساسية
 تجزة.تكويــــــــــن رأس المـــــــــــــــــال واألرباح المح –شــــــــــــركات المســــــــــاهمة  -
 األوراق المالية المخفضــة وربحيــــة السهـــــــــــم. -
 المحاسبة عن االستثمارات. -
 المحاسبة عن االيراد. -
 المحاسبة عن معاشات منافع التقاعد. -
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 المحاسبة عن عقود االيجار. -
 المحاسبة عن التغيرات واألخطاء المحاسبية.  -
 قائمة التدفقات النقدية. -
 التقارير المالية.العرض واالفصاح في  -

 

 المحاسبة المتقدمة اس  الــــمقـــرر
 يسعى هذا المقرر إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها في اآلتي: أهداف المقرر

التعررررف علرررى المعرررايير المحالررروية المحليرررة تالدتليرررة التررري تتعلرررق  ا  رررما   .1

 الشركات.

التولر  فرري  جرش الشرركات عررن معالجرة المشراكا المحالروية الترري ترتور  علرى  .2

طريررق اد رردما  فرري شت مرر  ىررركة شسرررة  شت السرريارم علررى ىررركة  ا مررة   

  اإلضافة إلى  عض الموضوعات المتقدمة األسرة.

القرردرم علررى فهررش تمعالجررة المعررامطت الترري ترارروا  ررين الشررركات القا  ررة  .3

 تالتا عة لها   تعلى إعداد الويا ات المالية المو دم.

الترري تتعلررق  الويا ررات الماليررة تفسررير م الاالررع علررى الررتخدا  تتحسررين  رردر .4

 . الشركات المتعددم الجرسيات
 المحاسبة عن االستثمارات. - الموضوعات األساسية

 القوائم المالية الموحدة.  -
 في الفترات التالية لالنضمام. --القوائم المالية الموحدة  -
 ملك.القوائم المالية الموحدة في ظل تفاوت نسبة الت -
القوائم المالية الموحدة في ظل العمليات المقابلة بين شركات المجموعة  -

 )الشركة القابضة والشركات التابعة لها(.
المحاسبة عن الكيانات الخاصة ، الديون المقابلة بين الشركات،  -

 التدفقات النقدية الموحدة، وقضايا أخرى.
 والضرائب على الدخل.أنماط الملكية  --القوائم المالية الموحدة  -
 التقارير المالية الدورية والقطاعية. -
 المحاسبة القانونية إلعادة التنظيم والتصفية. -

 

 المحاسبة ع  الزكاة والضريبة اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى توضيا المفاهيم األساسية للزكاة والمحاسبية الضريبية  أهداف المقرر

عداد التقارير الزكوية والضريبية وفقًا لنظام جباية الزكاة ونظام ضريبة  وا 
الدخل في المملكة واإللمام بعناصر الدخل الخاضعة والمعفاة والمصروفات 

 الواجبة الحسم.
 اإلطار الفكري للزكاة والضريبة  - الموضوعات األساسية

 نظام ضريبة الدخل  -
 نظام الزكاة  -
 الضريبة االنتقائية  -
 ضريبة القيمة المضافة  -
 هيئة العامة للزكاة والدخل ال -
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 األنظمة واللوائا والقرارات والمراسيم ذات الصلة -
 

 تحليل التقارير المالية اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطالب باألسس النظرية والتطبيقية  أهداف المقرر

ألساليب تحليل التقارير المالية وكذلك أساليب التنبد المالي ولتقييم المنشآت. 
باإلضافة إلى تناول االستخدامات العديدة للتحليل األساسي مع التركيز على 

اذ القرارات، وخاصة تلك تحليل الربحية، ودور التحليل المالي في عمليات اتخ
 واالندماج. االئتمان،المتعلقة باالستثمار في األوراق المالية، ومنا 

نظرة عامة عن تحليل التقارير المالية )طبيعة ومراحل تحليل التقارير  - الموضوعات األساسية
 المالية ، جودة التقارير المالية (.

، الدخل ، التدفقات تحليل القوائم المالية األساسية ) المركز المالي  -
 النقدية ، التغير في حقوق الملكية(.

تحليل المقومات األساسية لتقييم األداء المالي للشركة ) السيولة ،  -
 المالءة ، الربحية ، الكفاءة ، النمو ، المدشرات السوقية ، المخاطر (.

 التحليل المالي المستقبلي ) تحليل التنبد المالي ، تحليل تقييم األسهم (. -
 

 محاسبة إدارية متقدمة اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلي تعميق الفهم بأسس ونظم المحاسبة اإلدارية واستخدام  أهداف المقرر

البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التشغيلية والرأسمالية ، 
اإلدارية ، و حي  يتم التركيز على عرض المداخل المختلفة لدراسة المحاسبة 

إعداد الموازنات التقديرية ، وكيفية قياس وتحليل االنحرافات باستخدام كل من 
نظام الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية ، وكيفية تقويم المقترحات 
االستثمارية، وكيفية تقويم األداء باستخدام المقاييس المالية والتشغيلية ، 

لية ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات وكيفية تسعير التحويالت الداخ
 المحاسبية في ترشيد عملية اتخاذ القرارات اإلدارية.

طار المحاسبة اإلدارية في بيئة االعمال الحديثة.  - الموضوعات األساسية  طبيعة وا 
 التكاليف المالئمة واتخاذ القرارات. -
 تسعير المنتجات النهائية والخدمات. -
 اس األنشطة.نظام التكاليف على أس -
 نظام تكاليف المراحل. -
 التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات -
 محاسبة المسئولية وتقييم األداء. -
 الالمركزية وتسعير التحويالت الداخلية. -
 قياس األداء والمكافآت واعتبارات تعدد الجنسية . -

 

 المراجعة وخدمات التأكيد اس  الــــمقـــرر
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المقرر إلى التعريف بالجوانب النظرية واإلجرائية لعملية مراجعة يهدف هذا  أهداف المقرر
القوائم المالية والتقرير عن عدالة العرض واإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة 
والمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى التعريف 

 الئها.بخدمات التأكيد التي نقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لعم
وسلوك مهنة المحاسبة  وآدابدراسة اإلطار النظري للمراجعة الحيادية  - الموضوعات األساسية

 والمراجعة القانونية 
 المراجع القانونية اتمسئولي -
 .عرض لمعايير المراجعة المتعارف عليها  -
مهام ووظائف وطرق أداء المراجعة الحيادية على ضوء معايير   -

 .لعمل الميدانيلالمراجعة 
في فحص نظم الرقابة  الكمبيوتر والعينات اإلحصائية استخدامات -

للعمليات و التحقق من  المراجعة األساسية اختباراتالداخلية وأداء 
  األرصدة .

 نظام الرقابة الداخلي  حصتقييم و فساليب التطبيقات الميداني أل -
لدى أرصدة القوائم المالية  التحقق منجراءات فحص العمليات و إ -

 العميل. 
تقارير المراجعة و تقارير التأكيدات والخدمات األخرى المقدمة عادة   -

 بواسطة مكاتب المحاسبة و المراجعة 
استعراض للمعيار السعودي الذي يحكم تقديم تلك الخدمات بخالف  -

 خدمة المراجعة. 
آليات الرقابة النوعية المطبقة في مكاتب المحاسبة و المراجعة والمعيار  -

سعودي للرقابة النوعية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين ال
 . القانونيين

 

 نظ  المعلومات المحاسبية اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بماهية نظم المعلومات المحاسبية من حي   أهداف المقرر

وتشغيلها وتقييمها تعريفها، وأهميتها، وأنواعها، ومكوناتها، وكيفية تصميمها 
وتطويرها، وقواعد البيانات الخاصة بها، وعالقتها بتكنولوجيا المعلومات، 

جراءات الرقابة المالئمة الخاصة بها.  وا 
 اإلطار العام لنظم المعلومات المحاسبية . - الموضوعات األساسية

 النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي . -
 الرقابة الداخلية المحاسبية  . -
تخطيط وتحليل وتصميم وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية )دورة حياة  -

 النظم( .
 الخطوات التفصيلية لنظم المعلومات المحاسبية. -
 (ERP, REAالتطبيقات اآللية لنظم المعلومات المحاسبية )  -
 مراجعة نظم المعلومات المحاسبية. -
 نظم الرقابة واألمن والحماية لنظم المعلومات المحاسبية. -
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   الرقابة والمراجعة الداخلية  اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بنظم الرقابة الداخلية )اليدوية واآللية( وكيفية  أهداف المقرر

تصميمها وتقيمها كما يهدف المقرر إلى التعريف بالجوانب النظرية واإلجرائية 
المراجعة الداخلية وقواعد للمراجعة الداخلية، وذلك من خالل دراسة معايير 

 سلوك وآداب المهنة.
مدخل إلى المراجعة الداخلية، اإلطار العام للممارسات المهنية ودليل  - الموضوعات األساسية

 إرشادات المهنة.
 الحوكمة، إدارة المخاطر، عمليات ومخاطر األعمال. -
المعلومات، المخاطر والرقابة  االرقابة الداخلية، مخاطر ورقابة تكنولوجي -

 المتعلقة بالغش.
إدارة وظيفة المراجعة الداخلية، أدلة المراجعة وأوراق اعمل، عينات  -

 المراجعة.
عمليات تنفيذ المهام، المهام المتعلقة بالتوكيد، توصيل النتائج  -

 واإلجراءات الالحقة، المهام االستشارية.
 

 والمنظمات غير الهادفة للربح المحاسبة الحكومية اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف  مفاهيش المحالوة تالتقارير المالية تفقا لرظرية  أهداف المقرر

األموال في الو دات الحكومية تالمرظمات غير الهادفة للر ح تالرظا  المحالوي في 

 الو دات الحكومية.
 الحكوميةاالطار العام للمحاسبة  - الموضوعات األساسية

 الدورة المستندية في الوحدات الحكومية -
 التسجيل المحاسبي لتحصيل االيرادات الحكومية -
 التسجيل المحاسبي لسداد النفقات الحكومية -
التسجيل المحاسبي للعمليات المرتبطة باالمانات والحسابات الجارية  -

 الحكومية.
 الدفاتر والتقارير المالية الحكومية -
 القطاع الحكوميالرقابة المالية في  -
 النظام المحاسبي في المنشآت غير الهادفة للربا -

 

    المحاسبة ف  المنشآت المتخصصة اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التعريف  ألس  ياس تعرض تاإلفصاح عن المعلومات  أهداف المقرر

السعودية  المحالوية في  عض المرشآت ذات الاويعة الخاصة في  يئة األعمال 

تمرها الوروك التجارية تىركات التأمين تىركات إ تا  الوترتل تالمرشآت العقارية 

 .تالمرشآت الفرد ية
 يحتوا المقرر على شر   موضوعات ر يسية كتالي:  الموضوعات األساسية

محالوة الوروك ت المصارف تتشما مواضي  مثا:  األ ظمة الوركية في  -

المملكة العر ية السعودية  اتفا يات  ازل الدتلية لأل شاة الوركية  ش ظمة 

المحالوة في الوروك التجارية تإعداد التقارير المالية. كما يغاي  عض 
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ي المصارف المواضي  المتعلقة  المعالجات المحالوية للعمليات المالية ف

 اإللطمية. 

محالوة ىركات التأمين تتشما مواضي  مثا : طويعة ش شاة التأمين   -

تسصا ص األ ظمة المحالوية في ىركات التامين  عمليات التأمين الر يسية  

عمليات إعادم التأمين  اد تياطيات في ىركات التأمين  ت التثمارات 

 لمالية في ىركات التأمين.    ىركات التأمين  إضافة إلى إعداد التقارير ا

المحالوة عن الجمعيات الخيرية ت الروادا غير الهادفة لتحقيق ر ح تتشما   -

مواضي  مثا : المعالجة المحالوية للعمليات المالية في الجمعيات الخيرية ت 

الروادا الرياضية  إعداد التقارير المالية في الجمعيات الخيرية ت الروادا 

ادفة لتحقيق ر ح كقا مة المقووضات ت المدفوعات الرقدية ت الرياضية غير اله

  ا مة اإليرادات ت المصرتفات  ت الميزا ية في  هاية الفترم المالية.  

 وكمة الشركات تتشما مواضي  مثا: مفاهيش ت موادئ  وكمة الشركات    -

دتر آليات  وكمة الشركات في دعش اإلفصاح تالشفافية  مطمح د حة 

   شركات السعودية الصادرم  من الهيئة لوق المال السعودية. وكمة ال
 

 تتبيقات محاسبية بالحاسوب اس  الــــمقـــرر
يهدف هذا المقرر إلى التدريب على بعض المهارات األساسية في الحاسب  أهداف المقرر

اآللي والتي تعتبر ضرورية عند ممارسة المحاسبة في الواقع العملي، حي  
يركز المقرر على الجوانب العملية لتطبيقات الحاسب سواء كانت حزم 

ت تطبيقات يمكن االستفادة منها بما يسهل علي المحاسب عمله في المنشآ
التجارية، أو برامج محاسبية متكاملة. ويسعى هذا المقرر إلى تحقيق مجموعة 

  -من األهداف الفرعية يمكن تلخيصها في اآلتي:
 تزتيد الاالع  المعرفة المرتواة  ور امج مايكرتلوف   . .5

 ترمية مهارم التخدا  الحالع في المجادت المحالوية المتعددم. .6

 رررامج محالرروية ساصررة  الررتخدا  ا ررد لغررات ترميررة مهررارم الاالررع فرري تصررميش  .7

 الورمجة الحديثة . 

ترميررة مهررارم الاالررع فرري الررتخدا  ىرروكة المعلومررات العالميررة   اد تر رر    فرري  .8

 المجال المحالوي

ترمية مهارات الاالع في التخدا   رامج اكسيا +  يرت  تررا + كويرو  روكس  .9

 + لماك.
 مقدمة برنامج ميكروسوفت اكسل  - الموضوعات األساسية

 حساب استهالك االصول الثابتة بالطرق المحاسبية المختلفة -
 حساب مخصص الديون المشكوك  -
 تقويم المخزون بالطرق المحاسبية المختلفة -
 دمج البيانات والتقارير المحاسبية -
 اعداد القوائم المالية -
 اعداد قوائم التكاليف -
 تخصيص التكاليف -
 ستخدام دالة االستهداف و دالة امر الحلولتحليل التعادل بإ -
 اعداد الموازنات التخطيطية  -



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

43 

 
 

 

 
    المحاسبة الدولية اس  الــــمقـــرر
  -يسعى هذا المقرر إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها في اآلتي: أهداف المقرر

الررتعراض وهررود المرظمررات المحالرروية المهريررة تالهيئررات الحكوميررة فرري مجررال  .1

 تض  معايير محالوية دتلية لتحقيق التوافق المحالوي الدتلي.

تالسعودية  ت الدتلية األمريكيةالمعايير  التعرف على ادستطفات الجوهرية  ين .2

 .هذه الخطفات ترتج التي العواما درالةتالتعرف ت

تررراتل شهررش المشرراكا المحالرروية المعاصرررم الترري تواوههررا الشررركات الدتليررة ت  .3

دم الجرسية تا عكالاتها على تظا ف القيراس تاإلفصراح المحالروي ىركات متعد

 للتقارير المالية.

تعميق  درات الاالع على  راءم تتفسير القوا ش الماليرة  رين الشرركات المتعرددم  .4

 مختلفة.  محالوية الجرسيات تالمعدم تفقا لمعايير
الدولية ، ومقارنتها مع المعايير معايير التقارير المالية  دراسة وتحليل - الموضوعات األساسية

 . والسعودية األمريكية
استعراض جهود المنظمات و  التوافق المحاسبي الدولي دراسة -

 هالمهنية والهيئات الحكومية لتحقيق المحاسبية
 أهم المشاكل المحاسبية المعاصرة التي تواجهها  دراسة وكيفية معالجة -
ئم المالية اترجمة القو مثل  الشركات الدولية و شركات متعددة الجنسية -

المحاسبة عن األجنبية و صرف العمالت  لمخاطر أسعاروالتحوط 
 .التغيرات في األسعار

 

 

 

 العالمية الجامعات م  عدد ف  المحاسبة منهجيات: 3-2-4
بالجامعات السعودية وعدد من الجامعات العالمية؛ برامج المحاسبة ألغراض المقارنة بين منهجيات 
عدد من برامج المحاسبة في الجامعات العالمية المرموقة، وقد تم اعتمدت الدراسة على مراجعة 

اختيار خمس جامعات أمريكية وهي: جامعة اوهايو الحكومية، جامعة رتشموند، جامعة إنديانا، 
كومية. وقد تم إختيار هذه الجامعات بناء على عدة معايير جامعة الينوي، وأخيرا جامعة بنسلفانيا الح

من أهمها: تشابة نظامها األكاديمي مع الجامعات السعودية، السمعة األكاديمية العالية، وتبنيها 
 برامج محاسبة ذات مقررات لها عالقة مباشرة بالتخصصات ذات صلة مباشرة  باألسواق المالية. 
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العالمية الجامعات في المحاسبة بكالوريوس برامج مقررات( 8) جدول  

 

و  الساعات المعتمدة
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 120 124 120 120 121 إجمال  الساعات المعتمدة لبرنام  المحاسبة

 40 36 43 40 43 إجمال  مقررات البرنام 

 8 9 10 10 10 مقررات تخصص المحاسبةعدد 

 12 12 12 12 14 عدد المقررات م  خارج التخصص

 20 15 21 18 19 مقررات متتلبات الجامعة والكلية

 

 Ohio State Universityجامعة اوهايو الحكومية  -6

العلوم في إدارة األعمال تخصص )محاسبة(،   تمنا جامعة اوهايو الحكومية درجة بكالوريوس
ساعة معتمدة. بمراجعة  121ويتكون البرنامج من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 

( يمكن تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )محاسبة( 4الملحق )
 كما يلي:

 ساعة( 21مقررات ) 7المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعات( 3مقرر ) 1التخصص: المقررات االختيارية من داخل  -
المقررات االختيارية عامة من داخل أو خارج التخصص: اليوجد عدد محدد من المقررات   -

 ساعة(. 11.5 – 0.5)
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(، ومبادئ 1ساعة( وهي مقررات مبادئ المحاسبة ) 33مقرر ) 13متطلبات الكلية  -
ذات العالقة بتخصص (، باإلضافة الى مقررات كلية إدارة األعمال من المواد 2المحاسبة )
 المحاسبة.

ساعة( وهي مقررات مهارات الكتابة واللغة االنجليزية  62-50مقرر ) 19متطلبات عامة  -
 المتخصصة، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء .

 

  Richmond university رتشموندجامعة  -7

العلوم في إدارة األعمال تخصص )محاسبة(، ويتكون   يوستمنا جامعة رتشموند درجة بكالور 
ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق  120البرنامج من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 

 ( يمكن تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )محاسبة( كما يلي:4)

 ساعة( 21مقررات )  7المقررات االجبارية من داخل التخصص:    -
 ساعات( 3مقرر ) 1المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
ساعة( وهي مقررات مبادئ المحاسبة المالية، ومبادئ  42مقرر ) 14متطلبات الكلية  -

المحاسبة االدارية، باإلضافة الى مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات العالقة 
 بتخصص المحاسبة.

ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   54مقرر ) 18متطلبات عامة  -
 باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.

 
 Indiana Universityإنديانا  جامعة -8

البرنامج العلوم في إدارة األعمال تخصص )محاسبة(، ويتكون  تمنا جامعة إنديانا درجة بكالوريوس
( يمكن 4ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق ) 120من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 

 تحديد خصائص منهجية برنامج بكالوريوس إدارة األعمال تخصص )محاسبة( كما يلي:
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 ساعة( 25مقررات ) 9المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 3مقرر  ) 1 المقررات االختيارية من داخل التخصص: -
ساعة( وهي مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات   36مقرر ) 12متطلبات الكلية  -

 العالقة بتخصص المحاسبة.
ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   56مقرر ) 23متطلبات عامة  -

 نجليزية متخصصة.باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة ا

 

 University of Illinoisجامعة الينوي  -9

العلوم المحاسبة، ويتكون البرنامج من ثمانية فصول دراسية  تمنا جامعة الينوي درجة بكالوريوس
ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص منهجية  124خالل أربعة سنوات، ومن 

 لي:برنامج بكالوريوس )المحاسبة( كما ي

 ساعة( 18مقررات ) 6المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 3مقرر ) 1المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
(، ومبادئ 1ساعة( وهي مقررات مبادئ المحاسبة ) 45مقرر ) 15متطلبات الكلية  -

بتخصص (، باإلضافة الى مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات العالقة 2المحاسبة )
 المحاسبة.

ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية   58مقرر ) 15متطلبات عامة  -
 باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.

 

 Penn Stateجامعة بنسلفانيا الحكومية   -10



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

47 

 
 

 

العلوم في المحاسبة، ويتكون البرنامج من ثمانية   تمنا جامعة بنسلفانيا الحكومية درجة بكالوريوس
( يمكن تحديد 8ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق ) 120فصول دراسية خالل أربعة سنوات، ومن 

 خصائص منهجية برنامج بكالوريوس العلوم المحاسبة كما يلي:

 ساعة( 15مقررات ) 5المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 6مقرر ) 2من داخل التخصص: المقررات االختيارية  -
ساعة( وهي مقررات مبادئ المحاسبة المالية واالدارية،   42مقرر ) 14متطلبات الكلية  -

 باإلضافة الى مقررات كلية إدارة األعمال من المواد ذات العالقة بتخصص المحاسبة.
عية والطبيعية ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتما  58مقرر ) 20متطلبات عامة  -

 باإلضافة الى الرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.

 ( أعاله يمكن استنتاج ما يلي:8بعد االستعراض السابق وبتحليل الجدول )

فصول دراسية(  8تبلغ مدة برامج المحاسبة في الجامعات المعيارية أعاله أربعة سنوات )  (4)
تها بالجامعات السعودية. ويبلغ متوسط عدد الساعات في وهي متساوية تقريبا لمثيال

ساعة وهو أقل من متوسط عدد الساعات في الجامعات السعودية  121الجامعات المعيارية 
 ساعة. 130ساعة، أو الجامعات االهلية البالغ  131سواء الحكومية  البالغ 

مقرر، وهي تقل عن  40متوسط عدد مقررات البرامج االجمالية في الجامعات المعيارية  (5)
 مقررًا. 46متوسط الجامعات السعودية والبالغ 

مقررات ،  9متوسط عدد المقررات من داخل تخصص المحاسبة في الجامعات المعيارية  (6)
مقررًا في الجامعات  16السعودية والذى يبلغ  الجامعات وهو أقل بكثير من متوسط

 مقررات في الجامعات االهلية. 10الحكومية، 

 

 

 العالمية الجامعات ف  المحاسبة برام  ف  المشتركة المقررات( 9) جدول
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 √ √ √ √ √ بادئ المحاسبة الماليةم  1

 √ √ √ √ √ مبادئ المحاسبة الدارية  2

 √ √ √ (1)محاسبة متوستة  3
√ √ 

 √ √ √ (2محاسبة متوستة ) 4
O √ 

 O √ √ محاسبة مالية متقدمة 5
O O 

 √ √ √ √ √ محاسبة ضريبية 6

       تحليل التقارير المالية 7
 O 

 O √ O محاسبة إدارية متقدمة 8
√ O 

 √ √ √ مراجعة  9
√ √ 

 √ √ √ نظ  معلومات محاسبية  10
√ O 

    الداخليةالرقابة والمراجعة  11
√  

المحاسبة الحكومية والمنظمات غير  12
   الهادفة للربح

O     

     O المحاسبة ف  المنشَات المتخصصة 13
      تتبيقات محاسبة باستخدا  الحاسب 14
   المحاسبة الدولية 15

   
 مقرر إجباري   √ 

 O مقرر اختياري 

 ( النتائج التالية:9ويظهر تحليل الجدول )
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الجامعات المعيارية المختارة ال تعطي الطالب في تخصص المحاسبة حرية كبيرة في ان  -
اختيار مواد التخصص، حي  ان معظم مقررات التخصص تعتبر اجبارية، بينما ال تزيد 
مقررات التخصص االختيارية المسموح بها للطالب عن مقرر واحد أو مقررين في جميع 

المالحظ ان الجامعات السعودية تتبع نفس المنهج المتبع  الجامعات المعيارية المختارة. ومن
في الجامعات المعيارية بالنسبة لتخصص المحاسبة، حي  ان معظم مقررات التخصص 

 على شكل مقررات اجبارية.
تشترك الجامعات المعيارية في تدريس خمس مقررات أساسية )مبادئ المحاسبة المالية،  -

(، محاسبة ضريبية، ومراجعة(، وكذلك 1ة متوسطة )مبادئ المحاسبة اإلدارية، محاسب
تشترك أربعة جامعات في تدريس مقرر نظم المعلومات المحاسبة، بينما يعتبر مقرر 
اختياري في الجامعة الخامسة ) جامعة بنسلفانيا الحكومية(. وبمقارنة هذه النتيجة بالجامعات 

شتركة في جميع الجامعات السعودية السعودية، نجد ان تلك المقررات تعتبر ايضًا مقررات م
 التي شملتها الدراسة سواء كانت حكومية أو أهلية.

 عدم اهتمام الجامعات المعيارية بتدريس بعض المقررات في تخصص المحاسبة مثل: -
  مقرر المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربا، ومقرر المحاسبة في

 قررات االختيارية في جامعة اوهايو فقط.المنشَات المتخصصة حي  يعتبرا من الم
 .مقرر الرقابة والمراجعة الداخلية، حي  يتم تدريسه فقط في جامعة الينوي 
  مقرر تحليل التقارير المالية، حي  يعتبر مقرر اختياري في جامعة بنسلفانيا

 الحكومية فقط.
 يتم  مقرر تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب، ومقرر المحاسبة الدولية، ال

 تدريسها في جميع الجامعات المعيارية المختارة.
في حين أن تلك المقررات تدرس على نطاق واسع في معظم الجامعات السعودية 

 الحكومية، وأيضًا في بعض الجامعات االهلية.
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 .قتصادال برام  3-3
 للقيامالزمة ال توالمهارا المعارف الدراسين إكساب إلى االقتصاد في األكاديمية البرامج تهدف

 كما. المختلفة االقتصاديةكتابة البحو  والتقارير في الموضوعات و الظواهر االقتصادية  وصيفبت
 والظواهر المشكالت في للتفكير الالزمة التحليلية باألدوات المتخرج تزويد إلى البرامج هذه تهدف

 .لها المناسبة الحلول واقتراح االقتصادية،
تلك  توظيفل للموارد المتاحة هو محور اهتمام علم االقتصاد؛ فإن وحي  أن االستخدام األمث

مجاالت تحقق أفضل العوائد يعد رابطًا جيدًا بين علم االقتصاد وانشطة ووظائف السوق  في الموارد
 المالية.

 وأساسيات والمخاطر، العائد بين العالقة ؛وتشمل الموضوعات االقتصادية في هذا الصدد
 األوراق سوق وكفاءة وأدوات وخصائص ووظائف ومفاهيم المالي، االستثمار وأنواع واستراتيجيات

، كما تشمل الدراسة ببرامج المدشرات هذه وأهمية ومدشراتها العالمية األسهم وأسواق. المالية
االقتصاد الكلي التي تعمل فيها المشروعات بمختلف أنواعها،  ةاالقتصاد محددات وطبيعة بيئ

 لها مستويات العائد والمخاطرة.ويتحدد من خال
 

( عدد المقررات المعتمدة لتخصص االقتصاد في الجامعات األربعة الحكومية 10يوضا الجدول )
التي تقدم هذا التخصص، كما يوضا الجدول عدد الساعات االجمالية للبرنامج بكل جامعة. ويظهر 

 ( النتائج التالية:10تحليل الجدول )
 50عدد المقررات االجمالية لبرامج االقتصاد بالجامعات األربعة الحكومية نحو  يبلغ متوسط -

 بن محمد مقررًا؛ باختالف ملحوظ بين أعلى جامعة في عدد المقررات وهي جامعة االمام اإلمام
 نحو)مقررًا( وأقل جامعة في عدد المقررات وهي جامعة الملك سعود  56اإلسالمية )نحو  سعود
ساعات.  ةى الرغم ان عدد الساعات المعتمدة ل خيرة تفوق األولى بنحو عشر عل (مقرراً  43

ويرجع ذلك على الزيادة الكبيرة في المقررات اإلسالمية ذات الساعات المعتمدة بين ساعة 
 وساعتين.

بكالوريوس في  درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد يبلغ متوسط -
مستويات دراسية؛ باختالف ملحوظ بين أعلى  بين ثمانية موزعة ساعة 130نحو  االقتصاد
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ساعة( وأقل جامعة في  136)نحو  الملك سعود جامعة في عدد الساعات المعتمدة وهي جامعة
 .(ساعة 126 نحو) اإلسالمية سعود بن محمد وهي جامعة اإلمام المعتمدة عدد الساعات

 
 الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس ف  القتصاد( عدد مقررات البرنام  10جدول )

ات م  مقرر عدد ال 
 داخل التخصص

 

العلو  عدد مقررات 
 الدارية

عدد 
مقررات 
متتلبات 
 (4)الجامعة

إجمال  
 مقررات
 البرنام 

عدد 
ساعات 
البرنام  
 الحال 

عدد 
ساعات 
 البرنام 
 الساب 

  (3)أخرى (2)مرتبتة اختياري اجباري

 145 136 43 15 2 11-8 (1)5-3 16 الملك سعودجامعة 
جامعة الملك عبد 

 العزيز
24 0-3 2-5 2-5 13 46 128 128 

جامعة اإلمام محمد 
 بن سعود اإلسالمية 

13 9 7 8 19 56 126 132 
جامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن
26 0-2 3-5 14-16 8 46 130 145 

 حرية الطلبة في اختيار مقررات من داخل أو خارج التخصص.( المدى في بعض الخانات يوضا وجود 1)

  الدراسة: محاسبة، مالية، قانون. تشملها التي التخصصات من المقررات المقررات المرتبطة هي( 2)

 الدراسة: مثل إدارة االعمال والتسويق.  لم تشملها األخرى التي التخصصات من المقررات المقررات األخرى هي( 3)
األعمال،  واللياقة، وريادة االتصال، والصحة الحاسب، ومهارات اإلنجليزية، والرياضيات، ومهارات اللغة :متطلبات الجامعة( 4)

 اإلسالمية. والثقافة

 
، ويالحظ مقرراً  20يبلغ متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج االقتصاد نحو  -

تطبق المعايير الدولية في واالميرة نورة  لعزيزالملك سعود والملك عبد ا ةجامع ان منهجيات
منهجيات كليات إدارة األعمال من ناحية إعطاء الطالب حرية االختيار بين المقررات من داخل 

 او خارج التخصص.
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 7 نحو االقتصاد برامج في (المرتبطة )محاسبة، مالية، قانون المقررات عدد متوسط يبلغ -
باالختيار بينها وبين مقررات التخصص في تلك البرامج عدا مقررات، كما يسما للطالب 

 برنامج جامعة االمام.
 6 نحو االقتصاد برامج في والتسويق....الخ( االعمال االخرى )إدارة المقررات عدد متوسط يبلغ -

المقررات في جامعة الملك سعود )نحو  هذه مقررات، وباختالفات واضحة بين أقل عدد من
والتي يصل  الرحمن؛ عبد بنت جامعة االميرة نورةر عدد من تلك المقررات بأكبمقررين فقط( و 

 مقرر. 16إلى نحو عددها 
 الحاسب، ومهارات والرياضيات، اإلنجليزية، اللغة)متطلبات الجامعة  مقررات عدد متوسط يبلغ -

 مقررات. 14 نحو جميع البرامج في( اإلسالمية...الخ والثقافة االتصال، ومهارات
 
  2011 دراسة ف  بسابقتها القتصاد منهجيات : مقارنة3-3-1
 

)والتي لم تعدل برنامج االقتصاد منذ المراجعة التي  يالحظ انه عدا جامعة الملك عبد العزيز -
خفضت اقسام االقتصاد بجامعة االميرة نورة عدد ساعات  م( فقد2011تمت في دراسة عام 

 136، كما خفضت جامعة الملك سعود لتصبا 145ساعة بدال من  130البرنامج لتصبا 
وقد  ساعات فقط. 6ساعة، أما جامعة االمام فقد خفضتها بمقدار 145بدال ايضًا من  ساعة
سواء على مستوى  المقررات من خارج التخصصعلى -عامبوجه  –هذا الخفض  أثر

متطلبات الكلية، او على مستوى عدد الساعات الحرة. أي ان االتجاه العام هو التركيز على 
  مقررات التخصص لمزيد من العمق في فهم الموضوعات المختلفة لتخصص االقتصاد.

 قد اجرت التغييرات التالية عل برنامج االقتصاد: عبد الرحم  بنت نورة األميرة فجامعة

 مقرر. 26إلى  15عدد المقررات االجبارية من داخل التخصص من زيادة -
 ين.إلى مقرر  6عدد المقررات من داخل التخصص االختيارية من  خفض -
 ثالثة مقررات.إلى  16عدد المقررات التخصصات األخرى  خفض -
 مقررات 8إلى  11انخفاض عدد المقررات متطلبات الجامعة من  -
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 فقد اجرت التغييرات التالية عل برنامج االقتصاد: اإلسالمية سعود ب  جامعة األما  محمدأما 

ومقرر  والتخطيط االقتصادية التنمية بالنسبة لمقررات التخصص حل مقرر -
 التمويل عقود مقرر محل االقتصادي الفكر تاريخومقرر  الرياضي االقتصاد
، وحل الموارد اقتصاديات مقررو  اإلسالمي االقتصاد في الشركاتمقرر و  اإلسالمي

 ،الصناعي االقتصاد مقرر محل بح  وقاعة مناهج مقررو  والمصارف مقرر النقود
( 2) قياسي اقتصاد كذلك حل مقرر .المحاسبة في معاصرة موضوعاتومقرر 

 .االقتصاد في اآللي الحاسب استخدام مقرر محل
 عدلت مقررات تخصص االقتصاد محل مقررات اقتصادية أخرى مثل مقرر -

الذات حال  والبيئة الطاقة اقتصاديات ، ومقرراإلسالمي والعالم المملكة اقتصاديات
 العامة المالية اقتصادياتمقرر و  التخطيطمقرر و  االقتصادية التنمية مقرر محل

 المالية بمقرر فقه المعاوضات بالنسبة للتخصصات المرتبطة استبدل مقرر عقود -
 المعلومات بمقرر مبادئ ونظم للحاسب مدخلالمالية. واستبدل مقرر  المعامالت
األعمال  إدارة ومقرر مبادئ البح  استبدل مقرر مناهج التكاليف. كذلك المحاسبة

 ومقرر مبادئ المالية المحاسبة مقرر مبادئبمقررات تخصصات مرتبطة هي 
 المخاطر. ومقرر إدارة التأمين

أكثر اتساقًا من أهداف البرنامج، أو  أيضا نجد اتجاه نحو تحديد المقررات االختيارية بشكل -5
المسارات الخاصة به، فمثاًل إذا كان المسار ذات صلة بالبنوك أو المصرفية نجد التوجه 
ذا كان المسار يميل نحو التجارة الدولية؛ نجد التوجه  نحو مقررات المالية ذات الصلة، وا 

األمثلة على ذلك منهجية ولعل من أوضا  نحو مقررات إدارة االعمال الدولية والتسويق.
 والتي جرت على منهاجية قسم االقتصاد التعديالت التالية: جامعة الملك سعود

 :وال: مسار المصرفية االسالميةأ

تم اضافة ثالثة مقررات من قسم المالية إلى المتطلبات االختيارية من داخل وخارج  -
، وتحليل االستثمارالمحفظة المالية ، و أساسيات االستثمار :القسم وهي كما يلي
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دارة المخاطر الماليةو  ، والتي لم تكن في منهجية قسم االقتصاد عند اجراء الدراسة ا 
  م.2011السابقة عام 

نقل مقرري مبادئ المالية العامة والتجارة الدولية من المتطلبات االجبارية من داخل  -
  .وخارج القسم إلى المتطلبات االختيارية من داخل وخارج القسم

 :نيا: مسار التجارة والتمويل الدوليثا

تم اضافة ثالثة مقررات من قسم المالية إلى المتطلبات االختيارية من داخل وخارج  -
، المحفظة المالية وتحليل االستثمار، و أساسيات االستثمار :القسم وهي كما يلي

دارة المخاطر المالية و   ا 
متطلبات االجبارية من نقل مقرر مواضيع متخصصة في التجارة والتمويل من ال -

  .داخل وخارج القسم إلى المتطلبات االختيارية من داخل وخارج القسم
دمج مقرري سياسات التجارة الدولية وتنظيم التجارة الدولية في مقرر واحد هو  -

 .سياسات وتنظيم التجارة الدولية
قصد( في 432قصد( والتخطيط االقتصادي )324دمج مقرري اقتصاديات التنمية ) -

 .قصد( 324مقرر واحد هو اقتصاديات التنمية والتخطيط )

وخالصة القول؛ تتجه منهيات اقسام االقتصاد على مستوى المملكة نحو المزيد من التخصصية 
بزيادة المحتوى األكاديمي للمقررات من داخل التخصص وعلى حساب مقررات التخصصات 

نحو االنتقائية من مقررات  ا تتجه أيضاً المرتبطة سواء المحاسبة أو المالية أو القانون، كم
التخصصات المرتبطة ومقررات التخصصات األخرى بشكل يخدم المسارات الجديدة تحت تخصص 

 االقتصاد.
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 .: حصر مقررات القتصاد األساسية المشتركة3-3-2
  برام  القتصاد ف  الجامعات الحكومية المشتركة ف  مقرراتال( 11جدول )

 

 المقرر

ة 
مع

جا
ود 

سع
ك 

مل
ال

 

د 
عب

ك 
مل

 ال
عة

ام
ج

يز
عز

ال
 

ن 
 ب
مد

ح
 م

ام
إلم

 ا
عة

ام
ج

ية
الم

س
إل
 ا
ود

سع
ة  
ور

 ن
رة

مي
أل
 ا
عة

ام
ج

ن
حم

لر
دا

عب
ت 

بن
 

 √ √ √ √ مبادئ القتصاد الجزئ   1

 √ √ √ √ مبادئ القتصاد الكل   2

 √ √ تحليل اقتصادي جزئ  3
√ √ 

 √ √ تحليل اقتصادي كل  4
√ √ 

 √ √ وبنوكاقتصاديات نقود  5
√ √ 

 √ التمويل الدول  6
√ √ √ 

  أسوا  مالية 7
√ √ √ 

 للصيرفة والتمويل األصول إدارة 8
 اإلسالمية

√  √  

 √    الدول  الستثمار وأنمات أدوات 9
√   

 القتصادية والمؤسسات المنظمات 10
    الدولية

√ 
√   

 √ √ اقتصاد رياض  11
√ √ 

 √ √ اقتصاد قياس     12
√ √ 

 √ √  √ اقتصاد قياس  تتبيق     13
 √ دراسات الجدوى وتقيي  المشروعات 14

√ √ √ 
 √ √  √ القتصاد العرب  السعودي 15
 √ مشروع تخرج 16

√  √ 
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 √ اقتصاديات التنمية والتختيت 17
√ √ √ 

مقرر  11الحكومية األربعة السابقة في  الجامعات في االقتصاد ( اشتراك برامج11يوضا الجدول )
المتوسط ال تشترك الجامعات األربعة في ثالثة ، وفي في التخصصاألساسية مقررات االقتصاد  من

" ال يتم تدريسه ببرنامجي مالية أسواق" مقررات تقريبا رغم اختالفها من جامعة ألخرى. فمقرر
 أدوات". ومقرر اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعةو  سعود الملك جامعةاالقتصاد بجامعتي 

 محمد واإلمام الرحمن عبد بنت نورة األميرة " غير موجود ببرنامجي جامعتيالدولي االستثمار وأنماط
، تطبيقيال قياسيال اقتصادال ، وكذلك الحال في ثالثة مقررات أخرى هياإلسالمية سعود بن
دارة، و الدولية االقتصادية والمدسسات المنظمات، و السعودي العربي االقتصادو   والتمويل األصول ا 

      .اإلسالمية للصيرفة
 
 

 المشتركة األساسية : التوصيف المختصر لمقررات القتصاد3-3-3

 مبادئ القتصاد الجزئ  اس  الــــمقـــرر
ته علم االقتصاد ومنهجياألسس النظرية لتهدف المادة إلى تعريف الطالب ب أهداف المقرر

طبيعة النشاط االقتصادي ومجاالته المختلفة على مستوى التحليل وتحليل 
ذلك. تطبيق أسس األسس النظرية الخاصة به بتزويدمن خالل الجزئي 

التحليل االقتصادي الستيعاب سلوك الوحدات االقتصادية الجزئية )األفراد 
واألسر، المنشآت(. تمكين الطالب من التعرف على أنماط األسواق 

 الجزئية وقراراتها اإلنتاجية والتسعيرية. االقتصادية
 مقدمة: تعريف. منهجية االقتصاد. أدوات التحليل. المشكلة االقتصادية.  - الموضوعات األساسية

 نظام السعر: السوق. الطلب والعرض.  -
المدرسة التقليدية. المدرسة الحديثة. نوازن  نظرية سلوك المستهلك. -

 .المستهلك. منحنى طلب المستهلك
 المرونات وتطبيقاتها.لب السوق. ط -
 نظرية المنشأة )سلوك المنتج(. -
 اإلنتاج والتكاليف: اإلنتاج وتناقص الغلة. أنواع التكاليف.  -
 : المنافسة الكاملة.  االحتكار.هياكل وتوازن األسواق -

 

 الكل  القتصاد مبادئ اس  الــــمقـــرر
 االقتصاد لعلم النظرية باألسس الطالبتزويد  استكمال إلى المادة تهدف أهداف المقرر

 مستوى على المختلفة ومجاالته االقتصادي النشاط طبيعة وتحليل ومنهجيته
 تزويده خالل من وذلك ـ الوطني االقتصاد مستوى على أي ـ الكلي التحليل
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 الكلية االقتصادية الوحدات معرفة. الكلي باالقتصاد الخاصة النظرية باألسس
 دراسة. تحديدها وطرق الرئيسة االقتصادية والمتغيرات( والقطاعات األسواق)

 الالزمة والسياسات( والتضخم البطالة، الركود،) الرئيسة االقتصادية المشاكل
 .لمعالجتها

 .مقدمة - الموضوعات األساسية
 .الوطني الدخل/الناتج حسابات -
 .والمفتوح المغلق لالقتصاد التوازني الدخل تحديد -
  .والنقدية المالية السياسات -
 .والبنوك النقود -
 .والبطالة التضخم -
 .االقتصادية والتنمية الخارجية التجارة -
 .الكلي العرض ـ الكلي الطلب لنموذج مقدمة -

 

 الجزئ  القتصادي التحليل اس  الــــمقـــرر
 باالقتصاد الخاصة النظرية باألسس الطالب تزويد الستكمال المادة تسعى أهداف المقرر

 تتم لم التي النظرية الموضوعات من المزيد بتغطية وذلك وتعزيزها الجزئي
 من أعمق ومستوى متقدمة تحليل المبادئ أو من خالل أدوات في دراستها
 .الطرح

نظااام السااعر: الطلااب والعاارن. المرونااات: المرونااة السااعرية، المرونااة  - الموضوعات األساسية
   .الدخلية، مرونة التقاطع

نظريااة ساالوم المسااتللم: المدرسااة التقليديااة والمن.عااة الةديااة. المدرسااة  -
الةديثة ومنةنياات الساواء. منةنال الطلاب. منةنال انجال. حثار اإلةاالل، 

 حثر الدخل واألثر الكلي. 
الطوياال ومنةناال و لقصاايريين انظريااة ساالوم المنااتل: دوال إنتااا  المااد -

 ل. الناتل المتساوي. توازن المنتل في المدى الطوي
هياكااااال األساااااواة: المنافساااااة الكاملاااااة. ا ةتكاااااار. المنافساااااة التسااااعير  -

 ا ةتكارية. اةتكار القلة.  
 نظرية التوزيع. مقدمة لنظرية الرفاه.  -
 مقدمة لنظرية التوازن العام. -

 

 الكل  القتصادي التحليل اس  الــــمقـــرر
 الخاصة النظرية باألسس ودعمه الطالب تزويد الستكمال المادة تهدف أهداف المقرر

 التي النظرية الموضوعات من المزيد بتغطية وذلك وتعزيزها الكلي باالقتصاد
 من أعمق وبمستوى متقدمة، ونماذج تحليل بأدوات المبادئ في دراستها تتم لم

 مدارس عن نبذة الطالب إلعطاء المادة تسعى كما. والتفصيل والتناول الطرح
 يوصى التي االقتصادية السياسات نحو ونظرتها الكلي االقتصادي الفكر

 .والطويل القصير المديين على االقتصادية المشاكل لمعالجة بإتباعها
)الااادخل الااادالم، دخااال دورة  ا ساااتلالم: النظرياااات الةديثاااة لالساااتلالم - الموضوعات األساسية

 .  الةياة(
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 ا ستثمار: النظرية النيوكالسيكية لالستثمار. نظرية توبن.  -
 .  النقود: النقديين. النظريات الكينزية الةديثة -
 . سياسات التثبيت.IS/LMنموذ   -
 .  )المالية والنقدية( الطلب الكلي: السياسات ا قتصادية -
 العرن الكلي: نظريات العرن الكلي.  -
البطالة والتضاخم: منةنال فيلابس والتوقعاات. التوقعاات الر ايدة. مقتار   -

 السياسات.  عدم فعالية
 د الم.تو .ا قتصا -
 لنمو ا قتصادي.ا -

 

 وبنوك نقود اقتصاديات اس  الــــمقـــرر
فكرة شاملة عن النقود والبنوك واألسواق بالطالب  تهدف هذه المادة إلى تزويد أهداف المقرر

للنشاط  ةوالمصرفي ةانب النقديو دراسة الجو  المالية بجانبيها النظري والعملي
براز الكلي االقتصادي به النقود والمدسسات النقدية في  تضطلعالدور الذي  وا 

وتأهيل الطالب بالسياسات النقدية الالزمة لمعالجة  االقتصاد المعاصر
مع المشاكل االقتصادية الناشئة عن الركود والبطالة والتضخم وغيرها 

النظام النقدي والمصرفي في االستعانة بأمثلة ودراسة حاالت مستقاة من 
 .المملكة

 مقدمة.  - موضوعات األساسيةال
 النقود ووظال.لا. طلب النقود. عرن النقود.  -
 األنظمة النقدية وحسعار ال.الدة. -
 الوساطة التمويلية.  -
 البنوم التجارية. البنوم المركزية.  إدارة البنوم.  -
 .السياسة النقدية وتأثيرها علل الن اط ا قتصادي -
 المعلومات غير المتماثلة.   .المعلومات راألسواة المالية ودو -
 .النظام النقدي في المملكة العربية السعودية -
 النظام النقدي العالمي. -

 

 الدول  التمويل اس  الــــمقـــرر
خاصة بحركات ردوس األموال عالميًا. كما ال والمبادئ ل سس المادة تعرض أهداف المقرر

تهدف إلى استعراض آليات التعامل مع التدفقات المباشرة أو تدفقات المحافظ 
Portfolio   تصيب التي االختالالتبما يددي لتعظيم االستفادة منها وتقليل 

 أبرز استعراض إلي تتطرق كما ،نتيجة تلك التدفقات المدفوعات موازين
 ة التي مر بها االقتصاد العالمي.االزمات المالي

 سوة الصرف األجنبي. - الموضوعات األساسية
 ميزان المدفوعات. -
 المداخل التةليلية لميزان المدفوعات: المرونة وا ستيعاب -
 السياسات ا قتصادية الكلية لميزان المدفوعات.  -
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 فليمنل(. –المدخل الكينزي )نموذ  ماندل  -
 المدفوعات.المدخل النقدي لميزان  -
 نموذ  توازن الةافظة. -
 النظام النقدي الدولي. -
(، 1997، ا زمة المالية فاي جناوب  ارة اسايا )حزمة المديونية العالمية -

 .العالمية لماليةة ااألزمو
 

 أسوا  مالية اس  الــــمقـــرر
النادرة  التعريف بأهمية األسواق المالية والدور الذي تعلبه في توجيه الموارد أهداف المقرر

إلى الوجهة الصحيحة مع التركيز على أنواعها ووظائفها ومعاملتها وهياكلها 
والخصائص الالزمة لتحقيق كفاءة تلك األسواق، مع إعطاء مقدمة في تحليل 

 بعض األدوات المالية مثل االختيارات وأدوات األسواق اآلجلة.
 .المالية األسواة وحهمية م.لوم - الموضوعات األساسية

 .المالي ووظال.ه النظام طبيعة -
 .والتضخم ال.الدة مةددات حسعار -
 .المالية ا وراة ال.الدة في تقييم دور اسعار -
 .ووظال.ه المركزي البنم -
 .مؤسسات السوة المالية -
 .المالية العالمية البورصات -

 

 اإلسالمية للصيرفة والتمويل األصول إدارة اس  الــــمقـــرر
إلمام الطالب بأدوات وأنماط االستثمار الدولي والمزايا والعيوب المرتبطة زيادة  أهداف المقرر

 .التالية بكل من هذه األدوات واألنماط
 ح كال تقديم منتجات المصرفية اإلسالمية.  - الموضوعات األساسية

 إجراءات تمويل الخدمات.  -
 .إدارة األصول -
 .إدارة المخاطر -
 اإلسالمية.التةديات التي تواجه المصرفية  -

 

    الدول  الستثمار وأنمات أدوات اس  الــــمقـــرر
اساليبها المختلفة األسس االقتصادية إلدارة األموال وأهدافها و تعريف الطالب ب أهداف المقرر

المفاهيم واألسس سواء على مستوى األسواق أو المدسسات المالية، وكذلك 
 والصيغ التي تعتمدها في التمويل.التي تحكم أداء المصارف اإلسالمية 

 .حدوات ةقوة الملكيةح كال الديون مقابل  - الموضوعات األساسية
 .(ا ستثمار المياسراإلنتا  الدولي ) -
 .  متعددة الجنسيةال ركات  -
 الم اريع الم تركة. -
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 خيص. ةقوة ا متياز.االتر -
 .  ا ندما  وا ستةواذ -

 
   المنظمات والمؤسسات القتصادية الدولية  اس  الــــمقـــرر
التعريف بالمدسسات االقتصادية الدولية، ودراسة األدوار التي تلعبها في  أهداف المقرر

المنظمات  للفروق بينفهم الطالب  العالقات االقتصادية الدولية. وزيادة
 االقتصادية الدولية والقارية واإلقليمية. 

 .International Monetary Fund - الموضوعات األساسية
- World Bank Group; WB, IFC, IDA 
- WTO, UNIDO, FAO. 
- Continental Organizations; EC, OECD. 
- Regional Organizations; GCC, COMESA, APEC. 
- Cartels; OPEC 

 

 اقتصاد رياض  اس  الــــمقـــرر
التحليلية باألدوات العلمية الالزمة دعم الطالب وقدراته تهدف المادة إلى  أهداف المقرر

الرياضية والطرق ستخدام األساليب للتحليل االقتصادي من خالل تأهيله ال
وتتضمن المادة . وتحليلهالنظريات االقتصادية الحديثة الالزمة الستيعاب ا

معالجة مفصلة ألسس التحليل الرياضي وتطبيقاته في االقتصاد و  اً عرض
  .بفرعيه الجزئي والكلي

 .Differential Calculus - الموضوعات األساسية
- Matrices, determinants, and Systems of equations. 
- Multivariate Calculus, Implicit Functions, and 

Euler’s Theorem. 
- Constrained and Non-Constrained Optimization. 
- Convexity and Concavity. 
- Linear and Non-Linear Programming. 
- Kuhn – Tucker’s Theorem, Duality. 
- Difference Equations. 
- Differential equations. 

 

 اقتصاد قياس     اس  الــــمقـــرر
 To equip the student with the fundamentals of quantitative أهداف المقرر

econometric methodologies usually employed in 
theoretical and empirical economic analysis. To acquaint 
the student with the principles of econometric model 
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building using standard econometric software. 
 ,The Linear regression Model; Assumptions - الموضوعات األساسية

Estimation, Properties of estimators, testing and 
Prediction. 

- Econometric problems in the Regression Model: 
- Specification Errors. 
- Multicollinearity. 
- Heteroscedastictity. 
- Autocorrelation. 
- Lagged Variables. 
- Simultaneous equation Models. 

 

 اقتصاد قياس  تتبيق  اس  الــــمقـــرر
دعم قدرات الطالب التطبيقية وذلك بتأهيلهم باستخدام المزيد من الطرق  أهداف المقرر

وبرامج الحاسب اآللي المتخصصة في التحليل القياسي وبناء النماذج الكمية 
 .الرياضية التحليلية

 Data, Variables, Models, and Econometric - الموضوعات األساسية
Methodologies. 

- Time series Analysis:  
- Box – Jenkins Methodologies. 
- Stationarity, Cointegration and Error Correction 

Methodologies. 
- Analysis of Panel Data. 

 

 وتقيي  المشروعاتدراسات الجدوى  اس  الــــمقـــرر
 من للمشروعات االقتصادية الجدوى لدراسة وتطبيقية نظرية علمية مادة تقديم أهداف المقرر

 االستثمار على العائد حساب وطرق الجدوى دراسات مفهوم استعراض خالل
 المشروعات جدوى ودراسة المالية والدراسة السوق دراسة على التعرف وكيفية

جراء االجتماعية،   .المختلفة االقتصادية المشروعات على تطبيقات وا 
 .العناصر. المجا ت. الم.اهيم. األهمية: مقدمة - الموضوعات األساسية

  ."السوقية الجدوى"  السوة دراسة -

  .للم روع ال.نية الدراسة -

  .المالية الجدوى دراسة -

  .الربةية تقويم معايير -

 .الةساسية تةليل -
  .للم روع وا جتماعي ا قتصادي التةليل -
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 .تطبيقية وةا ت دراسات -
 

 القتصاد العرب  السعودي اس  الــــمقـــرر
مع التركيز على االقتصاد السعودي تطور عرضًا تحليليًا مفصاًل عن  تقديم أهداف المقرر

التغييرات الهيكلية التي مر بها وتزويده بالتكوين القطاعي لهيكل االقتصاد، 
التي واجهها ويواجهها حاليًا مع التعرض لطبيعة وتعرض وتحليل القضايا 

 الحلول والسياسات الالزمة لمعالجة تلك القضايا.
 يكل ا قتصاد السعوديتاريخ وه - الموضوعات األساسية

 التةليل القطاعي:  -
o القطاع الن.طي 
o لقطاع الصناعيا 
o القطاع النقدي والمؤ رات النقدية 

 ا قتصاد السعوديتةليل الطلب الكلي والعرن الكلي في  -
 المصارف واألسواة المالية: الليكل والسياسات -
 والبطالة سوة العمل- -
 التخطيط والتنمية -

 

 اقتصاديات التنمية والتختيت اس  الــــمقـــرر
في نظرية التنمية االقتصادية ومراحلها  وتطبيقية نظرية علمية مادة تقديم أهداف المقرر

المرتبطة بالتخلف االقتصادي،  كما تقدم والصعوبات والمشكالت واألزمات 
  .المادة عرضا ألساليب التخطيط االقتصادي المختلفة

 والتنمية النمو م.اهيم - الموضوعات األساسية
 :التنمية  قتصاديات القياسية الم.اهيم -
 - الساكان عدد لمضاع.ة الالزم الزمن -النمو معد ت - ال رالية القوة تعادل)

 مقااييس و جيناي مؤ ار -األعماار هارم - المادياة الةياة لنوعية القياسي الرقم
 (التركز

 (التنمية نظريات) التنمية لم.لوم الةديث الطر  -
 ا قتصادية التنمية استراتيجيات -
 وتعري.ه تاريخه ا قتصادي التخطيط -
 الناجح التخطيط وخصالص مقومات التخطيط حنماط -
 الخطة إعداد مراةل -
 والمخرجات المدخالت جداول -
 السعودية العربية المملكة في والتخطيط التنمية -

 

 مشروع تخرج اس  الــــمقـــرر
تعريف الطالب بالمفاهيم واألسس التي يقوم عليها البح  االقتصادي وذلك  أهداف المقرر
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من حي  االختيار السليم لمشكلة البح  وأنسب الطرق لدراستها والتوصل 
وطرق عرضها والتوصيات المستخلصة  صحتها إلى نتائج يمكن الوثوق من

قيام الطالب بالبح  فيها منها، مع طرح مشكلة بحثية أو دراسية حقيقية و 
 .تحت اشراف مدرس المقرر

  .العلمي البةث حساسيات - الموضوعات األساسية

  .العلمي البةث مناهل -

 .العلمي البةث مراةل -
 .قتصاديةحةد الموضوعات ا  علل يطبيقبةث ت -

 

 

 منهجيات القتصاد ف  عدد م  الجامعات العالمية : 3-3-4
ألغراض المقارنة بين منهجيات اقسام االقتصاد بالجامعات السعودية وعدد من الجامعات العالمية؛ 

حاليًا الخامس في التصنيف العالمي و  ،ايلمابرنامج االقتصاد ع أقدماعتمدت الدراسة على مراجعة 
، كما تم مراجعة جامعتين امريكيتين، ذات وهو برنامج مدرسة لندن لالقتصاد لبرامج االقتصاد

تصنيف عالمي مرتفع، وجامعة من جنوب شرق اسيا، وجامعة عربية تعد هي االقدم في برنامج 
  االقتصاد في منطقة الشرق األوسط هي جامعة القاهرة.

 بكالوريوس القتصاد ف  الجامعات العالمية  مقررات برام  (12جدول )  
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 141 62 122 120 - إجمال  الساعات المعتمدة للبرنام 

 48 31 39 40 37 إجمال  مقررات البرنام 

 23 26 21-11 17-13 20 مقررات التخصص عدد

 10 5 10-0 4-0 16 عدد المقررات م  خارج التخصص

 15 - 18 23 1 مقررات متتلبات الجامعة والكلية
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 ورقات كل سنة وتضم كل ورقة مقرر او عدد من المقررات. 4ورقة دراسية؛  12*بنية المنلجية 

 وكل مقرر وةدتين، وغير موضح عدد الساعات للوةدة.**بنية المنلجية تعتمد علل الوةدات الدراسية 

 

 London School of Economics (LSE) مدرسة لند  لالقتصاد -11
تعد مدرسة لندن لالقتصاد من أقدم مدارس االقتصاد عالميًا، وتتكون منهجية برنامج البكالوريوس في 

ي مدته ثال  سنوات فقط. بمعدل أربع أوراق سنويا للبرنامج الذ Paper  ورقة  12االقتصاد من 
ورقة على مقرر واحد او عدة مقررات اعتمادًا على ما  ( تحتوي كل6موضا بالملحق )وكما هو 

وتقرر من خالل المرشد األكاديمي  ،(A level) حصل عليه الطالب بمرحلة ما قبل الجامعة
 للطالب. يتضا من استعراض منهجية البرنامج:

"التفكير العلمي" والغرض منها هو تعلم طريقة التفكير في متطلب الجامعة ورقة واحدة عن  -
العلوم االجتماعية عامة، واالقتصاد بصفة خاصة. وهدف الرئيس لهذا المقرر هو اإلجابة 

ساعة  15على سدال ' كيف يجب أن نعالج الفقر وعدم المساواة؟ هذا المقرر عبارة عن 
، وكذلك online lectures ى النتدراسية بقاعة المحاضرات، باإلضافة خمس ساعات عل

 يجب على الطالب حضور أربع ورش عمل في موضوعات من اختياره.
أوراق، فقط ثالثة منها إجبارية والبقية يختارها  7إلى  6مقررات تخصص االقتصاد: من  -

 مقرر. 17ضمن قائمة من مقررات التخصص التي تضم 
ررات المرتبطة بالتخصص أو األخرى عدا الرياضيات واالحصاء كورقتين اجباريتين؛ المق -

 مقرر.  16أوراق من قائمة تتكون من  4إلى  3من اختيار الطالب، وعليه ان يختار من 
ونظرا لطبيعة بنية البرنامج يمكن االعتماد على الوزن النسبي في تحليل مكوناته. فعلى سبيل المثال 

ررات التخصص االجبارية فتمثل ( اما مق1/12% )8.3الوزن النسبي لمتطلبات الجامعة تمثل 
%، أي ان 33% إلى 25%، وبالنسبة للمقررات االختيارية من داخل التخصص فتتراوح بين 25

% من اجمالي مقررات البرنامج. كذلك تمثل 58% إلى 50مقررات التخصص مجتمعة تمثل بين 
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ل الرياضيات %، وتمث33% إلى 25المقررات المرتبطة بالتخصص أو األخرى وزنا يتراوح بين 
 % من إجمالي مقررات البرنامج. 16.7وزن نسبي نحو  واالحصاء على

 

 Kansas university جامعة كانساس -12
من جامعة كانساس من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة  .BScيتكون برنامج بكالوريوس االقتصاد 

هجية برنامج ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص من 120سنوات، ومن 
 بكالوريوس االقتصاد كما يلي:

 ساعة( 21مقررات ) 7المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 18مقررات ) 6المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 12مقررات ) 4المقررات االختيارية العامة من داخل أو خارج التخصص:  -
مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ساعة( وهي  69مقرر ) 23متطلبات الكلية  -

 والرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة ولغة انجليزية متخصصة.
 

 Ohio State university الحكومية أوهايوجامعة  -13
بجامعة أوهايو الحكومية من ثمانية فصول دراسية خالل   .BA يتكون برنامج بكالوريوس االقتصاد

ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص منهجية برنامج  122أربعة سنوات، ومن 
 بكالوريوس االقتصاد كما يلي:

 ساعة( 21مقررات ) 7المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 12قررات )م 4المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 30مقررات ) 10المقررات االختيارية عامة من داخل أو خارج التخصص:  -
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ساعة( وهي مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية  59مقرر ) 18متطلبات الكلية  -
والرياضيات واالحصاء ومهارات الكتابة والفنون والتفكير العلمي ومناهج البح ، حي  ان 

 .Artsيس جزء من كلية إدارة االعمال ولكنه يتبع كلية اآلداب برنامج االقتصاد ل
 

 The university of Queensland Malaysia  كوينزلند الماليزية جامعة -14
من سبعة فصول دراسية  الماليزية بجامعة كوينزالند  .BEcon يتكون برنامج بكالوريوس االقتصاد

دراسية. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص وحدة  62شهر، ويتكون البرنامج من  42خالل 
 منهجية برنامج بكالوريوس االقتصاد كما يلي:

 وحدة دراسية( 46مقرر ) 23المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 وحدات دراسية( 6المقررات االختيارية من داخل التخصص: ثالثة مقررات ) -
 المحاسبة )وحدتين دراسيتين( مقرر واحد فقط اجباري من التخصصات المرتبطة في -
وحدات  8المقررات االختيارية من داخل التخصص أو خارج التخصص: اربعة مقررات ) -

 دراسية(.
 

 القاهرة: كلية القتصاد والعلو  السياسية جامعة -15
بجامعة القاهرة من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة   .BSc يتكون برنامج بكالوريوس االقتصاد

ساعة معتمدة. بمراجعة الملحق )؟( يمكن تحديد خصائص منهجية برنامج  141سنوات، ومن 
 بكالوريوس االقتصاد كما يلي:

 ساعة( 53مقررات ) 17المقررات االجبارية من داخل التخصص:  -
 ساعة( 18مقررات ) 6المقررات االختيارية من داخل التخصص:  -
 ساعات( 6المحاسبة المالية. )مقررين اجباريين من التخصص المرتبطة: القانون التجاري و  -
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 12أربع مقررات اجبارية في التخصصات األخرى: الرياضيات واالحصاء والتحليل الكمي. ) -
 ساعة(

 12أربع مقررات اختيارية في التخصصات األخرى: والتحليل الكمي والقانون والسياسة. ) -
 ساعة(

 ساعة معتمدة. 40مقرر تغطي  15متطلبات الكلية  -
  

 يمكن استنتاج ما يلي: ( أعاله12الجدول )بعد االستعراض السابق وبتحليل 

تتراوح مدة برامج االقتصاد في الجامعات العالمية بين ثال  الى أربعة سنوات وهي تقل  (7)
 عن مثيلتها بالجامعات السعودية بفصل دراسي إلى ثالثة فصول دراسية.

وهي تقل عن متوسط الجامعات مقرر،  39متوسط عدد مقررات البرامج االجمالية  (8)
 مقررًا. 50السعودية والبالغ 

 مقرر، وهو مقارب جداً  21-19متوسط عدد المقررات من داخل التخصص تتراوح بين  (9)

 . .مقرراً  20 والبالغ السعودية الجامعات لمتوسط
مقررات. وهو يقل عن  9-6متوسط عدد المقررات من خارج التخصص تتراوح بين  (10)

 مقرر. 13السعودية والبالغ مثيله بالجامعات 
مقرر، بدون مدرسة لندن  18والكلية حوالي  الجامعة متطلبات متوسط عدد مقررات (11)

 لالقتصاد )مقرر واحد فقط( وعدم وجود متطلبات بجامعة كوينزالند الماليزية. 
 

 المشتركة ف  برام  القتصاد ف  الجامعات العالمية ( المقررات13جدول )
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 √ √ √ √ √ مبادئ القتصاد الجزئ   1

 √ √ √ √ √ مبادئ القتصاد الكل   2

 √ √ √ √ √ تحليل اقتصادي جزئ  3

 √ √ √ √ √ تحليل اقتصادي كل  4

 √ O O O O اقتصاديات نقود وبنوك 5
 √ O O O O التمويل الدول  6

   O   أسوا  مالية 7
   O      الدول  الستثمار وأنمات أدوات 8
 √  O      الدولية القتصادية والمؤسسات المنظمات 9
 √ √ √ √ √ اقتصاد رياض  10

 √ √ √ √ √ اقتصاد قياس     11

 √ √ √ O O اقتصاد قياس  تتبيق     12

 √ √ O O  الجدوى وتقيي  المشروعاتدراسات  13
 √ √ √ √ √ مشروع تخرج 14
 √  O O O اقتصاديات التنمية والتختيت 15
  O  O O اقتصاد سلوك  16
 √  O O  اقتصاد مال  17

  O  O  اقتصاد قياس  مال  18

 مقرر إجباري   √ 

 O مقرر اختياري 

 من مقررات 11الخمسة العالمية في  الجامعات في االقتصاد برامج ( اشتراك13يوضا للجدول )
األساسية التي تدرس بالجامعات السعودية، إال أن الجامعات العالمية تقدم  التخصص مقررات

مقررات أخرى مهمة ألنشطة السوق المالية والجهات الخاضعة لها ال تقدم بمنهجيات الجامعات 
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المالي، ويالحظ تقديم تلك  القياسي ، واالقتصادالمالي السلوكي، واالقتصاد قتصادا  السعودية وهي:
 المواد كمقررات اختيارية وفي نحو ثال  جامعات فقط من الخمسة السابقة. 

 

 

 

 

 

 

 برام  القانو   3-4
 

تهدف البرامج القانونية إلى إكساب الدراسين المعارف والمهارات القانونية إلعداد البحو  القانونية 
والعقود. كما تهدف هذه البرامج إلى إكسابهم مهارة التفكير وتحليل  وكتابة وصياغة  واللوائا

 النصوص القانونية وتقديم االستشارات.
وتتنوع الموضوعات القانونية  التي تطرحها البرامج القانونية بحسب ما إذا كان البرنامج متعلق 

كز على التعريف بتخصص القانون الخاص أو متعلق  بتخصص القانون العام .لكنها جميعها ترت
بالقانون وأهميته وغايته، وبيان القواعد القانونية وأهدافها وانواعها وخصائصها. كما تتناول أقسام 

 القانون وفروعه ومصادره.
 

  ( عدد مقررات البرنام  الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس ف  القانو 14جدول )
ات م  مقرر عدد ال 

 داخل التخصص
 

العلو  عدد مقررات 
 الدارية

عدد 
مقررات 
متتلبات 
 (4)الجامعة

إجمال  
 مقررات
 البرنام 
 

عدد 
ساعات 
 البرنام 

 عدد
 ساعات 
 البرنام 
الساب  
2011 
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  (3)أخرى (2)مرتبتة اختياري اجباري

 128 149 46 11 2 2 4 46 جامعة الملك سعود
جامعة الملك عبد 

 العزيز
24 3 0 2 13 46 128 128 

األميرة نورة جامعة 
 بنت عبدالرحمن

37 3 3 14-16(1) 7 47 130 128 
 كلية/  القصيم جامعة

 والدراسات الشريعة
 قسم/  اإلسالمية

 األنظمة

40 
 

3 
 

3 6 
 

6 
 

49 
 

144 - 

 134  137  57  10  2  4  6-5  42 جامعة االمير سلطان  

جامعةاالمير محمد بن 
 -  143  59  13  2  0  3  24 فهد  

 ( المدى في بعض الخانات يوضا وجود حرية الطلبة في اختيار مقررات من داخل أو خارج التخصص.1)

  الدراسة: محاسبة، مالية، اقتصاد. تشملها التي التخصصات من المقررات المقررات المرتبطة هي( 2)

 .مثل إدارة االعمالالدراسة:  لم تشملها األخرى التي التخصصات من المقررات المقررات األخرى هي( 3)

 واللياقة، وريادة االتصال، والصحة الحاسب، ومهارات اإلنجليزية، والرياضيات، ومهارات اللغة :متطلبات الجامعة( 4)

 اإلسالمية. األعمال، والثقافة

 
( عدد المقررات المعتمدة لتخصص القانون في الجامعات األربعة الحكومية التي 14يوضا الجدول )

التخصص، كما يوضا الجدول عدد الساعات االجمالية للبرنامج بكل جامعة. ويظهر تقدم هذا 
 ( النتائج التالية:8تحليل الجدول )

مقررًا؛  56نحو  بالجامعات الستة مقررات االجمالية لبرامج القانونيبلغ متوسط عدد ال -
)   هدف بن محمد جامعةاالميرباختالف ملحوظ بين أعلى جامعة في عدد المقررات وهي 

والملك في عدد المقررات هي جامعة الملك عبد العزيز تين مقررًا ( وأقل جامع 58نحو  
 مقررًا (. 46) نحو سعود

بكالوريوس  درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد يبلغ متوسط -
مستويات دراسية؛ يحتوى برنامج القانون في  بين ثمانية موزعة ساعة 140في القانون نحو 
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ساعة، بينما أقل عدد 149جامعة الملك سعود على أعلى عدد ساعات معتمدة بنحو 
 128 للساعات المعتمدة يكون في برنامج القانون بجامعة الملك عبد العزيز على نحو

 .(ساعة
، ويالحظ مقرراً  42نحو  جبارية في التخصص لبرامج القانونيبلغ متوسط عدد المقررات اال -

أن برامج القانون في الجامعات محل الدراسة تمنا الطالب فرصة اختيار دراسة مقررات من 
 داخل وخارج التخصص.

 نحوالقانون  برامج في (اقتصاد المرتبطة )محاسبة، مالية، المقررات عدد متوسط يبلغ -
 .مقررين فقط

 نحو القانون برامج في والتسويق....الخ( ،االعمال االخرى )إدارة المقررات عدد متوسط يبلغ -
أكبر عدد من تلك المقررات و  ،نحو مقررين فقطاربع الجامعات في أقلها  مقررات، 5
 مقررات. ستإلى نحو والتي يصل عددها  ؛القصيمجامعة ب

 ومهارات والرياضيات، اإلنجليزية، اللغة)متطلبات الجامعة  مقررات عدد متوسط يبلغ -
 عشرة نحو جميع البرامج في( اإلسالمية...الخ والثقافة االتصال، ومهارات الحاسب،
 مقررات.

 
  2011 دراسة ف  بسابقتها القانو  منهجيات : مقارنة3-4-1

يالحظ ان هناك جامعتان احدهما حكومية واألخرى أهلية )جامعة القصيم وجامعة األمير  .1
(، بينما في 2011الدراسة السابقة )محمد بن فهد(  كان اليوجد لديهم قسم قانون في 

ساعة معتمدة في جامعة القصيم وعدد  144الدراسة الحالية يوجد اقسام قانون مستقلة بعدد 
ساعة معتمدة في جامعة االمير محمد بن فهد. هذا التطور ان دل فإنما يدل على  143

 حد سواء.االهتمام المتزايد بتخصص القانون في الجامعات الحكومية والخاصة على 
ساعة  128أن جامعة الملك سعود قامت بزيادة عدد ساعات برنامج القانون من يالحظ  .2

-عام بوجه –ت هذه الزيادة أثر  وقدساعة في الوقت الحالي.  149( الى 2011)في دراسة 
. فقد تم إضافة بعض المقررات القانونية والفقهية، خارج التخصصداخل و المقررات من  على



 

 

....................................................  
التقرير األول_ ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

72 

 
 

 

ال قانون التأمين، القواعد الفقهية، قانون الشركات، قوانين السوق المالية على سبيل المث
 )إختياري(.

منذ الدراسة السابقة  قانونتقوم  بأي تعديل جوهري على برامج اللم  جامعة الملك عبدالعزيز  .3
(2011). 
، هناك جامعتان قامتا بتعديالت طفيفة جدا على عدد الساعات الالزمة لبرامج قسم القانون .4

وهما: جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )زيادة ساعتان للبرنامج(، وجامعة جامعة األمير 
 سلطان ) زيادة عدد ثال  ساعات للبرنامج الحالي(.

هناك عدد اربع جامعات ) الملك فهد، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الفيصل، اإلدارة  .5
 حتى األن. والتكنولوجيا( ال تقوم بتقديم تخصص القانون 

تتطابق الدراسة الحالية مع السابقة في نقطتين هامتين. االولى هي تميز برامج القانون في  .6
الجامعات السعودية بارتفاع عدد الساعات في القانون على حساب المقررات المساندة في 

بأية التخصصات األخرى، والثانية هي أن برامج القانون في الجامعات السعودية التزود دارسيها 
إلى نقص المهارات -بطبيعة الحال–معارف في تخصصي المالية والمحاسبة. ويددي هذه المر 

المالية والمحاسبية لخريجي تلك األقسام، خصوصا عند العمل في بيئة عمل تتطلب تلك 
 المهارات، مثل: هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها.

 
(،  أن مقرر قوانين 2011من التطورات األكاديمية التي تمت من بعد الدراسة السابقة ) .7

األسواق المالية )قانون السوق المالية( اصبا متاحا في اغلب الجامعات إما كمقرر إجباري 
او كمقرر إختياري بعد ان كان اليقدم إال في جامعة واحدة في الدراسة السابقة )جامعة 

 ، كم هو موضا فيما يلي: األمير سلطان( 
 2018دراسة  2011دراسة  الجامعة

 وامعة الملو لعود   كلية

 الةقوة والعلوم السياسية (

 يوجد كمقرر اختياري   يوجد

 وامعة الملو عود العزيز   كلية

 الةقوة (

يوود كمقرر استيارا    يوجد

تلكن الخاة الدرالية لش 

 تعتمد  عد
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كلية إدارة حعمال ) جامعة األميرة نورة 

  قسم األنظمة(
 كمقرر رليسييوجد    يوجد 

كلية الشريعة وامعة القصيش    

 قسم األنظمة()

 اليوجد   يوجد

 يوجد كمقرر رليسي يوجد كمقرر رليسي )كلية القانون(جامعة ا مير سلطان 
جامعة األمير مةمد بن فلد )كلية العلوم 

 والدراسات اإلنسانية(
 اليوجد   يوجد

 

 

 
 
 .األساسية المشتركةالقانو  : حصر مقررات 3-4-2

 
  ف  الجامعات الحكوميةالمقررات المشتركة ف  برام  القانو  ( 15جدول )
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  √  √ √ √ √ √ مبادئ القانو    1

  √  √ √ √ √ √ العقود التجارية وعمليات البنوك  2

 √ √ القانو  التجاري  3
√ √ √  √  

 √ √ األورا  التجارية واإلفالس  5
√ √ √  √  

 √ نظا  المرافعات الشرعية  6
√ √ √ √  √  

    √ √   √ قانو  الشركات  7

  √  √  √  √ قانو  األسوا  المالية  8
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في نحو خمسة من مقررات القانون  خمس جامعات القانون في ( اشتراك برامج15يوضا الجدول )
 عبد الملك إال أنه ال يدرس في جامعتي الشركات األساسية في التخصص، ورغم أهمية قانون

المالية من منهجية جامعتي  األسواق قوانين فهد. كذلك يختفي مقرر بن محمد العزيز، وجامعةاالمير
 الملك عبد العزيز وجامعة القصيم

 

 

 المشتركة األساسيةالقانو  : التوصيف المختصر لمقررات 3-4-3

 القانو  مبادئ  اس  الــــمقـــرر
التعريف بالقانون وبيان أهميته والتفرقة بين القواعد القانونية تهدف المادة إلى  أهداف المقرر

األخرى. كما يهدف إلى بيان خصاص وانواع القواعد القانونية والقواعد 
 والتعريف بمفهوم الحق وأنواعه ومصادره وأركانه.

 
القانون، خصائص القواعد القانونية، وانواعها، ومصادر  مقدمة: تعريف - الموضوعات األساسية

القاعدة القانونية ) التشريع، النظام، العرف، القضاء، الفقه(، تطبيقات 
  لقاعدة القانونية من حي  المكان والزمان. ا

الحق، التعريف بالحق، أشخاص الحق، محل الحق، استعمال  نظرية  -
 الحق.

 
 

 العقود التجارية وعمليات البنوك  اس  الــــمقـــرر
التعريف  بأنواع العقود التجارية والطبيعة القانونية  لكل عقد  إلى المادة تهدف أهداف المقرر

واألحكام والقواعد التي يخضع له. كما تهدف إلى بيان أهم العمليات البنكية 
 وانواعها وطبيعتها القانونية واألحكام والقواعد التي تخضع لها.   

 
 .مقدمة - الموضوعات األساسية

 التجاري عقد البيع -
 عقد السمسرة   -
 .التجارية كعقد الوكالة بالعمولة وعقد الوكالة عقد الوكاالت -
 عقد النقل -
 الحسابات البنكية  -
 .التحويل المصرفي -
 عقد إيجار الخزائن الحديدة  -
 عقد إيداع الصكوك المالية  -
  االعتمادات المستندية -
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 القانو  التجاري  اس  الــــمقـــرر
يهدف تدريس هذا المقرر إلى   يان الموادئ األلالية التي تحكش  أهداف المقرر

التعامطت التجارية ت يان ش واع  األعمال التجارية  تادلتزامات التي 

ت يان تق  على التاور. كما يهدف إلى التعريف  المحا التجارا 

 ه.عراصره تاأل كا  المرظمة ل
  بالقانون التجاريالتعريف  - الموضوعات األساسية

  القانون التجاريمصادر  -
 التفرقة بين األعمال التجارية  -
 شروط اكتساب صفة التاجر  -
 التزامات التاجر  -
 التعريف بالمحل التجاري  -
 بيان عناصر المحل التجاري  -
 أحكام وقواعد المحل التجاري -

 

 األورا  التجارية واإلفالس   اس  الــــمقـــرر
إلى التعريف باألوراق التجارية وأنواعها ومعرفة االحكام والقواعد  المادة تهدف أهداف المقرر

بيان مفهوم اإلفالس وشروطه وأحكامه  إلى  كما تهدف .التي تخضع لها
 والوسائل الواقية منه.

 مقدمة عن األوراق التجارية  - الموضوعات األساسية
شروطها تعريف الكمبيالة، وتميزها عن األوراق التجارية األخرى، بيان  -

 واحكامها.
 تعريف السند ألمر وبيان شروطه وأحكامه. -
 تعريف الشيك وبيان شروطه وأحكامه. -
وبين اإلعسار، وبيان شروطه وأحكامه،  نهتعريف اإلفالس والتفرقة بي -

 وبيان أحكام وقواعد التسوية الواقية من اإلفالس.
 

 

 نظا  المرافعات الشرعية  اس  الــــمقـــرر
عن األحكام والقواعد التي فكرة شاملة بالطالب  تهدف هذه المادة إلى تزويد أهداف المقرر

تنظم السلطة القضائية، وكيفية رفع الدعاوى وتسير الخصومة، واالعتراضات 
 على األحكام القضائية.

 مقدمة.  - الموضوعات األساسية
القواعد واألةكام المنظمة للقضاء في النظام السعودي، جلات فن  -

 المنازعات في المملكة.
القضائي للمحاكم) االختصاص القضائي للقضاء نظرية االختصاص  -

الشرعي، االختصاص القضائي للقضاء اإلداري، االختصاص القضائي 
 للجان اإلدارية.
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الرفع بعدم  -نظرية االختصاص القضائي ) امتداد االختصاص -
 االختصاص(.

مفهومها، أنواعها وشروط نظرية الدعوى القضائية، الدعوى القضائية،  -
 قبولها.

 نظرية الطلبات القضائية -
 نظرية الدفوع ) الدفوع الموضوعية، اإلجرائية، بعدم القبول( -
 نظرية الخصومة القضائية  -
 األحكام القضائية وكيفية االعتراض عليها. -

 

 قانو  الشركات  اس  الــــمقـــرر
أنواع الشركات التجارية واألحكام والقواعد الخاصة بتأسيسها   المادة تعرض أهداف المقرر

 وانقضائها.
دراسة النظرية العامة لل ركات ) األركان الموضوعية العاماة والخاصاة  - الموضوعات األساسية

 لعقد ال ركة(
 بطالن ال ركة وتطبية نظرية ال ركة ال.علية -
ثاااار القانونياااة اكتسااااب ال اااركة لل خصاااية ا عتبارياااة حو المعنوياااة واآ -

 المترتبة عليلا
 انقضاء ال ركة، األسباب العامة والخاصة  نقضاء ال ركة -
 تص.ية ال ركات وحةكاملا -
  ركة التضامن -
  ركة التوصية البسيطة -
  ركة المةاصة  -
  ركة المساهمة، تأسيس ال ركة، وإدارتلا، وانقضاللا -
  ركة ذات المسؤولية المةدودة. -
 ال ركة القابضة  -

  
 

 قواني  السو  المالية  الــــمقـــرراس  
مع بيان القواعد واألحكام المنظمة للسوق التعريف بأهمية األسواق المالية  أهداف المقرر

 المالية واألوراق واألدوات المالية الخاضعة للسوق المالية 
 طبيعة ومصادر القواعد الخاصة بالسوة المالية - الموضوعات األساسية

الماليـــة الخاضـــعة ألحكـــام الســـوق الماليـــة وأنواعهـــا  األوراق واألدوات -
 وطبيعتها القانونية

 أنواع وتنظيمات اإلصدار والطرح القانوني واإلدراج للورقة المالية  -
دراجهــــا فــــي  - ــــة وا  ــــات الخاصــــة بتــــداول األوراق واألدوات المالي المخالف
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 السوق المالية، واألشخاص المرتبطين بأعمالها.
ات الناشــئة عــن تعــامالت الســوق الماليــة االختصــاص بنظــر المنازعــ -

   وتنظيماتها
 
 
 
 العالمية        الجامعات من عدد في القانون منهجيات: 3-4-4

 بالجامعات السعودية وعدد من الجامعات العالميةلقانون ألغراض المقارنة بين منهجيات اقسام ا
( IIبناء علية فقد تم إختيار الجامعات التالية: جامعة كامبردج، جامعة باريس )السوربون ؛ واإلقليمية

، جامعة القاهرة، جامعة الكويت، جامعة اإلمارات العربية المتحدة. وقد تم إستبعاد الجامعات 
ف األمريكية نظرا لعدم وجود بكالوريوس قانون في النظام التعليمي األمريكي على الشكل المتعار 

علية عالميا. وقد تم إختيار هذه الجامعات بناء على عدة معايير من أهمها: تشابة نظامها 
األكاديمي مع الجامعات السعودية، السمعة األكاديمية العالية، وتبنيها برامج قانون ذات مقررات لها 

 عالقة مباشرة بالتخصصات ذات صلة مباشرة  باألسواق المالية. 

 
 University of Cambridge جامعة كامبردج -1

ثال  سنوات أكاديمية. برنامج من اليتكون في القانون،  و  تمنا جامعة كامبردج درجة بكالوريوس
تتضمن السنة األولى دراسة اربع مقررات إجبارية هي: القانون المدني  )الروماني(، قانون المسدبية، 

الثانية فالطالب يختار خمس مواضيع من بين  القانون الجنائي والقانون الدستوري. أما بالنسبة للسنة
عدة مواضيع متاحة. على سبيل المثال، قانون العائلة والقانون الدولي وقانون العقود وغيرها من 
المواضيع. أما بالنسبة للسنة الثالثة، فكذلك يختار الطالب خمس مواضيع قانونية من عدة مواضيع 

موضوع )مقرر( بناء على  14ج الطالب وقد أتم دراسة متاحة بناء على إهتمامات الطالب. ويتخر 
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تفضيالته، مما يساعد الخريج على تطوير مهاراته في احد المجاالت القانونيه كالقانون التجاري، 
 قانون الملكية، القانون العام، قانون العمل، والقانون الجنائي. 

 

  University Paris 2 (IIباريس )السوربو  جامعة -2

ثال  سنوات أكاديمية. برنامج من اليتكون في القانون،  و  درجة بكالوريوس 2باريس تمنا جامعة 
مقررات قانونية منها)مصادر القانون، القانون المدني،  8مقرر منها  12تتضمن السنة األولى دراسة 

، تاريخ القانون، القانون الدستوري المقارن،.......( واربعة مقررات ذات عالقة )العلوم السياسية
العالقات الدولية، لغات أجنبية، مسائل إقتصادية معاصرة (. أما بالنسبة للسنة الثانية، فالطالب 

مقررات قانونية منها) قانون العقود، قانون الشركات واألعمال، قانون  10مقررا منها  13يدرس 
مقررا منها  13التجارة الدولية، قانون الضرائب، .......( وثال  مواد ذات عالقة. فالطالب يدرس 

مقررات قانونية منها) قانون العقود، قانون الشركات واألعمال، قانون التجارة الدولية، قانون  10
مقررا  13أما بالنسبة للسنة الثالثة، فالطالب يدرس  الضرائب، .......( وثال  مواد ذات عالقة.

مقررا قانونيا منها) قانون حماية المعامالت، قانون التحكيم، قانون اإلفالس، القانون المالي  12منها 
 والمصرفي، قانون العمل، والقانون األوربي، التشريعات اإلقتصادية،...............(. 

 

 جامعة القاهرة )كلية الحقو ( -3

برنامج من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة اليتكون في القانون، و  منا جامعة القاهرة بكالوريوست
مقررات خالل الفصل الواحد. أغلب هذه المقررات هي  9الى  6. يدرس خالله الطالب مابين سنوات

ارية واإلفالس، مقررات قانونية مثل ) القانون التجاري، قانون المرافعات التجارية، قانون العقود التج
القانون الجنائي، والقانون الضريبي،............(، ومقررات ذات عالقة مثل )اإلقتصاد، الحاسب 

 األلي، لغة أجنبية(. 
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 جامعة الكويت )كلية الحقو ( -4

برنامج من ثمانية فصول دراسية خالل أربعة اليتكون في القانون ، و  تمنا جامعة الكويت بكالوريوس
، قانون 1. يدرس خاللها الطالب عدة مقررات قانونية منها ) اصول القانون، القانون التجاري سنوات

، التشريعات الضريبية، القانون اإلداري، القانون الجنائي، القانون 2اإلفالس، القانون التجاري 
) مبادئ  الدولي، قانون التأمين،........(. كما يدرس الطالب عددا من المواد ذات العالقة منها

 اإلقتصاد، المنظمات والظواهر اإلقتصادية الحديثة، المالية العامة، مبادئ اإلدارة العامة،........(   

 

 

 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة )كلية القانو ( -5

ساعة  38ساعة منها  136في القانون ، ويتكون البرنامج من  بكالوريوساإلمارات تمنا جامعة 
ومن امثلة المقررات القانونية مايلي )مبادئ القانون التجاري، قانون الشركات، قانون متطلبات عامة. 

الوراق التجارية والبنوك، الدراسات الشرعية للعمليات المصرفية اإلسالمية، قانون الملكية الفكرية، 
انونية للتجارة العقود، قانون التنفيذ، قانون افجراءات الجنائية، قانون التحكيم التجاري، الجوانب الق

 االلكترونية، القانون العام،...........(.

 

 العالمية الجامعات ف  القانو  برام  ف  المشتركة المقررات( 16) جدول
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 √ √ √ √ √ مبادئ القانو    1

 √ √ √ √ O العقود التجارية وعمليات البنوك  2

 √ √ √ √ O القانو  التجاري  3

 √ √ √ √ O األورا  التجارية واإلفالس  4

 √ √ √ √ √ نظا  المرافعات  5

 √ √ √ √ O قانو  الشركات  6

    قانو  األسوا  المالية  7
  

 مقرر إجباري   √ 

 O مقرر إختياري 

ان أغلب الجامعات المعيارية المختارة  تلزم الطالب بدراسة المقررات  ( اعاله16الجدول )يوضا 
االساسية المشتركة عدا جامعة كامبردج التي تتيا للطالب الحرية في إختيار مواد التخصص حسب 
المسار المهني والوظيفي الذي يرغب فية الحقا. كما يالحظ انه اليوجد اية جامعة من هذه 

ادة قانون األسواق المالية كمادة مستقلة في مرحلة البكالوريوس كمقرر الجامعات تقوم بتدريس م
 إجباري او إختياري. 

 

 

 ملخص نتائج التقرير:رابعاً: 
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في  أهلية( 4حكومية، و 6) استعرض التقرير منهجية البكالوريوس في عشرة جامعات -
يوجد عشرة برامج للمالية ؛ حي  قانونوالقتصاد، واالمحاسبة، والمالية، تخصصات ال

 ستة برامج في االقتصاد، وستة برامج في القانون. مقابلوالتمويل والمحاسبة؛ 
كل عدد مقررات متضمنًا الهيكل الدراسي للبرامج األكاديمية ثم استعرض التقرير كذلك  -

عدد المقررات ، و كل برنامج ات ذات الصلة فيلتخصصاألساسية ل عدد المقرراتو  برنامج.
عدد المقررات من التخصصات وكذلك  لكل برنامج. المرتبطة التخصصات األخرىمن 

عدد المقررات واخيرًا  .والتسويق....الخ االعمال إدارةاألخرى التي لم تشملها الدراسة مثل 
 المعتمدة كمتطلبات جامعة مثل: اللغة، والحاسب اآللي، والرياضيات، وغيرها.المهارية 

مختصر لمحتوى المقررات الدراسية األساسية لكل تخصص  وقد تضمن التقرير توصيف -
 ذات الصلة بأنشطة السوق المالية.

كما قارن التقرير بين منهجيات البرامج ذات الصلة بمثيلتها عند اعداد الدراسة فقي العام  -
 م.2011

كذلك قدم التقرير مقارنة بين برامج التخصصات ذات لصلة في المملكة وفي عدد من  -
 العالمية.الجامعات 

 وقد توصل التقرير إلى النتائج التالية بالنسبة للبرامج االربعة:
 برنام  المالية: -

o درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد متوسط 
 ساعة. 128بكالوريوس في المالية 

o  مقرراً 44 متوسط عدد المقررات االجمالية لبرامج المالية بالجامعات العشر نحو. 
o  متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج المالية في الجامعات العشر

 .مقررات 8نحو 
o مقررات من  4الجامعات العشرة الحكومية واألهلية في  المالية في تشترك برامج

 .مقررات التخصص األساسية
o 9 المالية نحو برامج في المرتبطة )محاسبة، اقتصاد، قانون( المقررات عدد متوسط 

 مقررات.
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o مقرر 12المالية نحو برامج االخرى في المقررات عدد متوسط. 
o مقرر. 14 نحو المقررات المهارية المعتمدة كمتطلبات جامعة عدد متوسط 
o أن يتضا( 2011) السابقة الدراسة في مثيلتها مع المالية برامج منهجيات بمقارنة 

 كما. المالية قسم لبرامج الالزمة الساعات عدد بتخفيض قامت الجامعات من العديد
 بحي  المختارة، الجامعات في المالية أقسام لمنهجيات ملحوظة تغييرات هناك أن

  .العالمية االكاديمية المعايير مع تتماشى
o نجد العالمية الجامعات في مثيلتها مع بالمملكة المالية برامج منهجيات بمقارنة 

 الساعات عدد متوسط يقل كما( دراسية فصول 8) نحو البرامج تلك مدة بين تساوياً 
 الجامعات في الساعات عدد متوسط عن ساعة 121 المعيارية الجامعات في

 التخصص داخل من المقررات عدد متوسط أن إال. ساعة 128 البالغ السعودية
 .السعودية بالجامعات مثيله لمتوسط مساوي

 برام  المحاسبة: -
o درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد متوسط 

 ساعة. 130.4بكالوريوس في المحاسبة 
o  متوسط عدد المقررات االجمالية لبرامج المحاسبة بالجامعات الستة الحكومية نحو  

 .مقرر للجامعات االهلية 45مقررًا، مقابل  46
o  المحاسبة بالجامعات الستة متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج

يبلغ متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص  مقررًا، 16نحو  حكوميةال
 .رات فقطمقر  10نحو المحاسبة بالجامعات األربعة االهلية لبرامج 

o مقررات من  7الجامعات العشرة الحكومية واألهلية في  المحاسبة في تشترك برامج
 .مقررات التخصص األساسية

o 5 المحاسبة نحو برامج في )مالية، اقتصاد، قانون(المرتبطة  المقررات عدد متوسط 
 مقررات.

o مقرر 12المحاسبة نحو برامج االخرى في المقررات عدد متوسط. 
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o يتضا( 2011) السابقة الدراسة في مثيلتها مع المحاسبة برامج منهجيات بمقارنة 
 أن كما. لبرامجها الالزمة الساعات عدد بتخفيض قامت الجامعات من العديد أن

 تلبية السابقة الجامعات في التغيرات هذه جاءت وقد عديدة، ملحوظة تغييرات هناك
 من كثير مراجعة تمت حي  الدولي، أو الوطني سواء األكاديمي االعتماد لمتطلبات
ضافة المواد بعض حذف خالل من تعديلها وتم االكاديمية، البرامج  .أخرى مواد وا 

o ( 8تبلغ مدة برامج المحاسبة في الجامعات المعيارية أربعة سنوات  )فصول دراسية
 في الساعات عدد متوسط يقلو وهي متساوية تقريبا لمثيالتها بالجامعات السعودية. 

السعودية  الجامعات في الساعات عدد متوسط عن ساعة 121 المعيارية الجامعات
 .ساعة 131او االهلية  البالغ  سواء الحكومية

 برام  القتصاد: -
o درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد متوسط 

 ساعة. 130بكالوريوس في االقتصاد 
o  متوسط عدد المقررات االجمالية لبرامج االقتصاد بالجامعات االربعة الحكومية نحو 

 .مقرراً  50 
o  مقرراً  20نحو االقتصاد متوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج. 
o مقررات من مقررات  11الجامعات االربعة في  االقتصاد في تشترك برامج

 .التخصص األساسية
o 7 االقتصاد نحو برامج في المرتبطة )مالية، محاسبة، قانون( المقررات عدد متوسط 

 مقررات.
o ات.مقرر  6االقتصاد نحو  برامج االخرى في المقررات عدد متوسط 
o  والتي لم تعدل برنامج االقتصاد منذ  عدا جامعة الملك عبد العزيزيالحظ انه(

الجامعات خفضت اقسام االقتصاد ب م( فقد2011المراجعة التي تمت في دراسة عام 
المقررات على -عامبوجه  –هذا الخفض  أثرقد من عدد ساعات برامجها، و الثالثة 

لى مستوى عدد من خارج التخصص سواء على مستوى متطلبات الكلية، او ع
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الساعات الحرة. أي ان االتجاه العام هو التركيز على مقررات التخصص لمزيد من 
  العمق في فهم الموضوعات المختلفة لتخصص االقتصاد.

o  تنخفض ساعات برامج االقتصاد بالجامعات العالمية عن مثيلتها بالمملكة بنحو
ررات، إال ان المقررات فصل إلى ثال  فصول دراسية. وتنخفض بالتبعية عدد المق

من داخل التخصص تقرريبا واحدة، وبالتالي االنخفاض على مستوى مقررات 
 التخصصات األخرى او متطلبات الكلية والجامعة.

 برام  القانو : -
o درجة على للحصول الطالب يدرسها التي اإلجمالية الساعات عدد متوسط 

 ساعة. 140 بكالوريوس في القانون
o مقرراً  56نحو مقررات االجمالية لبرامج القانون بالجامعات الستةمتوسط عدد ال. 
o  مقرراً  42نحو  القانونمتوسط عدد المقررات االجبارية في التخصص لبرامج. 
o مقررات من مقررات التخصص  5الجامعات االربعة في  في القانون تشترك برامج

 .األساسية
o نحو القانون برامج في (اقتصادالمرتبطة )مالية، محاسبة،  المقررات عدد متوسط 

 .مقررين
o ات.مقرر  5نحو  القانون برامج االخرى في المقررات عدد متوسط 
o  يالحظ زيادة االهتمام بانشاء اقسام قانون مستقلة حاليًا مقارنة بالوضع عند دراسة

 م، حي  لم يكن هناك قسم قانون مستقل في الدراسة السابقة.2011
o  بين الراستين الحالية والسابقة.زيادة عدد ساعات برنامج القانون يالحظ كما 
o  أن برامج القانون في الجامعات السعودية التزود دارسيها بأية معارف في تخصصي

المالية والمحاسبة. ويددي هذه إلى نقص المهارات المالية والمحاسبية لخريجي تلك 
تلك المهارات، مثل: هيئة األقسام، خصوصا عند العمل في بيئة عمل تتطلب 

 السوق المالية والجهات الخاضعة لها.
o  ان أغلب الجامعات المعيارية المختارة تلزم الطالب بدراسة المقررات االساسية

المشتركة عدا جامعة كامبردج التي تتيا للطالب الحرية في إختيار مواد التخصص 
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يالحظ انه اليوجد اية  حسب المسار المهني والوظيفي الذي يرغب فية الحقا. كما
جامعة من هذه الجامعات تقوم بتدريس مادة قانون األسواق المالية كمادة مستقلة في 

 مرحلة البكالوريوس كمقرر إجباري او إختياري. 
 

وفي ختام هذا التقرير يجب التنويه إلى ان التشخيص السابق للبرامج االكاديمية سوف يتبعه دراسة  
امج، ومدى تووافقها مع المهام والمتطلبات الخاصة بالعمل في أنشطة مفصلة لمحتوى تلك البر 
 وأنشطة بالوظائف المرتبطة والمهارات المعارف أهم تحديدوذلك من خالل  ووظائف السوق المالية.

 المدسسات لخريجي والمهارات المعارف في الفجوات تحليل يلي ذلك المالية السوق قطاع
 احتياجات مع التعليم مخرجات بين الموائمة من مزيداً  لتحقيق الهيئة؛ بأنشطة العالقة ذات االكاديمية

 .المالية السوق
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واألهليةبالجامعات الحكومية  (: برامج المالية1) ملحق    

 جامعة الملك سعود

Semester 
st

1 

 

Suggested 2
nd

 Semester  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 

Course 

Code 

 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

  15   6   English Language 
ENGL 140 1 

  4   3  
 Computer Skills CT 140 2 

  1   1  
 Entrepreneurship ENT 101 3 

  3   3  

 Learning, Thinking and 

Research Skills 

CUR 140 4 

  3 2  3  

 Introduction to Statistics in 

Business 

QUA 107 

 

5 

  2   1  
 Health & Fitness HLT 150 6 

 28   17   
 

Total 

  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 

Course 

Code 

 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

     6   Academic English Language 
ENGL 150 1 

     3  

 Principles of Management & 

Business 

MGT 101 2 

     3  
 Principles of Microeconomics ECON 101 3 
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Suggested 3
rd

 Semester  

 

Suggested 4
th

 Semester  

  QUA 

107 
 2  3  

 Business Statistics QUA 207 4 

    15   
 

Total 

  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 

Course 

Code 

 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

ECON 

101 
   3   Principles of Macroeconomics ECON 102 1 

  2  3   

Principles of Accounting & 

Financial Reporting ACCT 201 2 

MGT 101    3   
Management  Skills 

MGT 330 3 

MGT 101    3   

Work Ethiccs & Social 

Responsibilites MGT 214 4 

    2   
Language Skills 

ARAB 101 5 

    2   
Introduction to Islamic Culture 

IC 101 6 

    16   
Total 

 
  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 

Course 

Code 

 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

ECON 

101 / 

MGT 101 

   3   Principles of Marketing MKT 201 1 

ACCT 

201 
   3   

Principles of Finance 
FIN 200 2 
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Suggested 5
th

 Semester  

Suggested 6
th

 Semester  

MGT 101    3   

Management Information 

Systems MIS 201 3 

ACCT 

201 
 2  3   

Principles of Cost Accounting & 

Managerial Accounting ACCT 202 4 

    2   
Writing Skills 

ARAB 103 5 

    2   
Islam and Society 

IC 102 6 

    16   
 

Total 
  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 

Course 

Code 

 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

FIN 200    3   Corporate Finance FIN 210 1 

FIN 200    3   
Investment Essentials 

FIN 220 2 

QUA 207    3   
Business Forecasting 

QUA 307 3 

FIN 200    3   

Financial Markets and 

Institutions FIN 230 4 

    2   
Islamic Economic System 

IC 103 5 

    3   
Commercial Law 

LAW 226 6 

    17   
 

Total 
  

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 
Course 

Code 
 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

MGT 101    3   Operations Management MGT 371 1 
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Suggested 7
th

 Semester  

Suggested 8
th

 Semester  

    3   
Elective from outside The Dept. 

*** 2 

ECON 

102 
   3   

Money and Banking 
ECON 211 3 

FIN 200 / 

QUA 207 
   3   

Financial Modeling 
FIN 260 4 

FIN 200    3   
International Finance 

FIN 250 5 

    2   
Islamic Political System 

IC 104 6 

    17   Total   

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 
Course 

Code 
 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

FIN 220    3   Financial Derivatives FIN 361 1 

FIN 220    3   
Asset Valuation 

FIN 362 2 

ECON 

211 
   3   

Islamic Banking 
ECON 414 3 

    3   
Elective from within The Dept. 

*** 4 

    3   
Elective from outside The Dept. 

*** 5 

    15   Total   

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 
Course 

Code 
 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

FIN 220    3   
Portfolio Theory & Investment 

Analysis 
FIN 363 1 

    3   
Free Elective 

*** 2 



 

  

....................................................  
التقرير األولملحق  _ المالية السوق بنشاطات العالقة ذات األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

89 

 
 
 

 

Suggested 9
th

 Semester 

 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود
 الخطة الدراسية لقسم التمويل

 
 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

أو  

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة

متطلب جامعة 

أو كلية أو 

 قسم

السنة 

 التحضيرية

      

      

      

      

      

      

 

 

المستوى 

 األول

 جامعة 1 - إجباري 1القرآن الكريم  101قرأ 

 جامعة 2 - إجباري التوحيد 102عقد 

 كلية 2 - إجباري مبادئ اإلحصاء 110إحص 

 كلية 3 - إجباري 1اللغة االنجليزية  140نجل 

 جامعة 2 - إجباري السيرة النبوية 101ترخ 

 كلية 3 - إجباري الرياضيات المالية 118مال 

 جامعة 2 - إجباري أخالقيات المهنة 107ثقف 

 

المستوى 

 جامعة 1 - إجباري 2القرآن الكريم  151قرأ 

 جامعة 2 - إجباري اللغة العربيةقواعد  102نحو 

 كلية 3 - إجباري مبادئ االقتصاد الجزئي 101قصد 

 كلية 3- 110إحص  إجباري اإلحصاء التحليلي 202قصد 

    3   
Elective from within The Dept. 

*** 3 

    3   
Elective from outside The Dept. 

*** 4 

MGT 101 

/ FIN 200 

/ MKT 

201 

   3   
Strategic Management 

MGT 411 5 

    15   Total   

Prerequisi

te 

Actual Units Graded Units 

Course Name 
Course 

Code 
 

Total Lab 
Lec

. 
Total Lab 

Lec

. 

     6   Cooperative Training FIN 477 1 

    6   Total   

136 Hrs Total 
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 مبادئ اإلحصاء الثاني

 جامعة 3 - إجباري فقه المعامالت المالية 258فقه 

 كلية 3 - إجباري مبادئ اإلدارة 253دار 

 

 

المستوى 

 الثالث

 جامعة 1 - إجباري 3القرآن الكريم  201قرأ 

 كلية 3 - إجباري مبادئ االقتصاد الكلي 102قصد 

 كلية 3 - إجباري مبادئ األعمال المصرفية 101صرف 

 إجباري مبادئ المحاسبة المالية 215حسب 

-118مال 

الرياضيات 
 المالية

 كلية 3

 كلية 3 - إجباري أصول الفقه والقواعد الفقهية 214أصل 

 إجباري مبادئ التأمين وإدارة المخاطر 100أمن 

- 110إحص 

 مبادئ اإلحصاء
-118مال 

الرياضيات 

 المالية

 كلية 3

 

 

المستوى 

 الرابع

 جامعة 1 - إجباري 4القرآن الكريم  251قرأ 

 كلية 3 - إجباري مدخل لالقتصاد اإلسالمي 150قصد 

 كلية 3 - إجباري القانون التجاري 271دار 

 إجباري مبادئ محاسبة التكاليف 225حسب 

 -215حسب 

مبادئ المحاسبة 
 المالية

 كلية 3

 إجباري السلوك التنظيمي 320دار 
 -253دار 

 مبادئ اإلدارة
 كلية 3

 إجباري مبادئ التمويل واالستثمار 102مال 
-118مال 

الرياضيات 

 المالية

 كلية 3

 

 

المستوى 

 الخامس

 جامعة 1 -  5 القرآن الكريم 301قرأ 

 قسم 2 - إجباري أنظمة األسواق المالية  308 دار

 قسم 3 - إجباري عقود التمويل اإلسالمي 306فقه 

 قسم 3 - إجباري التحليل االقتصادي الجزئي 311قصد 

 قسم 3 - إجباري (1المحاسبة المتوسطة ) 311حسب

 إجباري التحليل المالي 414مال 

 -102مال 

التمويل مبادئ 
 واالستثمار

 -215حسب 

مبادئ المحاسبة 
 المالية

 قسم 3

 إجباري تمويل األوقاف والمؤسسات غير الربحية 331مال 

 -102مال 

مبادئ التمويل 
 واالستثمار

 قسم 3

 قسم 3 - اختياري اقتصاديات المالية العامة 325قصد  

 قسم 3 - اختياري إدارة الخزينة 422صرف  

 

 

المستوى 

 السادس

 جامعة 1 - إجباري 6 القرآن الكريم 351قرأ 

 قسم 3 - إجباري التحليل االقتصادي الكلي 312قصد 

 قسم 3 - إجباري (2المحاسبة المتوسطة ) 324حسب

 قسم 3 - إجباري النقود والمصارف 431قصد 

 إجباري تمويل الشركات 382مال 

 -102مال 

مبادئ التمويل 
 واالستثمار

 قسم 3

 قسم 3  إجباري االقتصاد القياسي 433قصد 

المستوى 

 السابع

 جامعة 1  إجباري 7 القرآن الكريم 401قرأ 

 إجباري تمويل الشركات الدولية 425 مال

 -102مال 
مبادئ التمويل 

 واالستثمار

 -312قصد 
التحليل 

 االقتصادي الكلي

 قسم 3

 إجباري تطبيقات الحاسب اآللي في التمويل 462مال 
 -382مال 

 تمويل الشركات
 قسم 3

 قسم 3  إجباري التأمين وإدارة المخاطر 442أمن 
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 إجباري األسواق المالية وإدارة المحافظ 451 مال

 -102مال 

مبادئ التمويل 
 واالستثمار

 قسم 3

 إجباري التمويل واالستثمار العقاري 441مال 

 -102مال 

مبادئ التمويل 

 واالستثمار

 قسم 3

المستوى 

 الثامن

 جامعة 1  إجباري 8 القرآن الكريم 451قرأ 

 إجباري الهندسة المالية     422مال 
 -382مال 

 تمويل الشركات
 قسم 3

 قسم 3  إجباري دراسات الجدوى 414قصد 

 إجباري تقييم الشركات 461 مال
 -414مال 

 التحليل المالي
 قسم 3

 إجباري موضوعات متقدمة في التمويل 460مال 

 -382مال 

 تمويل الشركات
 -451مال 

األسواقالمالية 

 وإدارةالمحافظ

 قسم 3

 إجباري تدريب تعاوني 444مال 

 -462مال 
تطبيقات 

الحاسب اآللي 

 في التمويل

 قسم 3

 قسم 3 - إختياري ريادة األعمال 416دار  

 قسم 3 - إختياري المحاسبة في المؤسسات المالية اإلسالمية 425حسب  

 أدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة األميرة نورة
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  برنامج التمويل الدولي

 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

Module Title PNU Code Module Title PNU Code 

 مبادئ اإلدارة

Principles of 
Management 

DBM110  110دار 
 الكتابيالتحرير 

Arabic Composition 
ARAB101 101عرب 

 (1مبادئ المحاسبة )

Principles of 
Accounting 

DBA130  130دام 
 اإلحصاء

Statistics 
DBS 101  101داهـ 

 رياضيات أعمال

Business Math 
DBS 102 102داهـ 

 مبادئ التمويل

Principles of Finance 
 DBF 150  150دال 

 مهارات النجاح

Skills for Success 
DBS101  101داهـ 

مبادئ االقتصاد 

 Principles of         الجزئي
Microeconomics 

DBE120 
داص 
120 

 (1اللغة اإلنجليزية )

English Language 

(1) 

ENGL 

101 

انجل 

101 

 مبادئ التسويق

Introduction to Marketing 
 DBT 160 160دات 

 (1الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture 
ISLS 101  101سلم 

 (: اإلتصاالت2مهارات النجاح )

Skills for Success 

II:  Communications 

 DBS 103   103داهـ 

 السنة الثانية
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 الفصل الثاني الفصل األول

Module Title PNU Code Module Title PNU Code 

  

مهارات تقنية المعلومات 

وأدوات برامج الحاسب 
 للمدراء

IT Skills and 

Software Tools for 
Managers 

DBS 204  204داهـ 
 االبداع واالكتشاف

Creative and Discovery 
DBS 206  206داهـ 

 علم النفس في المؤسسات

Psychology in 
Organizations 

DBS 205  205داهـ 

المستوى  -االقتصاد الجزئي
 المتوسط

Intermediate 
Microeconomics 

DBE 221 221داص 

 مبادئ االقتصاد الكلي

Principles of 
Macroeconomics 

DBE 220 220داص 

 أنظمة معلومات االدارة

Business Information 
Systems 

DBM 210  210دار 

 المحاسبة التخاذ القرارات

Accounting of 

Decision Making 

DBA 231  231دام 

 توحيد المقاييس والجودة

Standardization and 

Quality 

DBM 211  211دار 

 ( 2اللغة االنجليزية )

English Language II 
ENGL202 

انجل 
202 

 مهارات اللغة

Language Skills 
ARAB202 

عرب 
202 

 (2الثقافة االسالمية )

Islamic Culture II 
ISLS202  202سلم   
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 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول

  

Module Title 

  

PNU Code Module Title PNU Code 

االبتكار واالبداع الرقمي 
 والمشاريع

Digital Innovation 

Creativity and Enterprise 

DBS 
301 

داهـ 
301 

 االقتصاد القياسي والتوقعات

Econometrics and 
Forecasting 

DBE 
320 

 320داص

 مقدمة في ادارة الموارد البشرية

Introduction to HRM 

DBM 
310 

دار 
310 

 النظرية المالية

Financial Theory 

DBF 
351 

 351دال 

 ادارة مالية للشركات واالستثمار

Corporate Financial 

Management and 
Investment 

DBF 

350 

دال 

350 

 التمويل العام

Public Finance 

DBF 

352 
 352دال 

 التسويق الدولي

International Marketing 

DBT 
360 

دات 
360 

المستوى  -االقتصاد الكلي الدولي
 المتوسط

International 

Macroeconomics 

DBE 
321 

 321داص

 (3الثقافة اإلسالمية )

المرأة والحياة "مجاالت )

 ("وضوابط

Islamic Culture (3) 

ISLS 

303M 

سلم 

 م303

تخطيط وتطوير المسار المهني 

 ()برنامج تدريبي

Career Planning and 

Development (placement 
cement) 

DBS 

302 
 302داهـ 

 السنة الرابعة
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 الفصل الثاني الفصل األول

Module Title PNU Code Module Title PNU Code 

 (1ريادة األعمال التقنية العالية )

High-Technology 
Entrepreneurship I 

DBS 
401 

داهـ 
401 

 (2ريادة األعمال التقنية العالية )

High-Technology 
Entrepreneurship II 

DBS 
402 

 402داهـ 

 (1استراتيجية األعمال )

Business Strategy I 

DBM 
410 

دار 
410 

 (2استراتيجية األعمال )

Business Strategy II 

DBM 
411 

 411دار 

 األسواق المالية

Financial Markets 

DBF 
452 

دال 
452 

وضع نماذج الجداول المتقدمة 
 لألعمال

Advanced Spreadsheet 

Modeling for Business 

DBM 
415 

 415دار 

 التجارة واألعمال الدولية

International Trade and 
Business 

DBM 

412 

دار 

412 

 التمويل الدولي

International Finance 

DBF 

450 
 450دال 

 ادارة المخاطر

Risk Management 

DBM 

413 

دار 

413 

 (2( و )1اإلسالمي )التمويل 

Islamic Finance I&II 

DBF 

451 
 451دال 

 (4الثقافة اإلسالمية )

 (المرأة والقضايا المعاصرة)

Islamic Culture (4) 

ISLS 
404M 

سلم 
 م404
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INANCE PLAN جامعة األعمال والتكنولوجيا                            

 الخطة الدراسية لقسم المالية

Freshmen (Fall) 

Course Code Course Name Units 

ARAB101 Arabic Language 1 3 

MATH101 Calculus 3 

ISLS101 Islamic Culture 1 2 

Freshmen (Spring) 

Course Code Course Name Units 

ENG 121 English Language 2 3 

SOC 140 Communication Skills 3 

ARAB201 Arabic Language 2 3 

SOC 101 Introduction To Sociology 3 

STAT101 Introduction To Statistics 3 

IT 101 Computer And Info. Technology 3 

Sophomore (Fall) 

Course Code Course Name Units 

BUS 101 Principles Of Management 3 

BUS 202 Business Communication 3 

MIS 301 Management Of Info. System 3 

ISLS201 Islamic Culture 2 3 

ECON101 Microeconomics 3 

ACCT101 Principles Of Accounting 1 3 
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Sophomore (Spring) 

Course Code Course Name Units 

ECON201 Macroeconomics 3 

ACCT102 Principles Of Accounting 2 3 

BUS 230 Organization Behavior 3 

MKT 301 Marketing Principles 3 

HRM 301 Human Resources Management 3 

BUS 121 Quantitative Business Analysis 3 

Junior (Fall) 

Course Code Course Name Units 

FIN 301 Financial Management 3 

ACCT211 Intermediate Accounting 1 3 

ECON220 Saudi Economy 3 

SCM 350 Operations Management 3 

ELCTFI1 Major Elective 1 3 

ELCTG1 College Elective Requirment 3 

Junior (Spring) 

Course Code Course Name Units 

FIN 310 Corporate Finance 3 

FIN 330 International Finance 3 
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Course Code Course Name Units 

ACCT212 Intermediate Accounting 2 3 

BUS 210 International Business 3 

ISLS301 Islamic Culture 3 (Business Ethics) 3 

FIN 311 Investment 1 3 

 

 

Senior (Fall) 

Course Code Course Name Units 

ELCTG2 College Elective Requirment 3 

FIN 410 Financial Markets And Institutions 3 

FIN 430 Banking Management 3 

BUS 490 Business Policies 3 

ELCTFI2 Major Elective 2 3 

BUS 240 Business Law 3 

Senior (Spring) 

Course Code Course Name Units 

FIN 421 Investment 2 3 

FIN 490 Co-Op Training 6 

ELCTG3 College Elective Requirment 3 
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 جامعة األمير سلطان

 قسم المالية
 عدد الساعات السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات السنة الثانية الفصل الدراسي األول

ACC 102 
 

 2-مقدمة في المحاسبة المالية 
3 FIN 301 

 

 مبادئ المالية
3 

BUS 201 
 

 السلوك التنظيمي
3 CS 202 

 

 تطبيقات الحاسب في األعمال
3 

COM 201 
 

 مهارات االتصال
3 ECON207 

 

 النقود والبنوك
3 

ECON 103  

 
 اإلقتصاد الكلي

3 MATH 211 
 

 التفاضل والتكامل لألعمال
3 

ARAB 203 
 

 3-التحرير العربي 
2 MKT 301 

 

 مبادئ التسويق
3 

STAT 101 
 

 االحتماالتمقدمة في اإلحصاء و نظرية 
3 STAT 271 

 

 التحليل اإلحصائي
3 

PE *** الرياضة البدنية 
 

1    

 18  المجموع 18  المجموع
 

 عدد الساعات السنة الثالثة الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات السنة الثالثة الفصل الدراسي األول
ACC 230 

 

 المحاسبة المتوسطة للمالية
3 BUS 371 

 

 العملياتإدارة اإلنتاج / 
3 

BUS 231 
 

 البيئة القانونية لألعمال
3 BUS 373 

 

 نظم المعلومات اإلدارية
3 

BUS 351 
 

 إدارة األعمال الدولية
3 FIN 330 

 

 مبادئ التامين
3 

ETHC 301 
 

 أخالقيات العمل
3 FIN 360 

 

 اإلستثمار والتمويل الرأسمالي
3 

FIN 340 
 

 مبادئ إدارة العقارات
3 FIN 370 

 

 المؤسسات المالية والبنوك
3 

FIN 350 
 

 مبادى األستثمار
3 --- 

 
Non-Business Elective-I 

 
3 

 عدد الساعات السنة األولى الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات السنة األولى الفصل الدراسي األول
BUS 101 مقدمة في إدارة األعمال 

3 ACC 101 
 

 1-مقدمة في المحاسبة المالية 
3 

SCI 101 مقدمة في العلوم الفيزيائية 
3 ECON 101 

 

 اإلقتصاد الجزئي
3 

MATH 101 الرياضيات المحددة 
3 PSY 101 

 

 مقدمة في علم النفس
3 

ENGL 101 1-الكتابة اإلنجليزية 
3 ENGL 103 

 

 2-الكتابة اإلنجليزية
3 

ARAB 101  1-التحرير العربي 
2 ARAB 103 

 

 2-التحرير العربي 
2 

ISC 101 السلوك األخالق في اإلسالم 
2 ISC 103 

 

 النظام االقتصادي في اإلسالم
2 

PE *** الرياضة البدنية 
 

1 IS 101 
 

 1-المعلوماتمقدمة في تقنية 
2 

 18  المجموع 17  المجموع
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 18  المجموع 18  المجموع
 
 

 تسلسل مقررات السنة الرابعة 

 خيار التعليم التعاوني

 الساعاتعدد  السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات السنة الرابعة الفصل الدراسي األول
FIN 470 
 

 BUS 495 3 حاالت في اإلدارة المالية
 

 3 اإلدارة اإلستراتيجية

FIN 490 
 

Internship in Finance 
 

3 FIN 490 
 

Internship in Finance 
 

3 

FIN *** 
 

 مقرر من مسار )أ(
 

3 FIN *** 
 

 مقرر من مسار )ب(
 

3 

--- 
 

 

 
Non-Business Elective-2 
 

3 --- 
 

Non-Business Elective-3 
 

3 

ISC 105 
 

 ISC 203 2 القرآن الكريم و علوم
 

 2 المعامالت المالية المعاصرة

 14  المجموع 14  المجموع
 
 
 

 لسنة الرابعة الفصل الدراسي األولتسلسل مقررات السنة الرابعة 

 عدد الساعات السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات خيار التعليم التعاوني
FIN 492 
 

 FIN 470 10 التعليم التعاوني لإلدارة المالية
 

 3 حاالت في اإلدارة المالية

 (continuation from 
 

 FIN *** 
 

 مقرر من مسار )أ(
 

3 

 Summer before) 
 

 BUS 495 
 

 3 اإلدارة اإلستراتيجية

  

 

 --- 
 

Non-Business Elective-2 
 

3 

   --- 
 

Non-Business Elective-3 
 

2 

   ISC 105 
 

 2 القرآن الكريم و علومه

   ISC 203 
 

 2 المعامالت المالية المعاصرة

 18  المجموع 10  المجموع
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 جامعة الملك عبدالعزيز
قسم التمويل -كلية إدارة األعمال
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التمويل واالقتصادقسم  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
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تمويل -جامعة الملك فيصل  
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 جامعة األمير محمد بن فهد
Finance  

Total Semester Credit Hours: 125  

Freshman Program  

First Semester Hours  

ALIS 1211: Arabic Language / Islamic Studies......................................2  

COMM 2311: Oral Communications.........................................................3  

COMM 1311: Written Communications....................................................3  

UNIV 1211: Professional Development and Competencies...................2  

MATH 1311: Finite Mathematics for Students of Business.....................3  

Lab Science Elective*.................................................................................4  

Total Hours:...........................17  

*Select any laboratory science from the College Core Curriculum  

Second Semester Hours  

ALIS 1212: Arabic Language / Islamic Studies......................................2  

PHED 1111: Physical Education..............................................................1  

COMM 1312: Writing and Research..........................................................3  

UNIV 1212: Critical Thinking and Problem Solving..............................2  

MATH 1312: Calculus for Students of Business.......................................3 4  



 

 

....................................................  
التقرير األول_ العالي مع احتياجات السوق المالية  تعليمال مخرجات موائمة  

105 

 
 

 

Lab Science Elective*.................................................................................4  

Total Hours:...........................15  
 

*Select any laboratory science from the College Core Curriculum  

Sophomore Program  

First Semester Hours  

ALIS 2211: Arabic Language / Islamic Studies.......................................2  

ASSE 2111: Learning Outcome Assessment I..........................................1  

PHED 1112: Physical Education...............................................................1  

UNIV 1213: Leadership and Teamwork...................................................2  

ECON 1311: Introduction to Macroeconomics*......................................3  

ACCT 2311: Fundaments of Financial Accounting..................................3  

Total Hours:...........................12  

*May be taken either first or second semester  

Second Semester Hours  

ALIS 2212: Arabic Language / Islamic Studies......................................2  

COMM 2312: Technical and Professional Communication......................3  

ECON 1312: Introduction to Microeconomics*......................................3  

MATH 1313: Statistical Methods.............................................................3  

ACCT 2321: Fundamentals of Managerial Accounting..........................3  

MISY 2311: Introduction to MIS............................................................3  

Total Hours:...........................17  

*May be taken either first or second semester  

Junior Program  

First Semester Hours  

TBD……………………………….............................................................2  

ASSE 3211: Learning Outcome Assessment II.........................................2  

BUSI 3312: Organizational Behavior........................................................3  

BUSI 3311: Legal Environment of Business.............................................3  

FINA 3311: Financial Management Principles..........................................3  

Business Elective*.......................................................................................3  

Total Hours:...........................16  

*Students planning to take BUSI 3341: Advanced Statistical Methods enroll now. Other 

students select any 3000- or 4000-level College of Business Administration elective.  

Second Semester Hours  

TBD……………………………….............................................................2  

FINA 3312: Financial Institutions..............................................................3 5  
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BUSI 3321: Operations Management........................................................3  

FINA 3313: Money and Banking...............................................................3  

ACCT 3311: Intermediate Accounting I.....................................................3  

BUSI 3313: Marketing Principles.............................................................3  

Total Hours:...........................17  
Senior Program  

First Semester Hours  

TBD……………………………….............................................................2  

FINA 4313: Investments...........................................................................3  

 

FINA 3314: Financial Statement Analysis................................................3  

BUSI 4351: Internship..............................................................................3  

BUSI 43261: Entrepreneurship...................................................................2  

MIS Elective................................................................................................3  

Total Hours............................16  
Second Semester Hours  

ASSE 4311: Learning Outcome Assessment III / Administrative Strategy and Policy 

.....................................................................3  

FINA 4315: Security Analysis and Portfolio Management........................3  

FINA 4314: International Finance..............................................................3  

Finance Elective*........................................................................................3  

Accounting or Finance Elective..................................................................3  

Total Hours:...........................15  
*Choose from FINA 4312: Advanced Financial Management, FINA 4316: Capital 

Budgeting, or FINA 4351: Special Topics in Finance 
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عالميةبالجامعات ال (: برامج المالية2) ملحق    
 

 University of Richmond 
The Finance Concentration 
In addition to satisfying the B.S.B.A. degree requirements for a Robins School major, the 
finance concentration requires a minimum of four courses. Two of the four courses 
must be chosen from:  
FIN 361  
FIN 366  
FIN 461  
FIN 466  
FIN 467  

A maximum of seven courses can be taken in any area of concentration. The finance 
concentration offers optional curriculum tracks. Students may pursue one of the optional 
tracks listed below by taking all of the finance courses listed under each track.  
Note: FIN 368 Directed Independent Study will not count toward the finance 
concentration unless the student receives prior approval from the Chair of Finance 
Department. FIN 200 and FIN 468 also do not count toward the concentration.  
Optional Finance Concentration Program Tracks (suggested courses and 
sequences)  
(1) CFA® Track (emphasis on investments and securities)  
FIN 366 Investments  
FIN 462 International Financial Management  
FIN 466 Fixed Income and Derivative Securities  
FIN 467 Portfolio Management and Analysis  
FIN 468 Student-Managed Investment Fund (senior year)  
Suggested Supporting Courses:  
ECON 200 The Economics of Money, Banking and Financial Markets  
FIN 369 Alternative Assets  
FIN 369 Deal Structure and Valuation  
FIN 461 Cases and Financial Modeling  
(2) Corporate Finance Track  
FIN 361 Corporate Finance  
FIN 366 Investments  
FIN 461 Cases and Financial Modeling  
FIN 462 International Financial Management  
Suggested Supporting Courses:  
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ACCT 301-ACCT 302 Intermediate Financial Accounting 1-2  
ECON 200 The Economics of Money, Banking and Financial Markets  
FIN 369 Deal Structure and Valuation  
Notes:  
Students planning to enroll in FIN 468 should complete FIN 366 during their junior 
year.  
Program tracks do not affect the finance concentration requirements of the B.S.B.A. 
degree.  
IBUS students taking FIN 462 and concentrating in finance need only three additional 
courses in finance.  
Finance courses taken abroad do not transfer as fulfilling specific finance courses, but 
rather as satisfying general finance electives.  

Courses  
FIN 200 Personal Finance  

FIN 360 Principles of Financial Management  
FIN 361 Corporate Finance  

FIN 363 Risk Management and Insurance  
FIN 366 Investments  

FIN 368 Directed Independent Study  
FIN 369 Selected Topics in Finance  

FIN 461 Cases and Financial Modeling  

FIN 462 International Financial Management  
FIN 463 Deal Structure and Valuation  

FIN 465 Technical Analysis  
FIN 466 Fixed Income and Derivative Securities  

FIN 467 Portfolio Management and Analysis  
FIN 468 Student-Managed Investment Fund 
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 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN  

College of Business  
D E P A R T M E N T O F F I N A N C E  

REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN FINANCE for Freshmen entering UIUC in 

Fall 2006 and beyond
1 

 
The field of finance is primarily concerned with the acquisition and management of funds by 

business firms, governments, and individuals. A business seeks financial advice when considering 

the purchase of new equipment, the expansion of present facilities or raising additional funds. 

Determining the value of financial and real assets and derivatives is a key activity in finance. As 

the study of finance is designed to provide the student with both the theoretical background and 

the analytical tools required to make effective judgments in finance, many students select careers 

in business financial management, commercial and investment banking, investments, government 

finance, insurance, and real estate.  

Requirements:
1 

 

1. Finance 221 (required core course for all BUS students)  

2. Finance 300: Financial Markets (Prerequisite: Finance 221); CS 105 or electronic spreadsheet 

competency)  

3. Twelve additional hours of Finance courses must be taken. Any Finance course except Finance 

100, 199, or 299 may satisfy this requirement.  

Of the twelve additional hours of Finance courses, at least nine must be advanced hours, 

where advanced hours courses include:  

 

Fin 311  

Fin 321  

Any 400-level course except Fin 494 or 495 (Senior Research).  

4. Major Elective. Choose one of the following:  

Accountancy 301: Accounting Measurement and Disclosure (Prerequisite: Accy 202)  

Accountancy 302: Decision Making for Accountancy (Prerequisite: Accy 202)  

Agricultural and Consumer Economics 428: Commodity Futures and Options Markets  

Business Administration 374: Management Decision Models (Prerequisite: Econ 203 or consent 

of instructor)  

Economics-- Any 300- or 400-level course excluding Economics 302 (was 300)  

Geography 483: Urban Geography  
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Mathematics or Statistics-- Any course above the minimum mathematics or statistics requirement 

of the College, except Math 225.  

Or other courses as recommended by Department of Finance faculty and approved by the 

Department of Finance chairperson  

Advising Notes:  

1. Credit-No Credit:  

Courses taken to fulfill major requirements may not be taken on a credit-no credit basis.  
1 

Official degree requirements may be found at http://courses.uiuc.edu/cis/index.html. The requirements 

stated in this paper apply to those entering UIUC as freshmen in Fall 2006 and off-campus transfer students 

who enter UIUC in Fall 2008; students who entered in previous years should consult the Programs of Study 

for the year of their matriculation.  
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2. Accounting:  

It is recommended that Finance majors take additional accounting. Accy 201 and 202 are 

required. Many employers look favorably upon additional accounting courses.  

For those interested in financial reporting, we suggest Accy 301 and Accy 303. For those 

interested in managerial control and decision making, we would recommend Accy 301 and 302, 

followed by Accy 304, possibly followed by Accy 312.  

The Accy department recommends that 301 and 302 be taken concurrently.  

3. Transfer courses:  

Students should plan to take their Finance courses on this campus. Though we allow some 

transfer equivalents for students who are studying abroad, these would not typically be considered 

advanced hours Finance courses. Finance courses taken domestically should be taken at UIUC.  

4. Career tracks:  

No specific courses are required. It is possible, though, to select courses to match areas of 

interest:  

Corporate Finance: Fin 321, 422, 423, 451, 419, and 461; Accy 301/303 or 301/302/304, 312; 

BADM 374  

Investments: Fin 311, 412, 321 or 422, 461, 451, 419; Fin 445; Accy 301, 303, 312; Econ 303  

Financial Intermediaries and Markets: Fin 461, 321, 432, 311, 451, 446; Accy 301, 303, 312; 

Econ 311, 303, 420, 421  

Insurance and Risk Management: Fin 230, 232, 321, 431, 432, 433, 434; BA 403, 374; Econ 

311, 303, 471  

Real Estate and Urban Economic: Fin 241, 414, 443, 444, 445, 446; Accy 312, Arch 401, CEE 

320, Geog 483.  

Business Career Services holds "Career Focus" sessions; see http://www.business.uiuc.edu/bcs/. 

Also, the Finance Club hosts weekly speakers; see http://www.business.uiuc.edu/~fin-club or 

their bulletin board on the first floor of Wohlers Hall.  

5. Typical seasonal offerings:  

Fall only: FIN 100, 230, 414, 443, 444  

Spring: FIN 431, 432, 446  

Once a year (semester depends on faculty availability): FIN 413, 433, 434, 445 
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SAMPLE SCHEDULE FOR BUS FINANCE MAJORS  

Individual Placement scores and elective course selection may require a student to make some adjustment to this schedule. See an academic advisor in 214 

DKH for assistance. 124 total hours are required for graduation. FIRST YEAR  

First Semester  Hrs Second Semester  Hrs 

Econ 102 or 103  3  Econ 103 or 102  3  

Math 234  4  Math 125  3  

Comp I or SPCM 101  3-4  SPCM 101 or Comp I  3-4  

CS 105  3  Foreign Lang, Freshman Discovery, 

or Gen Ed
2

 

6-7  

Foreign Lang, Freshman Discovery, or Gen Ed  3-4  

Total  16  16  

SECOND YEAR  

First Semester  Second Semester  

Accy 201  3  Accy 202  3  

Econ 202
2

 3  Fin 221  3  

Foreign Lang or Gen Ed  10  Econ 203
2

 3  

Foreign Lang or Gen Ed  4  

Econ 302  3  

Total  16  16  

THIRD YEAR  

First Semester  Hrs Second Semester  Hrs 

Fin 300  3  Fin courses (Fin 311 and 321 

recommended)  

6  

Composition II
3 

 3  BA 300  3  

BA 310 or Accy 301
4

 4  Accy 301
4 

or BA 310  3  

BA 320 or Accy 302
4

 4  Accy 302
4 

or BA 320  3  
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Total  14  Total  15  

FOURTH YEAR  

First Semester  Hrs Second Semester  Hrs 

Finance courses (advanced hrs 

recommended)  

3-6  Finance courses (advanced hrs 

recommended)  

3-6  

Accy course (optional)  4  BA 449  3  

Electives  3-6  Accy course (optional)  4  

Electives  3  

Total  15  Total  16  
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Indiana University Kelley School of Business 
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Penn State University Park Program Year 2018 
QUICK FILTER 

Effective Summer 2010 
This major is under an administrative enrollment control. Please review the Entrance-to-Major requirements found at http://dus.psu.edu/students/etm/requirements.html 

SEMESTER 1 

COURSE DETAILS CREDITS 

PSU 006 First Year Seminar  1 

ENGL 015 Rhetoric and CompositionNotes for: ENGL 015     

 

or ENGL 030 Honors Freshman CompositionNotes for: ENGL 030 

  

  

3 

Math 110 Techniques of Calculus INotes for: MATH 110 

  

  

  

or MATH 140 Calculus with Analytic GeometryNotes for: MATH 140 

  

4 

http://dus.psu.edu/students/etm/requirements.html
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/P/PSU/006/200405FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/015/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/015/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/030/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/030/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/110/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/110/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/140/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/140/201213S1
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COURSE DETAILS CREDITS 

  

  

ECON 102 MicroeconomicsNotes for: ECON 102 

  

  

3 

Foreign Language 001Notes for: Foreign Language 001 4 

Total credits 15 

SEMESTER 2 

COURSE DETAILS CREDITS 

MGMT 301 Basic Management ConceptsNotes for: MGMT 301 

  

  

3 

SCM 200 Introduction to Statistics for BusinessNotes for: SCM 200 

  
4 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/102/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/102/201011SP
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247023
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MGMT/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MGMT/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/200/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/200/201213S1
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COURSE DETAILS CREDITS 

  

  

or STAT 200 Elementary StatisticsNotes for: STAT 200 

  

  

  

Foreign Language 002Notes for: Foreign Language 002 4 

General Education Natural Science (GN) 3 

Total credits 14 

SEMESTER 3 

COURSE DETAILS CREDITS 

MKTG 301 Principles of MarketingNotes for: MKTG 301 

  

  

3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/STAT/200/198788S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/STAT/200/198788S1
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247035
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MKTG/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MKTG/301/201213S1
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COURSE DETAILS CREDITS 

ACCTG 211 Financial and Managerial AccountingNotes for: ACCTG 

211 

  

  

4 

Foreign Language 003Notes for: Foreign Language 003 4 

ECON 104 Macroeconomics 

or General Education (GH/GS/GA) 
3 

General Education (GH/GS/GA) 3 

Total credits 17 

SEMESTER 4 

COURSE DETAILS CREDITS 

FIN 301 Corporation FinanceNotes for: FIN 301 

  

  

3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/211/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/211/200708SP
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247045
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247048
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/104/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/301/201011SP
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COURSE DETAILS CREDITS 

SCM 301 Supply Chain Management 

or ENGL 202D Business WritingNotes for: ENGL 202D 

  

3 

CAS 100 Speech Communication  3 

General Education (GH/GS/GA) 3 

General Education Natural Science (GN) 3 

Total credits 15 

SEMESTER 5 

COURSE DETAILS CREDITS 

FIN 305W Financial Management of the Business EnterpriseNotes for: 

FIN 305W 

  

3 

FIN 408 Financial Markets and InstitutionsNotes for: FIN 408 3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/C/CAS/100A/200304FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/305W/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/305W/201011SP
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247078
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/408/199494FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/408/199494FA
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COURSE DETAILS CREDITS 

  

ENGL 202D Business WritingNotes for: ENGL 202D 

  

or SCM 301 Supply Chain Management 

3 

MIS 204 Business Information Systems 3 

B LAW 341 Business Law I: Intro to Contracts, Liability Issues, and 

Intellectual Property 

3 

Total credits 15 

SEMESTER 6 

COURSE DETAILS CREDITS 

FIN 406 Security Analysis and Portfolio ManagementNotes for: FIN 406 

  
3 

FIN 4xxNotes for: FIN 4xx 3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MIS/204/200607S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20LAW/341/201011S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20LAW/341/201011S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/406/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/406/201011SP
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247099
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COURSE DETAILS CREDITS 

  

General Education (GH/GS/GA) 

or ECON 104 Macroeconomics 
3 

Health Science/KINES GHA 1.5 

B A 342 Socially Responsible Sustainable and Ethical Business Practices 3 

Two-Piece Sequence 3 

Total credits 16.5 

SEMESTER 7 

COURSE DETAILS CREDITS 

B A 411 Analyzing Business and Industry 3 

FIN 4xxNotes for: FIN 4xx 

  
3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/104/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20A/342/200910S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20A/411/201112FA
https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247120
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COURSE DETAILS CREDITS 

Two-Piece Sequence 3 

General Education (GH/GS/GA) 3 

Elective 2 

Total credits 14 

SEMESTER 8 

COURSE DETAILS CREDITS 

General Education Natural Science (GN) 3 

Related AreaNotes for: Related Area 3 

General Education (GH/GS/GA) 3 

Health Science/KINES (GHA) 1.5 

Elective (additional FIN 4xx recommended) 3 

https://rap.psu.edu/recommended-academic-plan-fin-university-park-program-year-2018?width=500&height=auto&inline=true#247136
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COURSE DETAILS CREDITS 

Total credits 13.5 

ADDITIONAL NOTES 

In order to promote student academic success, the Smeal faculty has designated the successful completion of specific "entrance-to-major" courses prior to the beginning of “major 

field” course work. In order to ensure all students are equally prepared for success, the Smeal College of Business requires that the following “entrance-to-major” courses must be 

completed at a Penn State campus: Accounting 211, Management 301, Marketing 301, and Finance 301. 

Therefore, transfer courses or those designated as direct equivalent courses for the four courses above listed will not be credited toward Smeal entrance-to-major progress. 

Please note that pursuant to AACSB accreditation standards, the Smeal College requires that all upper division courses within the departments 

sponsoring the major be completed in residence at University Park under the instruction of Smeal College faculty. 

For example, students in the Finance major must complete in residence with Smeal College faculty all 300 level and above Finance courses (and 

those cross-listed with Finance).  
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Petitions for hardship exceptions from this policy may be made to the Smeal College of Business 

Associate Dean for Undergraduate Education.  
Advising Notes: 

 It is highly recommended that students at University Park take SCM 301 in their 4
th

 semester. 

 It is highly recommended that students at campuses that do not offer SCM 301 take ENGL 202D in 

their 4
th

 semester. 

 GWS, GQ, GA, GH, GS, GN and GHA are codes used to identify General Education requirements. 

 US, IL, and US;IL are codes used to designate courses that satisfy University United 

States/International Cultures requirements.  All students are required to take one IL and one US 

course before graduation.  A course designated as US;IL may be used as a US OR an IL, not both. 

 W suffix signifies the course satisfies the University Writing Across the Curriculum requirement. 

  

Finance Department Notes: 

 Department of Finance 

  

 Finance (FIN) Requirements 

Program year 2018 

Course Descriptions 

 

__________________________________________________________________________

______ 

1. Prescribed Courses (9 credits) - A grade of "C" or higher is required in FIN courses. 

a. FIN 305W (3) Financial Management of the Business Enterprise [Prerequisite: FIN 301] 

b. FIN 406 (3) Security Analysis and Portfolio Management [Prerequisite: FIN 301] 

c. FIN 408 (3) Financial Markets and Institutions [Prerequisite: FIN 301] 

  

2.  Additional Finance courses- A grade of "C" or higher is required in FIN courses. 

a. FIN 405 (3) Advanced Financial Management [Prerequisite: FIN 305W] 

b. FIN 407 (3) Multinational Financial Management [Prerequisite: FIN 305W] 

c. FIN 410 (3) Derivative Markets [Prerequisite: FIN 406] 

d. FIN 414 (3) Financial Trading and Applications [Prerequisite: FIN 305W, FIN 406] (FA 

only) 

e. FIN 415 (3) Advanced Finanical Modeling [Prerequisite: FIN 406] (SP only) 

f. FIN (R M) 460 (3) Real Estate Financial Analysis [Prerequisites: FIN 305W] (FA only) 

g. FIN (R M) 470 (3) Real Estate and Capital Markets [Prerequisites: FIN 305W] (SP only) 

 3. Select three credits of Related Area (3 credits) 

        Select three credits from one of the Two-Piece Sequences below. Courses cannot double count in 
Related Area and the Two-Piece Sequence.    

 4.  Select one Two-Piece Sequence from the following list (6 credits) 

Accounting – Select two courses from the following 

ACCTG 404 – Managerial Accounting: Economic Perspective (3) 

ACCTG 471 – Intermediate Financial Accounting I (3) 

ACCTG 472 – Intermediate Financial Accounting II (3) 

Business Sustainability – Take the following two courses 

B A 441 – Strategies for Enterprise Sustainability (3) [B A 497A – Fall 2013] 

B A 442 – Sustainable Behavior of Consumers, Firms and Societies (3) [B A 497B – 

Spring 2014] 

http://www.smeal.psu.edu/depts/finance
https://public.lionpath.psu.edu/psp/CSPRD/EMPLOYEE/HRMS/c/COMMUNITY_ACCESS.SSS_BROWSE_CATLG.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=HC_SSS_BROWSE_CATLG_GBL4&EOPP.SCNode=HRMS&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=PE_TE031_NAV&EOPP.SCLabel=&EOPP.SCPTcname=PT_PTPP_SCFNAV_BASEPAGE_SCR&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.PORTAL_BASE_DATA.CO_NAVIGATION_COLLECTIONS.PE_TE031_NAV.ADMN_S201605170717251006321046&IsFolder=false
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Economics – Select two courses from the following 

Select 3 credits of 300/400 level Economics 

Select 3 credits of 400 level Economics 

Entrepreneurship – Select courses based on the following 

a. Take the following course 

MGMT 425 – New Venture Creation (3) 

b. Select one of the following courses 

MGMT 426 – Invention Commercialization (3) 

MGMT 427 – Managing an Entrepreneurial Start-Up Company (3) 

Information Systems Management – Take the following two courses 

MIS 301– Business Analytics (3) 

MIS 446 – Information Technology and Business Strategy (3) 

International Business – Select two courses from the following 

I B 303 – International Business Operations (IL) (3) 

I B 403 – International Business and National Policies (3) 

I B 404 – Contemporary Issues in International Business (3) 

I B 450 – Business Environment of Europe (3) 

I B 460 – International Business in Emerging Nations (3) 

I B 470 - International Development in an African Context (3) 

                I B 497 - Sustainability & International Business (3) 

  

Management – Select courses based on the following 

a. Take the following course 

MGMT 326 – Organizational Behavior and Design (3) 

b. Select one of the following courses 

MGMT 461 – International Management (3) 

MGMT 471 – Strategic Management (3) 

Marketing– Select courses based on the following 

a. Select one of the following courses 

MKTG 330  – Consumer Behavior Design (3) 

MKTG 327 - Retailing (3) 

b. Select one of the following courses 

MKTG 445 – Global Marketing (IL) (3) 

MKTG 422 – Advertising and Sales Promotion (3) 

Real Estate – Take the following two courses 

R M 303 – Real Estate Fundamentals (3) 

R M 450 – Contemporary Issues in Real Estate Markets (3) 

Risk Management – Take the following two courses 

R M 302 – Risk and Insurance (3) 

R M 440 – Risk, Strategy and Decision Making (3) Beginning Fall 2016 

Supply Chain and Information Systems – Select two courses from the following 

SCM 404 – Demand Fulfillment (3) 

SCM 405 – Manufacturing and Services Strategies (3) 

SCM 406 – Strategic Procurement (3) 

Please Note: 
In lieu of completing a two-piece sequence, students in the Finance Major may complete one 

of the designated University minors listed below provided the minor has a minimum of six 
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credits of 400-level coursework that can be used in the two-piece category according to the 

course layout in the degree audit system.  

            Smeal College Minors 

Information Systems Management (ISM) 

International Business (I B) 

Legal Environment of Business (LEBUS) 

Supply Chain and Information Sciences & Technology (SCIST) 

Liberal Arts Minor or Concurrent Major 
      Economics (ECON) 

College of IST Minor or Concurrent Major  
       Information Sciences and Technology (IST) 

Eberly College fo Science Minor or Cocurrent Majors 
       Mathematics (MATH) 

       Statistic (STAT) 

                   World Language Minors or Concurrent Major 
                        Arabic Language (ARAB) 

                        Chinese Language (CHNS) 

                        French and Francophone Studies (FR) 

                        German (GER) 

                        Greek (GREEK) 

                        Hebrew (HEBR) 

                        Italian (IT) 

                        Japanese Language (JAPNS) 

                        Latin (LATIN) 

                        Portuguese (PORT) 

                        Russian (RUS) 

                        Spanish (SPAN) 

  

The University may make changes in policies, procedures, educational offerings, and requirements at 

any time.  Please consult a Penn State Academic Advisor for more detailed information. 
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واألهليةبالجامعات الحكومية  (: برامج المحاسبة3) ملحق  
 جامعة الملك سعود  (1)

 المستوى االول

 8 (1اللغة االنجليزية) نجم140

 2 مقدمه في الرياضيات ريض140

 3 مهارات الحاسب تقن140

 2 مهارات االتصال علم 140

 15 االجمالي 

 المستوى الثاني

 8 (2اللغة االنجليزية) نجم 150

 3  حساب التفاضل ريض150

 3 مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج140

 1 ريادة األعمال ريد 101

 1 الصحة واللباقة صحة140

 16 االجمالي 

 المستوى الثالث

 3 مبادئ االدارة واالعمال ادا101

 3 الماليمبادئ المحاسبة والتقرير  حسب 201

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد101

 3 مبادئ اإلحصاء في اإلدارة كمي 107

 2 مقرر ثقافة إسالمية *** سلم

 2 المهارات اللغوية عرب101

 16 اإلجمالي 

 المستوى الرابع

 3 مبادئ االقتصاد الكلي قصد 102

 3 مبادئ المالية مال 200

 3 مبادئ التسويق تسق 201

 3 نظم المعلومات اإلدارية نما 201

 3 مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية حسب202

 2 مقرر ثقافة إسالمية ***سلم

 17 اإلجمالي 

 المستوى الخامس

 3 مبادئ القانون حقق101

 3 (1المحاسبة المتوسطة) حسب317

 3 مالية الشركات مال210

 3 اختياري من داخل القسم ---

 2 العربيالتحرير  عرب103

 2 مقرر ثقافة إسالمية ***سلم

 16 اإلجمالي 

 المستوى السادس

 3 (2المحاسبة المتوسطة) حسب318

 3 اإلدارة االستراتيجية ادا411

 3 المحاسبة الحكومية والمنظمات غير هادفة للربح حسب311
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 من داخل القسممتطلبات اختيارية 

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر ساعات المقرر القسم

 حسب 416 نظرية المحاسبة 3 حسب

 حسب 421 المحاسبة في المنشآت المتخصصة 3 حسب

 حسب 435 إدارة التكلفة 3 حسب

 حسب 465 تطبيقات محاسبية بالحاسوب  3 حسب

 حسب 481 المحاسبة الدولية 3 حسب

 القسم خارجمتطلبات اختيارية من 

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر ساعات المقرر القسم

 مال 220 أساسيات االستثمار  3 المالية

 مال 230 األسواق والمؤسسات المالية  3 المالية

 مال 240 أساسيات الخطر والتأمين  3 المالية

 حقق 113 المدخل للفقه اإلسالمي 3 القانون

 حقق 231 نظام الزكاة والضرائب في المملكة 3 القانون

 ادا 121 السلوك التنظيمي 3 اإلدارة

 ادا 214 أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية 3 االدارة

 ادا 371 إدارة العمليات 3 االدارة

 قصد 211 اقتصاديات نقود وبنوك 3 االقتصاد

 كمي 207 اإلحصاء اإلداري 3 الكمي

 3 القانون التجاري حقق226

 3 اختياري من خارج القسم ---

 2 ثقافة إسالميةمقرر  ***سلم

 17 اإلجمالي 

 المستوى السابع

 3 المحاسبة المتقدمة حسب401

 3 المحاسبة عن الزكاة والضريبة حسب414

 3 تحليل التقارير المالية حسب415

 3 المحاسبة االدارية واتخاذ القرارات حسب433

 3 مقرر حر ***

 3 اختياري من داخل القسم 

 18 االجمالي 

 الثامنالمستوى 

 3 المراجعة وخدمات التأكيد حسب444

 3 نظم المعلومات المحاسبية حسب461

 3 الرقابة والمراجعة الداخلية حسب471

 3 اختياري من خارج القسم ---

 3 اخياري من داخل القسم ---

 15 االجمالي 

 المستوى التاسع

 6 تدريب تعاوني حسب 477

 6 اإلجمالي 
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 فهد للبترول والمعادنجامعة الملك  (2)
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 جامعة الملك عبد العزيز (3)
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 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية (4)
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 جامعة القصيم (5)
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 ( جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن6)
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 ( جامعة األمير سلطان7)
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 ( جامعة االعمال والتكنولوجيا8)

Freshmen (Fall) 

Course Code Course Name Units 

ARAB101 Arabic Language 1 3 

MATH101 Calculus 3 

ISLS101 Islamic Culture 1 2 

ENG.101 English Language 1 3 

Freshmen (Spring) 

Course Code Course Name Units 

ENG 121 English Language 2 3 

SOC 140 Communication Skills 3 

ARAB201 Arabic Language 2 3 

SOC 101 Introduction To Sociology 3 

STAT101 Introduction To Statistics 3 

IT 101 Computer And Info. Technology 3 

Sophomore (Fall) 

Course Code Course Name Units 

BUS 101 Principles Of Management 3 

ECON101 Microeconomics 3 

MIS 301 Management Of Info. System 3 

ISLS201 Islamic Culture 2 3 

BUS 202 Business Communication 3 

ACCT101 Principles Of Accounting 1 3 

Sophomore (Spring) 

Course Code Course Name Units 

ECON201 Macroeconomics 3 

FIN 301 Financial Management 3 

BUS 230 Organization Behavior 3 

BUS 121 Quantitative Business Analysis 3 

HRM 301 Human Resources Management 3 

ACCT102 Principles Of Accounting 2 3 
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Junior (Fall) 

Course Code Course Name Units 

ACCT211 Intermediate Accounting 1 3 

MKT 301 Marketing Principles 3 

ELCTG1  College Elective Requirment 3 

SCM 350 Operations Management 3 

ECON220 Saudi Economy 3 

ELCTAC1 Major Elective 1 3 

Junior (Spring) 

Course Code Course Name Units 

BUS 240 Business Law 3 

ACCT350 Cost Accounting 3 

ACCT212 Intermediate Accounting 2 3 

BUS 210 International Business 3 

ELCTG2  College Elective Requirment 3 

ISLS301 Islamic Culture 3 (Business Ethics) 3 

Senior (Fall) 

Course Code Course Name Units 

ACCT361 Auditing I 3 

ELCTAC2 Major Elective 2 3 

ELCTAC3 Major Elective 3 3 

ACCT313 Advance Accounting I 3 

BUS 490 Business Policies 3 

ELCTG3  College Elective Requirment 3 

Senior (Spring) 

Course Code Course Name Units 

ACCT441 Management Accounting 3 

ACCT414 Advanced Accounting Ii 3 

ACCT490 Co-Op Training 
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 بن فهد ( جامعة األمير محمد9)
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 ( جامعة الفيصل10)
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عالميةبالجامعات الحاسبة (: برامج الم4) ملحق    

 Ohio State Universityجامعة اوهايو الحكومية  -1
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  Richmond university رتشموندجامعة  -2
In addition to the requirements for the B.S.B.A. degree outlined below, all accounting majors 

must complete seven additional courses in accounting. 

Candidates for a B.S.B.A. must: 

Satisfy the general degree requirements for graduation 

Complete the following pre-business courses: 

ACCT 201 Fundamentals of Financial Accounting 

ACCT 202 Fundamentals of Managerial Accounting 

BUAD 202 Statistics for Business and Economics 

BUAD 205 Business Communication 

ECON 101 Principles of Microeconomics 

ECON 102 Principles of Macroeconomics 

MATH 211 Calculus I 

Complete the following core courses except as noted: 

BUAD 392 Ethical, Social and Legal Responsibilities of Business 

BUAD 497 Strategic Management * 

FIN 360 Principles of Financial Management 

MGMT 325 IT and Data Analytics 

MGMT 330 Organizational Behavior 

MGMT 340 Operations Management 

MKT 320 Principles of Marketing 

*The International Business concentration requires IBUS 411 in lieu of BUAD 497. 

Participate in a full semester University of Richmond approved study abroad program or 

complete a course with an international business or international business economics focus. This 

international focus course also may satisfy a concentration or major requirement. 

Required accounting core courses: 

ACCT 301 Intermediate Financial Accounting I 

ACCT 302 Intermediate Financial Accounting II 

ACCT 305 Cost and Managerial Accounting 

https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
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ACCT 307 Accounting Information Systems 

ACCT 312 Federal Tax 1 

ACCT 417 Auditing 

ACCT 431 Advanced Financial Accounting 

Substitutions in the accounting major are permitted if approved by the chair of the accounting 

department. 

 Indiana Universityإنديانا  جامعة -3

Undergraduate Program 

Degree Requirements 

Freshman Year 

A100 Basic Accounting Skills 

Sophomore Year 

 A201 Introduction to Financial Accounting 

 A202 Introduction to Managerial Accounting 

Junior Year 

 A311 Intermediate Financial Accounting I 

 A325 Cost Accounting 

 A329 Taxes and Decision Making 

 A337 Accounting Information Systems 

 C301 Communication for Accountants 

Senior Year 

 A312 Intermediate Financial Accounting II 

 A424 Auditing and Assurance Services 

 3 hours of elective course work in accounting 

 

https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://robins.richmond.edu/undergraduate/accounting/major-concentration.html
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9288
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9290
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9291
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9295
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9298
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9300
http://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=17074
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9410
https://kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9296
http://www.kelley.iu.edu/Accounting/undergraduate/courses/page12834.cfm?ID=9302
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 University of Illinoisجامعة الينوي  -4

University Composition Requirements 

  
 Hours   

Composition I: Principles of Composition 
1                                                                                                     

 4-7 

Advanced Composition 3 

 

General Education Requirements 

 

Business Core Requirements 

Code Title Hours 

BUS 101 Professional Responsibility and Business 
2
 3 

BUS 201 Business Dynamics 3 

ACCY 201 

& ACCY 202 

Accounting and Accountancy I 

and Accounting and Accountancy II 
6 

BADM 300 The Legal Environment of Bus 3 

BADM 310 Mgmt and Organizational Beh 
6
 3 

BADM 320 Principles of Marketing 3 

BADM 449 Business Policy and Strategy 3 

CS 105 Intro Computing: Non-Tech 3 

ECON 102 

& ECON 103 

Microeconomic Principles 

and Macroeconomic Principles 
6 

BADM 210 Business Analytics I 6 

A minimum of six courses is required, as follows: 18 

Humanities & the Arts: Literature & the Arts (1-2 courses) 
4
 

 
Humanities & the Arts: Historical & Philosophical Perspectives (1-2 courses) 

4
 

 
Natural Sciences & Technology: Physical Sciences (0-2 courses) 

5
 

 
Natural Sciences & Technology: Life Sciences (0-2 courses) 

5
 

 
Behavioral Sciences (1 course) 

 
Cultural Studies: Non-Western Cultures (1 course) 

 
Cultural Studies: U.S. Minorities Cultures (1 course) 

 
Cultural Studies: Western/Comparative Cultures (1 course)  

 

http://catalog.illinois.edu/search/?P=BUS%20101
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BUS%20201
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20201
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20202
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20300
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20310
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20320
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20449
http://catalog.illinois.edu/search/?P=CS%20105
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ECON%20102
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ECON%20103
http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20210
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Code Title Hours 

& BADM 211 and Business Analytics II 

ECON 302 Inter Microeconomic Theory 3 

FIN 221 Corporate Finance 3 

MATH 234 Calculus for Business I 
3
 4 

CMN 101 Public Speaking 3 

Total Hours 52 

Course List 

Code Title Hours 

Courses to yield this total 15-38 

Course List 

Code Title Hours 

Elective course work 0-32 

Minimum total hours for the degree 124 

 

Minimum requirements in the major for the Bachelor of Science Degree in Accountancy 

are: 

Course List 

Code Title Hours 

ACCY 301 Atg Measurement & Disclosure 3 

ACCY 302 Decision Making for Atg 3 

ACCY 303 Atg Institutions and Reg 3 

ACCY 304 Accounting Control Systems 3 

ACCY 312 Principles of Taxation 3 

ACCY 405 Assurance and Attestation 3 

or ACCY 415 Auditing Stds and Practice 

 

Select one of the following: 
3 

ACCY 410 Advanced Financial Reporting 
 

ACCY 451 Advanced Income Tax Problems 
 

Total Hours 21 

 

 

 

 

http://catalog.illinois.edu/search/?P=BADM%20211
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ECON%20302
http://catalog.illinois.edu/search/?P=FIN%20221
http://catalog.illinois.edu/search/?P=MATH%20234
http://catalog.illinois.edu/search/?P=CMN%20101
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20301
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20302
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20303
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20304
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20312
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20405
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20415
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20410
http://catalog.illinois.edu/search/?P=ACCY%20451
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 Penn Stateجامعة بنسلفانيا الحكومية   -5
Recommended Academic Plan for ACCTG at University Park Program Year 2018 

 

This major is under an administrative enrollment control. Please review the Entrance-to-

Major requirements found at http://dus.psu.edu/students/etm/requirements.html 

Semester 1 

 

 

 

Course Details Credits 

PSU 006 First Year Seminar  
 

1 

ENGL 015 Rhetoric and Composition 
or ENGL 030 Honors Freshman Composition 

  
3 

MATH 110 Techniques of Calculus I 
or MATH 140 Calculus with Analytic Geometry 

  
4 

ECON 102 Microeconomics 
  

3 

Foreign Language 001 
 

4 

Total credits 15 

Semester 2 
 
 
 

Course Details Credits 

MGMT 301 Basic Management Concepts 
  

3 

http://dus.psu.edu/students/etm/requirements.html
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/P/PSU/006/200405FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/015/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/015/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/030/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/030/199191FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/110/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/110/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/140/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MATH/140/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/102/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/102/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MGMT/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MGMT/301/201213S1
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Course Details Credits 

SCM 200 Introduction to Statistics for Business 
or STAT 200 Elementary Statistics 

  
4 

Foreign Language 002 
 

4 

General Education Natural Science (GN) 
 

3 

Total credits 14 

Semester 3 
 
 
 

Course Details Credits 

MKTG 301 Principles of Marketing 
  

3 

ACCTG 211 Financial and Managerial Accounting 
  

4 

Foreign Language 003 
 

4 

ECON 104 Macroeconomics 
or General Education (GH/GS/GA) 
 

3 

General Education (GH/GS/GA) 
 

3 

Total credits 17 

Semester 4 
 
 
 

Course Details Credits 

FIN 301 Corporation Finance 
  

3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/200/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/200/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/STAT/200/198788S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/STAT/200/198788S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MKTG/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MKTG/301/201213S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/211/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/211/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/104/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/F/FIN/301/201011SP
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Course Details Credits 

SCM 301 Supply Chain Management 
or ENGL 202D Business Writing 

  
3 

CAS 100 Speech Communication 
 

3 

General Education (GH/GS/GA) 
 

3 

Total credits 15 

Semester 5 
 
 
 

Course Details Credits 

ACCTG 471 Intermediate Financial Accounting I 
  

3 

ACCTG 404 Managerial Accounting 
or ACCTG 405 Principles of Taxation I 

 * 
3 

ENGL 202D Business Writing 
or SCM 301 Supply Chain Management 
 

3 

MIS 204 Business Information Systems 
 

3 

B LAW 341 Business Law I: Intro to Contracts, Liability Issues, and Intellectual 
Property 
 

3 

Total credits 15 

Semester 6 
 
 
 

Course Details Credits 

ACCTG 472 Intermediate Financial Accounting II 3 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/C/CAS/100A/200304FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/471/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/471/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/404/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/405/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/405/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ENGL/202D/199596S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/S/SCM/301/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/M/MIS/204/200607S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20LAW/341/201011S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20LAW/341/201011S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/472/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/472/200708SP
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Course Details Credits 

  

ACCTG 404 Managerial Accounting  
or ACCTG 405 Principles of Taxation 

  
3 

General Education (GH/GS/GA) 
or ECON 104 Macroeconomics 
 

3 

General Education Natural Science (GN) 
 

3 

Health Science/KINES (GHA) 
 

1.5 

B A 342 Socially Responsible Sustainable and Ethical Business Practices 
 

3 

Total credits 16.5 

Semester 7 
 
 
 

Course Details Credits 

B A 411 Analyzing Business and Industry 
 

3 

ACCTG 4xx 
or ACCTG 403W Auditing  
 

3 

Two-Piece Sequence 
 

3 

General Education (GH/GS/GA) 
 

3 

Elective  
 

2 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/404/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/405/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/405/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/E/ECON/104/201011SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20A/342/200910S1
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/B/B%20A/411/201112FA
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/
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Course Details Credits 

Total credits 14 

Semester 8 
 
 
 

Course Details Credits 

ACCTG 4xx 
 

3 

ACCTG 403W Auditing 
or ACCTG 4xx 
 

3 

Two-Piece Sequence 
 

3 

Health Science (GHA) 
 

1.5 

General Education (GH/GS/GA) 
 

3 

Total credits 13.5 

 

 

http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/403W/200708SP
http://bulletins.psu.edu/undergrad/courses/A/ACCTG/
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: برامج االقتصاد بالجامعات الحكومية(5) ملحق  

 جامعة الملك سعود (1)
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 ( جامعة الملك عبد العزيز2)

 
 الدراسية لبرنامج االقتصاد )مسار نقود ومؤسسات مالية(الخطة 

 الفصل الدراسي األول

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 مهارات لغوية 101عرب  3  

 مهارات الحاسب اآللي 100حاسب  3  

 I اللغة اإلنجليزية 101انجل  3  

 I اإلسالميةالثقافة  101سلم  2  

 رياضيات 111ر  3  

  14     

 الفصل الدراسي الثاني

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 مهارات االتصال 101مهر  3  

 تنمية مهارات التفكير 101معلم  3  

 II اللغة اإلنجليزية 102انجل  3 101انجل 

 إحصاء 111ص  3  

  12     

 الفصل الدراسي الثالث

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 مبادئ محاسبة 101حسب  3  

 تحرير كتابي 201عرب  3 101عرب 

 مبادئ اإلدارة 101أدر  3  

 مبادئ االقتصاد الجزئي 101قصد  3  

 مبادئ االقتصاد الكلي 102قصد  3  

 تحليل كمي 204قصد  3 111ر 

  18     

 الفصل الدراسي الرابع

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 IIمبادئ محاسبة  102حسب  3 101حسب 

 جزئي تحليل اقتصادي 201قصد  3 101قصد 

 تحليل إحصائي 205قصد  3 111ص 

 نقود وبنوك 310قصد  3 102، قصد 101قصد 

 مالية عامة 312قصد  2 102، قصد 101قصد 

http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ102.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ102.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ204.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ204.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct102.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ201.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ205.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ205.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ310.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ310.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ312.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ312.pdf
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 I مقرر اختياري 301اختر  3  

  17     

 الفصل الدراسي الخامس

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 تحليل اقتصادي كلي 202قصد  3 102قصد 

 اقتصاديات نفط 260قصد  2 102، قصد 101قصد 

 اقتصاد إسالمي 350قصد  2 102، قصد 101قصد 

 تنمية وتخطيط اقتصادي 370قصد  3 102، قصد 101قصد 

 اقتصاد رياضي 381قصد  3 204، 202، 201قصد 

 I مقرر حر 301حره  3  

  16     

 الفصل الدراسي السادس

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 مبادئ مالية شركات 340أدر  3 101، حسب 101أدر 

 االقتصاد القياسي 382قصد  3 205، 202، 201قصد 

، انجل 202، قصد 201قصد 
102 

 قراءات في االقتصاد باإلنجليزي 401قصد  2

 النقود والسياسات النقدية 411قصد  3 310قصد 

 اقتصاد إداري 485قصد  3 205، قصد 204قصد 

 II الثقافة اإلسالمية 201سلم  2 101سلم 

  16     

 الفصل الدراسي السابع

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 اقتصاد دولي 320قصد  3 102، قصد 101قصد 

 نظام الوساطة المالية 412قصد  3 310قصد 

 الخطر والتأمين 442قصد  3 205قصد 

 تقييم مشروعات 498قصد  3 205، قصد 204قصد 

 III الثقافة اإلسالمية 301سلم  2 201سلم 

 II مقرر اختياري 302اختر  3  

  17     

 الفصل الدراسي الثامن

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 النقود والبنوك الدولية 413قصد  3 310قصد 

 التمويل الدولي 422قصد  3 320قصد 

 اقتصاديات العمل 463قصد  2 201قصد 

 بحث وتدريب 492قصد  3 411، قصد 382قصد 

http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ202.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ202.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ260.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ260.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ350.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ350.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ370.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ370.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ381.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ381.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus340.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus340.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ382.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ382.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ401.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ401.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ411.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ411.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ485.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ485.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ320.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ320.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ412.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ412.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ442.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ442.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ498.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ498.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ413.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ413.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ422.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ422.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ463.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ463.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ492.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ492.pdf
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 IV الثقافة اإلسالمية 401سلم  2 301سلم 

 III مقرر اختياري 303اختر  2  

 II مقرر حر 302حره  3  

  18     

 128مجموع وحدات التخرج   

 فقطساعات  8يختار منها  المواد االختيارية 

عدد  المتطلبات السابقة
 الوحدات

 اسم المقرر رمز المادة ورقمها

 محاسبة حكومية 231حسب  3 101حسب 

 محاسبة تكاليف 351حسب  3 102حسب 

 القانون التجاري 211نظم  3  

 مبادئ التسويق 211أدر  3 101أدر 

 إدارة العمليات 221أدر  3 101أدر 

 بحوث العمليات 322أدر  3 204قصد 

 IIمالية شركات  341أدر  3 340أدر 

 استثمار 345أدر  3 340أدر 

 مالية دولية 448أدر  3 340أدر 

 االقتصاد اإلقليمي 336قصد  3 202، قصد 201قصد 

 IIاقتصاد إسالمي  351قصد  3 350قصد 

 تاريخ الفكر االقتصادي 353قصد  3 102، قصد 101قصد 

 اقتصاديات الصناعة 392قصد  3 201قصد 

 أدوات وأنماط االستثمار 415قصد  3 310قصد 

 IIاقتصاد دولي  420قصد  3 320قصد 

 المنظمات االقتصادية الدولية 421قصد  3 320قصد 

 التكامل االقتصادي 424قصد  3 102، قصد 101قصد 

 اقتصاديات السياحة 433قصد  3 202 ، قصد201قصد 

 اقتصاد حضري 435قصد  3 202، قصد 201قصد 

 اقتصاديات النقل 437قصد  3 202، قصد 201قصد 

 التأمين العام 443قصد  3 442قصد 

 تأمينات األشخاص 444قصد  3 442قصد 

 تأمينات النقل 445قصد  3 442قصد 

 موارد اقتصادية 461قصد  3 202، قصد 201قصد 

 تطبيقات اقتصادية معاصرة 490قصد  3 202، قصد 201قصد 

 IIتقييم مشروعات  499قصد  3 498قصد 

 مبادئ اإلدارة العامة 101درع  3  

 مبادئ العلوم السياسية 101ساس  3  

 النظام السياسي السعودي 111ساس  3  
 

 
 

http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct231.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct231.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct351.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/acct351.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bl211.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bl211.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus211.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus211.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus221.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus221.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus322.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus322.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus341.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus345.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus345.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus448.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/bus448.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ336.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ336.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ351.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ353.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ353.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ392.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ392.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ415.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ415.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ420.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ421.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ421.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ424.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ424.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ433.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ433.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ435.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ435.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ437.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ437.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ443.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ443.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ444.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ444.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ445.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ445.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ461.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ461.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ490.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ490.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/econ499.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/pad101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/pad101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/ps101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/ps101.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/ps111.pdf
http://www.economics.kau.edu.sa/fea/files/mawad/ps111.pdf
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 ( جامعة األمام بن سعود اإلسالمية3)

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

أو 

 اختياري

 المتطلبات السابقة
الساعات 

 المعتمدة

متطلب جامعة 

 أو كلية أو قسم

السنة 

 التحضيرية

012عرب    1  اجباري مهارات اللغة العربية 

017عال    3  اجباري الحاسب 

013وصل   1  اجباري مهارات االتصال 

015نهج    1  اجباري التعلم 

018وقا   1  اجباري الثقافة الصحية 

034نجل    6  اجباري االنجليزي 

016ريض     4  اجباري الرياضيات 

 

 

المستوى 

 األول

101قرا  1القران الكريم    متطلب جامعة 1  اجباري 

102عقد   متطلب جامعة 2  اجباري التوحيد 

110احص   متطلب كلية 2  اجباري مبادئ االحصاء 

140نجل   متطلب كلية 3  اجباري اللغة االنجليزية 

102ترخ    متطلب جامعة 2  اجباري السيرة النبوية 

118مال   متطلب قسم 3  اجباري الرياضيات المالية 

107ثقف    متطلب جامعة 2  اجباري اخالقيات المهنة 

 

المستوى 

 الثاني

151قرا  2القران الكريم    متطلب جامعة 1  اجباري 

102نحو   متطلب جامعة 2  اجباري قواعد اللغة العربية 

101قصد   

مبادئ االقتصاد 

 الجزئي

 اجباري
 متطلب قسم 3 

202قصد   متطلب قسم 3 مبادي االحصاء اجباري االحصاء التحليلي 

258فقه   متطلب كلية 3  اجباري فقه المعامالت المالية 

253دار   متطلب قسم 3  اجباري مبادئ االدارة 

 

 

المستوى 

 الثالث

201قرا  3القران الكريم    متطلب جامعة 1  اجباري 

102قصد   متطلب قسم 2  اجباري مبادئ االقتصاد الكلي 

101صرف   

مبادئ األعمال 

 المصرفية

 اجباري
 

2 
 متطلب قسم

215حسب   متطلب قسم 3  اجباري مبادئ المحاسبة المالية 

214اصل   

أصول الفقه والقواعد 

 الفقهية

 اجباري
 

2 
 متطلب جامعة

100أمن   

مبادئ التأمين وإدارة 

 المخاطر

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

 

 

المستوى 

 الرابع

251قرا  4القران الكريم    متطلب جامعة 2  اجباري 

150قصد   

مدخل لالقتصاد 

 االسالمي

 اجباري
 

1 
 متطلب قسم

271دار   متطلب قسم 2  اجباري القانون التجاري 

221حسب   

مبادئ المحاسبة 

 التكاليف

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

320دار   متطلب قسم 3  اجباري السلوك التنظيمي 

102مال   

مبادئ التمويل 

 واالستثمار

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

301قرأ   5القرآن الكريم    متطلب جامعة 3  اجباري 
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المستوي 

 الخامس

306فقه  المعامالت فقه  اجباري عقود التمويل اإلسالمي 

 1 المالية
 متطلب كلية

311قصد  التحليل االقتصادي  

 الجزئي

مبادي االقتصاد  اجباري

 3 يئالجز
 متطلب قسم

332قصد  التنمية االقتصادية   

 والتخطيط

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

301قصد   متطلب قسم 3  اجباري تاريخ الفكر االقتصادي 

303قصد   متطلب قسم 3 الرياضيات المالية اجباري االقتصاد الرياضي 

 

 

المستوى 

 السادس

351قرأ  6القرآن الكريم    متطلب جامعة 3  اجباري 

312قصد  التحليل االقتصادي  

 الكلي

مبادي االقتصاد  اجباري

 1 الكلي
 متطلب قسم

325قصد  اقتصاديات المالية  

 العامة

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

451قصد  اقتصاديات المملكة  

 والعالم االسالمي

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

342قصد   متطلب قسم 3  اجباري اقتصاديات العمل 

462قصد  اقتصاديات الطاقة  

 والبيئة

 اجباري
 

3 
 متطلب قسم

 

 

المستوى 

 السابع

7القرآن الكريم  401قرأ   متطلب جامعة 1  1 

(1اقتصاد دولي ) 421قصد  مبادي االقتصاد  3 

او مبادي   الجزيي

 3 االقتصاد الكلي

 متطلب قسم

اقتصاديات الزكاة  313قصد 

 والوقف

3 
 

3 

 متطلب قسم

(1اقتصاد قياسي ) 466قصد  مبادي االحصاء  3 

او االحصاء 

 3 التحليلي

 متطلب قسم

مبادي االقتصاد  3 النقود والمصارف 431قصد 

 3 الكلي

 متطلب قسم

 متطلب قسم 3  3 مناهج وقاعة بحث 450قصد 

 

 

المستوى 

 الثامن

8القرآن الكريم  451قرأ   متطلب قسم 1  1 

(2اقتصاد دولي ) 422قصد  (1اقتصاد دولي ) 3   متطلب قسم 3 

دراسات الجدوى  414قصد 

 االقتصادية

مبادي االقتصاد  3

 3 الجزيي

 متطلب قسم

(2اقتصاد قياسي ) 467قصد  ( 1اقتصاد قياسي ) 3 

او االحصاء 

 3 التحليلي

 متطلب قسم

األسواق المالية وإدارة  451مال 

 المحافظ

مبادي التويل و  3

 3 االستثمار

 متطلب قسم

 متطلب قسم 3  3 تدريب عملي 444قصد 
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(: برامج االقتصاد بالجامعات العالمية  6ملحق )   

  لالقتصاد لندن بمدرسة منهجية برنامج االقتصاد

London School of Economics (LSE) 

For all first, second and third year students in 2017/18. 

Paper Course number and title 

See note LSE100  The LSE Course: Understanding the causes of things 

Year 1 

1 EC100  Economics A or 

  EC102  Economics B § 

2 MA100  Mathematical Methods 

3 ST102  Elementary Statistical Theory 

4 An approved paper taught outside the Department 

Year 2 

5 EC201  Microeconomic Principles I or  EC202 Microeconomic Principles II  

6 EC210  Macroeconomic Principles 

7 Either EC220 Introduction to Econometrics or  EC221Principles of Econometrics 

8 An approved paper taught outside the Department 

Year 3 

9, 10, 11 Three from the Economics Selection List 

12 Either an additional paper from the Economics Selection List 

or a paper from the list below: 

  AC211  Managerial Accounting 

AC310  Management Accounting, Financial Management and Organizational Control 

http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/LS/2017_LSE100.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC100.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC102.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MA/2017_MA100.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/ST/2017_ST102.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC201.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC202.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC210.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC220.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC221.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/undergraduate/BScEconomics.htm#Economics_Selection_List
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/undergraduate/BScEconomics.htm#Economics_Selection_List
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/AC/2017_AC211.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/AC/2017_AC310.htm
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  AC340  Auditing, Governance and Risk Management 

EH207  The Making of an Economic Superpower: China since 1850 

  EH225  Latin America and the International Economy 

  EH240  Business and  Economic Performance since 1945: Britain in International Context 

  EH304  The Economic History of North America: From Colonial Times to the Cold War 

  
GV227  Politics and Economic Policy 

GY201  Urban and Spatial Economic Analysis I 

GY300  Theories of Regional Development and Change 

IR206  International Political Economy 

LL209  Commercial Law 

MA212  Further Mathematical Methods 

  MA231  Operational Research Methods 

MA300  Game Theory 

MA331  Practical Optimisation Modelling (H) (third year only) (not available 2017/18) 

Economics Selection List 

EC301  Advanced Economic Analysis  

EC302  Political Economy 

EC303  Economic Policy Analysis (not available 2017/18) 

EC307  Development Economics 

EC310  Behavioural Economics 

EC311  History of Economics: How Theories Change 

EC313  Industrial Economics 

http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/AC/2017_AC340.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EH/2017_EH207.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EH/2017_EH225.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EH/2017_EH240.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EH/2017_EH304.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GV/2017_GV227.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GY/2017_GY201.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GY/2017_GY300.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/IR/2017_IR206.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/LL/2017_LL209.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MA/2017_MA212.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MA/2017_MA231.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MA/2017_MA300.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MA/2017_MA331.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC301.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC302.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC303.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC307.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC310.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC311.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC313.htm
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EC315  International Economics 

EC317  Labour Economics  

EC319  Games and Economic Behaviour 

EC321  Monetary Economics 

EC325  Public Economics 

EC333  Problems of Applied Econometrics 

FM212  Principles of Finance 

FM300  Corporate Finance, Investments and Financial Markets (if FM212 taken in Year 2) * 

FM320  Quantitative Finance (if FM212 taken in Year 2) * 

PH311  Philosophy of Economics 

Notes   

 

 Kansas university جامعة كانساسبمنهجية برنامج االقتصاد 

Bachelor of Science in Economics 
Below is a sample 4-year plan for students pursuing the BS in Economics. To view the list of courses 

approved to fulfill KU Core Goals, please visit the KU Core website. 

Freshman 

Fall Hours Spring Ho

urs 

ENGL 101 (Goal 2.1 Written 

Communication, First Course, 2 Crs 

Required, Economics General Ed. Req.) 

3 ENGL 102 (Goal 2.1 Written 

Communication, Second Course, 2 Crs 

Required, Economics General Ed. Req.) 

3 

MATH 104 (Goal 1.2 Quantitative 

Literacy, Major Pre-Requisite) 

5 Goal 2.2 Communication 3 

Goal 3 Humanities (Economics General 

Education Requirement)1 

3 Social Science (SI or SC: Economics 

General Education Requirement)3 

3 

Goal 3 Natural Science (Economics 

General Education Requirement)2 

3 MATH 125 or 145 (Goal 1.2, Major 

Pre-Requisite) 

4 

http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC315.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC317.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC319.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC321.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC325.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2017_EC333.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/FM/2017_FM212.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/FM/2017_FM300.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/FM/2017_FM212.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/FM/2017_FM320.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/FM/2017_FM212.htm
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/PH/2017_PH311.htm
http://kucore.ku.edu/courses
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20101
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20102
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20104
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20125
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20145
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  ECON 142 or 143 (Goal 3 Social 

Science, Social Science SF, Major 

Requirement)3 

3 

  14   16 

Sophomore 

Fall Hours Spring Ho

urs 

HUM 204 or 114 (Goal 1.1 Critical 

Thinking or Goal 4.2 Global Awareness, 

Economics General Ed. Req.) 

3 Goal 4.1 US Diversity 3 

ENGL 203, 205, 209, 210, 

or 211 (Economics General Education 

Requirement) 

3 HUM 205 or 115 (Goal 1.1 Critical 

Thinking or Goal 4.2 Global Awareness, 

Economics General Ed. Req.) 

3 

Humanities (Economics General 

Education Requirement)1 

3 MATH 127 or 147 (Major Pre-requisite) 4 

MATH 126 or 146 (Major Pre-Requisite) 4 MATH 290 (Major Pre-requisite) 2 

ECON 144 or 145 (Goal 3 Social Science, 

SF: Economics General Education 

Requirement, Major Requirement)3 

3 ECON 520 or 521 (Major Requirement) 3 

  16   15 

Junior 

Fall Hours Spring Ho

urs 

Natural Science & Mathematics 

(Economics General Education 

Requirement)2 

3 Goal 5 Social Responsibility and Ethics 3 

MATH 526 or DSCI 202 (Major Pre-

requisite) 

3 Natural Science & Mathematics 

(Economics General Education 

Requirement)2 

3 

ECON 522 or 523 (Major Requirement) 3 Humanities (Economics General 

Education Requirement)1 

3 

Elective #300+ (Total Hours) 3 ECON Elective 500+4 3 

Elective (Total Hours) 2 ECON Elective 500+4 3 

  14   15 

https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20142
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20143
https://catalog.ku.edu/search/?P=HUM%20204
https://catalog.ku.edu/search/?P=HUM%20114
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20203
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20205
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20209
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20210
https://catalog.ku.edu/search/?P=ENGL%20211
https://catalog.ku.edu/search/?P=HUM%20205
https://catalog.ku.edu/search/?P=HUM%20115
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20127
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20147
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20126
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20146
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20290
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20144
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20145
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20520
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20521
https://catalog.ku.edu/search/?P=MATH%20526
https://catalog.ku.edu/search/?P=DSCI%20202
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20522
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20523
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Senior 

Fall Hours Spring Ho

urs 

ECON Elective 500+ (Major 

Requirement)4 

3 ECON 496 or 497 (or other Goal 6 

Integration & Creativity) 

3 

ECON Elective 500+ (Major 

Requirement)4 

3 Social Science 300+ (Economics 

General Ed. Req.)3 

3 

ECON 700 (Major Requirement)5 3 ECON Elective 500+ (Major 

Reqiurement)4 

3 

ECON 715 (Major Requirement)5 3 ECON Elective 500+ (Major 

Reqiurement)4 

3 

Elective 300+ (Total Hours) 3 Elective (#300+ if needed, Total Hours) 3 

  15   15 

Total Hours: 120 
1 

Satisfied by completing 3 courses in each of the following categories: historical studies 

(requirement code HT), literature and the arts (requirement code HL), and philosophy and religion 

(requirement code HR). 

2 

Satisfied by completing 1 course in 3 of the 4 requirement codes: biological sciences (requirement 

code NB), earth sciences (requirement code NE), mathematical sciences (requirement code NM), 

and physical sciences (requirement code NP). 

3 

Satisfied by completing 3 courses in each of the following categories: individual behavior 

(requirement code SI), culture and society (requirement code SC), or public affairs (requirement 

code SF).  

4 

The department requires 6 electives for the BS degree; at least 4 courses must be 600+. 

5 

ECON 700 and ECON 715 are only offered in the fall semester. 

ECON 110 The Economics of Globalization (3) SF S   

 ECON 142 Principles of Microeconomics (3) SF S   

 ECON 143 Principles of Microeconomics, Honors (3) SF S   

 ECON 144 Principles of Macroeconomics (3) SF S   

 ECON 145 Principles of Macroeconomics, Honors (3) SF S   

 ECON 177 First Year Seminar: _____ (3)  U   
 ECON 310 Topics in Applied Economics: _____ (3)  S   
 ECON 498 Oswald Undergraduate Seminar in Economics (3)  S   
 ECON 505 History of Economic Analysis (3)  S   
 ECON 510 Energy Economics (3)  S   

https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20496
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20497
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20700
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20715
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20700
https://catalog.ku.edu/search/?P=ECON%20715
http://kucore.ku.edu/goal4
http://kucore.ku.edu/goal3
http://kucore.ku.edu/goal3
http://kucore.ku.edu/goal3
http://kucore.ku.edu/goal3
http://kucore.ku.edu/goal1
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 ECON 515 Income Distribution and Inequality (3)  S   

 ECON 516 Income Distribution and Inequality, Honors (3)  H   
 ECON 520 Microeconomics (3)  S   
 ECON 521 Microeconomics Honors (3)  S   
 ECON 522 Macroeconomics (3)  S   
 ECON 523 Macroeconomics Honors (3)  S   
 ECON 526 Introduction to Econometrics (3)  S   
 ECON 530 American Economic Development (3)  H   
 ECON 535 Economic History of Europe (3)  S   
 ECON 536 Economic Issues of the European Union (3)  S   
 ECON 540 Recent American Economic History (3)  S   
 ECON 550 Environmental Economics (3)  U   
 ECON 560 Economic Systems (3)  S   
 ECON 562 The Russian Economy (3)  S/W   
 ECON 563 Current Economic Issues of East Europe (3)  S   
 ECON 564 Topics in Applied Economics: _____ (3)  S   
 ECON 570 Economics for Management Decisions (3)  S   
 ECON 582 Economic Development (3)  S   
 ECON 583 Economic Issues of East Asia (3)  S   
 ECON 584 Economic Development of Latin America (3)  S   
 ECON 586 Economic Issues in China (3)  S   
 ECON 587 Economic Development of Africa (3)  S   
 ECON 590 Game Theory (3)  S   
 ECON 600 Money and Banking (3)  S   
 ECON 604 International Trade (3)  S   
 ECON 605 International Finance (3)  S   
 ECON 609 Sports Economics (3)  S   
 ECON 610 Resource Economics and Environmental Policy (3)     
 ECON 620 Elements of Mathematical Economics (3)  S   
 ECON 622 Public Finance (3)  S   
 ECON 630 Industrial Organization and Antitrust Policy (3)  S   
 ECON 631 Economics of Regulation (3)  S   
 ECON 635 Science and Technology in Economic Growth (3)  S   
 ECON 640 Labor Economics (3)  S   
 ECON 669 The Economics of Financial Markets (3)  S   
 ECON 675 Introduction to Welfare Economics (3)  S   
 ECON 680 Economic Growth (3)  S   
 ECON 700 Survey of Microeconomics (3)     
 ECON 701 Survey of Macroeconomics (3)     
 ECON 705 Development of Economic Thought (3)     
 ECON 715 Elementary Econometrics (3)     

http://kucore.ku.edu/goal4
http://kucore.ku.edu/goal4
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 ECON 716 Econometric Forecasting (3)     
 ECON 730 Topics in Industrial Organization (3)     
 ECON 735 Science and Technology in Economic Growth (3)     
 ECON 740 Theory of Economic Growth and Development (3)     
 ECON 741 Economic Planning (3)     
 ECON 760 The Theory of Public Finance (3)     
 ECON 761 Public Sector: Urban and Regional Finance (3)     
 ECON 765 Advanced American Economic Development (3)     
 ECON 766 Economic History (3)     
 ECON 768 The Industrial Revolution (3)     
 ECON 769 Financial Economics (3)     
 ECON 770 Economics of the Labor Market (3)     
 ECON 790 Game Theory and Applications (3)     
 ECON 791 Game Theory and Applications II (3)     
 ECON 800 Optimization Techniques I (3)     
 ECON 801 Microeconomics I (3)     
 ECON 802 Microeconomics II (3)     
 ECON 803 Growth Theory (3)     
 ECON 805 Teaching Methods in Economics (3)     
 ECON 809 Optimization Techniques II (3)     
 ECON 810 Macroeconomics I (3)     
 ECON 811 Macroeconomics II (3)     
 ECON 817 Econometrics I (3)     
 ECON 818 Econometrics II (3)     
 ECON 820 Applied General Equilibrium (3)     
 ECON 830 Game Theory and Industrial Organization (3)     
 ECON 831 Economics of Regulation (3)     
 ECON 835 Comparative Economic Systems (3)     
 ECON 840 Microeconomic Issues in Development Economics (3)     
 ECON 842 Theory of Economic Planning (3)     
 ECON 844 Macroeconomic Issues in Development Economics (3)     
 ECON 850 The Advanced Theory of International Finance (3)     
 ECON 851 The Theory of International Trade (3)     
 ECON 855 Natural Resources (3)     
 ECON 860 Advanced Public Finance (3)     
 ECON 866 Selected Problems in American Economic History (3)     
 ECON 869 Advanced Financial Economics (3)     
 ECON 870 Applied Microeconomics (3)     
 ECON 901 Advanced Economic Theory I (3)     
 ECON 902 Advanced Economic Theory II (3)     
 ECON 911 Applied Macroeconomics (3)     
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 ECON 912 Advanced Macroeconomics (3)     
 ECON 913 Monetary Economics (3)     
 ECON 915 Advanced Econometrics I (3)     
 ECON 916 Advanced Econometrics II (3)     
 ECON 917 Advanced Econometrics III (3)     
 ECON 918 Financial Econometrics (3)     
 ECON 925 Economic Dynamics (3)     
 ECON 955 Advanced Topics in Natural Resources (3)     

 )3( Advanced Labor Economics 970ECON  
  Ohio State university أوهايو الحكوميةجامعة منهجية برنامج االقتصاد ب

 

 

Four-Year Plan, Economics B.A. 
This is a sample plan for graduating in four years with an Economics B.A. at Ohio University. 

Year 1 
Fall 

 ECON 1030 (3) 

 ENG 1510 (3) 

 MATH 1350 (or higher) (4) 

 Fine Arts (3) Introductory 

 Language (4) Semester 1 

TOTAL 17 credits 

Spring 
 ECON 1040 (3) 

 Humanities (3) Introductory 

 Natural Science (3) Introductory 

 Social Science (3) Introductory 

 Language (4) Semester 2 

TOTAL 16 credits 
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Year 2 
Fall 

 ECON 3030 (3) 

 Social Science (3) 2000 or above 

 Humanities (3) 2000 or above 

 General Elective (3) 

 Language (4) Semester 3 

TOTAL 16 credits 

Spring 
 ECON 3040 (3) 

 Natural Science (3) 2000 or above 

 Social Science (3) 2000 or above 

 General Elective (3) 

 Language (4) Semester 4 

TOTAL 16 credits 

Year 3 
Fall 

 ECON Elective (3) 

 ENG J-course (3) 

 Humanities (3) 2000 or above 

 Natural Science (3) 2000 or above 

 General elective (3) 

TOTAL 15 credits 

Spring 
 ECON Elective (3) 

 Humanities, Natural Science or Social Science (3) 2000 or above 

 General elective (3) 

 General Elective (3) 
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 General Elective (3) 

TOTAL 15 credits 

Year 4 
Fall 

 ECON 3810 (3) 

 ECON Elective (3) 

 Humanities, Natural Science or Social Science (3) 2000 or above 

 General Elective (3) 

 General elective (3) 

TOTAL 15 credits 

Spring 
 ECON 4850 (3) 

 ECON Elective (3) 

 General Elective (3) 

 General Elective (3) 

TOTAL 12 credits 

 

Required Economics Classes 

Complete the following courses: 

 ECON 1030 - Principles of Microeconomics Credit Hours: 3.0 

 ECON 1040 - Principles of Macroeconomics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3030 - Intermediate Microeconomics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3040 - Intermediate Macroeconomics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3810 - Economic Statistics Credit Hours: 3.0 

 ECON 4850 - Economic Methodology Credit Hours: 3.0 

Economics Electives 

Complete four courses from the following list: 

 ECON 2130 - Current Economic Problems Credit Hours: 3.0 



 

  

....................................................  
ملحق التقرير األول_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

155 

 
 
 
 

 

 ECON 3000 - Mathematics for Economists Credit Hours: 3.0 

 ECON 3010 - Economics of Altruism Credit Hours: 3.0 

 ECON 3020 - Games and Economic Behavior Credit Hours: 3.0 

 ECON 3050 - Managerial Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3080 - Behavioral Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3100J - Writing on Economic Issues Credit Hours: 3.0 

 ECON 3120 - Economics of Poverty Credit Hours: 3.0 

 ECON 3130 - Economics of the Environment Credit Hours: 3.0 

 ECON 3140 - Natural Resource Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3150 - Economics of Health Care Credit Hours: 3.0 

 ECON 3160 - Economics and the Law Credit Hours: 3.0 

 ECON 3200 - Labor Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3220 - Economics of Human Resources Credit Hours: 3.0 

 ECON 3320 - Industrial Organization Credit Hours: 3.0 

 ECON 3340 - Economics of Antitrust Credit Hours: 3.0 

 ECON 3350 - Economics of Energy Credit Hours: 3.0 

 ECON 3370 - Economics of Regulation Credit Hours: 3.0 

 ECON 3400 - International Trade Credit Hours: 3.0 

 ECON 3410 - International Monetary Systems Credit Hours: 3.0 

 ECON 3430 - Financial Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3500 - Development Economics Credit Hours: 3.0 

 ECON 3510 - Agricultural Development Credit Hours: 3.0 

 ECON 3520 - Economic History of the United States Credit Hours: 3.0 

 ECON 3530 - European Economic History Credit Hours: 3.0 

 ECON 3600 - Money and Banking Credit Hours: 3.0 

 ECON 3710 - Cost Benefit Analysis Credit Hours: 3.0 
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 ECON 3820 - Economic Data Analysis Credit Hours: 3.0 

 ECON 4060 - Monetary Theory and Policy Credit Hours: 3.0 

 ECON 4150 - Regional Analysis Credit Hours: 3.0 

 ECON 4250 - Government and Economic Policy Credit Hours: 3.0 

 ECON 4300 - Public Finance Credit Hours: 3.0 

 ECON 4440 - Futures Markets Credit Hours: 3.0 

 ECON 4550 - Economics of Africa Credit Hours: 3.0 

 ECON 4730 - Economics of Southeast Asia Credit Hours: 3.0 

 ECON 4740 - Economics of Latin America Credit Hours: 3.0 

 ECON 4750 - Economics of China Credit Hours: 3.0 

 ECON 4760 - Economics of Korea, Japan, and Southeast Asia Credit Hours: 3.0 

 ECON 4870 - Introduction to Econometrics Credit Hours: 3.0 

 ECON 4890 - Economics with SAS Credit Hours: 3.0 

 ECON 4930 - Readings Credit Hours: 1.0-3.0 

 ECON 4940 - Independent Research Credit Hours: 1.0-3.0 
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 The university of Queensland كوينزالند الماليزية جامعةمنهجية برنامج االقتصاد ب
Malaysia 
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Group 1 
Compulsory 

Course Code Units Course Title 

ACCT1101 2 Accounting for Decision Making 

ECON1010 2 Introductory Microeconomics 

ECON1020 2 Introductory Macroeconomics 

ECON1050 2 Tools of Economic Analysis 

ECON1310 2 Quantitative Economic & Business Analysis A 

ECON2010 2 Microeconomic Theory 

ECON2020 2 Macroeconomic Theory 

ECON2030 2 Microeconomic Policy 

ECON2040 2 Macroeconomic Policy 

ECON2300 2 Introductory Econometrics 

ECON3220 2 Benefit-Cost Analysis for Business 

 

International Trade and Finance 

Students must complete at least 12 units from the following (of which 6 units must be at level 3): 

Course Code Units Course Title 

ECON2200 2 Management of Financial Institutions 

ECON2500 2 China: Emergence, Implications & Challenges 

ECON3010 2 Advanced Microeconomics [ 1 ] 

ECON3020 2 Advanced Macroeconomics [1 ] 

ECON3200 2 Monetary Economics 

ECON3210 2 Financial Markets & Institutions 

ECON3350 2 
Applied Econometrics for Macroeconomics and 
Finance [2 ] 

ECON3360 2 Applied Econometrics for Microeconomics [2 ] 

ECON3510 2 International Trade Theory & Policy 

ECON3520 2 Economics of International Finance 

https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ACCT1101
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1010
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1020
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1050
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1310
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2010
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2020
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2030
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2040
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2300
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3220
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2200
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2500
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3010
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote1
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3020
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote1
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3200
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3210
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3350
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote2
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3360
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote2
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3510
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3520
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Course Code Units Course Title 

FINM2401 2 Financial Management 

FINM3401 2 Corporate Finance 

FINM3403 2 International Financial Management 

Group 3 
Electives 

Course Code Units Course Title 

ECON1110 2 Australian Economic Institutions 

ECON1120 2 The Economics of Social Issues 

ECON1320 2 Quantitative Economic & Business Analysis B 

ECON2050 2 Mathematical Economics [1 ] 

ECON2060 2 Behavioural and Evolutionary Economics 

ECON2070 2 Introduction to Strategic Thinking 

ECON2100 2 Philosophy of Economic Thought 

ECON2110 2 Political Economy & Comparative Systems 

ECON2200 2 Management of Financial Institutions 

ECON2320 2 Business & Economic Decision Techniques 

ECON2410 2 Economics of Business Strategy 

ECON2460 2 Health Economics 

ECON2500 2 China: Emergence, Implications & Challenges 

ECON2540 2 Economics of Innovation and Entrepreneurship 

ECON2560 2 Economics of Globalisation and Development 

ECON2800 2 Labour Economics 

ECON3010 2 Advanced Microeconomics [ 1 ] 

ECON3020 2 Advanced Macroeconomics [1 ] 

ECON3050 2 Game Theory & Strategy 

ECON3060 2 Experimental Economics 

ECON3200 2 Monetary Economics 

ECON3210 2 Financial Markets & Institutions 

https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=FINM2401
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=FINM3401
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=FINM3403
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1110
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1120
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON1320
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2050
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote1
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2060
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2070
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2100
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2110
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2200
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2320
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2410
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2460
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2500
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2540
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2560
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON2800
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3010
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote1
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3020
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote1
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3050
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3060
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3200
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3210
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Course Code Units Course Title 

ECON3320 2 Statistical Theory for Economists [ 3 ] 

ECON3330 2 Econometric Theory [ 3 ] 

ECON3340 2 Productivity and Efficiency Analysis 

ECON3350 2 
Applied Econometrics for Macroeconomics and 
Finance [2 ] 

ECON3360 2 Applied Econometrics for Microeconomics [2 ] 

ECON3400 2 Industrial Economics 

ECON3430 2 Managerial Economics 

ECON3440 2 Competition Policy and Regulation 

ECON3450 2 Public Finance 

ECON3510 2 International Trade Theory & Policy 

ECON3520 2 Economics of International Finance 

ECON3540 2 Evolution of Economic Systems 

ECON3600 2 Australian Economic History 

ECON3700 2 Environmental Economics 

ECON3710 2 Economics of Natural Resources 

ECON3900 2 Special Unit - Project Based Learning 

 

 

 السياسية والعلوم االقتصاد كلية: القاهرة جامعة جامعةمنهجية برنامج االقتصاد ب

 متطلبات برنامج قسم اقتصاد من داخل وخارج التخصص )بدون متطلبات الكلية(
 الفصل الدراسى

  

الدرجة 

ألعمال   المخصصة

الفصل )امتحانات 

 تطبيقية وشفهية(

  

النهاية 

العظمى 

لدرجة 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعات الفعلية

 اسم المقـــرر
كود 

 المقرر
 محاضرة تطبيقات

2011خريف  ا  مبادئ االقتصاد الكلي 3 1.5 3 30 10 

https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3320
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote3
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3330
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote3
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3340
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3350
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote2
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3360
https://my.uq.edu.au/programs-courses/program_list.html?acad_prog=2029#endnote2
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3400
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3430
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3440
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3450
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3510
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3520
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3540
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3600
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3700
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3710
https://my.uq.edu.au/programs-courses/course.html?course_code=ECON3900
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111 ق      

2012ربيع   

  

10 

  
30 3 1.5 3 

ا  مبادئ االقتصاد الجزئي

112 ح  

  

 المستوى الثاني

الدرجة   

ألعمال   المخصصة

)امتحانات الفصل 

 تطبيقية وشفهية(

النهاية 

العظمى 

لدرجة 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد الساعات 

 الفعلية
 اسم المقـــرر

كود 

 المقرر
 محاضرة تطبيقات الفصل الدراسى

2011خريف   
10 30 3 1.5 3 

ا ق  نظرية اقتصادية جزئية*+

211 

2011خريف   
10 30 3 1.5 3 

لالقتصاديين*+رياضيات  ا ح  

220 

2011خريف   

10 30 3 1.5 3 

تطبيقات الحاسب فى 

مجتمعات المعلومات 

(*2المعاصرة )  

ح ا 

252 

2011خريف   
- 30 3 - 3 

ق ن  قانون تجارى وقانون أعمال

262 

2011خريف   
- 15 1 - 1.5 

ا ق  تاريخ مصر االقتصادي

214 

2011خريف   
15 30 3 - 3 

بلغة قراءات في االقتصاد 

(*+1أوروبية)  

ا ق 

216 

2012ربيع   
10 30 3 1.5 3 

ا ق  نظرية اقتصادية كلية*+

212 

2012ربيع   
- 30 3 - 3 

ا ق  النقود والبنوك*+

215 

2012ربيع   
10 30 3 1.5 3 

(*+1إحصاء لالقتصاديين) ا ح  

222 

2012ربيع   
- 15 1 - 1.5 

س ى  النظام السياسي المصري

231 
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2012ربيع   
10 30 3 1.5 3 

م ح  مبادئ المحاسبة المالية

201 

2012ربيع   
15 30 3 - 3 

قراءات في االقتصاد بلغة 

(*+2أوروبية )  

ا ق 

217 

 )*( المقررات التى تدرس باللغة اإلنجليزية لطالب الشعبة اإلنجليزية.

المقررات التى تدرس باللغة الفرنسية لطالب الشعبة الفرنسية.  )+(  

 

 المستوى الثالث

الدرجة   

ألعمال   المخصصة

الفصل )امتحانات 

 تطبيقية وشفهية(

النهاية 

العظمى 

لدرجة 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعات الفعلية

 اسم المقـــرر
كود 

 المقرر
 محاضرة تطبيقات الفصل الدراسى

2011خريف  ا ق  اقتصاديات المالية العامة* 3 - 3 30 - 

311 

2011خريف  ا ق  التنمية االقتصادية*+ 3 1.5 3 30 - 

312 

2011خريف  (*1االقتصاد الرياضى ) 3 1.5 3 30 10  ا ق  

313 

2011خريف  إحصاء لالقتصاديين  3 1.5 3 30 10 

(2+*)  

ا ح 

320 

2011خريف  ا ق  اقتصاديات مصر 3 - 3 30 10 

314 

2012ربيع  ا ق  االقتصاد الدولى*+ 3 1.5 3 30 - 

315 

2012ربيع  (*+1االقتصاد القياسى ) 3 1.5 3 30 10  ا ق  

316 

2012ربيع  ا ق  اقتصاديات التمويل* 3 - 3 30 - 

317 

   مقرر اختيارى من: 3 - 3 30 -  
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2012ربيع  قضايا اقتصادية معاصرة -            ا ق  

318 

2012ربيع  اقتصاديات البيئة -            ا ق  

319 

2012ربيع  اإلدارة العامة -             3ا د  

41 

2012ربيع  ا ق  مناهج بحث فى االقتصاد 3 1.5 3 30   

310 

 )*( المقررات التى تدرس باللغة اإلنجليزية لطالب الشعبة اإلنجليزية.

المقررات التى تدرس باللغة الفرنسية لطالب الشعبة الفرنسية.  )+(  

  

 المستوى الرابع

الدرجة   

ألعمال   المخصصة

الفصل )امتحانات 

 تطبيقية وشفهية(

النهاية 

العظمى 

لدرجة 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد الساعات 

 الفعلية
 اسم المقـــرر

كود 

 المقرر
 محاضرة تطبيقات الفصل الدراسى

2011خريف  ا ق  المحاسبة القومية 3 1.5 3 30 10 

411 

2011خريف  دراسات الجدوى وتقويم  3 - 3 30 - 

 المشروعات*

ا ق 

412 

   مقرر اختيارى أول من: 3   3 30 -  

2011خريف  تاريخ أوروبا االقتصادى  -   -        ا ق  

415 

2011خريف  (2االقتصاد القياسى)  -   1.5     10  ا ق  

417 

   مقرر اختيارى ثان من: 3   3 30 -  

2011خريف  اقتصاديات الطاقة -   -        ا ق  

401 
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2011 خريف االقتصاد الزراعى -   -        ا ق  

402 

2011خريف  االقتصاد الصناعى -   -        ا ق  

403 

   قاعة بحث= 1.5 1.5   - -  

 

2012ربيع  413ا ق  تاريخ الفكر االقتصادى 3 - 3 30 -   

   مقرر اختيارى أول من: 3   3 30    

2012ربيع  التمويل الدولى -   -     -  416ا ق    

2012ربيع  (2االقتصاد الرياضى) -   1.5     10  414ا ق    

   مقرر اختيارى ثان من: 3 - 3 30 -  

2012ربيع  االقتصاد المؤسسى -            404ا ق    

2012ربيع  اقتصاديات اإلدارة -            405ا ق    

   مقرر اختيارى ثالث من: 3 - 3 30 -  

2012ربيع  المنظمات االقتصادية الدولية -            406ا ق    

2012ربيع  اقتصاديات العمل وتنمية الموارد  -           

 البشرية

407ا ق   

2012ربيع  418ا ق  قاعة بحث= 1.5 1.5 3 30 30   

 )*( المقررات التى تدرس باللغة اإلنجليزية لطالب الشعبة اإلنجليزية.

الفرنسية لطالب الشعبة الفرنسية.المقررات التى تدرس باللغة   )+(  

 )=( قاعة البحث )مشروع التخرج( مقرر مستمر وتحسب درجته فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.
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واألهلية بالجامعات الحكومية (: برامج القانون7) ملحق  

 حقوق -جامعة الملك عبد العزيز
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 أنظمة -جامعة االميرة نورة
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العالمية بالجامعات (: برامج القانون8) ملحق  

University of Cambridge 
 

BA Faculty of Law 

Studying Law at Cambridge 

The undergraduate Law course at Cambridge is intended to give a thorough grounding in the 

principles of law viewed from an academic rather than a vocational perspective. 

Whilst an understanding of the current legal rules and principles is crucial to the study of Law, 

the Cambridge BA also encourages students to think far beyond the black letters of the rules by, 

for example: reasoning with the law to consider how it might apply in novel factual situations; 

evaluating the current state of the law in any given context; questioning which social objectives 

the rules might serve; exploring the history of the rules; and considering whether the law is in 

any need of reform. 

The BA Tripos Degree 

At Cambridge, all first-degree courses, in whatever subject, lead to the degree of Bachelor of 

Arts (BA) with Honours. An undergraduate must pass a Part I and a Part II 'Tripos' examinations 

to qualify for this degree. These examinations need not be in the same subject, though one of 

them must be above Part I level. A student may study a combination of two different subjects, 

taking them separately. This flexibility is one of the attractions of the Cambridge system. 

There are three Law Tripos examinations: Parts IA, IB and II. 

 Law Tripos IA is the examination for students studying Law in their first year in 

Cambridge. 

 Law Tripos IB is for students in their second year who have studied Law Tripos IA the 

previous year, and also for those changing into Law from other subjects. 

 Law Tripos II is open only to those who have passed Law Tripos IB. 

 

 

http://ba.law.cam.ac.uk/
http://ba.law.cam.ac.uk/
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Studying law for three years 

First Year (Law Tripos IA) 

First year students take four compulsory subjects in the first year: Civil (Roman) Law I, the Law 

of Tort, Criminal Law and Constitutional Law, as well as a half paper in Legal Skills and 

Methodology. Further information on these subjects are contained in the next few pages. 

Second year (Law Tripos IB) 

In the second year, five subjects are studied. The range of subjects on offer is wide – from 

Family Law to International Law. Most students take Land and Contract Law. 

Third year (Law Tripos II) 

In the third year, five subjects are selected for Part II from an even wider range, making a total of 

fourteen subjects over three years. Most students study Equity and European Union Law. Part II 

students also have the opportunity to write a coursework dissertation (the ‘seminar’ option) as 

one of their five subjects, and/or to substitute two smaller ‘half-paper’ subjects for a single 

subject. 

Thus, according to preference, undergraduates may develop their interests in Commercial Law, 

Property Law, Public Law or in more philosophical, historical and sociological aspects of law, 

such as Jurisprudence, Legal History, Labour law and Criminology. 

For more information about the subjects on offer please refer to the full range of subjects on the 

Faculty website (or listen to short presentations about the papers which were available this year). 

Assessment 

Students are assessed for each Part of the Tripos at the end of the relevant academic year, by way 

of a three-hour written examination for each paper (or two hours in the case of half-papers).  

 

http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/first-year-focus
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/first-year-focus
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/first-year-focus
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/first-year-focus-cont
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/first-year-focus-cont
http://www.law.cam.ac.uk/admissionscoursesba/subject-papers
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/the-qualifying-law-degree
http://ba.law.cam.ac.uk/studying-law-at-cambridge/the-qualifying-law-degree
http://www.law.cam.ac.uk/admissionscoursesba/subject-papers
https://www.law.cam.ac.uk/coursescurrent-studentsba-tripos/tripos-parts-ib-and-ii-subject-forum
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 جامعة القاهرة 

 كلية الحقوق

 

 اسم المادة عدد الساعات الفصل الدراسي

 الفرقة األولى

ساعات 4 األول  تاريخ النظم االجتماعية والقانونية 

ساعات 4 األول  االقتصاد 
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ساعات 4 األول  قانون المنظمات الدولية 

ساعة 1 األول  الشريعة اإلسالمية 

ساعات 4 األول  علم اإلجرام وعلم العقاب 

ساعات 6 األول  المدخل للعلوم القانونية 

ساعة 1 األول  النظم السياسية القانون الدستوري 

ساعات 5 الثاني   الشريعة اإلسالمية 

ساعات 5 الثاني   النظم السياسية والقانون الدستوري 

ساعات 4 الثاني  لغة أجنبية ومصطلحات قانونية 

ساعة 2 الثاني  أحوال شخصية لغير المسلمين 

ساعة 2 الثاني  الحاسب اآللي 

ساعات 4 الثاني  تدريب قانوني 

 

 

 

 اسم المادة عدد الساعات الفصل الدراسي

 الفرقة الثانية
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ساعات 4 األول  االقتصاد 

ساعات 4 األول   قانون اإلثبات 

ساعات 2 األول  لغة أجنبية ومصطلحات قانونية 

ساعات 4 األول  القانون المدني )االلتزامات( 

ساعات 2 األول  القانون الجنائي )القسم العام( 

ساعات 2 األول  القانون اإلداري 

ساعات 2 األول  القانون الدولي العام 

ساعات 4 األول   الشريعة اإلسالمية 

ساعات 2 األول  تشريعات اقتصادية 

ساعات 4 الثاني   القانون المدني 

ساعات 4 الثاني   القانون الجنائي 

ساعات 4 الثاني  تاريخ القانون المصري 

ساعات 4 الثاني  القانون اإلداري 

ساعات 4 الثاني الدولي العامالقانون    

ساعات 4 الثاني  تدريب قانوني 
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 اسم المادة عدد الساعات الفصل الدراسي

 الفرقة الثالثة

ساعات 4 األول  المالية العامة 

ساعات 4 األول  القانون الدولي الخاص)الجنسية ومركز االجانب( 

ساعات 4 األول  قانون العمل 

ساعة 1 األول الخاص(القانون الجنائي )القسم    

ساعة 1 األول  القانون التجاري 

ساعات 6 األول  القانون المدني 

ساعة 1 األول  قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ساعة 1 األول  الشريعة اإلسالمية )المواريث والوصية والوقف( 

ساعات 4 األول  دراسة قانونية بلغة 

ساعات 3 الثاني  الشريعة اإلسالمية 



 

 

....................................................  
ملحق التقرير األول _ المالية السوق بنشاطات العالقة ذات األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

176 

 
 
 
 

 

ساعات 5 الثاني   القانون الجنائي 

ساعات 5 الثاني  القضاء اإلداري والقضاء الدستوري 

ساعات 5 الثاني  قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ساعات 5 الثاني  القانون التجاري 

ساعات 4 الثاني  تدريب قانوني 

 

 

 اسم المادة عدد الساعات الفصل الدراسي

 الفرقة الرابعة

ساعات 2 األول اإلداريةالعقود    

ساعات 4 األول  التشريعات االجتماعية 

ساعات 4 األول  دراسة قانونية بلغة اجنبية 
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ساعة 1 األول  القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( 

ساعات 4 األول  الشريعة اإلسالمية 

ساعات 3 األول  
القانون المدني )الحقوق العينية والتبعية 

 والتشريعات االقتصادية(

ساعات 2 األول  

القانون التجاري ) العقود التجارية 

واالوراق التجارية وعمليات البنوك 

 واالفالس(

ساعات 2 األول  قانون اإلجراءات الجنائية 
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ساعات 2 األول  قانون المرافعات )التنفيذ( 

ساعات 3 األول  القانون البحري والجوي 

ساعات 3 الثاني  التشريع الضريبي 

ساعات 4 الثاني   القانون المدني 

ساعات 3 الثاني  القانون الدولي الخاص 

ساعات 4 الثاني  القانون التجاري 

ساعات 4 الثاني  قانون اإلجراءات الجنائية 

ساعات 4 الثاني  قانون المرافعات 

ساعات 4 الثاني  تدريب قانوني 

 

 جامعة الكويت
 كلية الحقوق 
 قسم القانون الخاص
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 رقم

 المقرر
 المقرر وصف الوحدات عدد المقرر اسم

 2 1 – بحث قاعة 102

 وإجراء القانوني العلمي البحث أصول نظرية تدريس يتم

 دون المختلفة العلمي البحث عناصر على عملية تطبيقات

 علمية. بحوث بإجراء الطلبة إلزام

103 
 والنظم القانون تاريخ

 )اختياري(
4 

 لدى دراسته هو االجتماعية والنظم القانون تاريخ دراسة

 التقيد دون المقارنة وبأسلوب عامة بصفة األمم سائر

 نشأة ) : المقرر ويحتوي ، معينة أمة أو معينة بشريعة

 عهد ، القوة عهد ( المختلفة العصور خالل وتطوره القانون

 حالة ، التدوين عهد ، العرفية التقاليد عهد ، الدينية التقاليد

 العهود هذه خالل والدينية ةاالقتصادي و االجتماعية المجتمع

 القانونية النظم ، السابقة العهود خالل القانونية المصادر ،

 : القديمة الشرائع أهم دراسة . السابقة العهود خالل

 شريعة ، النهرين مابين بالد شريعة ، الفرعونية الشريعة

 ، ( اإلسالم وبعد اإلسالم فبل ) العرب شريعة ، اليهود

 . ةالروماني الشريعة

 6 القانون أصول 104

 ، القانونية للقواعد المميزة الخصائص القانون تعريف : القانون

 ، القانون تقسيمات ، وغيرها القانونية القواعد بين التمييز

 : القانون مصادر وخاص. عام إلى القانون تقسيم دراسة

 – التشريع ) الرسمية وغير الرسمية المصادر بين التمييز

 من القانون تطبيق نطاق : القانون تطبيق . ( نالدي – العرف

 تصنيف ، بالحق تعريف : الحـق . الزمان ، المكان حيث

 ، المحل ، األشخاص ) الحق أركان ، الحقوق أنواع ، الحقوق

 . ( القانونية الحماية

 2 2 – بحث قاعة 202

 الستخراج اآللي الحاسب استخدام على الطلبة تدريب يتم

 مختبر في وذلك العلمية البحوث لخدمة نونيةالقا المعلومات

 العلمية البحوث إجراء يتم كما ، الكلية في اآللي الحاسب

 القضائية. األحكام على التعليق ذلك في بما

 8 واالثبات االلتزامات 203

 غير والمصادر اإلدارية المصادر بين التمييز : االلتزام مصادر

 ، المحل ، الرضا . أركانه وبيان العقد تعريف : العقد إدارية

 آثار انصراف اآلثار نسبة ، العقد آثار ، البطالن نظرية ، السبب

 اإلقالة ، االنفساخ ، الفسخ : العقد انحالل . الغير إلى العقد

 عن المسؤولية ، الضار الفعل . المنفردة ةاإلراد . اإلرادة ،

 (. سبب دون من )اإلثراء النافع الفعل ، الشخصية األعمال



 

 

....................................................  
ملحق التقرير األول _ المالية السوق بنشاطات العالقة ذات األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

180 

 
 
 
 

 

 تعدد ، واألجل ، االلتزام آلثار المعدلة األوصاف ، االلتزام آثار

 االلتزام طرفي

 6 المرافعات 303

 تصنيف القضاء فكرة ، قواعده وطبيعة المرافعات قانون تعريف

 ، وضماناتهم القضاء رجال ، القضائي النظام ،القضاء أعمال

 ، الدعوى شروط الدعوى ، االختصاص ، المحاكم ترتيب

 ، الوقف ، الشطب ، القضائية الخصومة ، التقاضي إجراءات

 ، إصدارة قواعد تعريفة الحكم ، القيمة قليلة المنازعات

 أنواعها األحكام ، الطعن

304 

 العمل تشريعات

 والتأمينات

 ماعيةاالجت

4 

 تميزه ، خصائصه ، العمل عقد تعريف : الفردي العمل عقد

 نطاق ، العمل قانون مصادر وتطوره نشأته وبيان ، غيرة عن

 رب حقوق ، العامل واجبات ، العمل عقد آثار ، العمل قانون

 مقدمة : االجتماعية التأمينات . العمل رب واجبات ، العمل

 مجال ، الخاص التأمين عن تميزه : االجتماعي التأمين

 إدارة ، الكويتي القانون في االجتماعية التأمينات تطبيق

 عليه المؤمن تعويض كيفية ، الكويتي التأمينات نظام وتمويل

 المعاش من جزء واستبدال الخدمة ضم ، عنه والمستحقين

. 

 4 المدنية العقود 305

 آثاره من(الث – المبيع – الرضا ) أركانه ، تعريفة البيع عقد -1

 وتعريفه أهميته ، اإليجار عقد -2 البيوع أنواع بعض ،

 بقضايا القضائي االختصاص ، اإليجار انعقاد ، وخصائصه

 التزامات ، المؤجر التزامات ، اإليجار أنواع بعض ، اإليجار

 المأجور هالك ، المدة انتهاء ) اإليجار عقد انتهاء ، المستأجر

 . القضائي اإلخالء ، اإلداري اإلخالء ،

 2 3 – بحث قاعة 307
 األحكام على والتعليقات القانونية البحوث إلجراء تخصص

 القانونية البحث طرق من وغيرها القضائية

308 
 الفكرية الملكية

 )اختياري(
4 

 وهي ، البشري واإلبداع الفكر ثمرة هي الفكرية الملكية

 ألصحاب المقررة والمالية األدبية االمتيازات كافة تغطي

 في سواء . مؤلفات أو اختراعات من يبدعونه ما على اإلبداع

 . والفني األدبي المجال أو والتجاري الصناعي المجال

 من عدة موضوعات على تنصب الفكرية الملكية ودراسة

 ، الصناعية والنماذج والرسوم ، االختراع براءات : أبرزها

 والحقوق المؤلف حقوق عن فضالا  ، الجغرافية والمؤشرات

 . المجاورة

 6 1 التجاري القانون 311

 األعمال ، التجاري القانون تعريف ، التجاري القانون مبادئ

 ، األشخاص شركات ) التجارية الشركات ، التاجر التجارية

 . المختلطة الطبيعة ذات الشركات ، األموال( شركات
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402 
 التأمين

 )اختياري(
4 

 ، للتأمين الفنية األسس ، التأمين تعريف : التأمين فكرة

 ، له المؤمن التزامات ، التأمين عقد آثار ، التأمين ضمانات

 إخطار ،، القسط دفع ، بالخطر المتعلقة بالبيانات اإلدالء

 التأمين مبلغ دفع : المؤمن التزامات ، الخطر بتحقيق المؤمن

 ، المسئول غير إلى والرجوع له المؤمن محل الحلول ،

 . تأمينال عقد انقضاء

 4 التنفيذ 403

 ، التنفيذ مقدمات ، التنفيذية السندات ، الجبري التنفيذ فكرة

 – )الحجز التنفيذ مراحل ، التنفيذ محل ، التنفيذ أشخاص

 التنفيذ ) التنفيذ طرق – التنفيذ منازعات – القضائي البيع

 حبس ، العقاري التنفيذ ، ( المدين لدى المنقول على

 طبيعتها العرائض على األوامر ، السفر من ومنعه المدين

 . استعداها شروط طبيعتها األداء أوامر ، منها التظلم

 6 المدني القانون 404

 ، األصلي العيني الحق مصادر ، األصلي العيني الحق تعريف

 حق ،نطاق الملكية حق ، األصلي العيني الحق أحكام

 كسب أسباب ، الشيوع أحكام الشائعة الملكية ، الملكية

 حق ، االتفاق حق : الملكية عن المتفرعة الحقوق ، الملكية

 العينية الحقوق ، االنتفاع حق ، السكن حق ، االستعمال

 االمتياز حقوق – الحيازي الرهن – الرسمي الرهن ) التبعية

) . 

 4 العملي التدريب 410

 تدريس في الرائدة البرامج من العلمي التدريب برنامج يعتبر

 فرصاا  الرابعة السنة لطالب يعطي أنه حيث القانونية العلوم

 عن وذلك  0 القانونية الحياة طبيعة على كثب عن لإلطالع

 االتفاق يتم جهة لدى األسبوع في واحداا  يوماا  التدريب طريق

 ومشرف الجهة تلك من مشرف إشراف تحت مسبقاا  عليها

 الكلية من

 4 البحري القانون 411

 ، البحرية المالحة -2 تاريخه ، البحري القانون تعريف

 ، عليها الرقابة ، القانونية طبيعتها تعريفها، ) السفينة

 النظام ، التنفيذي والحجز التحفظي الحجز إلجراءات خضوعها

 مالك ، البحرية المالحة أشخاص ، للسفينة القانوني

 استغالل -3 البحريون الوكالة البحارة ، الربان السفينة

 -4 السفينة إيجار في العامة األحكام ، تأجيرها صور السفينة

 . البحري التأمين -5 البحرية البيوع

 4 2 مدنية عقود 405

 التعريف المقاوالت: في العامة القواعد - أ المقاولة: عقد

 الخاصة القواعد ، وانتهائه وآثاره، أركانه، وبيان بالعقد،

 التعريف الة:الوك عقد - ب واإلنشاءات. المباني بمقاوالت

 بالعقد، التعريف الكفالة: عقد - ت وآثاره. أركانه وبيان بالعقد
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 وآثاره. أركانه، وبيان

 6 2 التجاري القانون 412

 بها الوفاء ضمانات ، تداولها ، الكمبياالت : التجارية األوراق-1

 والتقادم الوفاء احكام ، تداوله ، إصداره ، ألمر السند ،

 -2 . الرصيد تداوله ، الشيكات انواع الشيك ، والسقوط

 في التجاري القانون أحكام ، تعريفها : التجارية العقود

 -3 . التجاري الرهن ، السمسرة ، التجارية الوكالة ، تنظيمها

 بعمليات التعريف ، وأنواعها البنوك أهمية : البنوك عمليات

 عمليات ، المصرفية الحسابات ، المصرفية الودائع ، البنوك

 . واعتمادات ضمان ، وخصم ن وقبول قروض االئتمان

413 
 الجوي القانون

 )اختياري(
4 

 المالحة تنظيم ـ تطوره ـ التجاري الطيران :تعريف مقدمة ـ1

 القانون تعريف ـ والدولي الوطني الصعيدين على الجوية

 ومصادره. ، وسماته الجوي

 ( )الطائرة الجوية المالحة إدارة : الجوية المالحة مقومات ـ2

 الذي اإلداري نظامها ـ القانونية طبيعتها ، بالطائرة التعريف ـ

 اإلداري نظامها ـ عليها الرقابة ـ تسجيلها ـ جنسيتها يحكم

 نظامها ـ عليها الرقابة ـ تسجيلها ـ جنسيتها يحكم الذي

 العينية الحقوق ـ إيجارها ـ ملكيتها يحكم الذي القانوني

 الحجز إلجراء الطائرات خضوع ـ هاعلي ترد التي التبعية

 جبراا. بيعها ـ والتنفيذ التحفظي

 الجوي فضائها على الدولة سيادة : الجوية المالحة مجال ـ3

 لحرية تقييدها ومدى الخاصة الحقوق الجوية المالحة حرية ـ

 الجوية. المالحة

 الطائرة لطاقم القانوني النظام : الجوية المالحة أشخاص ـ4

 وسلطاته وظائفه حيث من الطائرة لقائد لقانونيا المركز ـ

 ومسئوليته.

 عقد ـ الدولية المعاهدات : الدولي الجوي النقل عقد ـ5

 مسئولية النقل، وثائق ، أثاره ، انعقاده الدولي الجوي النقل

 المسئولية(. ودعوى وتحديدها منها واإلعفاء الناقل

 تطبيق قنطا : الكويتي القانون في الجوي النقل عقد ـ6

 ـ آثاره ـ الجوي النقل لعقد تنظيمه ـ الكويتي الجوي القانون

 الناقل. مسئولية

 المسئولية بشأن روما معاهدة أحكام : الجوية الحوادث ـ7

 شروط ـ السطح على الطائرات تحدثها التي األضرار عن

 عنها. المسئولية قواعد ـ تطبيقها نطاق ـ تطبيقها

 .أحكامه ـ أطرافه ـ تعريفه : الجوي التأمين ـ8

 تصفيتها، وإجراءات التفليسة إدارة وآثاره. اإلفالس شهر 4 اإلفالس 415
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 من الواقي الصلح التجاري. االعتبار التفليسة، انتهاء

 اإلفالس جرائم اإلفالس.

416 
 الخاص التحكيم

 )اختياري(
4 

 التحكيم ، وأنواعه التحكيم تعريف ، التحكيم نظام تطور

 المحكمون ، التحكيم اتفاق ، والدولي واألجنبي الوطني

 ، الخصومة بدء التحكيم الخصومة إجراءات ، اختيارهم طريقة

 حكم في الطعن طرق ، إصداره إجراءات المحكمين حكم

 . المحكمين

 4 االلكترونية التجارة 407

 للمتغيرات القانون استجابة مدى ، العولمة وعصر اإلنترنت

 حقوق ، اإللكترونية التجارة في أساسية مفاهيم ، الجديدة

 مدى ، اإلنترنت شبكة ، الكمبيوتر برامج حماية الملكية

 التجارة عقود . المؤلف لحقوق التشريعية الحماية صالحية

 التوقيع ، البيانات وسائل ، العقود تفسير ، اإللكترونية

 اإللكترونية التجارة عقود في المستهلك حماية ، اإللكتروني

 البيع عقود اإللكترونية الوسائل باستخدام التعامل رصو .

 . البضائع نقل عقود

  

 مقررات لغير طلبة الحقوق

 رقم

 المقرر
 المقرر وصف الوحدات عدد المقرر اسم

 6 قانونية ثقافة 102

 : األول القسم

 وأنواع ، وخصائصها القانونية القاعدة تعريف : القانون نظرية

 القواعد.

 الحقوق. وأنواع ، الحق تعريف : الحق نظرية

  

 الثاني: القسم

 القانون ، الدستوري كالقانون  العام: القانون فروع ويشمل

 الجنائي. القانون المالي، القانون ، الدولي ،القانون اإلداري

 ، التجاري القانون ، المدني كالقانون : الخاص القانون فروع

 ، االجتماعية يناتالتأم قانون ، العمل قانون ، الجوي القانون

 ، الخاص الدولي قانون ، اإلثبات قانون ، المرافعات قانون

 االجتماعية. التأمينات قانون ، العمل قانون ، الزراعي القانون

  

 بالنفع يعود بما ، القانون لفروع مفصّل بشرح يقوم كما

 ، الحقوق كلية خارج األخرى للتخصصات قانونية فكرة وإعطاء

 عامة. ثقافة آخذ من الطالب يتمكن حيث

 القانون: تعريف 6 االلتزام أصول 101
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 القانونية. للقواعد المميزة الخصائص اـ

 القانونية القواعد بين التمييز ـ2

 ، الخلقية القواعد ، الدينية )القواعد االجتماعية القواعد ـ 3

 االجتماعية( والعادات التقاليد

 القانون. تقسيمات ـ4

  

 العرف. ، الدين ، التشريع : القانون مصادر ب(

 القانون. تطبيق ج(

  

 : الحق

 الحق. استعمال في الحق،التعسف أركان ، بالحق التعريف أـ

 6 تجاري قانون 110

 منها كل وأهمية وااللتزام والحق بالقانون مختصر تعريف : أوالا 

 القانونية القاعدة لخصائص مختصر شرح مع المجتمع في

 أركان وبيان بالحق وعالقته وفروعه القانون مصادر وبيان

 الحق.

 عن وتمييزه التجاري للقانون تعريف : التجاري القانون : ثانياا 

 التجاري. القانون مصادر وبيان المدني القانون

 ـ التاجر صفة اكتساب شروط ـ التاجر تعريف التاجر: : ثالثاا 

 التاجر. التزامات

 العامة الموضوعية القواعد : التجارية الشركات : رابعاا 

 الشركات. تحكم التي الشكلية والقواعد والخاصة

 شرح ثم عنها عامة مقدمة : التجارية األوراق : خامساا 

 الشيك ـ ألمر السند ـ الكمبيالة : منها لكل مختصر

  
 مقررات برنامج الماجستير في القانون الخاص

 رقم

 المقرر
 المقرر وصف الوحدات عدد المقرر اسم

504 

 مع مدني قانون

 التعمق

 عليا( )دراسات

9 

 حوادث عن المدنية المسئولية تطور : الرئيسي العنوان

 الحديثة. الكويتي التمييز أحكام ضوء في ـ السيارات

  

 : الدراسة خطة

 وتأسيسها. المدنية بالمسئولية التعريف : أوالا 

 السيارات حوادث عن المدنية المسئولية نشأة : ثانياا 

 وتطورها.

 كأساس الخطرة األشياء حراسة عن :المسئولية ثالثاا 

 الشيء )مفهوم السيارات حوادث عن للمسئولية
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 الحراسة( )مفهوم  الخطر(،

 السيارة. استعمال أثناء الضرر مباشر مسئولية : رابعاا 

 بالمباشر. الخاص الضمان : خامساا 

 راتالسيا حوادث عن للمسئولية المعاصر التنظيم : سادساا 

 التأمين. وأثر

505 
 الدولية التجارة قانون

 التعمق مع
9 

 الدولية. التجارة قانون تعريف : أوالا  ـ

 الدولية. الصفة ـ التجارية الصفة من: بكل المقصود تحديد ـ

 الدولية. التجارة قانون مصادر ـ

 الدولية. التجارة قواعد توحيد محاوالت ـ

  

 للبضائع. الدولي البيع عقد : ثانياا 

 الدولية. التجارة مجال في الدولي البيع عقد أهمية ـ

 الدولي. البيع لعقد القانونية الطبيعة ـ

 الدولي. البيع لعقد المنظمة القواعد ـ

 الكويتي التجارة قانون الوطنية: القوانين -

 SGA 1979 اإلنجليزي البيوع قانون ـ

 Ucc األمريكي التجاري التقنين ـ

 الدولية التجارة غرفة إصدارات ـ

 الدولية التجارية المصطلحات مجموعة ـ

 المستندية باالعتمادات المتعلقة والعادات القواعد ـ

 للبضائع الدولي البيع بشأن المتحدة األمم معاهدة ـ

  

 للبضائع الدولي البيع عقد أحكام : ثالثاا 

 أنواعه وبيان الدولي البيع عقد تعريف ـ

 الدولي البيع عقد تكوين ـ

 للبضائع الدولي البيع عقد في الهالك وتبعة الملكية انتقال ـ

 البائع التزامات ـ

 المستندية االلتزامات ـ

 البائع الترامات مخالفة جزاء ـ

 المشتري التزامات ـ

 المشتري التزامات مخالفة جزاء ـ

 9 القانون فلسفة 506

 من الغاية مسائل على الضوء تسليط المقرر هذا يتناول

 ، المثالية والغاية ، الفنية الغاية : هي ثالثة فروع في القانون

 القيمية. والغاية

  

 ) لألشخاص القانون حماية نتناول الفنية الغاية مستوى على
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 هذه ومفهوم ، االنسان بحقوق يسمى لما القانون حماية

 . ( والوضعي الديني بعده في الحقوق

  

 من القانون فكرة صورت نتناول المثالية الغاية مستوى على

 الفردي المذهب ) الكبرى االجتماعية المذاهب منظور

 (. تحديدا االجتماعي والمذهب

  

 القانون بين العالقة نتناول القيمية الغاية مستوى على

 (. تحديدا القانوني االستقرار وقيم العدالة قيم ) والقيم

  

 القانون، فلسفة أهمية القانون، فلسفة ماهية : مقدمة ـ

 األخرى بالعلوم القانون فلسفة عالقة

  

 القانوني الفكر تطور : األول القسم

 والرومان اليونان عند القانوني الفكر : األول الفصل

 وعصر الوسطى العصور في القانوني الفكر : الثاني الفصل

 النهضة

 الحديث العصر في القانوني الفكر : الثالث الفصل

  

 وأهدافه القانون غاية : الثاني القسم

 للقانون كهدف الفردية : األول الفصل

 االشتراكية )معنى للقانون كهدف االشتراكية : الثاني الفصل

 ( صورها وبعض وتاريخها

 القانون إلى نظرتهما في المذهبين الثالث:اختالف الفصل

 وبالقيم وبالمجتمع ، بالدولة القانون عالقة : الرابع الفصل

 االجتماعية

  

 أساسه( أو القانون )طبيعة : الثالث مالقس

 الحق وبين بينه العالقة ، القانون معنى تحديد : األول الفصل

 مبين وبينه األخالق وبين وبينه ، األعلى مثله وبين وبينه

 القوة

 طبيعته وتحديد القانون تأصيل : الثاني القسم

508 
 مع تجاري قانون

 التعمق
9 

 التجارية والعقود الشركات قانون في خاصة مواضيع

  

 المقرر مواضيع

 تواجهه التي العلمية المشكالت وأهم التجاري االمتياز عقد ـ



 

 

....................................................  
ملحق التقرير األول _ المالية السوق بنشاطات العالقة ذات األكاديمية للبرامج الحالي الوضع تقويم  

187 

 
 
 
 

 

 القابضة الشركات أحكام بعض في نظرات ـ

  

 : المقرر مخرجات أهداف

 لقانون المكملة الخاصة القوانين بعض على التعرف : أوالا 

 األهمية ذات الخاصة التجارية والعقود الكويتي الشركات

 معمق بشكل ودراستها العملية

  

 لم التي الشركات لقانون العلمي التطور مواكبة : ثانياا 

 ودراستها الكويتي المشرع ينظمها

  

 العلمية البحوث إعداد مهارات الطالب إكساب : ثالثاا 

 تطور لمواكبة القضائية األحكام على والتعليق ومناقشتها

 القضائية  المبادئ

 9 التعمق مع مرافعات 503

 دراسة ـ المدني القضاء أمام اإلدعاء "أساس : المقرر اسم

 سبب الشائع لالصطالح ومقارنة متعمقة تأصيليه

 المواد في القضاة وأعمال األحكام تسبيب أو  الدعوى"

 والتجارية المدنية

504 
 مع المقارن القانون

 التعمق
9 

 المقارن القانون في أساسية وأفكار :مقدمة األول الجزء

 المقارن القانون ،قواعد وبأهميته المقارن بالقانون ،التعريف

 وأهم القانونية ،األنظمة المقارن القانون مدارس ، ومناهجه

 توحيد (، عليه والتعدي القانون فكرة ،) بينهما االختالفات

 على التشريعات توحيد    المقارن القانون هدف القانون،

 المقارن القانون0 والخليجي ـ والعربي ـ الدولي المستوى

 التشريعي واالقتباس

  

 : الثاني الجزء

 التشريعات في دراسة  العقد فكرة0 مقارنة تطبيقية دراسات

 األساسية ومبادئه العقد مستقبل ، المقارنة

  

 وتطورها مفهومها ، المقارن القانون في الملكية

  

 اتتشريع في مقارنة دراسة ، السياحية الملكية في دراسة

 دراسة ) اإللكتروني واإلثبات اإللكتروني التعاقد ، اإليجار

 ( مقارنة دراسة  ) العمل ،قانون مقارنة(
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 كلية القانون –جامعة اإلمارات 

Bachelor of Law 

The Bachelor of Law program is designed to provide comprehensive legal education for students 

interested in the legal profession. Students study several law courses covering public and private 

law disciplines. As a result, the program provides them with accurate knowledge about the basic 

concepts and rules of law, with special focus on UAE laws, the accurate way to apply laws and 

regulations on facts, the interpretation of law provisions according to pre-defined interpretation 

rules, the comparison between legislative rules and the jurisprudence, as well as judicial trends. 

Furthermore, the program addresses legal writing skills to enable the students to write memorials 

and other legal documents efficiently and correctly. Students draw valuable lessons from the 

practical training offered through the educational courts based in male and female campus. The 

COL adopts educational court as an essential part of the educational process; which provides 

great opportunity for students to link theoretical and practical aspects of law study. The College 

of Law prides itself with its numerous partnerships with local and federal institutions, as well as 

international law firms, where the students are provided hands-on experience combining 

theoretical and practical aspects of education. 

Program Objectives 

 Build and develop a solid scientific base of knowledge in all areas of public and private law 

among the students. 

 Create and enhance the professional practical aspect of the theoretical knowledge gained by 

students. 

 Enable students to conduct legal research in accordance with well-established scientific 

research methodologies. 
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 Enable students to acquire professional skills and to efficiently use them in order to enhance 

their professional performance. 

 Develop the ethical aspects of students’ unique personality which are necessary for the 

exercise of the legal profession. 

Program Learning Outcomes 

Upon successful completion of this program, students will be able to: 

 Explain the norms and basic principles of law in general, and the UAE law in particular. 

 Apply rules of law on actual facts in a correct manner. 

 Interpret legal texts in accordance with well-established principles of interpretation. 

 Conduct a scientific research in accordance with legal research methodologies. 

 Formulate memorandums and judicial decisions in a clear and correct language. 

 Address audience with confidence and fluency. 

 Work efficiently as a team member. 

 Use technology accurately and efficiently in undertaking various duties. 

 Independently learn from theoretical and practical contemporary legal developments. 

 Lead a team with effectiveness and efficiency. 

 Express his/her commitment to the rules of law. 
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Degree Requirements 

Required Credit Hours : minimum 136 hours 

General Education (Required Credits: 38) 

 

Cluster 1: Values to Live By - Islam (3 hours) 
Credit 

Hours 

ISLM100 Islamic Culture  3 

 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=ISLM100
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Cluster 1: Values to Live By - Ethics (3 hours) 
Credit 

Hours 

PRVT113 Introduction to Law  1 3 

1 : Also counts towards the Major 

 

Cluster 2: Skills for Life - English Communication Skills (3 hours) 
Credit 

Hours 

ESPU1052 English for Law I 3 

 

Cluster 2: Skills for Life - Information Literacy (3 hours) 
Credit 

Hours 

GEIL101 Information Literacy 3 

 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT113
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Cluster 2: Skills for Life - Thinking Skills (3 hours) Credit Hours 

HSS110 Scientific Research Skills  3 

CSBP119 Algorithms and Problem Solving 3 

PHI180 Critical Thinking  2 3 

PSY105 Creative & Innovative Thinking Skills  3 

2 : IBLC - Inquiry based learning courses must be taken within first 30 credit hours 

 

Cluster 3: The Human Community - Emirates Society (3 hours) 
Credit 

Hours 

HSS105 Emirates Studies 3 

 

https://www.chss.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2935.shtml?id=HSS110
https://www.cit.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2968.shtml?id=CSBP119
https://www.chss.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2955.shtml?id=PHI180
https://www.chss.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2963.shtml?id=PSY105
https://www.chss.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2935.shtml?id=HSS105
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Cluster 3: The Human Community - Humanities/Fine Arts (3 hours) 
Credit 

Hours 

SHAR2073 Personal Status (1)  3 3 

3 : Also counts towards the Major 

 

Cluster 3: The Human Community - Social and Behavioral Sciences (3 hours) 
Credit 

Hours 

SHAR112 Introduction to Islamic Law and its Sources   4 3 

4 : Also counts towards the Major 

 

Cluster 3: The Human Community - The Global Experience (2 hours) 
Credit 

Hours 

PUBL442 International Organizations  5 2 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR2073
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR112
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL442
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5 : Also counts towards the Major 

 

Cluster 4: The Natural World - Mathematics (3 hours) 
Credit 

Hours 

MATH120 Contemporary Applications of Math  3 

STAT101 Statistics in the Modern World 3 

 

Cluster 4: The Natural World - Natural Sciences (6 hours) 
Credit 

Hours 

ARAG205 Introduction to Fish & Animal Science  3 

ARAG220 Natural Resources  3 

BION100 Biology and its Modern Application  3 

https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2943.shtml?id=MATH120
https://www.cbe.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2970.shtml?id=STAT101
https://cfa.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2899.shtml?id=ARAG205
https://cfa.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2899.shtml?id=ARAG220
https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2902.shtml?id=BION100
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CHEM181 Chemistry in the Modern World 3 

FDSC250 Contemporary Food Science & Nutrition  3 

GEOL110 Planet Earth  3 

PHED201 Physical Fitness and Wellness  3 

PHYS100 Astronomy 3 

PHYS101 Conceptual Physics  3 

 

Cluster 5: Capstone Experience (3 hours) 
Credit 

Hours 

LAW340 Internal Training  6 3 

6 : Also counts towards the Major 

https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2905.shtml?id=CHEM181
https://cfa.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2921.shtml?id=FDSC250
https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2929.shtml?id=GEOL110
https://www.cedu.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2956.shtml?id=PHED201
https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2957.shtml?id=PHYS100
https://www.cos.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2957.shtml?id=PHYS101
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=LAW340
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Law Major 

 

Required Courses (92 hours) 
Credit 

Hours 

LW111 Arabic For Specific Purposes  3 

LW202 Writing and Legal Research  2 

LW240 External Training  6 

PRVT227 Principles of Commercial Law  3 

PRVT333 Selected Studies in Comparative Private Law  3 

PRVT338 Company Law  3 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=LW111
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=LW202
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=LW240
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT227
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT333
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT338
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PRVT451 Primary Rights in Rim 2 

SHAR452 Shaira Studies for Islamic Banking Operations  2 

PRVT453 Commercial Papers & Banking  3 

PRVT454 Personal and Real Securities  2 

PRVT462 Intellectual Property Laws  2 

PRVT2051 Obligations (1) 2 

SHAR205 Principles of Islamic Jurisprudence (Fiqh) 1  3 

PRVT2151 Obligations (2) 2 

PRVT2152 Obligations (3) 2 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT451
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR452
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT453
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT454
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT462
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT2051
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR205
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT2151
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT2152
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PRVT302 Civil Procedures  3 

PRVT3034 Labour Law  2 

PRVT3073 Obligations (4) 2 

SHAR3213 Personal Stutes (2) 3 

PRVT3243 Nominated Contracts (Sale&Lease)  3 

SHAR3262 Personal Status (3) "Heritage"  2 

SHAR402 Principles of Islamic Jurisprudence (Fiqh) 2  3 

PRVT4492 The Law of Execution  2 

PRVT407 Private International Law  3 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT302
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT3034
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT3073
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR3213
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT3243
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR3262
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR402
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT4492
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT407
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PRVT4725 Maritime Law  2 

PUBL203 The Criminal Law- Part(1) 2 

PUBL220 The Criminal Law-Part (2) 2 

PUBL226 Selected Studies in Comparative Public Law  3 

PUBL305 Penal Law Specific (1) Individual and Financial Crimes 3 

PUBL114 Constitutional Law  3 

PUBL206 Administrative Law  3 

SHAR3283 Hudood in Islam  2 

PUBL207 Public International Law  3 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT4725
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL203
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL220
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL226
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL305
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL114
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL206
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR3283
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL207
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PUBL4092 Criminal Procedures Law (1) 2 

PUBL4093 Criminal Procedures Law (2) 2 

SHAR4413 Retribution and Blood Money 2 

 

 

  

Elective Courses (Req. CH:6) 

 

1- Private Law (2 hours) 
Credit 

Hours 

PRVT339 Commercial Arbitration Law  2 

PRVT450 Contracts (2) 2 

PRVT2111 Legal Aspects of e-commerce(E)  2 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL4092
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL4093
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR4413
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT339
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT450
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2961.shtml?id=PRVT2111
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SHAR4463 Legecy and Mortmain (Waqf)  2 

 

2- Public Law (4 hours) 
Credit 

Hours 

PUBL303 Legal Status of Foreign Residents  2 

PUBL306 Penal Law - Private Specific (2) Emerging Crimes  2 

PUBL316 Environmental Law  2 

PUBL401 Human Rights  2 

PUBL404 International Criminal Law  2 

PUBL405 International Humanitarian Law  2 

PUBL3222 Criminology and penology 2 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR4463
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL303
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL306
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL316
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL401
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL404
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL405
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL3222
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PUBL3294 Public Employment  2 

SHAR3363 International Relations in Islam  2 

 

 
 

 

 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2964.shtml?id=PUBL3294
https://cl.uaeu.ac.ae/en/courses/course_2936.shtml?id=SHAR3363




تقويم الوضع الحالي للبرامج األكاديمية ذات العالقات بنشاطات السوق 

المالية ووضع آلية لتصميم وتطوير تلك البرامج

التقرير الثاني

مقدم إلى

إعداد

Abdullah.Dossari
Rectangle
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 محتويات التقرير
ــــمقدمــة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــالتقرير أهداف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــالتقرير منهجية ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .تحديد المهام واألنشطة األساسية لهيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافها :أولا 
 الجهاتو  المالية الســوق هيئة بنشــاطات الكاديميةعالقة التخصــصــات األربعة لمبرام   ثانياا: تحديد
ـــإلشرافها الخاضعة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــعالقة تخصص المالية بأنشطة األسواق المالية 2-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــعالقة تخصص المحاسبة بأنشطة األسواق المالية 2-2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــبأنشطة األسواق المالية قتصا عالقة تخصص اال 2-3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــبأنشطة األسواق المالية قانونعالقة تخصص ال 2-4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيئةل األســاســية واألنشــطة بالمهام الصــمة ذات( المقررات) لمتخصــصــات العممي المحتوى تحديد ثالثاا:
ـــــالخاضعة والجهات المالية السوق ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــتخصص المالية بأنشطة األسواق الماليةمقررات عالقة  3-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ  13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخصص المحاسبة بأنشطة األسواق المالية مقررات عالقة 3-2 ــ ــ ــ ــ ــ  18 ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأنشطة األسواق المالية قتصا تخصص االمقررات عالقة  3-3 ــ ــ ــ ــ ــ  24 ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأنشطة األسواق المالية قانونتخصص المقررات عالقة  3-4 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  31 ــ

والفجوات في المحتوى الالزم لمقيام  المعيارية األســــــــاســــــــية اتلممقرر  الحالية تحديد المفردات اا:رابع
ــــالخاضعة والجهات المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة بالمهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ــــــــــ

 

 

34 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   برام  المالية 4-0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

34 
والفجوات في المحتوى  برامج الماليةلالمعيارية األساسية مقررات لل الحالية المفر ات :4-1-1

ــ المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ   34 

حتوى     والفجوات في الم برامج الماليةلالمعيارية األساسية لمقررات ل الحالية المفر ات: 4-1-2          
ـــلجهات الخاضعةل األساسية واألنشطة لخ مة المهامالالزم  ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  42 ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرام  المحاسبة  4-8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  88 ــ
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والفجوات في  برامج المحاسبةلالمعيارية األساسية لمقررات ل الحالية المفر ات :4-2-1
ـــــــ المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المحتوى الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ   88 

برامج المحاسبة والفجوات في ل المعيارية األساسية لمقرراتل الحالية المفر ات: 4-2-2
ــ للجهات الخاضعة. األساسية واألنشطة الالزم لخ مة المهام المحتوى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  88 

ـــ القتصاد برام  4-3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  98 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفجوات في  برامج االقتصا ل المعيارية األساسية لمقرراتل الحالية المفر ات :4-3-1

ــالمالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المحتوى الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
ــ  ـ

99 

والفجوات في   برامج االقتصالالمعيارية األساسية لمقررات ل الحالية المفر ات: 4-3-2
ــ للجهات الخاضعة. األساسية واألنشطة المحتوى الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  126 

ــــبرام  القانون  4-4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  211 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفجوات في  برامج القانونلالمعيارية األساسية لمقررات ل الحالية المفر ات :4-4-1

ــالمالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المحتوى الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  
 

211 
والفجوات في  قانونلبرامج الالمعيارية األساسية لمقررات ل الحالية المفر ات: 4-4-2

ــ للجهات الخاضعة. األساسية واألنشطة المحتوى الالزم لخ مة المهام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  
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ــــنتائ  التقرير   و رابعاا: ممخص  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  231 ــــ

  جداول التقرير:
ــــالصلة ذات المالية تخصص مقررات( 1) ج ول ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  13 ـ
ــالصلة ذات المحاسبة تخصص مقررات( 2) ج ول ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  19 ـــ
ـــــــالصلة االقتصا  ذات تخصص مقررات( 3) ج ول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  24 ــــ
ـــالصلة  ذات القانون تخصص مقررات( 4) ج ول ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  31  ــ
ـــلبرامج الماليةالمعيارية األساسية  مقرراتمحتوى ال راسي للتحليل الفجوات في ال( 8) ج ول ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38 

ـــــالمعيارية األساسية لبرامج المحاسبة لمقرراتلالمحتوى ال راسي تحليل الفجوات في ( 6) ج ول ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  89 ـــ
ـــــا االقتصالمعيارية األساسية لبرامج  لمقرراتمحتوى ال راسي لتحليل الفجوات في ال( 7) ج ول ــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  99 ــ
ـــالمعيارية األساسية لبرامج القانون لمقرراتل المحتوى ال راسي تحليل الفجوات في( 8) ج ول ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 241 المالحق

ـــــوالجهات الخاضعة بتخصصات العلوم اإل ارية األربعةالهيئة  عالقة مهام(: 1ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  242 ــــــ
ـــــةالهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص المالي عالقة مهام(: 2ملحق ) ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــ  288   ــــ
 ـــالهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص عالقة مهام(: 3ملحق )

ــــالمحاسبة             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ  ـــ
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 ــالخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصصالهيئة والجهات  عالقة مهام(: 4ملحق )
ـــاالقتصا              ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ
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  الهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص عالقة مهام(: 8ملحق )
ــالقانون             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  ـ
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ــــماليةمقررات ال مفر ات(: 6ملحق ) ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  294 ـــــ
ــــمحاسبةمفر ات مقررات ال(: 7ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  311 ـــــــ
ـــقتصا مقررات اال مفر ات(: 8ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  318 ـــــــ
ـــــقانونمفر ات مقررات ال(: 9ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  313 ــــــ
ــالمالية السوق بهيئة المسئولين مهام ةاستبان(: 11ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  317 ـــــ
ـــالمالية السوق لهيئة الخاضعة بالجهات العاملين ستبانة مهام(: ا11ملحق ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  328 ـــ
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 مقدمة:
حصر البرامج األكا يمية التي لها عالقة بنشاطات هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة بع  

، وم ى  راسة مفصلة لمحتوى تلك البرامجعمل هتم التقرير الثاني ب، يفي التقرير األول إلشرافها
الل وذلك من خ أنشطة السوق المالية.مهام و توافقها مع المهام والمتطلبات الخاصة بالعمل في 

 في واتالفج تحليلو  ،المالية السوق قطاع وأنشطة مهامب المرتبطة والمهارات المعارف أهم تح ي 
حو وذلك كخطوة ن الهيئة؛ بأنشطة العالقة ذات االكا يمية المؤسسات لخريجي والمهارات المعارف
 لوطنيةا العاملة القوى وتطوير إع ا  على تساع  أكا يمية برامج ستح ا طار استرشا ي الوضع إ

 المالية. السوق أنشطةمهام و  مجال في

 أهداف التقرير: 
 .حصر المهام واألنشطة األساسية لهيئة السوق المالية والجهات الخاضعة -
 بالتخصصات األربعة محل ال راسة. واألنشطة المهامربط  -
لقيام والالزم ل ؛للمقررات بالبرامج ال راسية األربعةتح ي  الفجوات في المحتوى ال راسي  -

 .األساسية لهيئة السوق المالية والجهات الخاضعة بالمهام واألنشطة
 

 منهجية التقرير:
تح ي  المهام واألنشطة األساسية لهيئة السوق المالية والجهات الخاضعة، وق  تم االعتما  في  .1

لسوق على أربعة من وكالت هيئة ا اتاستبانوتوزيع  ،شخصية لفريق ال راسة تمقابالذلك على 
 .من الجهات الخاضعة للهيئة 28المالية، ونحو 

 الجهاتو  المالية السوق هيئة بنشاطات االكا يميةالقة التخصصات األربعة للبرامج ع تح ي  -2
 .إلشرافها الخاضعة

للتخصصات )المقررات( ذات الصلة بالمهام واألنشطة األساسية لهيئة المحتوى العلمي  تح ي  -3
؛ بصرف النظر عما إذا كانت هذه المقررات تق مها السوق المالية والجهات الخاضعة
  مها.الجامعات السعو ية حاليًا، او ال تق
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 لهيئة ساسيةاأل واألنشطة بالمهام المرتبطة المعيارية األساسية اتللمقرر  الحالية تح ي  المفر ات -4
  .الخاضعة والجهات المالية السوق

 ال التيو  الهيئة؛ بمهام العالقة ذاتالمعيارية األساسية المقررات  مفر اتتح ي  الفجوات في  -8
 .اتللمقرر  الحالي المحتوى يغطيها

 
 
 تحديد المهام واألنشطة األساسية لهيئة السوق المالية والجهات الخاضعة  :أولا 

في إطار تح ي  مهام وأنشطة هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها؛ أجريت مقابالت شخصية 
الثانية تخص و طة العاملين بهيئة السوق المالية، أح هما تخص مهام وانش ؛نتم خاللها توزيع استبانتي
ات على توزيع االستبانكاالت الهيئة تم بالنسبة لو بالجهات الخاضعة لها. فمهام وانشطة العاملين 

  :(11)أنظر الملحق  الجهات التالية

  وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ. -
  وكالة الهيئة لمؤسسات السوق. -
  .االستثماريةوكالة الهيئة للشركات الم رجة والمنتجات  -
  الهيئة للموار  المؤسسية.وكالة  -

 
 :(11)أنظر الملحق  وبالنسبة للجهات الخاضعة، تم توزيع االستبانات على الجهات التالية 
 

اإلنماء  .1
 لإلاستثمار.

. الراجحي 2
 المالية.

. اإلستثمار 3
 كابيتال.

 . البال  المالية4
 

. الجزيرة 8
 كابيتال.

. العربي 6
 لإلستثمار.

. ج وى 7
 لإلستثمار.

السعو ي  .8
 الفرنسي كابيتال

. المستثمر 11 . ت اول9
 لألوراق المالية

 . ميفك كابيتال.12 . مشاركة.11
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. أنفال 13
 كابيتال.

. أموال 14
لإلستثمارات 

 المالية.

. شركة الفريق 18
 األول

 . س رة المالية.16

. شركة العائلة 17
العالمية 
 لإلستثمار.

. بيت التمويل 18
 السعو ي الكويتي

. سوسيه جنرال 19
 العربية السعو ية

21. HSBC 

21. Northern 
Trust 

22. Ashmore 
Group 

23. SaudiMed 
Investment 
Company 

Audi Capital. 
24 

28 . ICAP السعو ية 
 

عمل وللشركات التي ت ،وق  أسفر المسح المي اني عن تح ي  مهام وانشطة الوكاالت واإل ارات للهيئة
التح ي  في  ذلك(، وق  اعتم  على 1لهيئة سوق المال أنظر الملحق ) والخاضعة ؛باألنشطة المالية

سترشا ي األ طاراإلتحليل محتويات البرامج االكا يمية في هذا التقرير، كما سوف يعتم  عليه في وضع 
مالية مهارات الالزمة لمهام وانشطة الخ مات النظراً لما احتوته االستبانات من حصر لل ؛بالتقرير الثال 

وزيا ة  االكا يمية، لتطوير البرامجالسعو ية. كما تضمن ع   من االستبانات توصيات مهمة  بالسوق
 .العمل بالهيئة والجهات الخاضعة لهاتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات 

 
 الجهاتو  المالية السوق هيئة بنشاطات الكاديميةعالقة التخصصات األربعة لمبرام   تحديدثانياا: 

 إلشرافها الخاضعة
 والتخصصات ،الهيئة والجهات الخاضعة مهام وأنشطةاستعراضًا لنج   (1ملحق التقرير ) بالنظر إلى

االكا يمية التي توفر المعارف والمهارات الخاصة بها، ومن المفي  في هذا السياق التعرض لعالقة كل 
 تخصص بأنشطة ومهام الهيئة والجهات الخاضعة كما يلي:

 
 المالية األسواق بأنشطة المالية تخصص عالقة 8-0
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ا  وتعنى المالية بتح ي  احتياجات األفر  يمكن تعريف علم المالية بأنة علم اتخاذ القرارات النق ية.
ستخ امها مع األخذ بالحسبان المخاطر ر  المالية وتح ي  سبل جمعها وااوالمنظمات والشركات من المو 

ويستخ م علم المالية النظريات واألساليب الكمية والبيانات والمعارف المتخصصة في  ذات العالقة.
 ق المالية لتسهيل عملية إتخاذ القرارات.المنتجات المالية، والعمليات واألسوا

وبشكل عام تحاول النظريات المالية اإلجابة على التساؤل التالي: كيف يقوم االفرا  والمجتمع بتوزيع 
 موار هم المح و ة بواسطة نظام تسعير قائم على تقييم أصول خطره؟

 

ويتكون علم المالية من ثالثة فروع رئيسية مترابطة جميعا لها عالقة بأنشطة األسواق المالية بطريقة 
 او بأخرى، هذه الفروع هي: 

 ق المشتقات المالية( وهذهوتتكون من )أسواق النق ، أسواق الرأس المال، أسوا ،أول: األسواق المالية
 مويل اإلستثمارات من قبل الشركات والحكومات واألفرا .األسواق تقوم بتسيير ت فق األموال من أجل ت

وتنتقل اإلص ارات من األ وات المالية الى السوق عبر وسطاء ماليين )المؤسسات المالية(والتي تقوم 
 بعرض وتسويق اإلص ارات إلى عموم المستثمرين باإلضافة الى  ورها في تخفيض المخاطر وتوزيعها.

يركز على قرار األفرا  والمؤسسات المالية من حي  إختيار األوراق المالية ، والذي ثانيا: اإلستثمار
لمحافظهم اإلستثمارية. ويتعامل هذا الفرع مع األصول المالية كاألسهم والسن ات والمشتقات المالية 

 وغيرها من األصول المالية.

وتتعلق  ارية  اخل الشركات.والتي تتضمن إتخاذ القرارات التمويلية واإلستثم ثالثا: مالية الشركات،
وظيفة التمويل بإ ارة حقيبة إستثمارات الشركة بشكل يعظم العائ  على هذه اإلستثمارات لمستوى مقبول 
من المخاطر، وبتمويل هذه اإلستثمارات بمزيج مناسب من رأس المال وذلك له ف تعظيم قيمة الشركة 

 وبالتالي تعظيم ثروة المساهمين. 
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 المالية األسواق بأنشطة المحاسبة تخصص عالقة 8-8
تعتبر المحـــاســــــــــــــبـــة أحـــ  علوم المعرفـــة الـــذي يهتم بـــالتعبير عن االحـــ ا  والمعـــامالت المـــاليـــة    

واالقتصــــــــا ية التي تتأثر بها منشــــــــاست االعمال خالل الســــــــنة المالية، ومن ثم التقرير عن نتائج هذه 
الية، والتي تعتبر المصـــــــــــــ ر األســـــــــــــاســـــــــــــي لتوفير االح ا  والمعامالت من خالل اع ا  التقارير الم

 المعلومات المحاسبية التي تق مها منشاست االعمال لمستخ مي تقاريرها المالية من األطراف المختلفة.
وينصــــــب اهتمام علم المحاســــــبة على تق يم وتوفير معلومات مفي ة تلبي ع   من األغراض المختلفة 

ثر صــوابًا. فالمعلومات بصــفة عامة والمعلومات المحاســبية لمســاع ة مســتخ ميها في اتخاذ قرارات أك
بصفة خاصة تستم  أهميتها من ال ور المهم الذي تقوم به في تحقيق الكفاءة في أسواق المال بشكل 
عام وفي أســـواق األوراق المالية بشـــكل خاص، و ورها أيضـــًا في توفير الوعي االســـتثماري باعتبارها 

والضــرورية في كســب ثقة المتعاملين في هذه الســوق، وذلك عن طريق  أح  أهم المقومات األســاســية
توفير جميع االحتياجات من المعلومات المرتبطة باألوضــــاع المالية واالقتصــــا ية لمنظمات االعمال 
الخاضعة أوراقها المالية للت اول في السوق، ومساع ة المتعاملين من المستثمرين على اختيار أفضل 

 مالية، وبالتبعية اتخاذ القرار االستثماري السليم الذي يحقق المنفعة المطلوبة.محفظة لألوراق ال
وحتى يتم تحقيق أعلى  رجات الجو ة في محتوي المعلومات المحاســـــــــبية، ظهرت الحاجة الى وجو  
مجموعة من المعايير في علم المحاسبة  ون غيره من العلوم األخرى، إلضفاء وكسب مزي  من الثقة 

ومات المحاســــــــــبية المتاحة لجمهور المســــــــــتثمرين في الســــــــــوق من خالل  ور تلك المعايير في المعل
المحاســــــــبية في: أواًل تحقيق االكتمال في المحتوي من المعلومات المحاســــــــبية في ضــــــــوء احتياجات 
المسـتثمرين في سـوق األوراق المالية مع إلزام جميع منظمات االعمال التي تسجل أوراقها المالية في 

الســــــــــــــوق بتوفير هـــذه المعلومـــات، وثـــانيـــًا تحقيق التوازن المتكـــاف  والمـــ روس بين احتيـــاجـــات هـــذه 
المستثمرين متعارضي المصالح من المعلومات المحاسبية، وأخيرًا تحقيق أفضل مستويات الجو ة في 
 ،المعلومات المحاســـــــــبية من منظور القابلية للمقارنة أو  قة المعلومات وصـــــــــ قها وخلوها من التحيز

وذلك بالطبع من خالل االختيار الواعي والم رك لإلجراءات والســـــــــــياســـــــــــات والمفاهيم والمبا   التي 
 تتبناها المعايير المحاسبية.
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 المالية األسواق بأنشطة القتصاد تخصص عالقة 8-3
علم االقتصا  هو أح  العلوم االجتماعية الذي يعني بالكيفية التي يوظف بها المجتمع موار ه 

 في ألكا يميةا البرامج إلنتاج السلع والخ مات التي تشبع حاجات األفرا  المتع  ة. وته ف ؛االقتصا ية
 والبح  يلبالتحل للقيام يؤهلهم وبما المتخصصة، تاوالمهار  المعارف ال راسين إكساب إلى االقتصا 

 .لها المناسبة الحلول واقتراح االقتصا ية، والظواهر المشكالتو  المجاالت في

تمارس  التي والمجال والعالقات الما ية؛ ظواهرع ي  من المفسر للالطار اإلاالقتصا  ويوفر تخصص 
 القتصا ،ل النمو مع ل مثل ةالكلي يةاالقتصا  عواملحي  أن ال، أنشطة السوق والوساطة الماليةفيها 

 لعالقاتا وطبيعة الضريبية، والبيئة االقتصا ية، الشؤون في الحكومة و ور المحلي، اال خار مع لو 
 ؛يقيحقفائ ة الال والمع ل التضخم، مع لو  الشركات، لقطاع األموال توافر، و الخارجية االقتصا ية

يصعب على  حي . ات لتوفير التمويل الالزم ألنشطتهاالشرك فيها تعمل التي البيئة مثلت جميعها
قطاع  على تهااوتأثير  ،الكلي االقتصا ي المجال في الرئيسية التطورات تجاهل الماليأو المحلل  م يرال

 .االعمال

 االقتصا  على المستوى التنفيذي؛ يوفر علمو  ،والخ مات المالية وباإلضافة لإلطار الكلي السابق للتمويل
المالية على أسس سليمة. فعلي سبيل المثال يع  التحليل الح ي  تاألسس التحليلية التخاذ القرارا

marginal analysis االستثمارية.  تاأل اة العملية لمقارنة الب ائل المختلفة للعوائ  والتكاليف واتخاذ القرارا
 . applied micro economics باالقتصا  الجزئي التطبيقيFinance ولذلك يعرف البعض التمويل

 John ماينار  كينز، جون Irving Fisherايرفينغ فيشراالقتصا يين؛ روا  "نظرية التمويل" ولعل من أهم 

Maynard Keynesجون هيكس ،John Hicksرو س كال ، نيكوالNicholos Kaldor وجاكوب مارشاك ، 

Jacob Marschak اإلقتصا ي الشهير هاري ماركوفيتس، واخرين كثر، بل أن  Harry Markowitz 

 .والتحكيم، يةمحفظة األوراق المال لنظريةالتحليل الح ي  والفروض العامة هو من ق م  (1952)
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 المالية األسواق بأنشطة القانون تخصص عالقة 8-4
 

ته ف البرامج القانونية إلى إكساب ال راسين المعارف والمهارات القانونية إلع ا  البحو  القانونية 
والعقو . كما ته ف هذه البرامج إلى إكسابهم مهارة التفكير وتحليل النصوص  وصياغة واللوائحوكتابة 

 القانونية وتق يم االستشارات.
تطرحها البرامج القانونية بحسب ما إذا كان البرنامج متعلق  القانونية التيوتتنوع الموضوعات 

تعريف على ال جميعها ترتكز العام. لكنهاالقانون  متعلق بتخصصبتخصص القانون الخاص أو 
وبيان القواع  القانونية وأه افها وانواعها وخصائصها. كما تتناول أقسام  وغايته،بالقانون وأهميته 

 القانون وفروعه ومصا ره.
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 لهيئة ةاألساسي واألنشطة بالمهام الصمة ذات( المقررات) لمتخصصات العممي المحتوى تحديد ثالثاا:
 الخاضعة والجهات المالية السوق

تتضح المقررات  اخل كل تخصص األقرب لكل مهمة أو نشاط من  (2) رقم ملحق التقريرباستعراض 
وسوف يستعرض التقرير بعض أمثلة على ذلك تمهي اً لعرض عالقة  ،أنشطة الهيئة والجهات الخاضعة

 في النقطة التالية. بأنشطة ومهام الهيئة والجهات الخاضعةكل مقرر 

 

 المالية األسواق بأنشطة المالية تخصص مقررات عالقة 3-0
في العرض التالي تقوم ال راسة باستعراض أهم مقررات تخصص المالية ذات الصلة، وطبيعة عالقة 

 .هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافهامحتوى تلك المقررات بمهام وأنشطة 

 مالية ذات الصمةمقررات تخصص ال( 0جدول )
 
 
 
 
 
 
ي: موا  كانت متضمنة في التقرير األول وه أربعتم إضافة ما ة المالية السلوكية والتي لم تكن موجو ة في التقرير األول. على الجانب االخر، تم حذف  *

م مع موضوعات موا  أخرى سيت ما ة المالية ال ولية، ما ة تقييم األصول، ما ة الهن سة المالية، ما ة السياسات المالية، ألسباب من اهمها ت اخل موضوعاتها

 تغطيتها في هذا التقرير.
 
 
 

 النمذجة المالية لماليةا مبا  
 التمويل واإلستثمار العقاري مالية الشركات

 إ ارة المخاطر المالية أساسيات اإلستثمار
 التمويل اإلسالمي األسواق والمؤسسات المالية

 *المالية السلوكية المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار
  المشتقات المالية
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 مبادئ المالية اسم الــــمقـــرر
عالقة المقرر بأنشطة 

 السوق المالية

 الى تزوي  الطالب بالمفاهيم والمبا   المالية األساسيةيه ف مقرر المالية 
 كالقيمة الزمنية للنقو  ومق مة في اساسيات العائ  والخطر.

  المقرر مشكلة الوكاله واهميتها في فهم العالقات بين حملة األسهم ويق م
 وحملة السن ات وا  ارة الشركة ومن ثم عالقتها بحوكمة الشركات.

  كما يق م المقرر تعريف بسيط ب ور األسواق المالية في تسهيل عملية
 التمويل للشركات واألفرا .

  وكيفية  الت فقات النق يةكما يشرح هذا المقرر الفرق بين ال خل المحاسبي و
 قياس هذه الت فقات النق ية.

 في التحليل المالي كتحليل النسب المالية  كما أن المقرر يعطي مق مة
وتحليل اإلتجاه، ومن ثم كيفية إستخ ام هذا التحليل في مساع ة الم راء 

 والمستثمرين وم راء اإلستثمار في عمليات إتخاذ القرارات. 
 في مفاهيم التقييم المالي كمفهموم القيمة الزمنية للنقو   ويق م المقرر مق مة

وحساب القيمة الحالية والمستقبلية والعائ  على اإلستثمار. ومن ثم يناقش 
 المقرر بإسهاب مفهوم خصم الت فقات النق ية. 

  يشرح المقرر أساسيات العائ  والمخاطرة وبالتالي يع  هذا الجزء هام كما
 حافظ المالية.ج ا كأساس إل ارة الم

 
 مالية الشركات اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 طبيقيةوالت العلمية والمبا   بالمفاهيم الطالب تعريف الى المقرر يه ف
 .للشركات المالية بالقرارات المتعلقة

  يق م المقرر السن ات وتقييمها، وهو من المواضيع الهامة المتعلقة
 باإلستثمار وا  ارة المحافظ.

  يق م المقرر انواع األسهم وتقييمها، وهو من المواضيع الرئيسية في
 اإلستثمار وا  ارة المحفظة.

  المال الرأس هيكل نظرياتو المال،  الرأس تكلفةيشرح المقرر 
  يشرح المقرر اإلص ارات العامة األوليةIPOs  وبنوك اإلستثمار وهذا

 من صميم عمل الهيئة والجهات الخاضعة لها على ح  سواء.
 تخاذ األرباح وأثرها على تقييم الشركة وا توزيعات يشرح المقرر سياسات

 إعا ةياسة كم يق م المقرر س قرار اإلستثمار فيها بالنسبة للمستثمرين، 
                    واهميتها لتقييم الشركات الم رجة.     األسهم شراء

 وهو من المواضيع الرئيسية إل ارة حوكمة الشركات. الوكاله نظرية 
 المعلومات تماثل ع م نظرية. 
 وهو أح  المواضيع الرئيسية بالنسبة لبعض واإلستحواذ اإلن ماج ،

 إ ارات الهيئة.
 

 
 أساسيات اإلستثمار اسم الــــمقـــرر
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 حي  .باإلستثمار المتعلقة األساسية بالمعارف يزو  هذا المقرر الطالب
وتع  جميع  .المختلفة تطبيقاتها مع اإلستثمار نظريات على الطالب يتعرف

مفر ات هذا المقرر ذات عالقة مباشرة بإ ارة المحافظ والصنا يق 
 اإلستثمارية. ويق م المقرر المفر ات التالية: 

  والمخاطرة العائ. 
 الكفؤ التنويع. 
 األساسي التحليل. 
 الفني التحليل. 
 المنتظمة المخاطر قياس. 
 السوق نموذج. 
 الرأسمالية االصول تسعير نموذج. 
 اإلستثمار وسيكولوجية السلوكية المالية. 

 
 

 األسواق والمؤسسات المالية اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 ائفهاووظ المالية والمؤسسات باألسواق الطالب تعريف الى المقرر يه ف
 والمشاريع ينالمستثمر  بين األموال نقل تسيهل في الرئيسي و ورها المختلفة

ويع  هذا المقرر أساسيا ومحوريا في تعريف الطالب بأنواع  .اإلستثمارية
األسواق المالية وأهميتها. ولكم يعيب هذا المقرر ان الكثير من الجامعات 
تركز بشكل اساسي على المؤسسات المالية كالبنوك التجارية وعملياتها، 
شركات التامين وغيرها. المفر ات التي لها عالقة بأنشطة السوق المالية 

 هي ما يلي: 
 النق  أسواق. 
 المال الرأس أسواق . 
 .األسواق المالية األولية 
 .األسواق المالية الثانوية 
 المال الرأس أسواق مؤشرات. 
 المالية المشتقات اسواق. 
 البنوك التجارية، شركات التأمين، شركات  المالية المؤسسات(

 اإلستثمار(.
 المالية األسواق تنظم التي القوانين. 

 
 

 المحفظة المالية وتحميل اإلستثمار الــــمقـــرر اسم
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 اختيارب المتعلقة والتطبيقية النظرية بالجوانب يزو  هذا المقرر الطالب
 لىا المقرر يه ف كما. اإلستثمارية للمحافظ المثل والتصميم األصول
وتع  جميع  .والكلي الجزئي المستويين على التحليل بمهارات الطالب تزوي 

مفر ات هذا المقرر ذات عالقة مباشرة بإ ارة المحافظ والصنا يق 
 اإلستثمارية. وتشمل مفر ات المقرر مايلي: 

 ةوالشرك القطاع، الكلي، االقتصا  مستوى على البيانات تحليل. 
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 بالمحفظة المتعلقة الرياضيات. 
 الفر ية األوراق ومخاطر عوائ  قياس. 
 المحفظة ومخاطر عوائ  قياس. 
 الكفؤ الح  نموذج. 
 الح يثة المحفظة نظرية. 
 المالية المحفظة تصميم. 
 المحفظة أ اء قياس نماذج. 
 المحفظة في المالية المشتقات إستخ ام. 
 ال ولي المستوى على المحفظة تنوع. 
 

 
 المشتقات المالية اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 ملتقيي الالزمة والمهارات بالمعارف الطالب تزوي  إلى المقرر يه ف
ستخ ام  غيرهاو  األجلة، المبا الت،العقو  الخيارات، المستقبلية، العقو  وا 

وتع  اسواق المشتقات المالية هامة ج ا لتوفير غطاء  .المالية المشتقات من
للمستثمرين لالنتفاع من توقعاتهم المستقبلية من جهة، ومن جهة أخرى 
وفرت حماية للمستثمرين من خالل تخفيض المخاطر. جميع مفر ات 
المقرر تع  هامة إل ارة المحافظ والصنا يق اإلستثمارية. ويق م المقرر 

 المفر ات التالية 
 واسواقها. المالية لمشتقاتتعريف بأنواع ا 
 المخاطر من المختلفة األنواع إ ارة في المالية المشتقات  ور. 
 العقو و  الخيارات وخصوصا المالية المشتقات لتقييم النظري األطار 

 .المستقبلية
 .بعض نماذج تسعير المشتقات المالية 
 ةوالمضارب التحوط في المالية للمشتقات المختلفة اإلستخ امات. 
 

 
 النمذجة المالية اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 طبيقيةت مالية نماذج لتطوير الالزمة بالمهارات الطالب تزوي  إلى المقرر يه ف
القرارات، كذلك أستخ ام النماذج الكمية في  واتخاذ المالي التخطيط ألغراض

تقييم األصول المالية. وفي عصر المعلومات الحالي تعتم  قرارات اإلستثمار 
على النماذج الكمية والبيانات الكبيرة. وتع  مفر ات المقرر هامة ج ا لم راء 

 ستثمار. وتشمل مفر ات المقرر مايلي: إلالمحافظ المالية وصنا يق ا
 المالي والتخطيط التحليل في الكمية النماذج تطبيقات. 
 .نماذج المحاكاة 
 المالية المشتقات تقييم وخاصة التقييم تقنيات 
 المالية اإلستثماروالمحفظة لتحليل المثلى التقنيات 

 
 التمويل واإلستثمار العقاري اسم الــــمقـــرر
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 والى قاربالع المرتبطة المالية بالمفاهيم الطالب تزوي  إلى المقرر يه ف
فر ات المقرر وتع  م .العقاري واإلستثمار للتمويل المختلفة بالطرق التعريف

هامة ج ا لم راء الصنا يق اإلستثمارية العقارية. وتشمل مفر ات المقرر 
 مايلي: 

 العقارية البيئة تعريف 
 العقار أنظمة 
 العقاري التمويل أ وات 
 وأسواقه العقاري الرهن 
 العقاري الرهن محفظة تنويع 
 العقاري اإلستثمار أ وات 
 العقاري اإلستثمار ا اء قياس 
 العقاري اإلستثمار صنا يق 
 

 
  إدارة المخاطر المالية اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 ياسه،ق وكيفية المالية، المخاطر بمفهوم الطالب تعريف إلى المقرر يه ف
 لمثلىا السياسة على الطالب يتعرف كما. المخاطر هذه إ ارة كيفية وكذلك
 وتشمل مفر ات المقرر مايلي: .المخاطر هذه إل ارة

 المخاطر إ ارة في مق مة 
 المخاطر أنواع 
 المخاطر قياس 
 المخاطر تقييم 
 المخاطر إ ارة إستراتيجيات 
 المخاطر إ ارة في المالية المشتقات إستخ ام 
 المخاطر إ ارة في والتغطية للتنويع مب ئي إستخ ام 
 

 
 

  التمويل اإلسالمي اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 والنظريات اإلسالمية المالية بمفهوم الطالب تعريف إلى المقرر يه ف
وتع  مفر ات هذا المقرر هامة ج ا بالنسبة للبنوك  .اإلسالمية المالية والمنتجات

ستثمارية التي تلتزم بالمنتجات الشرعية اإلسالمية. وتشمل مفر ات المقرر إلا
 مايلي:  
 اإلسالمية المالية والمنتجات اإلسالمي التمويل نظريات في مق مة 
 اإلسالمية البنوك وا  ارة هيكلية 
 اإلسالمية المالية المؤسسات حوكمة 
  اإلسالمية التعاق ات ياتنظر 
 اإلسالمية الصكوك 
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 (التكافل) اإلسالمية التأمين أ وات 
 اإلسالمية المالية المؤسسات في السيولة وا  ارة مخاطر  

 
 المالية السموكية اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

تفترض النظريات المالية التقلي ية بأن المستثمرون يتصرفون برش  ول يهم 
الق رة على بناء توقعات عقالنية. غير أن توالي األزمات المالية التي 
ظهرت في االسواق المالية ا ت الى ضهور ج ل كبير في الوساط 
 االكا يمية إنطلق من التشكيك في بعض النظريات المالية التقلي ية. لذا

كا يمين بإثبات ع   من التشوهات في اسواق المال، ألقام بعض من ا
وبالتالي أ ي هذا الى ضهور مجال بحثي ج ي  يسمى علم المالية السلوكي 

 راسة . ويتبنا هذ االتجاة محاولة الماليةعلم و  النفس علم بينوهو يمزج بين 
ذلك   لىإ إضافة ،(الرش  بع م يتسم ق   والذي) لألفرا  الحقيقي السلوك

لشواذ التي يتم مالحظتها في األسواق ايقوم هذا التوجة بمحاولة تفسير 
 التي عاتالتبونتيجة لذلك ق  يكون هناك ع   من  المالية بين فترة وأخرى.

 بشكلو  األسواق مالية على الفكري التيار هذا ظهور جراء تترتب أن يمكن
 أوراق نم تحتويه ما واختيار المحفظة بناء في المتبعة المنهجة على خاص
 . وتشمل مفر ات هذا المقرر مايلي:مالية

 .مق مة في علم المالية السلوكي 
 . الثقة الزائ ة، سوء الفهم العشوائي، المبالغة في ر ة الفعل لألح ا 
 .سلوك القطيع في قرار اإلستثمار 
 .نظرية اإلحتماالت وكراهية الن م 
 .النظرية السلوكية للمحفظة 
   .التحليل الفني 

 
 المالية األسواق بأنشطة المحاسبة تخصص مقررات عالقة 3-8

عن  تحليل متطلبات العمل في قطاع السوق المالية وعالقتها بتخصص المحاسبة، نج  أن هناك 
مجموعة من التخصصات ال قيقة التي يتعين أن تشملها برامج المحاسبة في الجامعات السعو ية من 
أجل الوفاء بمتطلبات العمل في القطاع. ويوضح الج ول التالي أهم مقررات تخصص المحاسبة ذات 

 .هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافهاالصلة بمهام ووظائف 
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 ذات الصمة* محاسبةمقررات تخصص ال( 8جدول )

مبا   التكاليف والمحاسبة اإل ارية،  ( بتقرير المرحلة األولى مثل:6الوار ة بالج ول )تم استبعا  ع   من المقررات * 
والمحاسبة الحكومية والمنظمات غير الها فة للربح، والمحاسبة عن الضريبة والزكاة، وتطبيقات محاسبية بالحاسب، 

لكونها تمثل أساسيات ومبا   لمقررات أخرى متق مة، أو لكونها ليست ذات عالقة وثيقة بأنشطة ومهام هيئة  نظراً 
  والجهات الخاضعة إلشرافها.السوق المالية 

  تم  مج مقرر المحاسبة ال ولية ضمن مقرر المحاسبة المتق مة بسبب تشابه المحتوى. **
 

 مبادئ المحاسبة المالية اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 ( (، 1يمثل هذا المقرر باإلضافة الى مقررات المحاسبة المالية )متوسطة
(، محاسبة متق مة، وتحليل التقارير المالية( األساس الذى تقوم 2) متوسطة

عليه معظم مهام وأنشطة هيئة السوق المالية، وخاصة مهمة تنظيم األوراق 
المالية وطرحها، وت اولها، وتنظيم اإلفصاح المحاسبي ورقابته وتعزيز 

 الشفافية.
  ام لى النظالتعريف بعلم المحاسبة مع التركيز ع إلي المقرر يه فو

ع ا  التقارير المالية في  جراءات المحاسبة المالية وا  المحاسبي وأسس وا 
تحليل  التعريف بمبا  المنشساست الفر ية الخ مية والتجارية، باإلضافة إلى 

 التقارير المالية.
  ويق م المقرر شرح لكيفية إع ا  التقارير المالية للشركات المقي ة بهيئة

السوق المالية واستعراض شامل لتقارير تلك الشركات، وذلك من خالل 
ل تطبيق ال ورة المحاسبية من التسجيل في  فتر اليومية والترحيبيان كيفية 

ع ا  ميزا مراجعة ن الالى الحسابات المختصة ب فتر األستاذ والترصي  وا 
 والقوائم المالية في المنشاست الخ مية.

  وتطبيق المعالجات المحاسبية لعمليات البضاعة في أنظمة الجر  ال وري
ع ا  القوائم المالية في المنشاست التجارية. باإلضافة  والجر  المستمر، وا 

 المعالجات المحاسبية الالزمة لبن  المخزون السلعي. الى 
  طويلة االجل والموار  الطبيعية المحاسبة عن األصول كما يتناول المقرر

المحاسبة عن الم ينين وأوراق واألصول غير الملموسة، وكذلك يتناول 
 وااللتزامات قصيرة االجل. القبض

 

 المراجعة المحاسبة الماليةمبا   
 المراجعة ال اخليةالرقابة و  (1المحاسبة المتوسطة )
 المحاسبة اإل ارية (2المحاسبة المتوسطة )
 المعلومات المحاسبيةنظم  **المحاسبة المتق مة

 المحاسبة في المؤسسات المالية تحليل التقارير المالية
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 (0المحاسبة المتوسطة ) اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  يعتبر هذا المقرر موجهًا لخ مة المحاسب، اكثر من توجهه نحو خ مة
متخذ القرار، حي  يركز على القياس المحاسبي لألصول وعلى اسلية القي  
المحاسبي، أكثر من تركيزه على المعلومات واستخ اماتها. وتشكل معارف 

ائم (، إطارًا معرفيًا للقو 2هذا المقرر، مع معارف المحاسبة المتوسطة )
لى ح  إ –المالية التي تع ها الشركات السعو ية، وبالتالي فإنه يساهم 

في عمليات تحليل اإلفصاح ومراقبته للشركات المت اولة في السوق  -كبير
 (.IPOالمالية، وكذلك الشركات التي تطرح أسهمها للت اول ألول مرة )

 تعميق لية و يه ف هذا المقرر إلى التعريف باإلطار الفكري للمحاسبة الما
الفهم للمشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس وعرض األصول واإلفصاح عنها 

 ة في المعتمال ولية في التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية 
 المملكة العربية السعو ية.

  يع  هذا المقرر األساس ل راسة وفهم ومعرفة المعايير المحاسبية، و ور
المحاسبة المالية في اتخاذ قرارات االستثمار قصيرة وطويلة االجل في 
األوراق المالية للشركات المقي ة بهيئة السوق المالية، مع تق يم تعريفات 

الت اول النشط و  لألسهم والسن ات وأنواعها وتصنيفاتها، والفرق بين االتجار
والمتكرر لعمليات البيع والشراء، والمعالجات المحاسبية المختلفة لتلك 

 االستثمارات المالية.  
 

 

 (8المحاسبة المتوسطة ) اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 ( في 1( مقرر المحاسبة المتوسطة )2يكمل مقرر المحاسبة المتوسطة )
إع ا  القوائم المالية، وبالتالي، فإنه يساهم في عمليات تحليل منظومة 

اإلفصاح ومراقبته للشركات المت اولة، والشركات التي تطرح أسهمها 
 (.IPOللت اول ألول مرة )

  يه ف المقرر إلى التعريف بأسس قياس وعرض واالفصاح عن االلتزامات
لية، بهيئة السوق الماوحقوق الملكية، بصفة خاصة في الشركات الم رجة 

إضافة إلى بعض الموضوعات المحاسبية لحاالت خاصة لالعتراف 
 باإليرا ، وقائمة الت فقات النق ية.

  ص ارها يع  المقرر األساس لمعالجة عمليات االكتتاب في األسهم وا 
ص ار واست عاء السن ات )التصفية  وعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة وا 

عالجة توزيعات األرباح النق ية وفى صورة أسهم، المبكرة للسن ات(، وم
وتوضيح األوراق المالية القابلة للتحويل والمعا لة والمخفضة لربحية السهم، 

 وكيفية احتساب االشكال المختلفة لربحية السهم.
  

 

 المحاسبة المتقدمة اسم الــــمقـــرر
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

  امت ا ًا لما سبق  راسته في مقرري المحاسبة المتوسطة، يعتبر المقرر
ويه ف إلى تعميق فهم الطالب للمعايير المحاسبية المتعارف عليها من 
الناحيتين النظرية والتطبيقية والتي تتعلق بالعمليات الخاصة بالشركات 
القابضة والتابعة الم رجة بهيئة السوق المالية، وكذلك بعض المشاكل 

 الخاصة بالعمليات التي تتم بالعمالت األجنبية. المحاسبية
  يه ف هذا المقرر إلى التعريف بعمليات االن ماج واالستحواذ والعمليات

المحاسبية المرتبطة بها، وبصفة خاصة المعالجة المحاسبية لعمليات 
االقتناء التي يترتب عليها  مج الشركات الم رجة بهيئة السوق المالية أو 

م على تلك الشركات مما يتطلب توحي  القوائ ةيها السيطر التي يترتب عل
 المالية.

  ويتناول المقرر أيضًا التعريف بأسس المحاسبة عن المنشاست ذات الفروع
والمحاسبة عن العمليات بعمالت أجنبية، وكذلك أسس المحاسبة في 

 شركات األشخاص. 
  

 

 تحميل التقارير المالية اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  باألسس النظرية والتطبيقية  ال ارسيه ف هذا المقرر إلى تعميق فهم
لشركات األساليب تحليل التقارير المالية وكذلك أساليب التنبؤ المالي وتقييم 

 . الم رجة بهيئة السوق المالية
 االستخ امات الع ي ة للتحليل األساسي مع التركيز على  المقرر تناولوي

تحليل الربحية، و ور التحليل المالي في عمليات اتخاذ القرارات، وخاصة 
 ن ماج.واال االئتمان،تلك المتعلقة باالستثمار في األوراق المالية، ومنح 

 ويركز المقرر على تحليل القوائم المالية باستخ ام أسلوب النسب المالية 
والتحليل االفقي والرأسي لهذه القوائم. وتتطرق بعض المقررات على عملية 

 التنبؤ المالي، و ور عملية التحليل في اتخاذ القرارات.
  وترتبط كثير من مفر ات مقرر تحليل التقارير المالية بأنشطة ومهام هيئة

السوق المالية والجهات الخاضعة لها، ومن أهم هذه المفر ات ما يرتبط 
 األسواق المالية وتنظيمها وكفاءة السوق و ور المعلومات.  ب
   

 

 المراجعة  اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  يه ف هذا المقرر إلى التعريف بالجوانب النظرية واإلجرائية لعملية مراجعة
ن ع الة والتقرير ع للشركات الم رجة بهيئة السوق المالية، القوائم المالية

العرض واإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتم ة في المملكة 
ق مها تالعربية السعو ية. باإلضافة إلى التعريف بخ مات التأكي  التي 

  .لتلك الشركاتمكاتب المحاسبة والمراجعة 
  على المعايير المهنية  -بصفة رئيسة–يركز مقرر المراجعة الخارجية

لتأهيل المراجع الخارجي و عم استقالله، وعلى معايير المراجعة للتقرير 
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عن القوائم المالية السنوية، وما يرتبط بها من إجراءات لتقويم نظم الرقابة 
 ال اخلية، وجمع أ لة االثبات والتقرير عن القوائم المالية.

 
 

 الرقابة والمراجعة الداخمية اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  )يه ف هذا المقرر إلى التعريف بنظم الرقابة ال اخلية )الي وية واآللية
رية كما يه ف المقرر إلى التعريف بالجوانب النظ .وكيفية تصميمها وتقيمها
وذلك من خالل  راسة معايير المراجعة  ال اخلية،واإلجرائية للمراجعة 

، والمهام األساسية للمراجع ال اخلي  اخلية وقواع  سلوك وآ اب المهنةال
  في الشركات الم رجة وغير الم رجة بالسوق المالية.

   يتناول هذا المقرر اساليب الفحص واالختبار المستخ مة في الت قيق  حي
ميم رقابة ال اخلية ، وفحص وتصيشتمل على عملية تقييم وقياس مخاطر ال

االختبارات االساسية واستخ ام العينات االحصائية في اختبار اإلجراءات 
نظم  ت قيق تإجراءاالرقابية والتفصيلية لألرص ة.  كما يشتمل على 

التشغيل اإللكــــــــترونية للبيانات،  واخيرا يغطى عمـــلية ت قيق مختلف انواع 
  الشركات.تتم في  التي ورات العمليات 

                                                                                         
 

 المحاسبة اإلدارية  اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  يه ف هذا المقرر إلي تعميق الفهم بأسس ونظم المحاسبة اإل ارية
البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التشغيلية واستخ ام 

والرأسمالية ، حي  يتم التركيز على عرض الم اخل المختلفة ل راسة 
المحاسبة اإل ارية ، و إع ا  الموازنات التق يرية ، وكيفية قياس وتحليل 

ية ر االنحرافات باستخ ام كل من نظام الموازنات التق يرية والتكاليف المعيا
استخ ام يم األ اء بييم المقترحات االستثمارية، وكيفية تقي، وكيفية تق

المقاييس المالية والتشغيلية ، وكيفية تسعير التحويالت ال اخلية ، وكيفية 
استخ ام البيانات والمعلومات المحاسبية في ترشي  عملية اتخاذ القرارات 

  اإل ارية. 
  ة السوق بأنشطة ومهام هيئ التي ترتبطويتضمن المقرر الع ي  من المفر ات

خاذ بات المالية والجهات الخاضعة لها، ومن أهم هذه المفر ات ما يرتبط
ع ا  الموازنات، وكذلك المفر ات المرتبطة  القرارات وتحليل االنحرافات وا 
بتحليل األ اء، وتحليل المخاطر، والتحليل والتخطيط المالي، وتحقيق 

بالشركة ومحاسبة اإل ارة ، وخطط الحوافز، مصالح األطراف المهتمة 
 ومحاسبة المسئولية، و راسة االستراتيجية وتحليلها.

 

 نظم المعمومات المحاسبية  اسم الــــمقـــرر
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

   يه ف هذا المقرر إلى التعريف بماهية نظم المعلومات المحاسبية من حي
ييمها وأنواعها، ومكوناتها، وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقتعريفها، وأهميتها، 

وتطويرها، وقواع  البيانات الخاصة بها، وعالقتها بتكنولوجيا المعلومات، 
جراءات الرقابة المالئمة الخاصة بها.   وا 

  ويع  هذا المقرر ذو أهمية خاصة لجميع الشركات الم رجة وغير الم رجة
ول المقرر مقومات نظـــــم المعلومات بصفة يتنابهيئة السوق المالية، حي  

عامة ونظم المعلومات المحــــــاسبية بصـــــــفة خاصة، وكذلك  ورة حياة 
تطوير نظم المعلومات المحاسبية، باإلضافة إلى التعريف باإلطار العام 
لنظم الرقابة ال اخلية المحاسبية في ظل نظم المعلومات المحاسبية الي وية 

وكـــــــــــذلك تصميم نظم  وت قيق االنظمة االلكترونية  ، نيةواإللكترو 
 غطىيباإلضافة الى ذلك  ،لمختلف  ورات العملياتالمعلومات المحاسبية 

االساليب والرسومات المستخ مة في توثيق النظم وتوضيحها  المقرر
ومفهوم الغش واساءة االستعمال  في االنظمة االلكترونية و ورة تشغيل 

اخل او من   ننات وا ارة قواع  البيانات وانتاج التقارير للمستخ ميالبيا
   المنشأة.خارج 

                           
 

 المحاسبة في المؤسسات المالية  اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  يه ف هذا المقرر إلى التعريف بأسس قياس وعرض واإلفصاح عن
المعلومات المحاسبية في بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة في بيئة 

  .راالستثماومنها البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات  ،األعمال 
  وتكمن أهمية مفر ات هذا المقرر ، في أن المؤسسات المالية أكثر ارتباطًا

بأسواق المال، ولها تأثير كبير على تلك األسواق، حي  يتناول المقرر 
المحاسبة عن صنا يق االستثمار والمحافظ االستثمارية، والمحاسبة في 

 شركات الوساطة.
  ويرتبط المقرر بكثير من مهام وأنشطة هيئة السوق المالية والجهات

 ستثمار والمحافظالخاضعة لها، ومن أهم تلك المهام، مراقبة صنا يق اال
وعمل الوسطاء، ووضع الضوابط واللوائح التي تحكم عمل الصنا يق 

 والمحافظ والوسطاء.
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 المالية األسواق بأنشطة القتصاد تخصص مقررات عالقة 3-3
 

بيعة عالقة وط ،الصلةفي العرض التالي تقوم ال راسة باستعراض أهم مقررات تخصص االقتصا  ذات 
 .هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافها أنشطةمحتوى تلك المقررات بمهام و 

 

 مقررات تخصص القتصاد ذات الصمة*( 3جدول )

 

 

 

 

 
 

 للصيرفة والتمويل األصول : إ ارة( بتقرير المرحلة األولى مثل7بالج ول )الوار ة تم استبعا  ع   من المقررات * 
    ال ولي نظرًا لتناول مقررات قريبة منها بتخصص المالية. االستثمار وأنماط اإلسالمية، وأ وات

 ** تم  مج المقررين في العرض بسبب تشابه المحتوى كموضوعات ولكن االختالف في أسلوب الت ريس.
 
 

 مبادئ القتصاد الكمي اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

    المحتوى ف الكلي في نظرية "ال خل القومي" القتصا ايتلخص مقرر مبا
العلمي لهذا المقرر ما هو إال مح  ات ال خل أو الناتج. حي  تعمل 
الشركات المسجلة بسوق األسهم في بيئة االقتصا  الكلي ومن خاللها 
تتح   م ى ق راتها على االستمرار بالسوق وتحقيق األرباح. كما يتضمن 

ة ال ولة انيوميز  شالمقرر تأثيرات حاالت الرواج الكسا ، والتضخم واالنكما
واالنفاق الحكومي والسياسة الضريبية، وميزان الم فوعات وتغيرات 
االحتياطيات الخارجية وم ى استقرار قيمة العملة. وجمعها تؤثر بشكل 
  مباشر على أ اء الشركات وبالتالي أسعار أ واتها المالية بسوق األسهم.

 اقتصا يات نقو  وبنوك واألسواق المالية مبا   االقتصا  الجزئي
 االقتصا  العربي السعو ي مبا   االقتصا  الكلي

 يقي**تطب اقتصا  قياسي واقتصا  قياسي التحليل االقتصا ي الجزئي
  راسات الج وى وتقييم المشروعات التحليل االقتصا ي الكلي

 مشروع تخرج التمويل ال ولي
 اقتصا يات األسواق المالية االقتصا  السلوكي

   االقتصا ي القياسي المالي 
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 من   يتح التي العوامل أهم من هو الكلية االقتصا ية الظروف تحليل إن 
 المحافظ تكوين في األساس يمثل والذي والمخاطرة، العائ  خاللها

 .االستثمارية
 صا ياالقت النظام في ال ولة ت خل أسباب مق مة في المقرر هذا يشرح كما 

 على  خلالت لهذا المحتملة والتأثيرات النق ية، أو المالية بالسياسات سواء
   .القومي باالقتصا  الكلي الطلب

 ع م اكتمال السوق  إنMarket Failure المعلومات توفير يالحر ف 
 ل ولةا  وريجعل بالمجان؛  والخ مات السلع اسواق في للمتعاملين المهمة
 هي اليةالم السوق هيئة ومهام أنشطة وتع  المعلومات، هذه لتوفير حتمياً 
 بما ملين،للمتعا المعلومات توفير في ال ولة ل ور المباشرة التطبيقات أح 

 .سليمة أسس على القرارات اتخاذ من يمكنهم
 المعلومات تماثل ع م مشكلة أن كما Asymmetry Information ،

 تشريعيا اطارً  توفير تتطلب، Agency Problem الوكالة ومشكلة
 .المستثمرين صغار وحماية الشركات لحوكمة

 

 الجزئي يالتحميل القتصاد اسم الــــمقـــرر

 مبادئ القتصاد الجزئي الــــمقـــرراسم 
عالقة المقرر بأنشطة 

 السوق المالية

  ."يتلخص مقرر مبا   االقتصا  الجزئي في "نظرية القيمة أو السعر
ويتح   السعر في السوق بتالقي قوى العرض والطلب. وعليه فأن المقرر 

عة لها، الخاضالمالية والجهات  السوق هيئة أنشطة يق م فهمًا أوليًا لشرح
 رضالع فيه يلتقي المالية لألوراق" سوق" عن عبارة األخير في فهي

والطلب  العرض األ وات المالية المتاحة بتغيرات أسعار به وتتح   والطلب،
 نيمك الجزئي االقتصا  مبا   موضوعات إطار وفي. على تلك األ وات

بين األخيرة والخ مات ومن  للسلع العرض ومح  ات الطلب مح  ات فهم
 األ وات المالية بسوق األسهم. كما أن المقرر يعطي مق مة مهمة ألسباب

 ها،انخفاض أو أرباحها أو انخفاضها، وتغير توزيعات الشركات ربحية
  .ةالمالي بالسوق انخفاضه أو أسهم تلك الشركات على الطلب وزيا ة

 لفر يا للطلب كأساس التفضيالت مب أ المستهلك سلوك نظرية وتشرح 
 األسهمك المالية األ وات والخ مات على فالطلب السوقي ثانيًا، والطلب أواًل،
من ناحية طبيعة مح  ات  ع ااألخر؛  الخ مات على الطلب عن يختلف ال

 .هذا الطلب
 خالل نم الشركات؛ وذلك بربحية التنبؤ في األساس السوق هيكل ويمثل 

 اتمرون بعلت كما.  شركة كل به تعمل الذي السوق نوع على التعرف
 لتسعيرا آلية تح ي  في مهماً   وراً  الشركة إنتاج من والعرض على، الطلب

 .الشركة انتهاًء بأرباحها منتجات تسويق وبالتبعية
 بالعمليات  الخاصة والتكاليف االنتاج  وال وتتضمن نظري العرض

لعمليات ا كفاءة اإلنتاجية للشركات، وبالتالي توفر األساس النظري لفهم
 مستخ م/ عالقة) السعرية الكفاءة أو الفنية الكفاءة سواء االنتاجية،
  ) .منتج/ منتج)و( مستخ م/ منتج)و ،(مستخ م
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 طالمتوس المستوي عن  الجزئية النظرية تق يم إلى المقرر هذا يه ف، 
 بما لمنتجا وتوازن المستهلك توازن: رئيسيين موضوعين يتضمن المقررو 

 حليلوت والمرونات السوق وطلب الفر ي الطلب تحليل من ذلك يتضمنه
ا المقرر ويختلف هذ. بالسوق المنافسة وأنواع والتكاليف واإليرا ات اإلنتاج

ية الرياضية والبيان والنماذج عن المبا   في االستخ ام المكثف لأل وات
 في شرح وتعميق فهم نفس العناصر التي سبق  راستها في مقرر المبا  .

  وعلى سبيل المثال تسمح األ وات الرياضية والبيانية بقياس كمي ألثر
على و  لسياسات الحكومية على رفاهية المستهلكينتغيرات األسعار او ا

 (. كما تسمح تلك األ وات بقياستغيرات سلوكهم )أثر ال خل وأثر االحالل
حية تكاليف اإلنتاج ورب تغيرات األسعار او السياسات الحكومية على أثر

الشركات، وهو مما ينعكس في األخير على أسعار األ وات المالية الخاصة 
 بتلك الشركات.

 

 الكمي يالتحميل القتصاد اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 وسط،المت المستوي عن  الكلية النظرية تق يم إلي المقرر هذا يه ف 
 جاالتهوم االقتصا ي النشاط طبيعةفاذا كان مقرر المبا   يستعرض 

 لكليا االقتصا  التحليل كلي؛ فإن مقررال مستوىال على المختلفة
نفس الموضوعات باستخ ام النماذج الرياضية التحليلية،  يستعرض

حي  تسمح األخيرة بقياس كمي ألثر ص مات قوى السوق ال اخلية 
والخارجية على األ اء االقتصا ي بوجه عام )الناتج المحلي( او 
تأثيرات تلك الص مات على األ اء القطاعي. وتستوعب النماذج 

راسة أثار تغيرات ع ي ة باالقتصا  مثل زيا ة االقتصا ية الكلية  
عرض النقو  أو انخفاضها، وزيا ة االنفاق الحكومي او انخفاضه، 
والسياسة الضريبية، غيرها من الموضوعات المهمة لفهم اتجاهات 

 ربحية الشركات وبالتالي األسعار بسوق األسهم.

 
 واألسواق المالية اقتصاديات نقود وبنوك اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 فاهيمميرتبط هذا المقرر بأنشطة السوق المالية بشكل كبير. حي  يق م ال 
 األسواقو  والبنوك النقو والمؤسسات والسياسات والظواهر الخاصة ب  ورالو 

  راسةل التق يم إلىالمقرر  ته ف كما ،واقعيوال النظري بجانبيها المالية
ا المقرر كما يع  هذ الكلي، االقتصا ي للنشاط والمصرفية النق ية الجوانب

 ،المبا   ل راسات أعمق في مقررات التمويل ال ولي واألسواق المالية
 يوالمصرف النق ي النظامواقع  من حاالت و راسة أمثلةويتضمن المقرر 

 .المملكة فيوالتمويل 
  والقنوات التي تمر من خاللها إلى الت فق  وتطورها النقو  طبيعةإن فهم

 ه؛بشقي) ككل المالي القطاع  ورال ائري لل خل يوضح بشكل كبير 
 عملياتشرح  ذلك يلي .االقتصا ي النظام في( واألسواق المؤسسات
 أهم مثلت والتي المختلفة، أنواعهاو  البنوك تشمل والتي المالية الوساطة

 ضمنتت كما. المالية بالسوق المتعاملين ألنشطة والممولين المتعاملين
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 اصةالخ واآلليات اال وات وأهم المالية األسواق طبيعة على التعرف الما ة
 .بها

 
 (8)اقتصاد دولي  التمويل الدولي اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

  يوسع مقرر التمويل ال ولي من فهم الطالب ل ور القطاع المالي من خالل
 في بعةالمت والمبا   األسس الما ة تستعرضتناوله بمنظور عالمي. حي  

الصرف األجنبي وأثارها  نظم وتحليل اليوم، عالم في ال ولي التمويل
لمال بين االمختلفة على ت فقات رؤوس األموال عالميًا، والترابط بين أسواق 

مختلف ال ول، وما ينتج عن ذلك من فرص في مجال االستثمار والنمو 
 يالت اقتصا يةت مشكالالنمو، وايضًا ما ينتج عنها من أزمات مالية و 

 .العالميً  االقتصا  منها يعاني
  يتضمن هذا المقرر موضوعات ع ي ة في مجال التمويل ال ولي لعل من و

 اذجنم لها الخاضعة والجهات المالية قالسو  هيئة أنشطة إطار فيأهمها 
 International Financial Market ال ولي المالي االن ماج

Integrations، الفائ ة تعا ل ونماذج UIP، CIP، RIP. 
 بناء يف التنويع ومشكلة المالية المحافظ تكوين أسس مقررال تناولي كما 

 التنويع ومع .International Portfolio Diversification المحافظ
 ،العمالت أسعار تقلبات مشكالت مثل المخاطر من أخرى نوعيات تظهر
 .عهام التعامل كيفية  راسة تتطلب التي السياسية المخاطر تظهر كما

 أزمة وهي العالمية المالية األزمات أهم تحليلقرر الم عرضيست كما 
 يوليو) ياآس شرق لجنوب المالية واألزمة الثمانينات، في العالمية الم يونية
 .، وح يثاً مشكلة العمالت الرقميةم2001 العالمية المالية واألزمة( م1991

 
 القتصاد العربي السعودي اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 ا  االقتصتطور عرضًا تحليليًا مفصاًل عن  يحتوي المقرر على
له،  التكوين القطاعيو ، والتغييرات الهيكلية التي مر بها، السعو ي

من بين و ، الخاصة به والمؤشرات االقتصا ية سواء الكلية أو القطاعية
ما يتناوله طبيعة و ور القطاع المالي بالمملكة على األ اء 

وبطبيعة الحال يتم تناول  ور سوق األسهم في تمويل  ،االقتصا ي
ي مؤشراتها، وايضًا االزمات التي مرت بها المشروعات والتطورات ف
 ةطبيع لفهم يضيف المقرر إضافة إلى ذلك خالل مراحل تطورها.

 :إلى باإلضافة السعو ي، لالقتصا  والتنظيمي المؤسسي اإلطار
 القرارات التخاذ األساسي للتحليل الضرورية المقومات توفير -

 .االستثمارية
 .المملكة القتصا  المتوقع والتطور النمو بمقومات التنبؤ -
 تح ي  خالل من المحتملة القطاعي االستثمار مجاالت تح ي  -

 ويليةوالتم والتسويقية اإلنتاجية األنشطة في bottlenecks االختناقات
 .المختلفة
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 القتصا soft infrastructure التشريعية األساسية البنية فهم -
 .المملكة

 
 اقتصاد قياسي اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

  ي بأنشطة السوق المالية من ناحية توفير االقتصا  القياسيرتبط مقرر
أ وات احصائية ورياضية تسمح بفهم أفضل للمح  ات المختلفة للعوائ  
والمخاطر واالسعار الخاصة باأل وات المالية، وكذلك اتجاهات السوق. 

واحي ع ي ة في ن بالتنبؤ باتجاهات السوقكما انه يوفر اال وات التي تسمح 
كالمؤشرات والعوائ  والمخاطر لالستثمار المالي. وكذلك قياس أثر 
السياسات االقتصا ية على مؤشرات السوق، اخيرًا تسمح أ وات االقتصا  

 القياسي ب راسة مستوى الترابط بين األسواق واالن ماج المالي ال ولي.
  مختلفة لمتغيرات الة لرياضيالنماذج الب تركيفهم أسس  قررتضمن الميو

ح ي  ت ثم. تؤثر على الظاهرة موضع االختبارال اخلية والخارجية التي 
شكل العالقات بين هذه المتغيرات المختلفة، واختيار المعا الت التي تعبر 

 قياسية المناسبة،، واختيار الطرق العن هذه العالقات
  لية وفر األ اة العمينه األسواق المالية ألالمقرر ذو أهمية قصوى ألنشطة و

للتنبؤ بالظواهر االقتصا ية في المستقبل ولعل من أهم هذه الظواهر التنبؤ 
باألسعار وفرص الربحية للشركات والعالقة بين النمو االقتصا ي وعرض 
النقو  والتوسع في االئتمان وتطور مؤشر السوق المالية وكذلك التنبؤ 

 المتوقعة للقطاعات واألنشطة اإلنتاجية الرائ ة.بمع الت الربحية 
 

 اقتصاد قياسي تطبيقي  اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 على بةالطل خاللها يت رب حي  السابق، قررللم استكمال يع  هذا المقرر 
. السابق قررالم في  راستها تمت التيالقياسي  التحليل أ وات كافة تطبيق

ولعل وجه االختالف الحقيقي لهذا المقرر عن سابقه بالنسبة ألنشطة السوق 
 المالية هو في طبيعة البيانات التي يتم التعامل معها.

 أكبر  تإن طبيعة البيانات المالية ذات م ى زمني مح و ، وع   مشاه ا
بكثير من تلك البيانات التي تستخ م في  راسات االقتصا  الكلي. وهو ما 

عليه الحاجة إلى نماذج قياسية متخصصة وكذلك معرفة الكيفية  يترتب
التي يتم من خاللها التغلب على مشكالت هذه النوعية من البيانات والتي 

، ولعل من Autocorrelationمن أهمها مشكلة االرتباط الذاتي للبيانات 
 السالسل يلوتحل المالية بالبيانات ارتباطا األكثر القياسية األساليبأشهر 
تطورت منها  التيو GARCH وARCH  نموذجيالخاصة بها  الزمنية

 نماذج ع ي ة خالل السنوات القلية الماضية.
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  القتصادي القياسي المالي  اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

 ذات طبيعة على أنشطة التمويل  علمية ما ة تق يم هذا المقرر إلى يه ف
واألسواق المالية ويتضح هذا مباشرة من خالل استراض اهم موضوعات 

 المقرر والتي تشمل ما يلي: 
الخصائص اإلحصائية لعوائ  األصول المالية، التنبؤ بعوائ  األصول المالية 

 اجحةاو المر  وكفاءة السوق. نموذج تسعير األصول، نظرية تسعير التحكيم
arbitrage pricing theory معامالت القيمة الحالية، مع ل العائ  حتى ،

 خالل الوقت، فاوتةالمتوالمخاطر اجل االستحقاق، نمذجة التقلبات 
Modelling time-varying volatility and risk.  تحليل الهيكل

  Market microstructure المصغر للسوق

 
 المشروعات دراسات الجدوى وتقييم اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 لج وىا ل راسة وتطبيقية نظرية علمية ما ة تق يم إلىا المقرر هذ ه في 
 طرقو  الج وى  راسات مفهوم استعراض خالل من للمشروعات االقتصا ية

فنية ال راسة الو  السوق  راسة جراءا وكيفية االستثمار على العائ  حساب
اضلة المفو  ،والبيئة االجتماعية المشروعات ج وى و راسة المالية ال راسةو 

 بين مصا ر التمويل المختلفة للمشروعات من ناحية العائ  والتكلفة.
  قييم وبخاصة عناصر ت–ترتبط انشطة السوق المالية بمحتوى هذا المقرر و

 من نواحي ع ي ة؛ حي  يتعلم الطالب كيفية تق ير-المشروع الخاص
 وفترة ائ الع( متوسط) كمع ل( الخاصة) للمشروعات التجاري التقييم معايير

 ل اخليا العائ  ومع ل الربحية ومؤشر ،الصافية الحالية والقيمة االستر ا 
  وى.الج  راسات في التأك  ع م ومخاطر التضخم معالجة كيفية بيان مع

 ويع  المقرر أساسيا في اختيار مكونات محافظ االستثمار. 
 

 القتصاد السموكي الــــمقـــرراسم 
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  قتصا ،اال علم في نسبيا الح يثة الموضوعات من السلوكي االقتصا  يع 
 اتخاذ في األفرا  سلوك لفهم االقتصا  وعلم النفس علم بين يجمع وهو

 التي ةاالقتصا ي النظرية وبعكس ،ذات الصلة بتخصيص الموار  القرارات
 يغلب فرا اال ان لعملي الواقع في نج  االقتصا ي، الرش  فرضية على تقوم
 لع ي ا إلى بهم يؤ ي و ماوه والعاطفية، اإل راكية الجوانب قراراتهم على
 يف واضحا هذا ويب و. وتزي  المخاطر بهم تضر ق  التي األخطاء من

 وعوالخض التسرع، يغلب حي  المالية، األسواق في المتعاملين سلوك
 .المالية لأل وات والشراء البيع قرارات في القطيع وعقلية العامة لالتجاهات

 وهو ما يترتب عليه تقلبات حا ة وخسائر ق  تطول باقي المتعاملين.
 

 اقتصاديات األسواق المالية اسم الــــمقـــرر
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بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

 النظم بالنظام المالي شرح  ور األسواق المالية في  إلىا المقرر هذ ه في
 إلى ح  كبير على ي اء االقتصا االقتصا ية الح يثة، حي  يعتم  األ

وبخاصة نظم ، المتاحة النظام المالي وسياسات وأنظمة التمويل طبيعة
 .ألسواق الماليةالتمويل المباشر أو ا

  هها ا  المجتمع وتوجيتعبئة م خرات أفر يحتوي المقرر على طرق وآليات و
مستوى  ، والتي تحقق في األخيرربحيةو للفرص االستثمارية األكثر إنتاجية 
تيبات تر الضوابط و يشمل أيضا شرح المعيشي أفضل ألفرا  المجتمع، و 

 .أ اء األسواق الماليةالتي تحسن من حكومية التشريعات الو 
 

 مشروع تخرج اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

  المفاهيم واألسس التي يقوم عليها البح  الغرض من هذا المقرر هو تق يم
االقتصا ي وذلك من حي  االختيار السليم لمشكلة البح  وأنسب الطرق 

ها وطرق عرض ل راستها والتوصل إلى نتائج يمكن الوثوق من صحتها
قية أو  راسية حقيوالتوصيات المستخلصة منها، مع طرح مشكلة بحثية 

   البحو  العلمي، وفرضيات البح  ويشمل ذلك أساسيات ومعالجتها.
 النماذج والمراجع، وأنواع البح  وال راسات، وكيفية مراجعة أ بيات

كيفية و  القياسي البيانات، والتحليل وعرض جمع االقتصا ية، وأساليب
، فهرسةوال المراجعكيفية كتابة و  والتوصيات النتائجاستخالص وعرض 
من األهمية بمكان إلكساب مهارات ليس فقط البح   ولذلك يع  هذا المقرر

وض ، والعر الرصين، ولكن أيضا كتابة التقارير التحليلية األكا يمي
 التق يمية، والمناقشة وال فاع عن األفكار ونتائج ال راسات. 
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 المالية األسواق بأنشطة القانون تخصص مقررات عالقة 3-4
في العرض التالي تقوم ال راسة باستعراض أهم مقررات تخصص القانون ذات الصلة، وطبيعة عالقة 

 .هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافهامحتوى تلك المقررات بمهام وأنشطة 

 
 قانون ذات الصمةمقررات تخصص ال( 4جدول )

 
 
 
 
 

 مبادئ القانون  اسم الــــمقـــرر
عالقة المقرر بأنشطة 

 السوق المالية

التعريف بالقانون وبيان أهميته والتفرقة بين القواع  إلى  يه ف هذا المقرر
يه ف إلى بيان خصاص وانواع القواع  القانونية القانونية والقواع  األخرى. كما 

 والتعريف بمفهوم الحق وأنواعه ومصا ره وأركانه.
 

 القانون, خصائص القواع  القانونية, وانواعها, ومصا ر  مق مة: تعريف
القاع ة القانونية ) التشريع, النظام, العرف, القضاء, الفقه(, تطبيقات 

  القاع ة القانونية من حي  المكان والزمان. 
  نظرية  الحق, التعريف بالحق, أشخاص الحق, محل الحق, استعمال

 الحق.
من خالل هذا المقرر تع  اساسية لجميع وجميع هذه المعارف التي تق م 

 المتخصصين في القانون بغض النظر عن تخصصاتهم القانونية ال قيقة.
 

  القانون التجاري اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

المبا   األساسية التي تحكم التعامالت التجارية وبيان أنواع  يشرح هذا المقرر 
التجارية  وااللتزامات التي تقع على التاجر. كما يه ف إلى التعريف األعمال 

ة  ومن المفر ات العلمي ه.بالمحل التجاري وبيان عناصره واألحكام المنظمة ل
 التي لها عالقة مباشرة بأنشطة السوق المالية مايلي:  

 التعريف بالقانون التجاري. 
 مصا ر القانون التجاري.  

 نظام المرافعات  مبا   القانون 
 األسواق المالية قانون القانون التجاري
 اإلفالسقوانين  قانون الشركات

  العقو  التجارية وعمليات البنوك
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 التجارية التفرقة بين األعمال.  
 التعريف بالمحل التجاري.  
 .بيان عناصر المحل التجاري  
 .أحكام وقواع  المحل التجاري 

 
 

 قانون الشركات اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

يع  هذا المقرر من أهم المقررات ذات العالقة المباشرة بأنشطة السوق المالية 
نواع أ  الشركات وانقضائها. ويعرض هذا المقرروخصوصا في جانب تاسيس 

 الشركات التجارية واألحكام والقواع  الخاصة بتأسيسها وانقضائها. 
  دراسةةةةةةر ا الرار ا لشرر   )ةةةةةةر شل و اعر شا ا رة ةةةةةةة ار ا لشرر

 ةا خشصر  لقد ا )ر ر(.
 .بطالا ا )ر ر ةتطباق الرار ا )ر ر ا فل ار 
  اال تبشرار أة ا رلاةار ةاآلثشر ا قشاةاار ا تسةةشا ا )ةةر ر   )ةةخصةةار

 ا رترتبر   اهش.
 .ااق شء ا )ر ر, اعسبشا ا لشرر ةا خشصر الاق شء ا )ر ر 
 .تصفار ا )ر شل ةأح شرهش 
  ر ر ا رسشهرر, تأساس ا )ر ر, ةإدارتهش, ةااق شئهشا(. 

 
  العقود التجارية وعمميات البنوك اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

يعرف هذا المقرر أنواع العقو  التجارية والطبيعة القانونية  لكل عق  واألحكام 
والقواع  التي يخضع له. كما ته ف إلى بيان أهم العمليات البنكية وانواعها 
وطبيعتها القانونية واألحكام والقواع  التي تخضع لها. ومن المفر ات العلمية  

 مباشرة بأنشطة السوق المالية مايلي:   التي لها عالقة
 التجاري عق  البيع 
   عق  السمسرة 
 التجارية كعق  الوكالة بالعمولة وعق  الوكالة عق  الوكاالت. 
 عق  النقل 
  عق  إي اع الصكوك المالية 

 
 نظام المرافعات اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

بمعارف شاملة و قيقة عن األحكام والقواع  الطالب  يقوم هذا المقرر بتزوي 
التي تنظم السلطة القضائية, وكيفية رفع ال عاوى وتسير الخصومة, 

واالعتراضات على األحكام القضائية. ومن المفر ات العلمية  التي لها عالقة 
 مباشرة بأنشطة السوق المالية مايلي: 

  ا الشم ا سلةدي, جهشل فض ا قةا د ةاعح شم ا رالرر   ق شء في
 ا راشز شل في ا رر  ر.
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  القضائي للمحاكم) االختصاص القضائي نظرية االختصاص
للقضاء الشرعي, االختصاص القضائي للقضاء اإل اري, 

 االختصاص القضائي للجان اإل ارية.
 الرفع بع م  -نظرية االختصاص القضائي ) امت ا  االختصاص

 االختصاص(.
 ضائية, ال عوى القضائية, مفهومها, أنواعها نظرية ال عوى الق

 وشروط قبولها.
 نظرية الطلبات القضائية 
 )نظرية ال فوع ) ال فوع الموضوعية, اإلجرائية, بع م القبول 
  نظرية الخصومة القضائية 
 .األحكام القضائية وكيفية االعتراض عليها  

 
 قانون األسواق المالية اسم الــــمقـــرر

بأنشطة  المقرر عالقة
 السوق المالية

يع  هذا المقرربجميع مفر اته ذو عالقة مباشرة بأنشطة السوق المالية  حي  
التعريف بأهمية األسواق المالية مع بيان القواع  واألحكام المنظمة للسوق يقوم ب

 .المالية واألوراق واأل وات المالية الخاضعة للسوق المالية
 

 سةق ا رش ار.طبالر ةرصشدر ا قةا د ا خشصر بش  
  األوراق واأل وات المالية الخاضـــــــــعة ألحكام الســـــــــوق المالية وأنواعها

 .وطبيعتها القانونية
 أنواع وتنظيمات اإلص ار والطرح القانوني واإل راج للورقة المالية.   
  المخــالفــات الخــاصــــــــــــــة بتــ اول األوراق واأل وات المــاليــة وا  راجهــا في

 بأعمالها. السوق المالية, واألشخاص المرتبطين
  االختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تعامالت السوق المالية

 .وتنظيماتها
 

 قوانين اإلفالس اسم الــــمقـــرر
بأنشطة  المقرر عالقة

 السوق المالية

باألوراق التجارية وأنواعها ومعرفة االحكام يه ف هذا المقرر بالتعريف 
بيان مفهوم اإلفالس وشروطه  كما ته ف إلى  .والقواع  التي تخضع لها

شرة اومن المفر ات العلمية  التي لها عالقة مب وأحكامه والوسائل الواقية منه.
 بأنشطة السوق المالية مايلي:

 
 وبين اإلعسار نهتعريف اإلفالس والتفرقة بي. 
 اإلفالس وأحكامه بيان شروط. 
 .بيان أحكام وقواع  التسوية الواقية من اإلفالس 
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والفجوات في المحتوى الالزم لخدمة المعيارية األســـاســـية لممقررات  الحالية تحديد المفردات اا:رابع

 الخاضعة والجهات المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المهام
مالية هيئة السوق ال أنشطةمهام و ، حي  يتضمن رص  لتمثل هذه النقطة أهم نقاط التقرير الثاني

المرتبطة بكل تخصص، كما يتضمن المقررات بكل تخصص التي تخ م والجهات الخاضعة إلشرافها 
وذلك باختيار تلك المفر ات من  ؛ارتباطاً    المهمة أو الوظيفة، والمفر ات لكل تخصص األكثر 

قررات بالكامل( حي  أن ، وكذلك النقص في المفر ات )أو الم(3)رقم ملحق التقرير بالحصر الوار  
وف تصبح والتي إن استكملت س ؛لهذا التقرير هو تح ي  الفجوات في المفر ات الحالية سالرئيالغرض 

 .هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة إلشرافهااكثر اتساقاً مع أنشطة ومهام معارف ومهارات الخريج 

 
    المالية برام : 4-0
ا أعاله تطبيق المنهجية التي تم ذكره تمسي لمالية؛مقررات تخصص استعراض الفجوات في مفر ات إل

 على االح ى عشر مقررا التي تم إختيارها.

 
 وىالمحت في والفجوات المالية برام لالمعيارية األســـاســـية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-0-0

  المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المهام لخدمة الالزم
التالي يتبع ترقيم المهام واألنشطة بالعمو  األول نفس ترقيمها الوار  بالملحق ج ول رقم  في الج ول

(1)  
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 ماليةرام  الالمحتوى الدراسي لممقررات المعيارية األساسية لبتحميل الفجوات في ( 5)جدول 
 بالنسبة لمهام الهيئة

المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 التنظيميةإصدار اللوائح  1

رتةةشبلةةر ةتح اةةل ر)ةةةةةةةةش ةةل  1
ا سةةةق ا رش ار ةا رسسةةسةةشل 

 ا ررتبطر به.

 ةلشئف االسةاق ا رش ار. - عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا

 ها  ر اعسةاق ا رش ار. -

 

 اعسةاق ا رش ار ا رح ار. -

 أسةاق ا اقد. -

 قةاااا أسةاق ا رشل ا رح ار. -

 أسةاق ا خاشرال. - ا ر)تقشل ا رش ار

 خاشر ا )راء  السهم.  -

 ةتقاام أسلشرهش. Swapsا تبشدالل  -

  -   صاشداق اإلستثرشر ا لقشري    -  ترةال ةاإلستثرشر ا لقشريا

 حة رر ا رسسسشل ا رش ار اإلسالرار. - أسةاق ا ص ةك اإلسالرار. - ا ترةال اإلسالري

 

راسةةةةةةةر ةتح اةةل ر)ةةةةةةةش ةةل د 2
  ر اشل ا سةق ا رش ار.

 ها  ر اعسةاق ا رش ار. - عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا

 اعةارر ا رحددة  سلر ا تافاذ. -

 ت  فر ا رلشرالل. -

 

 

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار -
 .ا رح ار

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار -
 .ا رح ار

 ت) ال ةإ ت)شف ا سلر. -
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

الاقدم ا رقرر في اار جشرلر  - ا رش ار ا س ة ار
 سلةدار.

تح ال ا حشالل ا )شذة في ا سةاق  -
 ا رش ار ا رح ار.

الثقة الزائ ة، سوء الفهم العشوائي،   -
 المبالغة في ر ة الفعل لألح ا .

تحليل سلوك القطيع في قرار  -
 اإلستثمار في األسواق المالية المحلية.

 
3 
 
 

دراسةةةةةةةةةر ةتح اةةةل تجةةةشرا 
 اعسةاق ا رش ار ا ررشث ر

 أسةاق اعسهم ا لش رار. - ا رش ارعسةاق ةا رسسسشل ا

 أسةاق ا سادال. -

 

 

 أسةاق ا صرف اعجابي. -

أثر ا ساشسشل ا اقدار   ى اعسةاق  -
 ا رش ار ا لش رار.

دراسر اإلرتبشط باا اعسةاق ا رش ار  -
 ا لش رار.

 إصدار القرارات التنظيمية 2

شآلثشر اإلاجشبار ب ا تابس 1
ر ا الشراةا س بار   بدائل 

   ى  ر اشل ا سةق

 ر ساة  ىأثر ا قرارال ا تالارر   - قةاااا ا سةق ا رش ار. - عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا
 اعسةاق ا رش ار ا رح ار.

أثر ا قرارال ا تالارر  ل  فأة   -
 اعسةاق ا رش ار ا رح ار.
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

أثر ا قرارال ا تالارار   ى  -
اإلستثرشر اعجابي في االسةاق 

 ر ا رح ار.ا رش ا

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية 3

 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 2-3تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس(          3-1 

 لرةف سةق دراسر ةتح ال  1
 اإلئترشا ا رح ي

 أسلشر ا فشئدة ا رح ار ةا دة ار.- رش ار ا )ر شل

 الراشل ها ل ا رأس ا رشل. -

 ا رأس ا رشل.ت  فر  -

 تقاام اعسهم ا لشدار. -

 تقاام ا سادال. -

 إ شدة ها ل ا ترةال. -

 إدارة ها ل ا ج ا داا -

 أسةاق ا اقد.- عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا

 أسةاق ا سادال. -

 

 أسةاق ا اقد ا رح ار. -

 قاشس رخشطر أةراق ا اقد -

قاشس ردى إرتبشط اسةاق ا اقد  -
 ا اقد ا دة ار.ا رح ار رع أسةاق 

 أسةاق ا ص ةك اإلسالرار.-

 أسةاق ا رها ا لقشري. -

رتةةةشبلةةةر إتجةةةشهةةةشل حر ةةةشل  2
 رسةس اعرةال  ش راش

 النق . أسواق - عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا
 المال. الرأس أسواق -
 المال. الرأس أسواق مؤشرات -
 المالية. المشتقات سواقأ -

قاشس ارتبشط رسةس اعرةال باا -
 ا سةاق ا رش ار ا دة ار.
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 

دراسةةةةر ا قةائم ا رش ار   طر   3
 IPOsاعة ي 

 رقدرر في ا تح ال ا رش ي.- ربشدئ ا رش ار

 

 

- 

 تح ال ا قةائم ا رش ار.- رش ار ا )ر شل

 .تقدار ا تدفقشل ا اقدار ا رستقب ار -

 

 ا تخطاط ةا تابس ا رش ي.-

رةراجةلةةةةر ا سةةةةةةةلةةر ة الةة  4
 اإلصدار

 تقاام ا را)شة.- ا )ر شلرش ار 

 اعسهم ةتقاارهش.-

 ت  فر ا رأس ا رشل. -

 

- 

 

 

 

 

 

 تنظيم زيادة رأس المال 3-3 

دراسةةةةةةةةةةر ةرراجلةةةةر ا قةائم  1
 ا رش ار   )ر شل

 رقدرر في ا تح ال ا رش ي. - ربشدئ ا رش ار

 

- 

 - تح ال ا قةائم ا رش ار. - رش ار ا )ر شل
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 األسهمتنظيم اتفاقيات مبادلة  4

دراسةةةةةةةةةر ةتح اةةةل ا جةةةدةى  1
االقتصةةةةةةةةشداةةر  ط ةةا ربةةشد ةةر 

 اعسهم

رقدرر بساطر في اسةاق  - عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا
 Swapsا ربشدالل ا رش ار 

 Swapsاسةاق ا ربشدالل ا رش ار  -

 إستراتاجاشل ا ربشدالل ا رش ار. - - ا ر)تقشل ا رش ار

دراسةةر ةتح ال ا سةةلر ا رتفق  2
   تبشدل  اه 

رقدرر بساطر في اسةاق ا ربشدالل  عسةاق ةا رسسسشل ا رش ارا
 Swapsا رش ار 

 Swapsاسةاق ا ربشدالل ا رش ار -

 تقاام سلر ا تبشدل. - - ا ر)تقشل ا رش ار

 تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار 5

دراسةةةةةةةةةر ةتح اةةةل ا جةةةدةى  1
 االقتصشدار  ط ا ا تأساس

 أدةال اإلستثرشر ا ربش)ر- أسشساشل اإلستثرشر

أدةال اإلستثرشر ا غار ربش)ر -
 وصاشداق اإلستثرشر(

- 

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 - تح ال ا رخشطر ا رش ار-

 

 

 
 
2 

 
 

 أدةال اإلستثرشر ا ربش)ر أسشساشل اإلستثرشر

أدةال اإلستثرشر ا غار ربش)ر  -
 اإلستثرشر(وصاشداق 

- 
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

رراجلر  إحتسةةةةةةشا أسةةةةةةلشر 
 ا ةثشئق

 

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 تح ال ا رخشطر ا رش ار. -

 ارشذج تقاام اعسهم. -

- 

 الرقابة على صناديق االستثمار 6

دراسةةةةةةةةر ةتح اةةل أا)ةةةةةةةطةةر  
 ة ر اشل ا سةق

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 المحفظة. ومخاطر عوائ  قياس -
 الح يثة. المحفظة نظرية -
 المحفظة. أ اء قياس نماذج -

 

ها  ار صاش ر إدارة االصةل  -
 ا رش ار. 

ا فرق باا ا صاشداق اإلستثرشرار  -
 ا رفتةحر ةا رغ قر.

أهداف رحشفل ا )ر شل  -
 اإلستثرشرار.

 صاشداق ا تحةط.-

ا قةاااا ا تي تالم ا صاشداق -
 اإلستثرشرار.

 حة رر إدارة ا صاشداق اإلستثرشرار. -

 حوكمة الشركاتتطوير ورقابة   9

دراسةةةةةةةةر ةتح اةةل ر)ةةةةةةةةش ةةل  1
 ا لالقشل ا رش ار   )ر ر 

 ر)  ر ا ة ش ر.- رش ار ا )ر شل

 

 حة رر ا )ر شل. -

 

 

دراسر ردي تلشرض ا رصش ح  2
 في ا را)أة

 حة رر ا )ر شل.- ر)  ر ا ة ش ر. - رش ار ا )ر شل
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المفردات الحالية للمقرر  ماليةمقررات تخصص ال مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 ر)  ر ا ة ش ر ةرخشطر اإلفالس.-

 ا ردراء.إستخدام ا داةا في تقااد  -

تح اةةةل اآلثةةةشر ا اةةةشتجةةةر  ا  3
ا ةةلةةالقةةةةشل ا ةةرةةةةش ةةاةةةةر  ةة ةةى 

 ا رستثرراا

 حة رر ا )ر شل.- ر)  ر ا ة ش ر.- رش ار ا )ر شل

 ر)  ر  لف اإلستثرشر.-

 ر)  ر ا ة  ر في تةزالشل اعربش .-

ر)  ر ا ة ش ر ةاعةراق ا رش ار ا قشب ر -
   تحةال.
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جهات مل األســاســية واألنشــطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات المالية برام لالمعيارية األســاســية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-0-8
  الخاضعة.

 ماليةمعيارية األساسية لبرام  ال( تحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات ال5جدول )تابع: 
 بالنسبة لمهام الجهات الخاضعة 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 شروط إدراج وتداول األوراق المالية 1

أسةةةةاق ا رشل  ةاقعدراسةةةر  1
 ةأسةاق ا اقد

 النق . سواق أ - اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار
 المال. الرأس أسواق -
 المالية. المشتقات سواقأ -

 

 

 اعسةاق ا رش ار ا رح ار. -

احةةتةةاةةةةشجةةةةشل  ت)ةةةةةةةخةةاةة  2
 ا رستثرراا

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

   فأة اعسةاق ا رش ار.-

 قرار تةزاع اعصةل.

 

 تاةاع ا رحفلر را اعسةاق ا دة ار. -

 رس)رال اعسةاق ا رش ار. -

 

 

 

الاقدم ا رقرر في اار جشرلر - ا رش ار ا س ة ار
 سلةدار.

تح ال ا حشالل ا )شذة في ا سةاق  -

 ا رش ار ا رح ار.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

الثقة الزائ ة، سوء الفهم العشوائي،   -
 المبالغة في ر ة الفعل لألح ا .

تحليل سلوك القطيع في قرار  -
 اإلستثمار في األسواق المالية المحلية.

 

 

 اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد دراسة وتحليل 2

 ا رشل أسةاق ةاقع دراسر 1
 ا اقد ةأسةاق 

 النق . سواق أ - اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار
 المال. الرأس أسواق -
 المالية. المشتقات سواقأ -

 

 

 اعسةاق ا رش ار ا رح ار. -

 أسةاق ا صرف اعجابي. -

 أسةاق ا خاشرال.- ا ر)تقشل ا رش ار

 أسةاق ا لقةد ا رستقب ار. -

 أسةاق ا ربشدالل ا رش ار. -

 

 

ا تغطار ةا ر شربر بإستخدام -
 ا ر)تقشل ا رش ار. 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

طبالر  رل ا )ر شل  تح ال 2
 ةربحاتهش

 تح ال ا قةائم ا رش ار   )ر شل. - ترةال ا )ر شل

 تقاام ا )ر شل.-

 تح ال حشالل اإلادرشج ةاإلستحةاذ. - 

 

ا رةةةةش ي دراسةةةةةةةةةةر ا الةةةةشم  3
  ألقتصشد

 ا ساشسشل ا اقدار.- اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار

 ها  ر ا الشم ا رش ي ا سلةدي. -

 ةلشئف ا باك ا رر زي. -

 تقسارشل اعسةاق ا رش ار.  -

 

ساشسر ا اقدار ا رح ار ةارتبشطهش ا -
 بش ساشسشل ا اقدار ا دة ار.

اثر ا ساشسشل ا اقدار   ى اعسةاق  -
 ةا دة ار. ا رش ار ا رح ار

تح اةةةل ا لةةةشئةةةد ةا رخةةةشطر  4
  ا رتشحر ألدةال ا رش ار 

 والمخاطرة. العائ  - أسشساشل اإلستثرشر
 الكفؤ. التنويع -
 .المنتظمة المخاطر قياس -
 السوق. نموذج -
 االصول تسعير نموذج -

 الرأسمالية.
 

- 

تح اةةل درجةةر ا لرق ا رةةش ي  5
 ةأدةال ا تغطار ا رتشحر 

 أسةاق اعسهم.- ترةال ا )ر شل 

 أسةاق ا سادال.  -

 

- 

 النق . سواق أ- اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار
 المال. الرأس أسواق -

- 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 المالية. المشتقات سواقأ -

 أسةاق ا خاشرال. ا ر)تقشل ا رش ار

 أسةاق ا لقةد ا رستقب ار. -

 أسةاق ا ربشدالل ا رش ار. -

 

- 

 المنتظم للمعلوماتالنشر الفوري  3

ا تح اةةةل ا فاي  ألسةةةةةةةلةةةةشر  1
 ةا رس)رال

 -  .ا تح ال ا فايأسشساشل  - أسشساشل اإلستثرشر

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 ا اشل باشء ا رس)رال.  - ا تح ال ا فاي وا تفصال( -

 صاشداق ا رس)رال. -

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق 5

 النق . سواق أ - اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار أا)طر ا ةسشطر ةاقع تح ال 1
 المال. الرأس أسواق -

 

  تالام اسةاق االةراق ا رش ار ا رح ار.-

رحددال تطةار اعسةاق ا رش ار  -
 ا رح ار.

 اشصر  لف ا سةاق ا رش ار  -
 ا رح ار.

 ها  ر رسسسشل ا ةسشطر. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

اعةراق رهشم ا ةساط في سةق  -
 ا رش ار.

ا ت)رالشل ةا قةاااا ا تي تح م  -
 أا)طر ا ةسشطر ا رش ار ا رح ار.

ا لر اةةةةر  ا ةةاةةتةةةةشئجتةحة ةاةةةةل  2
 ا رش ار عا)طر ا ةسشطر

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 سةاق ا رش ار. فأة اع -

 أهرار ةجةد ا ةسشطر ا رش ار. -

 ةلشئف ا ةسشطر ا رش ار. -

 اعةراق ا رش ار. تسلارا اشل  -

 أاةاع اةارر ا باع ةا )راء. -

 تحداد سلر ا تةازا. -

 ر)  ر  دم ترشثل ا رل ةرشل.-

 

 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء 6

 تالام ةها  ر اعسةاق ا رش ار. - اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار حجم ا سةقرحددال تح ال  1

 النق . سواق أ -
 المال. الرأس أسواق -

 

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار. -

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 ا رش ار. تسلار اعصةلا اشل  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -
 ف)ل ا سةق. -
 صشاع ا سةق.-

حجم رسةس تقةدار طبالر ة 2
 فياعرةال ا حرة ا رتةداة ر 

 ا سةق

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 ا تح ال ا فاي.-

 ا تح ال اعسشسي. -

 ا تح ال اإلحصشئي.-

 ا تح ال اإلقتصشدي. -

  فأة تسلار اعةراق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 ا تةازا باا جشابي ا لرض ةا ط ا. -

الاقدم ا رقرر في اار جشرلر - ا رش ار ا س ة ار 
 سلةدار.

الثقة الزائ ة، سوء الفهم العشوائي،   -
 لألح ا .المبالغة في ر ة الفعل 

تحليل سلوك القطيع في قرار  -
 اإلستثمار في األسواق المالية المحلية.

 أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة  9

ا رتشبلر ا رسةةةتررة  قرارال  1
 ا سةق

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

  فأة تسلار اعةراق ا رش ار.- ا تح ال اعسشسي. -

 .ةا ط اا تةازا باا جشابي ا لرض  -

 خاشر )راء ا سهم. -

 

 خاشر )راء ا سهم. - أسةاق ا خاشرال.- ا رستقشل ا رش ار
 أسةاق ا ربشدالل ا رش ار. -

 .ةأسةاقه ا لقشري ا رها - ا ترةال ةاإلستثرشر ا لقشري

 .ا لقشري اإلستثرشر أدةال-

 .ا لقشري اإلستثرشر صاشداق -

 صاشداق اإلستثرشر اداء قاشس -

 ا لقشري.

 المالية المؤسسات حوكمة- ا ترةال اإلسالري
 .اإلسالمية

ا اشل تسلار ا راتجشل ا رش ار  -
 اإلسالرار.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 .اإلسالمية الصكوك-
 

 ا رسسسشل في ا ساة ر ةإدارة رخشطر-
 اإلسالرار ا رش ار

دراسةةةر أة ةةةشع ا )ةةةر شل  2
ا ةرةتةةةةداة ةةةةر ةا رر)ةةةةةةةحةةةةر 
 إلدراج را ا اةشحاةر ا رةش ار 

 ةاالقتصشدار.ةا صاش ار 

 تح ال اإلئترشا.- تحليل القوائم المالية للشركات.- رش ار ا )ر شل

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 - ا تح ال اعسشسي.-

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال  ا تح ال ا فاي   )ر شل 3
 اإلستثرشر

 ا تح ال ا فاي.-

 ا تح ال اعسشسي. -

- 

  رش اراا قةائم ةا تقشرار تح اةل  4
   )ر شل

 - تحليل القوائم المالية للشركات.- رش ار ا )ر شل

 تحليل القوائم المالية للشركات.- رش ار ا )ر شل تحداد ا ترتاا اإلئترشاي 5
 األئتمان قصير األجل.-
 األئتمان طويل األجل. -

 تح ال رخشطر اعئترشا.-

 تح ال رخشطر ا ساة ر.-

 تح ال ا رالءة.-

رةتةغارال ا قارةةةةر تةحة ةاةةةةل  6
د ةا حدةا قام ا لشد ر  قاشسة

 ا قصةى ةا دااش  ألسلشر

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 .كةوالشر  القطاع، الكلي، االقتصا 

 ة.بالمحفظ المتعلقة الرياضيات-
 األوراق ومخاطر عوائ  قياس-

 الفر ية.
 المحفظة. ومخاطر عوائ  قياس-
 الح يثة. المحفظة نظرية-
 المالية. المحفظة تصميم-

 في المالية المشتقات إستخ ام -
 المحفظة.

 .ال ولي المستوى على المحفظة تنوع-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 المحفظة. أ اء قياس نماذج-
 

ر دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ا 7
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

ا صاشداق قاشس أداء  -
 اإلستثرشرار.

 ا اشل باشء ا رس)رال.  -

 صاشداق ا رس)رال. -

تح اةةةةل رخةةةةشطر اع رةةةةشل  8
 ةا رخشطر ا رش ار   )ر ر

 الكفؤ. التنويع- أسشساشل اإلستثرشر
 األساسي. التحليل-
 المنتظمة. المخاطر قياس-
 

- 

إ داد دراسةةةةةشل ا تابس بأداء  9
 ا )ر ر

 ا تخطاط ةا تابس ا رش ي. - ا رش ار.تح ال ا قةائم - رش ار ا )ر شل

 

 

 

 محافظالإدارة  11

قطش شل ا سةةةةةةةق دراسةةةةةةر  1
ةا ةلةالقةةةةشل ا ةقةةةةشئرةةةةر باا 

 رس)رال ا قطش شل.

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 .كةوالشر  القطاع، الكلي، االقتصا 

 ا تح ال ا فاي. -

 ا تح ال اعسشسي. -
  

 ا اشل باشء ا رس)رال.  -

 صاشداق ا رس)رال. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 التمويل واإلستثمار العقاري
 العقاري التمويل أ وات-
 وأسواقه العقاري الرهن-
 العقاري اإلستثمار أ وات-
 العقاري اإلستثمار ا اء قياس-
 العقاري اإلستثمار صنا يق-

 

 ا لقشري.   NPIرس)ر -

 ش رهاب ا رد ةرر ا رش ار اعةراق -

 CMBا تجشري.  ا لقشري

تقاام ا صاشداق اإلستثرشر ا لقشري في  -
 سةق اعسهم.

 اإلستثرشر ا لقشري ا دة ي. -

 تسلار رس)ر إتفشقاشل ا ربشد ر. -

 تقاام ا ر)تقشل. -

ةقارر ا لقشر.  رفهةم ا خاشر ا حقاقي-
Real Option  

 

 القةشل أسةةةةةةةلشر  دراسةةةةةةةر 2
 اعةراق ا رش ار ة ةائدهش

 والمخاطرة. العائ - اإلستثرشرأسشساشل 
 الكفؤ. التنويع-
 .المنتظمة المخاطر قياس -
 السوق. نموذج-
 االصول تسعير نموذج-

 الرأسمالية.
 

- 

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 .كةوالشر  القطاع، الكلي، االقتصا 

 التحليل الفني. -
- 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 التحليل األساسي. -
 األوراق ومخاطر عوائ  قياس-

 الفر ية.
 المحفظة. ومخاطر عوائ  قياس-
 الح يثة. المحفظة نظرية-
 المالية. المحفظة تصميم-
 المحفظة. أ اء قياس نماذج-
 

 

الاقدم ا رقرر في اار جشرلر - ا رش ار ا س ة ار
 سلةدار.

ا ثقر ا زائدة، سةء ا فهم ا ل)ةائي،   -

  ألحداث.ا ربش غر في ردة ا فلل 

تح ال س ةك ا قطاع في قرار  -
 اإلستثرشر في اعسةاق ا رش ار ا رح ار.

 

 

 

ا لالقر باا اتجشهشل دراسر  3
أسةةةةةةةلةةةشر اعةراق ا رةةةش اةةةر 

 ةرس)رال ا سةق

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 إستراتاجاشل اإلستثرشر.- افس ا رحتةى ا سشبق

 اإلستثرشر اإلاجشبي.-

 ا س بي.اإلستثرشر -

 صاشداق ا رس)رال ا رح ار ةا دة ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 ETFsصاشداق ا تداةل ا رتداة ر. -

الاقدم ا رقرر في اار جشرلر - ا رش ار ا س ة ار
 سلةدار.

ا ثقر ا زائدة، سةء ا فهم ا ل)ةائي،   -

 ا ربش غر في ردة ا فلل  ألحداث.

تح ال س ةك ا قطاع في قرار  -
 ا رش ار ا رح ار.اإلستثرشر في اعسةاق 

دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ار  4
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار.

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 إستراتاجار ا رس)رال. - افس ا رحتةى ا سشبق

 ا اشل باشء ا رس)رال. -

 صاشداق ا رس)رال ا رح ار ةا دة ار. -

تح اةل ا باةشاشل ةا رل ةرشل  5
 ةآثرهش ا رش ار ةاالقتصةةةشدار

 ة ةى ا سةةةةةةةةق ةا رحةةةةشفل 
 االستثرشرار.

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 - افس ا رحتةى ا سشبق

 التمويل واإلستثمار العقاري
 العقاري التمويل أ وات-
 وأسواقه العقاري الرهن-
 العقاري اإلستثمار أ وات-
 العقاري اإلستثمار ا اء قياس-
 العقاري اإلستثمار صنا يق-

 

 
 

- 

 
 
 
 

 إدارة صناديق االستثمار 11

 اعسةاق ا رش ار ا رح ار. - النق . سواق أ - اعسةاق ةا رسسسشل ا رش ار 1
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

ق ا اقد دراسةةةةةر حش ر أسةةةةةةا
 ةا رشل ةا لقشرال ةغارهش

 المال. الرأس أسواق -
 المالية. المشتقات سواقأ -

 

 

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 القطاعات. الكلي، االقتصا 

-  

 التمويل واإلستثمار العقاري
 العقاري التمويل أ وات-
 وأسواقه العقاري الرهن-
 العقاري اإلستثمار أ وات-

 العقاري اإلستثمار صنا يق- -

 

 أسةاق ا لقشر ا رح ار.-

 يمتقي وخاصة التقييم تقنيات- ا ارذجر ا رش ار
 .المالية المشتقات

 لتحليل المثلى التقنيات-
 .المالية اإلستثماروالمحفظة

تح ال اإلرتبشط باا اعسةاق ا رش ار  -
 ا رح ار ةاإلق ارار ةا دة ار.

ة ةةةةع اسةةةةتراتاجاشل إدارة  2
رةةةةخةةةةشطةةةةر ا ةةةةرةةةةحةةةةشفةةةةل 

 االستثرشرار

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 .كةوالشر  القطاع، الكلي، االقتصا 

 التحليل الفني. -
 التحليل األساسي. -
 األوراق ومخاطر عوائ  قياس-

 الفر ية.
 المحفظة. ومخاطر عوائ  قياس-

 إستراتاجاشل اإلستثرشر.-

 قرار تةزاع  اعصةل.-

 اإلستثرشر اإلاجشبي.-

 اإلستثرشر ا س بي.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 الح يثة. المحفظة نظرية-
 المالية. المحفظة تصميم-
 

 

 النق . سواق أ ا رش ار ا ر)تقشل
 المال. الرأس أسواق -
 المالية. المشتقات سواقأ -

 

 

 للمشتقات المختلفة اإلستخ امات-
 والمضاربة. التحوط في المالية

 

 متقيي وخاصة التقييم تقنيات ا ارذجر ا رش ار
 .المالية المشتقات

 لتحليل المثلى التقنيات-
 .المالية اإلستثماروالمحفظة

- 

 .المخاطر أنواع- إدارة ا رخشطر ا رش ار
 .المخاطر قياس-
 .المخاطر تقييم-
 .المخاطر إ ارة إستراتيجيات-

 

 إدارة في ا رش ار ا ر)تقشل إستخدام-
 ا رخشطر.

 يف ةا تغطار   تاةاع ربدئي إستخدام-
 ا رخشطر. إدارة

 رخشطر أسلشر ا فشئدة. -

 رخشطر أسلشر ا صرف. -

 ا تصااف اإلئترشاي.رخشطر تغاار  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 

 

تصةةةةةةةةةرةةةاةةةم ا ةةةرةةةحةةةفةةةلةةةةر  3
االسةةةةةةتثرشرار ةفقش عسةةةةةةس 

 االستثرشر

 والمخاطرة. العائ - أسشساشل اإلستثرشر
 الكفؤ. التنويع-
 .المنتظمة المخاطر قياس -
 السوق. نموذج-
 االصول تسعير نموذج-

 الرأسمالية.
 

- 

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
 .كةوالشر  القطاع، الكلي، االقتصا 

 التحليل الفني. -
 التحليل األساسي. -
 األوراق ومخاطر عوائ  قياس-

 الفر ية.
 المحفظة. ومخاطر عوائ  قياس-
 الح يثة. المحفظة نظرية-
 المالية. المحفظة تصميم-
 المحفظة. أ اء قياس نماذج-
 

 

-  

 - افس ا رحتةى ا سشبق أسشساشل اإلستثرشر 4
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

ا رحشفل  فيإ شدة ا الر  
 دةري) ل ب

ا رحفلر ا رش ار ةتح ال 
 اإلستثرشر

 NAV. اعصةل قارر صشفيقاشس - افس ا رحتةى ا سشبق

ا فرق باا صشفي قارر اعصةل  -
ةا سلر ا سةقي   صاشداق ا ر)تر ر 

 ا رغ قر.

 صاشداق ا تحةط.-

ا رلشاار ا قشاةاار ةاعخالقار ا تي - 
 تح م صاش ر ارسسسشل اإلستثرشرار.

 قاشس أداء ا رحفلر ا رش ار-
(Treynor) 

 (Sharp) قاشس أداء ا رحفلر ا رش ار -

 (Jensen) قاشس أداء ا رحفلر ا رش ار -

 

 استشارات االستثمار 12

دراسةةةةةةةةةر ا حةةةش ةةةر ا لةةةشرةةةر  1
  القتصشد 

ةتح ال ا رحفلر ا رش ار 
 اإلستثرشر

 مستوى على البيانات تحليل-
، القطاعات  الكلي االقتصا 

 اإلقتصا ية.
 

 

-  
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص المالية مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تح اةةةةل رخةةةةشطر اع رةةةةشل  2
ةا رخةشطر ا رةش ار ا ررتبطر 

 بشعا)طر االقتصشدار

 .المخاطر أنواع- إدارة ا رخشطر ا رش ار
 .المخاطر قياس-
 .المخاطر تقييم-
 .المخاطر إ ارة إستراتيجيات-

 

 رخشطر أسلشر ا فشئدة. -

 رخشطر أسلشر ا صرف. -

 رخشطر تغاار ا تصااف اإلئترشاي. -

 ا رخشطر ا ت)غا ار.-

 ( بالممحق 6راجع جدول ) المفردات( الحالية لممقرريعتمد تحميل الفجوات عمى المحتوى ) (0)
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  المحاسبة برام : 4-8
العالقــة بين مهــام الهيئــة والجهــات الخــاضــــــــــــــعــة والمقررات العلميــة في تخصــــــــــــــص  تحليــل بنــاء على

ًا العلمية التي ترتبط ارتباطًا وثيق (المعارف) المفر ات المحاســـــــــبة، فق  تم التوصـــــــــل الى مجموعة من
األساسية  الركيزة (المعارفالمفر ات )بمتطلبات العمل في الهيئة أو الجهات الخاضعة لها. وتع  هذه 

إلشـــرافها، وتعتبر من متطلبات العمل في قطاع وظيفة من وظائف الهيئة أو الجهات الخاضـــعة ألي 
الســــوق المالية. وبتجميع تلك المفر ات، تم التوصــــل الى شــــكل محتوي علمي معياري لكل مقرر كما 

 (.7هو موضح في المالحق ج ول )

  ات المحتوي العلمي المعياري،ومن خالل تحليل مهام الهيئة والجهات الخاضـــــــــعة لها، وربطها بمفر 
 لســــــــــعو ية،اتم تح ي  المفر ات الحالية للمقررات المعيارية التي تق مها برامج المحاســــــــــبة بالجامعات 

وكذلك المفر ات ذات العالقة بمهام الهيئة والجهات الخاضــــــــــــــعة وال تغطيها المقررات الفعلية الحالية 
ة عو ية والتي تمثل فجوات في المحتوى الالزم لخ مالتي تتضـمنها برامج المحاسبة في الجامعات الس

   المالية.مهام وأنشطة قطاع السوق 
 
 
 محتوىال في والفجوات المحاسبة برام لالمعيارية األساسية  ممقرراتل الحالية المفردات :4-8-0

 ـ المالية السوق لهيئة األساسية واألنشطة المهام لخدمة الالزم
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 المحاسبةتحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات المعيارية األساسية لبرام   (6)جدول 
 بالنسبة لمهام الهيئة

المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 إصدار اللوائح التنظيمية( 1) 

دراسةةةةةةةةةةر ةتحةةةةداةةةةد احتاةةةةشجةةةةشل  2
 ا رستثرراا ا الشرار

  أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار (1رحشسبر رتةسطر و

  أهرار رل ةرشل ا ربح (2رحشسبر رتةسطر و

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رفهةم ةأهرار ا رراجلر ا رراجلر

  أهرار رهشم ا رراجلر ا داخ ار ا داخ ار ا رقشبر ةا رراجلر

دراسةةةةةةر ةتح ال ر)ةةةةةةش ل  ر اشل  3
 ا سةق ا رش ار

  أهرار ا رل ةرشل ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  االستقالل ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا رراجلر في الشم ا )ر شل ا رراجلر اعسس ا تالارار   )ر شلدراسر  4

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

دراسر الشم ا سةق ا رش ار ة ةائحه  5
 ا تافاذار

  اعسةاق ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تحةةةداةةةد ا حةةةشالل ةا لر اةةةشل ا تي  7
 تحتشج إ ى إ شدة تالام

الراشل ا رحشسبر في ا )ر شل  ا رتقدررا رحشسبر 
 ا قشب ر

 

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

تحداد رة ةةع ا الئحر ورحشسبي،  8
 رش ي، الشري(

أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار  (1ا رحشسبر ا رتةسطر و
  قرارال ا رستثرراا

 

 إصدار القرارات التنظيمية( 2) 

  رتط بشل اإلفصش  (2ا رحشسبر ا رتةسطر و ر.الشراا تحداد ا ر)  ر  1

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل ا رحشسبر االدارار

ا قشاةاار تح اةل جةااةا ا ر)ةةةةةةة  ةر  2
 .ةآثشرهش

  اإلفصش   ا اعربش  (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  أهرار ا رل ةرشل ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 

  أهرار رهشم ا رراجلر ا داخ ار

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار دراسر اعسس ا تالارار   )ر شل 3
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

ة ةائحه  دراسر الشم ا سةق ا رش ار 4
 ا تافاذار

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

دراسةةةةةةةةر ا الئحةةةر أة ا  ةائح ذال  5
 ا ص ر

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

ا رتةةةشحةةةر ا رر ا ا بةةةدائةةةل  تحةةةداةةةد 6
 تطباقهش

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر االستراتاجار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل ا رحشسبر اإلدارار

شآلثةشر اإلاجشبار ةا سةةةةةةة بار بة ا تابس 7
  ى  ر اةةةشل ا الةةةشراةةةر   بةةةدائةةةل 

 ا سةق

  أهرار رل ةرشل ا ربح (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  أهرار ا رل ةرشل ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر االستراتاجار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار ا راشسااختاشر ا بدال  8

  رراجلر االستراتاجار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل ا رحشسبر االدارار

 اتخشذ ا قرار 9
 

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر االستراتاجار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 
 

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل اإلدارارا رحشسبر 

  

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية( 3)

 تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس( 3-1  

 ا رقةةدرةةراال تتةةشا  شلط بةة رراجلةةر 2
 الشمرا حاةث اسةةةةةةةتافشء رتط بشل 

 ا سةق ا رش ار ةا  ةائح ا تافاذار.

  ا رحشسبر  ا حقةق ا رالك (2رحشسبر رتةسطر و

 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى  ا رراجلر

  ةا رةازاشلرراجلر ا خطط  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر  ا اال تتشا  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

دراسةر ةتح ال ا جدةى االقتصشدار  3
 اال تتشا ا لشم شل ط ب

  ا تابس ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةإ داد ا رةازاشل ا رحشسبر اإلدارار

 دراسةةةةةةةر ةتح ال ا)ةةةةةةةرة اال تتشا 7
 ةردي ا تزارهش بالشم ا سةق.

 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى  ا رراجلر

  رراجلر ا خطط ةا رةازاشل ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

ا تحقق را اسةةةةةةةتافةةةةشء رتط بةةةةشل  8
  اإلفصش  ا رحشسبي ةا رش ي

(1ورحشسبر رتةسطر    ا رحشسبيرفهةم ةأهرار اإلفصش   

(2رحشسبر رتةسطر و   ا قاشس ا رحشسبي  ال تزارشل ةاالربش  
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  ا لرض ةاالفصش  في ا قةائم ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر

  رراجلر ا لرض ةاالفصش  ا رراجلر

  إ داد ا قةائم ا رش ار   باةك ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى  ا رراجلر اإل)راف   ى  ر ار اال تتشا 9

 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 3-8 
ت قى ط بةشل طر  اعةراق ا رةش ار  1

 ةدراسر استافشء ا جةااا ا تالارار
 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دراسةةةةةةةر ط بةةشل ا طر  ا لةةشم را 2
حاث ردي ا تزارهش بالشم ا سةةةةةةةق 

 ةا  ةائح ا تافاذار

  ا رحشسبر  ا رأس ا رشل (2رحشسبر رتةسطر و

 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر  ا اال تتشا  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

ا جدةى االقتصشدار دراسةر ةتح ال  3
  ط ا ا طر  ا لشم

 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةإ داد ا رةازاشل ا رحشسبر اإلدارار

دراسةةةةةةةر ةتح ال ا)ةةةةةةةرة اال تتشا  7
 ةردي ا تزارهش بالشم ا سةق

  ا رحشسبر  ا رأس ا رشل (2رحشسبر رتةسطر و

 اإلصدار االة يسةق   تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

   خدرشل ا رراجلر اعخرى  ا رراجلر

ا تحقق را اسةةةةةةةتافةةةةشء رتط بةةةةشل  8
اإلفصش  ا رحشسبي ةا رش ي   طر  

 IPOعةل ررة 

(1ورحشسبر رتةسطر    رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي 

(2رحشسبر رتةسطر و   ا رحشسبر  ا حقةق ا رالك 

  ا فح  ا اشفي   جهش ر  ا رراجلر

دراسةةةر ا قةائم ا رش ار   طر  عةل  9
 IPOررة 

(1ورحشسبر رتةسطر    ا قةائم ا رش ار ةاالا شحشل ا ررفقر 

(2رحشسبر رتةسطر و   اإلفصش   ا اال تزارشل ةاالربش  

  ا قةائم ا رش ار ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر

  ا فح  ا اشفي   جهش ر ا رراجلر

(1ورحشسبر رتةسطر  اإلصداررراجلر ا سلر ة الةة  10   ا قاشس ا رحشسبي  ألصةل  

(2رحشسبر رتةسطر و   ا رحشسبر  ا رأس ا رشل 

 ا قارر ا لشد ر  ا رحشسبر ا رتقدرر

  ا تقاام تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا فح  ا اشفي   جهش ر ا رراجلر

 اإلصدار االة ي سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار اإل)راف   ى  ر ار ا طر  11

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 
 تنظيم زيادة رأس المال 3-3

زاشدة رأس ا رشل  شلط بة دراسةةةةةةةر 2
رةةةدي ا تزارهةةةش بالةةةشم را حاةةةث 

 ا سةق ةا  ةائح ا تافاذار

  ا رحشسبر  ا حقةق ا رالك (2رحشسبر رتةسطر و

 ا رشلأسهم ا راحر ةزاشدة رأس   تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

  رراجلر ا خطط ةا رةازاشل ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 

 ا رحشسبر  ا اال تتشا 

دراسةر ةتح ال ا جدةى االقتصشدار  3
  ط ا زاشدة رأس ا رشل

  ا تابس ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةإ داد ا رةازاشل ا رحشسبر اإلدارار

زاشدة  ا ى دراسةةةةةةةر ةتح ال ا د ةة 4
 رأس ا رشل

  ا رحشسبر  ا حقةق ا رالك (2رحشسبر رتةسطر و

  رراجلر ها ل رأس ا رشل ا رراجلر

ا تحقق را اسةةةةةةةتافةةةةشء رتط بةةةةشل  5
  اإلفصش  ا رحشسبي ةا رش ي

(1ورحشسبر رتةسطر    اإلفصش  ا رحشسبيرفهةم ةأهرار  

(2رحشسبر رتةسطر و   ا قاشس ا رحشسبي  ال تزارشل ةاالربش  

  رراجلر ا لرض ةاالفصش  ا رراجلر

ا قةائم ا رةةش اةةر  ةرراجلةةر دراسةةةةةةةر 6
 شل  )ر 

(1ورحشسبر رتةسطر    تبةاا  اشصر ا قةائم ا رش ار 

(2رحشسبر رتةسطر و   اإلفصش   ا اال تزارشل ةاالربش  
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  تح ال ا قةائم ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا رراجلر ا تح ا ار ا رراجلر

 يف اإل)ةةةراف   ى  ر ار اال تتشا 7
 زاشدة رأس ا رشل

 سةق اإلصدار االة ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رراجلر

 

 خدرشل ا رراجلر اعخرى   

 ( تنظيم اتفاقيات مبادلة األسهم4) 
ط بةةشل ربةةشد ةةر اعسةةةةةةةهم دراسةةةةةةةر  2

ةا تةةأ ةةد را رةةدي ا تزارهةةش بالةةشم 
 ا سةق ةا  ةائح ا تافاذار.

 تبشدل اعةراق ا رش ار  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

 رراجلر االتفشقاشل ةا لقةد  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

دراسةر ةتح ال ا جدةى االقتصشدار  3
 ربشد ر اعسهم ط ا 

 تبشدل اعةراق ا رش ار  تح ال ا تقشرار ا رش ار

دراسةةر ةتح ال ا سةةلر ا رتفق   اه  4
   تبشدل

 تبشدل اعةراق ا رش ار  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

 اعةراق ا رش ارتبشدل   تح ال ا تقشرار ا رش ار اإل)راف   ى تافاذ اتفشقار ا تبشدل 5

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

 ( تنظيم عمميات تأسيس صناديق الستثمار5) 
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

دراسةةةةر ط بشل ا تأسةةةةاس را حاث  2
اسةةتافشء رتط بشل ا الشم فارش اتل ق 

 بش ةثشئق

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

دراسةر ةتح ال ا جدةى االقتصشدار  3
  ط ا ا تأساس

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةإ داد ا رةازاشل ا رحشسبر اإلدارار

اةع ا ةثةةةةشئق  دراسةةةةةةةةةةر ةتح اةةةةل 4
ةا تحقق را ردي ا تزارهش رع الشم 

 ا سةق ةا  ةائح ا تافاذار.

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

دراسةةر ةتح ال ا)ةةرة اال تتشا في  5
 تأساس ا صادةق

 ةا صاشداقا رحشفل   تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار رراجلر احتسشا أسلشر ا ةثشئق 6

 رراجلر ا ةثشئق ةاعدةال ا رش ار  ا رراجلر

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

ا تحقق را اسةةةةةةةتافةةةةشء رتط بةةةةشل  7
 اإلفصش  ا رحشسبي ةا رش ي 

(1ورحشسبر رتةسطر    رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي 

(2رحشسبر رتةسطر و   ا قاشس ا رحشسبي  ال تزارشل ةاالربش   

  ا لرض ةاالفصش  في ا قةائم ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  ا رش ارقراءة ا قةائم  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لرض ةاالفصش   ا رراجلر

  إ داد ا قةائم ا رش ار   باةك ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار اإل)راف   ى  ر ار اال تتشا 8

 خدرشل ا رراجلر اعخرى    ا رراجلر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار اتخشذ ا قرار 9

  رراجلر االستراتاجار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر اإلدارار

 

 

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل

 ( الرقابة عمى صناديق الستثمار6) 
 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر دراسر ا الشم اعسشسي   صادةق 1

  ا صاشداق االستثرشرا رحشسبر   ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 ر اشل أا)ةةةةةطر ةدراسةةةةةر ةتح ال  2
 ا صادةق 

  ا رحشسبر  ا االستثرشرال ا رحشسبر ا رتقدرر

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لر اشل ا دةرار ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  ا رحشفل االستثرشرار ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

  أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر ا رسترر   صادةقرتشبلر اإلفصش   3

  قراءة ا قةائم ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر اإلفصش  ا رراجلر

  إ داد ا قةائم ا رش ار ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

شم بال ا تزام ا صةةادةق رتشبلر ردي 4
   ا تافاذار. ا  ةائحة ا سةق

 ا رحشفل ةا صاشداق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 

 

 

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر 

 ( تنظيم ومراقبة التداول7) 
  تح ال رل ةرشل ا سةق ا تقشرار ا رش ار تح ال تح ال الشم ا تداةل 1

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تح ال ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

رتشبلر حر ر ا تلشرالل وا لرةض  2
 ةا ط بشل(   ى ا الشم

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا رقشبر   ى ا ت)غال الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار رتشبلر تحر شل اعسلشر 3

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا رقشبر   ى ا ت)غال الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار را رتزارارتشبلر إ الاشل ا )ر شل  4

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا رقشبر   ى ا ت)غال الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

رالحلشل   ى  أياالسةةتفسةةشر  ا  5
  ر اشل ا تداةل

  أهرار رل ةرشل ا ربح (2رحشسبر رتةسطر و

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 

 رراجلر ا الم 

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار ت قى ا ) شةى ةبحثهش 6

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اإلفصش   ا اال تزارشل ةاالربش  (2رحشسبر رتةسطر و 7
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تح ال ر ةةرةا ا )ةة ةى ورش ار أة 
 رحشسبار أة الشرار(

  ا لرض ةاالفصش  في ا قةائم ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار ت قى تقشرار ا الشم ةفحصهش 8

 ا الم ةا  ةائحتقاام   ا رراجلر

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رخةةةش فةةةشل ورةةةش اةةةر أة  أيتحرى  9
 رحشسبار أة الشرار(

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 اإلفصاح( تنظيم ومراقبة 2) 
فح  حصةةةة   بشر ا رسةةةةشهراا  1

 في ا )ر شل
  قراءة ةتح ال ا قةائم ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ها ل رأس ا رشل ا رراجلر

 ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار

رراقبر تلشرالل  بشر ا رسةةةةةةشهراا  2
 في ا )ر شل

  تح ال رل ةرشل ا سةق ا رش ارتح ال ا تقشرار 

  رراجلر ها ل رأس ا رشل ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

فةح  ةرراجلةةةةر  ر اةةةةشل ا باع  3
 ةا )راء   بشر ا رسشهراا

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ها ل رأس ا رشل ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

تقصةةةةةةةى أسةةةةةةةبشا ا لر اشل ةردى  4
 استخدام رل ةرشل داخ ار

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  أسش اا ا رراجلر ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

فح  ةرراجلةةةر رةةةدى قةةةشاةااةةةر  5
 ا رلشرالل

 
 
 

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رراقبر ةتح ال اإلفصةةةش  ا رسةةةترر  6
   )ر شل

  أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا رل ةرشلدةر  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رراقبةةر ا لر اةةشل قبةةل اإلفصةةةةةةةةش   7
 ا رسترر

  رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

تحرى أي تسةةةةراا   رل ةرشل قبل  8
 اإلفصش 

  رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

 تالام ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي (1ا رحشسبر ا رتةسطر و تالام رتط بشل اإلفصش  9

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لرض ةاالفصش  ا رراجلر

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رراجلر اإلفصةةةش  اعة ى ةا تحقق  10
 را اال تزام

 ا تقشرار ا رش ار ا دةرارأهرار   (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لرض ةاالفصش  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

دراسةةةر ةفح  ا قةائم ا رش ار ربع  11
 ا ساةار

 إ داد ا قةائم ا رش ار ا دةرار  (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  قراءة ةتح ال ا قةائم ا رش ار ا تقشرار ا رش ارتح ال 
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 ا فح  ا رحدةد  ا رراجلر

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

دراسةةةةةةةةةر ةفح  ا قةائم ا رةةةش اةةةر  12
 ا ساةار

  رلشاار اإلفصش  ا رحشسبي (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا رش ارقراءة ةتح ال ا قةائم  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لر اشل ةاالرصدة ا رراجلر

  ا رراجلر ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رتةةةشبلةةةر رةةةدي ا تزام ا )ةةةةةةةر ةةةشل  13
 برتط بشل اإلفصش 

  رلشاار اإلفصش  ا رحشسبي (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  قراءة ةتح ال ا قةائم ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لرض ةاالفصش  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ( تطوير ورقابة حوكمة الشركات9) 
 تطوير آليات الحوكمة 9-0

دراسةةةةةر ةتح ال ر)ةةةةةش ل ا لالقشل  1
 ا رش ار   )ر ر 

  ا رحشسبر  ا اال تزارشل ةرأس ا رشل (2وا رحشسبر ا رتةسطر 

  هاش ل رأس ا رشل ا رش ارتح ال ا تقشرار 

  رراجلر اال تزارشل ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 رراجلر االتفشقاشل ةا لقةد  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 دراسر االستراتاجار   ا رحشسبر االدارار

دراسةةر ردي تلشرض ا رصةةش ح في  2
 ا را)أة

 اعربش  ةخطط ا حةافز  (2وا رحشسبر ا رتةسطر 

  هاش ل رأس ا رشل ا رش ارتح ال ا تقشرار 

  رراجلر اال تزارشل ا رراجلر

 رراجلر االتفشقاشل ةا لقةد  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 دراسر االستراتاجار   ا رحشسبر االدارار

تح اةل اآلثةشر ا اةشتجر  ا ا لالقشل  3
 ا رش ار   ى ا رستثرراا

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر اال تزارشل ا رراجلر

 رراجلر االتفشقاشل ةا لقةد  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 دراسر االستراتاجار   ا رحشسبر االدارار

دراسةةةةةةةر ةتح اةل ا حشالل ا ررشث ر  4
 في أسةاق ا رشل ا لش رار

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 رراجلر االتفشقاشل ةا لقةد  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 دراسر االستراتاجار   ا رحشسبر االدارار

 اإلفصش  ا رحشسبي ةا ر شفأل  (2وا رحشسبر ا رتةسطر  5

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تحةةةداةةةد ا بةةةدائةةةل ا رر اةةةر آل اةةةشل 
ا ةحةة ةرةةةةر ةا حفةةةةشل   ى تةازا 

 ا رصش ح

 ا حة رردةر ا رراجلر في   ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

تح ال اآلثشر ا رر ار  بدائل اآل اشل  6
 ا رقترحر

 اإلفصش  ا رحشسبي ةا ر شفأل  (2وا رحشسبر ا رتةسطر 

  تح ال رل ةرشل ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رراجلر في ا حة رردةر   ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

اقترا  آ اةةشل حة رةةر ةا ةةةةةةةحةةر  7
 ةفلش ر   ى ا )ر شل

 اإلفصش  ا رحشسبي ةا ر شفأل  (2وا رحشسبر ا رتةسطر 

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

تةطةةاةر إجةراءال تةطةباق آ اةةةةشل  8
 ا حة رر

 
 

 اإلفصش  ا رحشسبي ةا ر شفأل  (2وا رحشسبر ا رتةسطر 

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 
 
 

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر اإلدارار

 زيادة وعي الشركات والمستثمرين بالحوكمة 9-8 
تة اةةر ا )ةةةةةةةر ةةشل بتطةار  ةائح  1

   حة رر
  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 في ا حة رردةر ا رراجلر   ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

ت)ةةةةةةجاع ا )ةةةةةةر شل   ى ا تطةار  2
 ةا تطباق ا ذاتي آل اشل ا حة رر

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا داخ ارا رقشبر ةا رراجلر 

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

تلزاز رفشهام ا )ةةفشفار ةا رسةةئة ار  3
 ةا لدا ر

 رفهةم ا )فشفار ةاالفصش   (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا تقشرار ا رش ار ةا )فشفار (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  دةا رةحا لرض ةاالفصش  في ا قةائم  ا رحشسبر ا رتقدرر

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 اعداء ا رتةازا  ا رحشسبر االدارار

زاةةشدة ة ى ا رسةةةةةةةتثرراا بةة  اةةشل  4
ا ةحة رةةةةر ةدةرهةةةةش في حرةةةةشاةةةةر 

 رصش حهم

 رفشهام جةدة ا رل ةرشل ا رحشسبار  (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

 ا رحشسبر  ا حقةق اعق ار  ا رحشسبر ا رتقدرر

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 اعداء ا رتةازا  ا رحشسبر االدارار

تلراف ا رسةةةةةةةةشهراا بحقةقهم في  5
 ا )ر شل

 ا رحشسبر  ا حقةق اعق ار  ا رحشسبر ا رتقدرر

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 اعداء ا رتةازا  االدارار ا رحشسبر

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار 6
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تلزاز ا تةاصةةةةل رع ا رسسةةةةسةةةةشل 
 ا رهاار ا رح ار ةا لش رار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 دراسر االستراتاجار  ا رحشسبر االدارار

بةةرةةفةةردال ا ةةحةةة ةةرةةةةر ا ةةتةةلةةراةةف  7
ةدةرهةش في حرةشار ا رسةةةةةةةتثرراا  
رثةةل اسةةةةةةةتقالل ا رراجع، ا رقةةشبةةر 
ا ةةداخ اةةر،  جاةةر ا رراجلةةر،  جاةةر 

 ا ر شف ل
 
 
 

 ا حة رر في ا )ر شل ا قشب ر  ا رحشسبر ا رتقدرر

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ةا رراجلر ا داخ ارا رقشبر 

 دراسر االستراتاجار  ا رحشسبر االدارار

 مراقبة التزام الشركات بالحوكمة 9-3 
رتةشبلةر ةتح اةل  ةائح ا حة رةر في  1

 ا )ر شل
  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

 حة رر ا )ر شل  ا داخ ارا رقشبر ةا رراجلر 

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار 2

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

تحداد ردى اتسةةةةةشق  ةائح ا حة رر 
بةةش )ةةةةةةةر ةةشل رع الئحةةر ا حة رةةر 

 ا صشدرة  ا ا هائر

  اال تزامرراجلر  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تح ال ا تجشةزال ةباشا أسةةةةةبشبهش ،  3
ةتصةلاد ت ك ا ق ةشاش إلدارة ا تافاذ 

 التخشذ اإلجراءال ا الزرر.

  تح ال ا رل ةرشل اعخرى تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا رراجلر االاتقشدار ا رراجلر

  اال تزام رراجلر ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام االداء ا رحشسبر االدارار

تح اةةةل تقةةةشرار رجةةةش س اإلدارال  4
   تحقق را آ اشل ا حة رر ا فل ار

 ا جةااا ا رحشسبار  حة رر ا )ر شل  (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا تقشرار ا رش ار ةا )فشفار (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا قةائم ا رةحدة ا لرض ةاالفصش  في ا رحشسبر ا رتقدرر

  تح ال ا رل ةرشل اعخرى تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تةحة ةاةةةةل ا ةتغارال في رحتةاةةةةشل  5
 ا تقرار  ا ا ساةال ا سشبقر

  رفشهام ا قاشس ا رحشسبي (1ا رتةسطر وا رحشسبر 

 ا قةائم ا رش ار ا رقشرار  (2ا رحشسبر ا رتةسطر و
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  ا لرض ةاالفصش  في ا قةائم ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر

  تح ال ا رل ةرشل اعخرى تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا داخ ارا رقشبر ةا رراجلر 

 رحشسبر ا رسئة ار تح ال االاحرافشل ا رحشسبر االدارار

تةحة اةةةةل االاحرافةةةةشل في ا تطباق  6
 ا فل ي  الئحر ا حة رر

 ا جةااا ا رحشسبار  حة رر ا )ر شل  (1ا رحشسبر ا رتةسطر و

 ا قةائم ا رش ار ا رقشرار  (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  ا لرض ةاالفصش  في ا قةائم ا رةحدة ا رتقدررا رحشسبر 

  تح ال ا رل ةرشل اعخرى تح ال ا تقشرار ا رش ار

 دةر ا رراجلر في ا حة رر  ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 رحشسبر ا رسئة ار تح ال االاحرافشل ا رحشسبر االدارار

ا تحقق را صةةةحر االقشد ا جرلاشل  7
 ا لرةرار 

  هاش ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  حقةق ا رراجع ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 اعداء ا رتةازا  ا رحشسبر اإلدارار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 

 ( متابعة المخالفات والشكاوى01) 
دراسةةةةةر ا بالغشل ةا )ةةةةة شةى را  1

 ا اشحار ا الشرار
 ا رحشسبر  ا حقةق اعق ار  ا رحشسبر ا رتقدرر

  تح ال ا لر اشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تحةةةداةةةد ر ةةةةةةةرةا ا رخةةةش فةةةر أة  2
ا )ةةةةةة ةى ورش ار أة رحشسةةةةةةةبار أة 

 قشاةاار(

 ا رحشسبر  ا حقةق اعق ار  ا رحشسبر ا رتقدرر

  تح ال ا لر اشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 رراجلر ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تةحةةةةداةةةةد ا ةةقةةةةشئع ا رترتبةةةةر   ى  3
 ا بالغشل ةا ) ةى

 ا رحشسبر  ا حقةق اعق ار  ا رحشسبر ا رتقدرر

  تح ال ا لر اشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تحةةةةداةةةةد ا رةاد ا الةةةةشراةةةةر رحةةةةل  4
 ا رخش فر.

  تح ال ا لر اشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تقدام رقترحشل حةل ا قصةةةةةةر في  6
أة  ةائح حةةش ةةر  ةةدم ةجةد أالرةةر 

 رالرر.

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

 تصرام ةصاشار ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 ( تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم00) 
دراسةةةةةةةةةةر ط بةةةشل اع)ةةةةةةةخةةةةش   1

 ا ررخ   هم
 اعخرى راجلرخدرشل ا ر  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا تخطاط ا رحشسبر االدارار

تح ال رالءة اع)ةةةخش  ا ررخ   2
  هم

 اعخرى راجلرخدرشل ا ر  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  مهام الهيئة 
 بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 للمقرر 

 تح ال ا رل ةرشل  ا رحشسبر االدارار

دراسةةةر ا رهشرال ةا تخصةةةصةةةشل  3
  طش بي ا ترخا 

 اعخرى راجلرخدرشل ا ر  ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

 اعخرى راجلرخدرشل ا ر  ا رراجلر راح ا تراخا  4

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا داخ ارا رقشبر ةا رراجلر 

  اتخشذ ا قرارال ا رحشسبر االدارار

ا تفتاش   ى ر ةشتةا اع)ةةةةةةةخش   5
 ا ررخ   هم

  ا رراجلر ا دةرار ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

اع)ةةةخش  دراسةةةر ةتح ال تقشرار  6
 ا ررخ   هم

  رراجلر ا قةائم ا رش ار ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار

تحداد ردى اسةةتررارار اع)ةةخش   7
 ا ررخ   هم

 ا رسئة ار  ا االستررار  ا رراجلر

  ا لر اشل ا ت)غا اررراجلر  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  تقاام اعداء ا رحشسبر االدارار
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مجهات ل األساسية واألنشطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات المحاسبة برام لالمعيارية األساسية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-8-0
 الخاضعة.

 
 المحاسبةتحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات المعيارية األساسية لبرام   (6)جدول تابع: 

 بالنسبة لمهام الجهات الخاضعة 
 

المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  الجهات الخاضعةمهام  
 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 ( إدراج وتداول األوراق المالية0) 
  أهرار ا رل ةرشل ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر احتاشجشل ا رستثرراا ت)خا  2

  دةر ا رل ةرشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رفهةم ةأهرار ا رراجلر ا رراجلر

 )ةةةةةةةرةط ةقةا ةةد اإلدراج تح اةةل 3
 ا حش ار ةإر شاار تطةارهش

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  اتخشذ ا قرارال ةحل ا ر)ش ل ا رحشسبر االدارار

)ةةةةةةةرةط ةقةا ةةد ب ماال تزارراقبةةر  4
 اإلدراج

  رراجلر ا لر اشل ا دةرار ا رراجلر

  رراجلر ا لر اشل ا ت)غا ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  الجهات الخاضعةمهام  
 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 وتحميل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد( دراسة 8) 
  )ةةةةةةةر ةةشلطبالةةر  رةةل ا تح اةةل 2

 ةربحاتهش.
  ا رحشسبر  ا رأس ا رشل (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  تح ال ها ل رأس ا رشل تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر رأس ا رشل ا رراجلر

وا طر   دراسةةةةةةر الشم ا )ةةةةةةر شل 3
 ا لشم ة ا خش (

  ا رراجلر في الشم ا )ر شل ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  رراجلر رأس ا رشل ا رراجلر رتط بشل اإلدراج ا رش ارتحداد  4

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ( النشر الفوري المنتظم لممعمومات3) 
 دراسةر حسةشسةار أسلشر ةرس)رال 1

 ا سةق
   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

إ ةةةةةةشفار رل ةرشل تةفار دراسةةةةةر  2
   رستثرراا 

  أهرار رل ةرشل ا ربح (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  رسش دة في اتخشذ ا)ر ا رل ةرشل  4
 ا قرارال

  أهرار ا رل ةرشل ا رحشسبار (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  إ داد ا قةائم ا رةحدة ا رحشسبر ا رتقدرر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  الجهات الخاضعةمهام  
 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

  ا رل ةرشل ةاالتصشل ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

م إدارة اةةلةةةتةةطةةةاةةر صةةةةةةةاةةةةشاةةةةر  5
 ا رل ةرشل 

 تح ال ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

   فشءة ا سةق  تح ال ا تقشرار ا رش ار ا سةقا رستررة عحةال رتشبلر ا  6

ا )ةةةةةةةر ةةةشل  رراقبةةةر رةةةدى ا تزام 7
 ا رل ةرشل بشإلفصش   ا

  رفهةم ةأهرار اإلفصش  ا رحشسبي (2ا رحشسبر ا رتةسطر و

  أهرار ا رل ةرشل ا رجرلر ا رحشسبر ا رتقدرر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 المهني( وضع ومراقبة تنفيذ معايير السموك 4) 
ا سةةةةةةة ةك ةرلةةشاار قةا ةةد  تحةةداةةد 1

   ا رهاي
 تالام رهار ا تح ال ا رش ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا رهايا س ةك  ا رراجلر

  ا رهايا س ةك  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

رلةةةشاار ةقةا ةةةد ب ماال تزارراقبةةةر  2
 ا رهايا س ةك 

 ا تح ال ا رش يتالام رهار   تح ال ا تقشرار ا رش ار

  رراجلر ا لر اشل ا دةرار ا رراجلر

  ا رهايا س ةك  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تالام رهار ا تح ال ا رش ي  تح ال ا تقشرار ا رش ار تح ال آثشر ةاتشئج ا رخش فشل  3
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الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 تقاام ا الم ةا  ةائح  ا رراجلر

  ا رهايا س ةك  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

تحةةداةةد ا بةةدائةةل ا رر اةةر   لقةبةةشل  4
 ا تأدابار

  ا رهايا س ةك  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ( وضع ومراقبة اللتزام بشروط ومتطمبات عضوية السوق5) 
 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار أا)طر ا ةسشطر  ةاقع تح ال 1

ر أا)ةةةةةط فيا لرل  رتط بشل دادتح 2
 ا رش ار  را ةسشط

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر في )ر شل ا ةسشطر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

عا)ةةةةةةةطةةر ا لر اةةر  ا اتةةشئجتح اةةل  3
 ا رش ار ا ةسشطر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر في )ر شل ا ةسشطر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 حد را اتحداد  ةةةابط ةإجراءال  4
 ا س بار عا)طر ا ةسشطر ا اتشئج

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر في )ر شل ا ةسشطر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

تحةةداةةد رتط بةةشل تطةار أا)ةةةةةةةطةةر  5
 ا رش ار  را ةسشط

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 ا رحشسبر في )ر شل ا ةسشطر  ا رسسسشل ا رش ارا رحشسبر في 

رةةةراجةةةلةةةةر ا )ةةةةةةةةةرةط ةا ةةةقةةةاةةةةد  6
 ا رفرة ر   ى )ر شل ا ةسشطر

   فشءة ا سةق تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر االخرى  ا رراجلر
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 ا رحشسبر في )ر شل ا ةسشطر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 التي يتقاضاها الوسطاء( تحديد المقابل والعمولت 6) 
  ا تح ال ا   ي تح ال ا تقشرار ا رش ار حجم ا سةق رحددال تح ال  1

  تح ال االستثرشر ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

تح اةةل حجم ا صةةةةةةةفقةةشل رتةةشبلةةر ة 2
 ا سةق فيا رش ار 

 ا تح ال ا فاي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر االخرى  ا رراجلر

 ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 

  تح ال االستثرشر

حةةجةةم رسةس تةةقةةةةداةةر طةةبةةاةةلةةةةر ة 3
 ا سةق فياعرةال ا حرة ا رتداة ر 

 ا تح ال ا فاي  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر االخرى  ا رراجلر

  تح ال االستثرشر ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

دراسر االحتاشجشل ا رش ار ةرسةس  4
 أرةال ا ةسطشء 

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار

 خدرشل ا رراجلر االخرى  ا رراجلر

  تح ال االستثرشر ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار اقترا  حدةد   لرةالل 5

 االخرىخدرشل ا رراجلر   ا رراجلر
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

  تح ال االستثرشر ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار ار  حدةد ا لرةاللرا رراجلر ا دة 6

  رراجلر ا لر اشل ا دةرار ا رراجلر

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 تداةل اعسهم  تح ال ا تقشرار ا رش ار رراقبر اال تزام بش لرةالل ا رحددة  7

  رراجلر ا لر اشل ا دةرار ا رراجلر

 ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

 

 

 

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر 

 ( الفصل في منازعات األوراق المالية7) 
تح ال ا تقشرار ةاإلفشدال ا ررتبطر  4

 بش ازا شل
  ا رراجلر ا تح ا ار ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ( إيداع األوراق المالية2) 
ة ةةةةةةةع الةةةشم تةفار ا رل ةرةةةشل  4

   رتلشر اا
  رراجلر ا الم ا رحشسبار ا رراجلر

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 تسةةةار ا قام  رحشسةةبية ةةع الشم  5
ا رةةش اةةر ا اةةشتجةةر  ا  ر اةةشل اقةةل 

 ا ر  ار

  رراجلر ا الم ا رحشسبار ا رراجلر

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

ا راشسةةةا  ا رحشسةةةبية ةةةع ا الشم  6
حسةةةةةةةةةةشبةةةةشل ا لرالء  راجلةةةةر ة ةر

 ةحسشبشل ا رر ز

  رراجلر ا الم ا رحشسبار ا رراجلر

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 ( الوساطة المالية )أصيل، وكيل، تغطية(9) 
ة ةةةةةةةع الةةةشم تةفار ا رل ةرةةةشل  6

   لرالء
  رراجلر ا الم ا رحشسبار ا رراجلر

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 لر اشل  رحشسةةةةةةةبية ةةةةةةةع الةشم  7
ا ةسةةشطر ةا رحشسةةبر  ا حسةةشبشل 

 ا لرالء

  ا رحشسباررراجلر ا الم  ا رراجلر

 الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 

 تصرام ا الم 

ة ةةةةع ا  ةائح ا راشسةةةةبر  تسةةةةةهال  8
 ةةرةة ةةاةةةةشل ا ةةرقةةةةشبةةةةر ا ةةةةداخةة ةةاةةةةر 

 ةا خشرجار.

  دراسر ةتقاام الم ا رقشبر ا داخ ار ا رراجلر

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 ا تح ال ا فاي  تح ال ا تقشرار ا رش ار   )ر شل  ا فايا تح ال  9

 ا قةائم ةا تقةةةشرار ا رةةةش اةةةرتح اةةةل  10
   )ر شل

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تح ال ا رل ةرشل  ا رحشسبر االدارار
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الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

  ا تح ال االئترشاي تح ال ا تقشرار ا رش ار االئترشايا ترتاا تحداد  11

 قام ا قاشستح اةل رتغارال ا قارر ة 12
ا لةشد ر ةا حدةد ا قصةةةةةةةةى ةا دااش 

  ألسلشر

  ا تقاام تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةا رةازاشل ا رحشسبر االدارار

 ( التغطية9تابع: ) 
دراسةةةةةةةةةةر ا رس)ةةةةةةةرال ا رةةةةش اةةةةر  8

 ةاالقتصشدار ا رح ار ةا لش رار.
  ا دراسشل ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تح ال ا رل ةرشل  االدارارا رحشسبر 

دراسةةةةةةةةر ةتح اةةةل ا قةائم ا رةةةش اةةةر  12
   )ر ر

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تح ال ا رل ةرشل  ا رحشسبر االدارار

تح اةةل تقةةشرار ا رراجلةةر ةا فح   13
   جهش ر ا اشفي

    جهش ر ا اشفيا فح   ا رراجلر

  ا تقرار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 االقتصةةةةةةةةشداةةرتح اةةل اعة ةةةةةةةةشع  14
   )ر ر. ةا صاش ار

  ا تح ال ا   ي ةا تح ال ا قطش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

تح اةل رخةشطر اع رةشل ةا رخشطر  15
 ا رش ار   )ر ر.

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

 إدارة ا رخشطر  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا تح ال ا فاي  تح ال ا تقشرار ا رش ار   )ر شل  ا فايا تح ال  18

  ا تقاام تح ال ا تقشرار ا رش ار 19
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

تح اةةةل رتغارال ا قارةةةر ةتحةةةداةةةد 
ا قارةر ا لةشد ر ةا حدةد ا قصةةةةةةةةى 

 ةا دااش  سهم ا )ر ر

  ا تابس ةا رةازاشل ا رحشسبر االدارار

رحشسةةبر ا )ةةر ر ةا رسةةتثرراا بلد  21
 ا طر 

  ا رحشسبر  ا رأس ا رشل (2ا رتةسطر وا رحشسبر 

  االادرشج ةاالستحةاذ ا رحشسبر ا رتقدرر

 ( إدارة المحافظ01) 
 القشل أسةةةةةلشر اعةراق  دراسةةةةةر 5

 ا رش ار ة ةائدهش 
  ا تح ال ا   ي ةا تح ال ا قطش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

تح اةل ا باةشاشل ةا رل ةرشل ا رش ار  8
ةآثرهش   ى ا سةةةةةق ةاالقتصةةةةشدار 

 ةا رحشفل االستثرشرار.

 خدرشل ا رراجلر اعخرى  ا رراجلر

 إ داد ا دراسشل االست)شرار  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا تقرار  ا ا قةائم ا رش ار ا رراجلر إصدار ا تقشرار االستثرشرار 9

  تقشرار ا رراجلر ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا رل ةرشل ا رحشسبارالم 

 

 

 تصرام ا الم 

ة ةةةةةةةع الةةةشم تةفار ا رل ةرةةةشل  10
   لرالء

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

  رحشسبر  ا  رحشسبية ةع الشم  11
ا رحشفل ةا رحشسةةةبر  ا حسةةةشبشل 

 ا لرالء 

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

ة ةةةةع ا  ةائح ا راشسةةةةبر  تسةةةةةهال  12
ا ةةرقةةةةشبةةةةر ا ةةةةداخةة ةةاةةةةر  ةةرةة ةةاةةةةشل 
 ةا خشرجار.

  دراسر ةتقاام الم ا رقشبر ا داخ ار ا رراجلر

  رراجلر اال تزام ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 ا تح ال ا فاي  تح ال ا تقشرار ا رش ار   )ر شل  ا فايا تح ال  13

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار   )ر شل ا رش يا تح ال  14

 تح ال ا رل ةرشل  ا رحشسبر االدارار

تح اةةةل رتغارال ا قارةةةر ةتحةةةداةةةد  15
ا قارةر ا لةشد ر ةا حدةد ا قصةةةةةةةةى 

 ةا دااش  ألسلشر
 
 

  ا تقاام تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةا رةازاشل ا رحشسبر االدارار

 إدارة صناديق االستثمار( 11) 

إ ةداد دراسةةةةةةةشل ا جدةى  ألة ار  8
 االستثرشرار

  ا دراسشل ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار

  ا تابس ةا رةازاشل ا رحشسبر االدارار

تح اةل ا باةشاشل ةا رل ةرشل ا رش ار  16
ةاالقتصةةةةشدار ةآثرهش   ى ا سةةةةةق 

 ةا رحشفل االستثرشرار.

  ا تح ال ا   ي ةا تح ال ا قطش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار
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 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

ةقةا ةةد قاةةشس قارةةر إ ةةداد الةةشم  21
 ا ةثشئق

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 ا رحشسبر  ا صاشداق االستثرشر  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

إصةةدار ا تقشرار ا دةرار ةتةصةةال  22
 ا اتشئج إ ى ا رستثرراا

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

  ا رحشفل االستثرشرار ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار

ة ةةةةةةةع الةةةشم تةفار ا رل ةرةةةشل  23
   لرالء

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

ا حسشبشل ا جشرار ةاالدخشرار  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار
 ةاالستثرشرار

 

  رحشسبر  ا  رحشسبية ةع الشم  24
 أرصدة ا لرالء

  تصرام ا الم الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

ا حسشبشل ا جشرار ةاالدخشرار  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار
 ةاالستثرشرار

 

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار ة ع الشم االستردادال 25

ا حسشبشل ا جشرار ةاالدخشرار  ا رحشسبر في ا رسسسشل ا رش ار
 ةاالستثرشرار

 

 ( استشارات الستثمار08) 
احةةدد خطةال  داخ يإ ةةداد الةةشم  13

 إجراء ا دراسشل
  دراسر ةتقاام الم ا رقشبر ا داخ ار ا رراجلر

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  الجهات الخاضعةمهام  
 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

 

 تصرام ا الم 

دراسةةةةةةةةر ةتح اةةةل ا قةائم ا رةةةش اةةةر  14
   )ر ر ةا را) ل

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

 تح ال ا رل ةرشل  االدارارا رحشسبر 

  ا دراسشل ا رش ار تح ال ا تقشرار ا رش ار   إ داد دراسشل ا تابس. 15

  ا دراسشل ا رش ار ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

  ا تابس ةا رةازاشل ا رحشسبر اإلدارار

تح اةل رخةشطر اع رةشل ةا رخشطر  16
ا رةةةش اةةةر ا ررتبطةةةر بةةةشعا)ةةةةةةةطةةةر 

 االقتصشدار.

  ا تح ال ا رش ي تح ال ا تقشرار ا رش ار

 إدارة ا رخشطر  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 إ داد ا دراسشل االست)شرار  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار تح ال ةإ داد ا ها ل ا تالارار. 18

دراسر ةتح ال الم ا رقشبر ا داخ ار  19
 ةا  ةائح ا ررتبطر بهش 

  الم ا رقشبر ا داخ اردراسر ةتقاام  ا رراجلر

 رراجلر ا الم  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تح ال ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار

إ ةةةةداد تةةةةقةةةةشراةةةةر ا ةةةةدراسةةةةةةةةةةشل  21
 ةاالست)شرال 

  ا تقرار  ا ا قةائم ا رش ار ا رراجلر

 إ داد ا دراسشل االست)شرار  ا رقشبر ةا رراجلر ا داخ ار

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار   تةثاقإ داد الشم  22
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المفردات الحالية للمقرر المرتبطة  المحاسبةمقررات تخصص  الجهات الخاضعةمهام  
 الجهات الخاضعةبمهام 

 

الجهات المفردات ذات العالقة بمهام 
المحتوى  يغطيها ال التي الخاضعة؛

 للمقرر  الحالي

 تصرام ا الم  الم ا رل ةرشل ا رحشسبار إ داد الشم   رحشسبر 23
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  القتصادـ برام : 4-3
ا  تم استبعا  كل من مبا   االقتص ؛في استعراض الفجوات في مفر ات مقررات تخصص االقتصا 

التخرج. حي  أن المقررين في المبا   هما تأسيس ومقرر مشروع  ،ومبا ي االقتصا  الكلي ،الجزئي
 ارية وا  ارة علوم اإلتخصصات الل كل المقررات التالية في االقتصا  بل هما من المقررات االجبارية لكل

احتوائه على معارف؛ حي  ان المقرر ذات  مكما يرجع استبعا  مقرر مشروع التخرج لع  االعمال،
طبيعة تطبيقية ته ف لتقييم عام لجملة ما تعلمة الطالب، كما أنه يركز على ع   من المهارات المهمة 

 لتخصص الطالب وهي كما يلي:

 أو ال راسة او التقرير.البح   تح ي  وتشخيص موضوع -
 تح ي  منهجية ال راسة. -
 اجراء المراجعة النظرية. -
 اختيار أسلوب القياس )التطبيق( -
  البيانات وعرض جمع أساليب -
 والتوصيات. واستخالص وعرض النتائج القياسي التحليل -
 كتابة التقارير التحليلية، والعروض التق يمية، والمناقشة وال فاع. -

ض، بمهارات االتصال كالكتابة وأسلوب العر  مشروع التخرج وكما يتضح من عرض المحتوى يهتم مقرر
 ية ، والمهارات الع ومهارات جمع البيانات والمعلومات، ومهارات الحاسب اآللي والبرامج المتخصصة

 والحسابية األخرى.

وفي المهام  ،كما تم استعراض محتوى مقرر االقتصا  القياسي واالقتصا  القياسي التطبيقي لمرة واح ة
التالية ذكرت عبارة " نفس المحتوى السابق " ويج ر اإلشارة إلى الطبيعة المهارية والتطبيقية نشطة واأل

لهذا المقرر حي  يغلب عليه اختبار المهارات الع  ية والحسابية ومهارات الحاسب اآللي واستخ ام 
البرامج المتخصصة.
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 هيئةل األســاســية واألنشــطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات القتصــاد برام لالمعيارية األســاســية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-3-0
 .المالية السوق

  (1رقم )ج ول ملحق ترقيمها الوار  بال واألنشطة بالعمو  األول نفسفي الج ول التالي يتبع ترقيم المهام 
 

 األساسية لبرام  القتصاد( تحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات المعيارية 7جدول )
 بالنسبة لمهام الهيئة

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 إصدار اللوائح التنظيمية 1

 رتشبلر ةتح ال ر)ةةةش ل ا سةةةةق 1
ا رش ار ةا رسسةةةسةةةةشل ا ررتبطر 

 به.

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر- ا تح ال االقتصشدي ا   ي

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. - اقتصشداشل اقةد ةباةك

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 ا رش ار. أسشساشل رحشفل اعةراق -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي 
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 .ةاال شسشتهشم 2006ازرر -

دراسةةةةةةةةر ةتحةةداةةد احتاةةشجةةشل  2
 ا رستثرراا

الرار س ةك ا رسته ك ةتللام - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ا رافلر.

تغارال اعسلشر ةأثر اإلحالل -
 ةأثر ا دخل ةا ررةاشل.

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 رأس ا رشل.ةت  فر ترةال 

 االقتصشد ا س ة ي

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 
 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -
 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -
 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .ا رش اراالبت شرال  -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

دراسر ةتح ال تجشرا اعسةاق  6
 ا رش ار ا ررشث ر

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر- ا تح ال االقتصشدي ا   ي

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .االقتصشد ا قةريةتةازا 

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

وارةذج رشادل ا ردخل ا  اازي -
 The FM model (ف اراج –

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار -
، 1997في جاةا )رق آساش 

ةاالزرر ا رش ار ا لش رار 
 م(.2008

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، ةارشذج -
 UIP ،CIP ،RIPتلشدل ا فشئدة 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  -  االقتصشد ا س ة ي 
 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -
 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  103 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ل رجشل ا قراراتطباقشل س ة ار في  -
 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 الماليةتنظيم طرح وتداول األوراق  3

 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 2-3تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس(          3-1 

دراسةةةةةةةةةةر ةتةحةة ةاةةةةل ا ةةجةةةةدةى  3
االقتصةةةةةةةشداةةر  ط بةةشل اال تتةةشا 

 ا لشم

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ةها ل ا سةق. ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 قرارال االستثرشر طةال اآلجل. -

 

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر- ا تح ال االقتصشدي ا   ي

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

 –ا ردخل ا  اازي وارةذج رشادل -
 The FM model (ف اراج

ا   ار ا ساشسشل االقتصشدار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار في -
، ةاالزرر 1997جاةا )رق آساش 

 م(.2008ا رش ار ا لش رار 

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، -
، UIP ،CIPل ا فشئدة ةارشذج تلشد

RIP 

ا تح ال ا قطش ي  القتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي
 ا سلةدي. 

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 ا   ي في االقتصشد ا سلةدي.

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

ةاال شسشتهش وا ساة ر م 2006ازرر -
 ا رتشحر(.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

رتةةةشبلةةةر ةتح اةةةل اعة ةةةةةةةةةةشع  4
  االقتصشدار ا لشرر

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر- ا تح ال االقتصشدي ا   ي

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
أسشساشل رحشفل اعةراق  -

 ا رش ار.
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

 –ا ردخل ا  اازي وارةذج رشادل -
 The FM model (ف اراج

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، -
، UIP ،CIPةارشذج تلشدل ا فشئدة 

RIP 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار في -
، ةاالزرر 1997جاةا )رق آساش 

 م(.2008ا رش ار ا لش رار 

تشراخ ةها ل االقتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي
 ا سلةدي ةا رس)رال ا   ار.

ا تح ال ا قطش ي  القتصشد  -

 ا سلةدي. 

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 ا   ي في االقتصشد ا سلةدي.

ا رش ار  ا رصشرف ةاعسةاق   -
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 سةق ا لرل ةا بطش ر -

 ا تخطاط ةا تارار. -

 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 إصدار ةتداةل أسهم.اعسةاق   -

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي   
 تطباقي

اعدةال االحصشئار ةا ارشذج  -
ا راش ار  تح ال ا لالقشل باا 

ا رتغارال االقتصشدار ا   ار 
ةا قطش ار را اشحار، 

ةا رتغارال ةا رس)رال ا رش ار 
را اشحار أخرى. ة ذ ك  تح ال 

ا لالقشل باا ةا رتغارال 
ا رش ار بل هش ةا رس)رال 

 .ا بلض
االدةال ا قاشسار   تابس  -

بشتجشهشل ا سةق في اةاحي 
 دادة  ش رس)رال ةا لةائد 
 .ةا رخشطر  الستثرشر ا رش ي

أدةال قاشس أثر ا ساشسشل   -
االقتصشدار ةا صدرشل ا داخ ار 

ةا خشرجار   ى رس)رال 
 .ا سةق

أدةال قاشس رستةى ا ترابط باا  -
 اعسةاق ةاالادرشج ا رش ي

 .ا دة ي

 رستجدال ا ارشذج ةأسش اا ا قاشس. -

 ) Filtersتحةال ةرلش جر ا باشاشل -

ارشذج ا باشاشل ا رستلر ر  -
Panel Data. 

ل ثا ارشذج اعف ل  باشاشل ا رش ار ر -
 .ARCHارشذج 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

أسس تر اا ا ارشذج ا راش ار،  -
ةاختبشر ا رلشدالل ا تي تلبر 

 . ا ا لالقشل رحل ا دراسر
 طرق ةآ اشل جرع ا باشاشل. -

دراسةةةةةر ةتح ال لرةف سةةةةةةق  5
 االئترشا ا رح ي

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 ا اشتج ا رح ي، ةا بطش ر، ةا ت خم - ا تح ال االقتصشدي ا   ي

 االستهالك، ةاالستثرشر. -

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

 دم ا ترشل ا سةق ساشسشل رةاجهر -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
أسشساشل رحشفل اعةراق  -

 ا رش ار.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا رش ار؛ االدةال اعسةاق -
 ةاآل اشل.

 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

 –وارةذج رشادل ا ردخل ا  اازي -
 The FM model (ف اراج

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار في -
، ةاالزرر 1997جاةا )رق آساش 

 م(.2008ا رش ار ا لش رار 

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، -
، UIP ،CIPةارشذج تلشدل ا فشئدة 

RIP 

تشراخ ةها ل االقتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي
 ا سلةدي ةا رس)رال ا   ار.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 ا   ي في االقتصشد ا سلةدي.

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 ةا ساشسشل.ا ها ل 

 ا ساشسشل ا رش ار ةا اقدار   رر  ر.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي 

 GARCHارةذج  -

غار  GARCHآثشر  -
 ا رترشث ر.

اختبشر ارتبشط اعسةاق  -
 ا رش ار.

اختبشر ارةذج تسلار  -
-Fama اعصةل وااحدار

MacBeth.) 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

تسلار اختبشر ارةذج  -
 GMM اعصةل

رقدرر في ا ارشذج غار  -
 ا خطار.

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

رتشبلر اتجشهشل حر شل رسةس  6
 .اعرةال  ش راش  

 ا اشتج ا رح ي، ةا بطش ر، ةا ت خم - ا تح ال االقتصشدي ا   ي

 االستهالك، ةاالستثرشر. -

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر

ا ساشسشل اإلافشق ا ح ةري، -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 ا فشئدة.اعالرر ا اقدار ةأسلشر - اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

 –ا ردخل ا  اازي وارةذج رشادل -
 The FM model (ف اراج

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار في -
، ةاالزرر 1997جاةا )رق آساش 

 م(.2008ا رش ار ا لش رار 

 The :ا حشفلرارةذج تةازا -
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، -
، UIP ،CIPةارشذج تلشدل ا فشئدة 

RIP 

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -
غار  GARCHآثشر  -

 ا رترشث ر.

اختبشر ارتبشط اعسةاق  -
 ا رش ار.

 تنظيم زيادة رأس المال 3-3 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

دراسةةةةةةةةةةر ةتةحةة ةاةةةةل ا ةةجةةةةدةى  3
االقتصةةةةةةةشداةر  ط ا زاشدة رأس 

 ا رشل

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 قرارال االستثرشر طةال اآلجل. -

 

 ا اشتج ا رح ي، ةا بطش ر، ةا ت خم - ا تح ال االقتصشدي ا   ي

 االستهالك، ةاالستثرشر. -

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .االقتصشد ا قةريةتةازا 

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

ا تح ال ا قطش ي  القتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي
 ا سلةدي. 

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 ا سلةدي. ا   ي في االقتصشد

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2006ازرر -
 ا رتشحر(.

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .أسلشر ا فشئدةها ل  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 تنظيم اتفاقيات مبادلة األسهم 4

دراسةةةةةةةةةةر ةتةحةة ةاةةةةل ا ةةجةةةةدةى  3
 االقتصشدار  ط ا ربشد ر اعسهم

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ةتأثارهش   ى ا ساشسر ا اقدار -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
أسشساشل رحشفل اعةراق  -

 ا رش ار.
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 رازاا  ا ردخل ا اقدي- ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

 –ا ردخل ا  اازي وارةذج رشادل -
 The FM model (ف اراج

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار في -
، ةاالزرر 1997جاةا )رق آساش 

 م(.2008ا رش ار ا لش رار 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، -
، UIP ،CIPةارشذج تلشدل ا فشئدة 

RIP 

دراسةةةةةر ةتح ال ا سةةةةةلر ا رتفق  4
   اه   تبشدل

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الر طبالرار اإلاتشج ةا ت ش اف،  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
أسشساشل رحشفل اعةراق  -

 ا رش ار.
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا لشئد ةا قارر ا حش ار ةا رستقب ار،  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

  لةائد غار ا لشدار تح ال  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 وباشاشل قطش ار(

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

غار  GARCHآثشر  -
 ا رترشث ر.

اختبشر ارتبشط اعسةاق  -
 ا رش ار.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

اختبشر ارةذج تسلار  -
-Fama اعصةل وااحدار

MacBeth.) 

اختبشر ارةذج تسلار  -
 GMM اعصةل

 تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار 5

ةتةحةة ةاةةةةل ا ةةجةةةةدةى دراسةةةةةةةةةةر  3
 االقتصشدار  ط ا ا تأساس

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف، طبالر  -
 ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ا رشل.ترةال ةت  فر رأس 

 ا اشتج ا رح ي، ةا بطش ر، ةا ت خم - ا تح ال االقتصشدي ا   ي

 االستهالك، ةاالستثرشر. -

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا ط ا ا   ي ةا لرض ا   ي -
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
أسشساشل رحشفل اعةراق  -

 ا رش ار.
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا تح ال ا قطش ي  القتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي
 ا سلةدي. 

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 االقتصشد ا سلةدي. ا   ي في

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2006ازرر -
 ا رتشحر(.

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 الرقابة على صناديق االستثمار 6
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

دراسةةةةةةةةةر ةتح اةةةل أا)ةةةةةةةطةةةر  2
 ة ر اشل ا صادةق

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ةاختالالل ا سةق.

 ا راشفسر ةها ل ا سةق. طبالر -

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

ا  اازي وارةذج رشادل ا ردخل -
 The FM model (ف اراج –

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، ةارشذج -
 UIP ،CIP ،RIPتلشدل ا فشئدة 



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  120 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار -
، 1997في جاةا )رق آساش 

ةاالزرر ا رش ار ا لش رار 
 م(.2008

 تنظيم ومراقبة التداول    7

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي تح ال الشم ا تداةل 1
 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف،  -
 ا سةق.طبالر ا راشفسر ةها ل 

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

تح ال   لةائد غار ا لشدار  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 وباشاشل قطش ار(

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 غار ا رترشث ر. GARCHآثشر  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
-Fama وااحدار

MacBeth.) 
رةتةةةةشبةلةةةةر حر ةةةةر ا تلةةةةشرالل  2

وا ةلةرةض ةا ةطة بةةةةشل(   ى 
 ا الشم

ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي
 ا سةق.ةاختالالل 

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف،  -
 طبالر ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  -  االقتصشد ا س ة ي
 .ةتةازا ا سةق

 االختاشر في لل ا رخشطر ة دم  -
 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -
 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

في سةق سادال اعسةاق  ا تداةل  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

تح ال   لةائد غار ا لشدار  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 وباشاشل قطش ار(

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 غار ا رترشث ر. GARCHآثشر  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
-Fama وااحدار

MacBeth.) 
ا ط ا ةا لرض ةا تةازا، - ا تح ال االقتصشدي ا جزئي رتشبلر تحر شل اعسلشر 3

 ةاختالالل ا سةق.

الرار اإلاتشج ةا ت ش اف،  -
 طبالر ا راشفسر ةها ل ا سةق.

 ةا ررشرسشل ا تجشرار.ا تسلار -

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا اشتج ا رح ي، ةا بطش ر، - ا تح ال االقتصشدي ا   ي
 ةا ت خم 

 االستهالك، ةاالستثرشر. -

 .ا ها ل ا قطش ي، ةا راشفسر

اإلافشق ا ح ةري، ا ساشسشل -
 .ا رش ار ةا اقدار

ا   ي ةا لرض ا   ي  ا ط ا-
 .ةتةازا االقتصشد ا قةري

 دم ا ترشل ا سةق ساشسشل رةاجهر -
Market Failure ؛ ر)  ر

ا رل ةرشل غار ا رترشث ر 
Asymmetry Information ،

 Agencyةر)  ر ا ة ش ر 
Problem 

 اعالرر ا اقدار ةأسلشر ا فشئدة.- اقتصشداشل اقةد ةباةك

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا تح ال ا قطش ي  القتصشد  - االقتصشد ا لربي ا سلةدي 
 ا سلةدي. 

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 ا   ي في االقتصشد ا سلةدي.

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 ا ها ل ةا ساشسشل.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2006ازرر -
 ا رتشحر(.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا ردخل ا اقدي  رازاا - ا ترةال ا دة ي
 .ا ردفة شل

ا ردخل ا  اازي وارةذج رشادل -
 The FM model (ف اراج –

ا ساشسشل االقتصشدار ا   ار -
 . رازاا ا ردفة شل

 .ا الشم ا اقدي ا دة ي-

 .أزرر ا رداةاار ا لش رار-

اعزرشل ا رش ار واالزرر ا رش ار -
، 1997في جاةا )رق آساش 

 رار ةاالزرر ا رش ار ا لش
 م(.2008

 The :ارةذج تةازا ا حشفلر-
Portfolio Balance Model. 

ارشذج االادرشج ا رش ي ا دة ي، ةارشذج -
 UIP ،CIP ،RIPتلشدل ا فشئدة 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  -  االقتصشد ا س ة ي
 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -
 .ا تأ د

 ا س ة ارالرار ا ربشراشل   -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -
 ا رش ار
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛ 
التي ال يغطيها المحتوى الحالي 

 للمقرر 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار
 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -
 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

اقتصشد قاشسي ةاقتصشد قاشسي 
 تطباقي

 افس ا رحتةى ا سشبق افس ا رحتةى ا سشبق

تح ال   لةائد غار ا لشدار  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 وباشاشل قطش ار(

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 غار ا رترشث ر. GARCHآثشر  -

 .ا رش ار اختبشر ارتبشط اعسةاق -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
-Fama وااحدار

MacBeth.) 
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مجهات ل األساسية واألنشطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات القتصاد برام لالمعيارية األساسية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-3-8

 .الخاضعة
 لممقررات المعيارية األساسية لبرام  القتصاد( تحميل الفجوات في المحتوى الدراسي 7جدول )تابع: 

 بالنسبة لمهام الجهات الخاضعة 
المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 

 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 األوراق الماليةشروط إدراج وتداول  1

أسةةةةاق ا رشل  ةاقعدراسةةةر  1
 ةأسةاق ا اقد

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

ل ترةاقرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال
 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-
 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-

 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-

 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي -
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  ا سشبقافس ا رحتةى 

تحليل للعوائ  غير العا ية  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 )بيانات قطاعية(

 اختبار التنبؤ بالعوائ . -
 GARCHنموذج  -
 غير المتماثلة. GARCHآثار  -
 اختبار ارتباط األسواق المالية. -
 اختبار نموذج تسعير األصول  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

احةةتةةاةةةةشجةةةةشل  ت)ةةةةةةةخةةاةة  2
 ا رستثرراا

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  ترةال -
 ةت  فر رأس ا رشل.

ةالرار ا ربشراشل، ةتةازا ا قرارال  -  االقتصشد ا س ة ي

 .ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  130 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد 2

 ا رشل أسةاق ةاقع دراسر 1
 ا اقد ةأسةاق 

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 اعةراق ا رش ار.أسشساشل رحشفل  -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 القتصشد  ا قطش يا تح ال  - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 افس ا رفردال ا سشبقر افس ا رفردال ا سشبقر

ا هاةةةش ةةةل ا ترةا اةةةر  تح اةةةل 2
   )ر شل

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار - ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ا رش ار.االستدارر  -

 ةتقاام ا جدةى دراسشل
 ا ر)رة شل

 ا جدةى"  ا سةق دراسر -

  ."ا سةقار

 .ا رش ار ا جدةى دراسر -

  .ا ربحار تقةام رلشاار -

 .ا حسشسار تح ال -

 

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 افس ا رفردال ا سشبقر افس ا رفردال ا سشبقر

 ر)ةةةةةةة الل ا الشمدراسةةةةةةةر  5
 القتصشد ا رش ي 

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. - -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

ا ل االقتصشد تشراخ ةه - ا سلةدي ا لربي االقتصشد
   ار.ا سلةدي ةا رس)رال ا 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي -

  ا سلةدي.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ةا ساشسشلا ها ل 

 .ةا تارار ا تخطاط -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .ا رش اراالبت شرال  -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اعسةاق ا رش ار.اختبشر ارتبشط  -

 Markovارةذج سالسل  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 Kalmanرر)ح  -

تح اةةةل ا لةةةشئةةةد ةا رخةةةشطر  6
  ا رتشحر ألدةال ا رش ار 

 مةتللا ا رسته ك س ةك الرار - ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 اعصةل.تسلار  -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ا رصرفي.تالام ا قطشع  -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم- ا دة ي ا ترةال

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-

 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

تحليل للعوائ  غير العا ية  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 )بيانات قطاعية(

 بالعوائ .اختبار التنبؤ  -
 GARCHنموذج  -
 غير المتماثلة. GARCHآثار  -
 اختبار ارتباط األسواق المالية. -

 اختبار نموذج تسعير األصول -

تح اةةل درجةةر ا لرق ا رةةش ي  7
 ةأدةال ا تغطار ا رتشحر 

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ا صرف اعجابي.سةق  -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم- ا دة ي ا ترةال 

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .اعصةلةا رخشطر ةتسلار 

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبار التنبؤ بالعوائ . -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 GARCHنموذج  -
 اختبار ارتباط األسواق المالية. -
اختبار نموذج تسعير األصول  -

 (.Fama-MacBeth )انح ار
 اختبار نموذج تسعير األصول -

GMM 
 Markovنموذج سالسل  -
 Kalmanمرشح  -

 النشر الفوري المنتظم للمعلومات 3
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

دراسةةةةر حسةةةةشسةةةةار أسةةةةلشر  1
 ا سةق ةرس)رال

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 االستدارر ا رش ار. -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

تحليل للعوائ  غير العا ية  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
 )بيانات قطاعية(

 اختبار التنبؤ بالعوائ . -
 GARCHنموذج  -
 غير المتماثلة. GARCHآثار  -
 اختبار ارتباط األسواق المالية. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اختبار نموذج تسعير األصول -

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق 5

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال أا)طر ا ةسشطر ةاقع تح ال 1
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ا سةق.ةاختالالل 

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا رش ار؛ االدةال اعسةاق -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي - ا سلةدي ا لربي االقتصشد
  ا سلةدي.

ا ط ا ا   ي ةا لرض تح ال  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  143 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

شئد ةا لا قارر ا حش ار ةا رستقب ار،  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

ا لر اةةةةر  ا ةةاةةتةةةةشئجتةحة ةاةةةةل  2
 ا رش ار عا)طر ا ةسشطر

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 القتصشد  ا قطش يا تح ال  - ا سلةدي ا لربي االقتصشد
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 بش لةائد.اختبار التنبؤ  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء 6

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال حجم ا سةقرحددال تح ال  1
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

 قرارال االستثرشر طةال اآلجل -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا ل االقتصشد ةه تشراخ - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

   ار.ةا رس)رال ا ا سلةدي 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي -
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ةتقاام ا جدةى دراسشل
 ا ر)رة شل

 ا جدةى"  ا سةق دراسر -
  ."ا سةقار

 .ا رش ار ا جدةى دراسر -

  .ا ربحار تقةام رلشاار -

 .ا حسشسار تح ال -

 ا ر)رة شل ةتقاام ا جدةى دراسشل

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .أسلشر ا فشئدةها ل  -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -
 Markovارةذج سالسل  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 Kalmanرر)ح  -

حجم رسةس تقةدار طبالر ة 3
 فياعرةال ا حرة ا رتةداة ر 

 ا سةق

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا رش ار.ا ر شربر  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 االقتصشد ا س ة ي

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 

 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اعسةاق ا رش اراقتصشداشل  

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة  9
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

  قرارالا رتشبلر ا رسةةةتررة  3
 ا سةق

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي - ا سلةدي ا لربي االقتصشد
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

 ا سةق ا رش ار.  اشصر  لف-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال 12
 .ا رافلر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تةحة ةاةةةةل رةتةغارال ا قارةةةةر 
 ا قام ا لشد ر ةا حدةد قاشسة

 ا قصةى ةا دااش  ألسلشر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 بش لةائد.اختبار التنبؤ  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

رراقبةةةر  ر اةةةشل ا سةةةةةةةةق  13
  رص حر ا لرالء

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ارالقتصةةةةشدادراسةةةةر ا حش ر  2
 ا لشرر

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 دم ا ترشل ا سةق ساشسشل رةاجهر -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ا قطشع ا رصرفي.تالام  -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار.  -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل
 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-

Portfolio Balance Model. 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-
 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 االقتصشد ا س ة ي

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 

 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 
3 

دراسةةةةةر حش ر أسةةةةةةاق ا اقد 
 ةا رشل ةا لقشرال ةغارهش.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ةا تارار ا تخطاط -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 إصدار ةتداةل أسهم.اعسةاق   -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 
 
 
4 

ا اةةشتج رلةةدالل ارة تح اةةل 
ةرلةةةةدالل  ةحجم رةحة يا ة

  ا ردخرال ارة

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 سةق ا صرف اعجابي. - .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 تطةار ا سةق ا رش ار. رحددال-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.

دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ار  8
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال
 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-

 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-

 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ا فشئدةها ل أسلشر  -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

تح ال حش ر ا سةةةةةةةةق ةتةقع  9
 أثر دخةل )ر شل جدادة.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال 

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 .ةا تارار ا تخطاط -

 ةتقاام ا جدةى دراسشل
 ا ر)رة شل

 ا جدةى"  ا سةق دراسر -

  ."ا سةقار

 .ا رش ار ا جدةى دراسر -

  .ا ربحار تقةام رلشاار -

 .ا حسشسار تح ال -

 ا ر)رة شل ةتقاام ا جدةى دراسشل

 االقتصشد ا س ة ي

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 

 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يفتح ال ا سةةةةةةاة ر ا رتشحر  10
 ا سةق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل
 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-

Portfolio Balance Model. 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-
 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  ا سشبقافس ا رحتةى 

تةةحةة ةةاةةةةل حةةةةش ةةةةر االدخةةةةشر  11
ةاالسةةةةةةتثرشر ةتحداد فر  

 ا تغطار.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ةتأثارهش   ى ا ساشسر ا اقدار -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  166 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 االستدارر ا رش ار. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 راالقتصشداتح ال اعة شع  14
   )ر ر. ةا صاش ار

 ةتقاام ا جدةى دراسشل
 ا ر)رة شل

 ا جدةى"  ا سةق دراسر -

  ."ا سةقار

 .ا رش ار ا جدةى دراسر -

  .ا ربحار تقةام رلشاار -

 .ا حسشسار تح ال -

 ا ر)رة شل ةتقاام ا جدةى دراسشل

دراسةةةةةشل ا تابس بأداء  إ داد 16
 ا )ر ر.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 محافظالإدارة  11

ا رتشبلر ا رسةةةتررة  قرارال  2
 ا سةق.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ا سةق.ةاختالالل 

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 

قطش شل ا سةةةةةةةق دراسةةةةةةر  3
ةا ةلةالقةةةةشل ا ةقةةةةشئرةةةةر باا 

 رس)رال ا قطش شل.

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل -

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 ا رس)رال ا   ار.تح ال  - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  ا رحتةى ا سشبقافس 

 القةشل أسةةةةةةةلشر  دراسةةةةةةةر 4
 اعةراق ا رش ار ة ةائدهش 

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ةا ررشرسشل ا تجشرار.ا تسلار -

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ا صرف اعجابي. سةق -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال
 .ا ردفة شل

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-
 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-
 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 االقتصشد ا س ة ي 

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 

 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي 

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال 5
 .ا رافلر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا لالقر باا اتجشهشل دراسر 
أسةةةةةةةلةةةشر اعةراق ا رةةةش اةةةر 

 ةرس)رال ا سةق

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ةت  فر رأس ا رشل.ترةال 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح 

دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ار  6
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ا تخطاط ةا تارار. -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 ا رش ار.اختبشر ارتبشط اعسةاق  -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

تح اةل ا باةشاشل ةا رل ةرشل  7
ا رش ار ةاالقتصةةةشدار ةآثرهش 
 ة ةى ا سةةةةةةةةق ةا رحةةةةشفل 

 االستثرشرار.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

ا   ي ةا لرض تح ال ا ط ا  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

تةحة ةاةةةةل رةتةغارال ا قارةةةةر  15
ا لةةةةشد ةةةةر  ةتحةةةداةةةةد ا قارةةةةر

ةا حةدةد ا قصةةةةةةةةى ةا دااش 
  ألسلشر

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

االستثرشر طةال اآلجل  قرارال -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -
اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

رراقبةةةر  ر اةةةشل ا سةةةةةةةةق  16
  رص حر ا لرالء

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ةا ررشرسشل ا تجشرار.ا تسلار -

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

 إدارة صناديق االستثمار 11

 االقتصةةةةشدار ا حش ر دراسةةةةر 1
 ا لشرر

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة
ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-

 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .االقتصشد ا سلةديا   ي في 

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ا تارار ةا تخطاط.-

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

دراسةةةةةر حش ر أسةةةةةةاق ا اقد  2
 ةا لقشرال ةغارهش.ةا رشل 

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال 

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا قطش يا تح ال -
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ا تارار ةا تخطاط.-

ةا رستقب ار، ةا لشئد ا قارر ا حش ار  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 ا اةةشتج ارة رلةةدالل تح اةةل 3
 ةرلةةةةدالل ةحجم ا ةرةحة ي

 ا ردخرال ارة

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

إ داد دراسشل ا جدةى  8
  ألة ار االستثرشرار

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ا رش ار.االستدارر  -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ا تارار ةا تخطاط.-

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

 ا سةق ا رش ار.  اشصر  لف-

 

 ةتقاام ا جدةى دراسشل
 ا ر)رة شل

 ا جدةى"  ا سةق دراسر -
  ."ا سةقار

 .ا رش ار ا جدةى دراسر -

  .ا ربحار تقةام رلشاار -

 .ا حسشسار تح ال -

 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ا فشئدةها ل أسلشر  -

 .االبت شرال ا رش ار -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

اسةةةةتراتاجاشل إدارة ة ةةةةع  10
رةةةةخةةةةشطةةةةر ا ةةةةرةةةةحةةةةشفةةةةل 

 االستثرشرار

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

ةا رستقب ار، ةا لشئد ا قارر ا حش ار  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال 11
 .ا رافلر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تصةةةةةةةةةرةةةاةةةم ا ةةةرةةةحةةةفةةةلةةةةر 
االسةةةةةةتثرشرار ةفقش عسةةةةةةس 

 االستثرشر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

اجراء دراسةةةةةةةشل  قطش شل  12
ا سةةةةةةةةق ةا لالقةشل ا قشئرر 

 باا رس)رال ا قطش شل.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

13 
 

إجراء دراسةةةةةةةةشل  لالقةةشل 
أسةةةةةةةلةةةشر اعةراق ا رةةةش اةةةر 

 ة ةائدهش

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 ا س ة ياالقتصشد 

 

ا قرارال ةالرار ا ربشراشل،  - 

 .ةتةازا ا سةق

االختاشر في لل ا رخشطر ة دم   -

 .ا تأ د

 الرار ا ربشراشل ا س ة ار  -

  ا رل ةرشل ةا تل م  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تطباقشل س ة ار في رجشل ا قرارال  -

 ا رش ار

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 بش لةائد.اختبشر ا تابس  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد  

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .االقتصشد ا سلةديا   ي في 

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ا تارار ةا تخطاط.-

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-
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دراسةةةةر ا لالقر باا أسةةةةلشر 
اعةراق ا رش ار ةرس)ةةةةرال 

 ا سةق

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ةتأثارهش   ى ا ساشسر ا اقدار -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ةا رستقب ار، ةا لشئد ا قارر ا حش ار  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  ا رش ياالقتصشد ا قاشسي 

 GARCHارةذج  -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال 15

  ا ت خمة
ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ار 
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار.

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا رش ار.ا ر شربر  -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-

 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد 

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  ا رش اراقتصشداشل اعسةاق 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا سشبقا رحتةى افس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

 ةا رل ةرشلتح اةل ا باةشاشل  16
ا رش ار ةاالقتصةةةشدار ةآثرهش 
 ة ةى ا سةةةةةةةةق ةا رحةةةةشفل 

 االستثرشرار.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تجشرار.ا تسلار ةا ررشرسشل -

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  195 

 
 
 

 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا اقدار ةتأثارهش   ى ا ساشسر -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال 

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 بش لةائد.اختبشر ا تابس  -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

تةحة ةاةةةةل رةتةغارال ا قارةةةةر  18
ةتحةةةداةةةةد ا قارةةةةر ا لةةةةشد ةةةةر 
ةا حةدةد ا قصةةةةةةةةى ةا دااش 

  ألسلشر

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 استشارات االستثمار 12

دراسةةةةةةةةةر ا حةةةش ةةةر ا لةةةشرةةةر  1
  القتصشد 

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 االقتصشدي.ا ا)شط 

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

حش ر أسةةةةةةاق ا اقد  دراسةةةةةر 2
 ةا رشل ةا لقشرال ةغارهش.

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال
 .ا رافلر

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 الرطب ةا ت ش اف، اإلاتشج الرار -
 .ا سةق ةها ل ا راشفسر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -

االستثرشر طةال اآلجل  قرارال -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 ا اةةشتج ارة رلةةدالل تح اةةل 3
 ةرلةةةةدالل ةحجم ا ةرةحة ي

 ا ردخرال ارة

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 اعجابي.سةق ا صرف  -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

م ةاال شسشتهش وا ساة ر 2002ازرر -

 ا رتشحر(.

دراسةةةةةةةةةةر ا ةةةرةةةس)ةةةةةةةةةرال  7
 االقتصشدار ا لشرر

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 ا ترةال.رخشطر  -
 االستدارر ا رش ار. -

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد 
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 ةتللام ا رسته ك س ةك الرار- ا جزئي االقتصشدي ا تح ال 8
 .ا رافلر

 ا تسلار ةا ررشرسشل ا تجشرار.-

 تسلار اعصةل. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

دراسةةةةةةةةةةر تةةطةةةر ا لرض 
ةا ةةةطةةة ةةةةا  ةةة ةةةرةةةاةةةتةةةجةةةةشل 

 ةا خدرشل 

، ةا تةازا ةا لرض ا ط ا-
 ةاختالالل ا سةق.

 .ا سةق ةها ل ا راشفسر طبالر -

قرارال االستثرشر طةال اآلجل  -
 ترةال ةت  فر رأس ا رشل.

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

تح ال ا تقشرار االقتصةةةةةشدار  9
 ا رسرار.ا رسرار ة)به 

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -
Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 سةق ا صرف اعجابي. - .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

دراسةةةةر ا رس)ةةةةرال ا رش ار  10
ةاالقةتصةةةةةةةةةةشداةةةةر ا رح اةةةةر 

 ةا لش رار.

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

  رازاا ا اقدي ا ردخل- ا دة ي ا ترةال 

 .ا ردفة شل

 – رشادل ارةذجو ا  اازي ا ردخل-

 The FM model (ف اراج

 ا   ار االقتصشدار ا ساشسشل-
 .ا ردفة شل  رازاا

 .ا دة ي ا اقدي ا الشم-

 .ا لش رار ا رداةاار أزرر-

 ا رش ار االزررو ا رش ار اعزرشل-

 ،1991 آساش )رق جاةا في

 (.م2002 ا لش رار ا رش ار ةاالزرر

 The :ا حشفلر تةازا ارةذج-
Portfolio Balance Model. 

 ةارشذج ا دة ي، ا رش ي االادرشج ارشذج-
 UIP، CIP، RIP ا فشئدة تلشدل

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

تح ال ا ط ا ا   ي ةا لرض  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  لف ا سةق ا رش ار. اشصر -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

ا قارر ا حش ار ةا رستقب ار، ةا لشئد  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

اعسةاق  ا تداةل في سةق سادال  -

 .ا داا

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

ةتح ال اإلحصشءال دراسةر  11
 ا رتشحر.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

ارةذج تسلار اعصةل اختبشر  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

إ داد دراسةةةةةشل ا تابس بأداء  16
 اعا)طر االقتصشدار.

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 طبالر ا باشاشل ا رش ار. -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -
 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

تح ال رتغارال االقتصةةشدار  19
ةأثةةرهةةةةش  ةة ةةى ا ةةهةةاةةةةش ةةةةل 

 ا ترةا ار

، ا بطش رةي، رح ا  ا اشتج- ا   ي االقتصشدي ا تح ال

  ا ت خمة

 . االستثرشر، ةاالستهالك-

 .ةا راشفسر ا قطش ي، ا ها ل

 ا ساشسشل ا ح ةري، اإلافشق-

 .ةا اقدار ا رش ار

 ا   ي ةا لرض ا   ي ا ط ا-

 .ا قةري االقتصشد ةتةازا

ساشسشل رةاجهر  دم ا ترشل ا سةق -

Market Failureا رل ةرشل ر)  ر ؛ 

 Asymmetry ا رترشث ر غار
Information، ا ة ش ر ةر)  ر 

Agency Problem 

 .ا فشئدة ةأسلشر ا اقدار اعالرر- ةباةك اقةد اقتصشداشل

 ا ةسشطر ا ترةا ار. -

ا ساشسر ا اقدار ةتأثارهش   ى -
 ا ا)شط االقتصشدي.

 سةق ا صرف اعجابي. -
 تالام ا قطشع ا رصرفي. -
 ر)  ر ا رل ةرشل غار ا رترشث ر.   -
 أسشساشل رحشفل اعةراق ا رش ار. -
 ا ر شربر ا رش ار. -
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

اعسةاق ا رش ار؛ االدةال -
 ةاآل اشل.

 رخشطر ا ترةال. -
 االستدارر ا رش ار. -

 تح ال ا رس)رال ا   ار. - ا سلةدي ا لربي االقتصشد

 القتصشد  ا تح ال ا قطش ي-
  ا سلةدي.

ا ط ا ا   ي ةا لرض تح ال  -
 .ا   ي في االقتصشد ا سلةدي

ا رصشرف ةاعسةاق ا رش ار    -
 .ا ها ل ةا ساشسشل

 ةا بطش ر ا لرل سةق -

 .ةا تارار ا تخطاط -

 رحددال تطةار ا سةق ا رش ار.-

  اشصر  لف ا سةق ا رش ار.-

 

شئد ةا لا قارر ا حش ار ةا رستقب ار،  -  اقتصشداشل اعسةاق ا رش ار 

 .ةا رخشطر ةتسلار اعصةل

 .ها ل أسلشر ا فشئدة -

 .االبت شرال ا رش ار -

 .سةق سادال ا داا  أسةاق  ا تداةل -

 اعسةاق  إصدار ةتداةل أسهم. -

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق
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المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص االقتصاد مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 ا باشاشل ا رش ار.طبالر  -  االقتصشد ا قاشسي ا رش ي

 اختبشر ا تابس بش لةائد. -

 GARCHارةذج  -

 اختبشر ارتبشط اعسةاق ا رش ار. -

اختبشر ارةذج تسلار اعصةل  -

 (.Fama-MacBeth وااحدار

 اختبشر ارةذج تسلار اعصةل -
GMM 

 Markovارةذج سالسل  -

 Kalmanرر)ح  -

شرار ا ةةدراسةةةةةةةةشل إ ةةداد تقةة 
  ةاالست)شرال

 يقاشس ةاقتصشد قاشسي اقتصشد
 تطباقي

 ا رحتةى ا سشبقافس  افس ا رحتةى ا سشبق

 ( بالممحق 2راجع جدول ) المفردات( الحالية لممقرريعتمد تحميل الفجوات عمى المحتوى ) (8)
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  القانون برام  :4-4
 تطبيق المنهجية التي تم ذكرها أعاله على السبعة مقررات التي تم إختيارها. تمسي لقانون؛ستعراض الفجوات في مفر ات مقررات تخصص اإل

 
 هيئةل األســاســية واألنشــطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات القانون برام لالمعيارية األســاســية  ممقرراتل الحالية المفردات :4-4-0

 .المالية السوق
  (1واألنشطة بالعمو  األول نفس ترقيمها الوار  بالملحق ج ول رقم )في الج ول التالي يتبع ترقيم المهام 

 
 قانون( تحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات المعيارية األساسية لبرام  ال2)جدول 

 بالنسبة لمهام الهيئة
المفردات الحالية للمقرر المرتبطة بمهام  قانونمقررات تخصص ال مهام الهيئة 

 الهيئة 

 

المفردات ذات العالقة بمهام 
الهيئة؛ التي ال يغطيها المحتوى 

 الحالي للمقرر 

 إصدار اللوائح التنظيمية 1

1  
دراسر اعسس ا تالارار 

   )ر شل

 

 الشم ا )ر شل

 
 

 
 .طبالر ا )ر ر ةأاةا هش-

  أح شم  قد ا )ر ر-

 اعر شا  ا )  ار  لقد ا )ر ر. -

- 
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اعر شا ا رة ة ار ا لشرر  -
 .ةا خشصر  لقد ا )ر ر

 .ا )خصار ا رلاةار   )ر ر ةاتشئجهش-

و )ر ر     تأساس )ر شل اعرةال-
  ا رسشهرر (

  .ا ررح ر ا ترهادار -
 إجراءال ا تأساس. -
 ررح ر اال تتشا في رأس ا رشل -

 ا ررح ر ا ختشرار  -         

قاد ا )ر ر في ا سجل -       
 .ا تجشري

 .اال الا  ا ا )ر ر-  

ا ص ةك ا رش ار ا تي تصدرهش )ر ر -
 ا رسشهرر

 )عسهم و أسهم  شدار, أسهم ررتشزةا-        

 ا سادال .-        

 .ص ةك ا ترةال-       

  ا)شط )ر ر ا رسشهرر-
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 .رج س اإلدارة -

 .ا جرلاشل ا لشرر -     

 . جار ا رراجلر -     

 .رراجع ا حسشبشل -

  ا )ر ررش ار -

اح شم تلدال رأس  -
 .ا رشل

تةزاع اعربش   -
 .ةا خسشئر

اشطشل تاالح -
 .ا قشاةاار ةاالتفشقار

 

 .تحةل )ر ر ا رسشهرر-

  ااق شء )ر ر ا رسشهرر-

 أسبشا االاق شء ا لشرر -
 أسبشا االاق شء ا خشصر -

 .تصفار ا )ر ر -

 .إفالس ا )ر ر -
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  ا )ر شل ا قشب ر-

 .ا قشب را رفهةم ا قشاةاي   )ر شل  -

 .أ) شل ا )ر شل ا قشب ر ةا تزارشتهش  -

  )ر ر ا رسشهرر ذال ا )خ  ا ةاحد-

 .أح شم ا تأساس -

 .إدارة ا )ر ر ةا تزارشتهش  -

ا لقةبشل ةا جزاءال ا رترتبر   ى رخش فر -
 )ر ر ا رسشهرر عح شم الشم ا )ر شل.

   

 

 

 قةاااا ا سةق ا رش ار

 

 

 

 

 

 

 

ا قشاةاار ا خشصر  ا قةا د طبالر ةرصشدر-
 بش سةق ا رشل 

 .الشم ا سةق ا رش ار-       

 .ا  ةائح ا تافاذار  الشم ا سةق ا رش ار-      

اعةراق ةاعدةال ا رش ار ا خش لر عح شم -
  ا سةق ا رش ار

 .اعسهم-

 .ا سادال-

 .رىخص ةك ا ترةال اع-

- 
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 .)هشدال االستثرشر-

ةا طر  ا قشاةاي أاةاع ةتالارشل اإلصدار -
  ةاإلدراج   ةرقر ةاعداة ا رش ار

 .أح شم  شرر-

 .ا طر  ا لشم-

 .ا طر  ا خش -

 .قةا د ة)رةط ا تسجال ةاإلدراج-

ا تالام ا قشاةاي  هائر اإل)راف   ى ا سةق -
 .ا رش ار, ةاختصشصشتهش ةس طشتهش

ا رخش فشل ا خشصر بتداةل اعةراق -
ا سةق ةاعدةال ا رش ار ةإدراجهش في 

  ا رش ار

 .ا قةا د ا قشاةاار ا رالرر  إلفصش -

ا قةا د ا قشاةاار ا رالرر   سةق ا رش ار -
 .ةا تلشرالل ا تي تتم فاهش

ا قةا د ا قشاةاار ا تي تح م س ة اشل -
 .ا سةق

 .ا لقةبشل ةاعح شم ا جزائار   رخش فشل-
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   االختصش  بالر ا راشز شل ا اش)ئر -
 .ا رش ار ةتالارشتهش ا تلشرالل ا سةق 

 
 
 
 

 إصدار القرارات التنظيمية 2

1 
 
 

إ ةةداد ا  ةائح ا تافاةةذاةةر  
  هائةةر ةتحةةداةةث ا  ةائح 
 ا تالارار ةإ داد ا ةثشئق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربشدئ ا قشاةا

 
 

 

 .لراف ا قش دة ا قشاةاار ةخصشئصهشت-

   أاةاع ا ت)رالشل-

 .ا ت)راع ا لشدي-

 .ا فر ي أة ا الئحيا ت)راع -

 .رراحل إصدار ا قةاااا-

 .رراحل تلدال ا قةاااا ةا غشسهش-

  رصشدر ا قش دة ا قشاةاار-

 .ا ت)راع-

 .ا لرف-

 .ا ق شء-

 .ا فقه-

- 
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 صاشغر ا قش دة ا قشاةاار  -

 .ا قش دة ا قشاةاار اآلررة-

 .ا قش دة ا قشاةاار ا ر ر ر-

 تطباق ا قش دة ا قشاةاار-

ا قشاةاار را حاث  تطباق ا قش دة-

 .ا ر شا

تطباق ا قش دة ا قشاةاار را حاث -

 .ا زرشا

 .تفسار ا قةا د ا قشاةاار-

 - افس ا رحتةى ا سشبق قشاةا ا )ر شل 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

دراسر الشم ا سةق  2
ة ةائحر  ا رش ار

 ا تافاذار

ةرصشدر ا قةا د ا قشاةاار ا خشصر طبالر  - قةاااا ا سةق ا رش ار

  بش سةق ا رش ار

 .الشم ا سةق ا رش ار-   

 .ا  ةائح ا تافاذار  الشم ا سةق ا رش ار-     

- 
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اعةراق ةاعدةال ا رش ار ا خش لر عح شم  -

  ا سةق ا رش ار

 .اعسهم-        

 .ا سادال-      

 .رىخص ةك ا ترةال اع-      

ار ةا طر  ا قشاةاي أاةاع ةتالارشل اإلصد-

  ةاإلدراج   ةرقر ةاعداة ا رش ار

 .أح شم  شرر-       

 .ا طر  ا لشم-       

 .ا طر  ا خش -        

 .قةا د ة)رةط ا تسجال ةاإلدراج-       

ا تالام ا قشاةاي  هائر اإل)راف   ى ا سةق -

 .ا رش ار, ةاختصشصشتهش ةس طشتهش

اعةراق ةاعدةال ا رخش فشل ا خشصر بتداةل -

  ا رش ار ةإدراجهش في ا سةق ا رش ار

 .ا قةا د ا قشاةاار ا رالرر  إلفصش -       
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ا قةا د ا قشاةاار ا رالرر   سةق ا رش ار -       

 .ةا تلشرالل ا تي تتم فاهش

ا قةا د ا قشاةاار ا تي تح م س ة اشل -        

 .ا سةق

 ا لقةبشل ةاعح شم ا جزائار-        

 .  رخش فشل

االختصش  بالر ا راشز شل ا اش)ئر  ا -

 .تلشرالل ا سةق ا رش ار ةتالارشتهش

 

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية 3

 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 2-3تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس(          3-1 

ت قي ط بةةةشل اإل تتةةةشا  1
ا لشم ةدراسةةةر إسةةةتافشء 

 ا جةااا ا تالارار

 ربشدئ ا قشاةا

 

 - افس ا رحتةى ا سشبق

 - افس ا رحتةى ا سشبق قشاةا ا )ر شل

ا لقةد ا تجشرار ة ر اشل 
 ا باةك

 .اعح شم ةا قةا د ا لشرر  لقد ا باع-

 .اعح شم ةا قةا د ا لشرر  لقد ا سرسرة-

- 
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 لقد ا ة ش ر   قشاةاار اعح شم ةا قةا د ا -

  بش لرة ر

ا تفرقر باا  قد ا لرة ر ةا لقةد -       

 .اعخرى

ا تزارشل ة رشاشل اعطراف في  قد -       

  .ا ة ش ر بش لرة ر

اعح شم ةا قةا د ا قشاةاار  لد ا ة ش ر -

  ا تجشرار

أةجه االختالف باا  قد ا ة ش ر -       

 .ا تجشرار ةا لقةد اعخرى

 ر ا تزارشل اعطراف في  قد ا ة ش-      

 .ا تجشرار

  .)رةط ررشرسر  قد ا ة ش ر ا تجشرار-     

اعح شم ةا قةا د ا لشرر  لقد االرتاشز -

 .ا تجشري

تةة ةةقةةي طةة ةةبةةةةشل طةةر   2
اعةراق ا رش ار ةدراسر 
اسةةةةةةةتةاةفةةةةشء ا جةااةةةةا 

 ا تالارار

 افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 

- 
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 تنظيم زيادة رأس المال 3-3 

 زاشدة رأس ت قي ط بشل 1
ا رةةشل را حاةةث رةةدى 
ا تزارهش بالشم ا سةةةةةةق 

 ةا  ةائح ا تافاذار

 - افس ا رحتةى ا سشبق الشم ا )ر شل

 افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 

 

أسهم حقةق اعة ةار  ةا فرق   -
باا أسهم حقةق اعة ةار ةحقةق 

اعة ةار, ةا طبالر ا قشاةاار 
ةباشا حقةق  حقةق اعة ةار,  

ةا تزارشل صشحا حق اعة ةار, 
ة افار ررشرسر حقةق اعة ةار 

في اال تتشا في أسهم زاشدة رأس 
 ا رشل.

أا شً رسأ ر ت ةاا  ا جرلار -

ا خشصر بحر ر اعسهم ا ررتشزة 

ة ذ ك ا جرلار ا خشصر بش دائااا 

 أي حر ر ا سادال. 

دةر رتلهد ا تغطار ةرسسة اته -
 .ةةاجبشته

 تنظيم اتفاقيات مبادلة األسهم 4

ت قي ط بةةةشل إتفةةةشقاةةةةر  1
 ربشد ر اعسهم

ا طبالر ا قشاةاار التفشقار ربشد ر - افس ا رحتةى ا سشبق الشم ا )ر شل

 اعسهم.
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 همإتفشقار ربشد ر اعس ا تفرقر باا-

 .ةباا ا لقةد ا ر)شبهر

   . ا تزارشل اعطراف-

 - ا سشبقافس ا رحتةى  قةاااا ا سةق ا رش ار

ا لقةد ا تجشرار ة ر اشل 
 ا باةك

 - افس ا رحتةى ا سشبق

 تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار 5

ت قي ط بةةشل تةةأسةةةةةةةاس  1
صةةةةةةادةق االسةةةةةةتثرشر 
ةدراسةةةةةةةةةر اسةةةةةةةتافةةةشء 

 ا جةااا ا قشاةاار

ةاجبشل ةا تزارشل ردار - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
  اإلستثرشري. ا صادةق

 رسسة ار ردار ا صادةق
 اإلستثرشري.

 الرقابة على صناديق االستثمار 6

دراسر ا الشم  1

اعسشسي 

   صادةق 

ةاجبشل ةا تزارشل ردار - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
  اإلستثرشري. ا صادةق

 رسسة ار ردار ا صادةق
 اإلستثرشري.

رتةةةةشبلةةةةر االفصةةةةةةةةةةش   2
 ا رسترر   صادةق

 - افس ا رحتةى ا سشبق ا سةق ا رش ارقةاااا 

رتةةةةشبلةةةةر رةةةةدى ا تزام  3
ا صادةق بالشم ا سةق 

 ةا  ةائح ا تافاذار

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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 تنظيم ومراقبة التداول  7

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار ت قي ا ) شةي 1

 - افس ا رحتةى ا سشبق ا رش ارقةاااا ا سةق  تحري أي رخش فشل 2

 تنظيم ومراقبة التداول 8

فح  حصةةةةةة   بشر  1
ا ةةرسةةةةةةةةةةشهةةرةةاةةا فةةي 

 ا )ر شل

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

رراقبةةر تلةةشرالل  بةةشر  2
 ا رسشهراا

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

فةةةحةةة  ةرةةةراجةةةلةةةةر  3
 ر اشل ا باع ةا )ةةةراء 

 ا رسشهراا  بشر 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

تقصي أسبشا ا لر اشل  4
ةرةةةةدى اسةةةةةةةةةةتةةةخةةةةدام 

 رل ةرشل داخ ار

طبالر ا رل ةرشل ا رحلةر - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
 .اسغال هش

اطشق حلر االستغالل را حاث -
  .اع)خش  ةاع رشل

جزاء رخش فر حلر استغالل -
 .ا رل ةرشل

رةةةراقةةةبةةةةر ةتةةةحةةة ةةةاةةةةل  5
اإلفصةةةةةةةش  ا رسةةةةةةةترر 

   )ر شل

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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دراسةةةةةةةةر قةا ةةد هائةةر  6
ا سةةةق ا رش ار  ر شفحر 
غسةةةل اعرةال ةترةال 

   اإلرهشا

 تلراف جرارر غسل اعرةال .- افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 اعرةال .طرق ر شفحر غسل -

 ا لقةبشل ةا جزاءال ا رطبقر .-

 

 تطوير ورقابة حوكمة الشركات  9

دراسةةةةةةةةر رةةدي تلةةشرض  1
 ا رصش ح في ا را)أة

 رفهةم ردى تلشرض ا رصش ح.- افس ا رحتةى ا سشبق الشم ا )ر شل

 رفهةم ردى تلشرض ا رصش ح.- افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

تةلةراةف ا ةةرسةةةةةةةةةةشهةةراا  2
 بحقةقهم في ا )ر شل

 - افس ا رحتةى ا سشبق الشم ا )ر شل

تلراف حقةق اعة ةار  - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
   رسشهراا ة افار ررشرستهش . 

ا ةةةتةةةلةةةراةةةف بةةةرةةةفةةةردال  3
ا ةحةة رةةةةر ةدةرهةةةةش في 
حرشار ا رسةةةةتثرراا  رثل 
استقالل ا رراجع، ا رقشبر 
ا داخ ار،  جار ا رراجلر, 

  جار ا ر شف ل

 رفهةم ا حة رر ةباشا أهدافهش.- افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
ا تفرقر باا رص حر ا )ر ر -

  .ةرص حر ا رسشهراا

حرشار ا رسشهراا ال سارش أق ار -
 .ا رسشهراا

رتةةةةشبلةةةةر ةتح اةةةةل  ةائح  4
 ا حة رر في ا )ر شل

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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تحداد ردى اتسةةةةشق  ةائح  5
ا حة رر بش )ةةةةةةر شل رع 
الئحر ا حة رر ا صةةةشدرة 

  ا ا هائر

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

ا تحقق را صةةةةحر االقشد  6
 ا جرلاشل ا لشرر

 - افس ا رحتةى ا سشبق الشم ا )ر شل

 متابعة المخافات والشكاوى 11

دراسر ا بالغشل  1
ةا ) شةى را ا اشحار 

 ا الشرار 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

تحداد ر رةا ا رخش فر  2

 أة ا ) ةى 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق  ا رش ار تحداد ا رةاد ا الشرار  3

ر ا راشسبتحداد ا لقةبشل  4
 لدم اال تزام بالشم 

 ا سةق ة ةائحر

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق  ا رش ار

 تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم 11

دراسر ط بشل اع)خش   1
 ا ررخ   هم

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار راح ا تراخا   2

ا تفتاش   ى ر شتا  3
 اع)خش  ا ررخ   هم 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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تحداد ردى استررارار  4
 اع)خش  ا ررخ   هم

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 
 
 

 
مجهات ل األســاسـية واألنشــطة المهام لخدمة الالزم المحتوى في والفجوات القانون برام لالمعيارية األســاســية  ممقرراتل الحالية المفردات: 4-4-8

 .الخاضعة
 
 

 قانونمعيارية األساسية لبرام  ال( تحميل الفجوات في المحتوى الدراسي لممقررات ال2جدول )تابع: 
 بالنسبة لمهام الجهات الخاضعة 

المفردات الحالية للمقرر  مقررات تخصص القانون مهام الهيئة 
 المرتبطة بمهام الهيئة 

 

 المفردات ذات العالقة بمهام الهيئة؛
 ر للمقر المحتوى الحالي يغطيها ال التي

 شروط إدراج وتداول األوراق المالية 1

تح ال )رةط ةقةا د  1
اإلدراج ا حش ار ةإر شاار 

 تطةارهش

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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راقبر اال تزام ب)رةط ر 2
 ةقةا د اإلدراج 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني 4

تحداد ا بدائل ا رر ار  1

   لقةبشل ا تأدباار

 

تحداد ا بدائل ا رر ار   لقةبشل - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 ا تأدباار

 

 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار اختاشر ا لقةبشل ا تأدباار  2

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق 5

تحداد رتط بشل ا لرل في  1

 أا)طر ا ةسشطر ا رش ار

تحداد رتط بشل ا لرل في أا)طر - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
 .ا ةسشطر ا رش ار

رراجلر ا )رةط ةا قاةد  2

ا رفرة ر   ى )ر شل 

 ا ةسشطر 

رراجلر ا )رةط ةا قاةد ا رفرة ر - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
  .  ى )ر شل ا ةسشطر

 الفصل في منازعات األوراق المالية 7

ا دراسر ا قشاةاار   حشالل  1
 رحل ا ازاع 

 - ا سشبقافس ا رحتةى  قةاااا ا سةق ا رش ار

تةثاق  رل ا  جار في  2
  ل ا راشز شل

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
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إصدار قرارال ا تلةاض  3
 ةا لقةبشل

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 

 

 

 

 إيداع األوراق المالية 8

دراسر اعالرر ةا قةاااا  1
ةقةا د ا )رالر ةا فقه 

 ذال ا ص ر

دراسر اعالرر ةا قةاااا ةقةا د - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
 .ا )رالر ةا فقه ذال ا ص ر

2  
 ةائح ةالشم اقل ر  ار 

 اعةراق 

  . ةائح ةالشم اقل ر  ار اعةراق- افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 محافظالإدارة  11

دراسر ةتح ال اعالرر  1
 ةا قةاااا ذال ا ص ر 

دراسر ةتح ال اعالرر ةا قةاااا ذال - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
 .ا ص ر

ة ع ا  ةائح ا راشسبر  2
 تسهال  ر اشل ا رقشبر 

 ا داخ ار ةا خشرجار

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 االستثمارإدارة صناديق  11

دراسر ةتح ال اعالرر  1
 ةا قةاااا ذال ا ص ر 

 

دراسر ةتح ال اعالرر ةا قةاااا  - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
 ذال ا ص ر .
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إصدار ا الشم اعسشسي  2
   صادةق  

شداق إصدار ا الشم اعسشسي   صا - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار
  اإلستثرشرار.

 

 

 استشارات االستثمار 12

 دراسر  ةائح ا سةق ا رش ار  1
 

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

راسر قةا د ا س ةك د 2
 ا رهاي

 - افس ا رحتةى ا سشبق قةاااا ا سةق ا رش ار

 ( بالممحق 9لممقرر راجع جدول ) المفردات( الحاليةيعتمد تحميل الفجوات عمى المحتوى ) (0)
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 رابعاا: ممخص ونتائ  التقرير   
 ممخص تحميل الفجوات في تخصص المالية

الكبيرة  رغم أهميتهبجامعات المملكة، لمالية برامج اعلم المالية السلوكي في جميع غياب مقرر  -
وخاصة لمهام وانشطة الهيئة والجهات الخاضعة لها بع  ظهور ع   من األزمات المالية 

 .2119-2118المالية العالمية  األزمة

يالحظ غياب مقررات هامة لتخصص المالية في كثير من الجامعات تحت ال راسة. هذه الموا   -
ة، التمويل واإلستثمار العقاري، والتمويل تشمل المشتقات المالية، إ ارة المخاطر المالي

 اإلسالمي.

 هيالحظ ان مقرر األسواق والمؤسسات المالية )مقرر محوري لموضوع ال راسة( يغلب علي -
 مفر ات المؤسسات المالية وليس السواق المالية في الجامعات السعو ية تحت ال راسة. 

 

  المالية:الج ول أ ناه يلخص مجمل الفجوات في مقررات تخصص 

 المقرر الفجوات
 .التخطيط والتنبؤ المالي 
 .تحليل اإلئتمان 
 .تحليل مخاطر السيولة 
 .تحليل المالءة 
 .إعا ة هيكل التمويل 
 .إ ارة هيكل نضج ال ين 
 .مشكلة الوكالة ومخاطر اإلفالس 

 مالية الشركات
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 المقرر الفجوات
 .مشكلة الوكالة وتوزيعات األرباح 
 .مشكلة الوكالة واألوراق المالية القابلة للتحويل 
 .تحليل حاالت اإلن ماج واإلستحواذ 

 اسواق المال المحلية 
 المحلية ق الماليةاسو ألمح  ات تطوير ا. 
 المحلية ق الماليةاسو ألعناصر ضعف ا. 
 .كتشاف السعر  تشكيل وا 
 .أسواق الصرف األجنبي 
 .أثر السياسات النق ية على األسواق المالية العالمية 
  العالميةالمحلية و  راسة اإلرتباط بين األسواق المالية. 
 .أسواق الصكوك اإلسالمية 
 .أسواق الرهن العقاري 
 .هيكلة مؤسسات الوساطة 
 .مهام الوسيط في سوق األوراق المالية 
 .فشل السوق 
 .صانع السوق 
 .أنواع اوامر البيع والشراء 
 قوانين السوق المالية المحلية 

الماليةاألسواق والمؤسسات   

 .مؤشرات األسواق المالية 
  .اليات بناء المؤشرات 
 .صنا يق المؤشرات 
  .هيكلية صناعة إ ارة االصول المالية 
 .الفرق بين الصنا يق اإلستثمارية المفتوحة والمغلقة 
 .أه اف محافظ الشركات اإلستثمارية 

المحفظة المالية وتحميل 
 اإلستثمار
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 المقرر الفجوات
 .اليات تسعير األوراق المالية 
 .تح ي  سعر التوازن 
  المعلومات.مشكلة ع م تماثل 
 .صنا يق التحوط 
 .القوانين التي تنظم الصنا يق اإلستثمارية 
 .تنويع المحفظة من األسواق ال ولية 
 .إستراتيجيات اإلستثمار في الصنا يق 
 .اإلستثمار اإليجابي 
 .اإلستثمار السلبي 
 .صنا يق المؤشرات المحلية وال ولية 
  .صنا يق الت اول المت اولةETFs 
 صنا يق التحوط. 
 األصول.  قيمة قياس صافيNAV 
  الفرق بين صافي قيمة األصول والسعر السوقي للصنا يق

 المشتركة المغلقة.
 قياس أ اء المحفظة المالية (Treynor) 

 (Sharp) قياس أ اء المحفظة المالية
 قياس أ اء المحفظة المالية (Jensen 
 .حوكمة إ ارة الصنا يق اإلستثمارية 
  التبا التSwaps .وتقييم أسعارها 
 التغطية والمضاربة بإستخ ام المشتقات المالية. 
  سهم.ات شراء األخيار 
 المحفظة. في المالية المشتقات إستخ ام 

 المشتقات المالية

 النمذجة المالية كامال
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 المقرر الفجوات
 العقاري صنا يق اإلستثمار ا اء قياس. 
  مؤشرNPI   .العقاري 
 العقاري التجاري.  بالرهن الم عومة المالية األوراقCMB 
 .تقييم الصنا يق اإلستثمار العقاري في سوق األسهم 
 .اإلستثمار العقاري ال ولي 
 .تسعير مؤشر إتفاقيات المبا لة 
 .تقييم المشتقات 
 وقيمة العقار.  مفهوم الخيار الحقيقيReal Option 

 التمويل واإلستثمار العقاري

المخاطر الماليةإدارة  كامالا   
 .اليات تسعير المنتجات المالية اإلسالمية 
 اإلسالمية المالية المؤسسات في السيولة وا  ارة مخاطر 
 حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية 

 التمويل اإلسالمي

 المالية السموكية كامالا 
وعليه يجب النظر في المحتوى الكامل للمقررات السابقة عن  اع ا  إطار استرشا ي لتطوير برامج 

 تخ م مهام وأنشطة هيئة سوف المال والجهات الخاضعة لها. 

 :ممخص تحميل الفجوات في تخصص المحاسبة

ل إلى النتائج يمكن التوصأواًل: بناء على ال راسة التحليلية لمهام الهيئة وعالقتها بالمقررات األساسية، 
 التالية:

تحليل التقارير المالية، والمراجعة، والرقابة والمراجعة مقررات ذات عالقة كبيرة بمهام  تع  مقررات -1
 إص ار القرارات واللوائح التنظيمية.

يوج  ع   من المقررات المحاسبية ذات العالقة المباشرة والقوية بمهام تنظيم طرح وت اول األوراق  -2
الية، وتنظيم ومراقبة اإلفصاح المحاسبي وتعزيز الشفافية. ومن تلك المقررات: المحاسبة الم
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(، وتحليل التقارير المالية، والمراجعة، ونظم المعلومات 2(، والمحاسبة المتوسطة )1المتوسطة )
 المحاسبية.

يها، إلى ع   لتحتاج مهام الهيئة المتعلقة بتنظيم عمليات تأسيس صنا يق االستثمار والرقابة ع -3
من المعارف العلمية المحاسبية التي تق مها مقررات تحليل التقارير المالية، والمراجعة، والمحاسبة 

 في المؤسسات المالية.
تع  مقررات تحليل التقارير المالية، والمراجعة، والرقابة والمراجعة ال اخلية، والمحاسبة اإل ارية من  -4

اجها العاملون في مهام تنظيم ومراقبة اإلفصاح، وتطوير حوكمة أهم المقررات المحاسبية التي يحت
 الشركات ورقابتها، وتنظيم عمل الشركات المرخص لهم.

من المقررات المحاسبية الضرورية والمهمة لمتابعة المخالفات والشكاوي: مقررات المحاسبة  -5
 ة.ل اخلية، والمحاسبة اإل اريالمتق مة، وتحليل التقارير المالية، والمراجعة، والرقابة والمراجعة ا

 

ثانيًا: تشير النتائج األولية لعالقة المقررات المحاسبية بمهام وأنشطة الجهات الخاضعة الي النتائج 
 التالية:

تع  مقررات تحليل التقارير المالية، والمراجعة، والرقابة والمراجعة ال اخلية، والمحاسبة في المؤسسات  -1
 لمحاسبية الالزمة لخ مة أه اف ومهام السوق المالية "ت اول".المالية من أهم المقررات ا

تحتاج مهام وأنشطة الوسطاء إلى المعارف العلمية التي تق مها كل من مقرر تحليل التقارير المالية،  -2
 ومقرر المراجعة.

افظ" حيع  مقرر تحليل التقارير المالية من أهم المقررات المحاسبية الالزمة لمهام وأنشطة "إ ارة الم -3
فيما يع  كل من مقرر نظم المعلومات المحاسبية ومقرر المحاسبة في المؤسسات  "،و "التغطية

 المالية من المقررات الالزمة والضرورية لخ مة أنشطة ومهام صنا يق االستثمار.



 

 

التقرير الثاني_ األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية للبرامج الحالي الوضع تقويم  235 

 
 
 

 

ثالثًا: بناء على ال راسة التحليلية للعالقة بين مهام وأنشطة الهيئة والجهات الخاضعة ومقررات تخصص 
يمكن حصر المفر ات أو المعارف ذات العالقة بأنشطة قطاع السوق المالية  العالقة،المحاسبة ذات 

 التي ال تق مها الجامعات السعو ية في تخصص المحاسبة في الج ول التالي:

 ر ات )المعارف( التي ال يغطيها المحتوي الحالي للمقررات )الفجوات(المف
 الفجوات المقرر

 مفهوم الشفافية واالفصاح  (0المحاسبة المتوسطة )
 مفاهيم جو ة المعلومات المحاسبية 
 أهمية التقارير المالية ال ورية 
 إع ا  القوائم المالية ال ورية 
 الجوانب المحاسبية لحوكمة الشركات 

 القوائم المالية المقارنة  (8المحاسبة المتوسطة )
 األرباح وخطط الحوافز 
 اإلفصاح المحاسبي والمكافاست 

 القيمة العا لة  المحاسبة المتقدمة
 المحاسبة عن حقوق األقلية 
 الحوكمة في الشركات القابضة 

 ت اول االسهم  تحميل التقارير المالية
 تنظيم السوق 
 سوق اإلص ار األولي 
 المحافظ والصنا يق 
 تبا ل األوراق المالية 
 التحليل الفني 
 تنظيم مهنة التحليل المالي 
 أسهم المنحة وزيا ة رأس المال 
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 الفجوات المقرر

 مراجعة الوثائق واأل وات المالية  المراجعة
 خ مات المراجعة األخرى 
 تقييم النظم واللوائح 
 المسئولية عن االستمرار 
  الفحص المح و 
 ور المراجعة في الحوكمة  

 مراجعة االتفاقيات والعقو   الرقابة والمراجعة الداخمية
 مراجعة النظم 
 حوكمة الشركات 
 إع ا  ال راسات االستشارية 
 إ ارة المخاطر 

 األ اء المتوازن  المحاسبة اإلدارية
 خطط الحوافز 
 محاسبة المسئولية 
 تحليل المعلومات 
 راسة االستراتيجية  

 تحليل النظم   نظم المعمومات المحاسبية
 تصميم وصيانة النظم 

 المحاسبة عن صنا يق االستثمار  المحاسبة في المؤسسات المالية
 المحاسبة عن االكتتاب 
 المحاسبة في شركات الوساطة 
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 ممخص تحميل الفجوات في تخصص القتصاد

ا  برامج االقتص قرراتن مع واالقتصا  القياسي الماليالسلوكي، غياب مقررات االقتصا   -
 رغم أهميتهما الكبيرة لمهام وانشطة الهيئة والجهات الخاضعة لها.بجامعات المملكة، 

 في الوقت الذيوذلك ، بجامعات المملكة اقتصا برامج  عن أق مألسواق المالية غياب مقرر ا -
قتصا  الصناعي أو اقتصا يات التخطيط االمثل قررات البرامج األكا يمية مجميع توج  ب

 لعمراني أو اقتصا يات البيئة.ا

 برامج مقررات جميع عن لمهام وانشطة الهيئة والجهات الخاضعة لها غياب مفر ات مهمة -
 والج ول التالي يلخص مجمل الفجواتع ا مقرر  راسات الج وى وتقييم المشروعات.  االقتصا 

 في مقررات تخصص االقتصا .
 المقرر الفجوات

 .تسعير المنتجات المتع  ة 
 .التمييز السعري 
 .الممارسات التجارية 
 .تسعير األصول 
  ال.رأس الموتكلفة قرارات االستثمار طويل اآلجل: تمويل 

 

الجزئي يالتحميل القتصاد  

 السوق اكتمال ع م مواجهة سياسات Market Failure؛  
 المتماثلة غير المعلومات مشكلة Asymmetry 

Information، 
  الوكالة مشكلة Agency Problem 

 

القتصادي التحميل  
الكمي   

 .سوق الصرف األجنبي 

 .تنظيم القطاع المصرفي 

   .مشكلة المعلومات غير المتماثلة 

 اقتصاديات
وبنوك نقود   
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 .أساسيات محافظ األوراق المالية 
 .المضاربة المالية 
 .مخاطر التمويل 
 .االست امة المالية 

 

 الحــــــافظــــــة توازن نموذج :The Portfolio Balance 
Model. 

  نماذج االن ماج المالي ال ولي، ونماذج تعا ل الفائ ةUIP ،
CIP، RIP. 

 مشروعات اصالح النظام النق ي العالمي. 

الدولي التمويل  

 البيانات تحويل. 
 اآلنية المعا الت نماذج Simultaneous Equations. 
 الخطيـــة غير الـــ وال تقــ ير Maximum Likelihood 

Estimation 
 التنبؤ نماذج في مق مة. 
 المســــــتعرضـــــــة البيانات نماذج في مق مة Panel Data 

Models 
 الــــ وال غير الخطيــــة  تقــــ يرMaximum Likelihood 

Estimation 
 .مق مة في نماذج التنبؤ 
 مق مة في نماذج البيانات المســــــــتعرضــــــــة Panel Data 

Models 
 نماذج GARCH model، ARCH 

 والقتصاد القتصاد القياسي
التطبيقي القياسي  

قياسي مالي اقتصاد كامالا   
رغم كونه موجو  في بعض الجامعات(كامالا ) األسواق الماليةاقتصاديات    

سموكي اقتصاد كامالا   
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برامج  لتطويروعليه يجب النظر في المحتوى الكامل للمقررات السابقة عن  اع ا  إطار استرشا ي 
 هيئة سوف المال والجهات الخاضعة لها. وأنشطة مهام  تخ م

 ص تحميل الفجوات في تخصص القانونممخ

 لقانونالج ول أ ناه يلخص مجمل الفجوات في مقررات تخصص ا: 

 المقرر الفجوات
 مبادئ القانون ال يوج  فجوات

 .الطبيعة القانونية التفاقية مبا لة األسهم 
  تفاقية مبا لة األسهم وبين العقو  المشابهة.إالتفرقة بين 
 التزامات األطراف. 

 نظام الشركات

  أسهم حقوق األولوية والفرق بين أسهم حقوق األولوية
 بياناألولوية، و والطبيعة القانونية لحقوق  األولوية،وحقوق 

وكيفية ممارسة  األولوية،حقوق والتزامات صاحب حق 
 حقوق األولوية في االكتتاب في أسهم زيا ة رأس المال.

  تكوين الجمعية الخاصة بحملة األسهم الممتازة وكذلك
 الجمعية الخاصة بال ائنين أي حملة السن ات.

 .ور متعه  التغطية ومسؤوليته وواجباته  
  .واجبات والتزامات م ير الصن وق اإلستثماري 
  الصن وق اإلستثماري.مسؤولية م ير 
 .طبيعة المعلومات المحظور اسغاللها 
  .نطاق حظر االستغالل من حي  األشخاص واألعمال 
 .جزاء مخالفة حظر استغالل المعلومات 
 . تعريف جريمة غسل األموال 
 على جرائم غسل األموال. العقوبات والجزاءات المطبقة 

 قوانين السوق المالية
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 .مفهوم م ى تعارض المصالح 
 ممارستها.لمساهمين وكيفية تعريف حقوق األولوية ل 
 .مفهوم الحوكمة وبيان أه افها 
  .التفرقة بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين 
 .حماية المساهمين ال سيما أقلية المساهمين 
 تح ي  الب ائل الممكنة للعقوبات التأ بيية. 
 .تح ي  متطلبات العمل في أنشطة الوساطة المالية 
   المفروضة على شركات الوساطةمراجعة الشروط والقيو. 
 راسة األنظمة والقوانين وقواع  الشريعة والفقه ذات الصلة  

 بإي اع األوراق المالية.
  الصلة. راسة وتحليل األنظمة والقوانين ذات 
 .إص ار النظام األساسي للصنا يق اإلستثمارية 

 
وعليه يجب النظر في المحتوى الكامل للمقررات السابقة عن  اع ا  إطار استرشا ي لتطوير برامج 

 تخ م مهام وأنشطة هيئة سوف المال والجهات الخاضعة لها. 

 
مهام ع م االكا يمية المتوافقة  راسة مفصلة لمحتوى البرامجأهتم التقرير الثاني بعمل  ؛ختامالوفي 

 طاعق وأنشطة بمهام المرتبطة والمهارات المعارف أهم وذلك من خالل تح ي  المالية.أنشطة السوق و 
 لعالقةا ذات االكا يمية المؤسسات لخريجي والمهارات المعارف في الفجوات تحليلو  ،المالية السوق
 إع ا  لىع تساع  أكا يمية برامج ستح ا وذلك كخطوة نحو وضع إطار استرشا ي ال الهيئة؛ بأنشطة
 المالية. السوق أنشطةمهام و  مجال في الوطنية العاملة لقوىا وتطوير

 المعارف كسابإل األكا يمي البرنامج في تق يمها يتعين التي المقررات من ع   التحليل هذا عن نتج وق 
 ما معرفة ضاً أي ذلك عن ونتج. إلشرافها الخاضعة والجهات الهيئة أنشطة نفيذبت الصلة ذات والمهارات

 .  المالية السوق قطاع أنشطة طبيعة مع تتفق علمية ومفر ات مقررات من الجامعات تق مه





تقويم الوضع الحالي للبرامج األكاديمية ذات العالقات بنشاطات السوق 

المالية ووضع آلية لتصميم وتطوير تلك البرامج

الملحقات

مقدم إلى

إعداد

Abdullah.Dossari
Rectangle
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 الهيئة والجهات الخاضعة بتخصصات العلوم اإلدارية األربعة ( عالقة مهام1ملحق جدول )

 

 بهيئة السوق المالية المسئولينأواًل: مهام 
 
 

 التخصص إصدار اللوائح التنظيمية (1) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
متابعة وتحليل مشاااااااول المااااااول المالية والم ماااااامااااااا   1

 المرتبطة به
√  √  

 √ √ √  درامة وتحديد احتياجا  الممتثمرين النظامية 2

   √ √ المول الماليةدرامة وتحليل مشاول عمليا   3

 √  √  درامة األمس التنظيمية للشروا  4

 √  √ √ درامة نظام المول المالية ولوائحه التنفيذية 5

  √  √ المماثلة المالية األموال تجارب وتحليل درامة 6
   √  تحديد الحاال  والعمليا  التي تحتاج إلى إعادة تنظيم 7
   √  مالي، نظامي(تحديد موضوع الالئحة )محامبي،  8
يث اللوائح التنظيمياة  9 حد ئة وت ية للهي يذ عداد اللوائح التنف إ

 واعداد الوثائل التنظيمية. 
    

     إصدار الالئحة 10
 

 التخصص إصدار القرارات التنظيمية( 2) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
   √  ة.نظاميالتحديد المشولة  1
   √  .وآثارهاالقانونية تحليل جوانب المشولة  2

 √  √  درامة األمس التنظيمية للشروا  3

 √  √  ولوائحه التنفيذية درامة نظام المول المالية 4

 √  √  درامة الالئحة أو اللوائح ذا  الصلة 5

   √  المتاحة الممون تطبيقهاالبدائل  تحديد 6

على ة النظامياآلثار اإليجابية والمااااااالبية للبدائل ب التنب  7
 عمليا  المول

√ √   
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   √ √ المنامباختيار البديل  8

   √  اتخاذ القرار 9

 

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية( 3) م

 تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس( 3-1
 التخصص

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
تلقى طلبا  االوتتاب العام ودراماااااااة اماااااااتيفا  الجوانب  1

 التنظيمية
 √  √ 

من حيااث اماااااااتيفااا   المقاادمااةاالوتتاااب  ا طلباا مراجعااة 2
 نظام المول المالية واللوائح التنفيذية.متطلبا  

 √  √ 

  √   لعاماالوتتاب ا ا درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب 3

  √    العامة يةوتحليل األوضاع االقتصاد متابعة 4

  √  √ االئتمان المحليدرامة وتحليل ظروف مول  5

  √ √ √ .عالميا  اتجاها  حروا  ر وس األموال  متابعة 6

ومدي التزامها بنظام  دراماااااااة وتحليل نشااااااارة االوتتاب 7
 المول.

 √  √ 

 √  √   التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي 8

   √  اإلشراف على عملية االوتتاب 9

 (IPOألول مرة ) تنظيم طرح األسهم 3-2 
فا   1 ية ودرامااااااااة اماااااااتي مال با  طرح األورال ال تلقى طل

 الجوانب التنظيمية
 √  √ 

دراماااة طلبا  الطرح العام من حيث مدي التزامها بنظام  2
 المول واللوائح التنفيذية

 √  √ 

  √ √  درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب الطرح العام 3

  √    العامة ديةاالقتصا األوضاع يلوتحل متابعة 4

  √   ليالمح االئتمان مول ظروف يلوتحل متابعة 5

  √   .عالميا   األموال ر وس حروا  اتجاها  تحليل 6

دراماااااااة وتحليل نشااااااارة االوتتاب ومدي التزامها بنظام  7
 المول

 √   

التحقل من امااتيفا  متطلبا  اإلفصاااح المحاماابي والمالي  8
 IPOللطرح ألول مرة 

 √   

   √ √ IPOدرامة القوائم المالية للطرح ألول مرة  9

   √ √ مراجعة المعر وعالوة اإلصدار 10
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   √  اإلشراف على عملية الطرح 11

 تنظيم زيادة رأس المال 3-3 

تلقى طلبا  زيادة رأس المال ودرامااااة امااااتيفا  الجوانب  1
 التنظيمية

   √ 

مدي التزامها زيادة رأس المال من حيث  ا طلب درامااااااة 2
 بنظام المول واللوائح التنفيذية

 √  √ 

درامااااااة وتحليل الجدوى االقتصااااااادية لطلب زيادة رأس  3
 المال

 √ √  

   √  زيادة رأس المال الى درامة وتحليل الدعوة 4

   √   التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي 5

   √ √ ا القوائم المالية للشرو ومراجعة درامة 6

   √  زيادة رأس المال في اإلشراف على عملية االوتتاب 7

 

 
 التخصص اتفاقيات مبادلة األسهم ( تنظيم4) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √    تلقى طلبا  اتفاقية مبادلة األمهم 1
التزامها درامااااااة طلبا  مبادلة األمااااااهم والت ود من مدي  2

 بنظام المول واللوائح التنفيذية.
 √   

  √ √ √ درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب مبادلة األمهم 3

  √ √ √ درامة وتحليل المعر المتفل عليه للتبادل 4

   √  اإلشراف على تنفيذ اتفاقية التبادل 5

 
 التخصص تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار( 5) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
تلقى طلبا  ت ماايس صااندول االمااتثمار ودرامااة امااتيفا   1

 الجوانب التنظيمية
   √ 

درامااة طلبا  الت ماايس من حيث امااتيفا  متطلبا  النظام  2
 فيما يتعلل بالوثائل

 √  √ 

  √ √ √ درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب الت ميس 3

والتحقل من مدي التزامها مع درامة وتحليل نوع الوثائل  4
 نظام المول واللوائح التنفيذية.

 √   
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   √ √ درامة وتحليل نشرة االوتتاب في ت ميس الصندول 5

   √ √ مراجعة احتماب أمعار الوثائل 6

   √  التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي  7

   √  اإلشراف على عملية االوتتاب 8

   √  القرار اتخاذ 9

 
 التخصص الرقابة على صناديق االستثمار( 6) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √  √  درامة النظام األمامي للصندول 1

  √ √ √ عمليا  الصندول أنشطة ودرامة وتحليل  2

 √  √  متابعة اإلفصاح الممتمر للصندول 3

ندول متابعة مدي 4  اللوائحو بنظام الماااااااول التزام الصااااااا
  التنفيذية.

 √  √ 

 
 التخصص ( تنظيم ومراقبة التداول7) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 تحليل نظام التداول 1

 
 √ √ √ 

  √ √  متابعة حروة التعامال  )العروض والطلبا ( على النظام 2

  √ √  متابعة تحروا  األمعار 3

   √  متابعة إعالنا  الشروا  المتزامنة 4

   √  مالحظا  على عمليا  التداول أياالمتفمار عن  5

   √  تلقى الشواوى وبحثها 6

   √  تحليل مضمون الشووى )مالية أو محامبية أو نظامية( 7

   √  تلقى تقارير النظام وفحصها 8

   √  مخالفا  )مالية أو محامبية أو نظامية( أيتحرى  9

 التخصص الكامل اإلفصاح ومراقبة تنظيم( 7) م
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 قانون اقتصاد محاسبة مالية
   √ √ فحص حصص وبار المماهمين في الشروا  1

   √ √ مراقبة تعامال  وبار المماهمين في الشروا  2

 √  √ √ فحص ومراجعة عمليا  البيع والشرا  لوبار المماهمين 3

 √  √ √ تقصى أمباب العمليا  ومدى امتخدام معلوما  داخلية 4

 √  √ √ ومراجعة مدى قانونية المعامال فحص  5

   √ √ مراقبة وتحليل اإلفصاح الممتمر للشروا  6

   √  مراقبة العمليا  قبل اإلفصاح الممتمر 7

 √  √  تحرى أي تمريب للمعلوما  قبل اإلفصاح 8

 √  √  تنظيم متطلبا  اإلفصاح 9

 √  √  مراجعة اإلفصاح األولى والتحقل من االلتزام 10

 √  √  درامة وفحص القوائم المالية ربع المنوية 11

 √  √  درامة وفحص القوائم المالية المنوية 12

 √  √  متابعة مدي التزام الشروا  بمتطلبا  اإلفصاح 13

 √  √  التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 14

 األموال غماال هيئة المااول المالية لموافحة درامااة قواعد 15
 اإلرهاب وتمويل

   √ 

مياما  وإجرا ا  محددة لموافحة غميل األموال  وضع 16
 اإلرهاب. لوتموي

   √ 

 األموال غماااااايل موافحة وإجرا ا  مراجعة ماااااايامااااااا  17
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها. وتمويل

   √ 

 √    الت ود من االلتزام بميامة قبول العمال  والتعامل معهم. 18

تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غمااااااايل األموال  19
 وتمويل اإلرهاب.

    

     التحقل من مصادر أموال العمال  20

     التحقل من مالك وممثلي الشروا  المنوط بهم التعامل 21

 
 تطوير ورقابة حوكمة الشركات( 9)  م

 الحوكمة آليات تطوير 9-1
 التخصص

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
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   √  درامة وتحليل مشاول العالقا  المالية للشروة  1

 √  √  درامة مدي تعارض المصالح في المنش ة 2

   √  تحليل اآلثار الناتجة عن العالقا  المالية على الممتثمرين 3

 √  √  درامة وتحليل الحاال  المماثلة في أموال المال العالمية 4

تحااديااد الباادائاال الممونااة آلليااا  الحوومااة والحفاااظ على  5
 توازن المصالح

 √  √ 

 √  √  تحليل اآلثار الممونة لبدائل اآلليا  المقترحة 6

 √  √  اقتراح آليا  حوومة واضحة وفعالة على الشروا  7

   √  تطوير إجرا ا  تطبيل آليا  الحوومة 8

 بالحوكمةزيادة وعي الشركات والمستثمرين  9-2 

   √  توعية الشروا  بتطوير لوائح للحوومة 1

تشاااااجيع الشاااااروا  على التطوير والتطبيل الذاتي آلليا   2
 الحوومة

 √   

 √  √  تعزيز مفاهيم الشفافية والممئولية والعدالة 3

زيااادة وعى المماااااااتثمرين باامليااا  الحوومااة ودورهااا في  4
 حماية مصالحهم

 √   

 √  √  بحقوقهم في الشروا تعريف المماهمين  5

   √  تعزيز التواصل مع الم مما  المهنية المحلية والعالمية 6

في حمااااايااااة  7 لحوومااااة ودورهااااا  مفردا  ا ب عريف  ت ل ا
الممتثمرين: مثل امتقالل المراجع، الرقابة الداخلية، لجنة 

 المراجعة، لجنة الموافم 

 √  √ 

 مراقبة التزام الشركات بالحوكمة 9-3 

 √  √  متابعة وتحليل لوائح الحوومة في الشروا  1

تحديد مدى اتماااااال لوائح الحوومة بالشاااااروا  مع الئحة  2
 الحوومة الصادرة عن الهيئة

 √  √ 

تحليل التجاوزا  وبيان أمااابابها ، وتصاااعيد تلك القضاااايا  3
 إلدارة التنفيذ التخاذ اإلجرا ا  الالزمة.

 √   

تحليل تقارير مجالس اإلدارا  للتحقل من آليا  الحوومة  4
 الفعلية

 √   

تحليااال التايرا  في محتوياااا  التقرير عن المااااااانوا   5
 المابقة

 √   
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   √  تحليل االنحرافا  في التطبيل الفعلي لالئحة الحوومة 6

 √  √  التحقل من صحة انعقاد الجمعيا  العمومية  7

 
 التخصص والشكاوىمتابعة المخالفات ( 10) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √  √  درامة البالغا  والشواوى من الناحية النظامية 1

تحديد مضمون المخالفة أو الشووى )مالية أو محامبية أو  2
 قانونية(

 √   

   √  تحديد الوقائع المترتبة على البالغا  والشووى 3

   √  النظامية محل المخالفة.تحديد المواد  4

تحديد العقوبا  المنامااااااابة لعدم االلتزام بنظام الماااااااول  5
 ولوائحه.

   √ 

تقديم مقترحا  حول القصاااور في حالة عدم وجود أنظمة  6
 أو لوائح منظمة.

 √   

 
 التخصص تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم( 11) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
   √  األشخاص المرخص لهمدرامة طلبا   1

   √  تحليل مال ة األشخاص المرخص لهم 2

   √  درامة المهارا  والتخصصا  لطالبي الترخيص 3

   √  منح التراخيص 4

   √  التفتيش على مواتب األشخاص المرخص لهم 5

   √  درامة وتحليل تقارير األشخاص المرخص لهم 6

   √  المرخص لهمتحديد مدى امتمرارية األشخاص  7
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 جهات الخاضعةالثانيًا: مهام 
 

 التخصص إدراج وتداول األوراق المالية( 1) م

 قانون اقتصاد محامبة مالية

  √  √ أموال المال وأموال النقد واقعدرامة  1
  √ √ √ احتياجا  الممتثمرين تشخيص 2

   √  الحالية وإموانية تطويرها شروط وقواعد اإلدراج تحليل 3

   √  شروط وقواعد اإلدراجب مااللتزامراقبة  4

 
 التخصص دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد( 2) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √  √ النقد وأموال المال أموال واقع درامة 1
  √ √ √ وربحيتها. لشروا طبيعة عمل ا تحليل 2
 √  √ √ )الطرح العام و الخاص( درامة نظام الشروا  3
 √  √ √ متطلبا  اإلدراج الماليةتحديد  4
  √  √ القتصادلالمالي  مشوال  النظامدرامة  5
  √  √  المتاحة ألدوا  الماليةلتحليل العائد والمخاطر  6
  √  √ تحليل درجة العمل المالي وأدوا  التاطية المتاحة  7
 √    القانونيةاإلدراج  متطلبا  تحديد 8

 
 التخصص النشر الفوري المنتظم للمعلومات( 3) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √ √  المول درامة حمامية أمعار وم شرا  1

   √  للممتثمرين إضافية معلوما  توفير درامة  2

    √ لألمعار والم شرا  الفنيالتحليل  3

   √  القرارا للمماعدة في اتخاذ نشر المعلوما   4

   √  المعلوما  م إدارة نظوتطوير صيانة  5

   √  المولالممتمرة ألحوال متابعة ال 6

 √  √  المعلوما  باإلفصاح عنالشروا   مراقبة مدى التزام 7
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 التخصص وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني( 4) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
   √   المهنيالملوك ومعايير قواعد  تحديد 1

 √  √  المهنيمعايير وقواعد الملوك ب مااللتزامراقبة  2

   √ √ تحليل آثار ونتائج المخالفا   3

 √  √  تحديد البدائل الممونة للعقوبا  الت ديبية 4

 √    اختيار العقوبا  الت ديبية 5

 
وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية ( 5) م

 السوق
 التخصص

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √ √ √ أنشطة الوماطة  واقع تحليل 1

   √ √ المالية  ةالوماطأنشطة  فيالعمل  متطلبا  ديدتح 2

  √ √ √ المالية ألنشطة الوماطةالعملية  النتائجتحليل  3

طة الملبية ألنش النتائجلحد من اتحديد ضوابط وإجرا ا   4
 الوماطة

√ √   

   √ √ المالية  ةالوماطتحديد متطلبا  تطوير أنشطة  5

مراجعة الشاااااااروط والقيود المفروضاااااااة على شاااااااروا   6
 الوماطة

√ √  √ 

 
 التخصص تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء( 6) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √ √ √ حجم المول محددا  تحليل  1

   √ √ المول فيتحليل حجم الصفقا  المالية متابعة و 2

 فيحجم ر وس األموال الحرة المتااداولااة تقاادير طبيعااة و 3
 المول

√ √ √  

   √ √ درامة االحتياجا  المالية ور وس أموال الومطا   4

   √ √ اقتراح حدود للعموال  5
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   √  ية لحدود العموال رالمراجعة الدو 6

   √  مراقبة االلتزام بالعموال  المحددة  7

 
 التخصص الفصل في منازعات األوراق المالية( 7)  م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
درامااة وتحليل األنظمة والقوانين وقواعد الشااريعة والفقه  1

 ذا  الصلة
   √ 

 √    )والتعديال  التي طرأ  عليها(درامة لوائح المول  2
     القانونية للحاال  محل النزاعالدرامة  3
   √  تحليل التقارير واإلفادا  المرتبطة بالنزاعا  4
     هاتعرض علي التيول المنازعا   فيتوثيل عمل اللجنة  5
 √    والعقوبا التعويضا  إصدار قرارا   6
 √    التنميل مع الهيئة بش ن التنفيذ والتظلما  7

 
 

 التخصص الماليةإيداع األوراق ( 8) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
درامااااااة األنظمة والقوانين وقواعد الشااااااريعة والفقه ذا   1

 الصلة
   √ 

 √    درامة لوائح المول  2
     وضع لوائح ونظام نقل ملوية األورال 3
   √  وضع نظام توفير المعلوما  للمتعاملين 4

لتماااااوية القيم المالية الناتجة عن  محامااااابيوضاااااع نظام  5
 عمليا  نقل الملوية

 √   

حمااااابا   راجعةالمنامااااب للم المحاماااابيوضااااع النظام  6
 العمال  وحمابا  المروز

 √   

 
 التخصص أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة ( 9) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 1
 √    مول لل المنظمة لوائحالمياما  والدرامة  2
  √  √ المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 3
 √    درامة وتحليل قواعد اإلدراج والتداول 4
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درامة أوضاع الشروا  المتداولة والمرشحة لإلدراج من  5
 الناحية المالية والصناعية واالقتصادية.

√   √ 

   √  المعلوما  للعمال وضع نظام توفير  6

لعمليا  الومااااطة والمحامااابة عن  محامااابيوضاااع نظام  7
 حمابا  العمال 

 √   

وضاااع اللوائح المنامااابة لتماااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  8
 والخارجية.

 √  √ 

   √ √ للشروا   الفنيالتحليل  9

   √ √ للشروا  القوائم والتقارير الماليةتحليل  10

   √ √ االئتمانيالترتيب تحديد  11

القيم العاااادلاااة والحااادود  قيااااستحليااال متايرا  القيماااة و 12
 القصوى والدنيا لألمعار

√ √ √  

  √   مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  13

     تنفيذ طلبا  العمال   14

 √    التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 15

 األموال غماال هيئة المااول المالية لموافحة درامااة قواعد 16
 اإلرهاب وتمويل

   √ 

 األموال غماااااايل موافحة وإجرا ا  مراجعة ماااااايامااااااا  17
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها. وتمويل

   √ 

     الت ود من االلتزام بميامة قبول العمال  والتعامل معهم. 18

األموال تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غمااااااايل  19
 وتمويل اإلرهاب.

    

     التحقل من مصادر أموال العمال  20

     التحقل من مالك وممثلي الشروا  المنوط بهم التعامل 21

 
 التخصص ( التغطية9تابع: ) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √    تلقى طلبا  الطرح والتاطية من الشروا  1
  √  √ العامة يةالقتصادادرامة الحالة  2
  √  √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 3
 ومعاادال  نمو وحجم المحليالناااتج معاادال  نمو تحلياال  4

  المدخرا 
  √  

     درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 5
 √    درامة لوائح المول  6
     المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 7
  √ √ √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 8
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  √  √ تحليل حالة المول وتوقع أثر دخول شروا  جديدة. 9

  √  √ المول فيتحليل الميولة المتاحة  10

  √  √ تحليل حالة االدخار واالمتثمار وتحديد فرص التاطية. 11

   √ √ درامة وتحليل القوائم المالية للشروة 12

   √  للجهالة النافيتحليل تقارير المراجعة والفحص  13

  √ √  للشروة. والصناعية االقتصاديةتحليل األوضاع  14

   √ √ تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية للشروة. 15

  √  √ إعداد دراما  التنب  ب دا  الشروة. 16

     درامة التقارير القانونية واالمتشارية. 17

   √ √ للشروا   الفنيالتحليل  18

تحلياال متايرا  القيمااة وتحااديااد القيمااة العااادلااة والحاادود  19
 القصوى والدنيا لمهم الشروة

√ √   

     تنظيم عملية الطرح  20

   √  محامبة الشروة والممتثمرين بعد الطرح 21

 
 التخصص محافظالإدارة ( 10) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
 √    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 1
 √    درامة لوائح المول  2
  √   المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 3
قطاعا  الماااول والعالقا  القائمة بين م شااارا  دراماااة  4

 القطاعا .
√  √  

  √ √ √ عالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها  درامة 5

العالقة بين أماااااااعار األورال المالية اتجاها  دراماااااااة  6
 وم شرا  المول

√  √  

  √  √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 7

تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصاااااااادية وآثرها  8
 على المول والمحافظ االمتثمارية.

√ √ √  

   √ √ إصدار التقارير االمتثمارية 9

   √  نظام توفير المعلوما  للعمال وضع  10
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للمحامااابة عن المحافظ والمحامااابة  محامااابيوضاااع نظام  11
 عن حمابا  العمال  

 √   

وضاااع اللوائح المنامااابة لتماااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  12
 والخارجية.

 √  √ 

   √ √ للشروا   الفنيالتحليل  13

   √ √ للشروا  الماليالتحليل  14

متايرا  القيمااة وتحااديااد القيمااة العااادلااة والحاادود  تحلياال 15
 القصوى والدنيا لألمعار

√ √ √  

  √   مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  16

      دوريالمحافظ يشول  فيإعادة النظر  17

     التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 18

 األموال غماال لموافحةهيئة المااول المالية  درامااة قواعد 19
 اإلرهاب وتمويل

   √ 

     الت ود من االلتزام بميامة قبول العمال  والتعامل معهم. 20

تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غمااااااايل األموال  21
 وتمويل اإلرهاب.

    

     التحقل من مصادر أموال العمال  22
     التعاملالتحقل من مالك وممثلي الشروا  المنوط بهم  23

 
 التخصص إدارة صناديق االستثمار( 11) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √   العامة االقتصادية الحالة درامة 1
  √  √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 2
 نمو ومعاادال  وحجم المحلي الناااتج نمو معاادال  تحلياال 3

 المدخرا 
  √  

 √    األنظمة والقوانين ذا  الصلة درامة وتحليل 4
 √    درامة لوائح المول  5
     المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 6
     تصميم األوعية االمتثمارية )الوثائل( 7
  √ √ √ إعداد دراما  الجدوى لألوعية االمتثمارية 8

للصااندول بما يتفل مع األنظمة  األماااماايإصاادار النظام  9
 والقوانين.

   √ 

  √  √ وضع امتراتيجيا  إدارة مخاطر المحافظ االمتثمارية 10
  √  √ تصميم المحفظة االمتثمارية وفقا ألمس االمتثمار 11
اجرا  درامااااا  لقطاعا  المااااول والعالقا  القائمة بين  12

 م شرا  القطاعا .
√  √  

  √  √ إجرا  دراما  لعالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها 13
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دراماااااة العالقة بين أماااااعار األورال المالية وم شااااارا   14
 المول

√  √  

  √  √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 15
تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصاااااااادية وآثرها  16

 على المول والمحافظ االمتثمارية.
√ √ √  

ضااااو  لوائح الصااااندول  فيتووين المحافظ االمااااتثمارية  17
 ونتائج التحليل.

√   √ 

تحلياال متايرا  القيمااة وتحااديااد القيمااة العااادلااة والحاادود  18
 القصوى والدنيا لألمعار

√  √  

    √ مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  19
    √ دوريالمحافظ يشول  فيإعادة النظر  20
   √ √ إعداد نظام وقواعد قياس قيمة الوثائل 21

   √  إصدار التقارير الدورية وتوصيل النتائج إلى الممتثمرين 22

   √  وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  23

   √  للمحامبة عن أرصدة العمال  محامبيوضع نظام  24

   √  وضع نظام االمتردادا  25

)ب مااوال النقد واألمااوال الخارجية  تحليل عالقا  المااول 26
 المرتبطة(

  √  

 
 التخصص استشارات االستثمار( 12) م

 قانون اقتصاد محاسبة مالية
  √  √ درامة الحالة العامة لالقتصاد  1

  √  √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 2

 نمو ومعاادال  وحجم المحلي الناااتج نمو معاادال  تحلياال 3
 المدخرا 

  √  

 √    والقوانين ذا  الصلةدرامة وتحليل األنظمة  4

     درامة لوائح المول المالية 5

     المهنيدرامة قواعد الملوك  6

  √   درامة الم شرا  االقتصادية العامة 7

  √   درامة تطور العرض والطلب للمنتجا  والخدما   8

  √  √ .الرمميةتحليل التقارير االقتصادية الرممية وشبه  9

  √  √ الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية.درامة  10

  √  √ درامة وتحليل اإلحصا ا  المتاحة. 11
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     إعداد قواعد البيانا  لإلحصا ا  الخاصة 12

   √  يحدد خطوا  إجرا  الدراما  داخليإعداد نظام  13

   √ √ درامة وتحليل القوائم المالية للشروة والمنشم  14

تحليااال مخااااطر األعماااال والمخااااطر الماااالياااة المرتبطاااة  15
 باألنشطة االقتصادية.

√ √   

  √ √ √ إعداد دراما  التنب  ب دا  األنشطة االقتصادية. 16

     تحليل وإعداد الهيول التنظيمية. 17

   √  درامة وتحليل نظم الرقابة الداخلية واللوائح المرتبطة بها  18

  √ √  االقتصادية وأثرها على الهياول التمويليةتحليل متايرا   19

  √  √ إعداد تقارير الدراما  واالمتشارا   20

   √ √ إعداد نظام للتوثيل 21

   √  إعداد نظام للمحامبة 22
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   لمعيارية األساسية لتخصص الماليةالهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات ا ( عالقة مهام2ملحق جدول )
 

   لمعيارية األساسية لتخصص الماليةبالمقررات االهيئة  مهام : عالقة2-1
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 التنظيميةإصدار اللوائح  (1) 

 √    √  √    √    متابعة وتحليل مشاول المول المالية والم مما  المرتبطة به 1

           √    درامة وتحليل مشاول عمليا  المول المالية 2

  درامة وتحليل تجارب األموال المالية المماثلة 3
 

 √  
    

 
    

 ( إصدار القرارات التنظيمية2) 
لى عمليا  عالنظامية اآلثار اإليجابية والمااالبية للبدائل ب التنب  1

 المول
 

 
 

√  
    

 
   

 

 (IPO) مرة ألول األسهم طرح تنظيم 2-3          (التأسيس) العام االكتتاب طرح تنظيم 1-3               المالية األوراق وتداول طرح تنظيم( 3) 

           √  √  المحلي االئتمان مول ظروف وتحليل درامة 1
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           √    .عالميا   األموال ر وس حروا  اتجاها  متابعة 2

             √ √ IPOدرامة القوائم المالية للطرح األولي  3

        √     √  مراجعة المعر وعالوة اإلصدار 4

 المال رأس زيادة تنظيم 3-3                                                           
             √ √ ا القوائم المالية للشرو ومراجعة درامة 1

 األسهم مبادلة اتفاقيات تنظيم( 4) 

       √    √    األمهم مبادلة لطلب االقتصادية الجدوى وتحليل درامة 

       √    √    للتبادل عليه المتفل المعر وتحليل درامة 

 االستثمار صناديق تأسيس عمليات تنظيم( 5) 
         √   √   الت ميس لطلب االقتصادية الجدوى وتحليل درامة 1

         √   √   مراجعة احتماب أمعار الوثائل 2

 االستثمار صناديق على الرقابة ( 6) 
         √      عمليا  الصندولأنشطة ودرامة وتحليل  1

 تطوير اليات الحوكمة 1-9الشركات                                  تطوير ورقابة حوكمة9) ) 
             √  درامة وتحليل مشاول العالقا  المالية للشروة  1

             √  درامة مدي تعارض المصالح في المنش ة 2

             √  تحليل اآلثار الناتجة عن العالقا  المالية على الممتثمرين 3
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   لمعيارية األساسية لتخصص الماليةبالمقررات ا جهات الخاضعةال مهام : عالقة2-2
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 شروط إدراج وتداول األوراق المالية  (1) 

           √    أموال المال وأموال النقد واقعدرامة  1
         √      احتياجا  الممتثمرين تشخيص 2
 دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد ( 2) 

       √   √ √    النقد وأموال المال أموال واقع درامة 1

        √     √  وربحيتها. لشروا طبيعة عمل ا تحليل 2

           √    القتصادلالمالي  مشوال  النظامدرامة  3
            √    المتاحة ألدوا  الماليةلتحليل العائد والمخاطر  4

       √    √  √  تحليل درجة العمل المالي وأدوا  التاطية المتاحة  5
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 النشر الفوري المنتظم للمعلومات( 3) 
         √   √   التحليل الفني لألمعار والم شرا  1
 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق ( 5) 
           √    أنشطة الوماطة  واقع تحليل 1

         √      المالية ألنشطة الوماطةالعملية  النتائجتحليل  2
 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء  ( 6) 
           √    حجم المولمحددا  تحليل  1

 فيحجم ر وس األموال الحرة المتااداولااة تقاادير طبيعااة و 2
 المول

     √         

 أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة ( 9) 

 √    √  √  √      المتابعة الممتمرة لقرارا  المول 1

درامااة أوضاااع الشااروا  المتداولة والمرشااحة لإلدراج من  2
 الناحية المالية والصناعية واالقتصادية.

 √     √        

         √      للشروا   الفنيالتحليل  3
             √  للشروا  القوائم والتقارير الماليةتحليل  4

             √  االئتمانيالترتيب تحديد  5

 القيم العادلة والحدود القصوى قياستحليل متايرا  القيمة و 6
 والدنيا لألمعار

     √ √        

         √      درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 7
            √   تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية للشروة. 8
             √  إعداد دراما  التنب  ب دا  الشروة. 9

 محافظالإدارة  (10) 
قطاعا  المااااول والعالقا  القائمة بين م شاااارا  درامااااة  1

 القطاعا .
     √     √    
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         √   √   عالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها  درامة 2
العالقااة بين أماااااااعااار األورال الماااليااة اتجاااهااا  درامااااااااة  3

 وم شرا  المول
     √         

         √      درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 4
ا على وآثره تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصادية 5

 المول والمحافظ االمتثمارية.
     √    √     

 إدارة صناديق االستثمار  (11) 
     √ √   √  √    درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 1
    √  √ √  √      وضع امتراتيجيا  إدارة مخاطر المحافظ االمتثمارية 2
         √   √   وفقا ألمس االمتثمارتصميم المحفظة االمتثمارية  3
         √  √ √   دوريالمحافظ يشول  فيإعادة النظر  4
 استشارات االستثمار   (12) 

         √      درامة الحالة العامة لالقتصاد  1

تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية المرتبطة باألنشطة  2
 االقتصادية.

          √    
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   المحاسبةالهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص  ( عالقة مهام3ملحق جدول ) 
 

   المحاسبةبالمقررات المعيارية األساسية لتخصص الهيئة  مهام : عالقة3-1
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 إصدار اللوائح التنظيمية (1) 

       √ √ √  √ √  الممتثمرين النظاميةدرامة وتحديد احتياجا   2

       √ √ √ √    درامة وتحليل مشاول عمليا  المول المالية 3

       √ √      درامة األمس التنظيمية للشروا  4

         √     درامة نظام المول المالية ولوائحه التنفيذية 5

       √ √ √ √    تنظيمتحديد الحاال  والعمليا  التي تحتاج إلى إعادة  7

            √  تحديد موضوع الالئحة )محامبي، مالي، نظامي( 8
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 إصدار القرارات التنظيمية( 2) 
      √     √   ة.نظاميالتحديد المشولة  1

       √  √ √ √   .وآثارهاالقانونية تحليل جوانب المشولة  2

       √       درامة األمس التنظيمية للشروا  3

         √     ولوائحه التنفيذية درامة نظام المول المالية 4

       √ √      درامة الالئحة أو اللوائح ذا  الصلة 5

      √ √  √     المتاحة الممون تطبيقهاالبدائل  تحديد 6

لى عمليا  عالنظامية اآلثار اإليجابية والمااالبية للبدائل ب التنب  7
 المول

  √ √ √  √       

      √ √  √     المنامباختيار البديل  8

      √ √  √     اتخاذ القرار 9

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية( 3)  
 تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس( 3-1  

من حيث امااااااتيفا  متطلبا   المقدمةاالوتتاب  ا طلب مراجعة 2
 نظام المول المالية واللوائح التنفيذية.

  √  √ √ √   √    

      √   √     االوتتاب العام ا درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب 3

       √ √ √     ومدي التزامها بنظام المول. درامة وتحليل نشرة االوتتاب 7

    √   √ √  √ √ √   التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي 8

        √      االوتتاباإلشراف على عملية  9
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 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 3-2 

تلقى طلبا  طرح األورال المالية ودراماااة اماااتيفا  الجوانب  1
 التنظيمية

    √         

دراماااااااة طلبا  الطرح العام من حيث مدي التزامها بنظام  2
 المول واللوائح التنفيذية

  √  √ √ √   √    

      √   √     الجدوى االقتصادية لطلب الطرح العامدرامة وتحليل  3

       √ √ √  √   درامة وتحليل نشرة االوتتاب ومدي التزامها بنظام المول 7

التحقل من اماااااتيفا  متطلبا  اإلفصااااااح المحامااااابي والمالي  8
 IPOللطرح ألول مرة 

√ √ √   √        

        √  √ √ √ √ IPOدرامة القوائم المالية للطرح ألول مرة  9

        √ √ √ √ √  مراجعة المعر وعالوة اإلصدار 10

        √ √     اإلشراف على عملية الطرح 11

              تنظيم زيادة رأس المال 3-3 

مدي التزامها بنظام زيادة رأس المال من حيث  ا طلب درامة 2
 المول واللوائح التنفيذية

  √  √ √ √   √    

      √   √     درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب زيادة رأس المال 3

        √   √   زيادة رأس المال الى درامة وتحليل الدعوة 4

        √   √ √ √  التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي 5

        √ √  √ √ √ ا القوائم المالية للشرو ومراجعة درامة 6

        √ √     زيادة رأس المال في اإلشراف على عملية االوتتاب 7
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 اتفاقيات مبادلة األسهم ( تنظيم4) 
دراماااة طلبا  مبادلة األماااهم والت ود من مدي التزامها بنظام  2

 المول واللوائح التنفيذية.

    √ √ √       

         √     درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب مبادلة األمهم 3

        √ √     درامة وتحليل المعر المتفل عليه للتبادل 4

        √ √     اإلشراف على تنفيذ اتفاقية التبادل 5

 تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار( 5) 
درامة طلبا  الت ميس من حيث امتيفا  متطلبا  النظام فيما  2

 يتعلل بالوثائل
    √ √ √   √    

      √   √     درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب الت ميس 3

دراماااااااة وتحليل نوع الوثائل والتحقل من مدي التزامها مع  4
 نظام المول واللوائح التنفيذية.

    √     √    

    √     √     درامة وتحليل نشرة االوتتاب في ت ميس الصندول 5

    √    √ √     مراجعة احتماب أمعار الوثائل 6

    √    √ √ √ √ √ √ التحقل من امتيفا  متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي  7

        √ √     اإلشراف على عملية االوتتاب 8

      √ √  √     اتخاذ القرار 9

الرقابة على صناديق االستثمار( 6)   

    √    √      درامة النظام األمامي للصندول 1
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    √    √ √ √    عمليا  الصندول أنشطة ودرامة وتحليل  2

    √    √ √ √    متابعة اإلفصاح الممتمر للصندول 3

    √   √ √ √      يذية.التنف اللوائحو بنظام المول التزام الصندول متابعة مدي 4

 ( تنظيم ومراقبة التداول7) 

     √  √  √     تحليل نظام التداول 1

     √  √  √     متابعة حروة التعامال  )العروض والطلبا ( على النظام 2

     √  √  √     متابعة تحروا  األمعار 3

     √  √  √     متابعة إعالنا  الشروا  المتزامنة 4

       √  √  √   مالحظا  على عمليا  التداول أياالمتفمار عن  5

       √  √     تلقى الشواوى وبحثها 6
       √  √ √ √   تحليل مضمون الشووى )مالية أو محامبية أو نظامية( 7
       √ √ √     تلقى تقارير النظام وفحصها 8
       √ √ √     مخالفا  )مالية أو محامبية أو نظامية( أيتحرى  9
 ( تنظيم ومراقبة اإلفصاح8) 

       √ √ √     فحص حصص وبار المماهمين في الشروا  1
       √ √ √     مراقبة تعامال  وبار المماهمين في الشروا  2
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       √ √ √     فحص ومراجعة عمليا  البيع والشرا  لوبار المماهمين 3
       √ √ √     تقصى أمباب العمليا  ومدى امتخدام معلوما  داخلية 4
       √ √ √     فحص ومراجعة مدى قانونية المعامال  5
       √  √   √  مراقبة وتحليل اإلفصاح الممتمر للشروا  6
       √ √ √   √  مراقبة العمليا  قبل اإلفصاح الممتمر 7
       √ √ √   √  تحرى أي تمريب للمعلوما  قبل اإلفصاح 8
       √ √ √   √  تنظيم متطلبا  اإلفصاح 9
       √ √ √   √  مراجعة اإلفصاح األولى والتحقل من االلتزام 10
       √ √ √   √  درامة وفحص القوائم المالية ربع المنوية 11
       √ √ √   √  درامة وفحص القوائم المالية المنوية 12
       √ √ √   √  متابعة مدي التزام الشروا  بمتطلبا  اإلفصاح 13
 تطوير ورقابة حوكمة الشركات( 9) 

 الحوكمة آليات تطوير 9-1
      √ √ √ √  √   درامة وتحليل مشاول العالقا  المالية للشروة  1
      √ √ √ √  √   درامة مدي تعارض المصالح في المنش ة 2
      √ √ √ √     تحليل اآلثار الناتجة عن العالقا  المالية على الممتثمرين 3
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      √ √  √     درامة وتحليل الحاال  المماثلة في أموال المال العالمية 4
يا  الحوومة والحفاظ على توازن  5 ئل الممونة آلل بدا تحديد ال

 المصالح
  √  √ √ √ √      

      √ √ √ √  √   تحليل اآلثار الممونة لبدائل اآلليا  المقترحة 6
      √ √ √ √  √   اقتراح آليا  حوومة واضحة وفعالة على الشروا  7
      √ √ √ √  √   الحوومةتطوير إجرا ا  تطبيل آليا   8
 زيادة وعي الشركات والمستثمرين بالحوكمة 9-2 
      √ √ √ √     توعية الشروا  بتطوير لوائح للحوومة 1
تشاااااااجيع الشااااااارواا  على التطوير والتطبيل الاذاتي آللياا   2

 الحوومة
    √ √ √ √      

      √ √ √ √ √ √ √  تعزيز مفاهيم الشفافية والممئولية والعدالة 3
زيادة وعى المماااااااتثمرين بمليا  الحوومة ودورها في حماية  4

 مصالحهم
 √ √ √ √ √ √ √      

      √ √ √ √ √    تعريف المماهمين بحقوقهم في الشروا  5
      √ √ √ √     تعزيز التواصل مع الم مما  المهنية المحلية والعالمية 6
ودورها في حماية الممااااااتثمرين:  التعريف بمفردا  الحوومة 7

مثل امااتقالل المراجع، الرقابة الداخلية، لجنة المراجعة، لجنة 
 الموافم 

   √ √ √ √ √      

 مراقبة التزام الشركات بالحوكمة 9-3 
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      √ √ √ √     متابعة وتحليل لوائح الحوومة في الشروا  1
بالشاااااااروا  مع الئحة  تحديد مدى اتماااااااال لوائح الحوومة 2

 الحوومة الصادرة عن الهيئة
    √ √ √ √      

تحليل التجاوزا  وبيان أمبابها ، وتصعيد تلك القضايا إلدارة  3
 التنفيذ التخاذ اإلجرا ا  الالزمة.

    √ √ √ √      
تحلياال تقااارير مجااالس اإلدارا  للتحقل من آليااا  الحوومااة  4

 الفعلية
 √ √ √ √ √ √ √      

      √ √ √ √ √ √ √  تحليل التايرا  في محتويا  التقرير عن المنوا  المابقة 5
      √ √ √ √ √ √ √  تحليل االنحرافا  في التطبيل الفعلي لالئحة الحوومة 6
      √ √ √ √ √ √ √  التحقل من صحة انعقاد الجمعيا  العمومية  7
 والشكاوىمتابعة المخالفات ( 10) 

      √ √ √ √ √    البالغا  والشواوى من الناحية النظاميةدرامة  1
تحديد مضاااامون المخالفة أو الشااااووى )مالية أو محاماااابية أو  2

 قانونية(
   √ √ √ √ √      

      √ √ √ √ √    تحديد الوقائع المترتبة على البالغا  والشووى 3
      √ √ √ √ √    تحديد المواد النظامية محل المخالفة. 4
تقديم مقترحا  حول القصاااااور في حالة عدم وجود أنظمة أو  6

 لوائح منظمة.
     √ √ √ √     

 تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم( 11) 
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      √ √ √      درامة طلبا  األشخاص المرخص لهم 1
      √ √ √      تحليل مال ة األشخاص المرخص لهم 2
      √ √ √      لطالبي الترخيصدرامة المهارا  والتخصصا   3
      √ √ √      منح التراخيص 4
      √ √ √      التفتيش على مواتب األشخاص المرخص لهم 5
      √ √ √      درامة وتحليل تقارير األشخاص المرخص لهم 6
      √ √ √      تحديد مدى امتمرارية األشخاص المرخص لهم 7
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   المحاسبةبالمقررات المعيارية األساسية لتخصص  الجهات الخاضعة مهام : عالقة3-2
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 إدراج وتداول األوراق المالية( 1) 

        √ √ √    احتياجا  الممتثمرين تشخيص 2

      √   √     الحالية وإموانية تطويرها شروط وقواعد اإلدراج تحليل 3

       √ √      شروط وقواعد اإلدراجب مااللتزامراقبة  4

دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد( 2)   

   وربحيتها. لشروا طبيعة عمل ا تحليل 2
√ 

 √ √    
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   )الطرح العام و الخاص( درامة نظام الشروا  3
 

  √ √   
 

 
  

 متطلبا  اإلدراج الماليةتحديد  4
 

  
 

  √ √ 
  

 
 

  

 النشر الفوري المنتظم للمعلومات( 3) 
         √     المول درامة حمامية أمعار وم شرا  1

           √   للممتثمرين إضافية معلوما  توفير درامة  2

       √  √ √ √   للمماعدة في اتخاذ القرارا نشر المعلوما   4

     √         المعلوما  م إدارة نظوتطوير صيانة  5

         √     المولالممتمرة ألحوال متابعة ال 6

       √  √ √ √   المعلوما  باإلفصاح عنالشروا   مراقبة مدى التزام 7

 وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني( 4) 
       √ √ √      المهنيالملوك ومعايير قواعد  تحديد 1

       √ √ √     المهنيمعايير وقواعد الملوك ب مااللتزامراقبة  2

       √ √ √     تحليل آثار ونتائج المخالفا   3

       √       تحديد البدائل الممونة للعقوبا  الت ديبية 4

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق( 5) 

         √     أنشطة الوماطة  واقع تحليل 1

    √     √     المالية  ةالوماطأنشطة  فيالعمل  متطلبا  ديدتح 2
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    √     √     المالية ألنشطة الوماطةالعملية  النتائجتحليل  3

الماااالبية ألنشااااطة  النتائجلحد من اتحديد ضااااوابط وإجرا ا   4
 الوماطة

    √     √    

    √     √     المالية  ةالوماطتحديد متطلبا  تطوير أنشطة  5

    √    √ √     مراجعة الشروط والقيود المفروضة على شروا  الوماطة 6

 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء( 6) 

    √     √     حجم المول محددا  تحليل  1

    √    √ √     المول فيتحليل حجم الصفقا  المالية متابعة و 2

 فيحجم ر وس األموال الحرة المتاااداولاااة تقااادير طبيعاااة و 3
 المول

    √ √    √    

    √    √ √     درامة االحتياجا  المالية ور وس أموال الومطا   4

    √    √ √     اقتراح حدود للعموال  5

    √    √ √     ية لحدود العموال رالمراجعة الدو 6

    √    √ √     مراقبة االلتزام بالعموال  المحددة  7

 الفصل في منازعات األوراق المالية( 7) 
       √ √      تحليل التقارير واإلفادا  المرتبطة بالنزاعا  4

 إيداع األوراق المالية( 8) 
     √   √      وضع نظام توفير المعلوما  للمتعاملين 4
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لتمااوية القيم المالية الناتجة عن عمليا   محاماابيوضااع نظام  5
 نقل الملوية

     √   √     

حمااابا  العمال   راجعةالمنامااب للم المحاماابيوضااع النظام  6
 وحمابا  المروز

     √   √     

أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة ( 9)   

     √   √      وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  6

لعمليا  الومااااااطة والمحامااااابة عن  محامااااابيوضاااااع نظام  7
 حمابا  العمال 

     √   √     

وضااااااع اللوائح المناماااااابة لتمااااااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  8
 والخارجية.

     √   √     

         √     للشروا   الفنيالتحليل  9

      √   √     للشروا  القوائم والتقارير الماليةتحليل  10

         √     االئتمانيالترتيب تحديد  11

القيم العادلة والحدود القصاااااوى  قياستحليل متايرا  القيمة و 12
 والدنيا لألمعار

    √   √      

 ( التغطية9تابع: ) 

      √ √       درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 8

      √   √     للشروة درامة وتحليل القوائم المالية 12

       √ √      للجهالة النافيتحليل تقارير المراجعة والفحص  13
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         √     للشروة. والصناعية االقتصاديةتحليل األوضاع  14

       √  √     تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية للشروة. 15

         √     للشروا   الفنيالتحليل  18
تحليل متايرا  القيمة وتحديد القيمة العادلة والحدود القصوى  19

 والدنيا لمهم الشروة
    √   √      

          √ √   محامبة الشروة والممتثمرين بعد الطرح 21
 محافظالإدارة ( 10) 

         √     عالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها  درامة 5
والمعلوما  المالية واالقتصاااااادية وآثرها على تحليل البيانا   8

 المول والمحافظ االمتثمارية.
     √ √       

     √  √ √      إصدار التقارير االمتثمارية 9
     √         وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  10
للمحاماابة عن المحافظ والمحاماابة عن  محاماابيوضااع نظام  11

 حمابا  العمال  
        √     

وضااااااع اللوائح المناماااااابة لتمااااااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  12
 والخارجية.

     √ √       
         √     للشروا   الفنيالتحليل  13
      √   √     للشروا  الماليالتحليل  14
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تحليل متايرا  القيمة وتحديد القيمة العادلة والحدود القصوى  15
 والدنيا لألمعار

    √   √      

 إدارة صناديق االستثمار( 11) 
      √   √     إعداد دراما  الجدوى لألوعية االمتثمارية 8
تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصاااااادية وآثرها على  16

 المول والمحافظ االمتثمارية.
    √         

    √ √         إعداد نظام وقواعد قياس قيمة الوثائل 21
    √ √         إصدار التقارير الدورية وتوصيل النتائج إلى الممتثمرين 22
    √ √         وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  23
    √ √         للمحامبة عن أرصدة العمال  محامبيوضع نظام  24
    √ √         وضع نظام االمتردادا  25
 استشارات االستثمار( 12) 

     √  √ √      يحدد خطوا  إجرا  الدراما  داخليإعداد نظام  13
      √   √     درامة وتحليل القوائم المالية للشروة والمنشم  14
      √ √  √      إعداد دراما  التنب . 15
تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية المرتبطة باألنشااااطة  16

 االقتصادية.
    √  √       

       √       تحليل وإعداد الهيول التنظيمية. 18
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     √  √ √      درامة وتحليل نظم الرقابة الداخلية واللوائح المرتبطة بها  19
       √ √      إعداد تقارير الدراما  واالمتشارا   21
     √         إعداد نظام للتوثيل 22
     √         إعداد نظام للمحامبة 23
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 الهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص االقتصاد   ( عالقة مهام4ملحق جدول )
 

 بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص االقتصاد  الهيئة  مهام : عالقة4-1
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 إصدار اللوائح التنظيمية (1) 
 متابعة وتحليل مشاول المول المالية والم مما  المرتبطة به 1

√ √ √ √ √  √   

√ 

 
   

 √ √  √       √ √ √ درامة وتحديد احتياجا  الممتثمرين 2

 √ √  √    √ √ √  √ √ درامة وتحليل تجارب األموال المالية المماثلة 3

 (IPO) مرة ألول األسهم طرح تنظيم 2-3          (التأسيس) العام االكتتاب طرح تنظيم 1-3               المالية األوراق وتداول طرح ( تنظيم3) 
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 √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ االوتتاب العام ا درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب 1

    √  √ √ √ √ √  √ √  العامة االقتصادية األوضاع وتحليل متابعة 2

 √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ المحلي االئتمان مول ظروف وتحليل درامة 3

   √ √  √  √ √ √  √ √ .عالميا   األموال ر وس حروا  اتجاها  متابعة 4

 المال رأس زيادة تنظيم 3-3                                                           
 √   √ √  √    √  √ درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب زيادة رأس المال 1

 األسهم مبادلة اتفاقيات ( تنظيم4) 

         √  √ √ √ األمهم مبادلة لطلب االقتصادية الجدوى وتحليل درامة 

 √  √ √  √  √ √  √ √ √ للتبادل عليه المتفل المعر وتحليل درامة 

              االستثمار صناديق تأسيس عمليات ( تنظيم5) 
 √   √   √  √ √ √ √ √ الت ميس لطلب االقتصادية الجدوى وتحليل درامة 1

 االستثمار صناديق على الرقابة ( 6) 
    √    √ √  √ √ √ عمليا  الصندولأنشطة ودرامة وتحليل  1

 التداول    ومراقبة تنظيم  ( 7) 
   √ √  √     √ √ √ تحليل نظام التداول 1
 √ √ √   √    √ √ √ √ على النظاممتابعة حروة التعامال  )العروض والطلبا (  2

 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ متابعة تحروا  األمعار 3
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 بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص االقتصاد   جهات الخاضعةال مهام : عالقة4-2
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 شروط إدراج وتداول األوراق المالية  (1) 
 √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أموال المال وأموال النقد واقعدرامة  1

 √ √  √       √ √ √ احتياجا  الممتثمرين تشخيص 2

 درامة وتحليل اقتصاديا  أموال المال وأموال النقد ( 2) 
 √   √  √ √ √ √ √ √ √ √ النقد وأموال المال أموال واقع درامة 1

    √ √ √   √  √ √ √ الهياول التمويلية للشروا  تحليل 2
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 √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ القتصادلالمالي  مشوال  النظامدرامة  3

 √  √ √  √  √ √  √ √ √  المتاحة ألدوا  الماليةلتحليل العائد والمخاطر  4

 √  √ √  √  √ √ √  √ √ تحليل درجة العمل المالي وأدوا  التاطية المتاحة  5

 النشر الفوري المنتظم للمعلومات( 3) 
 √ √ √ √  √   √ √ √ √ √ المول درامة حمامية أمعار وم شرا  1

 وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني ( 4) 
)ب ماااوال النقد واألماااوال الخارجية  تحليل عالقا  الماااول 

 المرتبطة(
√ √ √ √  √  √  √ √  √ 

    √          وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق ( 5) 

 √   √   √  √   √ √ أنشطة الوماطة واقع تحليل 1

 √  √ √  √ √  √   √ √ المالية ألنشطة الوماطةالعملية  النتائجتحليل  2

 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء (  6) 
 √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ المولحجم محددا  تحليل  1

 فيحجم ر وس األموال الحرة المتااداولااة تقاادير طبيعااة و 2
  المول

√ √        √  √ √ 

 أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة ( 9) 

    √   √    √ √ √ المتابعة الممتمرة لقرارا  المول 1

 القيم العادلة والحدود القصوى قياستحليل متايرا  القيمة و 2
 والدنيا لألمعار

√ √ √     √  √ √   



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  282 

 
 
 
 

 

  √  √       √ √ √ مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  3

    √  √ √  √ √  √ √ العامة يةالقتصادادرامة الحالة  4

 √   √  √ √  √ √ √ √ √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 5

 ومعااادال  نمو وحجم المحليالنااااتج معااادال  نمو تحليااال  6
  المدخرا 

√ √  √ √  √   √    

 √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 7

 √ √  √ √  √   √ √ √ √ تحليل حالة المول وتوقع أثر دخول شروا  جديدة. 8

 √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ المول فيتحليل الميولة المتاحة  9

    √  √   √ √  √ √ تحليل حالة االدخار واالمتثمار وتحديد فرص التاطية. 10

    √ √ √     √ √ √ للشروة. والصناعية االقتصاديةتحليل األوضاع  11

    √  √      √ √ إعداد دراما  التنب  ب دا  الشروة. 12

 محافظالإدارة  (10) 
    √   √  √  √ √ √ الممتمرة لقرارا  المول. المتابعة 1

قطاعا  المااااول والعالقا  القائمة بين م شاااارا  درامااااة  2
 القطاعا .

√ √ √ √ √  √ √  √    

 √ √ √ √  √   √  √ √ √ عالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها  درامة 3

العالقااة بين أماااااااعااار األورال الماااليااة اتجاااهااا  درامااااااااة  4
 المولوم شرا  

√ √ √  √   √  √ √  √ 



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  283 

 
 
 
 

 

 √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 5

تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصادية وآثرها على  6
 المول والمحافظ االمتثمارية.

√ √   √ √ √ √  √    

العااادلااة والحاادود تحلياال متايرا  القيمااة وتحااديااد القيمااة  7
 القصوى والدنيا لألمعار

√ √ √  √   √  √ √   

  √ √ √  √   √  √ √ √ مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  8

 إدارة صناديق االستثمار  (11) 
    √  √ √ √ √ √  √ √ العامة االقتصادية الحالة درامة 1

 √   √  √ √  √ √  √ √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 2

 نمو ومعااادال  وحجم المحلي النااااتج نمو معااادال  تحليااال 3
 المدخرا 

√ √  √ √  √ √  √    

 √   √ √ √ √    √ √ √ إعداد دراما  الجدوى لألوعية االمتثمارية 4

 √   √    √   √ √ √ وضع امتراتيجيا  إدارة مخاطر المحافظ االمتثمارية 5

 √   √       √ √ √ االمتثمارية وفقا ألمس االمتثمارتصميم المحفظة  6

اجرا  دراماااااااا  لقطاعا  الماااااااول والعالقا  القائمة بين  7
 م شرا  القطاعا .

√ √  √   √ √  √    

 √ √ √ √  √   √  √ √ √ إجرا  دراما  لعالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها 8

 √  √ √  √   √  √ √ √ المالية وم شرا  المولدرامة العالقة بين أمعار األورال  9

 √  √ √  √  √ √ √  √ √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 10
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تحليل البيانا  والمعلوما  المالية واالقتصادية وآثرها على  11
 المول والمحافظ االمتثمارية.

√ √ √ √ √ √  √  √ √   

القيمااة وتحااديااد القيمااة العااادلااة والحاادود تحلياال متايرا   12
 القصوى والدنيا لألمعار

√ √ √     √  √ √   

 استشارات االستثمار   (12) 

 √ درامة الحالة العامة لالقتصاد  1
 

√  √ √  √ √  √    

 √   √  √ √  √ √ √ √ √ درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 2
 نمو ومعااادال  وحجم المحلي النااااتج نمو معااادال  تحليااال 3

 المدخرا 
√ √  √ √ √ √   √    

    √  √ √ √ √ √  √ √ درامة الم شرا  االقتصادية العامة 4

 √   √     √  √ √ √ درامة تطور العرض والطلب للمنتجا  والخدما   5
    √  √ √  √ √  √ √ الرممية.تحليل التقارير االقتصادية الرممية وشبه  6
 √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ درامة الم شرا  المالية واالقتصادية المحلية والعالمية. 7
   √ √  √      √ √ درامة وتحليل اإلحصا ا  المتاحة. 8
   √ √  √      √ √ إعداد دراما  التنب  ب دا  األنشطة االقتصادية. 9

 √  √ √  √   √   √ √ تحليل متايرا  االقتصادية وأثرها على الهياول التمويلية 10
    √  √      √ √ إعداد تقارير الدراما  واالمتشارا  11
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 الهيئة والجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص القانون  ( عالقة مهام5ملحق جدول )
 

 الهيئة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص القانون   مهام : عالقة5-1
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 قوا

 إصدار اللوائح التنظيمية (1) 

   √   √   درامة وتحديد احتياجا  الممتثمرين النظامية 1
     √ √  √ للشروا درامة األمس التنظيمية  2

   √      درامة نظام المول المالية ولوائحه التنفيذية 3

إعااداد اللوائح التنفيااذيااة للهيئااة وتحااديااث اللوائح التنظيميااة  4
 واعداد الوثائل التنظيمية. 

√  √  √ √ 
  

   √ √  √  √ إصدار الالئحة 5
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 ( إصدار القرارات التنظيمية2) 
 √ للشروا  درامة األمس التنظيمية 1

 
√   

√   

 √ ولوائحه التنفيذية درامة نظام المول المالية 2
 

√   
√   

 √ درامة الالئحة أو اللوائح ذا  الصلة 3
 

√   
√   

 مرة ألول األسيييييييهم طرح تنظيم 2-3    (التأسييييييييس) العام االكتتاب طرح تنظيم 1-3  المالية األوراق وتداول طرح ( تنظيم3) 
(IPO) 

نب تلقى  1 فا  الجوا عام ودرامااااااااة اماااااااتي تاب ال با  االوت طل
 التنظيمية

  √   √   

من حيث امااتيفا  متطلبا   المقدمةاالوتتاب  ا طلب مراجعة 2
 نظام المول المالية واللوائح التنفيذية.

  √   √   

   √   √   ومدي التزامها بنظام المول. درامة وتحليل نشرة االوتتاب 3

   √   √    متطلبا  اإلفصاح المحامبي والمالي التحقل من امتيفا  4

متيفا  الجوانب  5 مة ا تلقى طلبا  طرح األورال المالية ودرا
 التنظيمية

  √   √   

دراماااااااة طلبا  الطرح العام من حيث مدي التزامها بنظام  6
 المول واللوائح التنفيذية

  √   √   

 المال رأس زيادة تنظيم 3-3                                                           
تلقى طلبا  زيادة رأس المال ودرامااااااة امااااااتيفا  الجوانب  1

 التنظيمية
  √   √   

مدي التزامها زيادة رأس المال من حيث  ا طلب دراماااااااة 2
 بنظام المول واللوائح التنفيذية

  √   √   

 األسهم مبادلة اتفاقيات تنظيم( 4) 
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   √  √ √   تلقى طلبا  اتفاقية مبادلة األمهم 1

 االستثمار صناديق تأسيس عمليات ( تنظيم5) 
تلقى طلبا  ت مااايس صاااندول االماااتثمار ودراماااة اماااتيفا   1

 الجوانب التنظيمية

     √   

دراماااة طلبا  الت مااايس من حيث اماااتيفا  متطلبا  النظام  2
 يتعلل بالوثائلفيما 

     √   

 االستثمار صناديق على الرقابة ( 6) 
   √      درامة النظام األمامي للصندول 1

   √      متابعة اإلفصاح الممتمر للصندول 2

   √       فيذية.التن اللوائحو بنظام المول التزام الصندول متابعة مدي 3

( تنظيم ومراقبة التداول7)   

   √      التداول تحليل نظام 1

( تنظيم ومراقبة التداول8)   

   √      فحص ومراجعة عمليا  البيع والشرا  لوبار المماهمين 1

   √      تقصى أمباب العمليا  ومدى امتخدام معلوما  داخلية 2

   √   √   فحص ومراجعة مدى قانونية المعامال  3

   √      تحرى أي تمريب للمعلوما  قبل اإلفصاح 4

   √      تنظيم متطلبا  اإلفصاح 5
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   √      مراجعة اإلفصاح األولى والتحقل من االلتزام 6

   √      درامة وفحص القوائم المالية ربع المنوية 7

   √      درامة وفحص القوائم المالية المنوية 8

   √      متابعة مدي التزام الشروا  بمتطلبا  اإلفصاح 9

   √      التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة نظام درامة 10

 األموال غماااال هيئة المااااول المالية لموافحة درامااااة قواعد 11
 اإلرهاب وتمويل

     √   

ماايامااا  وإجرا ا  محددة لموافحة غماايل األموال  وضااع 12
 اإلرهاب. لوتموي

     √   

 وتمويل األموال غميل موافحة وإجرا ا  مراجعة مياما  13
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها.

     √   

   √      الت ود من االلتزام بميامة قبول العمال  والتعامل معهم. 14

 تطوير اليات الحوكمة          1-9تطوير ورقابة حوكمة الشركات                                 9) ) 
   √   √   درامة مدي تعارض المصالح في المنش ة 1

   √      درامة وتحليل الحاال  المماثلة في أموال المال العالمية 2

تحديد البدائل الممونة آلليا  الحوومة والحفاظ على توازن  3
 المصالح

     √   

   √      تحليل اآلثار الممونة لبدائل اآلليا  المقترحة 4

   √      اقتراح آليا  حوومة واضحة وفعالة على الشروا  5
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 زيادة وعي الشركات والمستثمرين بالحوكمة 2-9تطوير ورقابة حوكمة الشركات                                 9) ) 
   √      تعزيز مفاهيم الشفافية والممئولية والعدالة 1

   √      تعريف المماهمين بحقوقهم في الشروا  2

ودورها في حماية المماااتثمرين:  التعريف بمفردا  الحوومة 3
مثل اماااااااتقالل المراجع، الرقابة الداخلية، لجنة المراجعة، 

 لجنة الموافم 

     √   
 
 
 
 

 مراقبة التزام الشكركات بالحوكمة 3-9تطوير ورقابة حوكمة الشركات                                 9) ) 
   √      متابعة وتحليل لوائح الحوومة في الشروا  1

تحديد مدى اتماااااااال لوائح الحوومة بالشاااااااروا  مع الئحة  2
 الحوومة الصادرة عن الهيئة

     √   

   √   √   التحقل من صحة انعقاد الجمعيا  العمومية 3

 ( متابعة المخالفات والشكاوى10) 
   √      درامة البالغا  والشواوى من الناحية النظامية 1

   √      المنامبة لعدم االلتزام بنظام المول ولوائحه.تحديد العقوبا   2
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 الجهات الخاضعة بالمقررات المعيارية األساسية لتخصص القانون   : عالقة مهام5-2
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 دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد   (2) 

   √      )الطرح العام و الخاص( درامة نظام الشروا  1

   √      متطلبا  اإلدراج الماليةتحديد  2

   √      اإلدراج القانونية متطلبا  تحديد 3

 النشر الفوري المنتظم للمعلومات  ( 3) 

   √      المعلوما  باإلفصاح عنالشروا   مراقبة مدى التزام 1
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 وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني ( 4) 
         المهنيمعايير وقواعد الملوك ب مااللتزامراقبة  1
         تحديد البدائل الممونة للعقوبا  الت ديبية 2
   √      العقوبا  الت ديبيةاختيار  3

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق ( 5) 
   √      مراجعة الشروط والقيود المفروضة على شروا  الوماطة 1

 الفصل في منازعات األوراق المالية   ( 7) 
دراماااااة وتحليل األنظمة والقوانين وقواعد الشاااااريعة والفقه  1

 ذا  الصلة
√        

   √   √  √ )والتعديال  التي طرأ  عليها(درامة لوائح المول  2

   √      والعقوبا التعويضا  إصدار قرارا   3

   √      التنميل مع الهيئة بش ن التنفيذ والتظلما  4

 إيداع األوراق المالية( 8) 
دراماااااااة األنظمة والقوانين وقواعد الشاااااااريعة والفقه ذا   1

 الصلة
√        

   √      درامة لوائح المول  2

 أصيل، وكيل، تغطية()المالية الوساطة ( 9) 

        √ درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 1
   √     √ مول لل المنظمة لوائحالمياما  والدرامة  2
   √      درامة وتحليل قواعد اإلدراج والتداول 3
المتداولة والمرشااحة لإلدراج من درامااة أوضاااع الشااروا   4

 الناحية المالية والصناعية واالقتصادية.
  √   √   
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وضاااااع اللوائح المنامااااابة لتماااااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  5
 والخارجية

√     √   

   √      التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 6

 األموال غماااال هيئة المااااول المالية لموافحة درامااااة قواعد 7
 اإلرهاب وتمويل

     √   

 وتمويل األموال غميل موافحة وإجرا ا  مراجعة مياما  8
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها.

     √   

   √      تلقى طلبا  الطرح والتاطية من الشروا  9

   √   √   درامة لوائح المول  10

 محافظالإدارة  (10) 
   √     √ والقوانين ذا  الصلةدرامة وتحليل األنظمة  1

   √      درامة لوائح المول  2

وضاااااع اللوائح المنامااااابة لتماااااهيل عمليا  الرقابة الداخلية  3
 والخارجية.

     √   

 األموال غماااال هيئة المااااول المالية لموافحة درامااااة قواعد 4
 اإلرهاب وتمويل

     √   

 إدارة صناديق االستثمار  (11) 
   √   √  √ وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلةدرامة  1

   √     √ درامة لوائح المول  2

للصااااندول بما يتفل مع األنظمة  األماااااماااايإصاااادار النظام  3
 والقوانين.

     √   
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ضاااااو  لوائح الصاااااندول  فيتووين المحافظ االماااااتثمارية  4
 ونتائج التحليل.

     √   

 استشارات االستثمار   (12) 

   √      درامة لوائح المول المالية 1
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 مقررات الماليةمفردات ( 6ملحق جدول )
 

 ماليةال مبادئ
 المعارف

 .مقدمة في المالية       

 .القوائم المالية والتدفقات النقدية 

 .تحليل القوائم المالية 

 .القيمة الزمنية للنقود 

 أساسيات العائد والخطر 

  خصم التدفقات النقدية.مفهوم 

 .اسعار الفائدة وتقييم السندات 

 .تقييم األسهم 

 
 مالية الشركات

 المعارف
  أساسيات الموازنة الرأسمالية في ظل ظروف

 التأكد.

 تكلفة الرأس المال. 

 .تقدير التدفقات النقدية 

 .التمويل قصير األجل 

 .التمويل طويل األجل 

  المال. الرفع المالي ونظريات هيكل الرأس

 )ميدقلياني ميلر(

 .نظرية العالقة التوازنية 

 .نظرية ترتيب افضلية مصادر التمويل 
 .نظرية عدم تماثل المعلومات 
 .نظرية الوكالة 
 سياسات توزيعات األرباح 
 .إعادة شراء األسهم 
   الطرح العام األوليIPOs 
 .إدارة الرأس المال العامل 
  اإلستئجار 
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 أساسيات اإلستثمار 
 المعارف

 مقدمة في بيئة االستثمار. 
 .العالقة التوازنية بين العائد والخطر 
 جراءات التداول  .أنواع أسواق رأس المال وا 
 أنواع األوراق المالية وصناديق االستثمار. 
 كفاءة سوق رأس المال. 
 معدالت الفائدة. 

 

 .التحليل األساسي 
 .التحليل الفني 
  ة.الماليالنماذج المختلفة لتسعير األصول 
 تقييم األسهم العادية. 
 تقييم السندات. 
 .مقدمة في المشتقات المالية 
 االستثمار ةالتمويل السلوكي وسيكولوجي. 

 
 األسواق والمؤسسات المالية

 المعارف
 مقدمة عن النظام المالي. 

 اسعار الفائدة والتضخم. 

 .)البنك المركزي ) مؤسسة النقد 

 .السياسات النقدية 

  ،المؤسسات المالية ) البنوك التجارية، شركات التأمين

 شركات اإلستثمار(.

 أسواق النقد. 
 أسواق الرأس المال. 
 اسواق المشتقات المالية. 
 المؤسسات المالية. 
 

 
 المالية الدولية

 المعارف
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 البيئة المالية الدولية. 

 .النظام النقدي الدولي 

 .ميزان المدفوعات 

 أسواق سعر صرف العمالت. 

 العوامل المحددة ألسعار الصرف. 

 إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف. 

  المشتقات الماليةأسواق. 

 .البنوك الدولية 

 البعد الدولي للقرارات المالية المختلفة 
)الموازنة الرأسمالية، هيكل الرأس المال، 

 إدارة الرأس المال العامل(.
 .اإلستثمار األجنبي المباشر 

 
 المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار

 المعارف
 .تجاهات المستثمرين  حالة عدم التأكد وا 
 .قرار تخصيص األصول 
 .مؤشرات أسواق الرأس المال 
 ( االقتصاد الكلي، القطاع، التحليل األساسي

 .(والشركة
 .التحليل الفني 
 الرياضيات المتعلقة بالمحفظة. 

 قياس عوائد ومخاطر األوراق الفردية. 

 قياس عوائد ومخاطر المحفظة. 

 نموذج الحد الكفؤ    . 

 نظرية المحفظة الحديثة. 

 تصميم المحفظة المالية. 

 نماذج قياس أداء المحفظة. 

 إستخدام المشتقات المالية في المحفظة. 

 تنوع المحفظة على المستوى الدولي. 

 

 
 تقييم األصول
 المعارف
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 نماذج التقييم المختلفة.  

  لتقييم األصول التقليديةالطرق السائدة. 
 الطرق المبتكرة لتقييم األصول الغير تقليدية. 

 شركات الخدمات المالية. 

 المنشأت الناشئة. 

 الشركات الخاصة 

 
 

 المشتقات المالية
 المعارف

 مقدمة عن المشتقات المالية. 

  دور المشتقات المالية في إدارة األنواع المختلفة
 .من المخاطر

 ا المالية وخصوص النظري لتقييم المشتقات األطار
 .الخيارات والعقود المستقبلية

 

 أسواق المشتقات المالية. 

  اإلستتتتتخدامات المختلفة للمشتتتتتقات المالية في

 .التحوط والمضاربة

 
 النمذجة المالية

 المعارف
 . مقدمة في إمتخدام نماذج جداول البيانا 

 
  ية.النماذج المالالتحليل والتخطيط المالي بامتخدام 

 

 .تحليل المخاطر بإمتخدام النماذج المالية 

  تقنيات تقييم األصتتتتتتتتتتتتتتول المالية ب ستتتتتتتتتتتتتتتخدام
 النماذج الكمية المالية.

  التقنيات المثلى لتحليل اإلستتتتتتتتتتتتتتثماروالمحفظة
 .المالية

 
 التمويل واإلستثمار العقاري

 المعارف
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 تعريف البيئة العقارية. 

 أنظمة العقار. 

  التمويل العقاريأدوات. 

 الرهن العقاري وأسواقه. 

 تنويع محفظة الرهن العقاري. 

 أدوات اإلستثمار العقاري. 

 قياس اداء اإلستثمار العقاري. 

 صناديق اإلستثمار العقاري REITs. 
 

 إدارة المخاطر المالية
 المعارف

 مقدمة في إدارة المخاطر. 

 أنواع المخاطر. 

 قياس المخاطر. 

 تقييم المخاطر. 

 إستراتيجيات إدارة المخاطر. 

 إستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر. 
  إستتتتتتتتتتتتتتختتتتدام مبتتتتدئي للتنويع والتغطيتتتتة في إدارة

 .المخاطر

 
 الهندسة المالية

 المعارف
 تعريف الهندسة المالية. 

 تسعير وتقييم المشتقات المالية. 

  تصميم اوراق مالية جديدة غير تقليدية تتناسب مع
 .الشركة او المستثمر إحتياجات

 إستخدام المشتقات إلدارة المخاطر. 

 تقدير المخاطر المصاحبة للمحافظ المعقدة.           

 
 السياسات المالية



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  299 

 
 
 
 

 المعارف 
 التحليل المالي والتخطيط. 

 إدارة رأس المال العامل. 

 اإلستثمارات الرأسمالية وتحليل التدفقات النقدية. 
 هيكل الرأس المال التمويل طويل األجل ونظريات. 

 اإلندماج واإلستحواذ. 

 تحليل اإلستثمار. 

 .المالية الدولية 

 
 التمويل اإلسالمي

 المعارف
  مقدمة في نظريات التمويل اإلسالمي والمنتجات

 .المالية اإلسالمية
 دارة البنوك اإلسالمية  .هيكلية وا 

 حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية. 

  اإلسالميةنظريات التعاقدات. 

 الصكوك اإلسالمية. 

 )أدوات التأمين اإلسالمية )التكافل. 

  دارة الستتتتتتيولة في المؤستتتتتتستتتتتتات المالية مخاطر وا 

 اإلسالمية
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  مقررات المحاسبة( مفردات 7ملحق جدول ) 
 المحاسبة المالية مبادئ

 المعارف
 .أساسيات وفروع المحاسبة 
  :قيود اليومية -العناصرالنظام المحاسبي 
  ميزان المراجعة –النظام المحاسبي: الترحيل 
 النظام المحاسبي: إعداد القوائم المالي 

 قائمة المركز المالي( –)قائمة الدخل 
 قفالها: اإليرادات  المصروفات -تسوية الحسابات وا 
 .استكمال الدورة المحاسبية 
 إعداد القوائم المالية في المنشَات التجارية 

 المحاسبة عن المدينون وأوراق القبض 
 المحاسبة عن المخزون السلعي 
 المحاسبة عن األصول الثابتة 
 المحاسبة عن االلتزامات قصيرة االجل 
 .تحليل التقارير المالية 
 

 
 (1المحاسبة المتوسطة )

 المعارف
 :اإلطار الفكري للمحاسبة المالية 

 أهمية المعلومات المحاسبية -
 اإلفصاح المحاسبيمفهوم وأهمية  -
 :القوائم المالية 

 تبويب عناصر القوائم المالية -
 االيضاحات المرفقة -
 

 القياس المحاسبي لألصول: 
 وقائمة التدفقات النقدية النقدية -
 المدينون وأوراق القبض -
 االستثمارات قصيرة االجل -
 االستثمارات طويلة االجل -
 األصول الثابتة -
 األصول غير الملموسة  -

 
 (2المتوسطة )المحاسبة 

 المعارف
 :المعلومات المحاسبية  القياس المحاسبي لاللتزامات:  
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 أهمية المعلومات المحاسبية -
 متطلبات اإلفصاح -
 التقارير المالية والشفافية -
 :القياس المحاسبي لاليرادات واالرباح 

 االعتراف بااليرادات -
 أهمية معلومات الربح -
 األرباحاإلفصاح عن  -
 عقود االيجار 
 .التغيرات المحاسبية وتصحيح األخطاء 

 

 اإلفصاح عن االلتزامات. -
 االلتزامات قصيرة االجل -
 االلتزامات طويلة االجل -
 :القياس المحاسبي لحقوق الملكية 

 المحاسبة عن حقوق المالك -
 رأس مال األسهم -
 ربحية السهم -
 األرباح المبقاة -
 
 

 
 المحاسبة المتقدمة

 المعارف
 االندماج واالستحواذ: 

 االندماج وأشكاله المختلفةمفهوم  -
 طرق المحاسبة عن اندماج الشركات -
  نظريات المحاسبة في الشركات القابضة -
 المحاسبة عن االستثمارات 
 :العمليات بعمالت أجنبية 

لعمليات التي تتم بعمالت المحاستتتتتتتتتتتتتتبة عن ا -
 أجنبية 

 مشاكل تقلبات أسعار الصرف -
 .ترجمة القوائم المالية -

  الموحدةالقوائم المالية: 
 أهمية المعلومات المالية المجمعة -
 العرض واالفصاح في القوائم الموحدة -
إعتتتتتتداد القوائم المتتتتتتاليتتتتتتة الموحتتتتتتدة في تتتتتتتاري   -

 السيطرة
إعداد القوائم المالية الموحدة في تاري  الحق  -

 لتاري  السيطرة
 البضاعة المتبادلة بين شركات المجموعة. -
 األصول المتبادلة بين شركات المجموعة  -

 
 تحليل التقارير المالية
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 المعارف 
 :مقدمة عن تحليل التقارير المالية 

 دور المعلومات -
 األسواق المالية -
 كفاءة السوق -
  األساسي التحليل 
 التحليل الكلي والتحليل القطاعي 
 التحليل االئتماني ألغراض التمويل 
 التحليل ألغراض االندماج 

 

 :التحليل المالي 
 قراءة القوائم المالية -
 تحليل القوائم المالية -
 تحليل معلومات السوق -
 تحليل المعلومات األخرى -
 التنبؤ المالي 
 التقييم 
 

 
 

 المراجعة 
 المعارف

 :طبيعة واهدف المراجعة 
 مفهوم وأهمية المراجعة -
 معايير المراجعة -
 تقارير المراجعة -
 االستقالل وقواعد السلوك المهني 
 المراجعة في نظام الشركات 
  ومسئوليات المراجعحقوق 
 تخطيط عملية المراجعة 
  دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية 
 ادلة وقرائن االثبات في المراجعة 
  استتتتتتتخدام أستتتتتتاليب المعاينة في التحقق من صتتتتتتحة العمليات

 واالرصدة

 أساليب المراجعة 
 أوراق المراجعة والتوثيق 
  المراجعة التحليلية 
 المراجعة االنتقادية 
  العمليات الدوريةمراجعة 
 التحقق من القوائم المالية 
 مراجعة االلتزامات 
 مراجعة هيكل رأس المال 
 مراجعة العرض واالفصاح 
 التقرير عن القوائم المالية 
 المراجعة في بيئة التشغيل اإللكتروني 
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 الرقابة والمراجعة الداخلية 
 المعارف

 مفهوم نظم الرقابة الداخلية وأهدافها 
  الرقابة الداخليةمكونات نظام 
 المقومات األساسية لنظم الرقابة الداخلية 

 المقومات المحاسبية( –)المقومات اإلدارية 
 الرقابة الداخلية على عناصر القوائم المالية 
  المراجعة الداخليةمهام: 

 المراجعة المالية -
 مراجعة العمليات التشغيلية -
 مراجعة االلتزام -
 مراجعة االستراتيجية -
 والموازنات مراجعة الخطط -
 

 معايير المراجعة الداخلية 
 قواعد السلوك المهني للمراجعة الداخلية 
  العالقتتتتتتتة بين المراجعتتتتتتتة التتتتتتتداخليتتتتتتتة

 والمراجعة الخارجية
 دارة وحدات المراجعة الداخلية  تخطيط وا 
 :تنفيذ مهام المراجعة الداخلية 

 الداخلية تقارير المراجعة -
 المراقبة -
 المعلومات واالتصال -
 المهنيالسلوك  -
 التوثيق -

 
 

 المحاسبة اإلدارية
 المعارف

  طار المحاسبة اإلدارية طبيعة و  في بيئة االعمال الحديثة.ا 
 اتخاذ القرارات وحل المشاكل 
  التخطيط 
 تسعير المنتجات النهائية والخدمات 
 نظام التكاليف على أساس األنشطة 
 الالمركزية وتسعير التحويالت الداخلية 

  عداد  الموازناتالتنبؤ وا 
  الموازنتتتتتتتات التشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتتتتتة والتكتتتتتتتاليف

 :المعيارية
 تقييم األداء -
 تحليل االنحرافات -

  الموازنات الرأستتتتتتمالية )تقييم االقتراحات
 االستثمارية(
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 نظم المعلومات المحاسبية

 المعارف
 إطار عام لنظم المعلومات المحاسبية 
 النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي 
  نظم المعلومات المحاسبيةدورة حياة: 

 نظم المعلوماتتخطيط  -
  النظم تحليل وتطوير -
  النظم تصميم وتوثيق -

 قواعد البيانات 
  نظم الرقتتتتتابتتتتتة واألمن والحمتتتتتايتتتتتة لنظم

 المعلومات المحاسبية
  الخطوات التفصتتتتتتتتتتتتتتيلية لتصتتتتتتتتتتتتتتميم نظم

 المعلومات المحاسبية

 
 الماليةفي المؤسسات المحاسبة 

 المعارف
 البنوك التجارية: المحاسبة في 

 مفهوم ووظائف البنوك التجارية -
 دور البنوك في دعم االقتصاد الوطني. -
 النظام المحاسبي في البنوك التجارية. -
 إعداد القوائم المالية في البنوك. -
 الحسابات الجارية واالدخارية واالستثمارية -

 :المحاسبة في شركات التأمين 
 طبيعة عمليات التأمين وأنواعها -
 المتطلبات القانونية لعمليات التأمين -
 النظام المحاسبي في شركات التأمين -
 شركات التأمينلالحسابات الختامية  -

 لمحاسبة في شركات االستثمار:ا 
 النظام المحاسبي لشركات االستثمار -
الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة لشتتتتتتتتتتتتتتركتتات  -

 االستثمار
 المحافظ االستثمارية -
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 ( مفردات مقررات االقتصاد 8ملحق جدول )

 
 مبادئ االقتصاد الجزئي

 المعارف
  والعرض(  الطلب)األسعار آلية نظام 
  نظرية ستتتتتتتلوك المستتتتتتتتهلك: منحنيات الستتتتتتتواء وخط

 الميزانية. 
 .منحنى طلب الفردي 
 .طلب السوق، المرونات وتطبيقاتها 
 .)نظرية المنشأة )سلوك المنتج 
  اإلنتتتتاج والتكتتتاليف: اإلنتتتتاج وتنتتتاقص الغلتتتة. أنواع

 التكاليف. 
  ة الكاملة، المنافسهياكل وتوازن األسواق: المنافسة

 االحتكارية......

  أستتتتتتتتتتتتتتعتتتار عوامتتتل االنتتتتاج )وأستتتتتتتتتتتتتتواق عوامتتل
 اإلنتاج(:

 تحديد األجور 
 الريع 
 الفائدة 
 األرباح 

 .عدم التأكد ونفقة المعلومات 
 

 
 مبادئ االقتصاد الكلي

 المعارف
  ،مفاهيم أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية: الدخل، الناتج، االستتتتتتتتتتتتتتثمار

 تدفقات ، الصادرات والواردات،االدخاراالستهالك، 
 رؤوس االموال......ال 

 .التدفق الدائري للدخل 
 .حسابات الناتج والدخل الوطني 
  تحتتتتديتتتتد التتتتدختتتتل التوازني في االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد المغلق

 والمفتوح.

  ،محتتتتتتتددات التتتتتتتدختتتتتتتل القومي  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتتتار
 ،....ال االدخاراالستهالك، 

 .السياسات المالية والنقدية 
 .النقود والبنوك 
 الدورات االقتصادية 
  واالنكماشالتضخم. 
 .التجارة والتنمية االقتصادية 
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 العرض الكلي. –مقدمة لنموذج الطلب الكلي  

 
 التحليل االقتصاد الجزئي

 المعارف
  التوازن: الطلب والعرض و-  

  الطلب.دالة 
 .العوامل المؤثرة على الطلب  
 .تطبيقات على العوامل المؤثرة على الطلب 
 .دالة العرض 
  العرض.العوامل المؤثرة على  

  المنفعة: نظرية سلوك المستهلك وتعظيم- 
  (.والترتيبية )الرقميةمقدمة عن المنفعة  
 .منحنيات السواء وخواصها 
 .توازن المستهلك في ظل المنفعة الترتيبية 

 : أثر اإلحالل وأثر الدخل و المرونات- 
 .السلع وأنواعها 
 .المرونات وأنواع السلع 
  مرونة -مرونة التقاطع -الطلب مرونة

 الدخل.
  .العالقة بين الدخل واالستهالك 
  واالستهالك.العالقة بين األسعار 
  السلع وعالقاتها ببعضها البعض )بديلة– 

 مستقلة(.  –مكملة 
  القصيرنظرية اإلنتاج والتكاليف في اآلجل :- 

 .دالة اإلنتاج 

 .مراحل اإلنتاج 
 .التكاليف وأنواعها 

  الطويل:نظرية اإلنتاج والتكاليف في اآلجل 
- 
  .دالة اإلنتاج 
  .منحنيات سواء اإلنتاج وخواصها 
  .اقتصاديات الحجم 
  .خط التكاليف 
 .خط توسع المنشأة 
 توازن المنتج.  
  .التكاليف في األجل الطويل 

  الكاملة: توازن المنشأة في ظل المنافسة- 
  .شروط المنافسة الكاملة 
  .منحنى الطلب والسعر التوازني 
 رتوازن المنشأة في اآلجل القصي. 
  .توازن المنشأة في اآلجل الطويل 

  الكاملتوازن المنشأة في ظل االحتكار :- 
  العالقة بين منحنى الطلب واإليراد

 الحدي.
  .العالقة بين منحنى الطلب والمرونة 
  .توازن المنشأة في األجل القصير 



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  307 

 
 
 
 

 
 .العالقة بين اإلنتاج وعناصر اإلنتاج 

 الكاملةنشأة في ظل المنافسة غير توازن الم :- 
  .المنافسة االحتكارية وخواصها 
 .التوازن في اآلجل القصير 
 .التوازن في اآلجل الطويل 
 .احتكار القلة 

 االحتكار والتمييز السعري 

 لتوازن المنشأة في األجل الطوي . 
 .المقارنة بين المنافسة الكاملة واالحتكار 

 :التسعير 
 .تسعير المنتجات المتعددة 
 .التمييز السعري 
 .الممارسات التجارية 
 .تسعير األصول 

  قرارات االستتتتتتتتتتتتتتتثمار طويل اآلجل: تمويل رأس
المتتتتتتال والموازنتتتتتتات التخطيطيتتتتتتة، تكلفتتتتتتة رأس 

 المال.
  .نظرية التوزيع. مقدمة لنظرية الرفاه 

 مقدمة لنظرية التوازن العام. 
 
 الكليالتحليل االقتصاد 
 المعارف

 مقدمه: األسئلة الرئيسة التي تواجه االقتصاد الكلي 
  مقاييس مستخدمه في االقتصاد الكلي )قياس

 الناتج القومي، قياس البطالة، قياس التضخم(
 :الطلب الكلي والعرض الكلي 
  توازن الناتج المحلي اإلجمالي والمستوى العام

 لألسعار.
 .التوازن في قطاعين 
  ثالثة قطاعاتالتوازن في. 
 .التوازن في أربع قطاعات 
 .اشتقاق منحنى الطلب 

 :االستهالك 

 :النقود 
 .عرض النقود: نظرية كمية النقود 
 أدوات السياسة النقدية 
  الطلب على النقود: النظرية الكينزية في

 الطلب على النقود.
  التوازن الكلي في االقتصاد باستخدام

 منحنيات
  توازن أسواق السلع منحنىIS 
  منحني توازن أسواق النقادLM 
  د.النقو التوازن بين أسواق السلع وأسواق 
  دية.النقفعالية السياسة المالية والسياسة 
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 .دالة االستهالك وفرضية الدخل المطلق 
 .دالة االستهالك وفرضية الدخل النسبي 
 .دالة االستهالك وفرضية الدخل الدائم 
 .دالة االستهالك وفرضية دورة الحياة 
 .العوامل األخرى المؤثرة على االستهالك 

 مار:االستث 
 .مفهوم االستثمار 
 .مكونات االستثمار 
 .دالة االستثمار 
  االستثمار.العوامل األخرى المحددة لحجم 
 .مبدأ المعجل والناتج االستثماري 

 :اإلنفاق الحكومي واإلنفاق األجنبي 
  دور الدولة في تحديد  الحكومي:اإلنفاق

ة المالي )السياسةالمستوى التوازني للدخل 
 النقدية(والسياسة 

  التوازن الكلي في االقتصاد باستخدام
 منحنيات
  توازن أسواق السلع منحنىIS 
  منحني توازن أسواق النقادLM 
  التوازن بين أسواق السلع وأسواق

 النقود.
  فعالية السياسة المالية والسياسة

 النقدية.
  منحنياتLM.IS  الكلي.والطلب 
  الكلي:العرض 
  الكلي.نماذج العرض 

  الطلب الكلي والعرض الكلي وتوازن االقتصاد
 القومي.
 .انزحاف منحنى الطلب الكلي 
 .انزحاف محنى العرض الكلي 

  اإلنفاق فعالية السياسات المالية والنقدية
 األجنبي: دالة الواردات ودالة الصادرات

 السوق اكتمال عدم مواجهة سياسات 
Market Failure  غير المعلومات مشكلة 

 ،Asymmetry Information المتماثلة
 Agency Problem الوكالة ومشكلة

 
 اقتصاديات نقود وبنوك

 المعارف
  .مقدمة 
  .النقود ووظائفها. طلب النقود. عرض النقود 

 .تنظيم القطاع المصرفي 
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 .األنظمة النقدية وأسعار الفائدة 
 .سوق الصرف األجنبي 
  .الوساطة التمويلية 
  ،البنوك اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتتة، والبنوك البنوك التجتتتتتاريتتتتتة

 المركزية.
  .إدارة البنوك 
 الطلب على النقود في المدارس الفكرية المختلفة 

  الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتة النقدية وتأثيرها على النشتتتتتتتتتتتتتتتاط
 االقتصادي.

 .األسواق المالية  األدوات واآلليات 
   .مشكلة المعلومات غير المتماثلة 
  المالية.أساسيات محافظ األوراق 
 .المضاربة المالية 
 .مخاطر التمويل 
 .االستدامة المالية 
 .النظام النقدي في المملكة العربية السعودية 
  النظام النقدي العالمي.مقدمة في 

 
 التمويل الدولي 

 المعارف
 .سوق الصرف األجنبي 
 .ميزان المدفوعات 
  المتتتتداختتتتل التحليليتتتتة لميزان المتتتتدفوعتتتتات: المرونتتتتة

 واالستيعاب
  .السياسات االقتصادية الكلية لميزان المدفوعات 
  فليمنج(  –المتتدختتل الكينزي )نموذج متتانتتدلThe 

FM model . 
 .المدخل النقدي لميزان المدفوعات 
  :نتتتتمتتتتوذج تتتتتوازن التتتتحتتتتتتتافتتتتظتتتتتتتةThe Portfolio 

Balance Model. 

  نماذج االندماج المالي الدولي، ونماذج تعادل
 . UIP ،CIP،RIPالفائدة 

  الصرف األجنبي.أنظمة 
 عالميالنظام النقدي ال. 
 مشروعات اصالح النظام النقدي العالمي 
 .أزمة المديونية العالمية 
 .األزمات المالية 
 .الشركات متعددة الجنسية 
 .االتحاد النقدي ومنطقة العملة المثلى 

 
 االقتصاد العربي السعودي
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 المعارف 
 تاري  وهيكل االقتصاد السعودي 
  :التحليل القطاعي 

 القطاع النفطي -           
 القطاع الصناعي -           
 القطاع النقدي والمؤشرات النقدية -           

  تحليل الطلب الكلي والعرض الكلي في االقتصاد
 السعودي

 مصارف واألسواق المالية: الهيكل والسياسات. 

 المالية السوق تطوير محددات. 
 المالية السوق ضعف عناصر. 
 وانعكاساتها م2006 ازمة. 
 سوق العمل والبطالة 
 .التخطيط والتنمية 

  السياسات االقتصادية الكلية، والسياسات
 القطاعية بالمملكة.

 
 االقتصاد القياسي 

 المعارف
  تحليل االنحدار البسيط والنماذج الخطية  الفروض

 والتقدير وخصائص المقدرات والتنبؤ.
  التحليل.اختبار صحة فروض 
 .نموذج االنحدار المتعدد 
 .تحويل البيانات 
 .المتغيرات الصورية 
 :مشكالت تحليل االنحدار 
 مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتلتتتتتتتة االزدواج التتتتتتختتتتتتطتتتتتتي التتتتتتمتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتدد 

Multicollinearity.  
   مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتلتتتتتتتة عتتتتتتتدم ثتتتتتتبتتتتتتوت حتتتتتتتد التتتتتتختتتتتتطتتتتتتتأ 

Heteroskedasticity.  

  الذاتي مشكلة االرتباطAutocorrelation. 
  مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتلتتتتتتتتة تتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتف التتتتتتتتنتتتتتتتتمتتتتتتتتوذج

Misspecification Error. 
 نمتتتتاذج المعتتتتادالت اآلنيتتتتةSimultaneous  

Equations. 
 التتتتتتتدوال غير الخطيتتتتتتتة  تقتتتتتتتديرMaximum 

Likelihood Estimation 
 .مقدمة في نماذج التنبؤ 
 مقدمة في نماذج البيانات المستتتتتتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتتتتتتة 

Panel Data Models 

 
 االقتصاد القياسي التطبيقي 
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 المعارف 
 على:تطبيقات معملية 

  البيتتانتتات والمتغيرات والنمتتاذج، ومنهجيتتات القيتتاس
 المختلفة.

 Time series Analysis:  تحليل الستتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتل
 الزمنية

 Box – Jenkins Methodologies. 
  Stationarity  اختبارات جذر الوحدة الستتتتتتتتتتتتتكون و

واختبارات  ,(unit roots tests) للسالسل الزمنية
ونمتتتتتاذج  Cointegrationالتكتتتتتامتتتتتل المشتتتتتتتتتتتتتتترك 
 and Error Correctionتصتتتتتتتتتتتتتتحيح الخطتتتتتتتأ 

model   

 Analysis of Cross Sectional 
– Time series Data.  نمتتتاذج البيتتتانتتتات

 المدمجة )السالسل الزمنية والبيانات القطاعية(
 نماذجGARCH model ،ARCH   

 
 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 

 المعارف
 .األهمية، والمفاهيم، والمجاالت، والعناصر 
  ."دراسة السوق " الجدوى السوقية 

 البيانات الالزمة 
 فجوة السوق 
 تقدير المبيعات وااليرادات 
 الخطة التسويقية 

  .الدراسة الفنية للمشروع 
 تقدير األصول الثابتة 

  السنويةتقدير تكاليف التشغيل 
 رأس المال الالزمة للبدء 

  .دراسة الجدوى المالية 
 مصادر التمويل وتكاليفها 
 تقدير التدفقات الخارجة والداخلة 
 مؤشرات جدوى المشروع 
 تحليل الحساسية 

 .دراسات وحاالت تطبيقية  
  .التحليل البيئي واالجتماعي للمشروع 

 

http://www.drabid.net/unit%20root.htm
http://www.drabid.net/unit%20root.htm
http://www.drabid.net/unit%20root.htm
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 األسواق الماليةاقتصاديات  
 المعارف

 وقنوات التمويل. المالية األدوات 
 المالية الوساطةو  المباشر التمويل. 
 .طبيعة النظام المالي 
 .دور المصارف الخاصة في النظام المالي 
  القيمتتة الحتتاليتتة والمستتتتتتتتتتتتتتتقبليتتة، والعتتائتتد والمختتاطر

 وتسعير األصول.
 .هيكل أسعار الفائدة 

 فيها. الديون المعدومة والمشكوك 
 .إدارة السيولة ورأس المال 
 .السياسة النقدية وخلق النقود 
 .االبتكارات المالية 
  :التداول في سوق سندات الدين.األسواق 
  :إصدار وتداول أسهم.األسواق 

 

 قياسي مالي اقتصاد
 المعارف

 المالية البيانات طبيعة. 
 (قطاعية بيانات) العادية غير للعوائد تحليل 
 بالعوائد التنبؤ اختبار. 
 نموذج GARCH 
 آثار GARCH المتماثلة غير. 
 المالية األسواق ارتباط اختبار. 

 انحتتدار) األصتتتتتتتتتتتتتتول تستتتتتتتتتتتتتتعير نموذج اختبتتار 
Fama-MacBeth.) 

 األصول تسعير نموذج اختبار GMM 
 الخطية غير النماذج في مقدمة. 
 سالسل نموذج Markov 
 مرشح Kalman 

 

 سلوكي اقتصاد
 المعارف

 السوق وتوازن المباريات، ونظرية القرارات. 
  التأكد وعدم المخاطر ظل في االختيار. 
  السلوكية المباريات نظرية 
  والنزاهة المساومة  

 العام االختيار " 
 والتعلم المعلومات  
 والمزادات السوق تجارب 
 ةالمالي القرارات مجال في سلوكية تطبيقات 
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 مشروع بحث
 حتوىالم

 او الدراستتتتتتة أو البحث موضتتتتتتوع وتشتتتتتتخيص تحديد 
 .التقرير

 الدراسة منهجية تحديد. 
 النظرية المراجعة اجراء. 
 البيانات وعرض جمع أساليب 

 (التطبيق) القياس أسلوب اختيار 
 ائجالنت وعرض واستتتتتتتخالص القياستتتتتتي التحليل 

 .والتوصيات
 قديمية،الت والعروض التحليلية، التقارير كتابة 

 .والدفاع والمناقشة
 

 
 

  مقررات القانون( مفردات 9ملحق جدول )
 

 قانونال مبادئ
 المعارف

 القانون, خصائص القواعد القانونية, وانواعها. مقدمة: تعريف 
 .)مصادر القاعدة القانونية ) التشريع, النظام, العرف, القضاء, الفقه 
  .تطبيقات القاعدة القانونية من حيث المكان والزمان  
 .نظرية  الحق, التعريف بالحق, أشخاص الحق, محل الحق, استعمال الحق 

 
 القانون التجاري

 المعارف
  .التعريف بالقانون التجاري 
  .مصادر القانون التجاري 
  .التفرقة بين األعمال التجارية 
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  .شروط اكتساب صفة التاجر 
  .التزامات التاجر 
  .التعريف بالمحل التجاري 
  .بيان عناصر المحل التجاري 
 .أحكام وقواعد المحل التجاري 

 
 قانون الشركات

 المعارف
 .)دراسة النظرية العامة للشركات )األركان الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة 
 .بطالن الشركة وتطبيق نظرية الشركة الفعلية 
 .اكتساب الشركة للشخصية االعتبارية أو المعنوية واآلثار القانونية المترتبة عليها 
  الشركة.انقضاء الشركة، األسباب العامة والخاصة النقضاء 
 .تصفية الشركات وأحكامها 
 .شركة التضامن 
 .شركة التوصية البسيطة 
  .شركة المحاصة 
 .دارتها، وانقضائها  شركة المساهمة، تأسيس الشركة، وا 
 .شركة ذات المسؤولية المحدودة 
  .الشركة القابضة 

 
 العقود التجارية وعمليات البنوك

 المعارف
 .عقد البيع التجاري 
   .عقد السمسرة 
 .عقد الوكاالت كعقد الوكالة بالعمولة وعقد الوكالة التجارية 
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 .عقد النقل 
 .الحسابات البنكية 
 .التحويل المصرفي 
  .عقد إيجار الخزائن الحديدة 
 .عقد إيداع الصكوك المالية 
  .االعتمادات المستندية 

 
 نظام المرافعات

 المعارف
  السعودي, جهات فض المنازعات في المملكة.القواعد واألحكام المنظمة للقضاء في النظام 
  نظرية االختصاص القضائي للمحاكم) االختصاص القضائي للقضاء الشرعي, االختصاص القضائي

 للقضاء اإلداري, االختصاص القضائي للجان اإلدارية.
 الرفع بعدم االختصاص(. -نظرية االختصاص القضائي ) امتداد االختصاص 
 ,الدعوى القضائية, مفهومها, أنواعها وشروط قبولها. نظرية الدعوى القضائية 
 .نظرية الطلبات القضائية 
 .)نظرية الدفوع ) الدفوع الموضوعية, اإلجرائية, بعدم القبول 
  .نظرية الخصومة القضائية 
 .األحكام القضائية وكيفية االعتراض عليها 

 
 قوانين السوق المالية

 المعارف
 بالسوق المالية. طبيعة ومصادر القواعد الخاصة 
 .األوراق واألدوات المالية الخاضعة ألحكام السوق المالية وأنواعها وطبيعتها القانونية 
  .أنواع وتنظيمات اإلصدار والطرح القانوني واإلدراج للورقة المالية 
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 ,دراجها في الستتتوق المالية ن واألشتتتخاص المرتبطي المخالفات الخاصتتتة بتداول األوراق واألدوات المالية وا 

 بأعمالها.
 .االختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تعامالت السوق المالية وتنظيماتها 

 
 قوانين اإلفالس

 المعارف
  .مقدمة عن األوراق التجارية 
 .تعريف الكمبيالة, وتميزها عن األوراق التجارية األخرى, بيان شروطها واحكامها 
  شروطه وأحكامه.تعريف السند ألمر وبيان 
 .تعريف الشيك وبيان شروطه وأحكامه 
  تعريف اإلفالس والتفرقة بينه وبين اإلعسار, وبيان شروطه وأحكامه, وبيان أحكام وقواعد التسوية الواقية

 من اإلفالس.
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 المملكة العربية السعودية 
 جامعة الملك سعود

 

  معهد الملك عبداهلل للبحوث والدراسات
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بهيئة السوق المالية المسئولينهام ماستبيان 
يتطلع معهد الملك عبد اهلل للبحوث والدراسات االستشارية لتعاونكم في دراسة موائمة مخرجات تعليم المؤسسات 
االكاديمية مع احتياجات سوق العمل في قطاع السوق المالية في المملكة، تعاونكم محل تقدير المعهد وجميع 

بالدراسة، كما ان المعهد يتعهد بسرية جميع اإلجابات وعدم استخدمها ألي غرض أخر غير الدراسة العاملين 
 . الحالية. نشركم على حسن تعاونكم وتقبلوا تحياتنا

 
 
 



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  318 

 
 
 
 

  
 رقم االستمارة

 
 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم
جب والمهارات التي يالغرض من االستبانة هو التعرف على رأيك في المهام التي يقوم بها خريجو المؤسسات األكاديمية 

 السوق المالية.هيئة أن يتمتعوا بها خالل عملهم ب
 انثى  -2 ذكر  -1   الجنس:  .1
 غير سعودي  -2 سعودي  -1 الجنسية:  .2
 سنوات 10أكبر من   سنوات 10- 5من   سنوات 5أقل من   مدة الخدمة :           .3
 اإلدارة أو الوكالة التابع لها:  .4

 الوكالة:
              الموارد المؤسسية مؤسسات السوق 
  الشؤون االستراتيجية والدولية الشؤون القانونية والتنفيذ 
     الشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية 

      .................................. مسمي اإلدارة التابع لها:

 اإلدارة:
        المراجعة الداخليةالمخاطر 
        التواصل والتوعية التقنية والمعلومات 

      .................................. مسمي القسم التابع له:
  المالية.    لجنة الفصل في منازعات األوراق  

  الدرجة الوظيفية:  .5
1-  2 مدير-  5 نائب مدير-    أخرى

  موظف  -4 رئيس قسم  -3 )اذكرها(..........................
 

التي يجب أن  مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئوليةمستوى  .6
 يمتع بها العاملين لديكم:

مهمة 
 جدا  

مهمة  مهمة
 لحد ما

غير 
 مهمة

غير 
 متأكد

      بالمهام المناطة به بكفاءةالعاملين  قيام 6-1
      التزام العاملين بمواعيد العمل )االنضباط عامة( 6-2
      قدرة العاملين على التأقلم مع بيئة العمل المحيطة 6-3
      مستوى الثقافة العامة لدي العاملين مرتفعة 6-4

      العاملينتوفر روح المبادرة لدى  6-5
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المهارات مستوى مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات و .7 
 حسابية التي يجب أن يمتع بها العاملين لديكم:ال

مهمة 
 جدا  

مهمة  مهمة
 لحد ما

غير 
 مهمة

غير 
 متأكد

      قدرات حسابية عالية 7-1
      القدرة على كتابة التقارير واجادة العرض الوصفي والبياني 7-2
      إجادة اللغة االنجليزية 7-3
      أتقان استخدام الحاسب اآللي 7-4

      أتقان برامج الحاسب االلي المتخصصة 7-5

      القدرة على توفير متطلبات التحليل )البيانات والمعلومات( 7-6

      يجيد استخدام االنترنت 7-7

 أي من المهام التالية توصف عملكم بشكل أدق؟  .8
  (1التنظيمية.................انتقل للجزء ) إصدار اللوائح 
  (2.........................انتقل للجزء )إصدار القرارات التنظيمية 
  (3........................انتقل للجزء )تنظيم طرح وتداول األوراق المالية 
   (4.............انتقل للجزء )اتفاقيات مبادلة األسهمتنظيم 
  (5..........انتقل للجزء )تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار 
  (6............................انتقل للجزء )الرقابة على صناديق االستثمار 
  ( 7تنظيم ومراقبة التداول.................انتقل للجزء) 
   (8...................انتقل للجزء )ومراقبة اإلفصاح الكاملتنظيم 
  (9.................انتقل للجزء )تطوير آليات الحوكمة 
   (10والشكاوى..................انتقل للجزء )متابعة المخالفات 
  (11.................انتقل للجزء )تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم 

 
 
 

 إصدار اللوائح التنظيمية (1الجزء)
 
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟ المهام م
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

متابعة وتحليل مشااااول الماااول المالية والم ماااماااا   1
 المرتبطة به

   



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  320 

 
 
 
 

    درامة وتحديد احتياجا  الممتثمرين 2 
    درامة وتحليل مشاول عمليا  المول المالية 3
    درامة األمس التنظيمية للشروا  4

    درامة نظام المول المالية ولوائحه التنفيذية 5

    درامة وتحليل تجارب األموال المالية المماثلة 6

    تحديد الحاال  والعمليا  التي تحتاج إلى إعادة تنظيم 7

    تحديد موضوع الالئحة )محامبي، مالي، نظامي( 8

    إعداد مشروع الالئحة  9

    إصدار الالئحة 10

 
 

 إصدار القرارات التنظيمية( 2الجزء )
 
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟ المهام م
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    )ةتحديد المشولة )محامبية، مالية، نظامي 1
    المالية تحليل جوانب المشولة وآثارها على المول 2
    درامة األمس التنظيمية للشروا  3
    ولوائحه التنفيذية درامة نظام المول المالية 4

    درامة الالئحة أو اللوائح ذا  الصلة 5

    المتاحة الممون تطبيقهاالبدائل  تحديد 6

اآلثار اإليجابية والمااااالبية للبدائل على عمليا  ب التنب  7
 المول

   

    المنامباختيار البديل  8

    اتخاذ القرار 9

 
 

 تنظيم طرح وتداول األوراق المالية (3الجزء)
 
 

 المهام: م
 تنظيم طرح االكتتاب العام )التأسيس( 3-1

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

تلقى طلبا  االوتتاب العام ودرامااة امااتيفا  الجوانب  1
 التنظيمية
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من حيث اماااااااتيفا   المقدمةاالوتتاب  ا طلب مراجعة 2 
 نظام المول المالية واللوائح التنفيذية.متطلبا  

   

اب االوتت ا دراماااة وتحليل الجدوى االقتصاااادية لطلب 3
 العام

   

     العامة يةوتحليل األوضاع االقتصاد متابعة 4

    درامة وتحليل ظروف مول االئتمان المحلي 5

    .عالميا  اتجاها  حروا  ر وس األموال  متابعة 6

ومدي التزامها بنظام  دراماااة وتحليل نشااارة االوتتاب 7
 المول.

   

التحقل من اماااااتيفا  متطلبا  اإلفصااااااح المحامااااابي  8
  والمالي

   

    اإلشراف على عملية االوتتاب 9

 

 المهام: م
 (IPOتنظيم طرح األسهم ألول مرة ) 3-2

 تعديل أو اضافة؟هل هناك أي 
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

تلقى طلبا  طرح األورال المالية ودرامااااة امااااتيفا   1
 الجوانب التنظيمية

   

دراماااااااة طلبا  الطرح العام من حيث مدي التزامها  2
 بنظام المول واللوائح التنفيذية

   

درامااااااة وتحليل الجدوى االقتصااااااادية لطلب الطرح  3
 العام

   

     العامة ديةاالقتصا األوضاع يلوتحل متابعة 4

    ليالمح االئتمان مول ظروف يلوتحل متابعة 5

    .عالميا   األموال ر وس حروا  اتجاها  تحليل 6

دراماااة وتحليل نشااارة االوتتاب ومدي التزامها بنظام  7
 المول

   

التحقل من اماااااتيفا  متطلبا  اإلفصااااااح المحامااااابي  8
 IPOوالمالي للطرح ألول مرة 

   

    IPOدرامة القوائم المالية للطرح ألول مرة  9

    مراجعة المعر وعالوة اإلصدار 10

    اإلشراف على عملية الطرح 11

 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟ المهام: م
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ل تنظيم زيادة رأس المال 3-3 
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

فا   1 مال ودرامااااااااة اماااااااتي با  زيادة رأس ال تلقى طل
 الجوانب التنظيمية

   

ماادي زيااادة رأس المااال من حيااث  ا طلباا درامااااااااة 2
 التزامها بنظام المول واللوائح التنفيذية

   

مة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب زيادة رأس  3 درا
 المال

   

    زيادة رأس المال الى وتحليل الدعوةدرامة  4

التحقل من اماااااتيفا  متطلبا  اإلفصااااااح المحامااااابي  5
  والمالي

   

    ا القوائم المالية للشرو ومراجعة درامة 6

    زيادة رأس المال في اإلشراف على عملية االوتتاب 7

 
 

 اتفاقيات مبادلة األسهم تنظيم (4الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 تعديل أو اضافة؟ هل هناك أي
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    تلقى طلبا  اتفاقية مبادلة األمهم 1
درامة طلبا  مبادلة األمهم والت ود من مدي التزامها  2

 بنظام المول واللوائح التنفيذية.
   

دراماااااااة وتحليل الجدوى االقتصاااااااادية لطلب مبادلة  3
 األمهم

   

    المعر المتفل عليه للتبادلدرامة وتحليل  4

    اإلشراف على تنفيذ اتفاقية التبادل 5

 
 

 تنظيم عمليات تأسيس صناديق االستثمار (5الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

تلقى طلبا  ت ماااايس صااااندول االمااااتثمار ودرامااااة  1
 التنظيمية امتيفا  الجوانب
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درامااااة طلبا  الت ماااايس من حيث امااااتيفا  متطلبا   2 
 النظام فيما يتعلل بالوثائل

   

    درامة وتحليل الجدوى االقتصادية لطلب الت ميس 3
درامة وتحليل نوع الوثائل والتحقل من مدي التزامها  4

 مع نظام المول واللوائح التنفيذية.

   

    االوتتاب في ت ميس الصندولدرامة وتحليل نشرة  5

    مراجعة احتماب أمعار الوثائل 6

التحقل من اماااااتيفا  متطلبا  اإلفصااااااح المحامااااابي  7
 والمالي 

   

    اإلشراف على عملية االوتتاب 8

 
 الرقابة على صناديق االستثمار( 6الجزء)

 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 التعديل أو االضافةفضاًل أذكر  نعم

    درامة النظام األمامي للصندول 1
    عمليا  الصندول أنشطة ودرامة وتحليل  2
    متابعة اإلفصاح الممتمر للصندول 3
 اللوائحو بنظام المااااول التزام الصااااندول متابعة مدي 4

  التنفيذية.

   

 
 

 تنظيم ومراقبة التداول (7الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 تعديل أو اضافة؟ هل هناك أي
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    تحليل نظام التداول 1
    متابعة حركة التعامالت )العروض والطلبات( على النظام 2
    متابعة تحركات األسعار 3
    متابعة إعالنات الشركات المتزامنة 4

    االستفسار عن أى مالحظات على عمليات التداول 5

    تلقى الشكاوى وبحثها 6
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    تحليل مضمون الشكوى )مالية أو محاسبية أو نظامية( 7 

    تلقى تقارير النظام وفحصها 8

    تحرى أى مخالفات )مالية أو محاسبية أو نظامية( 9

 
 

 تنظيم ومراقبة اإلفصاح  (8الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 أذكر التعديل أو االضافةفضاًل  نعم

    فحص حصص وبار المماهمين في الشروا  1
    مراقبة تعامال  وبار المماهمين في الشروا  2
فحص ومراجعاااة عملياااا  البيع والشااااااارا  لوباااار  3

 المماهمين
   

تقصاااااى أماااااباب العمليا  ومدى اماااااتخدام معلوما   4
 داخلية

   

    فحص ومراجعة مدى قانونية المعامال  5

    مراقبة وتحليل اإلفصاح الممتمر للشروا  6

    مراقبة العمليا  قبل اإلفصاح الممتمر 7

    تحرى أي تمريب للمعلوما  قبل اإلفصاح 8

    تنظيم متطلبا  اإلفصاح 9

    مراجعة اإلفصاح األولى والتحقل من االلتزام 10

    درامة وفحص القوائم المالية ربع المنوية 11

    درامة وفحص القوائم المالية المنوية 12

    متابعة مدي التزام الشروا  بمتطلبا  اإلفصاح 13

    التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 14

 غماااااال هيئة المااااااول المالية لموافحة درامااااااة قواعد 15
 اإلرهاب وتمويل األموال

   

غمااايل  ماااايامااااا  وإجرا ا  محددة لموافحة وضااااع 16
 اإلرهاب. لاألموال وتموي

   

 األموال غماايل موافحة وإجرا ا  مراجعة ماايامااا  17
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها. وتمويل

   

الت ود من االلتزام بماااااااياماااااااة قبول العمال  والتعامل  18
 معهم.
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تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غميل األموال  19 
 وتمويل اإلرهاب.

   

    التحقل من مصادر أموال العمال  20

التحقل من مالك وممثلي الشاااااااروااااا  المنوط بهم  21
 التعامل

   

 
 
 

 تطوير ورقابة حوكمة الشركات (9الجزء)
 
 

 المهام: م
 تطوير آليات الحوكمة 9-1

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    درامة وتحليل مشاول العالقا  المالية للشروة  1
    درامة مدي تعارض المصالح في المنش ة 2
تحليااال اآلثاااار النااااتجاااة عن العالقاااا  الماااالياااة على  3

 الممتثمرين
   

دراماااااااة وتحليل الحاال  المماثلة في أماااااااوال المال  4
 العالمية

   

 والحفاظ على تحديد البدائل الممونة آلليا  الحوومة 5
 توازن المصالح

   

    تحليل اآلثار الممونة لبدائل اآلليا  المقترحة 6

    اقتراح آليا  حوومة واضحة وفعالة على الشروا  7

    تطوير إجرا ا  تطبيل آليا  الحوومة 8

 

 المهام: م
 زيادة وعي الشركات والمستثمرين بالحوكمة 9-2

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    توعية الشروا  بتطوير لوائح للحوومة 1
لذاتي  2 تشاااااااجيع الشاااااااروا  على التطوير والتطبيل ا

 آلليا  الحوومة
   

    تعزيز مفاهيم الشفافية والممئولية والعدالة 3
زيادة وعى المماااااتثمرين بمليا  الحوومة ودورها في  4

 حماية مصالحهم

   

    تعريف المماهمين بحقوقهم في الشروا  5
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تعزيز التواصاااااال مع الم ماااااامااااااا  المهنية المحلية  6 
 والعالمية

   

التعريف بمفردا  الحوومااااة ودورهااااا في حمااااايااااة  7
الممااتثمرين: مثل امااتقالل المراجع، الرقابة الداخلية، 

 لجنة المراجعة، لجنة الموافم 

   

 

 المهام: م
 مراقبة التزام الشركات بالحوكمة 9-3

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    متابعة وتحليل لوائح الحوومة في الشروا  1
تحديد مدى اتمال لوائح الحوومة بالشروا  مع الئحة  2

 الحوومة الصادرة عن الهيئة
   

ضايا وتصعيد تلك الق تحليل التجاوزا  وبيان أمبابها، 3
 إلدارة التنفيذ التخاذ اإلجرا ا  الالزمة.

   

تحليااال تقاااارير مجاااالس اإلدارا  للتحقل من آلياااا   4
 الحوومة الفعلية

   

تحليل التايرا  في محتويا  التقرير عن المااااااانوا   5
 المابقة

   

    تحليل االنحرافا  في التطبيل الفعلي لالئحة الحوومة 6

    التحقل من صحة انعقاد الجمعيا  العمومية  7

 
 

 والشكاوىمتابعة المخالفات  (10الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    تحليل المخالفا  والشواوى من الناحية النظامية 1
ية  2 مال فة أو الشاااااااووى ) خال يد مضااااااامون الم حد أو ت

 محامبية(
   

    تحديد اآلثار المترتبة على المخالفة أو الشووى 3
    تحديد مدى تجاوز النظام واللوائح التنفيذية. 4

تحديد العقوبا  المناماااابة لعدم االلتزام بنظام المااااول  5
 ولوائحه.
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إصااالح أوجه القصااور في حالة عدم وجود أنظمة أو  6 
 لوائح منظمة.

   

 

 تنظيم عمل األشخاص المرخص لهم( 11الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    درامة طلبا  األشخاص المرخص لهم 1
    تحليل مال ة األشخاص المرخص لهم 2
    درامة المهارا  والتخصصا  لطالبي الترخيص 3
    منح التراخيص 4

    التفتيش على مواتب األشخاص المرخص لهم 5

    درامة وتحليل أورال العمل 6

    درامة وتحليل تقارير األشخاص المرخص لهم 7

    تحديد مدى امتمرارية األشخاص المرخص لهم 8

 
 

المؤسيييييسيييييات التعليم من موائمة مخرجات  أفكار لزيادة: هل لديك مقترحات أو المشيييييارك في تعبئة االسيييييتبانةأخي/ أختي 
 المالية؟االكاديمية مع احتياجات العمل في السوق 

.................................................................................................................................................................

............................ .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................... ..................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 وتقبلوا تحياتنا.ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم، 
 

 ..………فاكس:      .……………هاتف:
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 المملكة العربية السعودية 
 جامعة الملك سعود

 

  معهد الملك عبداهلل للبحوث والدراسات
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عاملين بالجهات الخاضعة لهيئة السوق الماليةالهام ماستبيان 
والدراسات االستشارية لتعاونكم في دراسة موائمة مخرجات تعليم المؤسسات يتطلع معهد الملك عبد اهلل للبحوث 

االكاديمية مع احتياجات سوق العمل في قطاع السوق المالية في المملكة، تعاونكم محل تقدير المعهد وجميع 
دراسة لالعاملين بالدراسة، كما ان المعهد يتعهد بسرية جميع اإلجابات وعدم استخدمها ألي غرض أخر غير ا

 . الحالية. نشركم على حسن تعاونكم وتقبلوا تحياتنا
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 رقم االستمارة 
 
 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم
الغرض من االستبانة هو التعرف على رأيك في المهام التي يقوم بها خريجو المؤسسات األكاديمية والمهارات التي 

 السوق المالية.يجب أن يتمتعوا بها خالل عملهم بالجهات الخاضعة لهيئة 

 انثى  -2 ذكر  -1   الجنس:  .6
 غير سعودي  -2 سعودي  -1 الجنسية:  .7
 سنوات 10أكبر من   سنوات 10- 5من   سنوات 5أقل من   مدة الخدمة :           .8
 الجهة التابع لها:  .9

 "شركة السوق المالية "تداول                          الماليةمركز إيداع األوراق 
 األشخاص المرخص لهم:

                   )وساطة مالية )أصيل، وكيل، تغطية  محافظ إدارة              صناديق استثمار  إدارة 
 مستشار االستثمار         االلتزام               الترتيب إدارة               مالية             إدارة  

  الدرجة الوظيفية:  .10
1-  2 مدير-  5 نائب مدير-    أخرى

  موظف  -4 رئيس قسم  -3 )اذكرها(..........................
 

التي يجب أن  مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئوليةمستوى  .6
 يمتع بها العاملين لديكم:

مهمة 
 جدا  

مهمة  مهمة
 لحد ما

غير 
 مهمة

غير 
 متأكد

      بالمهام المناطة به بكفاءةالعاملين  قيام 6-1
      التزام العاملين بمواعيد العمل )االنضباط عامة( 6-2
      قدرة العاملين على التأقلم مع بيئة العمل المحيطة 6-3
      مستوى الثقافة العامة لدي العاملين مرتفعة 6-4

      توفر روح المبادرة لدى العاملين 6-5

 

المهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات ومستوى مهارات  .7
 حسابية التي يجب أن يمتع بها العاملين لديكم:ال

مهمة 
 جدا  

مهمة  مهمة
 لحد ما

غير 
 مهمة

غير 
 متأكد
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      قدرات حسابية عالية 7-1 
      القدرة على كتابة التقارير واجادة العرض الوصفي والبياني 7-2
      إجادة اللغة االنجليزية 7-3
      أتقان استخدام الحاسب اآللي 7-4

      أتقان برامج الحاسب االلي المتخصصة 7-5

      القدرة على توفير متطلبات التحليل )البيانات والمعلومات( 7-6

      يجيد استخدام االنترنت 7-7

 أي من المهام التالية توصف عملكم بشكل أدق؟  .8
   (1.................انتقل للجزء )الماليةإدراج وتداول األوراق 
  (2.........................انتقل للجزء )دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد 
  (3........................انتقل للجزء )النشر الفوري المنتظم للمعلومات 
   (4..انتقل للجزء )...........معايير السلوك المهنيومراقبة تنفيذ وضع 
   (5..........انتقل للجزء )شروط ومتطلبات عضوية السوقومراقبة االلتزام بوضع 
  (6............................انتقل للجزء )تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء 
  (7.................انتقل للجزء )الفصل في منازعات األوراق المالية 
  (8...................انتقل للجزء )إيداع األوراق المالية 
  ( انتقل للجزء................)(9الوساطة المالية )أصيل، وكيل، تغطية 
   (10..................انتقل للجزء )إدارة محافظ 
   (11.................انتقل للجزء )صناديق االستثمارإدارة 
  (12االستثمار.................انتقل للجزء ) استشارات 

 
 
 
 
 
 
 

 إدراج وتداول األوراق المالية (1الجزء)
 
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟ المهام م
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    أموال المال وأموال النقد واقعدرامة  1
    احتياجا  الممتثمرين تشخيص 2
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الحاااليااة وإموااانيااة  شاااااااروط وقواعااد اإلدراج تحلياال 3 
 تطويرها

   

    شروط وقواعد اإلدراجب مااللتزامراقبة  4

 
 

 دراسة وتحليل اقتصاديات أسواق المال وأسواق النقد( 2الجزء )
 
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟ المهام م
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    النقد وأموال المال أموال واقع درامة 1
    الهياول التمويلية للشروا  تحليل 2
    درامة نظام الشروا  3
    متطلبا  اإلدراج الماليةتحديد  4

    القتصادلالمالي  مشوال  النظامدرامة  5

     المتاحة ألدوا  الماليةلتحليل العائد والمخاطر  6

    تحليل درجة العمل المالي وأدوا  التاطية المتاحة  7

    اإلدراج القانونية متطلبا  تحديد 8

 
 

 النشر الفوري المنتظم للمعلومات (3الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    المول درامة حمامية أمعار وم شرا  1
    للممتثمرين إضافية معلوما  توفير درامة  2
    لألمعار والم شرا  الفنيالتحليل  3
    للمماعدة في اتخاذ القرارا نشر المعلوما   4

    المعلوما  م إدارة نظوتطوير صيانة  5

    المولالممتمرة ألحوال متابعة ال 6

    المعلوما  عنباإلفصاح الشروا   مراقبة مدى التزام 7

  وضع ومراقبة تنفيذ معايير السلوك المهني (4الجزء)
 
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟ المهام: م
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ل  
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

)ب مااااااوال النقد واألمااااااوال  تحليل عالقا  المااااااول 1
  الخارجية المرتبطة(

   

     المهنيالملوك ومعايير قواعد  تحديد 2
    المهنيمعايير وقواعد الملوك ب مااللتزامراقبة  3

    تحليل آثار ونتائج المخالفا   4

    تحديد البدائل الممونة للعقوبا  الت ديبية 5

    اختيار العقوبا  الت ديبية 6

 
 

 وضع ومراقبة االلتزام بشروط ومتطلبات عضوية السوق (5الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟هل 
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    أنشطة الوماطة  واقع تحليل 1
    المالية  ةالوماطأنشطة  فيالعمل  متطلبا  ديدتح 2
    المالية ألنشطة الوماطةالعملية  النتائجتحليل  3
الماااااالبية  النتائجلحد من اتحديد ضااااااوابط وإجرا ا   4

 ألنشطة الوماطة

   

    المالية  ةالوماطتحديد متطلبا  تطوير أنشطة  5

مراجعة الشااااروط والقيود المفروضااااة على شااااروا   6
 الوماطة

   

 
 

 تحديد المقابل والعموالت التي يتقاضاها الوسطاء( 6الجزء )
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    حجم المول محددا  تحليل  1
    المول فيتحليل حجم الصفقا  المالية متابعة و 2
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عة و 3  قدير طبي لة ت تداو حجم ر وس األموال الحرة الم
 المول في

   

    درامة االحتياجا  المالية ور وس أموال الومطا   4

    اقتراح حدود للعموال  5

    ية لحدود العموال رالمراجعة الدو 6

    مراقبة االلتزام بالعموال  المحددة  7

 
 

 الفصل في منازعات األوراق المالية (7الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

الشاااااريعة دراماااااة وتحليل األنظمة والقوانين وقواعد  1
 والفقه ذا  الصلة

   

    درامة لوائح المول  2
    الدرامة القانونية للحاال  محل النزاع 3
    تحليل التقارير واإلفادا  المرتبطة بالنزاعا  4

 تعرض التيواال المنااازعااا   فيتوثيل عماال اللجنااة  5
 عليها

   

    والعقوبا التعويضا  إصدار قرارا   6

    الهيئة بش ن التنفيذ والتظلما التنميل مع  7

 

 إيداع األوراق المالية (8الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

درامة األنظمة والقوانين وقواعد الشريعة والفقه ذا   1
 الصلة

   

    درامة لوائح المول  2
    لوائح ونظام نقل ملوية األورالوضع  3
    وضع نظام توفير المعلوما  للمتعاملين 4

لتمااوية القيم المالية الناتجة عن  محاماابيوضااع نظام  5
 عمليا  نقل الملوية

   



 

  

التقرير الثاني_ملحق    المالية  السوق  بنشاطات  العالقة  ذات  األكاديمية  للبرامج  الحالي  الوضع  قويمت  334 

 
 
 
 

حمااابا   راجعةالمنامااب للم المحاماابيوضااع النظام  6 
 العمال  وحمابا  المروز

   

 
 

 (وكيل، تغطيةأصيل، )المالية الوساطة  (9الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 1
    مول لل المنظمة لوائحالمياما  والدرامة  2
    المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 3
    قواعد اإلدراج والتداولدرامة وتحليل  4

درامة أوضاع الشروا  المتداولة والمرشحة لإلدراج  5
 من الناحية المالية والصناعية واالقتصادية.

   

    وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  6

لعمليا  الوماطة والمحامبة عن  محامبيوضع نظام  7
 حمابا  العمال 

   

عمليا  الرقابة  وضاااااااع اللوائح المنامااااااابة لتماااااااهيل 8
 الداخلية والخارجية.

   

    للشروا   الفنيالتحليل  9

    للشروا  القوائم والتقارير الماليةتحليل  10

    االئتمانيالترتيب تحديد  11

مة و 12 يل متايرا  القي ياستحل حدود  ق لة وال عاد القيم ال
 القصوى والدنيا لألمعار

   

    العمال مراقبة عمليا  المول لمصلحة  13

    تنفيذ طلبا  العمال   14

    التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 15

 غماااااال هيئة المااااااول المالية لموافحة درامااااااة قواعد 16
 اإلرهاب وتمويل األموال

   

مياما  وإجرا ا  محددة لموافحة غميل  وضع 17
اإلرهاب. لاألموال وتموي  

   

 األموال غماايل موافحة وإجرا ا  مراجعة ماايامااا  18
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها. وتمويل
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الت ود من االلتزام بماااااااياماااااااة قبول العمال  والتعامل  19 
 معهم.

   

تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غميل األموال  20
 وتمويل اإلرهاب.

   

    التحقل من مصادر أموال العمال  21

وممثلي الشاااااااروااااا  المنوط بهم التحقل من مالك  22
 التعامل

   

 
 

 ( التغطية9تابع الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    تلقى طلبا  الطرح والتاطية من الشروا  1
    العامة يةالقتصادادرامة الحالة  2
    النقد والمال والعقارا  وغيرها.درامة حالة أموال  3
ومعاادال   وحجم المحليالناااتج معاادال  نمو تحلياال  4

  المدخرا  نمو

   

    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 5

    درامة لوائح المول  6

    المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 7

دراماااااااة الم شااااااارا  المالية واالقتصاااااااادية المحلية  8
 والعالمية.

   

    تحليل حالة المول وتوقع أثر دخول شروا  جديدة. 9

    المول فيتحليل الميولة المتاحة  10

تحلياال حااالااة االدخااار واالماااااااتثمااار وتحااديااد فرص  11
 التاطية.

   

    درامة وتحليل القوائم المالية للشروة 12

    للجهالة النافيتحليل تقارير المراجعة والفحص  13

    للشروة. والصناعية االقتصاديةتحليل األوضاع  14

    تحليل مخاطر األعمال والمخاطر المالية للشروة. 15

    إعداد دراما  التنب  ب دا  الشروة. 16

    درامة التقارير القانونية واالمتشارية. 17

    للشروا   الفنيالتحليل  18
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دود العادلة والحتحليل متايرا  القيمة وتحديد القيمة  19 
 القصوى والدنيا لمهم الشروة

   

    تنظيم عملية الطرح  20

    محامبة الشروة والممتثمرين بعد الطرح 21

 
 

 محافظالإدارة  (10الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    األنظمة والقوانين ذا  الصلةدرامة وتحليل  1
    درامة لوائح المول  2
    المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 3
قطااعاا  الماااااااول والعالقاا  القاائماة بين درامااااااااة  4

 م شرا  القطاعا .

   

    عالقا  أمعار األورال المالية وعوائدها  درامة 5

المالية العالقة بين أمااااعار األورال اتجاها  درامااااة  6
 وم شرا  المول

   

دراماااااااة الم شااااااارا  المالية واالقتصاااااااادية المحلية  7
 والعالمية.

   

تحلياال البيااانااا  والمعلومااا  الماااليااة واالقتصااااااااادياة  8
 وآثرها على المول والمحافظ االمتثمارية.

   

    إصدار التقارير االمتثمارية 9

    وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  10

ظام  11 بة عن المحافظ  محامااااااابيوضاااااااع ن للمحامااااااا
 والمحامبة عن حمابا  العمال  

   

وضاااااااع اللوائح المنامااااااابة لتماااااااهيل عمليا  الرقابة  12
 الداخلية والخارجية.

   

    للشروا   الفنيالتحليل  13

    للشروا  الماليالتحليل  14

تحليل متايرا  القيمة وتحديد القيمة العادلة والحدود  15
 القصوى والدنيا لألمعار

   

    مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  16

     دوريالمحافظ يشول  فيإعادة النظر  17

    التنفيذية والئحته األموال غمل موافحة درامة نظام 18
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 غماااااال هيئة المااااااول المالية لموافحة درامااااااة قواعد 19 
 اإلرهاب وتمويل األموال

   

وإجرا ا  محددة لموافحة غميل مياما   وضع 20
اإلرهاب. لاألموال وتموي  

   

 األموال غماايل موافحة وإجرا ا  مراجعة ماايامااا  21
 اإلرهاب للت ود من فاعليتها. وتمويل

   

الت ود من االلتزام بماااااااياماااااااة قبول العمال  والتعامل  22
 معهم.

   

تحديد درجة مخاطر العمال  من ناحية غميل األموال  23
 وتمويل اإلرهاب.

   

    التحقل من مصادر أموال العمال  24

التحقل من مالك وممثلي الشاااااااروااااا  المنوط بهم  25
 التعامل

   

 
 
 
 
 

 إدارة صناديق االستثمار( 11الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    العامة االقتصادية الحالة درامة 1
    درامة حالة أموال النقد والمال والعقارا  وغيرها. 2
 ومعاادال  وحجم المحلي الناااتج نمو معاادال  تحلياال 3

 المدخرا  نمو
   

    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 4

    درامة لوائح المول  5

    المتابعة الممتمرة لقرارا  المول. 6

    تصميم األوعية االمتثمارية )الوثائل( 7

    إعداد دراما  الجدوى لألوعية االمتثمارية 8

للصاااااندول بما يتفل مع  األماااااامااااايإصااااادار النظام  9
 األنظمة والقوانين.

   

وضاااااااع اماااااااتراتيجيااااا  إدارة مخاااااطر المحااااافظ  10
 االمتثمارية
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    ماراالمتثتصميم المحفظة االمتثمارية وفقا ألمس  11 

اجرا  درامااااا  لقطاعا  المااااول والعالقا  القائمة  12
 بين م شرا  القطاعا .

   

إجرا  دراماااااااا  لعالقا  أماااااااعار األورال المالية  13
 وعوائدها

   

دراماة العالقة بين أماعار األورال المالية وم شارا   14
 المول

   

دراماااااااة الم شااااااارا  المالية واالقتصاااااااادية المحلية  15
 والعالمية.

   

تحلياال البيااانااا  والمعلومااا  الماااليااة واالقتصااااااااادياة  18
 وآثرها على المول والمحافظ االمتثمارية.

   

ول ضو  لوائح الصند فيتووين المحافظ االمتثمارية  19
 ونتائج التحليل.

   

تحليل متايرا  القيمة وتحديد القيمة العادلة والحدود  20
 القصوى والدنيا لألمعار

   

    مراقبة عمليا  المول لمصلحة العمال  21

    دوريالمحافظ يشول  فيإعادة النظر  22

    إعداد نظام وقواعد قياس قيمة الوثائل 23

إصاااااااادار التقااارير الاادوريااة وتوصاااااااياال النتااائج إلى  24
 الممتثمرين

   

    وضع نظام توفير المعلوما  للعمال  25

    للمحامبة عن أرصدة العمال  محامبيوضع نظام  26

    وضع نظام االمتردادا  27

 
 

 استشارات االستثمار( 12الجزء)
 
 

 المهام: م
 

 هل هناك أي تعديل أو اضافة مهام جديدة؟
ل
 ا

 فضاًل أذكر التعديل أو االضافة نعم

    درامة الحالة العامة لالقتصاد  1
    والعقارا  وغيرها.درامة حالة أموال النقد والمال  2
 ومعاادال  وحجم المحلي الناااتج نمو معاادال  تحلياال 3

 المدخرا  نمو
   

    درامة وتحليل األنظمة والقوانين ذا  الصلة 4

    درامة لوائح المول المالية 5
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    المهنيدرامة قواعد الملوك  6 

    درامة الم شرا  االقتصادية العامة 7

    درامة تطور العرض والطلب للمنتجا  والخدما   8

    مية.الرمتحليل التقارير االقتصادية الرممية وشبه  9

دراماااااااة الم شااااااارا  المالية واالقتصاااااااادية المحلية  10
 والعالمية.

   

    درامة وتحليل اإلحصا ا  المتاحة. 11

    إعداد قواعد البيانا  لإلحصا ا  الخاصة 12

    يحدد خطوا  إجرا  الدراما  داخليإعداد نظام  13

    درامة وتحليل القوائم المالية للشروة والمنشم  14

    إعداد دراما  التنب . 15

طة  18 ية المرتب مال يل مخاطر األعمال والمخاطر ال تحل
 باألنشطة االقتصادية.

   

    إعداد دراما  التنب  ب دا  األنشطة االقتصادية. 19

    تحليل وإعداد الهيول التنظيمية. 20

درامة وتحليل نظم الرقابة الداخلية واللوائح المرتبطة  21
 بها 

   

ول  22 تحليال متايرا  االقتصااااااااادياة وأثرهاا على الهياا
 التمويلية

   

    إعداد تقارير الدراما  واالمتشارا   23

    إعداد نظام للتوثيل 24

    إعداد نظام للمحامبة 25

المؤسيييييسيييييات التعليم من موائمة مخرجات  أفكار لزيادة: هل لديك مقترحات أو المشيييييارك في تعبئة االسيييييتبانةأخي/ أختي 
 المالية؟االكاديمية مع احتياجات العمل في السوق 

.................................................................................................................................................................
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 ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم، وتقبلوا تحياتنا.
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 محتويات التقرير
ــــمقدمــة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــالتقرير أهداف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــالتقرير منهجية ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ  5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ تحديد اإلطار المرجعي لتطوير البرامج األكاديمية. :أولا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  7 ـــــــــــــــــــــــــ

ـــثانياا: مقومات اإلطار األسترشادي لتطوير البرامج األكاديمية  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــــــ
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ـــــثالثاا: اإلطار األسترشادي لتطوير البرامج األكاديمية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  20 ــ

ـــــ: توصيف البرنامج األساسي3-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  26 ــــ

ـــــتوصيف تركيز تأهيلي إدارة األصول 3-2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  32 ـ

ــــتوصيف تركيز تأهيلي البنكية الستثمارية للشركات 3-3 ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  37 

ــودراسات السوق الماليةتوصيف تركيز تأهيلي بحوث  3-4 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـ  42 

ــ اللتزام والحوكمةتوصيف تركيز تأهيلي  3-5 ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  47 

ـــــالسعودي قانون سوق المال توصيف تركيز تأهيلي في 3-6 ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـ  52 
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611 المالحق:  

ــاإلجرائية للقائمين بتنفيذ البرنامجالنماذج  :(1ملحق ) ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ 611 ـــ  
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 مقدمة:
لبرامج األكاديمية التي لها عالقة بنشاطات هيئة السوق المالية ساهم مراجعة المحتوى العلمي ل

ة في التقرير الثاني في تحديد األنشطة والمهام الرئيسية والفرعية للهيئ والجهات الخاضعة إلشرافها
والجهات الخاضعة لها، كما أسهم في تحديد الفجوات في المقررات الدراسية لتلك البرامج. وفي 
هذا التقرير تهتم الدراسة بوضع اإلطار اإلسترشادي لتطوير البرامج األكاديمية التي تخدم بشكل 

لسوق المالية. فمما ال شك فيه أن البرامج األكاديمية الحالية قد وفرت الكوادر أفضل أنشطة ا
اإلدارية والفنية الحالية للعاملين بهذا القطاع الحيوي، إال أنه ومن المهم العمل على زيادة توافق 
هذه البرامج مع احتياجات أنشطة السوق المالية في ظل التطورات المتسارعة عالميًا في هذا 

 جال. وخاصة مع زيادة اندماج السوق المالية للمملكة مع األسواق المالية العالمية.الم

ويجب التنبيه بداية إلى أهمية التعامل مع هذا التقرير بالتكامل مع التقرير الثاني للدراسة. فقد حدد 
سبها تالتقرير الثاني الفجوات في المعارف؛ دون التطرق إلى المهارات المختلفة التي يجب ان يك
هارات مالعاملين بأنشطة السوق المالية، ليأتي اإلطار األسترشادي الستكمال المهارات االدراكية و 

 .مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحسابية، و العالقات مع اآلخرين والمسئولية

 أهداف التقرير: 
 .تحديد اإلطار المرجعي لتطوير البرامج األكاديمية -
 لتطوير البرامج األكاديمية. المقومات األساسية العامة لإلطار األسترشاديتحديد  -
 تحديد المكونات األساسية والتفصيلية لهذا اإلطار. -
 ادراج النماذج األساسية لإلطار األسترشادي. -

 

 منهجية التقرير:
بصفة اساسية على أراء أصحاب  تحديد اإلطار المرجعي لتطوير البرامج األكاديميةيعتمد  .1

المصلحة في عملية التطوير، فباإلضافة لتحديد مهام الهيئة والجهات الخاضعة من خالل 
ف جرى السؤال ليس فقط عن المعار  االستباناتالشخصية لفريق الدراسة، وتوزيع المقابالت 
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شمل املين. كما يالالزمة ألنشطة السوق المالية، بل تضمنت أسئلة في الجوانب المهارية للع
اإلطار المرجعي مراجعة مقومات البرامج االكاديمية المحلية والعالمية ذات الصلة، أو هيئات 

 Association to Advance Collegiate Schools of االعتماد األكاديمي ومن وأهمها
Business (AACSB) والهيئة والوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،(NCAAA)ة ، باإلضاف

 (CISI)واالستثمار المالية لألوراق المُعَتَمد للهيئات المتخصصة مثل: المعهد
 باإلضافة للجهات المرجعية كخطوة أساسية البد من تحديد عدد من مقومات صياغة اإلطار .2

 في المقومات التي وردتأيضًا ، والمستفيدين، و األسس والمنطلقات واألهدافمثل األسترشادي 
 .للمؤهالت الوطني اإلطار

 صياغة اإلطار األسترشادي: .3
  األكاديمي. امجنتوصيف البر 

 اعاتالس عدد البرنامج، إجمالي وأهداف وغايات ويتضمن عناصر كثيرة لعل من أهمها رسالة
 أو ةيالرئيس الممنوحة، والمسارات البرنامج، ومسمى الدرجة إلتمام المطلوبة المعتمدة

إتمام  دعن المتقدم لها يتأهل التي واألنشطة والمهامالبرنامج،  يشملها التي التخصصات
احية البرنامج من ن وتنظيم البرنامج، وجدوى تقديم البرنامج، وشروط االلتحاق به، وهيكل
 الخبرة ومكونات ،)الترتيب( المقررات االجبارية واالختيارية وتوزيعها على المستويات المختلفة

 البحث إلتمام البرنامج. هذا باإلضافة أو المشروع ومتطلباتالمطلوبة )التدريب(،  الميدانية
 مخرجات عم والمتوافقة الداعمة التدريس للقياس، واستراتيجيات القابلة التعلم إلى مخرجات

لبرنامج، واخيراً كيفية تطوير ا .التعلم مخرجات قياس قياسها، وطرق وطرق إليها المشار التعلم
 وأراء أصحاب المصلحة فيه.

 يف المقرراتتوص. 
المقرر، وترتيبه، ومتطلبات التسجيل فيه،  ويشمل عناصر عديدة لعل من أهمها: أهداف

 رفوالتدريب، والمعا التعليم األساسية فيه والوقت الالزم لتدريسه، وطرق والموضوعات
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 تبالمقرر، وطرق وأساليب التقييم وتوقيتاتها، والك هذا خالل التي يكتسبها الطالب والمهارات
 المستخدمة في التدريس. والمراجع

 
 مراقبة نتائج التعلم. 

. وتشمل عناصر عدة Assurance of Learningأو ما يعرف بتوكيد الجودة في التعلم 
ذلك، ب تأثرت التي التعلم وجدت( ومخرجات إن) بالكامل تغط   لمُ  التي مثل: الموضوعات

 كلب الخاصة القياس لمقرر، وطرقل التعلم مخرجات وقائمة واإلجراءات التعويضية لذلك،
 عاقتأ التي تعليمي، والصعوبات مخرج كل قياس نتائج تحليل تعليمي، وملخص مخرج

 للتعامل ةالمقترح واإلجراءات تدريس المقرر الواردة بتوصيف المقرر، استراتيجيات استخدام
 معها الحقًا.

 
 تحديد اإلطار المرجعي لتطوير البرامج األكاديمية :أولا 

الركيزة األساسية لتحديث البرامج االكاديمية  اإلطار المرجعي لتطوير البرامج األكاديمية مثلي
القائمة أو استحداث برامج جديدة، وقد تختلف األسس المرجعية للبرامج طبقًا للظروف المحيطة 

ما يجها من برنامج ألخر، وفئبكل برنامج، إال أن هناك عناصر أساسية قد تختلف أهميتها ونتا
 يلي مناقشة مجموعة من المحددات العامة مع تطبيقها على اإلطار األسترشادي الحالي:

 :Stakeholdersأراء واتجاهات واحتياجات أصحاب المصلحة  -1
إن الغرض من جميع البرامج االكاديمية هو تلبية احتياجات سوق العمل، وبقدر ما تنجح البرامج 

نشطة والمهام والوظائف المتاحة بسوق العمل؛ بقدر ما االكاديمية في تخريج مؤهلين لخدمة األ
تنجح المؤسسات االكاديمية في الوفاء باألدوار الثالثة المنوطة بها )التعليم، والبحث العلمي، 

 وخدمة المجتمع(.
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-تحديد مهام الهيئة والجهات الخاضعة في التعرف على احتياجات هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة  استباناتوقد اعتمدت الدراسة على 
أمكن التعرف  االستباناتالشخصية لفريق الدراسة، وتوزيع  المقابالتفي الحصول على خرجين على مستوى تأهيل عال، وخالل -كأصحاب مصلحة

ات السوق المالية عامة؛ بل تضمنت التعرف على الجوانب المهارية األخرى المطلوبة للعاملين )انظر المعارف الالزمة ألنشطة وخدم ليليس فقط ع
وفيما يلي تصنيف لكافة المهام واألنشطة للهيئة والجهات الخاضعة وبما يسمح بتحديد مجاالت التركز المعرفي  (.11( و)10ملحق التقرير الثاني )

إعادة تصنيف مهام الهيئة والجهات الخاضعة من خالل التركيز وقد نتج عن  مة تلك المهام واألنشطة للهيئة.وبناء البرامج الخاصة بخد والمهارى
ين بهيئة السوق لمهام المسئولالتصنيف التالي المطلوب من التخصصات االربعة للدراسة )المالية والمحاسبة واالقتصاد والقانون(  والمهارىالمعرفي 
 المالية:

 محاسبة(المالية و التخصصي مشترك بين فية ألنشطة السوق )الجوانب اإلشرا -
 محاسبة(التخصصي القانون و ومشترك بين  ،الجوانب النظامية )تخصص قانون -
 تخصصات االقتصاد والمالية والمحاسبة(مشترك بين بحوث ودراسات السوق ) -

 :لهيئة السوق المالية الجهات الخاضعةب لمهام المسئولينكما نتج عنه التصنيف التالي 

  :الجوانب المالية واإلستثمارية -
o تخصص مالية( إدارة األصول( 
o محاسبة(المالية و التخصصي مشترك بين ) البنكية اإلستثمارية للشركات 

 (والقانون محاسبةالتخصصي مشترك بين اإللتزام والحوكمة ) -
 والمحاسبة(تخصصات االقتصاد والمالية مشترك بين بحوث ودراسات السوق ) -
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 األربعة اإلدارية العلوم بتخصصات الخاضعة والجهات الهيئة مهامالتركيز المعرفي ل
 بهيئة السوق المالية المسئولينأولا: مهام 

 بحوث ودراسات السوق الجوانب النظامية قالسو ألنشطة يةفاإلشراالجوانب 
 اقتصادية ومالية ومحاسبية اللتزام والحوكمة (ةقانوني)والتعليمات  واللوائح النظم مالية ومحاسبية

 مراجعة السعر وعالوة اإلصدار -
تلقى طلبات زيادة رأس المال  -

 ودراسة استيفاء الجوانب التنظيمية
زيادة  الى دراسة وتحليل الدعوة -

 رأس المال

القوائم المالية  ومراجعة دراسة -
 اتللشرك

دراسة وتحليل الجدوى االقتصادية  -
 األسهملطلب مبادلة 

دراسة وتحليل السعر المتفق عليه  -
 للتبادل

دراسة وتحليل نشرة االكتتاب في  -
 تأسيس الصندوق

 مراجعة احتساب أسعار الوثائق -
 تحليل نظام التداول -
متابعة حركة التعامالت )العروض  -

 والطلبات( على النظام
 متابعة تحركات األسعار -
متابعة إعالنات الشركات  -

 المتزامنة

دراسة نظام السوق المالية  -
 ولوائحه التنفيذية

التنفيذية للهيئة إعداد اللوائح  -
وتحديث اللوائح التنظيمية واعداد 

 الوثائق التنظيمية.

 إصدار الالئحة -
 ة.نظاميالتحديد المشكلة  -
القانونية تحليل جوانب المشكلة  -

 .وآثارها

 دراسة األسس التنظيمية للشركات -
دراسة الالئحة أو اللوائح ذات  -

 الصلة

المتاحة الممكن البدائل  تحديد -
 تطبيقها

طلبات الطرح العام من دراسة  -
حيث مدي التزامها بنظام السوق 

 واللوائح التنفيذية

دراسة وتحليل نشرة االكتتاب  -
 ومدي التزامها بنظام السوق

 دراسة األسس التنظيمية للشركات -
ت التي تحديد الحاالت والعمليا -

 تحتاج إلى إعادة تنظيم

تحديد موضوع الالئحة )محاسبي،  -
 مالي، نظامي(

اآلثار اإليجابية والسلبية ب التنبؤ -
على عمليات النظامية للبدائل 
 السوق

 المناسباختيار البديل  -
تلقى طلبات االكتتاب العام  -

ودراسة استيفاء الجوانب 
 التنظيمية

 المقدمةاالكتتاب  اتطلب مراجعة -
 نظاماستيفاء متطلبات  من حيث

 السوق المالية واللوائح التنفيذية.
 دراسة وتحليل نشرة االكتتاب -

 ومدي التزامها بنظام السوق.

التحقق من استيفاء متطلبات  -
  اإلفصاح المحاسبي والمالي

متابعة وتحليل مشاكل السوق  -
 المالية والمؤسسات المرتبطة به

احتياجات دراسة وتحديد  -
 المستثمرين النظامية

دراسة وتحليل مشاكل عمليات  -
 السوق المالية

 األسواق تجارب وتحليل دراسة -
 المماثلة المالية

دراسة وتحليل الجدوى  -
 اماالكتتاب الع اتاالقتصادية لطلب

وتحليل األوضاع  متابعة -
  العامة يةاالقتصاد

دراسة وتحليل ظروف سوق  -
 االئتمان المحلي

وتحليل الجدوى دراسة  -
االقتصادية لطلب زيادة رأس 

 المال
دراسة وتحليل الجدوى  -

 االقتصادية لطلب التأسيس
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المساهمين فحص حصص كبار  -
 في الشركات

مراقبة تعامالت كبار المساهمين  -
 في الشركات

فحص ومراجعة عمليات البيع  -
 والشراء لكبار المساهمين

تقصى أسباب العمليات ومدى  -
 استخدام معلومات داخلية

دراسة وتحليل مشاكل العالقات  -
 المالية للشركة 

دراسة مدي تعارض المصالح في  -
 المنشأة

الناتجة عن العالقات تحليل اآلثار  -
 المالية على المستثمرين

دراسة وتحليل الحاالت المماثلة  -
 في أسواق المال العالمية

دراسة طلبات األشخاص المرخص  -
 لهم

تحليل مالءة األشخخخخخاص المرخص  -
 لهم

دراسخخخة المهارات والتخصخخخصخخخخات  -
 لطالبي الترخيص

زيادة رأس المال  اتطلب دراسة -
مدي التزامها بنظام من حيث 

 السوق واللوائح التنفيذية
 يف اإلشراف على عملية االكتتاب -

 زيادة رأس المال

 طلبات اتفاقية مبادلة األسهمتلقى  -
دراسة طلبات مبادلة األسهم  -

والتأكد من مدي التزامها بنظام 
 السوق واللوائح التنفيذية.

 اإلشراف على تنفيذ اتفاقية التبادل -
تلقى طلبات تأسيس صندوق  -

االستثمار ودراسة استيفاء 
 الجوانب التنظيمية

دراسة طلبات التأسيس من حيث  -
علق ظام فيما يتاستيفاء متطلبات الن

 بالوثائق

ام بنظ التزام الصندوق متابعة مدي -
 التنفيذية. اللوائحو السوق

 تلقى الشكاوى وبحثها -

تحليل مضمون الشكوى )مالية أو  -
 محاسبية أو نظامية(

فحص ومراجعة مدى قانونية  -
 المعامالت

تحرى أي تسريب للمعلومات قبل  -
 اإلفصاح

 اإلشراف على عملية االكتتاب -
تلقى طلبات طرح األوراق المالية  -

ودراسة استيفاء الجوانب 
 التنظيمية

التحقق من استيفاء متطلبات  -
اإلفصاح المحاسبي والمالي 

 IPOللطرح ألول مرة 

دراسة القوائم المالية للطرح ألول  -
 IPOمرة 

 اإلشراف على عملية الطرح -
 اإلشراف على عملية االكتتاب -
 دراسة النظام األساسي للصندوق -

متابعة اإلفصاح المستمر  -
 للصندوق

مالحظات على  أياالستفسار عن  -
 التداول عمليات

 تلقى تقارير النظام وفحصها -
مخالفات )مالية أو  أيتحرى  -

 محاسبية أو نظامية(
 تنظيم متطلبات اإلفصاح -

فحص ومراجعة مدى قانونية  -
 المعامالت

مراقبة وتحليل اإلفصاح المستمر  -
 للشركات
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 األموال غسل مكافحة دراسة نظام -
 التنفيذية والئحته

هيئة السوق المالية  دراسة قواعد -
 وتمويل األموال غسل لمكافحة
 اإلرهاب

سياسات وإجراءات محددة  وضع -
 للمكافحة غسيل األموال وتموي

 اإلرهاب.
 وإجراءات مراجعة سياسات -

 وتمويل األموال غسيل مكافحة
 اإلرهاب للتأكد من فاعليتها.

التأكد من االلتزام بسياسة قبول  -
 العمالء والتعامل معهم.

تحديد درجة مخاطر العمالء من  -
ناحية غسيل األموال وتمويل 

 اإلرهاب.
 التحقق من مصادر أموال العمالء -
التحقق من مالك وممثلي  -

 الشركات المنوط بهم التعامل

تحديد البدائل الممكنة آلليات  -
الحوكمة والحفاظ على توازن 

 المصالح
اقتراح آليات حوكمة واضحة  -

 الة على الشركاتوفع

مراجعة اإلفصاح األولى والتحقق  -
 من االلتزام

دراسة وفحص القوائم المالية ربع  -
 السنوية

راسة وفحص القوائم المالية د -
 السنوية

متابعة مدي التزام الشركات  -
 بمتطلبات اإلفصاح

تطوير إجراءات تطبيق آليات  -
 الحوكمة

توعية الشركات بتطوير لوائح  -
 للحوكمة

تشجيع الشركات على التطوير  -
 والتطبيق الذاتي آلليات الحوكمة

 التعريف بمفردات الحوكمة -
ودورها في حماية المستثمرين: 
مثل استقالل المراجع، الرقابة 
الداخلية، لجنة المراجعة، لجنة 

 المكافآت
تحديد مدى اتساق لوائح الحوكمة  -

بالشركات مع الئحة الحوكمة 
 الصادرة عن الهيئة

تحليل التجاوزات وبيان أسبابها ،  -
وتصعيد تلك القضايا إلدارة التنفيذ 

 الزمة.التخاذ اإلجراءات ال
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تعزيز مفاهيم الشفافية والمسئولية  -
 والعدالة

زيادة وعى المستثمرين بآليات  -
الحوكمة ودورها في حماية 

 مصالحهم

تعريف المساهمين بحقوقهم في  -
 الشركات

تعزيز التواصل مع المؤسسات  -
 المهنية المحلية والعالمية

متابعة وتحليل لوائح الحوكمة في  -
 الشركات

تحليل تقارير مجالس اإلدارات  -
 للتحقق من آليات الحوكمة الفعلية

التحقق من صحة انعقاد الجمعيات  -
 العمومية 

دراسة البالغات والشكاوى من  -
 الناحية النظامية

تحديد مضمون المخالفة أو  -
الشكوى )مالية أو محاسبية أو 

 قانونية(

تحديد الوقائع المترتبة على  -
 البالغات والشكوى

لمواد النظامية محل تحديد ا -
 المخالفة.

تحديد العقوبات المناسبة لعدم  -
 االلتزام بنظام السوق ولوائحه.

تحليل التغيرات في محتويات  -
 التقرير عن السنوات السابقة

تحليل االنحرافات في التطبيق  -
 الفعلي لالئحة الحوكمة

التفتيش على مكاتب األشخاص  -
 المرخص لهم

دراسة وتحليل تقارير األشخاص  -
 المرخص لهم
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تقديم مقترحات حول القصور في  -
حالة عدم وجود أنظمة أو لوائح 

 منظمة.
 منح التراخيص -
تحديد مدى استمرارية األشخاص  -

 المرخص لهم

 

 
 
 
 
 

 هيئة السوق الماليةبالجهات الخاضعة ل المسئولين: مهام ثانيا
  الجوانب المالية واإلستثمارية 

 بحوث ودراسات )للشركات( البنكية اإلستثمارية إدارة األصول اإللتزام والحوكمة
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دراسة وتحليل قواعد اإلدراج  -
 والتداول

لحد من اتحديد ضخخوابط وإجراءات  -
 السلبية ألنشطة الوساطة النتائج

مخخخراجخخخعخخخخة الشخخخخخخخخخروط والخخخقخخخيخخخود  -
 المفروضة على شركات الوساطة

 المتابعة المستمرة لقرارات السوق. -
 تحليل آثار ونتائج المخالفات -
لتسخخخخخهيل وضخخخخخع اللوائح المناسخخخخخبة  -

عخخمخخلخخيخخخخات الخخرقخخخخابخخخخة الخخخخداخخخلخخيخخخخة 
 والخارجية.

تحليخخل تقخخارير المراجعخخة والفحص  -
 للجهالة النافي

مراقبة عمليات السخخخخخوق لمصخخخخخلحة  -
 العمالء

 شخخخخخخخروط وقواعخخد اإلدراج تحليخخل -
 الحالية وإمكانية تطويرها

شخخخخخخخروط وقواعخد ب مااللتزامراقبخة  -
 اإلدراج

)الطرح  دراسخخخخخخة نظام الشخخخخخخركات -
 العام و الخاص(

متطلبخخات اإلدراج المخخاليخخة تحخخديخخد  -
 والقانونية

الشركات  مراقبة مدى التزام -
 المعلومات باإلفصاح عن

سة  - سواق  واقعدرا سواق المال وأ أ
 النقد

 احتياجات المستثمرين تشخيص -
 حجم السوقمحددات تحليل  -
 لشخخخخخخخركخخاتطبيعخخة عمخخل ا تحليخخل -

 وربحيتها.
ألدوات لتحليل العائد والمخاطر  -

 المتاحة المالية
 لألسعار والمؤشرات الفنيالتحليل  -
 أنشطة الوساطة  واقع تحليل -
 أنشخخخخخخطة فيالعمل  متطلبات ديدتح -

 المالية  ةالوساط

ألنشخخخخخخخطخخة العمليخخة  النتخخائجتحليخخل  -
 المالية الوساطة

 المتابعة المستمرة لقرارات السوق. -
تحليخخل حجم الصخخخخخخخفقخخات متخخابعخخة و -

 السوق فيالمالية 

حجم رؤوس األموال تقدير طبيعة و -
 السوق فيالحرة المتداولة 

حتياجات المالية ورؤوس دراسة اال -
 أموال الوسطاء 

 اقتراح حدود للعموالت -
 االئتمانيالترتيب تحديد  -
دراسخخخخخخخخة وتحليخخل قواعخخد اإلدراج  -

 والتداول

أسواق المال وأسواق  واقعدراسة  -
 النقد

 احتياجات المستثمرين تشخيص -
تحليل مخاطر األعمال والمخاطر  -

 المالية للشركة.
 لشخخخخخخخركخخاتطبيعخخة عمخخل ا تحليخخل -

 وربحيتها.

)الطرح  دراسة نظام الشركات -
 العام و الخاص(

 متطلبات اإلدراج الماليةتحديد  -
تحليل درجة العمق المالي وأدوات  -

 التغطية المتاحة
المتخخخخابعخخخخة المسخخخخخخختمرة لقرارات  -

 السوق.
وضع نظام توفير المعلومات  -

 للعمالء

نونيخخخخة  - لقخخخخا تقخخخخارير ا ل دراسخخخخخخخخخخة ا
 واالستشارية.

تحليل متغيرات االقتصادية  -
 وأثرها على الهياكل التمويلية

ل أسخخخخخواق الما واقعدراسخخخخخة  -
 وأسواق النقد

احخختخخيخخخخاجخخخخات  تشخخخخخخخخخخخخيخخص -
 المستثمرين

 مشكالت النظامدراسة  -
 القتصادلالمالي 

المتابعة المسخخخخخختمرة لقرارات  -
 السوق.

دراسة أوضاع الشركات  -
المتداولة والمرشحة لإلدراج من 

الناحية المالية والصناعية 
 واالقتصادية.

 للشركات  الفنيالتحليل  -

 القوائم والتقخخخارير المخخخاليخخخةتحليخخخل  -
 للشركات

 االئتمانيالترتيب تحديد  -
قيم ال قياستحليل متغيرات القيمة و -

العادلة والحدود القصوى والدنيا 
 لألسعار

إعداد دراسات الجدوى لألوعية  -
 االستثمارية

 العامة يةالقتصادادراسة الحالة  -
دراسخخخخخخة حالة أسخخخخخخواق النقد والمال  -

 والعقارات وغيرها.

دراسخخخخخخخخخخة المؤشخخخخخخخرات المخخخخاليخخخخة  -
 ية المحلية والعالمية.واالقتصاد



 

 

التقرير الثالث_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  15 

 
 
 

 

إضافية معلومات توفير دراسة  -
 للمستثمرين

السخخخخخخخلوك ومعخخايير قواعخخد  تحخخديخخد -
  المهني

معخخخايير وقواعخخخد ب مااللتزامراقبخخخة  -
 المهنيالسلوك 

تحخخديخخد البخخدائخخل الممكنخخة للعقوبخخات  -
 التأديبية

 العقوبات التأديبيةاختيار  -
دراسخخخخخخة وتحليل األنظمة والقوانين  -

 وقواعد الشريعة والفقه ذات الصلة
)والتعديالت دراسخخخة لوائح السخخخوق  -

 التي طرأت عليها(
الدراسخخخخخخخة القانونية للحاالت محل  -

 النزاع

تحليل التقارير واإلفادات المرتبطة  -
 بالنزاعات

التنسخخخخخخخيق مع الهيئة بشخخخخخخخأن التنفيذ  -
 والتظلمات

األنظمة والقوانين وقواعد  دراسخخخخخخة -
 الشريعة والفقه ذات الصلة

 دراسة لوائح السوق  -
وضخخخخخخخع نظخخخام توفير المعلومخخخات  -

 للمتعاملين

دراسة أوضاع الشركات المتداولة  -
ناحية  حة لإلدراج من ال والمرشخخخخخخخ

 المالية والصناعية واالقتصادية.
وضع نظام توفير المعلومات  -

 للعمالء

لعمليات  محاسبيوضع نظام  -
الوساطة والمحاسبة عن حسابات 

 العمالء
 للشركات  الفنيالتحليل  -
 القوائم والتقخخخارير المخخخاليخخخةتحليخخخل  -

 للشركات

تحليل البيانات والمعلومات المالية  -
واالقتصخخخادية وآثرها على السخخخوق 

 والمحافظ االستثمارية.
لقيم ا قياستحليل متغيرات القيمة و -

 العادلة والحدود القصوى والدنيا
 لألسعار

دراسخخخخخخخخخخة المؤشخخخخخخخرات المخخخخاليخخخخة  -
 واالقتصادية المحلية والعالمية.

تحليل حالة السوق وتوقع أثر  -
 دخول شركات جديدة.

 وقالس فيتحليل السيولة المتاحة  -
نيخخخخة  - نو لقخخخخا تقخخخخارير ا ل دراسخخخخخخخخخخة ا

 واالستشارية.

تحليل مخاطر األعمال والمخاطر  -
 المالية للشركة.

تحليل حالة السوق وتوقع  - 
 أثر دخول شركات جديدة.

 فيتحليل السيولة المتاحة  -
 السوق

تحليل حالة االدخار  -
 واالستثمار وتحديد فرص التغطية.

 االقتصخخخخخخخخخاديخخةتحليخخل األوضخخخخخخخخخاع  -
 ات المدرجة.للشرك والصناعية

 إعداد دراسات التنبؤ بأداء الشركة. -

الخخقخخخخانخخونخخيخخخخة دراسخخخخخخخخخخة الخختخخقخخخخاريخخر  -
 واالستشارية.

قطاعات السخخخوق والعالقات دراسخخخة  -
 القائمة بين مؤشرات القطاعات.

العالقة بين أسخخعار اتجاهات دراسخخة  -
 األوراق المالية ومؤشرات السوق

دراسخخخخخخخخخخة المؤشخخخخخخخرات المخخخخاليخخخخة  -
 واالقتصادية المحلية والعالمية.

ية  - مال نات والمعلومات ال يا يل الب تحل
سخخخخخوق واالقتصخخخخخادية وآثرها على ال

 والمحافظ االستثمارية.

 إصدار التقارير االستثمارية -
تحليل التقارير االقتصخخادية الرسخخمية  -

 الرسمية.وشبه 
 دراسة وتحليل اإلحصاءات المتاحة. -
إعخخخخداد تخخخخقخخخخاريخخخخر الخخخخدراسخخخخخخخخخخخات  -

 واالستشارات
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لتسخخوية القيم  محاسخخبيوضخخع نظام  -
المخخاليخخة النخخاتجخخة عن عمليخخات نقخخل 

 الملكية
المناسخخخب  المحاسخخخبيوضخخخع النظام  -

حسخخخخخخخخخخابخخخخات العمالء  راجعخخخخةللم
 وحسابات المركز

نظمة والقوانين دراسخخخخخخة وتحليل األ -
 ذات الصلة

دراسة وتحليل قواعد اإلدراج  -
 والتداول

 األموال غسخل مكافحة دراسخة نظام -
 التنفيذية والئحته

هيئة السخخخخوق المالية  دراسخخخخة قواعد -
حة كاف يل األموال غسخخخخخخخخل لم  وتمو
 اإلرهاب

 وإجراءات مراجعخة سخخخخخخخيخاسخخخخخخخخات -
حة كاف يل م  وتمويل األموال غسخخخخخخخ

 اإلرهاب للتأكد من فاعليتها.

التأكد من االلتزام بسخخخخخياسخخخخخة قبول  -
 العمالء والتعامل معهم.

تحخخديخخد درجخخة مخخخاطر العمالء من  -
نخخاحيخخة غسخخخخخخخيخخل األموال وتمويخخل 

 اإلرهاب.

 التحقق من مصادر أموال العمالء -
التحقق من مالك وممثلي الشركات  -

 المنوط بهم التعامل

قطاعات السخخوق والعالقات دراسخخة  -
 القائمة بين مؤشرات القطاعات.

عالقات أسعار األوراق  دراسة -
 المالية وعوائدها

العالقة بين أسعار اتجاهات دراسة  -
 األوراق المالية ومؤشرات السوق

وضخخع اسخختراتيجيات إدارة مخاطر  -
 المحافظ االستثمارية

تصميم المحفظة االستثمارية وفقا  -
 ألسس االستثمار

 يفتكوين المحافظ االستثمارية  -
ضوء لوائح الصندوق ونتائج 

 التحليل.

عادة النظر  - كل  فيإ المحافظ يشخخخخخخخ
 دوري

)بأسخخخخخواق  تحليل عالقات السخخخخخوق -
الخخنخخقخخخخد واألسخخخخخخخخواق الخخخخخخخارجخخيخخخخة 

 المرتبطة(
دراسة وتحليل اإلحصاءات  -

 المتاحة.
 دراسة حساسية أسعار ومؤشرات -

 السوق

تحليل حجم الصفقات متابعة و -
 السوق فيالمالية 

 دراسخخة حسخخاسخخية أسخخعار ومؤشخخرات -
 السوق

 حجم السوق محددات تحليل  -
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للصندوق  األساسيإصدار النظام  -
 بما يتفق مع األنظمة والقوانين

 ضع نظام االسترداداتو -
 إعداد نظام للتوثيق -
 إعداد نظام للمحاسبة -

المناسب  يالمحاسبوضع النظام  -
حسابات العمالء  راجعةللم

 وحسابات المركز
 وضع نظام االستردادات -

 

 الجوانب التنظيمية )اإلشرافية( ألنشطة التمويل واإلستثمارأعاله عدا كل التصنيفات مباشرة لوقد تم تصميم مساقات 

لعاملين في وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات اإلستثمارية، وكذلك بعض إدارات وكالة الهيئة حيث أن الوظائف بهذا العمود تخص بصفة أساسية ا
ات التنظيم واإلشراف الفني على المؤسسات المالية الخاضعة للهيئة وكذلك لتطوير المنتج ؛هاتين الوكالتين من حيثلمؤسسات السوق. ولطبيعة العمل في 

يحصل قترح ان ي ؛وجوب تمتع العاملين في الكثير من إدارات هاتين الوكالتين بقدرات تخصصية مالية ومحاسبة عاليةو اإلستثمارية في السوق المالية، 
كال حسب تخصص  ؛الدبلوم الخاص بالبنكية اإلستثمارية للشركات وأ ،في هاتين الوكالتين بدراسة الدبلوم الخاص بإدارة األصول ملالذين يخططون للع

في إدارة الطرح واإلندماج واإلستحواذ من المناسب لهم الحصول على الدبلوم الخاص بالبنكية اإلستثمارية  من يخطط للعملادارته. فعلى سبيل المثال، 
 في إدارة تطوير المنتجات اإلستثمارية من المناسب لهم الحصول على دبلوم إدارة األصول. وفي المقابل من يخطط للعمل لشركات. ل
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 مع برامج المؤسسات الكاديمية المحلية والعالمية: طار األسترشاديالمقارنة المعيارية لإل  -2
ما كوايضًا بعدد من الجامعات العالمية، قد جرى فحص البرامج المحلية بالجامعات السعودية ل 

ورد بالتقرير األول، كما تم فحص الفجوات في تلك البرامج بالنسبة الحتياجات الهيئة والجهات 
من ذلك الفحص في بناء إطار استرشادي يتخطى الفجوات الموجودة  قد تمت االستفادةالخاضعة. و 

 ويكون أكثر اتساقًا مع المهام واألنشطة الموجه لتأهيل الخرجين أو المتدربين لخدمتها.
 حد أهم المعاهدأم من 2017 التعليمية الصادرة في أغسطس اإلصدارات كما تم مراجعة -

" وترجع أهمية هذا المعهد CISI والستثمار المالية لألوراق المُعَتَمد المعهدوهو " المتخصصة
 الياتواالمارات العربية المتحدة والو  سنغافورة الدول باختباراته مثل من كبير عدد إلى اعتراف

 اعقط في متهغالبي يعمل ممتقدألف  40األمريكية ويتقدم لهذا االختبار سنويًا نحو  المتحدة
  .ةالمالي ماتالخد

 
 متطلبات هيئات العتماد األكاديمي المحلية والعالمية:  -3
 ليمالتع مؤسسات وانتشار ،توظيفلل عالمي سوق وظهور واالتصاالت، المعلومات ثورةأدت  

 عليمالت مؤسسات مخرجات جودة ضمان معايير بناء؛ إلى ظهور الحاجة لواألهلية الخاصة العالي
 جهاوبرام أقسامها في الجودة وضمان لها، المستمر والتطوير مستوياتها، جميع على العالي

ة للتقويم الهيئة والوطنيوفي المملكة أنشأت  فيها؛ اإلدارية واإلجراءات األداء أساليب وفي العلمية،
كما ظهرت بالواليات المتحدة االمريكية أهم مؤسسات االعتماد ، (NCAAA)واالعتماد األكاديمي 

 Association to Advance Collegiate Schools of لكليات إدارة األعمال وهي 
Business (AACSB) وتتفق الهيئة الوطنية مع المؤسسة االمريكية في المقومات األساسية ،

العتماد البرامج ذات الصلة بأنشطة الهيئة والجهات الخاضعة لها، وقد أخذت جميعها في االعتبار 
 األسترشادي الحالي. بناء اإلطار عند
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 لتطوير البرامج األكاديمية. ثانياا: مقومات اإلطار األسترشادي
، والمستفيدين، األسس والمنطلقات واألهدافمثل مقومات مجموعة من ال يلإلطار األسترشاد

. وفيما يلي رصد لتلك المقومات على للمؤهالت الوطني اإلطار المقومات التي وردت فيأيضًا و 
 مستوى اإلطار ككل، على ان يتم استعراضها الحقًا على مستوى البرامج.

 األسس: -
  مي الدين اإلسال من برامج التطوير في المحتوى أو اآلليات مع قواعديجب اال تتعارض أي

 ويشمل ذلك جميع البرامج التعليمية بالمملكة.  الحنيف،
  إقليمًيا، ها والمكانة التي تتمتع ب ،، والموقع الجغرافي للمملكةة، والثقافيةالحضاريمراعاة االبعاد

 .وعالمًيا
  تجةخلق فرص عمل من علىتساعد  أكاديمية توفير برامجتعزيز المواطنة واالنتماء من خالل 

 للشباب السعودي.
 م.2020م، وخطة التحول الوطني 2030المملكة  ةالتوافق مع استراتيجي 

 
 المنطلقات: -
 الناجحة. والعالمية واإلقليمية المحلية والتجارب الممارسات من االستفادة 
  المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.االستغالل األمثل وتعبئة الموارد المادية 
  التحول نحو االقتصاد المعرفي من خالل تنمية المعارف والمهارات من خالل تقديم برامج

 اكاديمية متميزة. 
  بما يسمح للجامعات بإضافة المقررات  اإلطار األسترشادي للبرنامج المقترحالمرونة في

تقدمها طبقا لمتطلبات كل جامعة ومتطلبات الكليات  تياالجبارية واالختيارية األخرى ال
وعليه فإن عدد الساعات اإلجمالية لبرامج اإلطار األسترشادي أقل  واالقسام االكاديمية بها.

من متوسط عدد الساعات في البرامج االكاديمية الحالية سواء بالجامعات السعودية أو 
 العالمية.
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 األهداف: -
 وير البرامج األكاديمية ذات الصلة بأنشطة السوق الماليةتوفير إطار استرشادي لتط. 
  المالية السوق بأنشطة الصلة ذات األكاديمية البرامجعالمية لتطوير  معاييرتوفير. 
  (1ملحق جرائية للقائمين بتنفيذ تلك البرامج. )اإلنماذج العينة من توفير 
  (2ملحقنتائج تلك البرامج. ) جرائية للتقييماإلنماذج عينة من التوفير 

 
 ثالثا: اإلطار األسترشادي لتطوير البرامج األكاديمية.

، والذي يالدراس على أساس المنهجمؤسسات األكاديمية لعملية التعليمية في اللتخطيط قديمًا؛ كان ال
 استخدام من خالل يتكون من مجموعة من المقررات الدراسية، ويكون لكل منها خطة تعليمية مستقلة به

(. content-centered planning modelنموذج تصميم بسيط يعتمد على المحتوى التعليمي )
محتوى ي فتصميم خطة المقرر وفقا لمدخل المحتوى على كم المواضيع التي ينبغي تضمينها  يتركزو 

ن فضال ع ،هاتدريس كل منل الالزموالوقت  موضوع،المقرر الدراسي، وحجم المعارف وعمقها لكل 
 الموضوعات.الكتب والمراجع التي يحتاجها تدريس هذه 

متطلبات ع ممخرجاته توافق ضعف كاديمي من ناحية ونتيجة لالنتقادات التي تعرض لها التعليم األ
 لعل من أهمها عملت بعض الجامعات على استخدام مداخل أخرى في تصميم برامجها، ؛سوق العمل

محور تخطيط البرامج، فال يتم تصميم محتوى  الب، حيث أصبح الط"وقعةمخرجات التعلم المت"مدخل 
نما ما الذي ينبغي أن  م من أجل من تحقيق مخرجات التعل يتم القيام بهالبرنامج كهدف بحد ذاته، وا 

 المخرجات.  تلكتنفيذ من يمكن التحقق المتوقعة، وكيف 

فق مدخل و  اإلطار األسترشاديفي هذا  ةالدراسي اتتصميم خطة المقرر يتم وف وبناء على ما سبق س
على أهمية خطة المقرر، ومتطلبات تخطيطها، وكيفية  يتم التعرفالمتوقعة. وسوف  مخرجات التعلم

إعداد مواصفات المقرر، وخصوصا كتابة مخرجات التعلم ومواءمتها مع محتوى التعلم واستراتيجيات 
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ذلك على و  ؛الصلة بتصميم خطة المقرر الدراسي التدريس والتقويم، فضال عن المكونات األخرى ذات
 النحو التالي:

 معلومات عامة. 
 وصف المقرر الدراسي. 
 مخرجات تعلم المقرر الدراسي. 
 مواءمة استراتيجيات التدريس والتقويم بمخرجات التعلم. 
  المقرر.محتوى وتنظيم اختيار 
 تحديد استراتيجيات التدريس. 
 تقويم تعلم الطالب 
 لمقرر الدراسيمصادر تعلم ا 

 

 
 :إجراءات تطوير اإلطار األسترشادي 

 مالحظات ل نعم المعيار
   √ ل لجنة لتطوير الخطة األسترشادية للبرنامج.يتشك

القائمين على اعداد الخطة أعضــاء هيئة التدريس ســبق لهم العمل في 
 الخطط الدراسية والعتماد األكاديمي.

√   

   √ .لدى الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد األكاديميتم اللتزام بمعايير العتماد 
   √ تم اللتزام بمعايير اإلطار الوطني للمؤهالت.

يثة بالجامعات العربية تم السترشاد بمجموعة من الخطط الدراسية الحد
 .والعالمية

راجع ملحق التقرير   √
 األول

راجع الســـــــــتبـــانـــات   √ التوظيف.تم السترشاد بآراء المعنيين بالموضوع من جهات 
 بملحق التقرير الثاني

راجع ملحق التقرير   √ .مرجعيات العالمية في مجال التخصصتم السترشاد بال
 األول
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 مالحظات ل نعم المعيار
 راجع التقرير الثاني  √ تم استطالع آراء المعنيين من العاملين بالهيئة والجهات الخاضعة.

من خالل ) استبانات ، تم استطالع آراء الخريجين في الخطة الدراسية 
 ورش عمل ، لقاءات ، بريد الكتروني ،....الخ ( )ترفق عينات( .

 √  

تم تحديد مخرجات التعليم ) مهارات، معارف، اتجاهات ( ) يتم تحديدها 
 على مستوى الجامعة، الكلية، القسم (.

√   

   √ تحتوي الخطة على مقرر مشروع بحث.
   √ بعض المقررات )بقدر اإلمكان(.تم تكثيف الجانب العملي في 

   √ تم العناية بتطوير المهارات التخصصية وزيادتها.
   √ تم تضمين نموذج توصيف البرنامج الدراسي.

   √ تم تضمين نموذج توصيف المقررات.
  √  تم تحديد لغة تدريس المقررات.

   √ تم تضمين نموذج مختصر توصيف المقرر.
   √ مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية.تم تضمين نموذج 
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  طار األسترشاديالهيكل العام لإل

 

:مقررات تحضيرية

رياضيات-

احصاء-

حاسب الي-

:مقررات اساسية

مبادي اقتصاد جزئي-

مبادي محاسبة-

مبادي مالية-

مبادئ القانون-

-

تركيز بحوث ودراسات 
السوق المالية 

/محاسبي/مالي/اقتصادي)
(:قانوني

ارية البنكية االستثم
للشركات  إدارة األصول

قانون سوق المال 
السعودي

االلتزام والحوكمة
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  توكيد الجودة في التعلم( أليات مراقبة نتائج التعلمAssurance of Learning ) 

ين قادر  ونونويك ومهارات، رفامع من هونسيتعلم ما على يركزملتحقين بالبرنامج لل تعليمي منهجهو 
والبرنامج. ولذلك البد من تحديد مخرجات التعلم  أنهاء تحصيل المقرر عند اثبات هذا التعلم؛ على

 لمع المتوقعة سواء للبرنامج أو المقرر، وأن يكون جميع المقيدين بالبرنامج على علم بها، وكذلك على
بأسلوب التقييم المتبع، والذي يجب أن يثبت الملتحق بالبرنامج من خالله تحقيقه ألهداف البرنامج 

 وأهداف المقررات.
ات ما يتوقعه أرباب العمل من معارف ومهار  ويالحظ أن بنية أهداف البرنامج ومقرراته البد أن تتفق مع

تتماشى مع "اإلطار الوطني للمؤهالت" وشروط التوظيف أو الممارسة لدى الخريجين. كما يجب أن 
 المهنية.   

نتيجة  هالتعامل معه وانجاز على  ينقادر لتحقين بالبرنامج سوف يكون الم ما وصفهي  مخرجات التعلم
 آليات مراقبة نتائج التعلم الشرطين التاليين:ولذلك يجب ان تحقق للتعلم. 

برنامج : وبمراجعة تصنيف نتائج التعلم سواء للالوطني للمؤهالتطار اإلينبغي أن تكون متسقة مع  أولا:
أو المقررات نجد أنها تتوافق مع اإلطار الوطني من ناحية تصنيف مخرجات التعلم إلى معارف، 

 ومهارات اتصال وحاسب ومهارات عددية.ومهارات ادراكية، ومهارات شخصية 
ينبغي أن تصاغ نتائج للتعلم بحيث تفي بالمتطلبات المهنية للممارسة في المملكة العربية  ثانياا:

: وقد تحقق هذا الشرط ايضًا من خالل مراجعة األنشطة والمهام للهيئة والجهات الخاضعة السعودية
  مج تركيز في هذا التقرير.في التقرير الثاني، وكما تم تسكينها في برا

(. 2 تعليمي )ملحق رقم مخرج كل قياس نتائج اخيرًا يجب ان تتضمن االليات نماذج قياس وتحليل
 عاملتدريس المقرر، وكيفية الت استراتيجيات استخدام أعاقت التي كما يجب أن تتضمن الصعوبات

 ومحتوياته.معها الحقًا؛ بما يحقق تغذية مرتجعة جيدة عن البرنامج 
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 :للمقررات الترقيم والترميز -
داللة متفق  والرمز ذو، بحيث يكون الرقم يعتمد الترقيم والترميز للمقررات على قواعد أكاديمية شائعة

 ؛ وذلك على النحو التالي:نعليها بين األكاديمي
ة اليالمو  )قصد( د؛ فمثال االقتصاأحرف أربعةإلى ثالث رمز يتكون من  تخصصيكون لكل  -

 )مال( والمحاسبة )حسب( والقانون )نظم(.
مقرر تحضيري )عن نوعية المقرر  خانة المئات تعبربحيث  خانات،( 3تتكون األرقام من ) -

 وتكون خانة، ( 3، ومقرر تركيز معرفي يأخذ الرقم 2، ومقرر أساسي يأخذ الرقم 1يأخذ الرقم 
اآلحاد دالة على تسلسل المقرر من ، وتكون خانة تخصص المقررمعبرة عن طبيعة العشرات 

 .ضمن مقررات التخصص
 قمر  التخصص الرقم التخصص

 3 االقتصاد 1 المالية

 4 القانون 2 المحاسبة

Graduate 
Characteristics

خصائص اخلرجي

Intended

Learning 
Outcomes

خمرجات التعمل 
 Learning andاملقصودة

Teaching Strategies

أسرتاتيجية التعمل 

و التعلمي

Assessment

التقيمي
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 رموز التقديراتحدود و  -
 الرمز 

 بالعربي

الرمز 

 باإلنجليزي
 النقاط حدود الدرجة

 A+ 95 - 100 5.00 أ+

 4.75 95أقل من  - A  90 أ

 4.50 90من اقل  – B+ 85 ب+

 4.00 85أقل من  – B 80 ب

 3.50 80أقل من  – C+ 75 ج+

 3.00 75أقل من  – C 70 ج

 2.5 70أقل من  – D+ 65 د+

 2 65اقل من  – D 60 د

 1 60أقل من  F هـ

مدير و  قررات،لى أهمية وجود لجنة ممتحنين؛ تضم جميع مدرسي المإوفي هذا السياق يجب اإلشارة 
مرير في العديد من الجامعات العالمية يتم تو ومنسق كل مساق بغرض التقييم العام للطلبة،  ،البرنامج

 .في باقي المقررات طالب من مستوى ألخر رغم رسوبه في بعض المقررات، إذا كان اداؤه متميزاً 
 
 توصيف البرنامج األساسي 3-1

 
 / طبقًا للتركيز المعرفي )المساق( اسم البرنامج 
  تركيز طبقًا للدبلوم تأهيلي  )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج/المؤهل

 المعرفي )المساق(
 (المساق) المعرفي للتركيز طبقاً  /مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال البرنامج 
 بالبرنامج  اللتحاق شروط/  

 .المالية، أو الجهات الخاضعةأن يكون المتقدم من الراغبين في العمل هيئة السوق  -

 الحصول على شهادة جامعية؛ بكالوريوس على األقل. -

 أو ما   IELTSفي اختبار  6.5المقررات التحضيرية، أو تقديم ما يثبت حصوله على  زاجتيا -

  ICDL". وشهادة قيادة الحاسب اآللي 2و 1يعادلها لإلعفاء من مقررات "اللغة اإلنجليزية:     
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 إلعفاء من مقرر "مهارات الحاسب اآللي".    

االعفاء من أي من المقررات األساسية بشرط تقديم ما يثبت دراساتها سابقاً )طلبة كليات إدارة  -

 االعمال غالباً(.

 
 المستفيدون من البرنامج/ 

 العاملين في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها. -

 وخدمات السوق المالية سواء العامة أو الخاصة. الراغبين في العمل في أي من أنشطة -

 
 المتخرج من البرنامج التي يعد لها أو األنشطة الوظائف/ 

 جميع وظائف هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها الواردة بالدراسة -
 

 البرنامج ورسالة رؤية 
        الرؤية -

 وأنشطة السوق المالية والجهات الخاضعة"تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على العمل بكفاءة في وظائف  "

 الرسالة -
ة مهام لخدمة كاف الالزمة والمهارات واألدوات، الملتحقين بأي من مساقات البرنامج بالمفاهيم، تزويد

 جانبينال بين يجمع متكامل تعليمي برنامج خالل وأنشطة السوق المالية والجهات الخاضعة لها؛ من
 لةالص ذات المجاالت من واسعة طائفة في عديدة تطبيقات إجراء من ويمكن والتطبيقي، النظري

 .بالسوق المالية للمملكة
 

 البرنامج أهداف 
معارف والمهارات الالزمة للعمل في مجاالت خدمات السوق بال الملتحقين بالبرنامجتزويد  -

 المالية المختلفة. 

التحليل وأدوات  وأساليب المتقدمةات العلمية النظري استخدامالملتحقين بالبرنامج من تمكين  -

 المناسبة للتعامل مع وظائف السوق المالية السعودية.

الملتحقين بالبرنامج من فهم وتحليل النماذج والتقارير الخاصة بهيئة السوق المالية تمكين  -

 والجهات الخاضعة لها.
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ألسواق ؤسسات االملتحقين بالبرنامج من فهم وتحليل التقارير الصادرة عن هيئات ومتمكين  -

 المالية المحلية والدولية.
 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
ضعف توافق مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل بأنشطة السوق  .1

 .المالية السعودية
توفير احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين في مختلف مهام  .2

 المالية والجهات الخاضعة لها.وأنشطة السوق 
 مجاالت خدمات السوق المالية. في عالمية المتالحقةال التطورات مواكبة .3
 تحقيق المزيد من التخصصية في برامج التعليم العالي بالمملكة. .4

 

 :التركيز )المساقات( المتاحة في البرنامج 
 األصول إدارة -
 للشركات ـ االستثمارية البنكية -
 المالية السوق ودراسات بحوث -
  والحوكمة االلتزام -
 السعودي المال سوق قانون -
 البرنامج هيكل: 

عدد  
 المقررات

مجموع الساعات 
 المعتمدة

 مالحظات

 يمكن االعفاء منها 25 5 تحضيري
 يمكن االعفاء منها 39 13 أساسي
تركيز 

 )مساق(
  30 10 األصول إدارة

 30 10 اتللشرك االستثمارية البنكية
 30 10 المالية السوق ودراسات بحوث
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 30 10  والحوكمة االلتزام
 18 6 السعودي المال سوق قانون

 
 مقررات تحضيري:

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 مالحظات

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

يمكن اإلعفاء من أي مقرر بشرط تقديم االثبات 

اآللي، )شهادة لغة انجليزية، شهادة قيادة الحاسب 

اجتياز مقرر ات الرياضيات واالحصاء، أو اختبارات 

 قبول

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3  الرياضيات 

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

 25 مجموع

 
 مقررات أساسية:

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 مالحظات

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

من أي مقرر بشرط تقديم سجل أكاديمي يمكن اإلعفاء 

يثبت حصول الطالب على المقرر سابقاً بتقدير جيد 

 على األقل

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المالية  مال 211

 3 مالية الشركات مال212

 3 االستثمارأساسيات  مال 213

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال 214

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222 

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223 

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية انونق نظم 344 

 39 مجموع
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 للشركات: االستثمارية البنكية مقررات تركيز  األصول: إدارة مقررات تركيز

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 مال315
وتحليل  المالية المحفظة

 االستثمار
 مال315 3

المحفظة المالية وتحليل 

 االستثمار
3 

 3 الماليةالمشتقات  مال 316 3 المشتقات المالية مال 316

 3 النمذجة المالية مال317  3 النمذجة المالية مال317 

 3 التمويل واإلستثمار العقاري مال 318 3 التمويل واإلستثمار العقاري مال318 

 3 إدارة المخاطر المالية مال319 3 إدارة المخاطر المالية مال319

 3 اإلسالميالتمويل  مال 310 3 التمويل اإلسالمي مال 310

 3 تحليل التقارير المالية حسب325 3 تحليل التقارير المالية حسب325

 3 المحاسبة المتقدمة حسب324 3 اقتصاد سلوكي قصد 338

 3 التمويل الدولي قصد334 3  اقتصاد قياسي مالي قصد 336

 3   اقتصاد قياسي  قصد335 3 التمويل الدولي قصد334

 30 مجموع 30 مجموع

 
 والحوكمة: مقررات تركيز االلتزام مقررات تركيز  المالية: السوق ودراسات مقررات تركيز بحوث

 المقرر الرمز

عدد 

الساع

ات 

المعت

 مدة

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 3 تحليل التقارير المالية حسب325 3 التمويل الدولي قصد334

دراسات الجدوى وتقييم  قصد337

 المشروعات

 3 المراجعة حسب326 3

 3 الرقابة والمراجعة الداخلية حسب327 3   اقتصاد قياسي  قصد335

 3 المحاسبة االدارية حسب328 3  اقتصاد قياسي مالي قصد336

 3 نظم المعلومات المحاسبية حسب329 3 مشروع بحث قصد 339

حسب 320 3 المحفظة المالية وتحليل االستثمار مال315  3 في المؤسسات الماليةالمحاسبة  

 3 المتقدمةالمحاسبة  حسب324 3 المشتقات المالية مال 316

 3 الحوكمة وااللتزام نظم 348 3 إدارة المخاطر المالية مال319

نظم 347  3 اقتصاد سلوكي قصد 338  3 جرائم السوق المالية 

 3 الماليةإدارة المخاطر  مال319 3 تحليل التقارير المالية حسب325

 30 مجموع 30 مجموع
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 :اإلجراءات المستخدمة للتحقق من مستويات اإلنجاز األكاديمي لدى الملتحقين بالبرنامج 

 مراجعة عينة من اختبارات الطلبة. -
 القائمين بتدريسالتدريس غير من خالل أعضاء هيئة  مراجعة عينة من اختبارات الطلبة -

 المقررات.
 خارجي.االستعانة بمقوم  -
  .إجراءات متابعة جودة البرنامج، والمراجعة السنوية، وعملية التخطيط لتحسين البرنامج 

 عقد اللقاءات الدورية وورش العمل لمناقشة مستوى البرنامج. -
 تشجيع حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية. -
 بعة جودة البرنامج(لجنة استشارية من أقدم أعضاء هيئة التدريس )لجنة متا -
 دعوة خبراء الجودة واالعتماد األكاديمي لتقديم خبراتهم للعاملين بالبرنامج. -
 توزيع منشورات تعريفية وتثقيفية حول الجودة. -
 توفير التسهيالت والتجهيزات الالزمة. -
 تعيين منسق لكل تخصص دراسي للتأكد من تقديم المحتوى الوارد بالتوصيف. -
 الخريجين. ألداءالعمل  مراجعة تقويم أرباب -
  تقويم الملتحقين بالبرنامج ألعضاء هيئة التدريس من خالل استبانات. -

 السعودي: المال سوق مقررات تركيز قانون

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 3 العقود التجارية نظم 346

نظم 347  3 جرائم السوق المالية 

 3 الحوكمة وااللتزام نظم 348

 3 أحكام العقد   نظم 349

 3 القانون الجنائي نظم 345

 3 نظام اإلثبات والتنفيذ نظم 340

 18 مجموع
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المحتمل تخرجهم للتعرف على وجهة نظرهم حول  بةالمقابلة الشخصية لمجموعة من الطل -
 المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام.

لموه توافق ما تعللتعرف على وجهة نظرهم حول  الخريجينالمقابلة الشخصية لمجموعة من  -
 .مع متطلباتهم الوظيفية

 
 تأهيلي إدارة األصول تركيزتوصيف  3-2

 
 / األصولتأهيلي إدارة  اسم البرنامج 
 /دبلوم إدارة األصول المؤهل )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج 
  ساعة 94 /البرنامجمجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال 
 المستفيدون من البرنامج/ 

 العاملين في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها. -

 الراغبين في العمل في أي من أنشطة وخدمات السوق المالية سواء العامة أو الخاصة. -

 والمؤسسات المالية المصارف التجاريةلدى الراغبين في العمل  -

 االستثمار.الراغبين في العمل في مجال  -

 
 المتخرج من البرنامج التي يعد لها أو األنشطة الوظائف/ 

 إدارة األصول. -

 مدراء المحافظ المالية. -

 مدراء الصناديق اإلستثمارية. -

 مدراء الثروات الخاصة. -

  المحللون الماليون. -
 البرنامج ورسالة رؤية 

        الرؤية -

 األصول المالية." إدارةعاملين في مجال ال تأهيل والتميز في الريادة "
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 الرسالة -
طرق توزيع و  استراتيجياتلبناء  الالزمة والمهارات واألدوات، الملتحقين بالبرنامج بالمفاهيم، تزويد

 بين جمعي متكامل تعليمي برنامج خالل من وتقييم أدائها. وذلك االستثماريةاألصول وبناء المحافظ 
 .والتطبيقي النظري الجانبين

 

 البرنامج أهداف 
إدارة األصول المالية معارف والمهارات الالزمة للعمل في مجال بال الملتحقين بالبرنامجتزويد  -

  بتفرعاتها المختلفة.

التحليل وأدوات  وأساليب ات العلمية المتقدمةالنظري استخدامالملتحقين بالبرنامج من تمكين  -

 توزيع األصول المالية. استراتيجياتالمناسبة لبناء 

التحليل المناسبة لمتابعة تحركات وأدوات  أساليب قين بالبرنامج من استخدامالملتحتمكين  -

وتذبذبات األسواق المالية العالمية المختلفة، ومن ثم وضع سيناريوهات مناسبة لتحليل هذه 

 التذبذبات.  

من فهم وتحليل التقارير الخاصة بالشركات واألسواق المالية  الملتحقين بالبرنامجتمكين  -

 الصادرة من مختلف الجهات المحلية والدولية.

 العمالء. الحتياجاتالمناسبة  االستثماريةمن وضع أفضل الخطط  الملتحقين بالبرنامجتمكين  -

 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
 .واألسواق المالية بالمملكة إدارة األصولات جال خدمم في بيئة الجودةعالي تعليم  توفير .5
في مجال إدارة استيفاء احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين  .6

 األصول والوساطة المالية.
دارة األصول المالية. االستثمارمجاالت  في السريعة التطورات مواكبة .7  وا 
في مجاالت من السعوديين والسعوديات بالمؤهلين  والخاص القطاعين العام تلبية احتياجات .8

 .االستثمار
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 البرنامج من المتوقعة التعلم نواتج 

 إدارة األصول لبرنامج تأهيلي Learning Outcomesنواتج التعلم 
        المعارف 

 التعرف على األسواق المالية ومهامها وتبيان خصائصها. -
 اإلستثمار المختلفة.توصيف النظريات الرئيسية ألنشطة  -
 المالئمة لوضع وبناء إستراتيجيات اإلستثمار. التحليل أدوات التعرف على -

 
 المهارات الدراكية

 المالية. واألسواق المالية األدوات دور تحليل -
 تحليل، وتحديد، وحل المشكالت المالية. -
 وتصميم وتحليل األسهم المتوقع إختيارها في صياغة إستراتيجيات المحافظ اإلستثمارية -

 المحفظة.
 بناء إستراتيجيات إستثمارية مناسبة.ل واألدوات والنماذج العلمية النظريات تطبيق -
 صائية،واألدوات اإلح االساسية، النظريات باستخدام والبيانات تفسير المؤشرات والمعلومات -

 .والرياضية والقياسية،
 اآلخرين والمسؤوليةمهارات العالقات مع 

ناقشات الم خالل االستثمار تحليل الموضوعات مختلف وتحليل وتقييم إظهارالقدرة على  -
 بفاعلية.

  واإلستثمار. مجال التحليل في مهارات العمل الجماعي تطوير -
 المهام.  وتنفيذ تخطيط في الالزمة والتوجيهات المسؤولية تحمل -

 والعددية مهارات التصال، وتقنية المعلومات،

 القدرة على التواصل الشفوي والكتابي مع األخرين. -
 .والبياني الوصفي العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -
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 الهيكل العام للبرنامج 
 

 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعات )فرعي(

عدد 

الساعات 

 )إجمالي(

    مقررات تحضيري.  1 

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

25 25 

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3  الرياضيات 

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

    قررات أساسية.  م2 

 3 مبادئ المالية  مال 211

39 46 

 3 مالية الشركات مال212

 3 أساسيات اإلستثمار مال 213

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال 214

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222 

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223 

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية انونق نظم 344 

    قررات تركيز إدارة األصول.  م3 

 3 وتحليل االستثمار المالية المحفظة مال315
30 94 

 3 المشتقات المالية مال 316

رات ومؤشمهارات جمع وتحليل البيانات وتطوير  المتخصصة االلي الحاسب برامج تقانإ -
 السوق.

 .ة وصناديق اإلستثمارتصميم المحافظ الماليتنمية المهارات الحسابية المهمة لعمليات  -
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 المقرر الرمز

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعات )فرعي(

عدد 

الساعات 

 )إجمالي(

 3 النمذجة المالية مال317 

 3 التمويل واإلستثمار العقاري مال 318

 3 إدارة المخاطر المالية مال319

 3 التمويل اإلسالمي مال 310

 3 تحليل التقارير المالية حسب325

 3 اقتصاد سلوكي قصد 338

 3  اقتصاد قياسي مالي قصد 336

 3 التمويل الدولي قصد334

 94   اإلجمالي العام 

 
  إدارة األصول لبرنامج تأهيليالخطة الدراسية المفصلة 
  (2الفصل )    (1الفصل ) 

 8 (2اللغة اإلنجليزية )   8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

 3 اإلحصاء    3  الرياضيات 

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132  3 حاسب آلي 

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب221  3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 17 اإلجمالي   17 اإلجمالي 

 

  (4الفصل )    (3الفصل ) 

 3 مالية الشركات مال212  3 مبادئ المالية  مال 211

 3 والمؤسسات الماليةاألسواق  مال214  3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223  3 مبادئ القانون نظم 141

 3 أساسيات االستثمار مال213  3 اقتصاد سلوكي قصد 338

 3 قانون الشركات نظم 243  3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 

 

  (6الفصل )    (5الفصل ) 

 3 التمويل اإلسالمي مال310  3 المشتقات المالية مال316

 3 النمذجة المالية مال317  3 المحفظة المالية وتحليل االستثمار مال315

 3 تحليل التقارير المالية حسب325  3  اقتصاد قياسي مالي قصد 336

 3 السوق المالية انونق نظم 344   3 التمويل الدولي قصد334

 3 التمويل واالستثمار العقاري مال318  3 المالية إدارة المخاطر مال319

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 
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 البنكية الستثمارية للشركاتتأهيلي  تركيزتوصيف  3-3
 

 / البنكية اإلستثمارية للشركاتتأهيلي  اسم البرنامج 
 /ارية اإلستثمالبنكية دبلوم  المؤهل )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج

 للشركات.
 ساعة 94 /مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال البرنامج. 
 المستفيدون من البرنامج/ 

 العاملين في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها. -

 الراغبين في العمل في أي من أنشطة وخدمات السوق المالية سواء العامة أو الخاصة. -

 والمؤسسات المالية المصارف التجاريةلدى الراغبين في العمل  -

 .وتمويل الشركات الراغبين في العمل في مجال االستثمار -

 
 المتخرج من البرنامج التي يعد لها أو األنشطة الوظائف/ 

 المالية. االستشارات -

 الخدمات التمويلية للشركات. -

 تنظيم عمليات الطرح العام األولي للشركات. -

 واإلستحواذ.إستشارات أنشطة اإلندماج  -

 التحليل المالي. -

 اإلستشارات العقارية. -

 

 البرنامج ورسالة رؤية 
        الرؤية -

 البنكية اإلستثمارية للشركات."عاملين في مجال ال تأهيل والتميز في الريادة "
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 الرسالة -
لشركات في ل لتقديم حلول إستراتيجية الالزمة والمهارات واألدوات، الملتحقين بالبرنامج بالمفاهيم، تزويد

 يجمع كاملمت تعليمي برنامج خالل منوذلك مجالي التمويل واإلستثمار بناء على رؤية علمية وعملية. 
 .والتطبيقي النظري الجانبين بين
 

 البرنامج أهداف 
 البنكية اإلستثماريةمعارف والمهارات الالزمة للعمل في مجال بال الملتحقين بالبرنامجتزويد  -

  للشركات بتفرعاتها المختلفة.

التحليل وأدوات  وأساليب ات العلمية المتقدمةالنظري استخدامالملتحقين بالبرنامج من تمكين  -

 المناسبة لتقديم حلول إستراتيجية مناسبة لطالبي الخدمة.

من فهم وتحليل التقارير الخاصة بالشركات واألسواق المالية  الملتحقين بالبرنامجتمكين  -

 درة من مختلف الجهات المحلية والدولية.الصا

من وضع أفضل الخطط التمويلية واإلستثمارية المناسبة إلحتياجات  الملتحقين بالبرنامجتمكين  -

 العمالء.

 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
 .جال خدمات البنكية اإلستثمارية للشركات بالمملكةم في بيئة الجودةعالي تعليم  توفير .1
استيفاء احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين في مجاالت  .2

عادة  اإلستشارات المالية وعمليات الطرح العام األولي وأنشطة اإلندماج واإلستحواذ وا 
 هيكلة تمويل الشركات وغيرها من األنشطة ذات العالقة.

القطاع المالي بالمؤهلين من السعوديين والسعوديات في مجاالت  تلبية احتياجات .3
 خدمات التمويل واإلستثمار للشركات.
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 البرنامج من المتوقعة التعلم نواتج 

 البنكية اإلستثمارية للشركات لبرنامج تأهيلي Learning Outcomesنواتج التعلم 
        المعارف 

 وتبيان خصائصها. التعرف على األسواق المالية ومهامها -
توصيف  النظريات الرئيسية ألنشطة قرارات التمويل واإلستثمار للشركات سواء  -

  اإلستراتيجية او التكتيكية.
المالئمة لوضع وبناء إستراتيجيات التمويل واإلستثمار  التحليل أدوات التعرف على  -

 للشركات.
 M) واالستحواذ الدمج ياتعمل مثل االستثمارية المصرفية للخدمات األساسية الوظائف  -

& A )، الرفع على االستحواذ (LBO )عادة  .، والطرح العام األوليالشركات هيكلة وا 
 المهارات الدراكية

 ستحواذواالندماج اال عمليات مثل االستثماريةبنكية ال للخدمات األساسية الوظائفتحليل  -
(M & A )، المالي  الرفععن طريق  االستحواذ (LBO)، عادة ، الشركات هيكلة وا 

 .والطرح العام األولي
 ، لماليا التحليل: االستثمارية المصرفية العملية في المستخدم الفكري صياغة اإلطار -

 .الصفقات هيكلة وميكانيكا ، والتقييم
 التمويلية واإلستثمارية التي تواجهها الشركات.تحليل، وتحديد، وحل المشكالت  -
ستثل الالزمة واألدوات والنماذج العلمية النظريات تطبيق - مارية بناء إستراتيجيات تمويلية وا 

 للشركات.
 يف تدخل القانونية واالعتبارات واألخالقيات الشركات حوكمة أن كيف وشرح تبيان  -

 .المصرفي االستثمار صفقات
 مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 خالل االستثمارالتمويل و  تحليل الموضوعات مختلف وتحليل وتقييم إظهارالقدرة على  -
 المناقشات بفاعلية.
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 الهيكل العام للبرنامج 
 المقرر الرمز

عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

    مقررات تحضيري.  1 

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

25 25 

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3  الرياضيات 

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

    قررات أساسية.  م2 

 3 مبادئ المالية  مال 211

39 46 

 3 مالية الشركات مال212

 3 االستثمارأساسيات  مال 213

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال 214

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222 

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223 

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية انونق نظم 344 

  والتمويل واإلستثمار. التحليلالت مجا في مهارات العمل الجماعي تطوير -
 المهام.  وتنفيذ تخطيط في الالزمة والتوجيهات المسؤولية تحمل -

 مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 والكتابي مع األخرين.القدرة على التواصل الشفوي  -
 .والبياني الوصفي العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -
رات ومؤشمهارات جمع وتحليل البيانات وتطوير  المتخصصة االلي الحاسب برامج تقانإ -

 السوق.
 للشركات. واالستثمارالتمويل  تنمية المهارات الحسابية المهمة لعمليات -



 

 

التقرير الرابع_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  41 

 
 
 

 

 المقرر الرمز
عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

    قررات تركيز إدارة األصول.  م3 

 3 وتحليل االستثمار المالية المحفظة مال315

30 94 

 3 الماليةالمشتقات  مال 316

 3 النمذجة المالية مال317

 3 العقاري واالستثمارالتمويل  مال 318

 3 إدارة المخاطر المالية مال319

 3 التمويل اإلسالمي مال 310

 3 تحليل التقارير المالية حسب325

 3 المحاسبة المتقدمة حسب324

 3   اقتصاد قياسي  قصد335

 3 الدوليالتمويل  قصد334

 94   اإلجمالي العام 

 
  البنكية اإلستثمارية للشركات لبرنامج تأهيليالخطة الدراسية المفصلة 
  (2الفصل )    (1الفصل ) 

 8 (2اللغة اإلنجليزية )   8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

 3 اإلحصاء    3  الرياضيات 

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132  3 حاسب آلي 

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب221  3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 17 اإلجمالي   17 اإلجمالي 

 

  (4الفصل )    (3الفصل ) 

 3 مالية الشركات مال212  3 مبادئ المالية  مال211

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال214  3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223  3 مبادئ القانون نظم 141

 3 أساسيات االستثمار مال213  3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 قانون الشركات نظم 243  3   اقتصاد قياسي  قصد335

 15 اإلجمالي   12 اإلجمالي 

 

  (6الفصل )    (5الفصل ) 

 3 التمويل اإلسالمي مال310  3 المشتقات المالية مال316

 3 النمذجة المالية مال317  3 المحفظة المالية وتحليل االستثمار مال315

 3 تحليل التقارير المالية حسب325  3 المحاسبة المتقدمة حسب324

 3 السوق المالية انونق نظم 344   3 التمويل الدولي قصد334

 3 التمويل واالستثمار العقاري مال318  3 إدارة المخاطر المالية مال319
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 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 

 
 
 المالية بحوث ودراسات السوقتأهيلي  تركيزتوصيف  3-4

 
 / المالية بحوث ودراسات السوقتأهيلي  اسم البرنامج 
 /بحوث ودراسات دبلوم  المؤهل )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج

 المالية. السوق
  ساعة 94 /الالزمة إلكمال البرنامجمجموع الساعات المعتمدة. 
 المستفيدون من البرنامج/ 

 العاملين في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها. -

 الراغبين في العمل في أي من أنشطة وخدمات السوق المالية سواء العامة أو الخاصة. -

 والمؤسسات المالية المصارف التجاريةلدى الراغبين في العمل  -

 العمل في مجال االستثمار.الراغبين في  -

 
 المتخرج من البرنامج التي يعد لها أو األنشطة الوظائف/ 

 البحوث والدراسات االقتصادية عامة. -

 البحوث والدراسات الخاصة بسوق النقد وسوق المال.  -

 .ألوعية االستثماريةللمشروعات االستثمارية وجدوى ادراسات الجدوى  -

 بحوث ودراسات السوق المالية. -

 
 البرنامج ورسالة رؤية 

        الرؤية -

عاملين في مجال البحوث والدارسات التطبيقية ألنشطة وخدمات السوق ال تأهيل والتميز في الريادة "
 ".المالية
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 الرسالة -
 وتحليل خيصوتش وتحديد لتعريف الالزمة والمهارات واألدوات، الملتحقين بالبرنامج بالمفاهيم، تزويد

 جبرنام خالل السوق المالية؛ من الظواهر والموضوعات المرتبطة بأنشطة وخدمات وتوقع ومعالجة
 طائفة في ةعديد تطبيقات إجراء من ويمكن والتطبيقي، النظري الجانبين بين يجمع متكامل تعليمي
 .بالسوق المالية للمملكة الصلة ذات المجاالت من واسعة

 

 البرنامج أهداف 
معارف والمهارات الالزمة للعمل في مجال البحوث والدراسات بال الملتحقين بالبرنامجتزويد  -

 الخاصة بمجاالت وانشطة وخدمات السوق المالية. 

وأدوات  وأساليب ات العلمية المتقدمةالنظري استخدامالملتحقين بالبرنامج من تمكين  -

 لية خاصة؛عامة، والمرتبطة بالسوق الما االقتصادية لدراسة وتفسير الظواهر المالئمة البحث

 .ات الداخلية والخارجية ذات الصلةالسياس وتقييم آثار

الملتحقين بالبرنامج من أجراء بحوث تطبيقية متميزة في مجاالت وانشطة وخدمات تمكين  -

 السوق المالية. 

ونتائج البحوث والدراسات األفكار  الملتحقين بالبرنامج من عرض وتوصيل تأهيل -

 .علوماتالم تقنياتطرق  أحدث باستخدام

الملتحقين بالبرنامج من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة من خالل  إعداد -

األخرى ذات  والقضايا لظواهربأنشطة السوق المالية، والتنبؤ با المتعلقةت المشكال حل

 .العالقة

 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
 .التمويل واألسواق المالية بالمملكةجال خدمات م في بيئة الجودةعالي تعليم  توفير .1
 المجاالت ذات الصلةالمجاالت االقتصادية عامة، و في تطبيقية متميزة  بحوث إجراء .2

 خاصة. السعودي سوق المال احتياجاتب
استيفاء احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين إلجراء البحوث  .3

 والدراسات التطبيقية.
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 .التمويلو  مجاالت االقتصاد في السريعة التطورات مواكبة .4
ين من المؤهلين في مجاالت بحوث السعودي والخاص القطاعين العام تلبية احتياجات .5

 التمويل.و  االقتصادودراسات 
 

 البرنامج من المتوقعة التعلم نواتج 

 المالية السوق ودراسات بحوث لبرنامج تأهيلي Learning Outcomesنواتج التعلم 
        المعارف 

 والنماذج. والنظريات األساسية المفاهيم توصيف -
 تحقق الكفاءة في عملياته. المالي، وشروط السوق التعرف على آليات -
 إدارة السوق. بسياسات المتعلقة الخيارات قائمة معرفة -
 المشكالت والظواهر في مجال التمويل المباشر. مع الالزمة للتعامل التحليل معرفة أدوات  -
 والنقدية. المالية بالسياسات يتعلق فيما الحكومة التعرف على دور -

 المهارات الدراكية

 القرار فيما يتعلق بأداء السوق. ودوافع صانعي المتعاملين بالسوق، سلوك شرح -
ظواهر السوق المالية سواء المحلية أو  لشرح واألدوات والنماذج العلمية النظريات تطبيق -

 .العالمية
 صائية،واألدوات اإلح االساسية، النظريات باستخدام والبيانات المؤشرات والمعلوماتتفسير  -

 .والرياضية والقياسية،
 مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 بكفاءة. به المناطة في مجاالت البحوث والراسات بالمهام العاملين قيام -
 . والدراسات مجال التحليل في مهارات العمل الجماعي تطوير -
 المهام.  وتنفيذ تخطيط في الالزمة والتوجيهات المسؤولية تحمل -

 مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية
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 الهيكل العام للبرنامج 

 المقرر الرمز
عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

    مقررات تحضيري.  1 

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

25 25 

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3  الرياضيات 

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

    قررات أساسية.  م2 

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المالية  مال211

 3 مالية الشركات مال212

 3 أساسيات اإلستثمار مال 213

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال 214

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية انونق نظم 344

    قررات تركيز البحوث والدراسات.  م3 

 3 التمويل الدولي قصد334

 3 اقتصاد سلوكي قصد 338 94 30

 3 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات قصد337

التي  ، ومشكلة، والنتائجباستخدام التقنيات الحديثة التواصل بشكل فعالتنمية مهارات  -
 توصلت إليها إلى جمهور العلمانيين والمهنية على حد سواء.

 .ومؤشرات السوقمهارات جمع وتحليل البيانات حاسب اآللي و تطبيق المهارات تطوير  -
 تنمية المهارات الحسابية المهمة لعمليات السوق المالية. -
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 المقرر الرمز
عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

 3   اقتصاد قياسي  قصد335

 3  مالياقتصاد قياسي  قصد 336

 3 وتحليل االستثمار المالية المحفظة مال315

 3 المشتقات المالية مال 316

 3 إدارة المخاطر المالية مال319

 3 تحليل التقارير المالية حسب325

 3 مشروع بحث قصد 339

 94   اإلجمالي العام 

 
 
  المالية السوق ودراسات بحوث لبرنامج تأهيليالخطة الدراسية المفصلة 
  (2الفصل )    (1الفصل ) 

 8 (2اللغة اإلنجليزية )   8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

 3 اإلحصاء    3  الرياضيات 

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132  3 حاسب آلي 

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب221  3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 17 اإلجمالي   17 اإلجمالي 

 

  (4الفصل )    (3الفصل ) 

 3 مالية الشركات مال212  3 مبادئ المالية  مال 211

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال214  3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223  3 مبادئ القانون نظم 141

 3 االستثمارأساسيات  مال213  3 السوق المالية انونق نظم 344

 3 قانون الشركات نظم 243  3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 

 
  (6الفصل )    (5الفصل ) 

 3 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات قصد337  3 التمويل الدولي قصد334

 3 المشتقات المالية مال 316  3   اقتصاد قياسي  قصد335

 3 إدارة المخاطر المالية مال319  3 وتحليل االستثمار المالية المحفظة مال315

 3  اقتصاد قياسي مالي قصد 336  3 اقتصاد سلوكي قصد 338

 3 مشروع بحث قصد 339  3 تحليل التقارير المالية حسب325

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 
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 والحوكمةتأهيلي اللتزام  تركيزتوصيف  3-5
 

 / االلتزام والحوكمة تأهيلي اسم البرنامج 
 المؤهل )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج/ دبلوم اللتزام والحوكمة 
 ساعة 94 /مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال البرنامج. 
 /المستفيدون من البرنامج 

 في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها. العاملين بإدارات االلتزام والحوكمة -

ذوو الصلة بوظائف االلتزام والمطابقة  الهيئةاالشخاص المسجلون او المراد تسجيلهم لدى  -

 لدى االشخاص المرخص لهم 

 أو غير المالية الراغبين في العمل لدى المؤسسات المالية -

والمراجعة الداخلية، وأعضاء اللجان، الراغبين في العمل في مجاالت المطابقة وااللتزام،  -

 وأمناء سر مجلس اإلدارة.

 
 /الوظائف أو األنشطة التي يعد لها المتخرج من البرنامج 

 إدارة التزام مؤسسات السوق. -

 إدارة حوكمة الشركات. -

 مسؤولي وظيفة المطابقة وااللتزام لدى األشخاص المرخص لهم. -
 

 

 رؤية ورسالة البرنامج 
        الرؤية -

العاملين بمؤسسات السوق المالية في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه  الريادة والتميز في تأهيل "
التنفيذية، لضمان خلق بيئة استثمارية مالئمة، ورفع ثقة المستثمرين، وتعزيز معايير الشفافية واالفصاح 

 الية."بين جميع مؤسسات الوساطة المالية والمشاركين االخرين في السوق الم
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 الرسالة -
تزويد الملتحقين بالبرنامج بالمفاهيم، واألدوات، والمهارات الالزمة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات 
االلتزام وحوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح؛ من خالل برنامج 

 تعليمي متكامل يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. 
 

  البرنامجأهداف 
بالمعارف والمهارات الالزمة للعمل في مجال االلتزام والحوكمة  تزويد الملتحقين بالبرنامج -

 وتعزيز قدرتهم على االستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجاالت. 

وأدوات  النظريات العلمية المتقدمة وأساليب تمكين الملتحقين بالبرنامج من استخدام -

 .لبناء برامج االلتزام وتطبيق الئحة الحوكمة المالئمة البحث

تمكين الملتحقين بالبرنامج من تحديد وفهم عناصر وعواقب التعرض لمخاطر عدم االلتزام  -

 بالمتطلبات الرقابية ذات العالقة. 

 تأهيل الملتحقين بالبرنامج من فهم وتعزيز العالقة بين االلتزام والحوكمة. -

نسوبي إدارات االلتزام بكافة مستوياتهم واإلدارات األخرى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات م -

 ذات العالقة بااللتزام وتزويدهم برؤية متعمقة لبيئة االلتزام.
 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
 .مجال االلتزام مع وضع اطار فعال لحوكمة الشركات في بيئة تعليم عالي الجودة توفير .1
استيفاء احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين للتحقق من التزام  .2

 الشركات واألشخاص المرخص لهم بقواعد الحوكمة .
مجال الحوكمة وتعزيز مستوي اإلفصاح من أجا تحقيق أعلي  في السريعة التطورات مواكبة .3

 قدر من العدالة والكفاءة في السوق المالية.
والخاص بالمؤهلين من السعوديين في مجاالت حوكمة  القطاعين العام اجاتتلبية احتي .4

 الشركات وفقًا ألحدث المعايير والممارسات الدولية.
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 نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج 

 لبرنامج تأهيلي اللتزام والحوكمة Learning Outcomesنواتج التعلم 
        المعارف 

 التعرف على األسواق المالية ومهامها وبيان خصائصها . -
  .مؤسسة أي في أهميته ومدى ونطاقه ومفهومه االلتزام، معنى وتفسير معرفة -
االلمام بالقواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة  -

 الشركات..
 االلتزام والحوكمة . بوظيفة يتعلق فيما دارةاإل لمجلس المحددة والمسؤوليات األدوار معرفة -
 المالية. السوق عمل تحكم التي التشريعات بمختلف االلمامب -
 معرفة كيفية تطوير البنية التحتية لاللتزام في أي مؤسسة . -

 المهارات الدراكية

 تحليل أهمية تنفيذ برنامج فعال لمراقبة االلتزام.  -
في  االلتزام وظيفة /إدارة وتطبيق بوجود المرتبطة والفوائد التكاليف القدرة على تحليل -

  .المؤسسة
 فهم األنواع المختلفة للمخاطر، وتحليل العالقة بين إدارة المخاطر وااللتزام. -

 مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

ات خالل المناقش القدرة على إظهار وتقييم وتحليل مختلف موضوعات االلتزام والحوكمة -
 .بفاعلية

القدرة على االستفادة من وجهات نظر اآلخرين لتوفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع  -
 حاالت تعارض المصالح. 

 تطوير مهارات العمل الجماعي في مجال االلتزام والحوكمة.  -
النزاهة و تحمل المسؤولية والتوجيهات الالزمة في تخطيط وتنفيذ المهام لتحقيق الشفافية  -

 والعدالة في السوق المالية. 
 مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية
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 الهيكل العام للبرنامج 

 المقرر الرمز
عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

    .  مقررات تحضيري1 

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

25 25 

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3 الرياضيات  

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

    .  مقررات أساسية2 

 3 مبادئ المالية  مال211

39 64 

 3 مالية الشركات مال212

 3 أساسيات اإلستثمار مال 213

 3 الماليةاألسواق والمؤسسات  مال 214

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية انونق نظم 344

    .  مقررات تركيز االلتزام والحوكمة3 

 3 إدارة المخاطر المالية مال319

30 94 
 3 تحليل التقارير المالية حسب325

تنمية مهارات التواصل بشكل فعال باستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز اليات الرقابة  -
 والمساءلة.

 القدرة على كتابة التقارير عن كفاءة االشراف على الشركات وتوفير األدوات الالزمة لذلك. -
 تطوير مهارات تطبيق الحاسب اآللي ومهارات جمع وتحليل البيانات ومؤشرات السوق. -
 تنمية المهارات الحسابية المهمة لعمليات السوق المالية. -
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 المقرر الرمز
عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

 3 المراجعة حسب326

 3 الرقابة والمراجعة الداخلية حسب327

 3 المحاسبة االدارية حسب328

 3 نظم المعلومات المحاسبية حسب329

حسب 320  3 المحاسبة في المؤسسات المالية 

 3 المحاسبة المتقدمة حسب324

 3 الحوكمة وااللتزام نظم348 

نظم347    3 جرائم السوق المالية 

 94   اإلجمالي العام 

 
 الخطة الدراسية المفصلة لبرنامج تأهيلي اللتزام والحوكمة 
  (2الفصل )    (1الفصل ) 

 8 (2اللغة اإلنجليزية )   8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

 3 اإلحصاء    3 الرياضيات  

 3 مبادئ القانون نظم 141  3 حاسب آلي 

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب221  3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 17 اإلجمالي   17 اإلجمالي 

 

  (4)الفصل     (3الفصل ) 

 3 مالية الشركات مال212  3 مبادئ المالية  مال 211

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال214  3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب222

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223  3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 أساسيات االستثمار مال213  3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 الحوكمة وااللتزام نظم348   3 قانون الشركات نظم 243

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 

 

  (6الفصل )    (5الفصل ) 

 3 إدارة المخاطر المالية مال319  3 المحاسبة المتقدمة حسب324

 3 المحاسبة في المؤسسات المالية حسب320  3 تحليل التقارير المالية حسب325

 3 الرقابة والمراجعة الداخلية حسب327  3 المراجعة حسب326

 3 نظم المعلومات المحاسبية حسب329  3 المحاسبة االدارية حسب328

 3 السوق المالية انونق نظم344  3 جرائم السوق المالية نظم347 

 15 اإلجمالي   15 اإلجمالي 
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 السعودي تأهيلي قانون سوق المال تركيزتوصيف : 3-6
 السعودي قانون سوق المال التأهيلي /اسم البرنامج 

 المؤهل )الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج/ دبلوم قانون سوق المال
 السعودي

 ساعة 72/ مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال البرنامج. 
 /المستفيدون من البرنامج 

 لها.العاملين في هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة  -
 الراغبين في العمل في أي من أنشطة وخدمات السوق المالية سواء العامة أو الخاصة. -
 والمؤسسات المالية الراغبين في العمل لدى المصارف التجارية -
 الراغبين في العمل في مجال االستثمار. -

 
 /الوظائف أو األنشطة التي يعد لها المتخرج من البرنامج 

 والمؤسسات العاملة في سوق األوراق المالية.مستشار قانوني لدى الشركات  -
 مدير شؤون قانونية.  -
 قانونية. الوظائف ذات الطبيعة -

 
 رؤية ورسالة البرنامج 

        الرؤية -
 ".العاملين في مجال قانون سوق المال ألنشطة وخدمات السوق المالية الريادة والتميز في تأهيل "

 

 الرسالة -
بالمفاهيم والعارف والمهارات الالزمة لمعالجة االشكاالت القانونية المتعلقة تزويد الملتحقين بالبرنامج 

 بأنشطة وخدمات السوق المالية.
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 أهداف البرنامج 
بالمعارف والمهارات الالزمة للعمل في المجاالت القانونية المتعلقة  تزويد الملتحقين بالبرنامج -

 بسوق المال بمجاالت وأنشطة وخدمات السوق المالية. 
السياسات  القوانين المتعلقة بسوق المال؛ ودراسة آثار تمكين الملتحقين بالبرنامج من استخدام -

 .الداخلية والخارجية ذات الصلة
تمكين الملتحقين بالبرنامج من إجراء بحوث تطبيقية متميزة في مجاالت قوانين وجرائم السوق  -

 المالية. 
تأهيل الملتحقين بالبرنامج بالمعارف والمهارات المتعلقة بالحوكمة وجرائم سوق المال وغيرها  -

 من المعلومات القانونية.
 تأهيل الملتحقين بالبرنامج بالعمل كمستشارين قانونيين في الشركات والمؤسسات المالية. -
للمملكة من خالل الملتحقين بالبرنامج للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  إعداد -

 .والقضايا األخرى ذات العالقة المشكالت المتعلقة بأنشطة السوق المالية، والتنبؤ بالظواهر حل
 

 :أهمية ومبررات استحداث البرنامج 
 .مجال قانون األسواق المالية بالمملكة في بيئة تعليم عالي الجودة توفير .1
سوق المال  الصلة باحتياجات دراسة القوانين المتعلقة بسوق المال، والمجاالت ذات .2

 خاصة. السعودي
 استيفاء احتياجات قطاع خدمات السوق المالية السعودية من المؤهلين في قانون سوق المال. .3
 .مجاالت القانونية المتعلقة بسوق المال في السريعة التطورات مواكبة .4
 قانون سوق المال.السعوديين المؤهلين في مجال من  والخاص القطاعين العام تلبية احتياجات .5
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 نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج 

 
 

 للبرنامج التأهيلي في قانون سوق المال Learning Outcomesنواتج التعلم 
        المعارف 

 معرفة قوانين سوق المال -
 تحديد المشكالت القانونية المتعلقة بسوق المال وكيفية حلها. -
 بقوانين السوق.معرفة قائمة الخيارات المتعلقة  -
 معرفة القانون التي تحكم التعامل في سوق المال وجرائم سوق المال  -
 التعرف على دور الحكومة فيما يتعلق بقوانين سوق المال. -

 المهارات الدراكية

 شرح سلوك المتعاملين بالسوق، ودوافع صانعي القرار فيما يتعلق بأداء السوق. -
واألدوات لشرح ظواهر السوق المالية سواء المحلية أو تطبيق النظريات العلمية والنماذج  -

 العالمية.
 تفسير المؤشرات والمعلومات والبيانات باستخدام النظريات والقوانين -

 مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 قيام العاملين في مجال قانون سوق المال بالمهام المناطة به بكفاءة. -
 تطوير مهارات العمل الجماعي في مجال قانون سوق المال.  -
 تحمل المسؤولية والتوجيهات الالزمة في تخطيط وتنفيذ المهام.  -

 مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 تنمية مهارات التواصل بشكل فعال باستخدام التقنيات الحديثة. -
 .البيانات ومؤشرات السوقتطوير مهارات تطبيق الحاسب اآللي ومهارات جمع وتحليل  -
 تنمية المهارات الحسابية المهمة للعمليات القانونية المتعلقة بالسوق المالية. -
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 الهيكل العام للبرنامج 
 المقرر الرمز

عدد الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعات )فرعي(

عدد الساعات 

 )إجمالي(

    مقررات تحضيري.  1 

 8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

25 25 

 8 (2اللغة اإلنجليزية ) 

 3 الرياضيات  

 3 اإلحصاء  

 3 مهارات الحاسب اآللي 

    .  مقررات أساسية2 

 3 مبادئ المالية  مال 211

39 64 

 3 مالية الشركات مال212

 3 أساسيات اإلستثمار مال 213

 3 األسواق والمؤسسات المالية مال 214

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب 221

 3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب 222 

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223 

 3 مبادئ القانون نظم 141

 3 قانون الشركات نظم 243

 3 السوق المالية قانون نظم 344

 .  مقررات تركيز قوانين سوق المال3 

 السعودي

 
  

 3 العقود التجارية نظم 346

18  

 3 جرائم السوق المالية نظم 347

 3 الحوكمة وااللتزام نظم348 

 3 أحكام العقد   نظم 349

 3 القانون الجنائي نظم 345

 3 نظام اإلثبات والتنفيذ نظم 340

 72   اإلجمالي العام 
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  قانون السوق المالية السعوديالخطة الدراسية المفصلة لبرنامج تأهيلي 

 

  (2الفصل )    (1الفصل ) 

 8 (2اللغة اإلنجليزية )   8 (1اللغة اإلنجليزية ) 

 3 اإلحصاء    3  الرياضيات 

 3 مبادئ القانون نظم 141  3 حاسب آلي 

 3 مبادئ المحاسبة المالية حسب221  3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 131

 17 اإلجمالي   17 اإلجمالي 

 

  (4الفصل )    (3الفصل ) 

 3 االقتصاد العربي السعودي قصد 233  3 مبادئ المالية  مال 211

 3 (2المحاسبة المتوسطة ) حسب223  3 (1المحاسبة المتوسطة ) حسب222

 3 أساسيات االستثمار مال213  3 يمبادئ االقتصاد الكل قصد 132

 3 قانون الشركات نظم 243  3 السوق المالية انونق نظم 344 

 12 اإلجمالي   12 اإلجمالي 

 

  (6الفصل )    (5الفصل ) 

 3 الماليةاألسواق والمؤسسات  مال214  3 مالية الشركات مال212

 3 الحوكمة وااللتزام نظم348  3 أحكام العقد   نظم 349

 3 العقود التجارية نظم 346  3 القانون الجنائي نظم 345

 3 نظام اإلثبات والتنفيذ نظم 340  3 جرائم السوق المالية نظم 347

 12 اإلجمالي   12 اإلجمالي 
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 المختصر للمقرراترابعاا: التوصيف 

 : التوصيف المختصر لمقررات المالية4-1

 

 مبادئ المالية اسم الــــمقـــرر : مال211 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب221 مبادئ المحاسبة المالية المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 3  الفصل الدراسي: 3 الــفعـلية :الساعات 
 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

 مجال يف للمالية األساااسااي بالدور الطالب تعريف والى األساااسااية المالية والمبادئ بالمفاهيم الطالب تزويد الى المقرر يهدف 

 .األعمال

 

 الموضوعات األساسية ( :وصف المقرر ) 

 المالية. البيئة 

 للنقود. الزمنية والقيمة الفائدة 

 المالية. التقارير 

 المالي. التحليل 

 الرأسمالية. الموازنة 

 والخطر. العائد 

 .مقدمة عن األسهم 

 .مقدمة عن السندات  

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 
  . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 المقرر م المقرر م
 المشتقات المالية 6 مبادئ المالية 1
 النمذجة المالية 7 مالية الشركات 2
 التمويل واإلستثمار العقاري 8 أساسيات اإلستثمار 3
 إدارة المخاطر المالية 9 األسواق والمؤسسات المالية 4
 التمويل اإلسالمي 10 المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار 5

 قصد 338السلوكي االقتصاد في مقرر سلوكية تم دمج محتوى مالية 
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 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشاااااريو/ مونو ءنشااااا /م ات

 مهنية

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  ة من نبل الطالب .عروض تقديمي 

  ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة . 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

   . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

    القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى .

   : النقدي / اإلبداعي . التف ير 

   . القدرة على التحليل والدراسة 

   . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

    المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

  . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

    تنفيذا  / كتابة  . القدرة البحثية : ءعدادا / 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 Ross, Westerfield, and Jordan, Corporate Finance Fundamentals, McGraw Hill higher 

Education, 2008.   

 
 الشركاتمالية  اسم الــــمقـــرر : مال212 :رقم ورمز المـقــرر

 مال211 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  ارات المالية بالقر يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ العلمية والتطبيقية المتعلقة
 للشركات.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 .التخطيط والتنبؤ المالي 
 تكلفة الرأس المال. 
 قرارات التمويل قصير األجل وطويل األجل. 
 .تحليل اإلئتمان 
 .إعادة هيكل التمويل 
 .تحليل المالءة 
 قرارات اإلستثمار الرأسمالي. 
 نظريات هيكل الرأس المال. 
  توزيعات األرباحسياسات. 
 .اإلصدارات العامة االولية وبنوك اإلستثمار 
 إعادة شراء األسهم. 
 وتطبيقاتها المختلفة. نظرية الوكاله 
 نظرية عدم تماثل المعلومات. 
 اإلندماج واإلستحواذ. 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

  . المحاضرات العلمية   . حلقات النقاش 
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  . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

  . تجارب : معملية / ميدانية 

  . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

    زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

  . تمارين وتطبيقات 

  . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  ديمية من نبل الطالب .عروض تق 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

  . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

   القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على أحوال

 أخرى .    

  : النقدي / اإلبداعي . التف ير 

  . القدرة على التحليل والدراسة 

  . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

   /  تنفيذا  / كتابة  .القدرة البحثية : ءعدادا 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (

 Higher Hill McGraw Fundamentals, Finance Corporate Jordan, and Westerfield, Ross,

.2008 Education, 

 

 

 اإلستثمارأساسيات  اسم الــــمقـــرر : مال 312 رقم ورمز المـقــرر:
    

 مال211 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

 ب على . حيث يتعرف الطاليهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف األساسية المتعلقة باإلستثمار
 نظريات اإلستثمار مع تطبيقاتها المختلفة.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 مقدمة في اإلستثمار. 
 العائد والمخاطرة. 
 التنويع الكفؤ. 
 التحليل األساسي. 
 التحليل الفني. 
 قياس المخاطر المنتظمة. 
 نموذج السوق. 
 نموذج تسعير االصول الرأسمالية. 
 المالية السلوكية وسيكولوجية اإلستثمار. 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

                    . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 
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   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( : المعارف والمهارات ) المفترض

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات                             

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (: الكتب والمراجع المرشحة :

 B. Jordan and T. Miller, Fundamental of Investments, McGraw Hill-Irwin, 2008. 

 
 األسواق والمؤسسات المالية اسم الــــمقـــرر : مال 214 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 211 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4  الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  يهدف المقرر الى تعريف الطالب باألسواق والمؤسسات المالية ووظائفها المختلفة ودورها الرئيسي
 نقل األموال بين المستثمرين والمشاريع اإلستثمارية. في تسيهل

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 مقدمة عن النظام المالي. 
 اسعار الفائدة والتضخم. 
 أسواق النقد. 
 أسواق الرأس المال 
 مؤشرات أسواق الرأس المال 
 .أسواق الصكوك 
 اسواق المشتقات المالية. 
 . أسواق العمالت 
  العقارية.أسواق الرهن 
 .اسواق المال المحلية 
 شركات اإلستثمار(.-شركات التأمين-)البنوك التجارية المؤسسات المالية 
 .مهام الوسيط في سوق الوراق المالية 
 .فشل السوق 
 .صانع السوق 
 .أنواع اوامر البيع والشراء 
 المحلية. القوانين التي تنظم األسواق المالية 

 

 اآلليات المطبقة خالل المقرر (:طريقة التعليم والتدريب ) 

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 
 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 
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 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

 بااة على أحوال القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااا

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (:

 A. Saunders and M. Cornett, Financial Markets and Institutions, McGraw Hill 

Higher Education, 2009. 

 

 

 

 المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار اسم الــــمقـــرر : مال  3 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 220 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6  الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

  يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالجوان  النظرية والتطبيقية المتعلقة باختيار األصااااااول والتصااااااميم المثل للمحفظة

 اإلستثمارية. كما يهدف المقرر الى تزويد الطالب بمهارات التحليل على المستويين الجزئي وال لي.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 االقتصاد الكلي، القطاع، والشركة. تحليل البيانات على مستوى 
 الرياضيات المتعلقة بالمحفظة. 
 قياس عوائد ومخاطر األوراق الفردية. 
 قياس عوائد ومخاطر المحفظة. 
 نموذج الحد الكفؤ. 
 نظرية المحفظة الحديثة. 
 تصميم المحفظة المالية. 
 نماذج قياس أداء المحفظة. 
 تنوع المحفظة على المستوى الدولي. 
 سواق المالية.مؤشرات األ 
 .اليات بناء المؤشرات 
 .صناديق المؤشرات 
 .هيكلة صناعة إدارة االصول المالية 
 .الصناديق اإلستثمارية 
 .قياس أداء الصناديق اإلستثمارية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية  . حلقات النقاش 
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  التفاعلية .عروض الوسائط المتعددة / أو 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 راسة .القدرة على التحليل والد 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (: الكتب والمراجع المرشحة :

 E. Elton, M. Gruber, S. Brown, and W. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and 

Investment Analysis, Wiley, 2006. 

 
 المشتقات المالية اسم الــــمقـــرر : مال 316 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 312 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 5   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  ،يهاادف المقرر ءلى تزويااد الطالب بااالمعااارف والمهااارات الالزمااة لتقييم وءسااااااتخاادا  العقود المسااااااتقبليااة، الخيااارات

 المبادالت،العقود األجلة، وغيرها من المشتقات المالية.

 

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 مقدمة عن المشتقات المالية. 
 أسواق المشتقات المالية. 
 دور المشتقات المالية في إدارة األنواع المختلفة من المخاطر. 
  العقود المستقبليةاألطار النظري لتقييم المشتقات المالية وخصوصا الخيارات و. 
 .نماذج تسعير المشتقات المالية 
 اإلستخدامات المختلفة للمشتقات المالية في التحوط والمضاربة. 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

                . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 : معملية / ميدانية . تجارب 

                   . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

ة/ أو عميقة .ءعداد بحوث: بسيط 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر  . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 
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  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

.  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (:  الكتب والمراجع المرشحة :

 John Hull, Options, Futures, and other Derivatives, Prentice Hall, 2006. 

 
    التمويل واإلستثمار العقاري  اسم الــــمقـــرر : مال 318 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 312 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

  يهدف المقرر ءلى تزويد الطالب بالمفاهيم المالية المرتبطة بالعقار والى التعريف بالطرق المختلفة للتمويل واإلسااااااتثمار

 العقاري.

 ) الموضوعات األساسية (:وصف المقرر 

 تعريف البيئة العقارية. 
 أنظمة العقار. 
 أدوات التمويل العقاري. 
 الرهن العقاري وأسواقه 
 تنويع محفظة الرهن العقاري. 
 أدوات اإلستثمار العقاري. 
 قياس اداء اإلستثمار العقاري. 
 صناديق اإلستثمار العقاري. 

 الل المقرر (:طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خ

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااريو/ مونو ءنشاااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (: 
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 William Brueggeman and Jeffrey Fisher, Real Estate Finance and Investment, 

McGraw Hill Higher Education, 2008. 

 
   إدارة المخاطر المالية اسم الــــمقـــرر : مال 319 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 312 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 7   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (: أهداف المقرر ) المعرفة

  يهدف المقرر ءلى تعريف الطالب بمفهو  المخاطر المالية، وكيفية نياسااااك، وكذلف كيفية ءدارة هذم المخاطر. كما يتعرف

 الطالب على السياسة المثلى إلدارة هذم المخاطر.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

  إدارة المخاطرمقدمة في 
 أنواع المخاطر 
 قياس المخاطر 
 تقييم المخاطر 
 إستراتيجيات إدارة المخاطر 
 إستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر 
 إستخدام مبدئي للتنويع والتغطية في إدارة المخاطر 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 نبل الطالب . عروض تقديمية من 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (: 

 A. Sironi and A. Resti, Risk management and Shareholders value in banking: From 

risk Measurement Models to Capital Allocation Polices, Wiley Finance Series, 

2007.  

 
 النمذجة المالية اسم الــــمقـــرر : 317 المـقــرر:رقم ورمز 
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 مال 315 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

  باالمهاارات الالزماة لتطوير نمااال ماالياة تطبيقياة ألغراض التخطيط الماالي واتخااا يهادف المقرر ءلى تزوياد الطالب

 القرارات.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 ي.تطبيقات النماذج الكمية في التحليل والتخطيط المال 
 تقنيات التقييم وخاصة تقييم المشتقات المالية. 
 المالية التقنيات المثلى لتحليل اإلستثماروالمحفظة. 
 .تحليل متقدم للمخاطر بإستخدام النماذج الكمية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

. عروض تقديمية من نبل الطالب 

. ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (: المعارف والمهارات ) المفترض

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 العمل ضمن فريا . 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(:

 Benninga, Simon, Financial Modeling, 4th Edition (2014), The MIT Press. 

 MS Excel with Visual Basic Application VBA. 

 
 التمويل اإلسالمي اسم الــــمقـــرر : مال 310 رقم ورمز المـقــرر:
 مال 214 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6 الدراسي:الفصل  3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

 .يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم المالية اإلسالمية والنظريات والمنتجات المالية اإلسالمية 

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

  والمنتجات المالية اإلسالميةمقدمة في نظريات التمويل اإلسالمي 
 دارة البنوك اإلسالمية  هيكلية وا 
 حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية 
 نظريات التعاقدات اإلسالمية 
 الصكوك اإلسالمية 
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 )أدوات التأمين اإلسالمية )التكافل 
 دارة السيولة في المؤسسات المالية اإلسالمية  مخاطر وا 

 المطبقة خالل المقرر ( : طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   شا /م ات زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءن

 مهنية

 . حلقات النقاش 

. تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

. ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

  اتحاد المصارف العربية، "إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي
 2002  . رياض الصلحالتقليدي واإلسالمي"بيروت

  الوادي، محمود حسين. المصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية، دار
 2008المسيرة، 

 اإلرباح في المصارف اإلسالمية دراسة مقارنة،  المنصور ، عيسى ضيف هللا. نظرية

   .دار النفائس
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 : التوصيف المختصر لمقررات المحاسبة4-2

 
 مبادئ المحاسبة المالية اسم الــــمقـــرر : حسب 212 ورمز المـقــرر:رقم 

 - المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 2   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  التعريف بعلم المحاسخخخبة مع التركيز على النظام المحاسخخخبي وأسخخخس وإجراءات المحاسخخخبة المالية يهدف هذا المقرر إلى
 وإعداد التقارير المالية في المنشآت الفردية الخدمية والتجارية، باإلضافة إلى التعريف بمبادئ تحليل التقارير المالية.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

  المحاسبةأساسيات وفروع 

 ءعداد القوائم المالية. –ميزان المراجعة  –الترحيل  –نيود اليومية  -النظا  المحاسبي: العناصر 

 المصروفات -تسوية الحسابات وءنفالها: اإليرادات 

 ءعداد القوائم المالية في المنشاَت التجارية 

 المحاسبة عن المدينون وأوراق القبض 

 المحاسبة عن المخزون السلعي 

 بة عن األصول الثابتةالمحاس 

 المحاسبة عن االلتزامات نصيرة االجل 

  .تحليل التقارير المالية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشاااااريو/ مونو ءنشااااا /م ات

 مهنية

  . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة . 

 المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :المعارف والمهارات ) 

 المقرر م المقرر م
 المراجعة 6 مبادئ المحاسبة المالية 1
 الرقابة والمراجعة الداخلية 7 (1المحاسبة المتوسطة ) 2
 المحاسبة اإلدارية 8 (2المحاسبة المتوسطة ) 3
 نظم المعلومات المحاسبية 9 المحاسبة المتقدمة 4
 المحاسبة في المؤسسات المالية 10 تحليل التقارير المالية 5
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   . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

    القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى .

   . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

   . القدرة على التحليل والدراسة 

   . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

    المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

  . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (  الكتب والمراجع المرشحة :

   ستون كووك ، الطبعة الثانية شيابيتا ، ون شاو ، باربرا  سبة المالية  ، جون جى وايلد ، كين دابليو  مبادئ المحا

   ، ءصدار الجمعية السعودية للمحاسبة، جامعة الملف سعود. 2016،   عا  

  ، المحاساااابة المالية وفا المعايير الدولية والتقرير المالي ، ولتر هاريسااااون ، هورنجرن ، توماد ، سااااواردى

 هـ. 1438الطبعة التاسعة )الطبعة العربية الثانية (، 

 

 
 (1المحاسبة المتوسطة ) اسم الــــمقـــرر : حسب 222 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 212 السابق :المتطلب  3 الوحدات الدراسية : 
 3   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  يهدف هذا المقرر إلى التعريف باإلطار الفكري للمحاسخخبة المالية وتعميق الفهم للمشخخاكل المحاسخخبية المتعلقة بقياس
سبية المقبولة والمعتمدة في المملكة وعرض  األصول واإلفصاح عنها في التقارير المالية في ضوء المعايير المحا

 العربية السعودية.

  يعد هذا المقرر األساااااد لدراسااااة وفهم ومعرفة المعايير المحاساااابية، ودور المحاساااابة المالية في اتخاا

المالية للشااركات المقيدة بهيئة السااوق المالية، مو نرارات االسااتثمار نصاايرة وطويلة االجل في األوراق 

تقديم تعريفات لألساااهم والساااندات وأنواعها وتصااانيفاتها، والفرق بين االتجار والتداول النشاااط والمت رر 

   .لعمليات البيو والشرا ، والمعالجات المحاسبية المختلفة لتلف االستثمارات المالية

 (:وصف المقرر ) الموضوعات األساسية 

 النقدية ونائمة التدفقات النقدية 

 المدينون وأوراق القبض 

 االستثمارات نصيرة االجل 

 االستثمارات طويلة االجل 

 األصول الثابتة 

 األصول غير الملموسة 

 :اإلطار الف ري للمحاسبة المالية 

 أهمية المعلومات المحاسبية 

 مفهو  وأهمية اإلفصاح المحاسبي 

 :القوائم المالية 

 القوائم المالية تبوي  عناصر 

 االيضاحات المرفقة 

 :القياد المحاسبي لألصول 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

  . المحاضرات العلمية 

  . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

  . تجارب : معملية / ميدانية 

  . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

    زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

  . حلقات النقاش 

  . تمارين وتطبيقات 

  . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( : المعارف والمهارات ) المفترض
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  . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

   القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على أحوال

 أخرى .    

  . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

  . القدرة على التحليل والدراسة 

  . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  مل ضمن فريا .الع 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

 ، سبة المتوسطة  كين لو ة ترجم -الجز  االول ، النسخة العربية االولى  –جورل فيشر " المحا

 .2017الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

 
 (2المتوسطة )المحاسبة  اسم الــــمقـــرر : حسب223 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 222 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
  4  الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  المل ية، بصفة يهدف المقرر ءلى التعريف بأسس نياد وعرض واالفصاح عن االلتزامات وحقوق

خاصة في الشركات المدرجة بهيئة السوق المالية، ءضافة ءلى بعض الموضوعات المحاسبية لحاالت 

 .خاصة لالعتراف باإليراد، ونائمة التدفقات النقدية

  يعد المقرر األساد لمعالجة عمليات االكتتاب في األسهم وءصدارها وعمليات شرا  وبيو أسهم الخزينة

السندات )التصفية المب رة للسندات(، ومعالجة توزيعات األرباح النقدية وفى صورة  وءصدار واستدعا 

أسهم، وتوضيح األوراق المالية القابلة للتحويل والمعادلة والمخفضة لربحية السهم، وكيفية احتساب 

 .االش ال المختلفة لربحية السهم

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

  :القياس المحاسبي لاللتزامات 
 .اإلفصاح عن االلتزامات 
 االلتزامات قصيرة االجل 
 االلتزامات طويلة االجل 
 :القياس المحاسبي لحقوق الملكية 

 المحاسبة عن حقوق المالك 
 رأس مال األسهم 
 ربحية السهم 
 األرباح المبقاة 

 :المعلومات المحاسبية 
 أهمية المعلومات المحاسبية 
  اإلفصاحمتطلبات 
 التقارير المالية والشفافية 
 :القياس المحاسبي لإليرادات واالرباح 

 االعتراف باإليرادات 
 أهمية معلومات الربح 
 اإلفصاح عن األرباح 
 عقود االيجار 

 .التغيرات المحاسبية وتصحيح األخطاء 
 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

  المحاضرات العلمية. 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

                    . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 الطال  ( . التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 
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   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

                             . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

  معرفة كيفية الحصول على المعلومات. 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

  تأليف كين لو وجورل فيشااار، الطبعة العربية األولى ترجمة الهيئة  الجزء الثاني -المحاسببببة المتوسبببطة

  . 2017 -هـ  1438السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 الجز  األول تأليف كين لو وجورل  -من كتاب المحاساابة المتوسااطة  الفصببل الرابع الاالعتراف باإليرادال

  . 2017 -هـ 1438فيشر، الطبعة العربية األولى ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 
 المحاسبة المتقدمة اسم الــــمقـــرر : حسب324 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 5   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  ،يهدف هذا المقرر ءلى التعريف بعمليات االندمال واالستحواا والعمليات المحاسبية المرتبطة بها

لعمليات االنتنا  التي يترت  عليها دمج الشركات المدرجة بهيئة وبصفة خاصة المعالجة المحاسبية 

 .السوق المالية أو التي يترت  عليها السيطرة على تلف الشركات مما يتطل  توحيد القوائم المالية

 اات الفروع والمحاسبة عن العمليات  ويتناول المقرر أيضا  التعريف بأسس المحاسبة عن المنشاَت

  .بعمالت أجنبية، وكذلف أسس المحاسبة في شركات األشخاص

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 :االندماج واالستحواذ 
 مفهوم االندماج وأشكاله المختلفة 
 طرق المحاسبة عن اندماج الشركات 
  نظريات المحاسبة في الشركات القابضة 

  االستثماراتالمحاسبة عن 
 :العمليات بعمالت أجنبية 

  المحاسبة عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية 
 مشاكل تقلبات أسعار الصرف 
 .ترجمة القوائم المالية 

 :القوائم المالية الموحدة 
 أهمية المعلومات المالية المجمعة 
 العرض واالفصاح في القوائم الموحدة 
  تاريخ السيطرةإعداد القوائم المالية الموحدة في 
 إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ الحق لتاريخ السيطرة 
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 .البضاعة المتبادلة بين شركات المجموعة 
 األصول المتبادلة بين شركات المجموعة 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

  التفاعلية .عروض الوسائط المتعددة / أو 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على أحوال

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

  والدراسة .القدرة على التحليل 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

  ،المحاساااااابة المتقدمةد فلويد بيمز و خرون، ترجمة الهيئة السااااااعودية للمحاساااااابين القانونيين

2015. 

 

 
 تحليل التقارير المالية اسم الــــمقـــرر : حسب 325 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 5   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

   يهدف هذا المقرر ءلى تعميا فهم الطال  باألسااااس النظرية والتطبيقية ألسااااالي  تحليل التقارير المالية وكذلف أسااااالي

ساسي تناول االستخدامات العديدة للتحليل األ التنبؤ المالي وتقييم الشركات المدرجة بهيئة السوق المالية. باإلضافة ءلى

مو التركيز على تحليل الربحية، ودور التحليل المالي في عمليات اتخاا القرارات، وخاصة تلف المتعلقة باالستثمار في 

 األوراق المالية، ومنح االئتمان، واالندمال.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

  المالية:مقدمة عن تحليل التقارير 

 دور المعلومات 

 األسواق المالية 

 كفا ة السوق 

  التحليل األساسي 

 التحليل ال لي والتحليل القطاعي 

 التحليل االئتماني ألغراض التمويل 

 التحليل ألغراض االندمال 

 :التحليل المالي 

 نرا ة القوائم المالية 



 

 

التقرير الرابع_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  72 

 
 
 

 

 تحليل القوائم المالية 

 تحليل معلومات السوق 

  األخرىتحليل المعلومات 

 التنبؤ المالي 

 التقييم 

 االلتزا  والحوكمة 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 خالل هذا المقرر (:المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، 

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

 ، نظرة محاسااابية " ءصااادارات الجمعية الساااعودية  –" التحليل المالي  محمد سااالطان الساااهلي

 للمحاسبة ، جامعة الملف سعود، الرياض.

 

 
 المراجعة اسم الــــمقـــرر : حسب 326 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
  5  الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  يهدف هذا المقرر ءلى التعريف بالجوان  النظرية واإلجرائية لعملية مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة بهيئة

ة والمراجعة المعتمدة في الممل ة العربية السوق المالية، والتقرير عن عدالة العرض واإلفصاح وفقا لمعايير المحاسب

  .السعودية. باإلضافة ءلى التعريف بخدمات التأكيد التي تقدمها م ات  المحاسبة والمراجعة لتلف الشركات

  على المعايير المهنية لتأهيل المراجو الخارجي ودعم استقاللك، وعلى  -بصفة رئيسة–يركز مقرر المراجعة الخارجية

عة للتقرير عن القوائم المالية السنوية، وما يرتبط بها من ءجرا ات لتقويم نظم الرنابة الداخلية، وجمو أدلة معايير المراج

 .االثبات والتقرير عن القوائم المالية

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 أسالي  المراجعة 

 أوراق المراجعة والتوثيا 

  المراجعة التحليلية 

 المراجعة االنتقادية 

 مراجعة العمليات الدورية 

 :طبيعة واهدف المراجعة 

 مفهو  وأهمية المراجعة 

 معايير المراجعة 

 تقارير المراجعة 

 االستقالل ونواعد السلوك المهني 
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 التحقا من القوائم المالية 

 مراجعة االلتزامات 

 مراجعة هي ل رأد المال 

 مراجعة العرض واالفصاح 

 التقرير عن القوائم المالية 

 المراجعة في بيئة التشغيل اإلل تروني 

 المراجعة في نظا  الشركات 

 حقوق ومسئوليات المراجو 

 تخطيط عملية المراجعة 

  دراسة وتقييم نظم الرنابة الداخلية 

 ادلة ونرائن االثبات في المراجعة 

  سالي  المعاينة في التحقا من صحة العمليات ستخدا  أ ا

 واالرصدة

 اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :طريقة التعليم والتدريب ) 

 . المحاضرات العلمية 

                . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

                    . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

  النقاش .حلقات 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

. ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

.  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

  .مبادئ المراجعة: مقدمة للمعايير الدولية للمراجعة، ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 العربية السعودية.، مراجعة الحسابات في الممل ة حسا  عبدالمحسن العنقري 

 .كتي  معايير المراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .معايير المراجعة الدولية المعتمدة للتطبيا في الممل ة 

 
 الرقابة والمراجعة الداخلية     اسم الــــمقـــرر : حسب 327 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 السابق :المتطلب  3 الوحدات الدراسية : 
 6   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

  يهدف هذا المقرر ءلى التعريف بنظم الرنابة الداخلية )اليدوية واآللية( وكيفية تصميمها وتقيمها. كما يهدف المقرر ءلى

التعريف بالجوان  النظرية واإلجرائية للمراجعة الداخلية، والف من خالل دراسة معايير المراجعة الداخلية ونواعد 

  .سلوك و داب المهنة، والمها  األساسية للمراجو الداخلي في الشركات المدرجة وغير المدرجة بالسوق المالية

 ة في التدنيا  حيث يشتمل على عملية تقييم ونياد مخاطر يتناول هذا المقرر اسالي  الفحص واالختبار المستخدم

الرنابة الداخلية ، وفحص وتصميم االختبارات االساسية واستخدا  العينات االحصائية في اختبار اإلجرا ات الرنابية 

غطى عمـــلية ا يوالتفصيلية لألرصدة.  كما يشتمل على ءجرا ات تدنيا نظم التشغيل اإلل ــــــــترونية للبيانات،  واخير

  .تدنيا مختلف انواع دورات العمليات التي تتم في الشركات

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:
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 معايير المراجعة الداخلية 

 نواعد السلوك المهني للمراجعة الداخلية 

 العالنة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 تخطيط وءدارة وحدات المراجعة الداخلية 

 :تنفيذ مها  المراجعة الداخلية 

 تقارير المراجعة الداخلية 

 المرانبة 

 المعلومات واالتصال 

 السلوك المهني 

 التوثيا 

 مفهو  نظم الرنابة الداخلية وأهدافها 

 م ونات نظا  الرنابة الداخلية 

 المقومات األساسية لنظم الرنابة الداخلية 

  المقومات المحاسبية( –)المقومات اإلدارية 

 الرنابة الداخلية على عناصر القوائم المالية 

 :مها  المراجعة الداخلية 

 المراجعة المالية 

 مراجعة العمليات التشغيلية 

 مراجعة االلتزا  والحوكمة 

 مراجعة االستراتيجية 

 مراجعة الخطط والموازنات 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

  المحاضرات العلمية. 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

    زيارات ميدانية : مشاااااريو/ مونو ءنشااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 ة من نبل الطالب .عروض تقديمي 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

  معايير المراجعة الداخلية  الصادرة منThe Institute of Internal Auditors,   IIA)) 

  معيار الرنابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية  ) الصاااادر عن الهيئة الساااعودية للمحاسااابين القانونيين

SOCPA   

 

 
 المحاسبة اإلدارية    الــــمقـــرر :اسم  حسب 328 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
  5  الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:
  المحاسبة اإلدارية واستخدا  البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاا القرارات يهدف هذا المقرر ءلي تعميا الفهم بأسس ونظم

التشغيلية والرأسمالية ، حيث يتم التركيز على عرض المداخل المختلفة لدراسة المحاسبة اإلدارية ، و ءعداد الموازنات التقديرية ، 

التقديرية والت اليف المعيارية ، وكيفية تقييم المقترحات  وكيفية نياد وتحليل االنحرافات باستخدا  كل من نظا  الموازنات

نات ااالستثمارية، وكيفية تقييم األدا  باستخدا  المقاييس المالية والتشغيلية ، وكيفية تسعير التحويالت الداخلية ، وكيفية استخدا  البي

   .والمعلومات المحاسبية في ترشيد عملية اتخاا القرارات اإلدارية
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  المقرر العديد من المفردات التي ترتبط بأنشطة ومها  هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها، ومن أهم هذم المفردات ويتضمن

ما يرتبط باتخاا القرارات وتحليل االنحرافات وءعداد الموازنات، وكذلف المفردات المرتبطة بتحليل األدا ، وتحليل المخاطر، 

قيا مصالح األطراف المهتمة بالشركة ومحاسبة اإلدارة ، وخطط الحوافز، ومحاسبة المسئولية، والتحليل والتخطيط المالي، وتح

 ودراسة االستراتيجية وتحليلها.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 .طبيعة وءطار المحاسبة اإلدارية في بيئة االعمال الحديثة 

 اتخاا القرارات وحل المشاكل 

  التخطيط 

 النهائية والخدمات تسعير المنتجات 

 نظا  الت اليف على أساد األنشطة 

 الالمركزية وتسعير التحويالت الداخلية 

 التنبؤ وءعداد الموازنات 

 :الموازنات التشغيلية والت اليف المعيارية 

  تقييم األدا 

 تحليل االنحرافات 

 )الموازنات الرأسمالية )تقييم االنتراحات االستثمارية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .    

. التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

 راى جاريسون وأخرون، المحاسبة اإلدارية، النسخة العربية، الطبعة الرابعة عشر، دار النشر McGraw-

Hill Education (UK)    -  للمحاسبة، جامعة الملف سعودءصدار خاص بالجمعية السعودية 

 النساااخة العربية، ترجمة وتعري : د. أحمد مدخل إداري-محاسببببة التكاليفو خرون،  تشاااارلز هورنجرن ،

  ( دار المريخ للنشر، الرياض.2009هـ/1430حامد حجال )

 
 نظم المعلومات المحاسبية اسم الــــمقـــرر : حسب 329 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:
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  ،يهدف هذا المقرر ءلى التعريف بماهية نظم المعلومات المحاسبية من حيث تعريفها، وأهميتها

وأنواعها، وم وناتها، وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتطويرها، ونواعد البيانات الخاصة بها، 

  .وعالنتها بت نولوجيا المعلومات، وءجرا ات الرنابة المالئمة الخاصة بها

  ويعد هذا المقرر او أهمية خاصة لجميو الشركات المدرجة وغير المدرجة بهيئة السوق المالية، حيث

يتناول المقرر مقومات نظـــــم المعلومات بصفة عامة ونظم المعلومات المحــــــاسبية بصـــــــفة 

خاصة، وكذلف دورة حياة تطوير نظم المعلومات المحاسبية، باإلضافة ءلى التعريف باإلطار العا  لنظم 

  ترونية.الرنابة الداخلية المحاسبية في ظل نظم المعلومات المحاسبية اليدوية واإلل

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 إطار عام لنظم المعلومات المحاسبية 
 النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي 
 :دورة حياة نظم المعلومات المحاسبية 

 تخطيط نظم المعلومات 
  تحليل وتطوير النظم 

 تصميم وتوثيق النظم 

 نواعد البيانات 

  لنظم المعلومات المحاسبيةنظم الرنابة واألمن والحماية 

 الخطوات التفصيلية لتصميم نظم المعلومات المحاسبية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 برمجة .تطبيقات برامج حاسوبية / أو 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

. عروض تقديمية من نبل الطالب 

. ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 لطالب، خالل هذا المقرر (:المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى ا

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

 Romney, M., and Steinbart, P., 2012, "Accounting Information System", 

Twelfth Edition, Person Education limited. 

 

 
 المحاسبة في المؤسسات المالية اسم الــــمقـــرر : حسب 320 رقم ورمز المـقــرر:
 حسب 223 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 6 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( : أهداف المقرر ) المعرفة
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  يهدف هذا المقرر ءلى التعريف بأسس نياد وعرض واإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في بعض المنشآت اات

  .الطبيعة الخاصة في بيئة األعمال ، ومنها البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات االستثمار

  مفردات هذا المقرر ، في أن المؤسسات المالية أكثر ارتباطا  بأسواق المال، ولها تأثير كبير على تلف وت من أهمية

 .األسواق، حيث يتناول المقرر المحاسبة عن صناديا االستثمار والمحافظ االستثمارية، والمحاسبة في شركات الوساطة

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 التجارية: المحاسبة في البنوك 

 مفهو  ووظائف البنوك التجارية 

 .دور البنوك في دعم االنتصاد الوطني 

 .النظا  المحاسبي في البنوك التجارية 

 .ءعداد القوائم المالية في البنوك 

 الحسابات الجارية واالدخارية واالستثمارية 

 :المحاسبة في شركات التأمين 

 طبيعة عمليات التأمين وأنواعها 

  القانونية لعمليات التأمينالمتطلبات 

 النظا  المحاسبي في شركات التأمين 

 الحسابات الختامية لشركات التأمين 

 :المحاسبة في شركات االستثمار 

 النظا  المحاسبي لشركات االستثمار 

 الحسابات الختامية لشركات االستثمار 

 المحافظ االستثمارية 

 نواعد االلتزا  والحوكمة 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

. تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   شا /م ات زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءن

 مهنية

 . حلقات النقاش 

. تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

. ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : 

 Ryan, G. Stephen, 2015, “ Financial Instruments and Institutions: Accounting and 

Disclosure Rules”, Wiley & Sons, inc. 
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 لمقررات القتصاد: التوصيف المختصر 4-3

 

 

 
 
 
 

 
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي الــــمقـــرر:اسم  قصد 131 رقم ورمز المـقــرر:
  السابق:المتطلب  3  الدراسية:الوحدات 
 1   الفصل الدراسي: 3 الــفعـلية:الساعات 

 دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(: أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف

 طبيعة النشااااااااط تك وتحليل علم االنتصااااااااد ومنهجياألسااااااس النظرية لتهدف المادة ءلى تعريف الطال  ب

ة األساااس النظرية الخاصااام بتزويدمن خالل االنتصاااادي ومجاالتك المختلفة على مساااتوى التحليل الجزئي 

السااتيعاب ساالوك الوحدات االنتصااادية الجزئية )األفراد واألساار، ذلف. تطبيا أسااس التحليل االنتصااادي ب

المنشاااااااآت(. تم ين الطال  من التعرف على أنماط األسااااااواق االنتصاااااااادية الجزئية ونراراتها اإلنتاجية 

 والتسعيرية.

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية(:

 يةاالنتصاد المش لة. التحليل أدوات. االنتصاد منهجية. تعريف: مقدمة . 

   والعرض الطل . السوق: السعر نظا . 

 هلفالمست طل  منحنى. المستهلف نوازن. الحديثة المدرسة. التقليدية المدرسة. المستهلف سلوك نظرية. 

  وتطبيقاتها المرونات. السوق طل. 

 االحت ار..  ال املة المنافسة: األسواق وتوازن هياكل 

 المتعددة المنتجات تسعير. 

 السعري التمييز. 

 التجارية الممارسات. 

 األصول تسعير. 

 المال رأد وت لفة تمويل: اآلجل طويل االستثمار نرارات . 

 المقرر م المقرر م
  االقتصادي القياسي المالي  6 مبادئ االقتصاد الجزئي 1
 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 7 مبادئ االقتصاد الكلي 2
 االقتصاد السلوكي 8 االقتصاد العربي السعودي 3
 بحثمشروع  9 التمويل الدولي 4
اقتصاديات أسواق مالية في مقرر أسواق تم دمج محتوى  اقتصاد قياسي 5

 مال 214ومؤسسات مالية 
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 طريقة التعليم والتدريب )اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

  زياااارات ماايااادانااياااة : مشااااااااااريااو/ مااونااو

 ءنشا /م ات  مهنية

  . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :المعارف والمهارات ) 

   . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

    القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على

 أحوال أخرى .

   . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

   . القدرة على التحليل والدراسة 

    العمل المهني: ممارسة / أخالنيات. 

  . العمل ضمن فريا 

    المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

  . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (  الكتب والمراجع المرشحة :

 ( 1418المنيف، ماجد. مبادئ االنتصاد الجزئي؛ جامعة الملف سعود، الرياض.)هـ 

 ( 2017الدخيل، خالد. مقدمة في النظرية االنتصادية الجزئية؛  الرياض.)  

 
 
 

 االقتصاد الكليمبادئ  الــــمقـــرر:اسم  قصد 132 :رقم ورمز المـقــرر
  السابق:المتطلب  3  الدراسية:الوحدات 
 1   الفصل الدراسي: 3 الــفعـلية:الساعات 

 أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر( :

  يعة طبوتحليل  تكعلم االنتصاااااااد ومنهجياألسااااااس النظرية لب اساااااات مال تزويد الطال تهدف المادة ءلى

ـ  ال لي ـا أي على مستوى االنتصاد الوطنيالنشاط االنتصادي ومجاالتك المختلفة على مستوى التحليل 

معرفة الوحدات االنتصااادية ال لية  .األسااس النظرية الخاصااة باالنتصاااد ال ليم بتزويدوالف من خالل 

دها. دراسااة المشاااكل االنتصااادية )األسااواق والقطاعات( والمتغيرات االنتصااادية الرئيسااة وطرق تحدي

 الرئيسة )الركود، البطالة، والتضخم( والسياسات الالزمة لمعالجتها.

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية (:

 .حسابات الناتج/الدخل الوطني 

 لالنتصاد المغلا والمفتوح تحديد الدخل التوازني. 

  .السياسات المالية والنقدية 

 .النقود والبنوك. والتضخم 

 .التجارة الخارجية والتنمية االنتصادية 
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 .مقدمة لنموال الطل  ال لي ـ العرض ال لي 

 السوق اكتمال عد  مواجهة سياسات Market Failure؛  

 المتماثلة غير المعلومات مش لة Asymmetry Information، 

  الوكالة مش لة Agency Problem 

 المطبقة خالل المقرر (: طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات

  . المحاضرات العلمية 

  . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

  . تجارب : معملية / ميدانية 

  . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

    زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات

 مهنية

  . حلقات النقاش 

  . تمارين وتطبيقات 

  . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

  . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

   بة على القدرة على تطبيا المعرفة الم تساااااا

 أحوال أخرى .    

  . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

  . القدرة على التحليل والدراسة 

  . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

   ءعداد التقارير الميدانية. 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 ومحمد عبدهللا الجراح. مبادئ االنتصااااااااد ال لي: مفاهيم وأسااااااااساااااايات؛  المحيميد، أحمد عبدال ريم

  (.2016الموسوعة للطباعة )

  ( 2000الحبي ، فايز. مبادئ االنتصاد ال لي؛ الفرزدق للطباعة.)  

 

 التمويل الدولي الــــمقـــرر:اسم  قصد 334 رقم ورمز المـقــرر:
 قصد 132 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 3   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  تعرض المادة لألساااااس والمبادئ المتبعة في التمويل الدولي في عالم اليو  وتحليل النظم الساااااارية فيك

تصااااااياا  موازين الماادفوعااات وكيفيااة تعااديلهااا، كمااا تتطرق ءلي دراساااااااة االختالالت التي وتتناااول 

 .استعراض أبرز المشاكل االنتصادية التي تعاني منها الدول النامية في القطاع الخارجي

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 .سوق الصرف األجنبي 

 .ميزان المدفوعات 

 يعابالمداخل التحليلية لميزان المدفوعات: المرونة واالست 

  .السياسات االنتصادية ال لية لميزان المدفوعات 

  فليمنج(. –المدخل ال ينزي )نموال ماندل 
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 .المدخل النقدي لميزان المدفوعات 

 .نموال توازن الحافظة The Portfolio Balance Model. 

 اصالحك النظا  النقدي الدولي. ومشروعات. 

 .أزمة المديونية العالمية 

 .األزمات المالية 

 الفائدة تعادل ونماال الدولي، المالي االندمال نماال UIP، CIP، RIP. 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

                . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

                    . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تساااااابة على

 أحوال أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 / أخالنيات . العمل المهني: ممارسة 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (:  الكتب والمراجع المرشحة :

 ،هـ1437 الرياض، ، األولى الطبعة ،" واالستثمار الدولي التمويل" هللا، عبد بن محمد الجراح. 

 ( .1999كينين، بيتر. االنتصاد الدولي؛ ترجمة د. ءبراهيم الشهابي.)  

 

 
 االقتصاد العربي السعودي :اسم الــــمقـــرر  قصد 233 رقم ورمز المـقــرر:
 قصد 132 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

  مو التركيز على االنتصااااااد الساااااعودي تطور ءعطا  طال  االنتصااااااد عرضاااااا  تحليليا  مفصاااااال  عن

التغييرات الهي لية التي مر بها وتزويدم بالت وين القطاعي لهي ل االنتصاااد، وتعرض وتحليل القضااايا 

 التي واجهها ويواجهها حاليا  مو التعرض لطبيعة الحلول والسياسات الالزمة لمعالجة تلف القضايا.

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 ي ل االنتصاد السعوديتاريخ وه 

  :التحليل القطاعي 
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o القطاع النفطي 

o لقطاع الصناعيا 

o القطاع النقدي والمؤشرات النقدية 

 تحليل الطل  ال لي والعرض ال لي في االنتصاد السعودي 

 المصارف واألسواق المالية: الهي ل والسياسات 

 والبطالة سوق العمل 

 التخطيط والتنمية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

  )  التفاعل والمشاااركة اإليجابية ) من الطال

. 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تساااااابة على

 أحوال أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(:

 بن ساااااليمان وعبد القادر محمد عبدالقادر عطية. انتصااااااد الممل ة العربية الساااااعودية:  العبيد؛ عبدهللا

  (. 1994نظرة تحليلية. دار عالم ال ت . )

 .التقرير السنوي  لمؤسسة النقد العربي السعودي 

  .تقرير منجزات خطة التنمية 

 جرير.تحليلية، م تبة  نظرة 2015 السعودي الثميري، االنتصاد عبدهللا امتثال 

 

     اقتصاد قياسي اسم الــــمقـــرر : قصد 335 رقم ورمز المـقــرر:
 قصد  132 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 3   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر (:

 للمحددات أفضاااال بفهم تساااامح ورياضااااية احصااااائية أدوات لتوفير القياسااااي االنتصاااااد يهدف مقرر 

 وكذلف. يةالمتغيرات االنتصاد باتجاهات بالتنبؤ تسمح التي االدوات يوفر انك كما. االنتصادية المختلفة

 لنماالا تركي  أساااس فهم المقرر ويتضااامن.المتغيرات ال لية على االنتصاااادية الساااياساااات أثر نياد

 تحديد ثم .االختبار موضااو الظاهرة على تؤثر التي والخارجية الداخلية المختلفة للمتغيرات الرياضااية
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 اختيارو العالنات، هذم عن تعبر التي المعادالت واختيار المختلفة، المتغيرات هذم بين العالنات شااا ل

 المناسبة. القياسية الطرق

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

  االنحاادار البساااااايط والنماااال الخطيااة؛ تحلياال

الفروض والتقااادير وخصاااااااااائص المقااادرات 

 والتنبؤ.

 .اختبار صحة فروض التحليل 

 .نموال االنحدار المتعدد 

 .تحويل البيانات 

 .المتغيرات الصورية 

 :مش الت تحليل االنحدار 

 مشااااااااا ااالاااة االزدوال الاااخاااطاااي الاااماااتاااعااادد 

Multicollinearity.  

   مشااااااااا ااالاااة عاااد  ثاااباااوت حاااد الاااخاااطاااأ 

Heteroskedasticity.  

  الذاتي مش لة االرتباطAutocorrelation. 

  مشاااااااااا اااالااااة تااااوصاااااااااايااااف الااااناااامااااوال

Misspecification Error. 

 نمااااال المعاااادالت اآلنياااة Simultaneous 

Equations. 

 الااادوال غير الخطياااة  تقاااديرMaximum 

Likelihood Estimation 

 .مقدمة في نماال التنبؤ 

  المستعرضةمقدمة في نماال البيانات Panel 

Data Models 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 خالل هذا المقرر ( :المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، 

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تساااااابة على

 أحوال أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

 المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا  

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (: 

  .السالسل الزمنية من الوجهة الحقيقية؛ ترجمة د. عبد المرضي عزا ، د. أحمد هارون. فاندال، والتر

  (.1992دار المريخ، الرياض )

  .ياسااااااي، المبادئ والتطبيقات؛ ترجمة د كليجيان، هاري وواالد أوتس. مقدمة في االنتصااااااااد الق

  (.2001المرسي حجازي ود. عبدالقادر عطية. جامعة الملف سعود، الرياض )

 R. Carter Hill, William E. Griffiths, and George G. Judge; Undergraduate 

Econometrics. 3rd Edition,  John Wiley and Sons; 2008. 

 Gujarati, D. N.; Basic Econometrics. 4th ed. McGraw Hill. 2002. 

 

http://www.wiley.com/


 

 

التقرير الرابع_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  84 

 
 
 

 

 وتقييم المشروعاتدراسات الجدوى  اسم الــــمقـــرر : قصد 337 رقم ورمز المـقــرر:
  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  لدراسة الجدوى االنتصادية للمشروعات من خالل استعراض مفهو  تقديم مادة علمية نظرية وتطبيقية

دراسااات الجدوى وطرق حساااب العائد على االسااتثمار وكيفية التعرف على دراسااة السااوق والدراسااة 

المالية ودراساااااة جدوى المشاااااروعات االجتماعية، وءجرا  تطبيقات على المشاااااروعات االنتصاااااادية 

 .المختلفة

 األساسية ( : وصف المقرر ) الموضوعات

 .مقدمة: األهمية. المفاهيم. المجاالت. العناصر 

  ."دراسة السوق " الجدوى السونية 

  .الدراسة الفنية للمشروع 

  .دراسة الجدوى المالية 

  .معايير تقويم الربحية 

 .تحليل الحساسية 

  .التحليل االنتصادي واالجتماعي للمشروع 

 .دراسات وحاالت تطبيقية 

 التدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :طريقة التعليم و

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

  زياااارات ميااادانياااة : مشااااااااااريو/ مونو

 ءنشا /م ات  مهنية

 . حلقات النقاش 

  تمارين وتطبيقات. 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

 ى م تساااابة علالقدرة على تطبيا المعرفة ال

 أحوال أخرى .    

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

  المعلومات .معرفة كيفية الحصول على 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 تقييم المشااااروعات  واالجتماعية االنتصاااااديةدراسااااات الجدوى  أساااااساااايات .حمد ابو عمر، واثا :

 .(2003)، دار الرضا للنشر والعامة، الخاصة

 ( 2001عطية، عبدالقادر.  دراسات الجدوى االنتصادية و االجتماعية؛.)  

 ( 1987عبدالعزيز، سمير محمد. الجدوى االنتصادية للمشروعات االستثمارية؛.)  
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  أساااس تقييم المشاااروعات ودراساااات جدوى االساااتثمار؛ ترجمة: د. أونيس الزنط. الم تبة األكاديمية

(1992.)  

 

 مالي قياسي اقتصاد اسم الــــمقـــرر : قصد 336 المـقــرر:رقم ورمز 
 قصد 335 اقتصاد قياسي المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

 مقرر المالية. فال واألساااواق التمويل أنشاااطة على تطبيقية طبيعة اات علمية مادة تقديم ءلى المقرر هذا يهدف

امتداد ل ل من مقرري االنتصااااد القياساااي واالنتصااااد القياساااي التطبيقي. ءال أنك يركز على النماال األكثر 

 مالئمة ألنشطة التمويل بوجك عا 

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 انحدار) األصااااول تسااااعير نموال اختبار Fama-

MacBeth.) 

 األصول تسعير نموال اختبار GMM 

 الخطية غير النماال في مقدمة. 
 سالسل نموال Markov 
 مرشح Kalman 

 نموال GARCH 

 ثار  GARCH المتماثلة غير. 

 المالية البيانات طبيعة. 

 (نطاعية بيانات) العادية غير للعوائد تحليل 

 بالعوائد التنبؤ اختبار. 

  المالية األسواق ارتباط اختبار. 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

  تطبيقات برامج حاسوبية 

  نياااة : مشااااااااااريو/ مونو ميااادا زياااارات 

 ءنشا /م ات  مهنية

 . حلقات النقاش 

. تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

. ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( : المعارف والمهارات ) المفترض

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على

 أحوال أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  فريا .العمل ضمن 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 Svetlozar T. RachevStefan MittnikFrank J. FabozziSergio M. FocardiTeo Jasˇic 

Editors) و   Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling 

Techniques, First published:29 August 2015 
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 John Y. Campbell, Andrew W. Lo, & A. Craig MacKinlay, The Econometrics of 

Financial Markets, Princeton University Press, 1996. 

 

 االقتصاد السلوكي اسم الــــمقـــرر : قصد 338 رقم ورمز المـقــرر:
 قصد 131 المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( : أهداف المقرر ) المعرفة

  يهدف هذا المقرر ءلى االبتعاد عن الفروض المقيدة للتحليل االنتصادي و التي تبعدم عن الوانو وبخاصة في

ترب وبدل من الف يق االنتصادي، الرشد فرضية مجال أنشطة التمويل والخدمات المالية، فالمقرر يبتعد عن

 طا والنتائج واألخ والعاطفية، اإلدراكية الجوان  االساااتثمار ويتضااامن الف تطبيعة السااالوكية لقرارامن ال

 . والمخاطر المرتبطة بذلف

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 المالية  القرارات مجال في سلوكية تطبيقات 

 يف المبالغة العشاااااوائي، الفهم ساااااو  الزائدة، الثقة 

 .لألحداث الفعل ردة

 االستثمار نرار في القطيو سلوك. 

 الند  وكراهية االحتماالت نظرية. 

 للمحفظة السلوكية النظرية. 

 الفني.  التحليل 

 والتعلم المعلومات  

 والمزادات السوق تجارب 

 السوق وتوازن المباريات، ونظرية القرارات. 

  التأكد وعد  المخاطر ظل في االختيار. 

 السلوكية المباريات نظرية 

  العا  االختيار  والنزاهة المساومة " 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

  نياااة : مشااااااااااريو/ مونو ميااادا زياااارات 

 ءنشا /م ات  مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( : المعارف والمهارات ) المفترض

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على

 أحوال أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  فريا .العمل ضمن 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 Peter Diamond, Hannu Vartiainen,(editors), Behavioral economics and its 

applications /., Princeton University Press, 2007. 
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 Gintis, H. (2009). The bounds of reason: Game theory and the unification of 

the behavioral sciences. Princeton: Princeton University Press. 

 

 مشروع بحث اسم الــــمقـــرر : قصد 339 رقم ورمز المـقــرر:
 قصد 335 اقتصاد قياسي المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 
 4 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :

  الطال  بالمفاهيم واألسس التي يقو  عليها البحث االنتصادي والف من حيث االختيار السليم لمش لة تعريف

وطرق عرضها والتوصيات  البحث وأنس  الطرق لدراستها والتوصل ءلى نتائج يم ن الوثوق من صحتها

 المستخلصة منها، مو طرح مش لة بحثية أو دراسية حقيقية ومعالجتها.

 الموضوعات األساسية ( :وصف المقرر ) 

  .أساسيات البحث العلمي 

  .مناهج البحث العلمي 

 .مراحل البحث العلمي 

 .تطبيا على مش لة انتصادية 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 انية .تجارب : معملية / ميد 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

  زياااارات ميااادانياااة : مشااااااااااريو/ مونو

 ءنشا /م ات  مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على

 أحوال أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 / أخالنيات . العمل المهني: ممارسة 

 . العمل ضمن فريا 

 .  المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (  الكتب والمراجع المرشحة :

 ( 1999الرفاعي، أحمد. مناهج البحث العلمي: تطبيقات ءدارية وانتصادية؛ دار وائل.)  

 ( 2000هدى، محمد سليمان. مناهج البحث االنتصادي؛ دار المعرفة الجامعية)  

 عمر. منهج البحث في العلو  الساااااالوكية؛ القحطاني، سااااااالم وأحمد العامري، ومعدي  ل مذه ، وبدران ال

(2004.)  
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 : التوصيف المختصر لمقررات القانون4-4
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مبادئ القانون اسم الــــمقـــرر: نظم 141 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق: 3 الوحدات الدراسية: 

 1   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية:

 في موضوعات المقرر(:أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، 

 وءكساب الطال   .تهدف المادة ءلى تعريف الطال  باألسس النظرية لعلم القانون معرفة أهمية القانون وأهمية وجودم

المعرفة القانونية الالزمة للتميز بين القواعد القانونية ومعرفة كيفية تطبيقها على األشااااااخاص ونطانها من حيث 

 .والقدرة على التفرنة بين بأنواع الحقوق واستعمالها .الزمان والم ان

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية(:

 معرفة أهمية القانون وضرورات وجودم. 

 تحديد مصادر القاعدة القانونية. 

 فهم القواعد التي تح م تطبيا النصوص القانونية في الزمان والم ان ومن حيث األشخاص. 

  القانونيةمعرفة نواعد تفسير النصوص. 

 تحديد مضمون الحا وأنواع الحقوق. 

 فهم أشخاص الحا. 

 المقارنة بين المحال المختلفة للحا. 

 است شاف مراحل وأسالي  سن وصياغة القوانين في الممل ة. 

 .فهم وتحليل مصادر الحا 

 طريقة التعليم والتدريب )اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

   زيارات ميدانية : مشاااااريو/ مونو ءنشااااا /م ات

 مهنية

  . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المقرر م المقرر م
 العقود التجارية 6 مبادئ القانون  1
 جرائم السوق المالية 7 القانون التجاري 2
 الحوكمة وااللتزام 8 قانون الشركات 3
 أحكام العقد   9 قانون األسواق المالية 4
 نظام اإلثبات والتنفيذ 10 القانون الجنائي 5
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 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

   . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

    القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى .

   : النقدي / اإلبداعي . التف ير 

   . القدرة على التحليل والدراسة 

   . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

    المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

  . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

  1426، 3كتاب المدخل لدراسة العلو  القانونية د. خالد الرويس، د. رزق الريس،م تبة  الشقري، ط 

  1422، 1عبد العزيز النعيم، دار اإلنما  العربي، ط أصول األح ا  الشرعية ومبادئ علم األنظمة 

  1994، 1المدخل للعلو  القانونية، ) توفيا فرل(، منشاة المعارف، اإلس ندرية، ط 

  1992، 1أصول القانون، حسن كيرم، منشاة المعارف، اإلس ندرية، ط 

 

 

 

 نانون الشركات اسم الــــمقـــرر: نظم 243 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق: 3 الوحدات الدراسية: 

 1   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية:

 أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

 تهدف المادة ءلى است مال تزويد الطال  بنظرية الشركة ونتائج اكتساب الشركة الشخصية المعنوية وانقضا ها. 

 .شااركة المساااهمةو وشااركات األشااخاص: شااركة التضااامن، وشااركة التوصااية البساايطة، وشااركة المحاصااة

 والشركات المختلطة: شركة التوصية باألسهم والشركة اات المسئولية المحدودة.

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية (:

 .نظرية الشركة ونتائج اكتساب الشركة الشخصية المعنوية وانقضا ها

 .شركات األشخاص: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة

 .شركة المساهمة

 الشركة اات المسئولية المحدودة. شركة الشخص الواحد

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

  . المحاضرات العلمية 

   عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

  . تجارب : معملية / ميدانية 

  . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

    زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

  . حلقات النقاش 

  . تمارين وتطبيقات 

   )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

  . عروض تقديمية من نبل الطالب 

  . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

  . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

   القدرة على تطبيا المعرفة الم تسااابة على أحوال

 أخرى .    

  . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

  . القدرة على التحليل والدراسة 

  . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

  . العمل ضمن فريا 

 . المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

  . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 
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 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 

 جامعة الملف سعود هـ1421 القانون التجاري السعودي د. محمد حسن الجبر الطبعة الخامسة ، 

  هـ.1437د. حسا  الدين سليمان توفياد الشركات التجاريةد 

 

 

 

 نانون السوق المالية الــــمقـــرر :اسم  نظم 344 رقم ورمز المـقــرر:

 نظم 141 مبادئ نانون  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 2   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

التعريف بالقواعد واألح ا  المنظمة للساااوق المالية، طبيعة ومصاااادر القواعد الخاصاااة بالساااوق المالية، األوراق  

واألدوات المالية الخاضعة ألح ا  السوق المالية وأنواعها وطبيعتها القانونية، أنواع وتنظيمات اإلصدار والطرح 

واألعمال المقدمة لألشاااخاص المرتبطة بنشااااط الساااوق المالية  القانوني واإلدرال للورنة واألداة المالية، الخدمات

)الوساطة، ءدارة وحفظ األوراق المالية...الخ، التنظيم القانوني لهيئة اإلشراف على السوق المالية، واختصاصاتها 

ة. ق الماليوساالطاتها، والدور الرنابي لها. المخالفات الخاصااة بتداول األوراق واألدوات المالية وءدراجها في السااو

 .االختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تعامالت السوق المالية وتنظيماتها

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

معرفة التنظيم القانوني لهيئة اإلشراف على السوق •

 المالية، واختصاصاتها وسلطاتها، والدور الرنابي لها.

األوراق معرفة وتحديد المخالفات الخاصة بتداول •

 واألدوات المالية وءدراجها في السوق المالية

التعرف على أح ا  االختصاص بنظر المنازعات الناشئة 

 عن تعامالت السوق المالية وتنظيماتها

  ية المنظمة قانون عد واألح ا  ال عة القوا معرفة طبي

 للسوق المالية

 تحديد مصادر القواعد الخاصة بالسوق المالية 

 ع األوراق واألدوات الخاضااااااعة المقارنة بين أنوا

 ألح ا  السوق المالية

 وصف الطبيعة القانونية لألوراق واألدوات المالية 

  تحديد أنواع وتنظيمات اإلصااادار والطرح القانوني

واإلدرال لألوراق واألدوات الماااليااة، والخاادمااات 

واألعمال المقدمة لألشااااااخاص المرتبطة بنشااااااااط 

فظ األوراق السااااااوق المالية )الوساااااااطة، ءدارة وح

 .المالية، ... ءلخ(

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر (:

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 خالل هذا المقرر (:المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، 

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 
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 الكتب والمراجع المرشحة: )من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح (:

منشورات  2008 ، 1عبد الباسط مولود طة، ة دراسة نانونية مقارنتداول األوراق المالي .1

 الحلبي الحقونية

  1دراسة نانونية، صالح الحمراني، ط -دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية  .2

 
 العقود التجارية اسم الــــمقـــرر: نظم 346 رقم ورمز المـقــرر:

  : المتطلب السابق 3 الوحدات الدراسية : 

 3   الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

عقود أهمية ال، وتعرض المادة لألسااس والمبادئ المتبعة في صااياغة العقود التجارية وتمييزها عن غيرها من العقود

اليها، وأهم أنواع العقود التجارية واألكثر شاااااايوعا في العصاااااار الحالي، وأنواع العقود التجارية ومبررات الحاجة 

 .التجارية ) عقد البيو ، عقد الوساطة ، عقد الرهن(

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية ( :

 التعريف بالعقود التجارية واهمتيها وخصائصها. 

 عقد بيو األوراق المالية. 

 عقد السمسرة . 

  الوكالة بالعمولةعقد  

  .عقد الوكالة التجارية 

 عقد الرهن التجاري. 

    

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

               عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

  برمجة .                   تطبيقات برامج حاسوبية / أو 

   زيارات ميدانية : مشااااااريو/ مونو ءنشاااااا /م ات

 مهنية

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( : المعارف والمهارات ) المفترض

 .المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى.

 .التف ير: النقدي / اإلبداعي 

 .القدرة على التحليل والدراسة 

 .العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 .العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 .ءعداد التقارير الميدانية 

 .معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

 .القدرة البحثية: ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة: ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(: 

 هـ  1437_  5ط ،جامعة الملف سعود ،التجارية وعمليات البنوك في النظا  السعوديالعقود ، د. محمد الجبر 

 2008الرياض  ،م تبة الشهري، العقود التجارية وعمليات البنوك، عبدالرحمن نرمان . 

 2001 ،العقود التجارية وعمليات البنوك، علي البارودي . 
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 جرائم السوق المالية اسم الــــمقـــرر : نظم 347 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية: 

 4 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

جريمة التالع  و المعلومات السرية.جريمة ءفشا  وتسري  ، ويهدف هذا المقرر ءلى شرح جريمة غسل األموال وأركانها

لبحث ءجرا ات او الجرائم المتعلقة بالوساطة غير القانونية في تداول األوراق المالية.و بأسعار األوراق المالية وأغراضها.

 الجزا ات الجنائية والعقوبات اإلضافية.و والتحري عن جرائم السوق المالية.

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية( :

 مفهو  جريمة غسل األموال وأركانها 

 جريمة ءفشا  وتسري  المعلومات السرية. 

 جريمة التالع  بأسعار األوراق المالية وأغراضها. 

 الجرائم المتعلقة بالوساطة غير القانونية في تداول األوراق المالية. 

 ءجرا ات البحث والتحري عن جرائم السوق المالية. 

 اإلضافية الجزا ات الجنائية والعقوبات.  

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب: معملية / ميدانية 

 .تطبيقات برامج حاسوبية 

 زيارات ميدانية : شركات خدمات مالية 

 . حلقات النقاش 

  وتطبيقات .تمارين 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 .ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر ( :

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  القاادرة على تطبيا المعرفااة الم تساااااابااة على

 أحوال أخرى.

 .التف ير: النقدي / اإلبداعي 

 .القدرة على التحليل والدراسة 

 .العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

 . المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 .ءعداد التقارير الميدانية 

 لحصول على المعلومات.معرفة كيفية ا 

 .القدرة البحثية: ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة: )من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح( 

 2008 ،جرائم السوق المالية في النظا  السعودي ،د. محمد البجاد. 

 دار النهضة العربية ،2006 ،جرائم البورصة ،الحماية الجنائية للثقة في سوق رأد المال ،د. مظهر فرغلي.  
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 الحوكمة وااللتزا  اسم الــــمقـــرر : نظم 348 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(: أهداف المقرر ) المعرفة

عرفة مفهو  الحوكمة وبيان أهدافها والتفرنة بين مصاالحة الشااركة ومصاالحة لم يهدف هذا المقرر ءلى ءعداد الطال 

، وتحديد ةالمساااهمين، وكيفية حماية المساااهمين ال ساايما أنلية المساااهمين، وتحديد البدائل المم نة للعقوبات التأدبيي

متطلبات العمل في أنشطة الوساطة المالية، ومراجعة الشروط والقيود المفروضة على شركات الوساطة، ودراسة 

األنظمة والقوانين ونواعد الشاااريعة والفقك اات الصااالة بايداع األوراق المالية، ودراساااة وتحليل األنظمة والقوانين 

  اإلستثمارية.اات الصلة، وءصدار النظا  األساسي للصناديا 

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 .مفهو  الحوكمة وبيان أهدافها

 .مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين

 .نحماية المساهمين ال سيما أنلية المساهمي

 .ةالبدائل المم نة للعقوبات التأدبيي

 ةمتطلبات العمل في أنشطة الوساطة المالي

 ةالشروط والقيود المفروضة على شركات الوساط

 .ةاألنظمة والقوانين ونواعد الشريعة والفقك اات الصلة بايداع األوراق المالي 

  النظا  األساسي للصناديا اإلستثمارية.

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 نبل الطالب . عروض تقديمية من 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 . التف ير : النقدي / اإلبداعي 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(:

دار النهضة  ،دور أعضا  مجلس ءدارة الشركة المساهمة في ضو  مفهو  حوكمة الشركات ،ياسر أحمد .1

 .2016العربيةد 

ح امها في لوائح حوكمة ءدارة شركات المساهمة والمسؤولية الجنائية عن مخالفة ا ،د. وجيك شريف .2

 .2018دار النهضة العربيةد  ،القانون المصري والنظا  السعودي
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 أح ا  العقد   اسم الــــمقـــرر : نظم 349 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(: أهداف المقرر ) المعرفة

  عرفة أح ا  انعقاد العقد وفقا  لقواعد الفقك اإلسااالمي والقانون الوضااعي، لم يهدف هذا المقرر ءلى ءعداد الطال

العقد ونساااابة أثرم( وأح ا  التنازل عن العقد، وأسااااباب   والشااااروط الالزمة لصااااحة العقد، وتنفيذ العقد ) نطاق

 وطرق انقضا  العقد، وأح ا  المسؤولية العقدية الناتجة عن عد  تنفيذ العقد.  

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

 .أح ا  انعقاد العقد وفقا  لقواعد الفقك اإلسالمي والقانون الوضعي -

 الشروط الالزمة لصحة العقد -

 .تنفيذ العقد ) نطاق العقد ونسبة أثرم( -

 .أح ا  التنازل عن العقد -

 .أسباب  وطرق انقضا  العقد -

 أح ا  المسؤولية العقدية الناتجة عن عد  تنفيذ العقد.   -

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 . المحاضرات العلمية 

 . عروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية 

 . تجارب : معملية / ميدانية 

 . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية 

 . حلقات النقاش 

 . تمارين وتطبيقات 

 . )  التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال 

 . عروض تقديمية من نبل الطالب 

 . ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 : النقدي / اإلبداعي . التف ير 

 . القدرة على التحليل والدراسة 

 . العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

   المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلرا 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  .  القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(:

 .2005 ،الرياض ،دار الشواف ،النظرية العامة للعقود في الفقك اإلسالمي والقانون ،د. بها  الدين العاليلي
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 القانون الجنائي اسم الــــمقـــرر : نظم 346 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

  عداد الطال هذا المقرر ءلى ء يان ل يهدف  مة وب ية معرفة الجري عد واألح ا  الجنائ أنساااااااامها، وتطبيا القوا

الموضاااوعية من حيث الم ان والزمان، والركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة، وأساااباب اإلباحة 

 وموانو المسؤولية.

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية(:

  .التعريف بالجريمة وبيان أنسامها -

 .ة الموضوعية من حيث الم ان والزمانتطبيا القواعد واألح ا  الجنائي -

  .الركن المادي للجريمة -

 .الركن المعنوي للجريمة -

 أسباب اإلباحة وموانو المسؤولية. -

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

  العلمية.المحاضرات 

  التفاعلية.عروض الوسائط المتعددة / أو 

 .تجارب: معملية / ميدانية 

 .تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية. 

 .حلقات النقاش 

 .تمارين وتطبيقات 

 .) التفاعل والمشاركة اإليجابية )من الطال 

 .عروض تقديمية من نبل الطالب 

 .ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (:

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 .التف ير: النقدي / اإلبداعي 

 .القدرة على التحليل والدراسة 

 .العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

  واآلراالمشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات . 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 .معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  . القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(: الكتب والمراجع المرشحة :

 .2006القاهرة  ،دراسة مقارنة ،أثول النظا  الجنائي اإلسالمي ،د. محمد سليم العوا

 .1995 ،الرياض ،األح ا  العامة للنظا  الجزائي ،د. عبد الفتاح الصيفي
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 اإلثبات والتنفيذنظا   اسم الــــمقـــرر : نظم 340 رقم ورمز المـقــرر:

  المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

 3 الفصل الدراسي: 3 الساعات الــفعـلية :

 أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر(:

ات طرق اإلثبن، ومبادئ وأح ا  اإلثبات في الشريعة والقانولمعرفة وتطبيا  يهدف هذا المقرر ءلى ءعداد الطال 

 منازعات التنفيذذ، ومحل التنفيذ، وءجرا ات التنفيا والجهات المختصة بالتنفيذ واختصاصتهك، ووءجرا ات

 وصف المقرر ) الموضوعات األساسية (:

  مبادئ وأح ا  اإلثبات في الشريعة والقانون -

 .طرق اإلثبات وءجرا اتك -

 .الجهات المختصة بالتنفيذ واختصاصتها -

 ءجرا ات التنفيذ -

 حل التنفيذم -

 منازعات التنفيذ -

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

  العلمية.المحاضرات 

  التفاعلية.عروض الوسائط المتعددة / أو 

 .تجارب: معملية / ميدانية 

 .تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة 

 زيارات ميدانية : مشاريو/ مونو ءنشا /م ات  مهنية. 

 .حلقات النقاش 

 .تمارين وتطبيقات 

 .) التفاعل والمشاركة اإليجابية )من الطال 

 .عروض تقديمية من نبل الطالب 

 .ءعداد بحوث: بسيطة/ أو عميقة 

 اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقرر (: المعارف والمهارات ) المفترض

 . المعرفة والفهم لموضوعات المقرر 

  سبة على أحوال القدرة على تطبيا المعرفة الم ت

 أخرى .

 .التف ير: النقدي / اإلبداعي 

 .القدرة على التحليل والدراسة 

 .العمل المهني: ممارسة / أخالنيات 

 . العمل ضمن فريا 

  واآلراالمشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات . 

 . ءعداد التقارير الميدانية 

 .معرفة كيفية الحصول على المعلومات 

  . القدرة البحثية : ءعدادا  / تنفيذا  / كتابة 

 الكتب والمراجع المرشحة: )من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح(:

 .هـ1425 ،الرياض ،دار كنوز اشبيليا ،ال اشف في النظا  القضائي السعودي ،د. عبد هللا بن خنين

 .2002 ،دار النهضة العربية ،نظا  القضا  وأصول المرافعات الشرعية ،د. نبيل اسماعيل عمر
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 خامساا: مخرجات التعلم للمقررات

 : مخرجات التعلم لمقررات المالية5-1

 لماليةمبادئ ا

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 تعريف الوظائف الرئيسية لإلدارة المالية. -
  تسمية الطرق الرئيسية لتمويل الشركات. -
  

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzesالسريعة  -

   المهارات الدراكية

تحليل البيانات المالية، واستنباط النتائج ومن ثم  -
 تقييم البدائل المختلفة.

 تحليل، وتحديد، وحل المشكالت المالية. -

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

   والمسؤوليةمهارات العالقات مع اآلخرين 

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

 

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

حساب القيمة الزمنية للنقود، والتدفقات النقدية  -
  االلة الحاسبة وبرنامج إكسل. بإستخدام

 PowerPointعروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.

 :تقييم التكليفات
 واجبات حسابية -
جمع بيانات  -

 وتحليلها.
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 مالية الشركاتمبادئ 

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 انيةميز  ووضع الشركات، تمويل تعريف -
 األساسية الفكرة وتحديد المال، رأس

 لمالا ورأس المختلفة االستثمار لمعايير
 المغامر.

 للجمهور، المالية األوراق بيع وصف -
 1 وميلر موديلياني واقتراح واإلفالس،

 الشركات. ضريبة مع 2 و
تعريف مزايا وعيوب طرق تقييم  -

 الرأسمالية.المشاريع 
 يصف المصادر المختلفة لرأس المال. -
يصف النظريات الرئيسية لهيكل الرأس  -

 المال.

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 تقدير التدفقات النقدية للمشروع. -
 واستخالص المالية البيانات تحليل -

صدار النتائج  المناسبة. األحكام وا 
 المشكالت. وحل وتحديد تحليل -
 للجمهور، المالية األوراق بيع شرح -

 فةتكل والسداد، األرباح توزيع سياسة
 المال رأس ميزانية وضع في التعويم

 نشط: تعليم
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 
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 أساسيات اإلستثمار

 ، السيناريو تحليل ، NPV تقدير تقييم -
 والمحاكاة. ، الحساسية تحليل

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

 الواقعي لصالح العالم عوامل إظهار -
 لتوزيعات أرباح منخفضة.

 بالواجبات المقررة. التزام -

 تعليم تعاوني:
 جماعيةمناقشة  -

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

 ، التعادل ، NPV ، IRR حساب -
WACC ، MACRS ، الحقوق قيمة 

 قدية.الن واألرباح ، المالي الرفع تأثير ،
 االنتقاء. ترتيب نظرية تفسير -
حساب القيمة الزمنية للنقود، والتدفقات  -

النقدية بإستخدام االلة الحاسبة وبرنامج 
 إكسل.

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
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   المعارف
 ة.الصل ذات والبيئة االستثمارات تحديد -
 لتحليل المختلفة المصطلحات تحديد -

 المالية األوراق سوق مثل االستثمار
 الهامش وحسابات الوساطة وحسابات

 والسندات المؤشرات واألسهم وأنواع
 .وغيرها

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 ية،المال القوائم وتحليل إعداد على القدرة -
 باستخدام العادية األسهم قيمة وتقدير
 األساسية. النماذج

 يموتقي الفائدة، معدل حساب على القدرة -
 السندات. وعائدات السندات

 مختلفة أنواع تنظيم القدرة على إعادة -
 السماسرة وأنواع المالية، األوراق من

 الوساطة. وحسابات
القدرة على شرح وتقييم المالية السلوكية،  -

 وعلم النفس اإلستثماري.

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 تلفمخ وتحليل وتقييم القدرة على إظهار -
 خالل االستثمار تحليل الموضوعات

 المناقشات داخل الفصل بفاعلية.
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال
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 األسواق والمؤسسات المالية

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

 وتطوير مجموعة في والسلوك التعامل -
ي الكتابي ف والتواصل الشفوي التواصل
 الفصل.

 باستخدام األسهم العادية تقييم حساب -
 Excel بيانات جدول

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 وأدوارها. المالية التعريف باألسواق -
 المركزية المصرفية السياسة دور وصف -

 الفائدة. وأسعار النقدية والسياسة
 األجنبية. العمالت تداول تعريف سوق -
 يف ودورها سوق األسهم )البورصة( وصف -

 المالية. األسواق
 األسواق في ودوره سوق السندات وصف -

 المالية.
 في سوق المشتقات المالية ودوره وصف -

 المالية. األسواق
 اودوره التجارية المصرفية الاألعم وصف -

 المالية. األسواق في

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -
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 المحفظة المالية وتحليل اإلستثمار

 في ودوره العقاري الرهن سوق وصف -
 المالية. األسواق

   المهارات الدراكية

واألسواق  المالية األدوات دور تحليل -
 المالية.

 المالية. الخدمات نتائج تفسير -
 في ةالتجاري البنوك قوانين تنظيم تحليل -

 العالمية. البيئة

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال
   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 أعمال في االستثمار بنك عائد حساب -
 االكتتاب.

 المالية األوراق سوق عائد حساب -
 .لالستثمار

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 التقييمأساليب 
Assessment 
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Methods 
   المعارف

يصف دوافع وأهداف المستثمرين، وتقييم  -
 المخاطر والعوائد لهم.

 يصف األسواق المالية الكفؤة. -
يصف االثار المترتبة على أدلة كفاءة  -

 السوق على إدارة محفظة إستثمارية نشطة.
 يصف نموذج الحد الكفء ونظرية التنويع. -
ق التقليدية، وصنادييصف الصناديق المالية  -

 التحوط.
 

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

يشرح مفاهيم المخاطر والعوائد في سياق  -
نظرية المحفظة المالية الحديثة، ويطبق هذه 

األصول الخطرة في أطار المفاهيم في تقييم 
 كفاءة األسواق المالية.

يبني المحافظ المالية المثلى، ويشرح النظرية  -
والتطبيقات التجريبية لنماذج تسعير 

 األصول.
يحلل اإلقتصاد الكلي والصناعة، ويؤدي  -

 التحليل األساسي والتحليل الفني.
يصوغ إستراتيجيات المحفظة اإلستثمارية  -

المتوقع إختيارها ويصممها ويحلل األسهم 
 في المحفظة.

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 
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 المشتقات المالية

يقيس أداء المحفظة اإلستثمارية ويقيم ذلك  -
 األداء.

يبين مع الشرح الفروق بين إدارة المحافظ  -
 النشطة والغير نشطة.

 
   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 على االشتراك في المناقشات بفاعليةالقدرة  -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 إلجراء Microsoft Office استخدام -
 األساسي. التحليل

 Stockالبرامج المتخصصة ُ  استخدام -
Track .لبناء محفظة مالية وتقييمها 

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching التعلمأساليب  Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 يعرف األنواع المختلفة للمشتقات المالية. -
 المضاربة. أسواق هيكل يصف -

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
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    التمويل واإلستثمار العقاري

 Quizzes  السريعة - التدريبات والواجبات -  
   الدراكيةالمهارات 

يشرح كيفية إستخدام المشتقات المالية للحد  -
 من المخاطر المالية.

 اإلبداعي. والتفكير المشكالت حل -
 المهارات تطبيق -
-  

 تعليم نشط:
 مناقشات -
عروض تفاعلية على البرامج  -

 المتخصصةُ .

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة وحل مسائل جماعية -

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 والكتابي. الشفوي التواصل -
 .المعلومات تكنولوجيا استخدام -
 إعداد البحوث وعرض النتائج بفعالية. -

استخدام البرامج  -
  المتخصصة.

 PowerPoint عروض -

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات وتحويلها. -
 مسائل قياسية -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف
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 إدارة المخاطر المالية

 يعرف الطرق المختلفة لتمويل العقار.-
 يصف الرهن العقاري وأسواقة. -
 يصف صناديق اإلستثمار العقاري. -
 

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 يشرح الية التقييم في السوق العقاري. -
 .يقيس أداء الصناديق اإلستثمارية العقارية -

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 تحليل حاالت. -

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 
   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 على االشتراك في المناقشات بفاعليةالقدرة  -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة وحل مسائل جماعية -

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 والكتابي. الشفوي التواصل -
 .المعلومات تكنولوجيا استخدام -
 إعداد البحوث وعرض النتائج بفعالية. -

استخدام البرامج  -
 المتخصصة. 

 

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات وتحويلها. -
 مسائل قياسية -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
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   المعارف
 .المخاطر إلدارة األساسية الوظائف تحديد -
 تعريف األنواع المختلفة من المخاطر المالية. -
 .المخاطر إدارة طرق تصنيف -
( األدوات) األداة اختيار توصيف كيفية -

 .المخاطر مع للتعامل المثلى

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 أنواع الطرق المختلفة في إدارة شرح -
 .المختلفة المخاطر

 أي إلدارة المثلى( الطرق) الطريقة تطبيق -
 للوصول اإلجراءات وكتابة المخاطر من نوع
 الصحيح الحل إلى

 

 نشط:تعليم 
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
مناقشة للمجموعات الصغيرة  -

 وجماعية

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -
 والبياني الوصفي

 المتخصصة االلي الحاسب برامج إتقان -
 بياناتال) التحليل متطلبات توفير على القدرة -

 (والمعلومات
 

 التقنيات الحديثة:استخدام  -
 PowerPoint عروض  -
 استخدام البرامج المتخصصة. -

 

 :تقييم التكليفات
جمع بيانات وتحليلها 

باستخدام البرامج 
 المتخصصة.

تقديم عروض لنتائج  -
 التكليفات.
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 النمذجة المالية

 تقارير، بحوث، دراسات.  -

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف

وصف ماهية النمذجة المالية واهميتها في  -
 إتخاذ القرارات المالية.

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

نماذج كمية وتطبيقها في مسائل تطوير  -
 التحليل المالي.

تطوير نماذج كمية وتطبيقها في تقييم  -
 االصول المالية.

تطوير نماذج كمية وتطبيقها على  -
 المشتقات المالية.

تطوير نماذج كمية وتطبيقها في بناء  -
 محافظ إستثمارية.

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 تصميم نماذج كمية. على القدرة -
 واإلبداع. المبادرة روح توفر -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
مناقشة للمجموعات المشتركة  -

 في الدراسات.

 في التكليفاتالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال
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 التمويل اإلسالمي

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

استخدام التطبيقات الحاسوبية اإلحصائية  -
. القدرة على اجراء المؤشرات البرمجياتو 

 المالية الضرورية
 العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -

 والبياني الوصفي
 االنترنت في جمع البيانات. استخدام إجادة -

 :الحديثةاستخدام التقنيات  -
 PowerPoint عروض  -
استخدام البرامج  -

 المتخصصة.
جمع وتحويل وتداول  -

 البيانات.

 :تقييم التكليفات
 حسابية -
جمع بيانات وتحليلها  -

باستخدام البرامج 
 المتخصصة.

تقديم عروض لنتائج  -
 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

سرد المفاهيم األساسية للمقرر مثل: نظريات  -
التمويل اإلسالمي والمنتجات المالية 

 اإلسالمية.
دارة البنوك اإلسالمية. -  وصف هيكلة وا 

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 شرح حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية. -
القدرة على المقارنة بين الصكوك اإلسالمية  -

 والسندات التقليدية.
 تحديد أدوات التأمين اإلسالمية )التكافل( -

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 أنشطة مشتركة -

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 
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شرح مخاطر السيولة في المؤسسات المالية  -
 اإلسالمية.

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 واجبات مشتركة -
الصغيرة مناقشة للمجموعات  -

 وجماعية

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 إعداد البحوث وعرض النتائج بفعالية واجادة -
 والبياني. الوصفي العرض

 

 استخدام التقنيات الحديثة: -
 PowerPoint عروض  -
استخدام البرامج   -

 المتخصصة.
وتحويل وتداول جمع  -

 البيانات.

 :تقييم التكليفات
 حسابية -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
تقارير، بحوث،  -

 دراسات. 
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 : مخرجات التعلم لمقررات المحاسبة5-2

 مبادئ المحاسبة المالية 

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
التعرف على المفاهيم والمبادئ  -

 .األساسية لعلم المحاسبة
اإللمام بأنواع المنشآت المختلفة،  -

 وفروع علم المحاسبة.
االلمام بمفهوم ووظائف المحاسبة  -

 المالية.
االلمام بطريقة تسجيل المعامالت  -

وترحيلها واعداد  التسويات والقوائم 
 المالية.

تمكين الطالب بمعرفة مفهوم  -
األصول النقدية والمدينين واوراق 
القبض واألصول الثابتة وطرق 

 معالجتها محاسبيًا.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzesالسريعة  -

   المهارات الدراكية

اكتساب الخبرة التطبيقية من  -
خالل استخدام المعرفة في 
تسجيل المعامالت في دفتر 

اليومية وترحيلها إلى الحسابات 
التي تخصها وتحديد رصيد تلك 

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 
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الحسابات واعداد ميزان المراجعة 
 والقوائم المالية 

تطبيق األساليب المحاسبية  -
المختلفة خطوات الدورة 

قة لالمحاسبية في  العمليات المتع
 بالمنشآت الخدمية والتجارية

حل المشكالت المتعلقة بإعداد  -
التسويات الضرورية في نهاية 

الفترة المتعلقة باإليرادات 
والمصروفات واعداد قيود االقفال 
وميزان المراجعة بعد التسويات 

 واعداد القوائم المالية 
مهارات العالقات مع اآلخرين 

 والمسؤولية
  

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية.

تقبل المالحظات والنصائح  -
المقدمة من أجل تحسين عملية 

 التعلم
 االلتزام بالواجبات المقررة. -

العمل في مجموعة بشكل فعال  -
 وممارسة القيادة عند الحاجة  

زمالء البرنامج القدرة على العمل مع  -
بشكل مجموعة عند المناقشات وحل 

 .المسائل

 تعليم تعاوني:
منح الطالب فرصة لقيادة  -

 المناقشة .
حث الطالب على التعاون  -

 في حل المسائل.
إشراك الطالب في مناقشة  -

 جماعية.
تقسيم العمل والمسائل بين  -

الطالب داخل المجموعة 
لحثهم على التفاعل فيما 

 بينهم.

 تقييم المناقشات الجماعية. -
تقييم الدور الذي يقوم به  -

 رئيس فريق المناقشة.
تقييم عمل المجموعة من  -

خالل العرض أمام 
 المجموعات المختلفة
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 (1المحاسبة المتوسطة )

القدرة على االستفادة من وجهات  -
 نظر اآلخرين واإلضافة إليها

 

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

 االتصال الشفوي من خالل العرض -
 واإللقاء.

 االتصال الكتابي من خالل التقارير. -
القدرة على كتابة التقارير واجادة  -

 العرض الوصفي والبياني.
الحصول على المستجدات والمطلوب  -

من خالل المواقع االلكترونية 
 .المتاحة

استخدم اآللة الحاسبة في حل  -
 المسائل. 

القدرة على حل المشكالت والتعامل  -
 مع األرقام.

 PowerPointعروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 تقييم التقارير الكتابية -
تقييم أداء الطالب من خالل   -

 اإللقاء والعرض
 واجبات حسابية -
تقييم أداء الطالب في كيفية  -

 حل المشاكل..

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
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اإلطار المفاهيمى  التعرف على  -
عناصر القوائم للمحاسبة المالية، و 

 المالية.
معرفة أهمية اإلفصاح المحاسبي  -

 والشفافية.
معرفة مفاهيم جودة المعلومات  -

 المحاسبية.
التعرف على أسس القياس واالفصاح  -

االصول المتداولة واألصول لعناصر 
 الثابتة.

معرفة كيفية اعداد التقارير والقوائم  -
 المالية الدورية.

التعرف على الجوانب المحاسبية  -
 لحوكمة الشركات.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 والمناقشات الحوار -
 جباتالتدريبات والوا - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

تحليل مكونات اإلطار النظري  -
 للمحاسبة المالية

تحليل تطبيق المبادئ والمعايير  -
المحاسبية ذات الصلة باألصول 

المتداولة واالستثمارات واألصول الثابتة 
 واألصول غير الملموسة.

عداد تمييز عناصر  - القوائم المالية وا 
القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية 

 ذات الصلة
 االلتزام بالواجبات المقررة. -

 تعليم نشط:
تكليف الطالب بحل واجبات   -

 منزلية لصقل مهاراتهم.
  

القراءة المسبقة لموضوعات  -
 المقرر

 التعلم في مجموعات صغيرة -
 )تعليم تعاوني(

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 االختبارات الفصلية والقصيرة. -
 تقديم العرض أمام الحضور. -

 

http://www.nepschool.org/items.asp?site_id=28#%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%20:
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حث الطالب على التفكير   - التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -
في الموضوعات المطروحة 

 والمشاركة فيها بفعالية

 
   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

يتجاوب الطالب أثناء المحاضرات مع  -
 المقرر إستاذ

يتقبل المالحظات والنصائح المقدمة من  -
 أجل تحسين عملية التعلم

العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة  -
 القيادة عند الحاجة  

يتعاون مع زمالئه في حل مسائل مطلوبة  -
 أثناء المحاضرة.

التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم  -
األخالقية العالية على النطاق الشخصي 

 واالجتماعي
السعي فى أن يكون قدوة في التعامل مع  -

 اإلستاذ والزمالء.

 تعليم تعاوني:
منح الطالب فرصة لقيادة  -

 المناقشة 
حث الطالب على التعاون  -

 في حل المسائل
تقسيم الطالب في  -

 مجموعات داخل القاعة
إشراك الطالب في مناقشة  -

 جماعية
االطالع على تقارير  -

الشركات وربطها بما تعلمه 
 الطالب

 

تقييم المشاركة في التكليفات  -
 المشتركة والمناقشات

تقييم أداء الطالب في المهام  -
   التي يطلب منه

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

القدرة على طرح األسئلة والمشاركات داخل  -
 القاعة

 الشفوي. -الكتابي -التواصل التقني -
 مصادر تعلم الكترونية -

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
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 (2المحاسبة المتوسطة )

األساليب الحسابية واإلحصائّية   إستخدام -
 األساسية

 القدرة على إستخدام الحاسب اآللي -
 القدرة على حل التمارين. -
-  

العصف الذهني من خالل  -
المناقشات و الحوار 

 الجماعي

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
معرفة مبادئ ومعايير المحاسبة ذات  -

 الصلة بإعداد قائمة التدفقات النقدية 
معرفة مبادئ ومعايير المحاسبة عن  -

 االلتزامات وحقوق الملكية.
التعرف على كيفية اعداد القوائم  -

 المالية المقارنة.
معرفة مبادئ ومعايير المحاسبة عن  -

 اإليجارات
معرفة مبادئ ومعايير المحاسبة ذات  -

 الصلة باالعتراف باإليراد.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzesالسريعة  -
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التعرف علي عالقة األرباح بخطط  -
 الحوافز والمكافَات.

معرفة أهمية اإلفصاح المحاسبي  -
 والشفافية.

   المهارات الدراكية

تحليل للمبادئ ومعايير المحاسبة  -
ذات الصلة بإعداد قائمة التدفقات 

 النقدية 
تحليل للمبادئ ومعايير المحاسبة  -

 وحقوق الملكية.عن االلتزامات 
تحليل للمبادئ ومعايير المحاسبة  -

 عن العقود طويلة األجل
تحليل للمبادئ ومعايير المحاسبة  -

 ذات الصلة باالعتراف باإليراد.
تحليل  عالقة األرباح بخطط الحوافز  -

 والمكافَات.

 تعليم نشط:
 االطالع على تقارير شركات  -
 المناقشات والعصف الذهني  -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

الواجبات المنزلية  -
 واالختبارات والمناقشات

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
القدرة على العمل مع اآلخرين بشكل  -

مجموعة عند المناقشات وحل 
 .المسائل

القدرة على قيادة المناقشة ومساعدة  -
  الفهم والتعلم اآلخرين على

القدرة على االستفادة من وجهات نظر  -
 اآلخرين واإلضافة إليها

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -
منح الطالب فرصة لقيادة   -

 المناقشة
تقسيم العمل والمسائل بين    -

الطالب داخل المجموعة لحثهم 
 على التفاعل فيما بينهم.

 

 تقييم المناقشات الجماعية. -
تقييم الدور الذي يقوم به  -

 رئيس فريق المناقشة.
تقييم عمل المجموعة من  -

خالل العرض أمام 
 المجموعات المختلفة
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 المحاسبة المتقدمة

 االلتزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

االتصال الشفوي من خالل العرض  -
 واإللقاء.

ا حرية شفهيا وكتابي يعبر عن رأيه بكل -
 فيما يخص المقرر.

يتمكن من الحصول على المستجدات  -
والمطلوب من خالل المواقع االلكترونية 

 .المتاحة
 القدرة على كتابة التقارير واجادة العرض. -
 يستخدم اآللة الحاسبة في حل المسائل  -
القدرة على حل المشكالت والتعامل مع  -

 األرقام.

 رتكليف الطالب بعمل تقاري -
كتابية عن موضوعات يتم 

 تناولها في المقرر
حل التطبيقات أمام الطالب  -

وحثهم على المشاركة 
 والتفاعل

 PowerPointعروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.

 :تقييم التكليفات
 تقييم التقارير الكتابية -
تقييم أداء الطالب من خالل   -

 اإللقاء والعرض
تقييم أداء الطالب في كيفية  -

 المشاكل. حل

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف

معرفة اإلجراءات المحاسبية لشركات  -
 األشخاص

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -
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معرفة اإلجراءات المحاسبية الندماج  -
 األعمال 

معرفة اإلجراءات المحاسبية إلعداد  -
القوائم الموحدة واختبار انخفاض 

 قيمة الشهرة. 
التعرف على أسس قياس القيمة   -

 العادلة.
 معرفة المحاسبة عن حقوق األقلية. -
التعرف على الحوكمة في الشركات  -

 القابضة
   المهارات الدراكية

تطبيق اإلجراءات المحاسبية المتعلقة  -
بتكوين شركات األشخاص، 
وتوزيعات األرباح، وانضمام 

وانفصال شريك، وتصفية شركات 
 األشخاص.

القدرة على تطبيق اإلجراءات  -
 المحاسبية الخاصة باندماج األعمال.

المعايير القدرة على تطبيق  -
المحاسبية المتعلقة بإعداد القوائم 

 المالية الموحدة

 تعليم نشط:
 المناقشات والعصف الذهني -
حل تمارين فردية وجماعية  -

 داخل القاعة الدراسية
مناقشة القوائم المالية   -

الموحدة التي تصدرها الشركات 
 القابضة

 

 الحضور والمشاركات -
 االختبارات الفصلية -
 القصيرةاالختبارات  -
 الواجبات المنزلية -

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -
 والمشاريع المشتركة التمارين  -

 المشاريع في التعاون تقييم -
 الجماعية 
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 تحليل التقارير المالية

القدرة على العمل داخل فريق عمل لحل  -
 التمارين

 االلتزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 المجموعة داخل التعاون تقييم -
 . القاعة في
 بحضور االلتزام تقييم -

مواعيد تقديم  وفي المحاضرات
 المشاريع والتكليفات المشتركة

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

شفويًا القدرة على التواصل الفعال،  -
 وكتابيًا، مع اآلخرين

القدرة على استخدام تقنيات المعلومات  -
واالتصاالت، خاصة اإلنترنت، لجمع 

 المعلومات، وفهمها.
تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين،  -

 والقدرة على حل التمارين

 المبادرة على الطالب حث -
 بالرأي. والمشاركة

استخدام نظام التعليم  -
 االلكتروني.

 الدخول على الطالب حث -
 المعلومات على مصادر

 فيما االنترنت شبكة في
 المقرر يتعلق بموضوعات

 العالقة. ذات والموضوعات

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
االلمام باألساسيات العملية المقبولة في  -

 مجال التحليل المالي .
 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -
 الختبارات:

 Exams الرسمية -
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اإللمام بالتحليل الرأسي واألفقي وتحليل  -
 النسب المالية .

اإللمام بالتحليل الفني والمؤشرات  -
 وطرق تقييم الشركات .

الجوهرية بين كفاءة معرفة الفروق  -
وفاعلية سوق المال والمعلومات 

 المتاحة.
التعرف على قواعد سوق اإلصدار  -

 االولي وتبادل األوراق المالية.
االلمام بمعامالت المحافظ والصناديق  -

 وتداول األسهم.
التعرف على تنظيم مهنة التحليل  -

 المالي.
 االلمام بقواعد االلتزام والحوكمة. -

 التدريبات والواجبات - 
مناقشة كيفية استخدام   -

 التحليل في الواقع العملي.
 

 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

القدرة على المقارنات والتصنيف وربط  -
 البيانات فيما بينها.

تحديد المشاكل المالية واستنتاج  -
 الحلول .

معالجة البيانات المالية ألغراض  -
 التحليل والتعامل معها.

 كتابة التقارير والنقد والتحليل -
القدرة على اجراء التحليل المالي  -

 والتحليل الفني للشركات.
 القدرة على اتخاذ قرارات االستثمار. -

 تعليم نشط:
مساعدة الطالب على   -

التفكير المنطقي لتحليل وفهم 
القوائم المالية للشركات 

 المساهمة . 
حث الطالب على التفكير  -

المنطقي و المبادرة بتحديد 
 المشكلة وطرح الحلول المناسبة 

مناقشة حاالت واقعية في   -
 مجال تحليل القوائم المالية.

 االختبارات القصيرة والفصلية .  -
تقديم العرض أمام  -

 الحضور .
 المناقشات والواجبات . -
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تكليف الطالب بتحليل   -
 المنشورة للشركاتالقوائم المالية 

المساهمة السعودية وكيفية اتخاذ 
 قرارات االستثمار .

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على العمل مع اآلخرين بشكل  -
 .  المناقشات وحل المسائل مجموعة عند

القدرة على العمل مع اآلخرين بشكل  -
 .مجموعة

القدرة على االستفادة من وجهات نظر  -
 .اآلخرين

القدرة على تحمل المسؤولية في التعلم،  -
مصادر المعلومات الجديدة،  والتعرف على

 تحليلها. وطريقة استخدامها، وأدوات

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -
 منح الطالب فرصة لقيادة  -
 المناقشة .   
حث الطالب على التعاون   -

 حل مشاكل التحليل المالي.في 

تقييم المشاركة في التكليفات  -
  المشتركة والمناقشات

 

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

القدرة على التعرف على األساليب  -
الرياضية واإلحصائية المناسبة لحل مسألة 

 النتائج. معينة، وتطبيقها، وتفسير
القدرة على التواصل الفعال، شفويًا وكتابيًا،  -

 مع اآلخرين.
القدرة على استخدام تقنيات المعلومات  -

واالتصاالت، خاصة اإلنترنت، لجمع 
المعلومات، وفهمها، وتبادل المعلومات 

 واألفكار مع اآلخرين.

تعويد الطالب على استخدام  -
الحاسب اآللي واإلنترنت في 

 مجال تخصصهم.
 PowerPoint روض ع -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
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 المراجعة

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
باألساسيات العلمية المقبولة في اإللمام  -

 .مجال المراجعة الخارجية
التعرف على عملية تخطيط المراجعة  -

 ودراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
التعرف على أدلة المراجعة وأنواع  -

 تقارير المراجعة.
االلمام بمسؤوليات المراجع وخدمات  -

 المراجعة األخرى والفحص المحدود.
التعرف على دور المراجعة في عمليات  -

 الحوكمة.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

اكتساب الخبرة التطبيقية من خالل  -
 استخدام اختبارات وأساليب المراجعة.

 تطبيق األساليب الكمية في المراجعة  -
 التحليل وكتابة التقارير والنقد. -
استخدام األساليب اإلحصائية في  -

 مجاالت المراجعة ذات العالقة.

 تعليم نشط:
 المناقشات والعصف الذهني -
مراجعة قوائم مالية فعلية   -

 لشركات المساهمة السعودية
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 العرض أمام الحضور. تقديم -
 المناقشات.  -
 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية
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القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

العمل في مجموعة بشكل فعال  -
 وممارسة القيادة عند الحاجة  

القدرة على قيادة المناقشة ومساعدة  -
  اآلخرين على الفهم والتعلم

وجهات نظر القدرة على االستفادة من  -
 اآلخرين واإلضافة إليها.

 االلتزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
إشراك الطالب في مناقشة   -

 جماعية 
  

منح الطالب فرصة لقيادة  -
 المناقشة 

حث الطالب على التعاون  -
في حل الحاالت والمشاكل 

 العملية.
 

ت التكليفاتقييم المشاركة في -
  المشتركة والمناقشات

 تقييم المناقشات الجماعية. -
تقييم الدور الذي يقوم به رئيس  -

 فريق المناقشة.
تقييم عمل المجموعة من خالل  -

 العرض أمام المجموعات المختلفة
 

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

االتصال الشفوي من خالل العرض  -
 واإللقاء.

 االتصال الكتابي من خالل التقارير. -
الحصول على المستجدات والمطلوب  -

 من خالل المواقع االلكترونية المتاحة.
القدرة على حل المشكالت والتعامل مع  -

 األرقام.

تكليف الطالب بعمل تقارير  -
كتابية عن موضوعات يتم 

 تناولها في المقرر
حل التطبيقات أمام الطالب  -

وحثهم على المشاركة 
 لتفاعلوا

-  
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 تقييم التقارير الكتابية. -
تقييم أداء الطالب من خالل   -

 اإللقاء والعرض 
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
تقييم أداء الطالب من كيفية  -

 حل المشاكل.
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 الرقابة والمراجعة الداخلية

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

اإللمام باألساسيات العلمية والعملية  -
المقبولة في مجال الرقابة و المراجعة 

 الداخلية
اإللمام بالمعايير المنظمة  للرقابة  -

 والمراجعة الداخلية في المملكة
 فاعليةاإللمام بإجراءات قياس وتحديد  -

  نظم الرقابة الداخلية
اإللمام بإجراءات تخطيط وتنفيذ أنشطة  -

  المراجعة الداخلية والتقرير عن النتائج
اإللمام بإجراءات الرقابة والمراجعة  -

الداخلية الخاصة بااللتزام وحوكمة 
 الشركات.

التعرف على إجراءات االتفاقيات  -
 والعقود والقواعد المنظمة لها

 إدارة المخاطر.االلمام بقواعد  -

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 دراسة حالة  -
 القراءات الخارجية -
 المناقشات الجماعية -
تقديم عرض أمام مجموعات  -

 الطالب خالل المحاضرة

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

اكتساب الخبرة التطبيقية من خالل  -
استخدام اختبارات وأساليب المراجعة 

 الداخلية 

 تعليم نشط:
استخدام األساليب اإلحصائية  -

في مجاالت المراجعة ذات 
 العالقة 

الفصلية  االختبارات -
  والقصيرة

 تقديم العرض أمام الحضور -
 المناقشات  -



 

 

التقرير الرابع_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  126 

 
 
 

 

تطبيق األساليب الكمية في المراجعة  -
 الداخلية 

تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى  -
 المراجعة الداخلية

 التحليل وكتابة التقارير والنقد -

استخدام الحاسب اآللى فى  -
مجاالت الرقابة والمراجعة 

 الداخلية 
حث الطالب على التفكير في  -

الموضوعات المطروحة 
 والمشاركة فيها بفاعلية 

تصميم برنامج مراجعة داخلية  -
ألحد الشركات المساهمة 

 السعودية
   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

القدرة على قيادة المناقشة ومساعدة  -
 اآلخرين على الفهم والتعلم

 االلتزام بالواجبات المقررة. -
وجهات نظر القدرة على االستفادة من  -

 اآلخرين واإلضافة إليها
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
إشراك الطالب في مناقشة  -

 جماعية 
منح الطالب فرصة لقيادة  -

 المناقشة 
حث الطالب على التعاون في  -

تقييم نظم الرقابة وتقييم برامج 
المراجعة المقترحة واقتراح 

 التوصيات الضرورية  
العمل والحاالت بين تقسيم  -

الطالب داخل المجموعة لحثهم 
 على التفاعل فيما بينهم

تقييم المشاركة في  -
التكليفات المشتركة 

  والمناقشات

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية
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 المحاسبة الدارية

االتصال الكتابي من خالل التقارير و  -
االتصال الشفوي من خالل العرض 

 واإللقاء
المشكالت والتعامل مع القدرة على حل  -

 األرقام
القدرة على ربط األجزاء المختلفة  -

 ببعضها البعض ومعرفة العالقة بينها

تكليف الطالب بعمل تقارير  -
كتابية عن موضوعات يتم 

  تناولها في المقرر
تكليف الطالب بتقديم وعرض  -

موضوعات معينة تتصل 
 بالمقرر

حل التطبيقات أمام الطالب  -
 والتفاعل وحثهم على المشاركة

استخدام نظام التعليم  -
 االلكتروني.

 

 :تقييم التكليفات
  تقييم التقارير الكتابية -
تقييم أداء الطالب من  -

 خالل اإللقاء والعرض

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
التعرف على طبيعة المحاسبة  -

 اإلدارية في بيئة االعمال الحديثة.
معرفة كيفية استخدام معلومات في  -

عملية اتخاذ القرارات وتحليل 
 المعلومات.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -
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معرفة استخدام األدوات الرياضية في  -
حل مسائل حقيقية كالبحث عن نقطة 

 التعادل بين اإليرادات والمصروفات
 معرفة طرق تقدير التكاليف -
معرفة استخدام التحليل التفاضلي  -

 للبدائل المختلفة
معرفة الخطوات الالزمة إلعداد  -

 الموازنة الشاملة
 معرفة إعداد تقارير األداء لمراكز -

 المسئولية
معرفة جوانب األداء المتوازن ومؤشرات  -

 قياسها
 معرفة جوانب االدارة االستراتيجية. -

   المهارات الدراكية

تطبيق اإلدراك المفاهيمي للمفاهيم، والمبادئ، 
 و النظريات من خالل:

تطبيق مفهوم التكلفة الغارقة والفرصة  -
البديلة ونظرية القيود  في األنشطة 

 االقتصادية
البدائل المتاحة أمام متخذ المفاضلة بين  -

 القرار
 اعداد خطة كمية شاملة للوحدة االقتصادية -
 تقيم أداء مراكز المسئولية -

 تعليم نشط:
تكليف الطالب بحل واجبات  -

 منزلية لصقل مهاراتهم.
مساعدة الطالب على التفكير  -

المنطقي لحل المسائل من 
 خالل خطوات محددة ومتتابعة.

مناقشة مسائل واقعية في   -
دارة األع مال مجالي المحاسبة وا 

وأهمية المحاسبة اإلدارية في 
 فهمها وحلها.

  اختبارات األعمال الفصلية  -
االختبارات القصيرة والواجبات  -

 المنزلية
 االختبار النهائي -
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دراسة حاالت ادارية معينة كتخطيط  -
األرباح وتحديد األسعار وهامش المساهمة 

 وهامش األمان
تبرير نتائج تعظيم أرباح المنشأة  -

 ياالقتصادية باستخدام التحليل التفاضل
تفسير النتائج التي تم التوصل إليها  -

 باستخدام البراهين الرياضية.
   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة  -
 القيادة عند الحاجة  

مسائل التعاون مع الزمالء في حل  -
 مطلوبة أثناء المحاضرة.

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

 التزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة وحل مسائل جماعية -
تشجيع الطالب على العمل  -

المتواصل وأهمية تخصيص 
وقتًا أسبوعيا للبحث وتطوير 

 .قدراتهم
إعطاء الفرصة للطالب  -

لمعاينة أوراق االختبارات في 
 أوقات محددة.

تقييم المشاركة في التكليفات  -
  المشتركة والمناقشات

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

 التواصل الشفهيِّ والكتابي بشكٍل فع ال -
التعبير عن الرأي بكل حرية شفهيا  -

 وكتابيا
المستجدات والمطلوب من الحصول على  -

 خالل المواقع االلكترونية المتاحة.

تكليف الطالب بعمل تقارير  -
كتابية عن موضوعات يتم 

  تناولها في المقرر
تكليف الطالب بتقديم  -

وعرض موضوعات معينة 
 تتصل بالمقرر

 :تقييم التكليفات
 تقييم التقارير الكتابية  -
تقييم أداء الطالب من خالل  -

 اإللقاء والعرض
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 نظم المعلومات المحاسبية

استخدام األساليب الحسابية واإلحصائّية   -
 األساسية

 

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
التعرف على اإلطار العام لنظم المعلومات  -

ومكوناتها الفرعية من منظور المحاسبية 
 دورات المعامالت المالية

معرفة مالمح الرقابة داخل نظم المعلومات  -
 المحاسبية سواء التقليدية او اآللية.

معرفة كيفية تخطيط وتحليل وتصميم  -
وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية 

 )استخدام خرائط التدفق(
التعرف على كيفية تحليل وتصميم وصيانة  -

 النظم.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

القدرة علي تحليل وتصميم اإلطار  -
العام لنظم المعلومات المحاسبية ومكوناتها 
 الفرعية من منظور دورات المعامالت المالية

وتصميم مالمح  القدرة على تحليل -
الرقابة داخل نظم المعلومات المحاسبية سواء 

 التقليدية او اآللية.

 تعليم نشط:
مناقشات الطالب داخل  -

 المحاضرة
حل تمارين فردية وجماعية  -

 داخل القاعة الدراسية. 

 الحضور والمشاركات. -
االختبارات الفصلية و  -

 االختبارات القصيرة
 الواجبات المنزلية. -
 االختبار النهائي -
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القدرة على تخطيط وتحليل وتصميم  -
وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية )استخدام 

 خرائط التدفق( . 
 تقييم تكاليف ومنافع النظم. -

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
فعال وممارسة العمل في مجموعة بشكل  -

 القيادة عند الحاجة  
 االلتزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -
التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم  -

األخالقية العالية على النطاق الشخصي 
 واالجتماعي

 تعليم تعاوني:
مناقشة وتنفيذ التكليفات  -

 الجماعية.
تشجيع الطالب على العمل   -
متواصل وأهمية تخصيص ال

 أوقات لتطوير قدراتهم.

تقييم المشاركة في التكليفات  -
  المشتركة والمناقشات

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

التعبير عن الرأي بكل حرية شفهيا وكتابيا  -
 فيما يخص المقرر

القدرة على استخدام تقنيات المعلومات  -
اإلنترنت، لجمع واالتصاالت، خاصة 

المعلومات، وفهمها، وتبادل المعلومات 
 واألفكار مع اآلخرين.

القدرة على كسب مهارات تصميم النظم  -
المحاسبية بشكل يعكس اهم مالمح الرقابة 

 الداخلية المدمجة بها.

 PowerPoint عروض -
تكليف الطالب بعمل تقارير  -

كتابية عن موضوعات يتم 
  تناولها في المقرر

طالب بتقديم تكليف ال -
وعرض موضوعات معينة 

 تتصل بالمقرر

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات وتحويلها. -
 مسائل قياسية -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
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 المحاسبة في المؤسسات المالية
 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 
 Assessment أساليب التقييم

Methods 
   المعارف
 للمحاسبة الفكري االلمام باإلطار -

 المالية المؤسسات في المالية
االلمام بأهم المعالجات المحاسبية  -

 في شركات االستثمار.
االلمام بإعداد القوائم المالية  -

والحسابات الختامية بالمؤسسات 
المالية والمشاكل المتعلقة بها من 

 قياس وافصاح.
المحاسبة عن التعرف على إجراءات  -

 االكتتاب.
التعرف على المحاسبة عن صناديق  -

 االستثمار والمحافظ االستثمارية.
التعرف على إجراءات المحاسبة في  -

 شركات الوساطة.
االلمام بقواعد االلتزام وحوكمة  -

 الشركات.

 المحاضرات: 
 المحاضرات التفاعلية -
 التدريبات والواجبات - 

 الختبارات:
 Exams الرسمية -
 Quizzes السريعة  -

   المهارات الدراكية

القدرة على تمييز عمليات المؤسسات  -
المالية والمحاسبة عن عملياتها عن 

 غيرها من المؤسسات األخرى

 تعليم نشط:
 مناقشات -

 االختبارات الفصلية والقصيرة. -
 تقديم العرض أمام الحضور. -
 المناقشات.  -
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 المحاسبية والمعايير المبادئ تطبيق -
في  االستثمار بصيغ  الصلة ذات

 والمؤسسات شركات االستثمار
 األخرى. المالية

 التقارير والنقد.التحليل وكتابة  -

تعويد الطالب على المبادرة   -
بطرح الحلول للمسائل المالية 

 التي يتم مناقشها في المحاضرة.
تكليف الطالب بحل واجبات   -

 منزلية لصقل مهاراتهم.
حث الطالب على التفكير   -

في الموضوعات المطروحة 
 والمشاركة فيها بفعالية

قوائم مالية فعلية دراسة   -
 لمؤسسات مالية في المملكة

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

القدرة على مناقشة المسائل المصرفية  -
رق ضمن ف والتأمينية االستثمارية وحلها

 ومجموعات العمل
القدرة على قيادة فرق العمل للوصول إلى  -

إجماع حول كيفية حل المسألة المالية 
 محل النقاش.

 االلتزام بالواجبات المقررة. -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -
القدرة على تحمل المسؤولية في التعلم،  -

والتعرف على مصادر المعلومات 
دامها، وأدوات الجديدة، وطريقة استخ

 تحليلها.

 تعليم تعاوني:
 مناقشة وحل مسائل جماعية -
استخدام بعض الحاالت   -

المالية والتي يخصص لكل منها 
فريق، ويعين له رئيس، تتمثل 

مهمته في قيادة الفريق في 
عملية مناقشة الحالة المالية 

 وتقديم مقترحات لحلها.
 

تقييم المشاركة في التكليفات  -
  المشتركة والمناقشات



 

 

التقرير الرابع_  األكاديمية ذات العالقة بنشاطات السوق المالية  للبرامج  الحالي  الوضع  تقويم  134 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

االتصال الشفوي من خالل العرض  -
 واإللقاء

التعبير عن الراي بكل حرية شفهيا  -
 وكتابيا فيما يخص المقرر.

القدرة على التعرف على فهم قراءة القوائم  -
المالية للمؤسسات المالية، وتفسير 

 األسئلة والمشاركاتالنتائج. وطرح 
مصادر البيانات المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت، وتحميلها وتحويلها.
 

تكليف الطالب بعمل تقارير  -
كتابية عن موضوعات يتم 

 تناولها في المقرر

تكليف الطالب بتقديم  -
وعرض موضوعات معينة 

 تتصل بالمقرر
حل التطبيقات أمام الطالب  -

وحثهم على المشاركة 
 والتفاعل

-  

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات وتحويلها. -
تقييم أداء الطالب من كيفية  -

 حل المشاكل.
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.
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 : مخرجات التعلم لمقررات القتصاد5-3

  مبادئ القتصاد الجزئي

 أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Teaching 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
 مع التعامل في االقتصاد طبيعة وصف -

  ندرة مسألة
 االقتصادية النظريات على التعرف -

 .يالجزئ المستوى على والمفاهيم األساسية
 السوق هياكل مختلف تعريف  -
  مختلف اشكال األسواق بين الفروق إدراك -

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 والواجبات التدريبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzesالسريعة  -

   المهارات الدراكية

  اسيةاألس االقتصادية المفاهيم وتطبيق شرح -
 رأث لتحليل والطلب العرض تحليل إجراء -

 األسواق. في االقتصادية األحداث
 لبالط حيث من المستهلكين سلوك تحليل  -

 المنتجات على
 كلمشا وحل وتحليل تطبيق منهجية تحديد -

 .المتنوعة الجزئية اقتصادية

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -
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 يكلمبادئ القتصاد ال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

 بسيطة حسابية قدرات -
 العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -

 والبياني الوصفي
 ألساسية فهمحسابي األولي تحليل الالأداء  -

 .العالقات االقتصادية
 القدرة تفسير االشكال والبيانات الخاصة -

 .االقتصاد الجزئيب

عروض  -
PowerPoint 

استخدام نظام التعليم  -
 االلكتروني.

 

 :تقييم التكليفات
 واجبات حسابية -
 جمع بيانات وتحليلها. -

 أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Teaching 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
 سيةاألسا االقتصادية النظريات على التعرف -

 . الكلي المستوى على والمفاهيم
 ية.الكل والنماذج االقتصادية األنشطة تحديد -
 ثلم الرئيسية االقتصادية المشاكالت تعريف -

 والتضخم. والبطالة، االقتصادي، الركود
 الكلية االقتصادية المشاكل أسباب ذكر -

 المجتمع على ذلك وتأثير الرئيسية

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 قراءة وتحليل - تعليم نشط: اسية.األس االقتصادية المفاهيم وتطبيق شرح -
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 التمويل الدولي

 القتصادا متغيرات تحدد التي القوى بها لتنبؤ -
 يرالقص المدى في االقتصادي والنمو الكلي

 والطويل.
 ورأس للعمل نموذج مبسط تحليل تطبيق -

  المال، وأسواق المال
 الحكومية المؤسسات مختلف تحليل أدوار -

 .األسواق هذه في
 يةوالنقد المالية السياسات تأثير تفسير -

 .واالنكماشية التوسعية

 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

Reading reflection 
 

   العالقات مع اآلخرين والمسؤوليةمهارات 

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

 في التكليفاتالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   والعدديةمهارات التصال، وتقنية المعلومات، 

ي ف الكلية المتوفرة البيانات مصادر بحث -
 اإلنترنت.

 إلجراء Microsoft Office استخدام -
 األساسي. التحليل

 عروض  -
PowerPoint 

استخدام نظام التعليم  -
 االلكتروني.

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 
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Methods 
   المعارف

أساسيات ميزان المدفوعات وأسعار التعريف ب -
 الصرف.

 القتصاد ةالكلي يةمشاكل االقتصادوصف ال -
 مفتوح صغير.

تحديد خيارات السياسة العامة لمعالجة  -
 الخارجية.االختالالت 

صف األطر النظرية والتجريبية المستخدمة و ت -
 أثار حركات رؤوس األموال عالميًا.في دراسة 

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

المقارنة بين النماذج الكلية لميزان المدفوعات،  -
 FM نموذجاالستيعاب والمرونات والكينزي، و 

في  ةالمالية والنقدي تتقدير فاعلية السياسا  -
 ظل نظم سعر الصرف المختلفة.

 تحليل آثار حركات رؤوس األموال عالميًا. -
 تفسير االزمات المالية العالمية الرئيسة. -
 النقدي العالمي ومشاكله.شرح طبيعة النظام  -

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال
   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية
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 القتصاد العربي السعودي

 النقدية الكلية المتوفرة البيانات مصادر بحث -
في اإلنترنت، وبخاصة إحصاءات صندوق 

 النقد العالمي والبنك الدولي.
 التحليل إلجراء Microsoft Office استخدام -

 األساسي.

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 مسائل حسابية -
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 Assessment أساليب التقييم
Methods 

   المعارف
قائمة القطاعات الرئيسية في االقتصاد  -

 .السعودي
وصف التحديات االقتصادية الرئيسية التي  -

 المملكة. تواجه
في حجم وأهمية صناعة النفط معرفة   -

 ودواعي التنويع االقتصادي. المملكة
 طللتخطيتحديد األدوات التحليلية الالزمة   -

 .االقتصادي للمملكة العربية السعودية

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

تطبيق األدوات االقتصادية ذات الصلة  -
 .لى المملكةعوالنظريات 

 ةيمالحكو  ة للسياساتر االقتصادياشرح األث -
 .االستثمار الخاصعلى 

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 
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 اقتصاد قياسي

القتصاد  الوضع الحالي فهم وتحليل -
 .لمملكةا

مثل  ةالكلي يةمتغيرات االقتصادالالتنبؤ ب -
التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 .مملكةلل
 .لمملكةل القطاع الماليتقييم  -

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة جماعية -

 في التكليفاتالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   المعلومات، والعدديةمهارات التصال، وتقنية 

ي ف الكلية المتوفرة البيانات مصادر بحث -
اإلنترنت، وبخاصة إحصاءات مؤسسة النقد، 

 ومصلحة اإلحصاءات العامة.
 إلجراء Microsoft Office استخدام -

 األساسي. التحليل

 PowerPoint عروض  -
استخدام نظام التعليم  -

 االلكتروني.
 

 :تقييم التكليفات
 جمع بيانات  -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف
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الرياضية ألدوات لتعرف على اا -
 .ستخدمة بالقياساإلحصائية المو 

الفرق بين نماذج االقتصاد القياسي  تحديد -
 والرياضي.

 ةالقياسي النمذجةالتعرف على كيفية  -
 . االقتصادية تللمشكال

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 تحليل بنية نماذج القياس. -
 تحليل مشاكل البيانات. -
 التعامل مع مشكلة توصيف النموذج -
  التباين ثبات عدم التعامل مع مشكلة -
  الذاتي التعامل مع مشكلة االرتباط -
 الخطى التعامل مع مشكلة االرتباط -

 .المتعدد

 تعليم نشط:
 مناقشات -
عروض تفاعلية على البرامج  -

 EVIEWSالمتخصصة ُ 
SPSSالخ............... 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المناقشات  -
 بفاعلية

 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
 مناقشة وحل مسائل جماعية -

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتوالالمشتركة 

مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 
 والعددية

  

في  المتوفرة البيانات مصادر بحث -
 اإلنترنت، وتحميلها وتحويلها.

 EVIEWSالبرامج المتخصصة ُ  استخدام -
 والتنبؤ. التحليل إلجراء

استخدام البرامج  -
 EVIEWSالمتخصصة 

SPSS  
 PowerPoint عروض -

 :تقييم التكليفات
 بيانات وتحويلها.جمع  -
 مسائل قياسية -
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مالي اقتصاد قياسي  

تقديم عروض لنتائج  -
 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 المالية البيانات لتعرف على طبيعةا -
 .واختالفاتها عن األنواع االخرى

التعرف على طرق التعامل والفلترة للبيانات  -
 .المالية

بيانات لل ةالقياسي النمذجةالتعرف على كيفية  -
 خاصة بها.ال تمشكالالمالية، وال

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

التعامل مع مشكلة توصيف نموذج البيانات  -
 المالية.

  التباين ثبات عدم التعامل مع مشكلة -
  الذاتي التعامل مع مشكلة االرتباط -
فهم وتطبيق نماذج البيانات المالية التقليدية  -

 والمطورة.

 تعليم نشط:
 مناقشات -
عروض تفاعلية على  -

البرامج 
 EVIEWSالمتخصصة ُ 

SPSSالخ............... 
 

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية
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 القتصاد السلوكي

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
مناقشة وحل مسائل  -

 جماعية

ات في التكليفالمشاركة تقييم  -
  مناقشاتالمشتركة وال

   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

ت، في اإلنترن المتوفرة البيانات مصادر بحث -
 وتحميلها وتحويلها.

 EVIEWSالبرامج المتخصصة ُ  استخدام -
 والتنبؤ. التحليل إلجراء

استخدام البرامج  -
 EVIEWSالمتخصصة 

SPSS 
 

 :تقييم التكليفات
 بيانات وتحويلها. جمع -
 مسائل قياسية -
تقديم عروض لنتائج  -

 التكليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
   المعارف

 وازنتسرد المفاهيم األساسية للمقرر مثل:  -
 السوق، الخطر، عدم التأكد.

كتابة النظريات األساسية مثل: نظرية  -
 المخاطر ظل في المباريات، واالختيار

 .التأكد وعدم
 أهم االزمات المالية المرتبطة. -
 حصر سياسات مواجهة العامل السلوكي. -

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

 قراءة وتحليل - تعليم نشط: تحليل كيفية اتخاذ القرارات المالية. -
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المشروعات وتقييم الجدوى دراسات  

فهم ومقارنة دور العامل السلوكي في  -
 االزمات المالية.

  لماليةا القرارات مجال في سلوكية تطبيقات -
فهم دور المعلومات في اتخاذ قرارات  -

 االستثمار

 مناقشات -
 عصف ذهني -
 

Reading reflection 
 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المناقشات بفاعلية -
 بالواجبات المقررة. التزام -
 التفاعل البناء مع زمالء البرنامج. -

 تعليم تعاوني:
مناقشة للمجموعات الصغيرة  -

 وجماعية

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال
مهارات التصال، وتقنية المعلومات، 

 والعددية
  

 عالية حسابية قدرات -
 العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -

 والبياني الوصفي
 االنجليزية إجادة استخدام المراجع باللغة -
 المتخصصة االلي الحاسب برامج أتقان -
 التحليل متطلبات توفير على القدرة -

 (والمعلومات البيانات)
 

 استخدام التقنيات الحديثة: -
 PowerPoint عروض  -
 استخدام البرامج المتخصصة. -
جمع وتحويل وتداول  -

 البيانات.
 

 :تقييم التكليفات
 حسابية -
جمع بيانات وتحليلها  -

باستخدام البرامج 
 المتخصصة.

تقديم عروض لنتائج  -
 التكليفات.

 تقارير، بحوث، دراسات.  -

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 
Strategies 

 أساليب التقييم
Assessment 

Methods 
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   المعارف
إدراك أهمية دراسات الجدوى في مجال  -

 األعمال
المراحل والخطوات الالزمة إلعداد تذكر  -

 دراسة جدوى
وصف فرص االستثمار البديلة في مختلف  -

 .التجاريةقطاعات األعمال 
وبيئة  للدولة الدور االقتصاديمعرفة  -

 .االستثمار لتنمية األعمال التجارية

  المحاضرات:
 التفاعلية المحاضرات -
 التدريبات والواجبات - 

 ختبارات:ال
 Exams الرسمية -
 Quizzes  السريعة -

   المهارات الدراكية

شرح وتطبيق المفاهيم االقتصادية والمالية  -
 الجدوى.الضرورية الالزمة إلعداد دراسة 

 أعمال.لمشروع  فنيةتحليل المتطلبات ال -
ليل تح إلجراءالبيانات االقتصادية  استخدام -

 .معين مشروعالسوق ل
تفسير المؤشرات المالية لتقييم ربحية فرصة  -

 .تجارية

 تعليم نشط:
 مناقشات -
 عصف ذهني -

 قراءة وتحليل -
Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 اجراء دراسة جدوى في االشتراك على القدرة -
 بفاعلية.

اجراء الدراسة  تبالمهام وتوقيتا مااللتزا -
 الجماعية

لحل المشكالت المرتبطة  المبادرة روح توفر -
 .بإعداد الدراسة

 تعليم تعاوني:
 مشتركةدراسة   -
مناقشة للمجموعات  -

 المشتركة في الدراسات.

في المشاركة تقييم  -
التكليفات المشتركة 

  مناقشاتوال
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   مهارات التصال، وتقنية المعلومات، والعددية

استخدام التطبيقات الحاسوبية اإلحصائية  -
 ، والتحليلإلجراء دراسة السوقالبرمجيات و 

 المالي
المالية  القدرة على اجراء المؤشرات -

 الضرورية
 العرض واجادة التقارير كتابة على القدرة -

 والبياني الوصفي
 االنترنت في جمع البيانات. استخدام إجادة -

 استخدام التقنيات الحديثة: -
 PowerPoint عروض  -
استخدام البرامج  -

 المتخصصة.
جمع وتحويل وتداول  -

 البيانات.
 

 :تقييم التكليفات
 حسابية -
جمع بيانات وتحليلها  -

باستخدام البرامج 
 المتخصصة.

تقديم عروض لنتائج  -
 التكليفات.
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 : مخرجات التعلم لمقررات القانون5-4

 مبادئ القانون

 

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 أساليب التقييم

Assessment 

Methods 

   المعارف

 

 .وجودم معرفة أهمية القانون وضرورات -

 .تحديد مصادر القاعدة القانونية -

فهم القواعد التي تح م تطبيا النصوص القانونية  -

 .في الزمان والم ان ومن حيث األشخاص

 .معرفة نواعد تفسير النصوص القانونية -

 .تحديد مضمون الحا وأنواع الحقوق -

 .فهم أشخاص الحا -

 .المقارنة بين المحال المختلفة للحا -

لي  سن وصياغة القوانين است شاف مراحل وأسا -

 .في الممل ة

 فهم وتحليل مصادر الحا.  -

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzesالسريعة  -

   المهارات االدراكية

مهارة تميز القواعد القانونية عن القواعد  -

 االجتماعية األخرى

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عصف اهني -

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المنانشات بفاعلية -

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة جماعية -

 

   المعلومات، والعدديةمهارات االتصال، وتقنية 
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 قانون الشركات

بحث مصادر البيانات ال لية المتوفرة في  -

 .اإلنترنت

في إلجرا  بحث  Microsoft Officeاستخدا   -

 القانون

 PowerPointعروض  -

استخدا  نظا  التعليم  -

 االل تروني.

 :تقييم التكليفات

  جمو بيانات

تقديم عروض لنتائج 

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

 معرفة النظا  القانوني للشركة -

است شاف الفوارق بين أش ال الشركات  -

التجارية المعمول بها في ضو  أنظمة 

 الممل ة العربية السعودية واألنظمة المقارنة

الشركات على بعض تطبيا نواعد نظا   -

 الحاالت العملية

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

 تحليل النص القانوني -

ءنما  القدرة على ت وين رأى مستقل في  -

 الموضوعات القانونية المطروحة

تطبيا النصوص القانونية على القدرة على  -

 الونائو المطروحة

كيفية دخول الم تبة القانونية واستخرال  -

 المراجو المطلوب البحث فيها

 كيفية ءعداد بحث علمي -

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عصف اهني -

 

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

ال المية والقدرة على مواجهة الموانف  -

 ءنناع اآلخرين بوجهة النظر القانونية.

 است شاف ندرة الطال  على البحث العلمي -

القدرة على االشتراك في المنانشات  -

 بفاعلية

 تعليم تعاوني:

 منانشة جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 
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 قانون السوق المالية

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

   مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية

مصادر البيانات ال لية المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت.

إلجرا   Microsoft Officeاستخدا   -

 ي في نانون الشركاتبحث نانون

 PowerPoint عروض  -

استخدا  نظا  التعليم  -

 االل تروني.

 :تقييم التكليفات

 جمو بيانات  -

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

معرفة طبيعة القواعد واألح ا  القانونية  -

 المنظمة للسوق المالية

تحديد مصادر القواعد الخاصة بالسوق  -

 المالية

المقارنة بين أنواع األوراق واألدوات  -

 الخاضعة ألح ا  السوق المالية

وصف الطبيعة القانونية لألوراق  -

 واألدوات المالية

تحديد أنواع وتنظيمات اإلصدار  -

والطرح القانوني واإلدرال لألوراق 

واألدوات المالية، والخدمات واألعمال 

دمة لألشخاص المرتبطة بنشاط المق

السوق المالية )الوساطة، ءدارة وحفظ 

 األوراق المالية، ... ءلخ(.

معرفة التنظيم القانوني لهيئة اإلشراف  -

على السوق المالية، واختصاصاتها 

 وسلطاتها، والدور الرنابي لها.

معرفة وتحديد المخالفات الخاصة  -

بتداول األوراق واألدوات المالية 

 ا في السوق الماليةوءدراجه

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -
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  التعرف على أح ا  االختصاص بنظر

المنازعات الناشئة عن تعامالت السوق 

 المالية وتنظيماتها

   المهارات االدراكية

 شرح مخالفات سوق المال. -

المقارنة بين نوانين سوق المال المحلية   -

 والدولية

ءدراك التنظيم القانوني لهيئة اإلشراف  -

على السوق المالية، واختصاصاتها 

 وسلطاتها، والدور الرنابي لها.

شرح أنشطة سوق المال والقوانين   -

 الحاكمة.

شرح العالنة بين القيمة الداخلية  -

 والخارجية للنقود.

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عصف اهني -

 

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المنانشات  -

 بفاعلية

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 

مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، 

 والعددية

  

نوانين سوق المال المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت.

إلجرا   Microsoft Officeاستخدا   -

 .سوق المالبحث في نوانين 

 PowerPoint عروض  -

استخدا  نظا  التعليم  -

 االل تروني.

 

 :التكليفاتتقييم 

 جمو بيانات  -

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.
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 العقود التجارية

 

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

 -يستعرض العقود التجارية )التعريف -

 .التمييز( -الخصائص 

يحدد أهم أنواع العقود التجارية   -

 .في العصر الحديث والمستحدثة

 –ة الوساط -يشرح العقود التجارية )البيو  -

  -التجاريةالوكالة بالعمولة والوكالة 

 الرهن(.

 

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

ينانش مضمون العقود التجارية من حيث  -

 .معيارها وتمييزها ومبررات وجودها

يبرهن علي أهمية العقود التجارية  -

 . وبخاصة المستحدث منها

 .يحلل أهم العقود التجارية -

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عصف اهني -

 

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مع اآلخرين والمسؤوليةمهارات العالقات 

 يتقبل المشاركة المجتمعية. -

 يشارك مجموعات العمل في الحوار. -

يت يف على العمل سوا  الفردي أو الجماعي  -

من خالل مجموعات العمل المشتركة لتنمية 

 تحمل المسئولية.

يقود مجموعات العمل مو زمالئك في  -

 النشاطات الجماعية

 يةالمنانشات بفاعلالقدرة على االشتراك في  -

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة جماعية -

تقييم المشاركة في التكليفات  -

  المشتركة والمناقشات

   مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية

يتواصل مو أعضا  هيئة التدريس  -

 . والطالب لتطوير أنفسهم ومهاراتهم ااتيا  

 :تقييم التكليفات PowerPoint عروض  -
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 جرائم السوق المالية

 

يستخد  الوسائل الحديثة في تقنية  -

 المعلومات

العقود التجارية في اإلنترنت،  بحث -

 وبخاصة العقود الدولية.

إلجرا   Microsoft Officeاستخدا   -

 .بحث في العقود التجارية

التعليم استخدا  نظا   -

 االل تروني.

 

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

بيان مفهو  جريمة غسل األموال ومعرفة  -

 .أركانها

مفهو  جريمة ءفشا  المعلومات بيان  -

 .السرية واستخدامها

التعرف على جريمة التالع  بأسعار  -

  األوراق المالية

معرفة الجزا ات الجنائية والعقوبات  -

اإلضافية التي تخضو لها جرائم السوق 

 .المالية

 يميز بين جرائم السوق المالية -

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 باتالتدريبات والواج - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

 يحلل نوانين وجرائم األسواق المالية . -

 .القدرة على التميز بين جرائم السوق المالية -

تحديد الجزا ات والعقوبات التي تخضو لها  -

 .جرائم السوق المالية

القدرة على طرح الحلول للحد من جرائم  -

 .الماليةالسوق 

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عصف اهني -

 

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 .يتقبل المشاركة المجتمعية -

 .يشارك مجموعات العمل في الحوار -

 تعليم تعاوني:

 منانشة جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 
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 الحوكمة وااللتزام

يت يف على العمل سوا  الفردي أو الجماعي  -

من خالل مجموعات العمل المشتركة لتنمية 

 .تحمل المسئولية

يقود مجموعات العمل مو زمالئك في  -

 النشاطات الجماعية

   مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية

يتواصل مو أعضا  هيئة التدريس والطالب  -

 . ااتيا  لتطوير أنفسهم ومهاراتهم 

 يستخد  الوسائل الحديثة في تقنية المعلومات -

جرائم سوق المال المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت، وبخاصة الجرائم اإلل ترونية.

إلجرا   Microsoft Officeاستخدا   -

 بحث في جرائم سوق المال.

 PowerPoint عروض  -

استخدا  نظا  التعليم  -

 االل تروني.

 

 :تقييم التكليفات

 جمو بيانات  -

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

 .مفهو  الحوكمة وبيان أهدافها -

معرفة ءجرا ات الحوكمة ونمااجها  -

 ومنهجياتها

مصلحة الشركة ومصلحة  التفرنة بين -

 الحوكمة. من خاللالمساهمين 

اات الصلة  دراسة األنظمة والقوانين -

 بالحوكمة.

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

 تحليل بنية الحوكمة. -

 الحوكمة.تحليل مشاكل  -

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عروض تفاعلية  -

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المنانشات  -

 بفاعلية

 تعليم تعاوني:

 مسائل جماعيةمنانشة وحل  -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 
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 أحكام العقد  

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 

مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، 

 والعددية

  

مصادر البيانات المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت، وتحميلها وتحويلها.

استخدا  برامج األوفيس إلجرا  بحث في  -

 الحوكمة.

 :تقييم التكليفات PowerPoint عروض -

عروض لنتائج تقديم  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

معرفة أح ا  ت وين العقد وشروط  -

 .صحتك

االلما  بأح ا  تنفيذ العقد والتنازل  -

 .عنك

معرفة األسباب التي تؤدي ءلى   -

انقضا  العقد واآلثار القانونية 

 المترتبة عليك.

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

  االختبارات التحريرية -

  بحوث -

 المنانشة -

   المهارات االدراكية

التميز بين أنواع العقود القدرة على  -

وتحديد طبيعتها القانونية واألح ا  

 .الخاضعة لها

صياغة العقود بما يتناس  مو طبيعة كل  -

 .عقد

طرح الحلول التي تساهم في الحد من  -

 مخاطر تنفيذ العقد.

 تعليم نشط:

 منانشات -

عروض تفاعلية على البرامج  -

 المتخصصة

عرض نماال من العقود  -

 .وتحليلها

 منانشة بعض القضايا العملية. -

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المنانشات  -

 بفاعلية

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة وحل مسائل جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 
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 القانون الجنائي

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، 

 والعددية

  

مصادر البيانات المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت، وتحميلها وتحويلها.

استخدا  برامج األوفيس إلجرا  بحث في  -

 .أح ا  العقد

 :تقييم التكليفات PowerPoint عروض -

لنتائج تقديم عروض  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

  بيان مفهو  الجريمة والعقوبة -

 معرفة أنواع الجرائم والعقوبات -

االلما  بالمبادئ التي تح م تطبيا القاعدة  -

  الجنائية

  معرفة عناصر المسؤولية الجنائية -

 فهم وااللما  بموانو المسؤولية الجنائية - -

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

القدرة على تحديد وتوصيف نوع  -

الخاضعة الجريمة ومعرفة العقوبات 

 .لها

القدرة على تحديد عناصر نيا   -

 المسؤولية الجنائية وموانو نيامها.

 تعليم نشط:

 منانشات -

عروض تفاعلية على البرامج  -

 المتخصصة

 قراءة وتحليل -

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

القدرة على االشتراك في المنانشات  -

 بفاعلية

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة وحل مسائل جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 

   مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية
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 نظام اإلثبات والتنفيذ

 
 

  

مصادر البيانات المتوفرة في  بحث -

 اإلنترنت، وتحميلها وتحويلها.

استخدا  برامج األوفيس إلجرا  بحث في  -

 .القانون الجنائي

 :تقييم التكليفات PowerPoint عروض -

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.

 Teaching أساليب التعلم Learning Outcomesنواتج التعلم 

Strategies 

 Assessment أساليب التقييم

Methods 

   المعارف

  طرق اإلثبات أما  الجهات القضائية معرفة -

االلما  بقواعد وأح ا  التنفيذ واإلجرا ات  -

 الخاصة بها.

 المحاضرات: 

 المحاضرات التفاعلية -

 التدريبات والواجبات - 

 االختبارات:

 Exams الرسمية -

 Quizzes السريعة  -

   المهارات االدراكية

حس  ب وسائل اإلثباتالقدرة على التفرنة بين  -

 نوة حجيتها

 صياغة حجج ووسائل اإلثبات -

تحديد الجهات القضائية المختصة بتنفيذ  -

 األح ا  والقرارات.

 تعليم نشط:

 منانشات -

 عروض تفاعلية  -

 قراءة وتحليل -

Reading reflection 

 

   مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

 القدرة على االشتراك في المنانشات بفاعلية -

 التزا  بالواجبات المقررة. -

 التفاعل البنا  مو زمال  البرنامج. -

 تعليم تعاوني:

 منانشة وحل مسائل جماعية -

تقييم المشاركة في الت ليفات  -

 المشتركة والمنانشات 

   مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية

مصادر البيانات المتوفرة في  بحث -

 وتحويلها.اإلنترنت، وتحميلها 

استخدا  برامج األوفيس إلجرا  بحث في  -

 .نظا  اإلثبات والتنفيذ

 :تقييم التكليفات PowerPoint عروض -

تقديم عروض لنتائج  -

 الت ليفات.
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 سادساا: ملخص ونتائج التقرير  

لتحقيق الهدف الرئيس للدراسة وهو "توافق مخرجات المؤسسات األكاديمية مع احتياجات سوق العمل 
إطار  لثالثا التقرير ؛ قدموظائف هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة" وطبقًا لمنهجية الدراسة في

لتطوير البرامج األكاديمية بحيث تكون أكثر توافقًا مع أنشطة السوق المالية. وذلك في ظل  استرشادي
ة مملكة مع األسواق الماليالتطورات المتسارعة عالميًا في هذا المجال، وزيادة اندماج السوق المالية لل

ر الثاني في التقريدت التي تحد –إعادة تصنيف مهام الهيئة والجهات الخاضعة فقدت تمت  العالمية.
المطلوب من التخصصات االربعة للدراسة )المالية  والمهارىمن خالل التركيز المعرفي -للدراسة

يئة السوق لمهام المسئولين به التصنيف التالينتج عن هذا التركيز والمحاسبة واالقتصاد والقانون( و 
 المالية:

 محاسبة(المالية و التخصصي مشترك بين الجوانب اإلشرافية ألنشطة السوق ) -
 محاسبة(التخصصي القانون و ومشترك بين  ،الجوانب النظامية )تخصص قانون -
 تخصصات االقتصاد والمالية والمحاسبة(مشترك بين بحوث ودراسات السوق ) -

 هيئة السوق المالية:الجهات الخاضعة للمهام المسئولين بكما نتج عنه التصنيف التالي 

  :الجوانب المالية واإلستثمارية -
o تخصص مالية( إدارة األصول( 
o محاسبة(المالية و التخصصي مشترك بين ) البنكية اإلستثمارية للشركات 

 (والقانون محاسبةالتخصصي مشترك بين اإللتزام والحوكمة ) -
 تخصصات االقتصاد والمالية والمحاسبة(مشترك بين بحوث ودراسات السوق ) -

 واءع بالمرونة الكافية للتطبيق ستحيث تمت صياغة إطارًا أسترشاديًا من خمسة مساقات دراسية يتم
 .على مستوى الهيئة )أو من خالل المعهد المالي( أو يصلح للتطبيق على مستوى الجامعات السعودية

ة قررات المتطلبات اإلجبارية واالختياريكل البرنامج ذو المستويات الستة بإضافة محيث يسمح هي
، نظرًا لكون المستويات الدراسية لكليات إدارة غير الواردة في اإلطار األسترشاديللجامعات األخرى 

 .االعمال بالجامعات ال تقل عن الثمانية مستويات دراسية
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 .من ثالث مجموعات من المقررات تحضيرية، واساسية، ومقررات التركيز يويتكون اإلطار األسترشاد
تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات واالحصاء والحاسب اآللي.  والمقررات التحضيرية بغرض

اسبة )المالية والمح أما المقررات األساسية فتتكون من ثالثة عشرة مقررًا في التخصصات االربعة
بمهام ية من الناحية التنفيذثر ارتباطًا كوهي ضرورية كأساس لخدمة المقررات األ قانون(واالقتصاد وال

 الهيئة والجهات الخاضعة لها. وانشطة
هي مقررات ف المجموعة األخيرة للمقررات في المستويين الخامس والسادس لمنهجية اإلطار األسترشادي

 التركيز المعرفي وقد قسمت لخمس مساقات دراسية وهي كما يلي:
 األصول: إدارة -

ويخدم هذا المساق الدراسي العدد األكبر من وظائف الجهات الخاضعة لهيئة السوق المالية، كما أنه 
شخيص تلهيئة السوق ذاتها، ومن بين تلك الوظائف؛  يخدم ايضًا عددًا كبيرًا من الوظائف اإلشرافية

سعار التحليل الفني لأل، و العائد والمخاطر لألدوات المالية المتاحة تحليل، و احتياجات المستثمرين
، اولدراسة وتحليل قواعد اإلدراج والتد، و تحديد متطلبات العمل في أنشطة الوساطة المالية، و والمؤشرات

 ،المتداولة والمرشحة لإلدراج من الناحية المالية والصناعية واالقتصاديةدراسة أوضاع الشركات و 
 وتحليل ،تحليل البيانات والمعلومات المالية واالقتصادية وآثرها على السوق والمحافظ االستثماريةو 

 رمخاط إدارة استراتيجيات وضع، و متغيرات القيمة وقياس القيم العادلة والحدود القصوى والدنيا لألسعار
ائف ذات وغيرها من الوظ االستثمار. ألسس وفقا االستثمارية المحفظة االستثمارية، وتصميم المحافظ

 .الصلة بإدارة األصول
 للشركات: الستثمارية البنكية -
أنه يخدم عددًا كبيرًا من كما ًا من وظائف الجهات الخاضعة، كبير هذا المساق الدراسي عددًا  يخدم

 تحليلو  النقد، وأسواق المال أسواق واقع دراسةمثل:  ذاتها السوق الماليةلهيئة  الوظائف اإلشرافية
 وتحديد للشركات، والخاص العام الطرح نظام ودراسة للشركة، المالية والمخاطر األعمال مخاطر
عادة هيكلة الشركاتالمالية اإلدراج متطلبات  درجة وتحليل ،، وتحليل حاالت االندماج واالستحواذ، وا 
 المعلومات رتوفي نظام وضع السوق، لقرارات المستمرة والمتابعة المتاحة، التغطية وأدوات المالي العمق

 .التمويلية الهياكل على وأثرها االقتصادية متغيرات وتحليل للعمالء،
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 المالية: السوق ودراسات بحوث -
لى عتشترك هيئة السوق المالية مع الجهات الخاضعة ها في أهمية وضرورة توفير بحوث ودراسات 

مستوى عال لفهم المشكالت والظواهر المرتبطة بأنشطة السوق المالية، ولذلك يخدم هذا المساق 
 سواقاأل تجارب وتحليل دراسة، و المالية السوق عمليات مشاكل وتحليل دراسةوظائف كثيرة مثل: 

 األوضاع ليلوتح متابعة، و العام االكتتاب لطلبات االقتصادية الجدوى وتحليل دراسة، و المماثلة المالية
دراسة المؤشرات المالية واالقتصادية ، و القتصادلالمالي  مشكالت النظام دراسةالعامة، و  االقتصادية

 السوق، وتحليل ومؤشرات ةالمالي األوراق أسعار بين العالقة اتجاهات ، ودراسةالمحلية والعالمية
صدار والمحافظ السوق على وآثرها واالقتصادية المالية والمعلومات البيانات  لتقاريرا االستثمارية، وا 

عداد اإلحصاءات االستثمارية، وتحليل  واالستشارات. الدراسات تقارير المتاحة، وا 
 

 والحوكمة: اللتزام -
ف كبر من وظائاأل عدداليخدم هذا المساق الدراسي طبقًا لحصر الوظائف التي أجرته الدراسة؛ 

هيئة السوق المالية والجهات الخاضعة لها؛ وذلك بسبب طبيعة المعامالت المالية وحاجتها إلى 
رقابة صارمة سواء على مستوى المؤسسات أو األسواق المالية، وتشمل الوظائف التي يخدمها هذا 

 اللوائحو  المالية السوق نظام متطلبات استيفاء حيث من المقدمة االكتتاب طلبات مراجعة: المساق
 للطرح المالية مالقوائودراسة والمالي،  المحاسبي اإلفصاح متطلبات استيفاء من التنفيذية، والتحقق

 أو ةالمحاسبي أو المالية المخالفات للصناديق، تحرى المستمر اإلفصاح ، متابعةIPO مرة ألول
 تحديدو  أسبابها، وبيان التجاوزات الحوكمة، وتحليل آليات تطبيق إجراءات النظامية، وتطوير

جراءات ضوابط بها.  مااللتزا المهني، ومراقبة السلوك ومعايير قواعد الوساطة، وتحديد أنشطة وا 
جراءات سياسات للمتعاملين، ومراجعة المعلومات توفير نظام ووضع  والاألم غسيل مكافحة وا 
 .اعليتهاف من للتأكد اإلرهاب وتمويل
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 السعودي: المال سوق قانون -
يختص هذا المساق الدراسي بخدمة وظائف مراقبة االلتزام بنظم ولوائح وقوانين السوق المالية مثل: 

 طلبات دراسةو  ،التنظيمية الوثائق واعداد التنظيمية اللوائح وتحديث للهيئة التنفيذية اللوائح إعداد
 أسيست طلبات تلقى، و التنفيذية واللوائح السوق بنظام التزامها مدي حيث من المال رأس زيادة

 ومراجعة حصف، و وبحثها الشكاوى تلقى، و التنظيمية الجوانب استيفاء ودراسة االستثمار صندوق
 ياساتس وضع، و التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة نظام، وتطبيق المعامالت قانونية مدى

جراءات  وليةوالمسئ الشفافية مفاهيم تعزيز، و اإلرهاب وتمويل األموال غسيل لمكافحة محددة وا 
 حالة في القصور حول مقترحات ديم، وتقالعمومية الجمعيات انعقاد صحة من التحقق، و والعدالة

 .منظمة لوائح أو أنظمة وجود عدم
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 النماذج اإلجرائية للقائمين بتنفيذ البرنامج (:1ملحق )
  حسب عدد المتقدمين( الدراسيأو البرنامج مستلزمات تطبيق الخطة( 

 

 

 

عدد اإلداريين  عدد أعضاء هيئة التدريس 

ومؤهالتهم 

 وخبراتهم

عدد الفنيين 

ومؤهالتهم 

 وخبراتهم

عدد المعامل 

 وتجهيزاتها

أستاذ  محاضر معيد

 مساعد
أستاذ 

 مشارك
    أستاذ

 

 المتوفر   
        

 

    

 المجموع  
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 توفر الكوادر االكاديمية  نموذج 

 م 
المرتبة  االسم

تاريخ  الجنسية العلمية
 التخصص الدقيق التخصص العام سنة التخرج البلد جامعة التخرج تاريخ التعيين الميالد

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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 نموذج توكيد الجودة في التعليم والتعلم(: 2)ملحق 

 العام الدراسي.......الفصل الدراسي.........
 

المقرر:............اسم أستاذ   
 التوقيع..........................

 
 الرجاء تقديم البيانات والمعلومات واالثباتات الخاصة بتوكيد الجودة في التعليم والتعلم

 اسم المقرر الذي قمت بقياس جودة مخرجات التعلم له:......................... -1
 العدد اإلجمالي للمسجلين في المقرر:....... -2
 عدد اإلجمالي لمن خضعوا لفحص قياس جودة مخرجات التعلم ................ -3

طالب فيجب ان يخضعوا جميعا للفحص، أكبر من هذا  20)اذا قل عدد المسجلين بالمقرر عن 
 العدد فيمكن االكتفاء بعشرين منهم(

 
:أسم البرنامج  

 مخرجات البرنامج محل القياس -
 مخرجات المقررات المقابلة 
عدد المسجلين الذين أكملوا  

 البرنامج
 

 :نتائج االختبار  -4
 

 رقم الطالب الدرجة رقم الطالب الدرجة
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نتائجال ملخص-5  

:تحليل النتائج -6  

أسباب ارتفاع أو انخفاض نتائج االختبار، الصعوبات التي واجهت تنفيذ طرق )يجب تفسير 

 التعليم الواردة بالتوصيف، األجزاء التي لم تغطي بالمقرر، واإلجراءات التعويضية لها(

مرفقات: -7  

 أسئلة االختبار -

 عينات من االجابات )عالية، متوسطة، ضعيفة( -

 ا يلي مثال مبسط:( وفيمRubric) مصفوفة قياس نتائج التعلم -

 

 

 

A B C D F التقديرات 

 عدد 6 3 4 0 19

60% 0% 12.5% 9% 18.75% 100% 
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 (Rubricمصفوفة قياس نتائج التعلم )
 )يجب تغييرها طبقًا لطبيعة كل مقرر(

 ممتاز 
100 - 90 

A+, A 

 جيد جدا
89-80 
B+, B 

 جيد
79-70 
C+, C 

 مقبول
69-60 

D 

 راسب
 60أقل من 

F 
ال توجد  المعارف

أخطاء، 
علمية، دقة 

الفهم، ويظهر 
معرفة ممتازة 
 بالموضوع 

أخطاء توجد 
بسيطة، 

ويظهر معرفة 
جيد جدا 

 بالموضوع.

توجد أخطاء، 
ويظهر معرفة 

جيد 
 بالموضوع

أخطاء 
متعددة، 
ومعرفة 
متوسطة 

 بالموضوع.

أخطاء كثيرة، 
وال يظهر 

معرفة 
 بالموضوع.

المهارات 
 اإلدراكية:
التفكير 
النقدي 
 والتحليل

القدرة على 
تطبيق 
المفاهيم 
بشكل 

متكامل؛ 
ويمكنه الربط 

الواقع بين 
 واألفكار
بشكل 

 صحيح.

فهم واضح 
 للموضوعات.

فهم متوسط 
 الموضوعات.

لديه معلومات 
أولية ولكن ال 

يفهم 
 الموضوعات.

ليس لديه 
المعلومات، 
ناهيك عن 
الفهم أو 
 التطبيق.

مهارات 
العالقات مع 

ر األبحاث يدي
المشتركة 

يشترك بفاعلية 
في االبحاث 

يشترك في 
العمل 

يفضل العمل 
 وحده.

ال يفضل 
االشتراك مع 
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اآلخرين 
 والمسئولية

بشكل 
 محترف.

والواجبات 
 الجامعية.

ن  الجماعي وا 
كان أداؤه 
 ضعيف.

األخرين 
وكذلك أداؤه 

 ضعيف.
المهارات 
 العددية

إمكانات 
حسابية 
ومنطقية 
 عالية.

ال توجد 
أخطاء 

 ملحوظة. 

أخطاء بسيطة 
ن كانت  وا 
الخطوات 

 سليمة.

هناك بعض 
ن  األخطاء وا 

كانت 
الخطوات 

 سليمة.

أخطاء كثيرة 
 وغير مبررة.

مهارات 
 الكتابة

اختيار 
الكلمات 

وترتيبها بشكل 
 محترف.

اختيار 
الكلمات يجعل 

الموضوع 
مثير 

 لالهتمام.

الكلمات 
المستخدمة 

بسيطة ولكنها 
 مفهومة.

هناك أخطاء 
واضحة في 

لكتابة.ا  

اختيار 
 الكلمات سيء

وال يساعد 
 على الفهم.

جاذبية 
 العرض

رائع جدًا 
يظهر حرفية 
واضحة في 

 العرض.

العرض جيد 
 جدًا.

منظم ومرتب 
بشكل كبير، 

ن كان  وا 
العرض ليس 

 جذابًا.

التنظيم معقول 
ولكن الترتيب 

 غير سليم.

التنظيم سيء 
وال يمكن فهم 
الموضوع من 

طريقة 
 العرض.
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