
 وصف مختصر لمقررات برنامج ماجستير العلوم في المالية

 المقررات االجبارية

 وصف المقرر اسم المقرر رقم المقرر

0604911 

 مالية الشركات المتقدمة

Advanced Corporate 

Finance 

اصبحت دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في اآلونة االخيرة من 

المالية الهامة التي ادت الى زيادة الحاجة لتصميم مقررات تمويل متميزة. ومن المعلوم المراكز 

ان اي نشاط تقوم به اي منظمة نجد انه يرتبط بجوانب وابعاد مالية. وعلية فقد تم تصميم مقرر 

ة يمالية الشركات المتقدمة ليزود الطالب بالمفاهيم والنماذج واالدوات المرتبطة بالقرارات المال

 للشركات. ويهدف هذا المقرر الى:

 تمكين الطالب من التعرف على كيفية قيام شركات االعمال باتخاذ قرارات االستثمار، -

تمكين الطالب من التعرف على كيفية قيام شركات االعمال باتخاذ قرارات التمويل وتوزيع  -

 األرباح،

 هــا فــي بيئة األعمال ودور المدير الماليفهم االدارة التمويلية للشركات وأهميتهــا وتطبيقات -

 وأهم مهامه،

وذلك من خالل تغطية مجموعة من المواضيع المرتبطة باإلدارة التمويلية وعالقتها بالبيئة 

المحيطة، التخطيط المالي وتقييم المشروعات، العائد والمخاطرة ومواضيع اخرى تتعلق بإدارة 

 وعمليات االندماج واالستحواذرأس المال العامل  وتوزيع االرباح 

0604920 
 االستثمار

Investment 

ترتبط المخاطر بمعظم استثمارات شركات االعمال. وهذا يعود الى ان شركات االعمال تعمل 

في بيئة يسودها حالة عدم التأكد. وعلية فقد تم تصميم هذا المقرر لطلبة الدراسات العليا 

 ومهاراتهم في مجال االستثمار. حيث يهدف هذا المقرر إلى:الراغبين في تعزيز معرفتهم 

تزويد الطالب بخلفية علمية شاملة عن مجال االستثمار وعن الطرق واألساليب المتبعة في   -

 التحليل االستثماري،

 توضيح اساليب تكوين وإدارة الصناديق والمحافظ االستثمارية، -

ارات االستثمارية سواء كمستثمر عادي او كمدير مساعدة الطالب في فهم كيفية اتخاذ القر -

 محفظة استثمارية،

 يعرف الطالب عن االسواق المالية وادوات االستثمار المتاحة فيها. -

0603920 

 محاسبة مالية متقدمة

Advanced Financial 

Accounting 

 

القوائم المالية يهدف هذا المقرر إلى دراسة بعض الموضوعات المتقدمة في المحاسبة مثل 

الموحدة والمعالجة المحاسبية للعمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والتابعة والمحاسبة في 

شركات األشخاص، وفي المنشآت ذات األقسام والفروع، وإعداد القوائم المالية المجمعة 

ن محاسبة عللمركز الرئيسي والفروع، والمعالجة المحاسبية الندماج الشركات المساهمة، وال

 عقود الصرف اآلجلة وعقود اإليجار طويلة األجل.

0606911 

 األساليب الكمية في المالية

Quantitative 

Methods in Finance 

تعتبر األساليب الكمية من العلوم التي أحرزت تقدما كبيرا في اآلونة األخيرة، حيث ال غنى 

التحليل الكمي لحل المشاكل التي تواجه لمتخذ القرار في أي مجال عن االستعانة بأساليب 

اإلدارة وبشكل خاص تلك التي تتعلق باستغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بطريقة مثلى 

 تؤدي إلى تحقيق أقصى عائد ممكن في ظل القيود الموجودة.

ويهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة األساسية والمهارات المطلوبة الستخدام 

ة مختلفة من أدوات التحليل الكمي في مجال اإلدارة واالقتصاد بشكل عام وفي مجال مجموع

 العلوم المالية على وجه الخصوص.

0604930 

 إدارة مالية دولية

International 

Financial 

Management 

 يهدف هذا المقرر الى :

 .تعريف الطالب باألسس واألبعاد العلمية والعملية للتمويل الدولي -

 التعرف على ميزان المدفوعات من حيث هيكله وكيفية تسجيل العمليات فيه، -

 تنمية مهارات الطالب في فهم العالقة بين ميزان المدفوعات وحركة رؤوس األموال الدولية، -

فهم الطالب للعالقة بين المعامالت المالية الدولية وأسعار الصرف من خالل استعراض مدى  -

 ت بتقلبات أسعار الصرف،تأثر ميزان المدفوعا

 تحليل أزمة المديونية الخارجية للبلدان النامية واقتراح الحلول الممكنة لها، -

إلمام الطالب بنظريات االستثمار األجنبي والدور الممكن لالستثمارات األجنبية في التنمية  -

 االقتصادية للبلدان النامية،

 إرساء نظام نقدي دولي جديد.معرفة مؤسسات النقد الدولي ودورها في  -



0604940 

 مالية إسالمية متقدمة

Advanced Islamic 

Finance 

تعد المالية االسالمية من االبتكارات المالية الحديثة، حيث ان ممارسات المالية االسالمية 

كالصكوك والبنوك االسالمية او النوافذ االسالمية في البنوك التجارية اصبحت تستخدم في 

كثيرة مثل الواليات المتحدة االمريكية واليابان والتي تعتبر من البلدان ذات االنظمة بلدان 

 المالية المتطورة. 

تم تصميم هذا المقرر لتزويد الدارس بالقواعد الرئيسية لفقه المعامالت المالية وقواعد 

لمختلفة. اواجراءات التمويل اإلسالمي مع توضيح الجوانب الشرعية لصيغ التمويل االسالمية 

باإلضافة الى ان المقرر سيعمل على تزويد الطالب بالمعارف المتعلقة بأدوات التمويل 

االسالمي كالمضاربة والمرابحة والمشاركة وكذلك امتالك المنافع وبيعها. ومن بين 

الموضوعات التي يغطيها هذا المقرر: صيغ التمويل اإلسالمي، ومقارنة التمويل اإلسالمي مع 

مويل غير اإلسالمي، وطرق توزيع العائد، أحكام تداول األوراق المالية وتسويقها، صيغ الت

المؤسسات المالية اإلسالمية مع التركيز على التطبيقات العملية المعاصرة وعلى تجارب بعض 

 الدول في هذا المجال.

0604950 

 إدارة المخاطر المالية

Financial Risk 

Management 

تثمارات مهمة جدا للبلدان والشركات على حد سواء. فهي الوسيلة من المعروف ان االس

المناسبة لتعظيم قيمة المنشأة وعلية تعظيم ثروة المالك. ولكن االستثمار يحتاج الى تمويل. 

ولكن نجد أيضا ان كثير من مجاالت التمويل في الوقت الحاضر ترتبط بمخاطر متعددة، منها 

ل ومخاطر الرفع المالي ومخاطر السوق. فالمدراء مخاطر االستثمار ومخاطر االعما

 المحترفين هم مدراء مخاطر.

وعلية فان هذا المقرر يهدف الى تغطية المخاطر المالية المرتبطة ببيئة االعمال، وتزويد 

الطالب بالمهارات الحديثة للتعامل مع هذه المخاطر، من خالل تحديدها وقياسها وكيفية التحوط 

 منها.

0605911 

 االقتصاد المالي

Financial 

Econometrics 

 يهدف هذا المقرر الى:

 تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لالقتصاد القياسي،  -

تعزيز مهارات الطالب في التفكير المستقل في كيفية تصميم النماذج القياسية المناسبة لكل  -

تحليل تأثيراتها على نتائج المشكلة، وتطوير قدراته على الفهم الواضح للمشكالت القياسية و

ودقة التقدير، وعلى كيفية معالجة هذه المشكالت باستخدام األساليب القياسية )مثل الصيغ 

اللوغاريثمية والنماذج غير الخطية والمتغيرات المبطأة والفروق والمتغيرات البينيارية 

 والبيانات المختلطة(،

ج القياسية، وتمكينه من استيعاب المشاكل تنمية قدرة الطالب على تفسير نتائج النماذ -

االقتصادية والمالية بمنهجية علمية عبر توظيف ذكي ألساليب النمذجة وطرق االختبار 

 اإلحصائي ومناهج التقدير، 

تنمية قدرات الطالب في استخدام البرمجيات المتقدمة في االقتصاد القياسي، وتطبيقاتها على  -

نماذج الحركية التي تتالءم مع طبيعة المشكالت الواقعية في النماذج غير الخطية وعلى ال

 االقتصاد والتمويل سواء من جانب التحليل أو من جانب التوقعات.

0604960 

 الهندسة المالية

Financial 

Engineering 

تعد الهندسة المالية من ضمن أحدث االبتكارات المالية في الوقت الحاضر. وتعتمد الهندسة 

على الفهم واإلدراك الكامل للعديد من الموضوعات المالية وكيفية التعامل معها، ومن المالية 

هذه المواضيع مفهوم القيمة الزمنية للنقود ونموذج تسعير االصول الرأسمالية والمشتقات 

 المالية، باإلضافة الى نظرية المحفظة والمشتقات المالية.

ث ادوات مالية تؤدي الى رفع مستوى الكفاءة والهندسة المالية هي عملية ابتكار واستحدا

االقتصادية، باإلضافة الى توفير حلول ابداعية لقضايا التمويل بشكل عام. وترتبط الهندسة 

المالية باألسواق المالية عبر ابتكار عمليات مالية تزيد من كفاءة وفاعلية سوق المال وادارة 

فضل استراتيجيات االستثمار.  كما ترتبط المخاطر والتعامل معها باإلضافة الى اختيار أ

الهندسة المالية باإلدارة التمويلية للشركات وذلك من خالل ابتكار حلول للقضايا التمويلية في 

الشركة واختيار أفضل وانسب هياكل التمويل باإلضافة الى التعامل مع المحافظ االستثمارية 

 وعمليات االستحواذ واالندماج.

0604970 

 مالية متقدمةسياسات 

Advanced Financial 

Policies 

 يهدف هذا المقرر إلى:

 التعريف بمفهوم التمويل وسياساته المختلفة، -

 التعريف بمصادر التمويل والقدرة على حساب تكلفة كل مصدر، -

 القدرة على المفاضلة بين البدائل التمويلية واتخاذ القرار التمويلي المناسب، -

 النظريات العلمية في مجال التمويل، التعرف على أبرز -



 التعرف على سياسة توزيع األرباح ودراسة تأثيرها على المنشأة، -

 القدرة على صياغة القرارات التمويلية ضمن إطار تحليلي نقدي. -

0604980 
 المالية السلوكية

Behavioural Finance 

يعملون في بيئة تتسم بدرجات من المعلوم ان شركات االعمال وكذلك المستثمرين االفراد 

معينة من المخاطرة. وتفترض غالبية النظريات االقتصادية والمالية ان المستثمر رشيد 

وعقالني وانه يتخذ قراراته بعد مراعاة كافة المعلومات المتاحة له. ولكن نجد ان نتائج عدد 

 من الدراسات وضحت ان المستثمر ال يتصرف بشكل عقالني ورشيد دوماً.

وبناًء على ما سبق نجد انه نحتاج في مجال العلوم المالية الى مراعاة دراسة نفسية المستثمر  

 وبيئته االجتماعية لنصل الى تفسيرات لمجموعة من القضايا التي تحصل في األسواق المالية.

تهدف المالية السلوكية الى استخدام بعض مجاالت علم النفس وذلك للوقوف على اثر سلوك 

تثمر على قراراته وعلى السوق المالية ككل. وكذلك اثر سلوك المدراء والمستثمرين المس

 المحترفون على قراراتهم وادائهم.

0604990 
 المشروع البحثي

Research Project 

يقدم الطالب في هذا المقرر بحثاً تحت ويتناول هذ المقرر دراسة حاالت ذات العالقة بالمالية. 

في مجال المالية ويعالج الطالب في بحثه مشكلة محددة متبعا في ذلك إشراف أستاذ المقرر 

أساليب وطرق البحث العلمي من حيث توضيح اإلطار المنهجي للبحث والخلفية العلمية 

لموضوع الدراسة، وتحديد المشكلة والمنهج المستخدم في جمع وتحليل البيانات وإظهار 

دراسة واقتراح الحلول للمشكلة وأخيرا العالقات وتحديد المؤثرات، وعرض نتائج ال

 التوصيات.

 االختيارية المقررات

0604900 

 إدارة المؤسسات المالية

Management of 

Financial Institutions 

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمؤسسات المالية ووظائفها المختلفة ودورها الرئيسي في 

 والمشاريع االستثمارية، وذلك من خالل:تسهيل نقل األموال بين المستثمرين 

 التعرف على المفاهيم المرتبطة بالمنشآت المالية والمبادئ التي تحكم ممارساتها ألنشطتها،  -

  -معرفة أنواع المنشآت المالية بشكل عام،

 إلمام الطالب بالمنشآت المالية في المملكة العربية السعودية والخدمات التي تقدمها،-

 فاهيم واألسس المتعلقة بالعملية اإلدارية وتطبيقاتها في المنشآت المالية.معرفة الم-

0604901 
 التمويل العقاري

Real Estate Finance 

يعتبر االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية ودول الخليج من القطاعات االقتصادية 

من القطاعات االقتصادية االخرى. المهمة. ويسهم تطور االستثمار العقاري في تطور الكثير 

 وبالتالي فانة من المهم دراسة وتحليل االستثمار العقاري وطرق تمويله.

وبناء علية سوف يقدم هذا المقرر مقدمة تمهيدية عن أسواق العقارات والعقود العقارية 

راسة دوالقوانين العقارية التي تنظمها. كذلك سيغطي هذا المقرر منتجات التمويل العقاري و

جدوى االستثمارات العقارية. وسوف يتيح هذا المقرر للطالب فرصة حقيقية للتعامل مع بعض 

الحاالت من الواقع العملي للتعرف على طرق التمويل العقاري والجهات المرتبطة في هذا 

 المجال.

0604902 

تحليل التقارير والقوائم 

 المالية

Financial Reporting 

and Statement 

Analysis 

تم تصميم هذا المقرر ليمكن الطالب من فهم واستخدام المعلومات المالية في عملية اتخاذ 

القرارات. حيث سيتم تأهيل الطالب لتحليل وتفسير القوائم المالية فيما يتعلق بتحليل االئتمان 

 المالية.واتخاذ قرارات االقراض واالستثمار واي قرارات اخرى تستند على المعلومات 

وعلية فان هذا المقرر يستكشف بعمق مواضيع التقارير المالية من وجهه نظر مستخدمين 

القوائم المالية مع تركيز أكثر على مفاهيم واجراءات عمل التقارير المالية لتمكين الطالب من 

تفسير عمليات االفصاح المالي بطريقة علمية صحيحة. حيث سيتم مناقشة قضايا التقارير 

مالية من خالل أثرها على تقييم ربحية المنشأة ومخاطرها وأثرها كذلك على قرارات االئتمان ال

 واالستثمار.

0604903 
 حلقات دراسية في المالية

Seminar in Finance 

يحتاج الطالب الى دمج وتركيب كل مفاهيم علم المالية الذي قام بدراستها وتعلمها في كل 

يأتي هذا المقرر ليلبي هذا االحتياج وذلك عبر التركيز على مجموعة المقررات السابقة. لذلك 

من أحدث االبحاث النظرية والعملية المنشورة في مجال المالية. حيث سيقوم الطالب 

بمراجعة وتلخيص ومناقشة مجموعة من المقاالت التي تحتوي على مواضيع مالية متقدمة 

 تحليل مالي، تكلفة رأس المال، وتقييم الشركات(. مثل )تقييم االصول، تقييم وادارة المخاطر،

 


