
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 مواصفات مقرر: تحليل مخاطر مالية ومصرفية
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 تحليل مخاطر مالية ومصرفية

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الرابع 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 
  2، و1ء إحصاتحليل وتخطيط مالي وائتماني ، 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of teaching 

the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد

10.  
 ت المقررمعد)و( مواصفا

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

في مجال تحليل المخاطر المالية والمصررررررررفية  يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات
المخاطر بصررررفة عامة المالية والمصرررررفية واالسررررتيمارية ومناه   أنواعوسرررريتناول هذا المقرر  .واالسررررتيمارية

 تها باإضرررافةدارتها، والتي تتعرض لها المصرررارف والارررريات نتيجة مزاولتها اعمالها، والنظم المالئمة إإدار
 دواتأية المحافظ االستيمارية والماتقات المالية، يأهمي ظهرت لتنظيم سير عملها. ويستوعب إلى االتفاقيات الت

 ها مناه  قياس المخاطر وفقاً التفاقيات بازل.أهم آخرىللحماية من المخاطر. وأيضاً يتناول المقرر مواضيع 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف ييون الطالب قادرا على أن:رأسالنتهاء من دبعد ا
a1- ها ووسائل الحماية منها ودور اتفاقيات أنواعيوضح مفهوم المخاطر االستيمارية والمالية والمصرفية و

ها المختلفة في أنواعبازل، وماهية القيمة المعرضة للمخاطرة ومنهجيات القياس، وطرق قياس المخاطر ب
 ؤسسات المالية، ودور الماتقات المالية يأداة للحد من المخاطر االستيمارية.الاريات والم

a2-  .يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية الخاصة بالمخاطر المالية والمصرفية واالستيمارية 
-b1 ية الحتساب المخاطر والعائد.ساسيقارن بين المفاهيم والنظريات اا 
b2-  الية والمصررررررررفية والمخاطر المرتبطة بها ميل مخاطر السررررررروق واالئتمان وسرررررررعر يحلل العمليات الم

الصررررف وسرررعر الفائدة و يرها، اسرررتناداً للقوائم المالية للارررريات والمؤسرررسرررات المالية، وقيم المارررروعات 
 ب.اسالقرار االستيماري المنالتخاذ االستيمارية المختلفة وفقاً لدرجة مخاطرها والعوائد المتوقعة منها، 

-c1 .يعد الخطط والتقارير المتعلقة بالمخاطر االستيمارية والمالية والمصرفية 
c2- الحاسرروبية للمسرراعدة في قياس وتحليل المخاطر االسررتيمارية  خرىوالبرام  اآل يسررليسررتعمل برنام  اإ

 والمصرفية.
c3- يمارية والمصرفية.واالست ء والرياضات في قياس وتحليل المخاطر الماليةحصايوظف مفاهيم اإ 
d1- ات والتقارير لمعالجة المخاطر االستيمارية والمصرفية التي تعاني منها المؤسسات المالية رأسينفذ الد

  والمجتمع
d2- تقارير تحليل المخاطر االستيمارية والمصرفية. نجازيعمل ضمن فريق إ 
d3- يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4– .يتابع يل جديد منفرداً فيما يتعلق بتحليل المخاطر المالية واالستيمارية والمصرفية 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 لمقصودة من المقررمخرجات التعلم ا
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يوضرررررررح مفهوم المخاطر االسرررررررتيمارية والمالية
ها ووسرائل الحماية منها ودور أنواعوالمصررفية و

رة مخاطاتفاقيات بازل، وماهية القيمة المعرضة لل
ومنهجيررررات القيرررراس، وطرق قيرررراس المخرررراطر 

ها المختلفة في الارررررريات والمؤسرررررسرررررات أنواعب
المالية، ودور المارررررررتقات المالية يأداة للحد من 

 المخاطر االستيمارية.

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل 

 واالستيمار والعمل المصرفي.
A2 دئ وأسس التحليل والتخطيط يبين مبا

المالي واالئتماني وتحليل المخاطر 
 .المالية والمصرفية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

a2 –  يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية
الخاصة بالمخاطر المالية والمصرفية 

 واالستيمارية.

A4 يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر .
المالية واالقتصادية، والمصطلحات  زماتااو

قاالت واليتب المالية والمصرفية باللغة والم
 ية.نجليزاإ

b1– ساب ية الحتساسيقارن بين المفاهيم والنظريات اا
 المخاطر والعائد.

B1 يقارن بين النظريات والقضايا المالية .
والمصرفية ويتخذ  القرار االستيماري والمالي 

 المالئم. 

b2 - ر يحلررل العمليررات المرراليررة والمصررررررررفيررة والمخرراط
سوق واالئتمان وسعر  المرتبطة بها ميل مخاطر ال
الصرررررف وسررررعر الفائدة و يرها، اسررررتناداً للقوائم 
المالية للارررررررريات والمؤسرررررررسرررررررات المالية، وقيم 
المارررررررروعات االسرررررررتيمارية المختلفة وفقاً لدرجة 

ها،  عة من ئد المتوق خاذ مخاطرها والعوا القرار الت
 االستيماري المناسب.

B2يمياً العالقات بين المتغيرات . يحلل نظرياً و
المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، 
ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية 

 والمالية الواقعية.
B3 يحلل العمليات المالية والمصرفية .

 والمخاطر المرتبطة بها.
B4يقيم الماروعات االستيمارية المختلفة . 
B5ات التي تصدرها . يحلل القوائم والنار
 والمؤسسات المالية . سواقاا

c1-   يعد الخطط والتقارير المتعلقة بالمخاطر
 االستيمارية والمالية والمصرفية.

C1.يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية . 
 

c2- خرىوالبرام  اآل يسليستعمل برنام  اإ 
الحاسوبية للمساعدة في قياس وتحليل المخاطر 

 ية والمصرفية.االستيمار

C2 يطبق تينولوجيا المعلومات وتطبيقات .
 الحاسب اآللي في الجانب المالي والمصرفي.

c3- ء والرياضات في قياس حصايوظف مفاهيم اإ
 واالستيمارية والمصرفية. وتحليل المخاطر المالية

C3 .ذات  خرىيوظف المعارف من العلوم اآل
العالقة )التي تخدم( في مجال المالية 

 والمصرفية.

d1- ات والتقارير لمعالجة المخاطر رأسينفذ الد
االستيمارية والمصرفية التي تعاني منها المؤسسات 

 المالية والمجتمع

D1المالية  زماتاافي حل المايالت و أهم. يس
للمجتمع  ،ويجسد قواعد التفيير والسلوك 
االقتصادي الرايد واليفؤ في جميع قراراته 

 ية.ته االقتصادأناطو

d2- تقارير تحليل المخاطر  نجازيعمل ضمن فريق إ
 االستيمارية والمصرفية. 

D2 ، يعمل ضمن فريق ويتميز بسمات القيادة .
ويتحلى بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أخالقب

d3-  يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع
 المؤسسات المالية

D3الوحدات االقتصادية   . يتواصل بفعالية مع
 والمالية والبيئة المحيطة.

d4-   يتابع يل جديد منفرداً فيما يتعلق بتحليل المخاطر
 المالية واالستيمارية والمصرفية.

D4 يبدع ويبتير في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع المالي



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  يوضرررررررح مفهوم المخاطر االسرررررررتيمارية
ها ووسررررائل أنواعوالمالية والمصرررررفية و

الحمرررايرررة منهرررا ودور اتفررراقيرررات برررازل، 
ومرراهيررة القيمررة المعرضررررررررة للمخرراطرة 
قيرررراس  قيرررراس، وطرق  ل جيررررات ا ه ن وم

ها المختلفة في الارررريات أنواعبالمخاطر 
والمؤسررررسررررات المالية، ودور الماررررتقات 
 المرررراليررررة يررررأداة للحررررد من المخرررراطر

 .االستيمارية

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإ
 الحوار والمناقاة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

التياليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
الماارية في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يظهر المعرفررة بررالمصرررررررطلحررات المرراليرة
والمصررررررفية الخاصرررررة بالمخاطر المالية 

 .والمصرفية واالستيمارية
 المحاضرة 

 امتحانات سريعة 
 التياليف 

 

 يس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدر
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

ية ساسوالنظريات اايقارن بين المفاهيم 
 .الحتساب المخاطر والعائد

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإ
 الطالب

 الحوار والمناقاة  -
 العصف الذهني  -
ة ناطالمهام واا -

ومجموعات العمل 
)تعلم ذاتي 

 وتعاوني(
 مهام بحيية -

 تقييم التياليف. -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإ
تقييم المناقاة  -

 والحوار.
 امتحان افوي  -
المالحظة وتقييم  -

ماارية الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 -  يحلل العمليات المالية والمصرفية
والمخاطر المرتبطة بها ميل مخاطر 

السوق واالئتمان وسعر الصرف وسعر 
الفائدة و يرها، استناداً للقوائم المالية 
 للاريات والمؤسسات المالية، وقيم

الماروعات االستيمارية المختلفة وفقاً 
لدرجة مخاطرها والعوائد المتوقعة منها، 

 القرار االستيماري المناسب.التخاذ 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإ
 الطالب

 الحوار والمناقاة  -
 العصف الذهني  -
ة ناطالمهام واا -

ومجموعات العمل 

 ليف.تقييم التيا -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإ
تقييم المناقاة  -

 والحوار.
 امتحان افوي  -
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)تعلم ذاتي 
 وتعاوني(

 مهام بحيية -

المالحظة وتقييم  -
ماارية الطالب في 

 القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

يعد الخطط والتقارير المتعلقة بالمخاطر  
 .تيمارية والمالية والمصرفيةاالس

العروض العملية   -
 والمحاياة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتياليف ناطاا  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقاة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات افوية  -
تقييم التقارير  -

 اليف والترجمةوالتي
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة اا
الماارية في قاعة  -

 الدرس

c2- 

والبرام   يسليستعمل برنام  اإ
الحاسوبية للمساعدة في قياس  خرىاآل

وتحليل المخاطر االستيمارية 
 .والمصرفية

العروض العملية  -
 والمحاياة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتياليف ناطاا  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقاة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات افوية  -
تقييم التقارير  -

 والتياليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة اا
لماارية في قاعة ا -

 الدرس

c3- 

ء والرياضات في حصايوظف مفاهيم اإ
قياس وتحليل المخاطر المالية 

 .واالستيمارية والمصرفية

العروض العملية   -
 والمحاياة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتياليف ناط)اا  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات افوية  -
تقييم التقارير  -

 والتياليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
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 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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الحوار والمناقاة  -
 والتغذية الراجعة. 

 لمصغر.التدريس ا -

االمتحان العملي  -
 .داءومالحظة اا

الماارية في قاعة  -
 الدرس.

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

ات والتقارير لمعالجة رأسينفذ الد
المخاطر االستيمارية والمصرفية التي 
 تعاني منها المؤسسات المالية والمجتمع

 الحوار والمناقاة    -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام ناطاا   -

 والتياليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفيرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة اا  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
ييم التقارير تق -

 ةناطوالتياليف واا
 االمتحانات الافوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

 تقارير تحليل نجازيعمل ضمن فريق إ
  .المخاطر االستيمارية والمصرفية

 الحوار والمناقاة    -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام ناطاا   -

 والتياليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
يرة اليومية المف  -

 والتغذية الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة اا  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةناطوالتياليف واا
 االمتحانات الافوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3- 

يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات 
 مع المؤسسات المالية

 اقاة الحوار والمن   -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام ناطاا   -

 والتياليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفيرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة اا  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية

تقييم التقارير  -
 ةناطوالتياليف واا

 االمتحانات الافوية  -
 تقييم النزول الميداني



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

d4- 

يتابع يل جديد منفرداً فيما يتعلق بتحليل 
المخاطر المالية واالستيمارية 

 .والمصرفية

 الحوار والمناقاة   -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام ناطاا   -

 والتياليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفيرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة

 العملي.التطبيق   -

 . داءمالحظة اا -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةناطوالتياليف واا
 االمتحانات الافوية  -
 تقييم النزول الميداني -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 

نظرة عامة 
 حول المخاطر  

طرة  و مخاطر مفهوم المخا -
 االصل

المنفعة المتوقعة في ظل عدم  -
التأيد )ميال( لقياس العائد 

 والمخاطر.

1 3 
a1,a2, 

a4 

2 

المخاطر  أنواع
المالية 

والمصرفية 
 واالستيمارية

 المخاطر االستيمارية  -
 المخاطر المصرفية -

تصنيف المخاطر )مالية  ير 
مالية، منتظمة  ير منتظمة 

).. 

1 3 

 
 

a1, a2, 
b1 

3 

قياس المخاطر 
االستيمارية 
والمالية 
 والمصرفية

قياس المخاطر المختلفة  -
 باستخدام 

)االنحراف المعياري ، معامل  
 االختالف، ومعامل بيتا( 

النظريات المالية لقياس  -
 العائد والمخاطرة 

) نظرية تسعير االصول 
مالية، نموذج التسعير رأسال

التحيمي، نظرية فاما فرنش، 
 السلويي( نظرية التمويل

3 9 

a 1, a2, 
b1, b2, 
c2, c3, 
d2, d3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

4 

القيمة المعرضة 
للمخاطرة 
  

 مفهومها  -
 منهجيات احتسابها وتقديرها -
 حدود االستخدام  -

 العيوب والمزايا

2 6 
a1, a2, 
b1, b2, 
c2, c3 

5 

)مناه (  أدوات
ة المخاطر إدار

المالية 
والمصرفية 
  واالستيمارية

لية ة المخاطر الماإدارمناه  
 والمصرفية واالستيمارية 

1 3 
a 1, a2, 
b2, c1, 
c2, c3 

6 

مخاطر االئتمان 
 تها إدارو

 المخاطر االئتمانية  أنواع  -
قرارات االئتمان وتحقيق  -

 اهداف المصرف، 
 معايير منح االئتمان  -
مناه  قياس المخاطر  -

االئتمانية ) المنه  المعياري، 
 منه  التوصيف الداخلي( 

 المخاطر.نماذج التنبؤ ب

2 6 

a 1, a2, 
b2, c2, 
c3, d1, 
d2, d3 

7 

 1اتفاقيات بازل 
وتحقيق  3و 2و 

االستقرار 
 المالي

تعريف ودوافع ظهور  -
 2،  1إتفاقيتي بازل 

أوجه التاابه واإختالف بين  -
 2،  1إتفاقيتي بازل 

ااوزان الترجيحية للمخاطر  -
وفق المنه  المعياري إتفاقية 

  2بازل 
واإختالف بين أوجه التاابه 
   3،  2،  1إتفاقيات بازل 

2 6 

a 1, a2, 
b2, c2, 
c3, d2, 

d3 

8 

الماتقات المالية 
ياداة لتمويل 
المخاطر المالية 
 والمصرفية

مفهوم واستخدام الماتقات  -
 ها أدواتها وأنواعو

ييفية استخدامها للحد من المخاطر 
 االستيمارية والمصرفية

 
1 

 
3 

a 1, a2, 
b2, c2, 
c3, d2, 
d3, d4 

9 

لتحليل مخاطر لارية او  - تقرير  إعداد
 مصرف.  مناقاة 

1 3 

b 1, b2, 
c1, c2, 
c3,  d1, 
d2, d3, 

d4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 === === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المناقاة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المايالت 
 يةيضاحالعروض العملية اإ 
 ة والتطبيقات العملية. ناطالمهام والتياليف واا 
 ة والتياليف المنزلية الفردية والجماعية والمااريع التطبيقية(ناطذاتي والتعاوني )ااالتعلم ال 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفيرة اليومية 
 المهام البحيية 
 دوارالمحاياة ولعب اا 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرج
ة 

المس
 تحقة
Mar

k 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

تقررديم عرض تقررديم في موضررررررروع في المررادة  1
 لمجموعات طالبية

5 
 

W1-
W14 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d4 

تيليف في حسررررررراب المخاطر في المصرررررررارف  2
 والاريات

5 
W5-
W14 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d4 

تقارير عن المخاطر المالية واالستيمارية  إعداد 3
ها المختلفة أنواعوالمصرفية في الاريات ب

 (أمين)مصارف واريات ت
10 

 
W5-
W14 

a1, a2, b 2, c1, c2, 
c3, d1, d3, d4 

 الماارية  4
5 

W1-
W14 

a1, a2 , b1, b2, c1, 
c2, c3 

 ==== Total Score 25درجة ي الإجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment Tasks 

وع بأس
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة ناطالتياليف واا 1
W1-
W14 

25 25% 
a1,a2, 

b1,b2, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d4 
 امتحانات قصيرة  2

W1- 
w14 

5 5% 
a1, a2, b1, 

b2, c1, 
c2,c3, d1 

 W11 10 %10 امتحان أعمال الفصل 3
a1, a2, b1, 

b2, c1, 
c2,c3, d1 

4 
االمتحان النهائي )تحريري 

 وافوي(
W16 60 60% 

b1,b2, c1, 
c2, c3, d1, 

d4  Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

يتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النار، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 اليتاب، دار النار، بلد النار(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 (. 2008داد، دار المورد للطباعة والنار والتوزيع ، ، )بغ1ااهين عياب سالم، المخاطر المالية، ط -1
John C. Hull, Risk Management and Financial In Institutions, 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

1- Michael B. Miller, Quantitative Financial Risk Management 
2- Amalendu Chosh, Managing Risks in Commercial Engineering and 

Retail Banking 

 Electronic Materials... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

.اإنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25ال تجاوز الغياب ح

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :sAssignments & Projectالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في اال -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 تحليل مخاطر مالية ومصرفية :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 اسين المقطريأ.م.د. صالح ي
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

736146152 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

h.almaktary@gmsala
ail.com 

  3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 تحليل مخاطر مالية ومصرفية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 2، 1ء إحصا تحليل وتخطيط مالي وائتماني،

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 لعربيةاللغة ا

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9
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Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ل تحليل المخاطر المالية والمصررررررررفية يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات في مجا
المخاطر بصرررفة عامة المالية والمصررررفية واالسرررتيمارية ومناه   أنواعوسررريتناول هذا المقرر  .واالسرررتيمارية

تها دارتها، والتي تتعرض لها المصرررررررارف والارررررررريات نتيجة مزاولتها اعمالها، والنظم المالئمة إإدار
ات ية المحافظ االسررتيمارية والماررتقأهملتنظيم سررير عملها. ويسررتوعب باإضررافة إلى االتفاقيات التي ظهرت 

ها مناه  قياس المخاطر أهم آخرىللحماية من المخاطر. وأيضرررررراً يتناول المقرر مواضرررررريع  أدواتالمالية، ي
 وفقاً التفاقيات بازل.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف ييون الطالب قادرا على أن:رأسمن دبعد االنتهاء 
a1- ها ووسائل الحماية منها ودور اتفاقيات أنواعيوضح مفهوم المخاطر االستيمارية والمالية والمصرفية و

ها المختلفة في أنواعبازل، وماهية القيمة المعرضة للمخاطرة ومنهجيات القياس، وطرق قياس المخاطر ب
 مالية، ودور الماتقات المالية يأداة للحد من المخاطر االستيمارية.الاريات والمؤسسات ال

a2-  .يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية الخاصة بالمخاطر المالية والمصرفية واالستيمارية 
-b1 ية الحتساب المخاطر والعائد.ساسيقارن بين المفاهيم والنظريات اا 
b2-  مصرررررررفية والمخاطر المرتبطة بها ميل مخاطر السرررررروق واالئتمان وسررررررعر يحلل العمليات المالية وال

قيم الماررروعات jالصرررف وسررعر الفائدة و يرها، اسررتناداً للقوائم المالية للاررريات والمؤسررسررات المالية، و
 القرار االستيماري المناسب.التخاذ االستيمارية المختلفة وفقاً لدرجة مخاطرها والعوائد المتوقعة منها، 

-c1 .يعد الخطط والتقارير المتعلقة بالمخاطر االستيمارية والمالية والمصرفية 
c2- الحاسوبية للمساعدة في قياس وتحليل المخاطر االستيمارية  خرىوالبرام  اآل يسليستعمل برنام  اإ

 والمصرفية.
c3- والمصرفية.واالستيمارية  ء والرياضات في قياس وتحليل المخاطر الماليةحصايوظف مفاهيم اإ 
d1- ات والتقارير لمعالجة المخاطر االستيمارية والمصرفية التي تعاني منها المؤسسات المالية رأسينفذ الد

  والمجتمع
d2- تقارير تحليل المخاطر االستيمارية والمصرفية. نجازيعمل ضمن فريق إ 
d3- يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4– ع يل جديد منفرداً فيما يتعلق بتحليل المخاطر المالية واالستيمارية والمصرفية.يتاب 

 

viii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 

 تالوحدا
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 
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1 

نظرة عامة حول 
 المخاطر  

 مفهوم المخاطرة  و مخاطر االصل -
المنفعة المتوقعة في ظل عدم التأيد )ميال(  -

 لقياس العائد والمخاطر.
W1 3 

2 

اطر المخ أنواع
المالية 

والمصرفية 
 واالستيمارية

 المخاطر االستيمارية  -
 المخاطر المصرفية -

تصنيف المخاطر )مالية  ير مالية، منتظمة 
  ير منتظمة ..(

W2 

3 
 
 
 

3 

قياس المخاطر 
االستيمارية 
والمالية 
 والمصرفية

 قياس المخاطر المختلفة باستخدام  -
)االنحراف المعياري ، معامل االختالف،  

 مل بيتا( ومعا
 النظريات المالية لقياس العائد والمخاطرة  -

مالية، نموذج رأس) نظرية تسعير االصول ال
التسعير التحيمي، نظرية فاما فرنش، نظرية 

 التمويل السلويي(

W3, 
W4, 
W5 

9 

4 

القيمة المعرضة 
للمخاطرة 
  

 مفهومها  -
 منهجيات احتسابها وتقديرها -
 حدود االستخدام  -

 العيوب والمزايا

W6, 
W7 

6 

5 

)مناه (  أدوات
ة المخاطر إدار

المالية 
والمصرفية 
  واالستيمارية

ة المخاطر المالية والمصرفية إدارمناه  
 واالستيمارية 

W8 3 

6 

مخاطر االئتمان 
 تها إدارو

 المخاطر االئتمانية  أنواع  -
 قرارات االئتمان وتحقيق اهداف المصرف،  -
 معايير منح االئتمان  -
مخاطر االئتمانية ) المنه  مناه  قياس ال -

 المعياري، منه  التوصيف الداخلي( 
 نماذج التنبؤ بالمخاطر.

W9, 
W10 

6 

 W11 3 امتحان أعمال الفصل 7

8 

 1اتفاقيات بازل 
وتحقيق  3و 2و 

 االستقرار المالي

 2،  1تعريف ودوافع ظهور إتفاقيتي بازل  -
أوجه التاابه واإختالف بين إتفاقيتي بازل  -

1  ،2 
اوزان الترجيحية للمخاطر وفق المنه  ا -

  2المعياري إتفاقية بازل 
أوجه التاابه واإختالف بين إتفاقيات بازل  -

1  ،2  ،3   

W12, 
W13 

6 

9 
الماتقات المالية 
ياداة لتمويل 

ها أنواعمفهوم واستخدام الماتقات و -
 ها أدواتو

 
W14 

 
3 
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المخاطر المالية 
 والمصرفية

اطر ييفية استخدامها للحد من المخ -
 االستيمارية والمصرفية

10 
 لتحليل مخاطر لارية او مصرف.  مناقاة  - تقرير  إعداد

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائي 11

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر
 قم
O
rd
er 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Cont. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقاة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المايالت  -
 يةيضاحالعروض العملية اإ -
 ة والتطبيقات العملية. ناطالمهام والتياليف واا -
 الفردية والجماعية والمااريع التطبيقية(ة والتياليف المنزلية ناطالتعلم الذاتي والتعاوني )اا -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفيرة اليومية  -
 المهام البحيية -
 دوارالمحاياة ولعب اا -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
 ة / التكليفنططاأل

Assignments/ Tasks 
الدرجة 

 حقةالمست
 أسبوع التنفيذ

Week Due 
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N
o 

Mark 

 5 تقديم عرض تقديم في موضوع في المادة لمجموعات طالبية 1
 

W1-W14 

 W5-W14 5 تيليف في حساب المخاطر في المصارف والاريات 2

تقارير عن المخاطر المالية واالستيمارية والمصرفية في  إعداد 3
 (أمينها المختلفة )مصارف واريات تأنواعالاريات ب

10 
 

W5-W14 

 W1-W14 5 الماارية  4

 ==== Total Score 25ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

1 
 W1-W14 ة ناطالتياليف واا

 
25 25% 

W1-W14 5 5% امتحانات قصيرة    

 W11 10 10% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60%  االمتحان النهائي )تحريري وافوي( 3

 % Total  100 100المجموع  

 

يتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النار، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النار(.اليتاب، دار النار، بلد 

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

a. (. 2008، )بغداد، دار المورد للطباعة والنار والتوزيع ، 1ااهين عياب سالم، المخاطر المالية، ط 
b. John C. Hull, Risk Management and 

Financial In Institutions, 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

3- Michael B. Miller, Quantitative Financial Risk Management 
4- Amalendu Chosh, Managing Risks in Commercial Engineering and 

Retail Banking 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .1

.اإنترنتة بموضوعات المقرر في توجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبط  

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
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 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 حرم في حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات وي %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأسالفصل الدتأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في  إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 ب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطال إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 ف.للتكلي

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
 


