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األعمال كلية  

 قسم العلوم المالية والمصرفية 
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 
اإلدارة المالية في الشركات المساهمة المــادةن اعنو 0320315 :المــادةرقم    

اجباري تخصصمتطلب  :مستوى المادة (0320211) اإلدارة المالية المتطلب السابق:   

 وقت المحاضرة:    

 
ةساعات معتمد 3: عدد الساعات المعتمدة  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

     

 

  المادةوصف: 

تتنااو   واختيارية في اقساام اخار  العلوم المالية والمصرفية، قسم عتبر هذه المادة من المتطلبات األساسية لطلبةت

قارارات اددارة المالياة فاي الااراات المسااهمة  ادإاافة كلا  مااالة الواالاة  واناوا   دايتها طبيعاةفاي  ا الماادة

 قارارات المالياة طويلاة األ ا  ال بحا  فاي مواإاي ، تم موإو  تقييم السندات واألسهم، اماا تالارااتحاامية و

 والرفاا  التااا يلي المااا  والرفاا ،أساااليا المواةنااة الرأساامالية، تال ااة رأ  المااا ، هيااا  رأ   والتااي تتناااو 

 واعادة التنظيم. وسياسات توةي  األر اح، وتختم المادة  الحدي  عن موإو  اندماج وتعثر الاراات المساهمة

 

 :أهداف المادة 

لاراات في ادارة المالية اساب الطالا المعارف والمهارات الالةمة في مجا  ادتهدف هذه المادة ال  ك

 عما  المنتارة محليا ودوليا والتي تعتبر أحد أنوا  شراات األ المساهمة  اعتبارها

أحد مجاالت العم  أمام خريجي قسم العلوم المالية والمصرفية. تام  هذه المعارف والمهارات قرارات 

االستثمار والتموي  طويلة األ  ، وقرارات االندماج والتعثر م  الترايز عل  األدوات والوسائ  التحليلية في 

 ليات اتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية في الاراات المساهمة.عم

 المراجع األساسية: 

 الاتا المقررة: .1

  ،2014د.فايز سليم حداد، االدارة المالية، عمان: دار الحامد للنشر. 

 

 المواد المساندة  )أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ( .2

 ال يو د.    

 دلي  الدراسة )حي  ينطبق( .3

 .اطال  الطالا األولي عل  ا  موإو  من مواإي  المادة 

 .شرح الموإو  للطالا أثناء المحاإرة 

 .ح  األمثلة  التعاون م  الطالا و طريقة ت اعلية 

 . االستعانة  أمثلة خار ية ومناقاتها م  الطلبة للتأاد من استيعاب الموإو 

 دلي  الوا بات الدراسية ودلي  المختبر )حي  ينطبق( .4

 تل ة.خ بات يقوم  ها الطالا  اا  فردي في مواإي  المادة الموا 

  وا بات  ماعية في مواإي  المادة المختل ة، يخصص لها فريق عم ، ويعين له رئيس، تتمث  مهمته في قيادة

 ال ريق في عملية ح  الوا ا.

 :طرق التدريس 

 .محاإرات في القاعة الدراسية 
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 لمادة.مجموعات نقاش في مواإي  مختارة من ا 

 .ح  مسائ  وتمارين  اا  فردي و ماعي 

 .تقديم عروض ذات عالقة  مواإي  المادة 

 :نتائج التعلّم المستهدفة Learning Outcomes 

 Knowledge and Understanding  أوال: المعرفة العلمية والفهم:

  عد دراسة الطالا لهذه المادة، من المتوق  أن ياون قادرا عل :

 ة قرارات اددارة المالية للاراات المساهمة. التعرف عل  طبيع .1

 ألسهم والسندات. ا ص ات وعناصرتوإيح  .2

 قرارت التموي  االستثمار والتموي  طويلة األ  .أسس اتخاذ التعرف عل   .3

 فهم اليات االندماج وموا هة التعثر في الاراات المساهمة. .4

 Cognitive Skills :ثانيا: المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(

  عد دراسة الطالا لهذه المادة، من المتوق  أن ياون قادرا عل :

 .عل  اختالف أنواعها األسهم والسندات تقييم. 1

 .حساب وت سير أساليا المواةنة الرأسمالية. 2

 .تحديد تال ة رأ  الما  والمصادر الرئيسية التي يحتوي عليها. 3

 .واستخدامه في تحديد هيا  رأ  الما  األمث  للاراة مناقاة م هوم الرف  المالي،. 4

 .تقييم سياسات توةي  األر اح المختل ة. 5

 .اندماج وتعثر الاراات المساهمة العوام  المؤثرة عل . مناقاة 6

 Communication Skills :ثالثا: مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(

   أن ياون قادرا عل : عد دراسة الطالا لهذه المادة، من المتوق

 كعداد التقارير المالية  استخدام البيانات المالية المختل ة . . 1

  .االستثمار والتموي  طويلة األ  . القدرة عل  التحلي  واتخاذ القرارات 2

 Practical and\or Professional Skills رابعا: المهارات المكتسبة من الممارسة العملية: 

 لهذه المادة، من المتوق  أن ياون قادرا عل :  عد دراسة الطالا

 العم  في  يئة الاراات المساهمة والتعام  م  األطراف والجهات الخار ية. . 1

. استخدام مهارة الت ايار النقادي فاي اقتاراح أفااار تطويرياة لتطاوير أداء الااراات المسااهمة واقتاراح حلاو  2

 لاراات.لموا هة المااا  التي توا ه هذا النو  من ا

 :أدوات التقييم 

 .تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مااري   حثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة     

 وا بات دراسية 

 األو  والثاني والنهائي االمتحان 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة التقييم أداة

 االمتحان األو 
20 

 20 االمتحان الثاني

 20 ا بات / المااري  / االمتحانات القصيرةالتقارير / األ حاث / الو

 40 االمتحان النهائي

 100 المجموع

  العلمية: التوثيق واألمانة 

 )أسلوب التوثيق )م  أمثلة توإيحية 

 كسناد حقوق الطب  والملاية ال ارية 

 اال تعاد عن السطو األااديمي 

 :توزيع مواضيع المادة على الفصل الدراسي 

الواجبات الدراسية   األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى
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التقارير  وأوقات و

 تسليمها

 1 توزيع الخطة الدراسية والتعريف بالمادة 

 أسئلة الفصل

1-5 

 نظرة عامة على االدارة المالية، ويشمل:

 .قرارات االدارة المالية 

 قرارات التموي  )الهيا  المالي( -

 قرارات االستثمار )المواةنة الرأسمالية( -

 قرارات توةي  األر اح. -

 .ماالة الواالة 

 .حاامية الاراات 

 )اتاب االدارة المالية الحديثة، د.محمد العامري(

2 

 أسئلة الفصل

(13,15,19,20) 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة 

 معدالت الفائدة وتقييم السندات، ويشمل:

 العائد المطلوب ومعد  ال ائدة. 

 .هيا  أسعار ال وائد 

 .العائد حت  االستحقاق 

 .عالوة المخاطر 

 .سندات الاراات وأهم أنواعها 

 .تدريج السندات 

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد(

3 

Quiz 1 

 

 أسئلة الفصل

9,11,18 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة

 تقييم األسهم، ويشمل:

 .األسهم العادية 

 .االسهم الممتاةة 

 السوق المالي. نظرية ا اءة 

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد( 

4 

 االمتحان األول

 

 أسئلة الفصل

8-9 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة

 أساليب الموازنة الرأسمالية، ويشمل:

 .عملية المواةنة الرأسمالية 

 :أساليا المواةنة الراسمالية 

 فترة االسترداد. -

فترة االسترداد ذات التدفقات النقدية  -

 مة.المخصو

 معد  العائد المحاسبي. -

5 

 االمتحان األول

 

 أسئلة الفصل

10-13 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة

 صافي القيمة الحالية. -

 مؤشر الر حية -

 معد  العائد الداخلي. -

  مقارنة  ين أسلوب صافي القيمة الحالية وأسلوب

 العائد الداخلي.

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد(
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 أسئلة الفصل

8-10 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة

 تكلفة رأس المال، ويشمل:

 . مصادر تال ة رأ  الما 

 . م هوم تال ة رأ  الما 

 . قيا  تال ة مصادر رأ  الما 

 قيا  تال ة الدين طوي  اال   -

 قيا  تال ة االسهم الممتاةة -

 قيا  تال ة االسهم العادية -

 قيا  تال ة االر اح المحتجزة. -

7 

 أسئلة الفصل

14-16 

  المر ح لتال ة رأ  الما .الوسط 

 . التال ة المر حة الحدية لرأ  الما 

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد(

8 

Quiz 2 

 أسئلة الفصل

 هيكل رأس المال والرفع، ويشمل:

 . م هوم الرف 

 . تحلي  التعاد 

9 



 4 

8 ،12 ،14 ،16 

مشاكل وحلول 

 للمناقشة

 . رافعة التا ي  ورافعة التموي 

 .الرف  الالي 

 لعالقة  ين الرف  الالي والتا يلي والالي.ا 

 .اختيار الهيا  المالي المثالي 

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد(

 االمتحان الثاني

 

 أسئلة الفصل

3-7 

 سياسة توزيع األرباح، ويشمل:

 أساسيات توةي  األر اح 

 مالئمة سياسة توةي  األ اح 

 احالعوام  المؤثرة عل  سياسة توةي  االر  

10 

 االمتحان الثاني

 أسئلة الفصل

11-14 

 .أنوا  سياسات توةي  االر اح 

 .أشاا  اخر  من توةيعات االر اح 

 )اتاب االدارة المالية، د. فايز حداد(

11 

 أسئلة الفصل

1-2 

 االندماج واالقتناء، ويشمل:

 .م هوم الدمج واالقتناء 

 .أسباب الدمج 

 .اي ية االقتناء عمليا 

12 

صلأسئلة الف  

3-4 

 

 العوام  الوا ا تحليلها عند االقتناء 

 .الاراات القا ضة 

 )اتاب االدارة التمويلية للاراات، د.محمد الميداني(

13 

 أسئلة الفصل

1-3 

تعثر الشركات المساهمة، اعادة التنظيم او االفالس، 

 ويشمل:

 تعثر الاراات 

 .ك راءات معالجة تعثر الاراات المساهمة 

 ت المساهمة.كعادة تنظيم الاراا 

 .تص ية الاراات المساهمة 

 )اتاب االدارة التمويلية للاراات، د.محمد الميداني(

 

14 

 
 عرض  حوث الطلبة 

 مرا عة المادة 

15 

 فترة االمتحانات النهائية  االمتحان النهائي
16 

 اإلضافية المراجـع: 

 أوال: الكتب

  2013وائ  للنار، محمد علي العامري، االدارة المالية الحديثة، عمان: دار. 

  ،2010محمد أيمن الميداني، االدارة التمويلية في الاراات، الرياض: العبياان. 

 

 ثانيا: المجالت العلمية: 

 ذات العالقة  المادة. المجالت العلمية الدورية المحامة المتوفرة في قسم الدوريات  الماتبة 

 تبة الجامعة وهي:قواعد البيانات االلكترونية التي تشترك بها مكثالثا: 

  قاعدة  ياناتEBSCO 

  قاعدة  ياناتScience Direct 

  قاعدة  ياناتE-Marefah 

 : المواقع االلكترونية:رابعا

 وةارة الصناعة والتجارة ww.mit.gov.jo)(w  

 ( سوق عمان الماليase.gov.jo www.) 

 

  :الوقت المتوقع لدراسة المادة  

 سة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لا  محاإرة من فئة الخمسين دقيقة.  معد  ما يحتاج كليه الطالا من الدرا
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  :)سياسة الدوام )المواظبه 

%( ماان مجمااو  الساااعات المقااررة للمااادة. وكذا  اااب الطالااا أاثاار ماان 15ال يساامح للطالااا  الت يااا أاثاار ماان )

د الالياة، يحارم مان التقاادم %( مان مجماو  السااعات المقاررة للمااادة دون عاذر مرإاي أو قهاري يقبلاه عمياا15)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلا  المادة)صا را،(، أماا كذا ااان ال يااب  سابا المارض او لعاذر قهاري يقبلاه 

، من تل  المادة وتطبق علية أحاام االنسحاب.   عميد الالية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا

 

 :إرشادات عامة 
نهاية المحاإرة، ويعتبر الطالا  ائبا عن المحاإرة كذا تأخر عن  داية يجا االلتزام  أوقات  داية و.1

 المحاإرة  دون عذر مقبو .

حضور االمتحانات ك باري، وفي حا   ياب الطالا عن أحد االمتحانات  دون عذر مرإي أو قهري يقب   ه .2

 عميد الالية، يحص  عل  )ص ر( في االمتحان.

ن خال  ثالثة أيام من انتهاء العذر، وكال ي قد الطالا الحق في كعادة يجا تقديم عذر ال ياب عن أي امتحا.3

 االمتحان. 

 يمن  استخدام الهاتف النقا   أي شا  من األشاا  أثناء المحاإرة واالمتحانات..4

 كحضار المادة الدراسية التي ت طي موإو  المحاإرة كل  القاعة الدراسية في ا  محاإره..5

 أي موإو   ير واإح أو  ير م هوم أثناء أو  عد المحاإرة.عدم التردد في السؤا  عن .6

 القيام  تن يذ الوا بات المنزلية ال ردية أو الجماعية اما هو مطلوب..7

 

  مع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح


