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 الشهادة المهنية هميةأ
عندما يقرر المستثمر االستثمار في األسهم أو في صناديق االستثمار فبإمكانه االختيار من بين أسهم 
العديد من الشركات المدرجة في األسواق المالية. وتحف هذه االستثمارات المتاحة عادةً مستويات مختلفة 

من العوائد. وألن الخيارات المتاحة من االستثمارات أمام المستثمر من المخاطر، ومستويات متفاوتة 
فإن  -والصناديق االستثمارية والسندات متعددة ومختلفة بشكل كبير  وتصل إلى العشرات من األسهم

احتمال نجاح المستثمر تكون أكبر إذا كان لديه إستراتيجية محددة لالختيار والمفاضلة بين هذه 
أدارة المحافظ االستثمار و لتأهيل المشاركين العاملين في مجال  الشهادةتم تصميم هذا  االستثمارات. لقد

 هذه من نوع كل تقييم و تحليل كيفية و السندات و بحيث يساعدهم على التعرف على األسهم االستثمارية
االستثمارية  األدواتن خالل توفير معرفة فنية متعمقة بتحليل مالمحافظ االستثمارية األوراق وتقييم 

المعايير الفنية التحليلية  إلىفي المحافظ االستثمارية باالستناد  األدواتمن  األمثلوتركيب المزيج 
تأهيلهم للتقدم  للشهادة المهنية " و ينرفع قدرات المشاركالى  البرنامج التحضيري. كما يهدف المتقدمة

 .Certified Portfolio Specialist (CPS) االختصاصي المعتمد في أدارة المحافظ االستثماريةشهادة 

 

 للشهادة عن الجهة المصدرة
 

 International Association of Financial Management  (INTERFIMA)الجمعية الدولية لالدارة المالية
تي تعمل وهي الجهة المهنية المتخصصة من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في هذا المجال وال

 Luxembourgفي  المحافظ االستثماريةمعتمد في  اختصاصيشهادة  ىعلى تاهيل المشاركين للحصول عل
  USAقبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الواليات المتحدة االمريكيةمعتمدة من الو 

  Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 
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  للبرنامج العامة األهداف
  المالية األسواق بأنواع و االستثمار بمفهوم المشاركين يفتعر  
 المالية األوراق إصدار بآلية و معها التعامل كيفية و البورصات المشاركين بأهمية تعريف 
 األوراق هذه من نوع كل تقييم و تحليل كيفية و السندات و األسهم المشاركين بمفهوم تعريف 
 المالية تالمؤشرا اطالع المشاركين على مفهوم  
 ن خالل توفير معرفة فنية متعمقة بتحليل مالمحافظ االستثمارية و تقييم  المشاركين بمفهوم إدارة تعريف

المعايير  إلىفي المحافظ االستثمارية باالستناد  األدواتمن  األمثلاالستثمارية وتركيب المزيج  األدوات
 الفنية التحليلية المتقدمة

 للشهادة   للتقدم المالية من خالل تأهيلهم واالسواق واالستثمار الخزينة ردوائ في المشارك قدرات رفع
 Certified Portfolio Specialistاالستثمارية  المحافظ أدارة في المعتمد االختصاصي" المهنية 

 

 في البرنامجالمشاركون 
 

  المالية المالية في المصارف والمؤسسات واالسواق واالستثمار الخزينة دوائر في العاملون 

  المالية واألسواق البورصات في العاملون 

 .العاملون و المتعاملون في صناديق االستثمار 
 .األفرار ذوي الميول االستثمارية 
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 الشهادة موضوعات
 

 الوحدة األولى: مدخل إلى االستثمار و تداول األوراق المالية  
 الفصل األول: مقدمة في االستثمار و األسواق المالية -
 الفصل الثاني: كيف يتم إصدار و تداول األوراق المالية -
 الفصل الثالث: أدوات السوق النقدي -
 الفصل الرابع: أدوات سوق رأس المال -
 الفصل الخامس: سوق األوراق المالية المشتقة -
 الفصل السادس: استراتيجيات االستثمار -

 الوحدة الثانية: إدارة المحافظ االستثمارية 
 ائد و المخاطرةالع الفصل السابع: -
 الفصل الثامن: مدخل إلى نظرية المحافظ ومبدأ التنويع -
 الفصل التاسع: النظرية الحديثة للمحافظ االستثمارية -
 الفصل العاشر: تقييم أداء المحافظ االستثمارية -
 الفصل الحادي عشر: الصناديق االستثمار -
 

  الوحدة الثالثة: التحليل المالي لغايات االستثمار 
 ودالالتهاو السندات ثاني عشر: مؤشرات األسهم الفصل ال -
 الفصل الثالث عشر: القيمة الزمنية للنقود  -
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 الفصل الرابع عشر: تقييم السندات و األسهم -
 التحليل األساسي الفصل الخامس عشر: -
 الفصل السادس عشر: التحليل الفني -

 اسئلة وتمارين على امتحان الشهادة 
 
 

 لشهادة المهنيةألمتحان اشروط التأهيل للتقدم 
 أن يكون المرشح حاصاًل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي.  
 أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية ال تقل عن سنتين.  
 ساعة تدربية. 05بواقع  حضور البرنامج التحضيري للشهادة المهنية 

 
 
 
 

 
 
 

 

 التدريبأسلوب 
فاهيم يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة الم

االساسية لمحتوى المادة التدريبية، ويحتوي على نقاش 
مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين 

 متطلبات الشهادة المهنية 

Certified Portfolio Specialist 
ى الشهادة المهنية يجب عل للحصول على 

 المشارك:

 متحان الشهادة عبر الجلوس أل
 األنترنت ولمدة ثالث ساعات.

  بحد ادنى %70النجاح بعالمة 

 األمتحان مائة سؤال خيارات متعددة 
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 وحاالت عملية بحيث يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات
 
 

 التدريبلغة 
عربية تكون لغة المنهاج التدريبي ولغة المحاضرة تقدم في اللغة العربية أو األنجليزية و اذا تم تقديمها في اللغة ال

 واالمتحان في اللغة العربية مع بعض المصطلحات بكال اللغتين العربية واالنجليزية خالل المحاضرات.
 

 للبرنامجالتسجيل 
 

 يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: التسجيل و لمزيد من االستفسار- (maram@az-int.com)  أو

 (   00962797157585) هاتف رقم األتصال على
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About AZ International 
 

AZ International is Training and Consulting company 

located in Jordan Provide our services in the MENA 

region covering Financial and Management topics 

recognized by International Bodies globally, member 

with The TAG Alliances.  

AZ International Contact Information : - 
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