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Outline
Lesson 1 – Ethics and Integrity in Financial Services
1.1 Introduction
1.2 Ethics in Practice
1.3 Ethics in Financial Services
Lesson 2 – Saving and Borrowing
1 Introduction
2. Who are the Savers and Borrowers?
3. Risk and Reward
4. Equity and Bond Markets
5. Insurance
6. Foreign Exchange

َّ
 األخالقيات والنزاهة في قطاع:الدرس األول
الخدمات املالية
ّ  ُم.أ
قدمة
 األخالقيات عند التطبيق.ب
 األخالقيات في قطاع الخدمات املالية.ت

 االدخارواالق ِتراض:الدرس الثاني
ّ  ُم.أ
قدمة
ِّ
ُ ُ
ّ
 من هم املدخرون واملقترضون؟.ب
 املخاطر والعائد.ت
َّ األسهم
ُ  أسواق.ث
والسندات
ّ .ج
التأمين
 الصرف األجنبي.ح

Lesson 3 - Banking
1. Retail and Commercial Banking
2. Retail Borrowing in Focus
3. Interest Rates
4. Secured and Unsecured Borrowing
5. The Relative Cost of Borrowing
6. Investment Banks
7. Central Banks

َ
ّ
صرفية
 الخدمات امل:الدرس الثالث
ّ  الخدمات املصر.أ
فية لألفراد والشركات
ِّ
َ  اقتراض األفراد تحت ا ِّمل.ب
جهر
 أسعار الفائدة.ت
 االقتراض املضمون وغير املضمون.ث
 تكلفة االقتراض النسبية.ج
املصارف االستثمارية
.ح
ِّ
املصارف املركزية
.خ
ِّ

Lesson 4 - Equities
1. The Reasons for Issuing Shares
2. Initial Public Offerings (IPOs)
3. Potential Returns from Shares

 األسهم:الدرس الرابع
 أسباب إصدار األسهم.أ
ّ  عروض االكتتاب العام.ب
األو ّلية
ِّ
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ت .العوائد املحتملة ِّمن ُ
األسهم
ثُ .حقوق َتصويت حملة ُ
األسهم
املخاطر املرتبطة بام ِّتالك األسهم
ج.
ِّ
الدرس الخامس :السندات
أُ .م ّ
قدمة في السندات
صدري السندات
بُ .م ِّ
ت .خصائص السندات
ثُ .مصطلحات السندات
ج .مزايا وعيوب االستثمار في السندات
ح .وكاالت التصنيف االئتماني
خ .السندات أو األسهم؟

Outline
4. Shareholder Voting Rights
5. The Risks Involved in Owning Shares
Lesson 5 – Bonds
1. Introduction to Bonds
2. Bond Issuers
3. Features of Bonds
4. Bond Terminology
5. Advantages and Disadvantages of Investing
in Bonds
6. Credit Rating Agencies
?7. Bonds or Equities

الدرس السادس :املشتقات املالية
أ .العقود املستقبلية
ب .عقود الخيارات

Lesson 6 – Derivatives
6.1 Futures
6.2 Options

الدرس السابع :األسواق املالية
أ .وظيفة أسواق األوراق املالية
ب .طرح االكتتاب العام ّ
ُ
لألسهم
األولي
ّ
ؤشرات أسواق األوراق ّ
املالية
ت .م ِّ

Lesson 7 – Markets
1. The Function of a Stock Exchange
)2. Initial Public Offerings (IPOs
3. Stock Exchange Indices

َ
الدرس الثامن :مجاالت أخرى في قطاع الخدمات
ّ
املالية
أ .إدارة صناديق االستثمار
ب .صرف ُ
ّ
األجنبية
العمالت
تّ .
التأمين
ثّ .
التخطيط املالي

Lesson 8 – Other Areas of Financial Services
1. Fund Management 100
2. Foreign Exchange 102
3. Insurance 105
4. Financial Planning
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