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 Module Description      وصف المقرر :

تهدف هذه المادة إلى تزويد الطالب بفكرة شاملة 
عن النقود والبنوك واألسواق المالية بجانبيها 
النظري والعملي ودراسة الجوانب النقدية 
والمصرفية للنشاط االقتصادي الكلي وإبراز الدور 
الذي تضطلع به النقود والمؤسسات النقدية في 
االقتصاد المعاصر وتأهيل الطالب بالسياسات 
النقدية الالزمة لمعالجة المشاكل االقتصادية الناشئة 
عن الركود والبطالة والتضخم وغيرها مع 
االستعانة بأمثلة ودراسة حاالت مستقاة من النظام 

 النقدي والمصرفي في المملكة.

This Course aims to provide students with 
a comprehensive idea about money and 
banking and financial markets on both 
sides theoretical , and practical, and 
studying the monetary and  banking 
aspects of macro-economics activity, and 
to highlight the role played by money and 
monetary institutions in the modern 
economy, and to give the student the 
monetary policies required to deal with  
unemployment, inflation and other 
economic problems with the use of 
examples and case studies of monetary 
and banking system in Saudi Arabia. 

 
 

 Module Aims     أهداف المقرر :

إعطاء الطالب فكرة شاملة عن النقود  1
والبنوك واألسواق المالية بجانبيها 

 النظري والعملي

Give the student a comprehensive idea about 
money and banking and financial markets on 
both theoretical and practical sides 

استكمال دراسة االقتصاد الكلي من  2
لفهم الخاص بالدور خالل تعميق ا

 االقتصادي للنقود

Complete the study of macro-economic through 
understanding the role of money in economic 

إلمام الطالب بالدور الخاص  3
بمؤسسات وأسواق المال في النمو 

 االقتصادي

Familiarity student with the role of institution’s 
and capital markets in economic growth 

 
 
 

 



 
 Learning                                                       مخرجات التعليم:                                          

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                            
 

1 
يم المختلفة في مجال النقود والبنوك المفاه

 واألسواق المالية
Different Concepts in money , banking and 
financial markets 

2 
أن يعرف الطالب خصائص كل مجال من 

 مجاالت النقود والبنوك واألسواق المالية
The student knows the properties of each 
area of money , banking and financial 
markets 

3 
القدرة علي إدراك بعض التطبيقات العملية في 

 مجال النقود والبنوك
The ability to realize some practical 
applications in the field of money and 
banking 

4 
القدرة على الربط بين المادة النظرية والواقع 

 العملي والتطبيقي
The ability to link between theoretical and 
practical reality applied 

 تها باللغة المعتمدة في التدريس(محتوى المقرر )يتم تعبئ              

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 
 3 1 التطور التاريخي للنقود تعريف النقود

 3 1 أنواع النقود -ودوسمات النق -وظائف النقود خصائص

 3 1 (الطلب على النقود )النظريات النقدية

 3 1 النظم النقدية

 3 1 + اختبار اول االئتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 3 1 النظام المالي واألسواق المالية )أدوات سوق النقد وسوق رأس المال(

 3 1 الفائدة ومعدل الفائدة )سعر الفائدة(

 3 1 البنوك التجارية

 3 1 خلق النقود واالئتمان

 3 1 البنك المركزي والسياسة النقدية

 3 1 البنوك االسالمية+ اختبار ثاني



 3 1 البنوك المختصة

 3 1 النموذج الكينزي لتحديد التوازن

 3 1 التوازن وفاعلية السياستين المالية والنقدية

 3 1 مراجعة
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