مختصر توصيف المقرر

Module Title:
Module ID:
Prerequisite:
Level:
Credit Hours:

األسواق المالية و إدارة المحافظ
FIN 321
FIN 210
7
3
Financial Markets & Institutions
FIN 321
FIN 210
7
3

Module Description
This course aims to indentify the primary
principles of financial markets, such as the
definition of capital market characteristics, and
types of securities,brokers, dealers, institutions
and financial companies operating in this
market. It also looks at,the speculation
mechanism,efficient capital markets, indicators
used in this markets,and adjust the
manipulation mechanism. Study how to invest
in securities, through study of these securities
types, and its historical and future return and
risks measurement. And then study the types
of portfolios, and how to choose the optimal
portfolio, through a range of models, study the
capital asset pricing model, Alarepettraj model,
margin and short selling system.

Module Aims

:اسم المقرر
:رقم المقرر
:اسم ورقم المتطلب السابق
:مستوى المقرر
:الساعات المعتمدة

: وصف المقرر

يهدف هذا المقرر للتعرف على المبادئ االولية لألسواق
 مثل تعريف خصائص سوق المال وانواع االوراق،المالية
 المؤسسات،  المتعاملين، السماسرة،المتداولة فيه
كما ويبحث.والشركات المالية التى تعمل فى هذه السوق
 والمؤشرات، كفاءة االسواق المالية، فى آلية المضاربة
 وآلية ضبط عمليات الغش، المستخدمة فى هذه االسواق
،  ودراسة كيفية االستثمار فى االوراق المالية.والتالعب
 وقياس عوائدها، من خالل دراسة انواع هذه االوراق
 ومن ثم دراسة انواع.ومخاطرها التاريخية والمستقبلية
 من خالل، وكيفية اختيار المحفظة المثلى، المحافظ
 ودراسة نموذج تسعير االصول.مجموعة من النماذج
 ونظام الهامش والبيع على، ونموذج االبتراج،الرأسمالية
المكشوف

: أهداف المقرر

Providing student with the concept and
types of financial markets and institutions
and their functions.
Providing student with the key role in
facilitating the transfer of funds between
investors and investment projects.
Providing student with the interest rate and
inflation.
Saudi Arabian Monetary Agency
objectives and its applications of monetary
policies.
Providing student with the financial
institutions (commercial banks - insurance
companies - investment companies pension)
Providing student with the financial
institutions (stock markets - the capital
markets - primary markets - secondarymarket, currencies and derivatives
markets(.

تزويد الطالب بمفهوم وأنواع األسواق والمؤسسات
.المالية ووظائفها

1

تزويد الطالب بالدور الرئيسي لألسواق والمؤسسات
المالية في تسهيل نقل األموال بين المستثمرين
.والمشروعات االستثمارية

2

تزويد الطالب بأسعار الفائدة والتضخم

3

)تزويد الطالب بأهداف مؤسسة النقد (البنك المركزي
.والسياسات النقدية التي تطبقها

4

– تزويد الطالب بالمؤسسات المالية (البنوك التجارية
شركات التامين – شركات االستثمار – معاشات
)التقاعد

5

– تزويد الطالب بالمؤسسات المالية ( أسواق األسهم
أسواق رأس المال – األسواق األولية – األسواق
أسواق العمالت والمشتقات-الثانوية

6

Learning Outcomes
:مخرجات التعليم
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
perform good research and present
findings effectively
The ability to differentiate between
primary market and secondary market
how to deal in..
The ability to differentiate between the
Money markets and capital markets and
their objectives and how to deal in..
The stock exchange markets, the
efficiency of capital market and the
causes of differentiation of financial
institutions.

اعداد البحوث بكفاءة وعرض النتائج بفعالية
1
القدرة علي التمييز بين السوق المالية األولية والسوق المالية
الثانوية

2

معرفة أسواق النقود و أسواق رأس المال و أهدافها وكيفية
.التعامل فيها

3

أسواق البورصة المالية وكفاءة أسواق رأس المال وأسباب
تنوع المؤسسات المالية

4

The types of financial instruments and
exchange rules in exchange markets.

.أنواع األدوات المالية وقواعد التبادل في األسواق المالية

5

Acquainting the dealing skills in
financial markets, analyzing Saudi stock
exchange market and comparing it with
exchange markets in an other
countries.

اكتساب مهارات التعامل في األسواق المالية وتحليل واقع
سوق األسهم السعودي مقارنته أسواق األسهم في الدول
األخرى

6

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
هيكل القطاع المالي
مفهوم السوق المالي
أنواع األسواق المالية
سوق النقد،سوق رأس المال
ادارة المحافظ
تطبيقات عملية في ادارة المحافظ
أدوات سوق النقد
أدوات سوق رأس المال
المؤسسات المالية الوسيطة
التعامل في األسواق المالية،
تطور سوق األسهم السعودي
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
مراجعة

عدد األسابيع
)(Weeks
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الكتاب المقرر والمراجع المساندة( :يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس)
اسم الكتاب المقرر
Textbook title
اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع ()1
)Reference (1
اسم المؤلف
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع ()2
)Reference (1
اسم المؤلف
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year

النقود والبنوك واألسواق المالية
يوسف الزامل و آخرون
جمعية السعودية للمحاسبة
2001
األسواق المالية
زياد رمضان و مروان شموط
الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات  ,اإلمارات
2008م
النقود والمصارف واألسواق المالية
أ.د.عبد المنعم السيد علي  /د.نزار العيسى
دار الحامد
2004

ساعات
التدريس
)(Hours
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

