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:الصف الثانوية املرحلة:  
إدارة 

 أعمال
 املادة:

إدارة مالية 

1-1  
األسبوعيف  عدد احلصص  4 

 احملتوىات موضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 مقدمة في أساسيات المالية -تمهيد 
 (تاالستثمارا -أقسام المالية )المؤسسات المالية 

 مويل األعمال التجارية(تأقسام المالية )
 المفاهيم المالية )مصادر التمويل(

 
 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 المفاهيم المالية )العائد و المخاطرة(
 تقويم األصول( -المفاهيم المالية )الرفع المالي 

 المالية وتخصصات إدارة االعمال االخرى
 ملخص ومراجعة الفصل األول

 
 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            

 دور المال –األسواق المالية 2-1   

 دور معدالت العائد /تحويل المدخرات –األسواق المالية 2-1 

 الوسطاء الماليينالبنوك االستثمارية ، التحويل غير المباشر عبر  -الوسطاء الماليون  2-2 

 

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 ،وسطاء ماليون اخرون التجارية البنوك- الوسطاء الماليون 2-2

 افس على األموالوق المال ، التنالمالية و أدوات سصناديق االستثمار المشترك في األسواق  -الوسطاء الماليون  2-2

 تنظيم المؤسسات المالية ) االحتياطي ( 2-3 

 المفاهيم المالية )مصادر التمويل(

 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 ملخص ومراجعة الفصل الثاني

 العامةالمبادئ المحاسبية  3-1 

 الميزانية العمومية  3-2

 حقوق المساهمين( –اإللتزامات  –الميزانية العمومية ) األصول   3-2

 

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

 قائمة الدخل 3-3 

 قائمة التدفقات النقدية  3-4

 التحليل الرأسي / التحليل األفق(تحليل القوائم المالية )  3-5 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023
 تحليل القوائم المالية )تحليل نسب القوائم المالية(  3-5

 

 (7األسبوع )

 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إىل

  - هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            

 يه توزيعفال يدرج االثنني:                            

 قيمة النسب كأداة للتحليل( -تحليل القوائم المالية )تحليل السالسل الزمنية و التحليل المقطعي  3-5 

 نسب السيولة ) النسبة المتداولة (  3-6

 

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 نسب السيولة )النسبة السريعة( 3-6 

 نسب النشاط / معدل دوران المخزون  3-7

 نسب النشاط / معدل دوران الذمم المدينة 3-7 

 نسب النشاط / معدل دوران األصول الثابته و معدل دوران إجمالي األصول  3-7

 

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 نسب الربحية / هامش الربح اإلجمالي 3-8 

 نسب الربحية / العائد على إجمالي األصول 3-8 

 نسب المديونية / نسبة الدين الى القيمة الصافية 3-9 

 نسب المديونية / نسبة الدين  3-9

 

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 نسب التغطية  3-10

 قصور البيانات المحاسبية  3-11

 56األسئلة 

 التمرينات + المصطلحات الرئيسة

 

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 

 قصور البيانات المحاسبية 3-11 

 56األسئلة 

 التمرينات

 المصطلحات الرئيسة

 

 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 1إثراء 
 2إثراء 
 3إثراء 

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13)األسبوع 

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 

 

 االختبارات النهائية

 

 


