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 هـ23/7/1444التاريخ:                                                 التوقيع:                                              خديجه موسى فالته االسم:

 

 
 

:الصف الثانوية املرحلة: 2-1اإلدارة املالية  املادة: الثاني  األسبوعيف  عدد احلصص   5 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 م12/3/2023 هـ20/8/1444

 م16/3/2023 هـ24/8/1444إىل

 الفصل األول/ مدخل إلى األسواق املالية

 الدرس األول: األسواق

 أسواق األوراق املالية -1

 األنواع الرئيسة لألوراق املالية املتداولة -2

 صناع السوق  -3

 الثاني: آليات االستثمار في األوراق املاليةالدرس 

 آليات الوساطة املالية -4

 التداول في السوق املالية السعودية -5

 (2األسبوع )

 م19/3/2023هـ27/8/1444

 م23/3/2023  هـ1/9/1444إىل

 بشراء األوراق املالية الدرس الثالث/ العمليات الخاصة

 الشراء بالهامش -1

 األوراق املالية األخرى  –البيع على املكشوف  -2

 الدرس الرابع: مقاييس أسعار األوراق املالية

 مؤشر السوق  –انكماشات السوق  -3

 الدرس الخامس: األوراق املالية األجنبية

 السندات الدولية –إيصاالت اإليداع  -4

 املنافسة في أسواق األوراق املاليةالدرس السادس: 

 فرضية كفاءة السوق  -5

 (3األسبوع )

 م26/3/2023   هـ4/9/1444

 م30/3/2023  هـ8/9/1444إىل

 التداول الداخلي -1

 أسئلة وتمرينات -2

 االستثماريةاالستراتيجيات  – (3-2-1حاالت دراسية ) -3

 الفصل الثاني/ تكلفة الفرصة البديلة والقيمة الزمنية للنقود

 الدرس األول: تكلفة الفرصة البديلة

 الفرصة البديلة املاليةتكلفة  –تكلفة الفرصة البديلة الشخصية  -4

 اب العائدطرق حس -5

 (4األسبوع )

 م2/4/2023  هـ11/9/1444

 م6/4/2023   هـ15/9/1444إىل

 القيمة املستقبلية ملبلغ واحد -1

 القيمة املستقبلية لسلسة من املبالغ )األقساط السنوية( -2

 القيمة الحالية ملبلغ واحد -3

 القيمة الحالية لسلسة من املبالغ )األقساط السنوية( -4

 لحاالت األخرى للقيمة الزمنية للنقودالدرس الثاني: ا

 –غير السنوية التراكمات  –الزمنية التي تقل عن العام الفترات  –املبالغ غير املتساوية  -5

 مدفوعات القرضحسابات 

 (5األسبوع )

 م9/4/2023   هـ18/9/1444

 والتمرينات األسئلة -1

 (2-1الت دراسية )حا -2

 هـ1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 
 هـ23/7/1444التاريخ:                                                 التوقيع:                                              خديجه موسى فالته االسم:

:الصف الثانوية املرحلة: 2-1اإلدارة املالية  املادة: الثاني  األسبوعيف  عدد احلصص   5 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 حالة دراسية: اختيار مشروع رأسمالي -3 م13/4/2023 هـ22/9/1444إىل

 لفصل الثالث/ املخاطر وطرق قياسهاا 

 الدرس األول: املخاطر

 أنواع املخاطر -4

 مخاطر العمل القابلة للتحكم  - مخاطر العمل غير القابلة للتحكم  -5

 (6األسبوع )

 م26/4/2023 هـ6/10/1444

 م27/4/2023 هـ7/10/1444إىل 

 الدرس الثاني: العائد على االستثمار 

 العائد على االستثمار -1

 الدرس الثالث: مصادر املخاطر 

 مصادر املخاطر -2

 لدرس الرابع: قياس املخاطرا 

 قياس املخاطر باستخدام االنحراف املعياري  -3

 معامل "بيتا"  -4

 الرأسمالية والعائد املطلوب من االستثمار األصول نموذج تسعير   -5

 (7األسبوع )

 م30/4/2023هـ10/10/1444

 م4/5/2023  هـ14/10/1444إىل 

 لدرس الخامس: استراتيجيات إدارة املخاطرا 

 تخطيط برنامج إدارة املخاطر -1

 عملية إدارة املخاطر  -2

 طرق إدارة املخاطر  -3

 تنويع املخاطر  -4

 والتمرينات األسئلة  -5

 (8األسبوع )

 م7/5/2023  هـ17/10/1444

 م11/5/2023هـ21/10/1444إىل

 (3-2-1حاالت دراسية )  -1

 حالة دراسية: االستشارات االستثمارية -2

 والسندات األسهملفصل الرابع/ ا 

 الدرس األول: مصادر التمويل

 االسهم -3

 العادية األسهمالثاني: الدرس  

 العادية األسهم -4

 الدرس الثالث: سياسة توزيع األرباح 

 سياسة توزيعات االرباح -5

 (9األسبوع )

 

 م14/5/2023هـ24/10/1444

 م18/5/2023هـ28/10/1444إىل

 التوزيعات النقدية  -1

 التوزيعات السهمية  -2

 تجزئة األسهم  -3

 إعادة شراء األسهم  -4

 املمتازة األسهملدرس الرابع: ا 

 املمتازة األسهمتحليل  -5
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:الصف الثانوية املرحلة: 2-1اإلدارة املالية  املادة: الثاني  األسبوعيف  عدد احلصص   5 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (10األسبوع )

 

 م21/5/2023  هـ1/11/1444

 م25/5/2023  هـ5/11/1444إىل

 الدرس الخامس: السندات 

 خصائص أدوات الدين -1

 أنواع سندات الشركات  -2

 س السادس: السداد املبكر للدينلدر ا 

 استدعاء الدين  -3

 املالية الحكومية األوراق  -4

 الدين القومي  -5

 (11األسبوع )

 م28/5/2023  هـ8/11/1444

 م1/6/2023  هـ12/11/1444إىل

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 

 

 ألسئلة والتمريناتا  -1

 (3-2-1دراسية )حاالت   -2

 حالة دراسية )مصادر التمويل( -3

 (12األسبوع )

 

 م4/6/2023  هـ15/11/1444

 م8/6/2023  هـ19/11/1444إىل

 لفصل الخامس/ تكلفة رأس املالا 

 الدرس األول: تكلفة رأس املال

 تكلفة الدين -1

 تكلفة األسهم املمتازة   -2

 تكلفة األسهم العادية   -3

   تكلفة األسهم العادية  -4

 لدرس الثاني: املتوسط املرجح لتكلفة رأس املالا

 املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال -5

 (13األسبوع )

 م11/6/2023هـ22/11/1444

 م15/6/2023هـ26/11/1444إىل

 األمثلرس الثالث: هيكل رأس املال الد 

 األمثلهيكل رأس املال  -1

 هيكل رأس املال األمثل -2

 في مجال هيكل رأس املال األخرى لدرس الرابع: املسائل ا

 والتمرينات األسئلة -املسائل األخرى في مجال هيكل رأس املال  -3

 (3-2-1االت دراسية )ح -4

 الة دراسية: تكلفة رأس املال لنشاطات الشركة العاملية املوسعةح -5

 (14األسبوع )

 م18/6/2023هـ29/11/1444

 م22/6/2023  هـ4/12/1444إىل

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث

 


