جامعة الملك عبد العزيز
كلية األعمال برابغ

اسم المقرر

أستاذ المادة

اسم المادة  :أساسيات
اإلدارة المالية

د.محمود الزيود

رمز المقرر
FINA 252

بريد الكتروني:

عدد الوحدات

amman2121@yahoo.com
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تعليم عن بعد
المتطلبات السابقة

أهداف المادة

اسم الكتاب
المؤلف
المرجع
المساعد

NA

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لإلدارة المالية والدور
الهام الذي تقوم به في حياة المجتمعات وذلك من خالل التعرض لبعض
المواضيع ذات العالقة.
المرجع األساسي
اإلدارة المالية ( االستثمار و التمويل  ،التحليل المالي  ،األسواق المالية
الدولية)
األستاذ الدكتور محمد سعيد عبد الهادي
اإلدارة المالية النظرية والتطبيق .الطبعة الثالثة 2009
 -1د .عدنان تايه النعيمي  -3د .سعدون مهدي ساقي
 -2د .أسامه عزمي سالم  -4د .شقيري نوري موسى
محتويات المقرر الدراسي

الفصل

محتويات الفصل
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الفصل األول
اإلدارة المالية

-

مقدمة في اإلدارة المالية
ماهية اإلدارة المالية
الوظيفة المالية وعالقتها بوظائف اإلدارة
أهداف اإلدارة المالية

الفصل الثاني
اإلدارة المالية
والتخطيط
المالي
للمشروع

-

مقدمة في التخطيط المالي
اإلطار الفكري للتخطيط المالي
الميزانيات التقديرية أساس التخطيط المالي
التخطيط للسيولة
التخطيط للربحية
تخطيط اإلنفاق االستثماري
تخطيط الهيكل المالي ( التخطيط التمويلي )

الفصل الثالث
القيمة الزمنية
للنقود

-

تعريف القيمة الزمنية للنقود و عالقتها بأهداف اإلدارة المالية
مبررات استخدام القيمة الزمنية للنقود
العوائد والفوائد المركبة
القيمة المستقبلية لمجموعة من الودائع
القيمة الحالية وطريقة الخصم
استعماالت الفوائد المركبة و القيمة الحالية
تمارين عامة
قائمة الدخل
قائمة المركز المالي
واقع القوائم المالية و أثرة على التحليل المالي

الفصل
الخامس
التحليل المالي

-

مفهوم التحليل المالي و دوره لدى اإلدارة المالية
أهداف التحليل المالي و استخداماته
الجهات المستفيدة من التحليل المالي
أدوات التحليل المالي
خطوات التحليل المالي
المعلومات الضرورية للتحليل المالي
تحليل المنشأة التجارية والصناعية ماليا
المعايير وتقييم الشركة ماليا
التنبؤ والتخطيط المالي
التنبؤ بالمبيعات
التنبؤ باألرباح والتخطيط لها
التنبؤ بمدى حاجة المنشأة لألموال
تمارين عامة

الفصل الرابع
القوائم المالية

الفصل
السادس
تحليل القوائم
المالية
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الفصل
التاسع
االستثمار في
األوراق
المالية

-

األوراق المالية وسائل التمويل طويلة األجل
األسهم العادية
السندات
األسهم الممتازة
األوراق المالية القابلة للتحويل

الفصول المحذوفة من المرجع األساسي
الفصل السابع

التحليل بالمؤشرات ( النسب ) المالية

الفصل الثامن

االستثمارات في األصول المادية

الفصل العاشر

تخطيط االستثمارات في األوراق المالية

الفصل الحادي
عشر

تقييم االستثمار

الفصل الثاني
عشر

إدارة وتخطيط المخزون السلعي

طريقة التقييم:
من خالل نظام إدارة التعلم االلكتروني والفصول االفتراضية
 خالل الفصل  30درجة اعمال فصلية
 االمتحان النھائية  70درجة
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