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إعداد القوائم المالية
والتحليل والتخطيط المالي ®

مـقـدمـة :

القوائم المالّية: عبارة عن مجموعة من البيانات المالّية الخاصة بشركة ما، وتحتوي غالبًا 

على معلومات عن الدخل، والميزانّية العمومّية، واألرباح، والتدفقات النقدّية، وُتعّد هذه القوائم 

من األنشطة التي ُتطبقها كافة المؤسسات والشركات؛ وذلك من خالل االعتماد على استخدام 

ف القوائم المالّية بأّنها: تقارير ُتساهم بتوضيح الحالة المالّية للُمنشأة أثناء  مبادئ المحاسبة، وُتعرَّ

وقت ما، أو فترة ُمحددة من الزمن، ومن التعريفات األخرى للقوائم المالّية أّنها: بيانات ُتَنظم 

بناًء على إجراءات منطقّية، وتهدف إلى نقل معلومات عن أغلب المكونات المالّية للشركات 

األعمال، وقد ُتظهر معلومات عن لحظة معينة، أو قد ُتساهم بتوضيح مجموعة من العمليات 

المالّية خالل ُمّدة معينة.

هذا االمر يتطلب من مجلس معايير المحاسبة الدولية )IRSB( السعي وباستمرار إلصدار 

وتطوير معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية )IFRS( التي تركز على اعداد وعرض 

البيانات المالية وااليضاحات المرفقة بها وما يجب ان تتضمنه لخدمة مستخدميها. ان هذا 

المنطلق تنظم يوروماتيك  هذه الدورة وورشة العمل بتمكين المشاركين من اإلطالع على 

آخر المستجدات والتعديالت التي أدخلت على أساليب إعداد وعرض القوائم المالية، والتدريب 

على اعداد قوائم مالية تستوفي متطلبات معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير االبالغ المالي 

.IFRS الدولية

اهداف البرنامج التدريبي :

تعريف المشاركين بالمفاهيم واألسس التي يستند لها في إعداد القوائم المالية. �

اإلحاطة بالنظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية واالبالغ المالي الدولية  �

)IFRS( وأحدث التعديالت التي طرأت عليها

التعرف على كيفية إدماج الحسابات على ضوء النظام المحاسبي المالي �

التعرف على أهم ما تضمنته المعايير المحاسبية الصادرة سنة 2016 والمتعلقة بتجميع  �

)IFRS10 -IFRS11- IFRS12( الحسابات

ترسيخ المعرفة النظرية والتطبيقية لكيفية إعداد القوائم المالية المدمجة؛ �

الوقوف على واقع الممارسة المحاسبية في المؤسسات حول كيفية إعداد القوائم المالية  �

المدمجة ومدى إستعدادها للتكيف مع الممارسة المحاسبية الدولية

واإلفصاحات  � إصدارها  الواجب  المالية  القوائم  ومحتوى  بشكل  المشاركين  تعريف 

المطلوبة وفقًا لمعايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية.

تعريف المشاركين بأسس اعداد القوائم المالية للقطاعات المختلفة. �

وفق  � والمرحلية  والموحدة  السنوية  المالية  القوائم  اعداد  مهارات  المشاركين  اكساب 

متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

من يتعين عليه الحضور :

المدراء الماليين اللذين يرغبون في التعرف على االتجاهات الحديثة للمحاسبة �

رؤساء أقسام المحاسبة الذين يبحثون عن أفضل واحدث الممارسات المحاسبية وفق  �

المعايير المحاسبية الدولية

المراقبون الماليون والمحاسبون الذين يقومون بإعداد القوائم المالية لمنشآت أعمالهم  �

والمحاسبة عن عملياتها المختلفة

جميع العاملين باألقسام المحاسبية في الشركات والدوائر والوحدات الحكومية �

جميع العاملين الممهتمين بالتحليل المالي من محاسبين ومديرين ماليين ومدققين داخليين  �

وخارجيين

منهجية التدريب :

سنقوم بشرح االتجاهات المحاسبية الحديثة في اعداد القوائم المالية وفق اخر اصدارات المعايير 

المحاسبية الدولية سواء في ضوء تغيرات األسعار او اثار التغيرات في اسعار تحويل العمالت 

األجنبية كما سنتناول من خالل ورشة عمل كيفية اعداد القوائم المالية المرحلية أي على 

فترات قصيرة أقل من السنة ، باالضافة الى اعداد القوائم الماية الموحدة فضاًل عن المحاسبة 

عن االستثمارات في منشآت األعمال وكذلك المحاسبة عن االندماج بين الشركات واخيرًا 

األساليب الحديثة في التحليل المالي للقوائم المالية . كما تشمل الندوة ورش عمل يتم فيها تدريب 

المشاركين وتمكينهم من فهم ما تقدم ومن ثم يمكنهم من استخدامها في مجال عملهم

الكفاءات المستهدفة :

فهم دورة المحاسبة �

تصميم شجرة الحسابات �

عمل القيود التعديلية المحاسبية �

فهم وتحضير بيان الدخل �

فهم وتحضير الميزانية العمومية �

فهم وتحضير التدفق المالي �

فهم وتحضير ايضاحات البيانات المالية �

اإلعتمادات الدولية :

اعتماد الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين الدوليين ) NASBA ( : يوروماتيك للتدريب 

واالستشارات مسّجلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين)) NASBA كوكيل معتمد 

في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صالحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم 

المهني المستمر.
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إعداد القوائم المالية
والتحليل والتخطيط المالي ®

محتويات البرنامج:

الوحدة األولى :

القوائم المالية و اإلطار المفاهيمي إلعدادها

ماهية القوائم المالية �

تعريف القوائم المالية �

لمحة تاريخية حول القوائم المالية �

االطار المفاهيمي للقوائم المالية �

الخصائص النوعية للقوائم المالية �

الفروض التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية �

الوحدة الثانية :

أنواع القوائم المالية الموحدة |      

Consolidated Financial Statements

� ) Balance Sheet ( قائمة الميزانّية العمومّية او المركز المالي

� )Income Statement ( قائمة الدخل

� . )Cash Flows Statement ( قائمة التدفقات النقدّية

� )Owners Equity Statement ( قائمة حقوق الملكّية

� )Owners Equity Statement ( قائمة حقوق الملكّية

الوحدة الثالثة :

الممارسات والمعايير الحديثة  في اعداد القوائم المالية

قائمة المركز المالي: · المشاكل التي تواجه المحاسب عند إعداد قائمة المركز المالي ·  �

التسويات المحاسبية المرتبطة باألصول

قائمة الدخل )مفهومها – أهدافها – عناصرها(، طرق إعداد قائمة الدخل. �

قائمة التدفقات النقدية )مفهومها – أهدافها – عناصرها(، طرق إعداد قائمة التدفقات  �

النقدية

قائمة التغير في حقوق الملكية )المساهمين( : أهدافها – مكوناتها – طريقة و مشاكل  �

إعدادها

تطبيقات عملية �

الوحدة الرابعة:

القوائم والتقارير الختامية وأنواعها باالعتماد على معايير المحاسبة 
)IAS(الدولية

مراجعة المعيار الدولي رقم IAS # 1(1( عرض القوائم المالية �

قائمة المركز المالي �

قائمة الدخل )نتائج األعمال( �

قائمة التدفقات النقدية �

مواصفات تقارير المراجعة و التدقيق الداخلي �

دور نظم المعلومات و البيانات في إعداد التقارير �

كيفية عرض و تقديم تقرير المراجعة أو التدقيق �

مواصفات و أنواع التقرير النموذجي �

مراحل إعداد و كتابة التقارير المالية و دور األساليب الرياضية  و اإلحصائية و الرسوم  �

البيانية في محتويات التقرير

مراجعة المعيار الدولي رقم IAS # 34(34( التقارير المالية المرحلية �

نماذج إلعداد التقارير المالية المؤقتة و النهائية )إعداد التقارير المالية المرحلية(  �

حاالت عملية وتطبيقات واقعية �

الوحدة الخامسة :

 )IFRS( و معاييراإلبالغ المالي الدولية )IAS(معايير المحاسبة الدولية
المتعلقة بالتقارير المالية 

تبويب القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية و معاييراإلبالغ المالي الدولية �

IAS المعيار الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية �

IAS المعيار الدولي رقم )14( التقارير حول القطاعات �

IAS المعيار الدولي رقم )29( التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع �

IAS المعيار الدولي رقم )34( التقارير المالية المرحلية �

IFRS معيار إبالغ مالي رقم )1( تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية ألول مرة �

IFRS معيار إبالغ مالي رقم )5( األصول غير المتداولة المحتفظ فيها للبيع والعمليات  �

المتوقفة

IFRS معيار إبالغ مالي رقم )7( األدوات المالية: اإلفصاحات �

حاالت عملية وفرق عمل �

الوحدة السادسة :

ورشة عمل تطبيقية

�  FINANCIAL MODELING USING نمذجة القوائم المالية بأستخدام األكسيل 

EXCEL

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


