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المقدمة :

برنامج الماجستير المهني المصغر األقوى والفريد من نوعه ، المقدم الى المدراء والتنفيذيين و لكل شخص يبحث عن التميز والتطوير المستمر أو يشرع في بدء حياة جديدة 

وبأسلوب أكثر فاعلية وتأثير في عالم البقاء فيه لألقوى علما وإمكانات ومهارات وخبرات، وسط تغيرات متسارعة ومنافسة مفتوحة الكل ينافس الكل، ومن خالل سعينا لتقديم كل 

ما هو جديد وغير تقليدي نقدم لكم برنامج الماجستير المهني المصغر، ،بصورة مبتكرة وذات كفاءة علمية وعملية والذي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين عليه وترقية معارفهم 

وخبراتهم ,وذلك في مجال اإلدارة المالية والمحاسبية.

برنامج الماجستير المصغر في المحاسبة المالية ،موّجه الى األشخاص المهنيين الذين يتركز عملهم حول التعامل بالقضايا واألمور المالية والراغبين الى تحسين مستوى عملهم 

في المالية والتمويل, و يهدف هذا البرنامج الى تطوير كفايات المشاركين في االدارة المالية، وفهم المهمات االستراتيجية، واضافة قيمة الى المؤسسة العاملين فيها, و كذلك فإنه 

يهدف الى تدريب المهنيين والمديرين من طيف واسع من الصناعات والشركات حيث إنه يساعد المشاركين على اكتساب معارف جديدة، وأفكار وخبرات من خالل التفاعل في 

ورش العمل الملحقة بالبرنامج .

هذه النوعية من البرامج هي برامج تدريبية مهنية بحتة معروفة عالميا بهذا االسم وال عالقة لها بالماجستير األكاديمي الجامعي .

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية 
مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية . �
أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية . �
العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية . �
الهيئات االستشارية المعاونة للجنة معايير المحاسبة الدولية . �
كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية . �
قائمة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة والمعدلة حديثا . �
أسس تبويب معايير المحاسبة الدولية . �
التغيرات والتعديالت في المعايير لمواجهة األزمات المالية .        �
تطبيقات معايير المحاسبة الدولية .  �
أمثلة وحاالت عملية شاملة. �

الوحدة الثانية:

اعداد القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة الدولية
ماهية القوائم المالية . �
كيفية اعداد القوائم المالية . �
معايير المحاسبية الدولية التي تحكم اعداد القوائم المالية . �
الفروض والسياسات التي تحكم اعداد القوائم المالية . �
أساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية. �
عرض للقوائم المالية لبعض الشركات المنشورة  في الصحف �

الوحدة الثالثة :

اعداد قائمة التدفقات النقدية
اهداف قائمة التدفقات النقدية. �
تصنيف التدفقات النقدية. �
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. �
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية. �
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية. �
شكل ومحتوى قائمة التدفقات النقدية. �
خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية. �
طرق اإلفصاح عن التدفقات النقدية. �

الوحدة الرابعة :

اإلطار المتقدم لقياس األداء المالي والمحاسبي.
التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي. �
أهمية ومجاالت التحليل المالي. �
أساليب التحليل المالي. �
تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي . �

التحليل األفقي وتحليل االتجاه العام.	 
التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك.	 
أمثلة وحاالت عملية متنوعة .  �

أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية.	 
التحليل المالي للبيانات بالميزانيات  �
حاالت عملية متنوعة. �
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الوحدة الخامسة :

التحليل المالي ألغراض التنبؤ باألداء المالي المستقبلي.
أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ باإلفالس. �
تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار. �
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس. �
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي.  �
نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ باألداء المالي للمنشآت . �
حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالي المستقبلي. �

الوحدة السادسة :

قياس ورقابة االداء المالي باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل 
  Benchmarking

�   Benchmarking  فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
� Benchmarking  أهمية أسلوب 
تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة �
حاالت تطبيقية متنوعة �

الوحدة السابعة :

دور الموازنات في قياس االداء المالي .
 تعريف الموازنة وأهدافها �
استخدامات الموازنات  �
انواع الموازنات �
مبادىء اعداد الموازنة �
االعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة  �
دور التنبؤ في اعداد الموازنة  �
مراحل اعداد الموازنة  �
الموازنة كأداة للتخطيط �
الموانة كأداة الرقابة وتقييم األداء المالي �

الوحدة الثامنة :

استراتيجيات ونماذج التخطيط المالي  
أهمية التخطيط . �
أنواع التخطيط. �
عالقة التخطيط باستراتيجية الشركة. �
مفهوم وعناصر التخطيط االستراتيجي. �
مراحل التخطيط المالى االستراتيجي. �
الربط بين التخطيط  والموازنة. �
أساليب ونماذج التنبوء المالي. �
دور الموازنة في تنفيذ التخطيط المالية. �

الوحدة التاسعة :

)B.S.C( بطاقة األداء المتوازن كمدخل لقياس األداء االستراتيجي
ماهية بطاقة األداء المتوازن �
المحاور المتوازنة لألداء �
المحور المالي �
محور العمالء �
محور التعلم والنمو �
محور العمليات الداخلية �
مراحل بناء البطاقة �
مراحل قياس األداء االستراتيجي للمؤسسات �
حاالت عملية ونماذج تطبيقية �

الوحدة العاشرة :

إدارة وتقييم األصول
متغيرات اتخاذ قرارات شراء األصول �
جوانب إدارة األصول والمحافظة عليها �
أسس وطرق تقييم األصول �
النماذج والمعايير العالمية لتقييم األصول �
اتخاذ قرارات إهالك وإحالل واستبعاد األصول �
طرق استبدال األصول والتخلص منها �
إدارة وتقييم األصول وفق المعايير الدولية �
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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

109 Mount Pleasant
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 :........................)المحاسبة المالية المتقدمة - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


