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مقدمة :

الوقت  في  الصحيحة  المالية  المعلومات  توّفر  على  الفّعالة  القرارات  اتخاذ  يعتمد 

على  المعلومات  هذه  تساعد  والحكومية،  الخاصة  المؤسسات  من  كل  ففي  المناسب. 

تحويل القرارات من روتينية إلى فّعالة. في هذه الدورة سوف يتعلم المشاركين العديد 

من المهارات مثل التعرف على المصطلحات المالية و تحليل ودراسة الوضع المالي 

للشركات ودراسة الميزانية واستخدام المعلومات المالية إلدارة العمليات في الشركات 

والكثير من المهارات األخرى.

اهداف البرنامج :

w .تعلم وظائف اإلدارة المالية ودورها في إدارة األعمال

w .التواصل بفعالية مع المختصين الماليين باستخدام اللغة المالية الشائعة

w  البيانات المالية الرئيسية مثل الميزانية العمومية والدخل والتدفقات النقدية دراسة 
والتغيرات في حقوق الملكية.

w .تحليل ودراسة الوضع المالي للشركات أو األقسام

w  والربح األعمال  مع حجم  التكلفة  وتحليل عالقة  الموازنات  أساليب وضع  تطبيق 
لتعزيز صناعة القرار.

w استخدام المعلومات المالية إلدارة وتقييم عمليات الشركة أو القسم

الوحدة األولى :
w مفهوم اإلدارة المالية
w المحاسبة مقابل المالية: القواعد والمسؤوليات
w :القرارات الرئيسية في اإلدارة المالية
w قرارات تمويلية
w البيانات المالية الرئيسية
w فهم الدورة المحاسبية
w الحسابات الرئيسية الستة للبيانات المالية
w دورة البيانات المالية
w بيان الدخل
w التغيرات في حقوق الملكية

الوحدة الثانية :
w الميزانية العمومية
w بيان التدفقات النقدية وقواعدها
w التقارير السنوية ورأي المدققين واإلفصاحات المالية
w ربط قرارات اإلدارة المالية الثالثة بالبيانات المالية
w تحليل البيانات المالية 
w تقييم الوضع المالي لألعمال
w تحليل االتجاهات، التحليل الرأسي والتحليل األفقي
w نسب بيان الدخل
w نسب الميزانية العمومية

الوحدة الثالثة :
w  تحليل التقارير السنوية
w المقاييس المختلفة للربحية
w قراءة وتحليل األرقام
w رأس المال العامل وقرارالتمويل 
w ما أهمية إدارة رأس المال العامل؟
w تصنيف األصول المتداولة
w مقارنة اإلستراتيجيات المختلفة في إدارة رأس المال العامل
w مصادر التمويل قصير األمد
w الربحية والسيولة

الوحدة الرابعة :
w طرق وعملية وضع الموازنة
w أهمية الموازنات
w الطرق الرئيسية لوضع الموازنة
w عملية وضع الموازنة
w مراقبة التكاليف في الموازنة
w المشاريع الرأسمالية
w القيمة الزمنية للنقود

الوحدة الخامسة :
w القرار المتعلق بالميزانية الرأسمالية
w أساليب تقييم المشاريع الرأسمالية
w صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
w تحليل نقطة التعادل واتخاذ القرار 
w دراسة تحليل نقطة التعادل
w سلوك التكلفة الثابتة والمتغيرة
w اتخاذ القرار باستخدام أسلوب هامش المساهمة



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:

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

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

w 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

)فهم وتحليل البيانات والتقارير المالية ®( 
التــاريــخ :........................

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.


