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مقدمة :

هذه الدورة التدريبية في المهارات المالية الالزمة للقيادين الماليين تهدف الى تنمية وتطوير القدرات والمهارات القيادية واإلشراقية للمتدربين من خالل إمدادهم باألسس والمبادئ 

واألساليب العلمية الحديثة  للقيادة واإلشراف اإلداري والمالي بما يكفل تطوير وترشيد التطبيق اإلداري وصقل مهاراتهم القيادية لتولي مناصب إدارية أعلى.  من خالل اثراء 

معارفهم ودعم مهارتهم التطبيقية بما يمكنهم من تقديم األداء األفضل وتحقيق التنمية المتوقعة للمهارات المالية القيادية واإلشراقية وتطوير السياسات واإلجراءات بما يعزز األداء 

المالي ويضمن تسيير العمل بكفاءة وفعالية مع تزويد المشاركين بالمهارات اإلدارية والفنية والسلوكية .

وستتناول الدورة محاور مختلفة منها أهمية توضيح دور اإلدارة المالية في إدارة األعمال وإعداد الموازنة التشغيلية وربطها باألهداف االستراتيجية للمؤسسة وتطبيق تقنيات 

الموازنة الرأسمالية وتحليل التكلفة والحجم والربح لتعزيز عملية اتخاذ القرارات.  باإلضافة الى تحويل المفاهيم المالية والمحاسبية إلى أدوات اتخاذ القرار من خالل تحديد البيانات 

المالية الرئيسية األربعة: الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية والتغييرات في حقوق الملكية باإلضافة الى مصطلحات مالية رئيسية مثل الربح وهامش الربح وتحليل 

الوضع المالي واستخدام المعلومات المالية لإلدارة والتقييم مع تطبيق أساسيات اإلدارة المالية لتحسين إدارة الميزانية وتقييم األداء المالي.

أهداف البرنامج:

w تزويد المشاركين بمفهوم وأساليب التخطيط المالى وخطوات إعداد الخطط المالية االستراتيجية ، واألساليب واألدوات الحديثة العداد الخطط االستراتيجية

w تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية والتشغيلية فى ضوء الخطط االستراتيجية

w اكساب المشاركين مهارة قياس ورقابة و تقييم االداء المالى من خالل استخدام الموازنات التخطيطية

w تطبيق استخدام االساليب الحديثة فى مجال التخطيط والرقابة وتقويم االداء مثل القياس المقارن وبطاقة االداء المتوازن

w تعريف المشاركين بالمظاهر المختلفة لألخطاء المحاسبية والغش واألعمال غير القانونية  فى الحسابات المالية

w اكساب المشاركين مهارة تحديد المخالفات المالية وأنواعها وكيفية استخدام أساليب وإجراءات معينة لكشف األنواع المختلفة من المخالفات

w اكساب المشاركين المهارات الالزمة لوضع السياسات واإلجراءات المستخدمة فى تحجيم مخاطر االحتيال المالى ودور الرقابة الداخلية فى التغلب عليها
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الوحدة االولى :

مهارات اعداد الخطط والموازنات المالية االستراتيجية

w تحديد االهداف المالية المخططة
w طبيعة التخطيط االستراتيجى
w العوامل المؤثرة فى التخطيط االستراتيجى
w  خطوات  التخطيط االستراتيجى
w النموذج العام إلعداد الخطط االستراتيجية
w أساليب تصميم وإعداد الخطط المالية االستراتيجية
w أسلوب تحليل تقاط القوة والضعف
w التخطيط المالى االستراتيجى واإلدارة االستراتيجية
w دور الموازنة فى تنفيذ الخطة المالية االستراتيجية
w الموازنة كأداة للتخطيط وتحقيق االهداف
w الموانة كأداة الرقابة المحاسبية وتقييم األداء المالى

الوحدة الثانية :

استراتيجيات االدارة المالية الحديثة

w الوظائف الحديثة لإلدارة المالية
w األدوات الحديثة للحصول على األموال
w أوجه استخدام واستثمار األموال
w إدارة النقدية والسيولة
w إدارة المخزون
w إدارة ديون العمالء
w إدارة الديون قصيرة األجل

الوحدة الثالثة :

اإلطار المتقدم لقياس وتقييم األداء المالي والمحاسبي

w التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
w أهمية ومجاالت التحليل المالى
w أساليب التحليل المالى
w تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام «
التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك «
w أمثلة وحاالت عملية متنوعة
w أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
w التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية
w حاالت عملية متنوعة

الوحدة الرابعة :

 Benchmarking رقابة االداء المالى باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل
)B.S.C(وبطاقة األداء المتوازن

w Benchmarking  فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
w Benchmarking  أهمية أسلوب
w تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
w تصميم بطاقة األداء المتوازن
w تحقيق األهداف المالية االستراتيجية
w المحاور المتوازنة لألداء
w مراحل قياس األداء االستراتيجي للمؤسسات
w تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
w والية تحديدها  )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية
w فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات
w مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI( اعتبار ال
w استخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات

الوحدة الخامسة :

استراتيجيات تحقيق االشراف على العمليات المالية لمنع واكتشاف االخطاء 
والغش

w  طبيعة وصور المخالفات المالية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية
w مهارات الفحص التحليلى فى كشف األخطاء والغش المالى
w تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية ، االيرادات والمصروفات
w اسس اإلشراف المالى
w .عالقة النظام المالى باإلشراف المالى
w ) االشراف المالى على العمليات النقدية )مصروفات وإيرادات
w االشراف المالى على المخازن والمخزون
w االشراف المالى على عمليات الشراء والعقود
w االشراف المالى على المستندات والسجالت والدفاتر
w االشراف المالى على االفراد

الوحدة السادسة :

استراتيجيات تحقيق الرقابة على العمليات المالية

w معايير فحص و تقييم فعالية الرقابة الداخلية
w ) الرقابة الداخلية على العمليات النقدية )مصروفات وإيرادات
w الرقابة الداخلية على المخازن والمخزون
w الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والعقود
w معايير إعداد وتصميم التقارير الرقابية المالية
w  الشكلية الناحية  )من  فعال  رقابى  تقرير  إلعداد  مراعاتها  الواجب  الشروط 

والموضوعية(
w استخدام األدوات الحديثة فى اعداد التقارير الرقابية
w معايير جودة التقارير الرقابية المالية



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

التــاريــخ :........................)الكفاءة واالحترافية في اإلدارة المالية المتكاملة ®( 

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.


