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المقدمة :

يهدف البرنامج التدريبي  الى تسليط الضوء على أنواع التقارير المالية، ومنها عناصر 

ومحتويات التقارير المالية وأنواعها، طرق وأساليب إعداد التقارير المالية، استخدام 

التقارير المالية في الرقابة والمتابعة، نماذج من التقارير المالية فى مجاالت )الميزانية 

الدولية،  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المالية  التقارير   ،) الحسابات   – المالي  التخطيط   –

مواصفات وأنواع التقرير النموذجي، ومراحل إعداد وكتابة التقارير المالية.

األساليب  ستتضمن  والتي  المالية،  التقارير  أنواع  التدريبي،  سيستعرض  البرنامج 

الجداول  استخدام  المالية،  التقارير  إلعداد  البيانية  والرسوم  واإلحصائية  الرياضية 

اإلحصائية في إعداد التقارير، إعداد المدرج التكراري ودورة اإلفصاح عن المعلومات 

المالية، الرسوم البيانية ومنحنيات التجمع الصاعد والهابط ودوره في إعداد التقارير، 

العلمية  األساليب  بأحدث  المشاركين  وتزويد  تعريف  كفاءة  إلى  سيتطرق  البرنامج 

الواجب  أهم االستراتيجيات  المالية، وتحديد  التقارير  بإعداد وكتابة  الخاصة  والعملية 

مراعاتها في كتابة هذه التقارير من حيث الشكل والمحتوى.

أهداف البرنامج التدريبي:

ww تعريف المشاركين بالمستجدات الحديثة في مجال صياغة التقارير المالية، والطرق

واألساليب الحديثة في مجال تحرير وصياغة تقارير األداء

ww التطبيقية المتخصصة في الحاسوب البرامج  إكساب المشاركين مهارات استخدام 

وهو ما سيساعدهم في تقديم تقارير قابلة للقراءة والتحليل والفحص

ww إكساب المشاركين مهارات إعداد تقارير تقييم األداء المالي، وتقييم أداء األنظمة

المحاسبية، وقياس األداء وتحليل اإلنحرافات

ww تمكين المشاركين من اإلطالع على التجارب والحاالت التطبيقية في صياغة ونقد

التقارير المالية

إلى من يوجه البرنامج التدريبي؟

التدقيق  أقسام  ورؤساء  ومدراء  ونوابهم  الماليين  والمدراء  المالية  قطاعات  رؤساء 

الحكومية،  بالدوائر  واألقسام  الدوائر  بهذه  والعاملين  والمصرفية  المالية  والرقابة 

بالدوائر  سواًء  المالية  األقسام  ورؤساء  ومديري  والمالية  اإلدارية  الشئون  ومديري 

الحكومية أو الشركات الخاصة، أو المنظمات األهلية والعاملين بالهيئات ذات العالقة 

في الموازنات مثل دوائر الموازنة العامة و دواوين المحاسبة، والمستشاريين الماليين، 

ومن يتم إعدادهم لتولي المناصب السابقة، ومن يرغبون في تطوير مهاراتهم وقدراتهم 

في مجال صياغة التقارير المالية.

مفهوم ومبادئ وطرق إعداد وعرض التقارير المالية
wwمفهوم إعداد وعرض التقارير المالية
wwطرق وأنواع عرض التقارير المالية
wwالعرض الرقمى والبياني للتقرير
wwفى عرض بيانات التقرير ” z ” إستخدام طريقة
wwمراحل إعداد وعرض التقارير المالية
wwورش عملية

برامج الحاسب اآللي المستخدمة في إعداد التقارير المالية
wwM S Excel مقدمة عن برنامج
wwM S Access مقدمة عن برنامج
wwالبرامج التطبيقية المتخصصة في المحاسبة
wwفي إعداد التقارير المالية  M S Excel استخدام برنامج
wwChart Wizard إعداد خريطة الربحية باستخدام
wwورش عملية

تقارير تقييم األداء باستخدام المؤشرات المالية
wwتقارير تقييم األداء لنتائج األعمال
wwتقارير تقييم األداء للسيولة
wwتقارير تقييم األداء لهيكل التمويل
wwتقارير تقييم األداء لإلنتاجية وكفاءة استخدام األصول
wwورش عملية

التقارير المالية لتقييم أداء النظم المحاسبية  والمالية
wwالتقارير المالية لنظام الموازنات التخطيطية
wwالتقارير المالية لنظام التكاليف
wwالتقارير المالية لتحليل االنحرافات
wwتقارير اإلنحرافات
wwتقارير التكلفة والعائد ونقطة التعادل
wwورش عملية

قياس األداء وتحليل اإلنحرافات
wwإعداد تقارير األداء ألغراض محاسبة المسئولية
wwقياس األداء الفعلي و تحديد حجم االنحراف
wwتحليل االنحرافات و قياس مساهمة العناصر لفجوة األداء
wwانحراف الكمية و انحراف السعر وانحراف االستخدام
wwالتقرير عن فعالية العائد عن اإلنفاق في الوحدات غير الهادفة للربحية
wwورش عملية



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.ae

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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 :........................)الطرق الحديثة في اعداد التقارير المالية المتقدمة ®( 

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.


