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المحتويات األساسية:

مقدمة:
أحدث  بين  يجمع  فريد  بأسلوب  المتكامل  المالي  والتقييم  التخطيط  دورة  تصميم  تم 
أساليب التخطيط المالي المستخدمة لدى كبرى الشركات العالمية، وبين العدد الكبير من 
الحاالت العملية الواقعية المنتشرة في كل مواضيع هذا الدبلوم، باإلضافة الحتوائه على 
أحدث األساليب العلمية التي تجعل عملية التخطيط المالي  والتقييم المالي فعالة وناجحة 

ومتكاملة مع باقي الوظائف والمجاالت في المؤسسة.

األهداف :
سيكون الماشرك بهناية هذه الدورة قادرًا عىل:

النواحي �	 من  الشركات  أداء  لمراقبة  فعالة  وأنظمة  متكاملة،  مالية  إعداد خطط 
اإلدارية والمالية.

إعداد مختلف أنواع الموازنات المالية.�	

امتالك التقنيات المساعدة للتنبؤ باإليرادات والتكاليف المتسقبلية.�	
ومعرفة �	 للشركة  المالي  األداء  تقييم  في  االنحرافات  تحليل  تقنية  استخدام 

نقاط الضعف والقوة واتخاذ االستراتيجيات المالئمة.
امتالك مهارة التقييم المالي للمراكز االستثمارية�	

الفئة المستهدفة:
المحاسبين ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية�	
المحللون الماليون في المؤسسات االقتصادية الحكومية والخاصة�	
المدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات�	
أفراد إدارة الموازنات التخطيطية والتقديرية�	
اإلدارة العليا بالمؤسسات�	

الوحدة األولى:

تطور نظم المعلومات المحاسبية الدولية

الغاء معايير المحاسبة الدولية�	
تطور نظم المعلومات المحاسبية وفقا للعالقة االقتصادية للمعايير الدولية�	
المشروع المشترك لتطوير نظرية المحاسبة  �	
صدور معايير التقارير المالية�	
مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية�	

الوحدة الثانية :

عرض البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية ومعايير التقارير المالية

عرض قائمة الدخل الشامل  �	
عرض قائمة التغير في حقوق الملكية�	
عرض قائمة التدفقات النقدية�	
عرض قائمة المركز المالي�	
عرض قائمة اإليضاحات المتممة�	

الوحدة الثالثة :

االستراتيجيات الحديثة في تقرير وتحليل البيانات المالية

التحليل االفقي والتحليل الراسي للبيانات المالية�	
قياس المؤشرات المالية�	
النسب المرجعة�	

الوحدة الرابعة :

التحليل المالي االستراتيجي للبيانات المالية

التحليل االستراتيجي لقائمة المركز المالي�	
التحليل االستراتيجي لقائمة الدخل الشامل�	
التحليل االستراتيجي لقائمة التدفقات النقدية�	

الوحدة الخامسة :

التقنيات المتقدمة في تقييم األداء المالي االستراتيجي

استخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل المالي�	
استخدام اسلوب االرتباط المالي في الكشف عن مخاطر الغش في البيانات المالية�	
استخدام تقييم منظمة مانجو للتحقق من سالمة البيانات 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:

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 :........................)أحدث أساليب التخطيط والتقييم المالي المتكامل ®( 

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.


