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األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية ®

الوحدة الثانية :

أدوات الهندسة المالية لالدارات المالية الدولية

	wمدخل الى الهندسة المالية واهميتها

	wادوات واليات الهندسة المالية لتنمية االيرادات وترشيد االنفاق

	wابتكار أدوات مالية جديدة لتنمية االيرادات

	wابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف

	wابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أو إدارة االئتمان

	wالهندسة المالية وادارة المخاطر المالية

	wالعقود والمشتقات المالية

	wاألدوات الحديثة للحصول على األموال

الوحدة الثالثة:

التحول الى اساس االستحقاق المحاسبى فى المؤسسات الحكومية

	wتقييم األساس النقدي

	wلماذا التحول إلى االستحقاق المحاسبي؟

	wخطوات مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي

	wعناصر نجاح مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي

	wالتحديات التي ستواجهها الدول عند التحول إلى االستحقاق المحاسبي

الوحدة الرابعة:

اإلطار المتقدم لتحليل البيانات المالية والتنبؤ بالتعثر المالى

	wالتحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي

	wأهمية ومجاالت التحليل المالى

	w:تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

	wالتحليل األفقى وتحليل االتجاه العام

	wالتحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك

	wأدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية

	wالتحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية

	wالتحليل المالى ألغراض التنبؤ باألداء المالى المستقبلى

	wأساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس

	wالمؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس

	wنموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى

	wنموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت

	wحاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى

	ws Excel أدوات التحليل المالي في برنامج

الوحدة الخامسة :

االتجاهات الحديثة فى اعداد الخطط والموازنات المالية

	wاستراتيجيات التخطيط المالى االستراتيجى

	wاعداد الخطط المالية االستراتيجية

	wاالساليب المتقدمة العداد الموازنات المالية

	w.ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

	wاعداد الموازنات على اساس النشاط واالهداف

	wاعداد موازنة البرامج واالداء

	wاعداد الموازنات المرنة

الوحدة السادسة :

تحليل وتقييم االداء المالى باستخدام أسلوب المقارنة 

)KPI(ومؤشرات قياس األداء الرئيسية  Benchmarking  باألفضل

	w  Benchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل

	wBenchmarking  أهمية أسلوب

	wتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة

	wوالية تحديدها )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية

	wفوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات

	wمفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI(اعتبار ال

	wاستخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات

	wحاالت عملية ونماذج تطبيقية
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األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية ®

مقدمة :

هذه الدورة " األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية"  تسعى إلى تزويد المشاركين بأفضل الممارسات والمهارات لإلدارة المالية،  وستناقش الدورة عدداً من المحاور مثل  مهارات 

التخطيط المالي الستخدام الموارد وأساليب إدارة الميزانية ، والتحليل المالي، واعداد القوائم المالية ، وفرص وآفاق االستثمار، وطرق التعامل مع البنوك والقروض واالئتمان ومخاطر 

االحتيال المالي، وتشمل هذه الدورة المصطلحات والمفاهيم المالية مما يوّفر لك ما تحتاجه من أدوات للتواصل بطالقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في األعمال التجارية 

وصناع القرار.

أهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتطبيق تقنيات التحليل المالي الستخالص االستنتاجات والتوصيات حول مستوى أداء األعمال

	wتوظيف فهمهم في األدوار المالية الشاملة من المنظور االستراتيجي والتشغيلي

	wتصميم نماذج التخطيط المالي الديناميكية

	wفهم عمليات الدمج واالستحواذ ومراقبة الشركات

	wتطوير فهم عملي لتمويل الشركات وتكلفة رأس المال والموازنة الرأسمالية

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

وظائف اإلدارة المالية الحديثة

	wالوظائف التقليدية لإلدارة المالية
	wالوظائف الحديثة لإلدارة المالية
	wاألدوات الحديثة للحصول على األموال
	wأوجه استخدام واستثمار األموال
	wإدارة النقدية والسيولة
	wإدارة المخزون
	wإدارة ديون العمالء
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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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية ®(

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.


