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مقدمة:
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم األداء المالي، وأساسيات المحاسبة المالية، والقوائم المالية الرئيسية، والتقارير المالية ومعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة إلى 
تمكينهم من قراءة وتفسير البيانات المالية من خالل التحليل المالي للقوائم المالية الرئيسية. وإلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المحاسبية األساسية، وبالدورة المحاسبية وأساليب 
مالي،  بيان  كل  وفوائد  وأهميتها  األساسية  المالية  وبالبيانات  المالي،  القوائم  دراسة  وكيفية  المحاسبي  النظام  وبمخرجات  الجريدة،  والتسويات  المحاسبية  القيود  وترحيل  تسجل 

باإلضافة إلى تعريفهم بكيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية .

أهمية البرنامج :
دورة غنية بالمواضيع  والمهارات القيمة اليت ميكن المبارشة يف تطبيقها فورًا، ومهنا:

أهداف المحاسبة وعناصرها األساسية .وأهمها توثيق األنشطة والعمليات المالية ، وإثبات حقوق األطراف المتعاملة، وقياس نشاط المؤسسة والمساعدة في اتخاذ القرار 	
إعداد خارطة الحسابات التي تعكس نشاط المؤسسة وتحديد الحسابات الرئيسية وتفريعها إلى الحسابات الفرعية المناسبة 	
مبدأ القيد المزدوج ومستندات القيد والقبض والصرف. حيث يعتبر القيد المزدوج أساس التسجيل المحاسبي وإتقان عملية توجيه القيد بشقيه المدين والدائن يعني امتالك  	

المهارة األساسية من مهارات المحاسبة
القوائم  	 أهم  من  واحدة  إعداد  كذلك  المراجعة.  ميزان  هو  رئيسي  كشف  في  الحسابات  أرصدة  تجميع  ثم  والفرعية  الرئيسية  الحسابات  لكافة  التفصيلية  الكشوف  إعداد 

المحاسبية وهي قائمة الدخل التي تكشف عن إجمالي الربح وصافي الربح
التقييم المختلفة مثل الوارد أواًل صادر أواًل ، والوارد أخيراً صادر أواًل وطريقة أعلى سعر وأدنى سعر وآخر سعر  	 استهالك األصول وتقييم المخزون باستخدام طرق 

وطريقة المتوسط المرجح بالكمية
الميزانية العمومية بجانبيها الموجودات والمطلوبات . وتحليل النسب المالية مثل نسب السيولة ونسب الربحية ونسب النشاط ونسب االقتراض 	
تطبيق المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية ودور األخيرة في المحافظة على أموال الدائنين والمقرضين والمساهمين 	
القيمة الدفترية وحقوق ملكية المساهمين في الشركات 	
تعريف قائمة التدفقات النقدية والتي تعتبر من أهم القوائم المالية 	
كيفية ربط القوائم المالية الفعلية مع الموازنات التقديرية في بداية كل عام 	
أحدث أساليب التحليل المالي المستخدم من قبل المقرضين والمستثمرين واإلدارات 	

اهداف البرنامج :
فهم كافة المصطلحات التي يستخدمها ويتحدث بها المحاسبون. 	
التعامل مع المستندات المحاسبية ومراجعتها وتسجيلها . 	
قراءة وفهم التقارير المحاسبية وكشوف الحسابات . 	
قراءة الحسابات الختامية و تحليل النسب المالية . 	
	 )IFRS( تحديد القواعد والمبادئ المحاسبية الرئيسية في إطار معايير التقارير المالية الدولية
تحقيق المعرفة للمعادلة المحاسبية األساسية وتسجيل عمليات الحسابات المزدوجة القيد وآلية أنظمة المحاسبة الجديدة 	
استعراض البيانات المالية الرئيسية وعناصر كٍل منها مثل )الميزانية العمومية وبيان الدخل والتغييرات في بيان حقوق الملكية والتدفقات النقدية للمساهمين( 	

الفئات المستهدفة:
كل مدير وكل موظف إداري وكل رجال األعمال والمستثمرين

المخرجات التدريبية :
مقارنة أدوار المحاسبة والمالية وشرح دور التمويل في إدارة األعمال. 	
قراءة وفهم البيانات المالية الرئيسية األربعة: الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين. 	
تفسير الجدوى المالية لشركة واستخدام المعلومات المالية لإلدارة وتحليل والتقييم. 	
شرح المصطلحات المستخدمة في القوائم المالية المنشورة . 	
قراءة أي قوائم مالية وغيرها مما ينشر من معلومات في التقارير السنوية . 	
الربط بين مختلف المكونات التي تتألف منها القوائم المالية المنشورة . 	
التمكن من إعداد القوائم المالية . 	
اكتساب فهم أساسي ألهم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأثرها على صنع القرار في الشركات . 	
تنفيذ تقنيات ووضع الميزانية الرأسمالية وتحليل الربح وحجم الربح لتعزيز االستثمار لصنع القرار . 	
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المحتويات األساسية:

المحاسبة المالية لغير المحاسبين ®

الوحدة األولى :

مكونات إدارة البيانات المالية

المحاسبة مقابل التمويل: القواعد والمسؤوليات 	

ثالثة أعمدة للتمويل: 	

قرارات التمويل 	

قرارات االستثمار 	

قرارات التشغيل 	

الوحدة الثانية :

البيانات المالية الرئيسية

فهم دورة المحاسبة، الحسابات الرئيسية الخمسة في البيانات المالية 	

قوائم الدخل: أساس االستحقاق مقابل األساس النقدي 	

ورقة التوازن: حالة متوازنة 	

بيان حقوق الملكية 	

بيان التدفقات النقدية 	

االنتهاء: دورة بيانات المالية 	

مسؤوليات مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين 	

الوحدة الثالثة :

حتليل البيانات المالية

لماذا النسب مفيدة؟ 	

التحليل االفقي واتجاهه 	

التحليل العمودي: عبارات الشائعة في البيانات المالية 	

التحليل عبر األرقام: 	

نسب السيولة والقدرة على تسوية المستحقات قصيرة األجل 	

نسب المالئمة: القدرة على تسوية المستحقات طويلة األجل 	

نسب النشاط: القدرة على إدارة األصول بفعالية 	

نسب القدرة على التحمل 	

قيود تحليل النسب المالية 	

الوحدة الرابعة :

إدارة رأس المال

تحديد رأس المال وإدارة رأس المال 	

استراتيجيات إدارة رأس المال لألصول الحالية 	

A/R وسياسة االئتمان 	

اتفاقيات االئتمان والتحليل 	

إدارة المخزون 	

إدارة النقد 	

الموازنة بين القدرة التنافسية والسيولة 	

استراتيجيات إدارة رأس المال للخصوم المتداولة 	

التجارة وما يليها بين الفائدة والسيولة 	

الوحدة الخامسة :

استقصاء وحتليل اختاذ القرار

تحليل تكلفة وحدة التخزين 	

سعر التعادل 	

	 BEP نقطة التعادل

التكلفة الثابتة مقابل التكلفة المتغيرة 	

نسبة التكلفة المتغيرة 	

وحدات التعادل 	

استخدام تحليل What-If في االكسل 	

	 

الوحدة السادسة :

المزيانية الرأسمالية واالستثمار

ماهي ميزانية رأس المال؟ 	

القيمة الوقتية 	

	 DCF التدفق النقدي المخصوم تحليل

تحليل االسترداد وفترته 	

	 NPV القيمة الحالية الصافية

التدفق النقدي األولي 	

مؤشر االستقرار 	

فترة االسترداد مخفضة 	

	 ARR معدل المحاسبة من العودة
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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:

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 :........................)المحاسبة المالية لغير المحاسبين ®(

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.


