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مقدمة البرنامج:

قيمة  هي  وكم  خسائر  أو  أرباح  من  المنظمة  حققت  كم  معرفة  هو   : المالي  التحليل 
عبارة  هو  ، و  العمومية  الميزانية  في  الواردة  المعلومات  على  بناءاً  حالياً  المنظمة 
عن مقاييس لصحة المنظمة من الناحية المالية، تقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية 
حول التحليل المالي واستراتيجية إدارة المخاطر، في ظل المعايير المحاسبية الدولية 
وتقنيات قياس األداء المالي، لالرتقاء بخبرات المشاركين  وتهدف ،الدورة إلى تزويد 
المشاركين بالمهارات الالزمة لتحليل المعلومات المالية وإعداد الميزانيات، لمساعدة 
اإلدارة في اتخاذ القرارات المالية والتعرف على األساليب الخاصة بالتحليل،  وسيتم 
من خالل الدورة تعريف المشاركين على عدة محاور متخصصة منها التحليل المالي 
مواجهة  في  الحوكمة  دور  إلى  باإلضافة  المالي،  التحليل  وأنواع  وأهميته،  ومفهومه 

المخاطر المالية.

أهداف البرنامج:
	wفهم حساب األرباح والخسائر وبيان الموازنة
	wحساب تحليل النسبة ألغراض التحليل المالي
	wإجراء تحليل التدفق النقدي
	wفهم النظرة العامة لمعايير المحاسبة الدولية الحالية وعلم المحاسبة العالمية
	wالتعرف على تجاوزات المحاسبة
	wإجراء خصم التدفق النقدي وتطبيقه على مواقف حقيقية واقعية
	wتحليل معلومات اإلدارة
	wإجراء تحليل المشروع وصافي القيم الحالية ومعدل العائد الداخلي
	wاستخدام برامج الجدولة ومخاطر برنامج الجدولة
	wتطوير نماذج التنبؤ من خالل استخدام برامج الجدولة اإللكترونية
	wفهم المعلومات المالية الحديثة

الوحدة األولى :

التعامل مع المبادئ األاسسية

مقدمة في التحليل المالي
	wاختالف المصطلحات المحاسبية في المملكة المتحدة/الواليات المتحدة
	wتحديد العالقة بين التدفق النقدي والربح
	wوضع نموذج تدفق نقدي متكامل
	wالتعرف على كل ما يتعلق بالنقد
	wفهم العالقة بين بيانات المحاسبة الرئيسية الثالثة
	wتمرين 1 -تمرين المصطلحات المحاسبية

المبادئ األساسية لبيانات المحاسبة - حساب األرباح والخسائر
	wكيف تغير حساب األرباح والخسائر على مدار 25 عاماً المنصرمة
	w مراجعة تفصيلية لحساب األرباح والخسائر بما في ذلك شرح جميع مصطلحات

المحاسبة المهمة
	wأنواع الربح - التجارة واألصول واألعمال التجارية
	wالمخزون، االستهالك )تناقص القيمة(، الفائدة التي تزيد عن رأس المال
	wحصص األقلية ودمجها
	wالبنود االستثنائية واألساسية

المبادئ األساسية لبيانات المحاسبة - بيان الموازنة
	w المحاسبة بما في ذلك شرح جميع مصطلحات  الموازنة  لبيان  مراجعة تفصيلية 

المهمة.
	w.فهم قائمة األصول الثابتة
	wالمحاسبة فيما يتعلق بالشهرة -ما هي؟
	w.االلتزامات واإلجراءات المحاسبية المتعلقة بصندوق التقاعد
	w.الدين وااللتزامات األخرى مثل الدين
	wالضريبة المؤجلة، االلتزامات العرضية
	w

تجاوزات المحاسبة والتحديث
	wتجاوزات المحاسبة العادلة
	wالتجاوزات األساسية المتعلقة بجميع األعمال
	wمزيٍد من التجاوزات المعقدة المتعلقة بالمجموعات األكبر

الوحدة الثانية :

حتليل التدفق النقدي ومشكالت المحاسبة

فهم التدفقات النقدية

	wمراجعة تفصيلية لبيان التدفق النقدي
	wتحليل التدفقات النقدية وتفسيرها
	wتلخيص التدفقات النقدية لغرض التحليل
	w النقدية التدفقات  المفوضون  يلخص   - النقدية  التدفقات  تلخيص   - الحالة  دراسة 

ألغراض التحليل

تحليل التدفق النقدي

	w)المراحل األربعة في دورة حياة أي مشروع تجاري )شركة
	w دراسة الحالة -دراسة أنماط التدفقات النقدية
	wالتعامل مع عواقب ارتفاع قيمة الموجودات وانخفاضها
	wدراسة الحالة -التدفقات النقدية الرتفاع قيمة األصول وانخفاضها

أساليب التحليل المالي - تحليل النسب

	wأهداف تحليل النسب
	wتطوير مهارات تحليل النسب
	wاألنماط المختلفة للنسب
	wما مقدار المعلومات الموجودة في النسب؟
	wقواعد النسب - تجنب األخطاء األساسية
	wدراسة الحالة -استخدام النسب

المحاسبة العالمية في القرن الجديد

	wنظرة عامة حول مجلس معايير المحاسبة الدولية
	wاآلثار المترتبة على مبادرة مجلس معايير المحاسبة الدولية
	wنظرة عامة للمعايير الجديدة المستحدثة في السنوات الخمس السابقة
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مهارات التحليل المالي
واعداد الموازنات ومراجعة الحسابات الختامية ®

الوحدة الثالثة :

الرياضة المالية وحتليل المرشوعات

القيمة الزمنية للنقود
	wالقيم الحالية والمستقبلية
	wتعريف معامل الخصم
	wمارين - حسابات الخصم

صافي القيمة الحالية - تطوير المفهوم
	w
	wصافي القيمة الحالية واختالف التدفقات النقدية المستقبلية
	wالمستحقات الدائمة والمستحقات السنوية
	wتمارين - المستحقات الدائمة والمستحقات السنوية

تحليل المشروعات
	w
	wمقدمة في تحليل المشروعات
	wوضع تنبؤات للتدفقات النقدية للمشروع
	wتحديد مجاالت الخطر الرئيسية

تقييم مشروعات االستثمار الرأسمالي
	w
	wأساليب التدّفق النقدي المخصوم
	wحساب المعدل الداخلي للعائد
	wدراسة الحالة - ثمانية مشروعات

محاسبة التكاليف وتحليل نقطة التعادل
	w
	wالتكاليف الثابتة والمتغيرة
	wحساب التكاليف الحدية، الدمج وحساب التكاليف المعيارية
	wدراسة الحالة - تحليل التباين
	wيُراجع المفوضون تحليل التباين وينظرون في أسباب التباين المحتملة

الوحدة الرابعة :

مهارات حتليل برناجم اجلدولة

مقدمة في برامج الجدولة

	w

	wاستخدام برامج الجدولة في تحليل األعمال والتنبؤ

	wمشكلة مخاطر برنامج الجدولة

مقدمة في التنبؤ باستخدام الحاسوب

	w

	wنظرة عامة حول عملية التنبؤ

	wإنشاء نماذج مفيدة

	wالمبيعات والنمو الهوامش

	wتحديد التكاليف

	wتوجيه التدفق النقدي

	wدراسة الحالة

الوحدة الخامسة :

درااست احلالة

	wدراسة الحالة - تحليل األعمال

	wدراسة الحالة - التنبؤ باألعمال

	w تطبيق عملى - العرض المالي من خالل استخدام جداول البيانات واألساليب المعتمدة

على الرسم البياني
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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 :........................)مهارات التحليل المالي واعداد الموازنات ومراجعة الحسابات الختامية ®( 

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.


