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مقدمة :
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات األساسية الالزمـة لفهـم القوائم 
المالية واإللمـام بأساليب التحليل المالي وكيفية إستخدام الحاسب اآللي في التحليل المالي وذلك 
لتحسين جودة القرارات واألعمال. وتشرح  الدورة عدة مواضيع أهمها القوائم المالية، تحليل 
القوائم المالية، تقرير المحلل المالي، إعداد وتحليل القوائم المالية التقديرية، إستخدام برنامج 
)Excel( في التحليل المالي، وعدة تطبيقات عملية، والعديد من المواضيع األخرى. ان 
الهدف العام من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التطبيقية ذات الصلة 

باإلعداد والقراءة الفنية للقوائم المالية والتقارير المالية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إدراج والتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية األساسية�	

شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية�	

توضيح خطط المحاسبة اإلبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة�	

تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية األرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها�	

تحليل المركز المالي وأداء الشركة خالل فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج الستدامتها�	

تنبّؤ البيانات المالية باالستناد إلى تحليل األداء السابق للشركة�	

المحتويات األساسية:

التحليل االسرتاتيجي واخلطط المالية المستقبلية:
التحليل االستراتيجي )مفهوم – أهداف – مجاالت التطبيق ( 	
هيكل األنفاق وهيكل التكلفة 	
الموازنة العامة للدولة وموازنات الشركات 	
مفهوم الموازنة 	
رباعيات الموازنة 	
الفرق بين الموازنة التخطيطية والميزانية 	
مبادى الموازنة 	
وظائف الموازنة التخطيطية 	
مشكالت اإلعداد واالستخدام 	
أنواع الموازنات 	
الموازنة الشاملة 	

التحليل االسرتاتيجي للخطط المالية التشغيلية )اجلارية(:
تحليل موازنة المبيعات 	
تحليل موازنة اإلنتاج 	
تحليل موازنة المواد  	
تحليل موازنة األجور 	
موازنة التكاليف التشغيلية الغير مباشرة 	

تقييم األداء للخطط المالية والتشغيلية:
قائمة الدخل التقديرية 	
تقارير تقييم األداء 	
استخدام الحاسب األلى في تقدير البنود المالية بالخطط المالية 	
الموازنة النقدية 	
مناهج إعداد الموازنة المالية النقدية 	
استخدام الحاسب األلي في إعداد الموازنة النقدية 	

التحليل االسرتاتيجي للخطط المالية طويلة اآلجل الرأسمالية:
دعائم الموازنة االستثمارية 	
متطلبات الموازنة الرأسمالية 	
دراسة إهالك األصول الثابتة 	
دراسة الجدوى االقتصادية 	
أساليب تقييم الفرص االستثمارية 	
استخدام التحليل التفاضلي عند إعداد الموازنة الرأسمالية 	
تكلفة التمويل واختيار هيكل التمويل األمثل  	
توزيع الموارد المالية علي المشروعات 	
هيكل الموازنة الرأسمالية 	

الرقابة عىل األداء المايل باستخدام الموازنة:
أبعاد الرقابة على األداء 	
فلسفات الرقابة على األداء  	
أهمية الرقابة على األداء 	
مؤشرات الرقابة على األداء 	
مشكالت تقييم  األداء 	
االتجاهات المعاصرة لتحسين األداء المؤسسي 	
استخدام الحاسب األلي في الرقابة على األداء المالي 	



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 :........................)االعداد والقراءة الفنية للقوائم المالية والتقارير 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.


