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مقدمة:
تهدف شركة يوروماتك من برنامج" التحليل المالي وتقييم الميزانيات واتخاذ القرار" الي مواكبة تطور النظم المالية في عالمنا العربي والذي يحظى بتطور هائل في التطبيقات 
المحاسبية خاصة في تقييم الصحة المالية للمنظمات االقتصادية الحكومية والخاصة، حيث يستهدف البرنامج تقديم حزمة من المعارف والمهارات لممارسي المهنة لمواكبة هذا التطور 

باستخدام أفضل النظم المعلوماتية اإللكترونية.

أهداف البرنامج:
	wيهدف البرنامج الي تعريف المشاركين بتطور النظم المحاسبية في المنظمات الحكومية والخاصة
	w يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية اعداد نماذج التحليل المالي للتقارير المالية
	w يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية تقييم الصحة المالية للمشروعات
	w يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية تقدير البيانات بالنماذج المالية

الفئات المستهدفة:
	w المحاسبين الماليين
	wرؤساء الحسابات فى القطاعات المالية
	w   المحللون الماليون
	w أعضاء ادارت المراجعة الداخلية

اسرتايتجيات تطور النظم المالية احلكومية:

	wارشادات البنك الدولي لتطوير النظم المالية الحكومية بالشرق االوسط
	wالتحول القطاعات الحكومية الي الهيئات اقتصادية مستقلة
	wالنظام المالي بالوحدات الحكومية والنظام المالي المستقل
	wمتطلبات التحول المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة
	wاهم التجارب العربية في التحول لهيئات اقتصادية مستقلة

معايري التقارير المالية الدولية واعداد التسويات:

	w)معايير المحاسبة )الدولية – التقارير الدولية – معايير القطاع العام
	wIFRS &IPSAS معايير المحاسبة الدولية
	w مدي ضرورة االلتزام بمعايير المحاسبة بصفة عامة
	wنقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية
	wأحدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية

عرض التقارير المالية وفقا الحدث تعديالت معايري المحاسبة:

	w عرض قائمة المركز المالي
	wعرض قائمة االداء المالي )الدخل( الشامل
	w عرض قائمة التدفقات النقدية
	wاإليضاحات المتتمة

التحليل المايل للتقارير المالية باستخدام احلاسب األيل:

	wمبادى التحليلي المالي االستراتيجي للقوائم المالية
	w       المقاييسس المرجعية
	w التحليل االفقي والراسي للقوائم المالية
	wالتحليل باستخدام المؤشرات المالية

استخدام التحليل المايل يف التنبؤ باستمرار المنظمات باستخدام 
احلاسب األيل:

	w استخدام اسلوب االرتباط المالي في قياس التالعب واالحتيال
	wاستخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية
	wاستخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل 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:

	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 :........................)التحليل المالي وتقييم الميزانيات واتخاذ القرار ®( 

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.


