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المحتويات األساسية:

المقدمة:
تعتبر القوائم المالية بمثابة تقارير عن األداء عن فترة مالية ماضية توفر المعلومات 
الهامة الالزمة لتوضيح مدى نجاح او فشل ادارة الشركة في تحقيق األهداف كما انها 
قرارات  اتخاذ  , ولكن الغراض  الشركة  لها  تتعرض  التي  والمشاكل  الصعاب  تبرز 
رشيدة فاننا في حاجة الى أساليب متطورة سعياً للحصول على معلومات أفضل تمكن 

من قياس االداء المالي والمحاسبي السليم .

ومن هذه األساليب بطاقة األداء المتوازن B.S.C( وكذلك أسلوب المقارنة باألفضل 
التي  المالية  المقاييس  من  مجموعة  من   )B.S.C(  ( ال  Benchmarking وتتكون 
التي  التشغيلية  المقاييس  بالفعل الى جانب مجموعة من  التي تمت  تشير الى اإلعمال 
المالي  االداء  قياس  الى  يؤدي  مما  المستقبل  في  المالي  االداء  على  مؤشرات  هي 
 Benchmarking باألفضل  المقارنة  استخدام  فأن  للمؤسسات أيضاً  االستراتيجي 
يساعد إدارة المؤسسة على أن تعلم الممارسات داخل المؤسسة وأن تتعلم من أفضل 
تكون  لكي  والعمل  التحسين  بغرض  التغييرات  أجراء  وبالتالي  المنافسين  ممارسات 
هي األفضل من خالل تحديد األهداف التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها لذا يسعى هذا 

البرنامج لتطبيق احدث اآلساليب لقياس وتقييم األداء المالي والمحاسبي.

اهداف البرنامج:
	w تعريف المشاركين بخطوات اعداد الخطط ،واالساليب الكمية الحديثة

المستخدمة فى التنبؤ 
	w تعريف المشاركين بأهمية الموازنات فى التخطيط والرقابة وكيفية

استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل الموازنة 
	w اكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى باستخدام الحاسب العداد

الموازنة التخطيطية وكيفية اعدادها فى الوحدات الحكومية.
	w تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد

الموازنات التخطيطية الجارية والرأسمالية 

الفئات المستهدفة:
	w المحاسبون والمدراء الماليون
	w المحللون الماليون في مؤسسات القطاع العام والخاص
	wالمدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات

اإلطار المتقدم لقياس األداء المايل والمحاسيب:

	wالتحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
	wأهمية ومجاالت التحليل المالي
	wأساليب التحليل المالي
	wتطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي
	wالتحليل األفقي وتحليل االتجاه العام
	wالتحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك
	wأمثلة وحاالت عملية متنوعة
	wأدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية
	w التحليل المالي للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات

الحكومية

التحليل المايل ألغراض التنبؤ باألداء المايل المستقبيل:

	wأساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ باإلفالس
	wتقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
	wالمؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باإلفالس

قياس األداء المايل باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل
:Benchmarking

	wBenchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
	wBenchmarking أهمية أسلوب
	wتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
	wحاالت تطبيقية متنوعة

دور الموازنات يف قياس االداء المايل:

	wتعريف الموازنة وأهدافها
	wاستخدامات الموازنات
	wأنواع الموازنات
	wمبادئ اعداد الموازنة
	wاالعتبارات الواجب مراعاتها قبل إعداد الموازنة
	wدور التنبؤ في اعداد الموازنة
	wمراحل إعداد الموازنة
	wالموازنة كأداة للتخطيط
	wالموازنة كأداة الرقابة وتقييم األداء المالي

:)B.S.C( بطاقة األداء المتوازن كمدخل لقياس األداء االسرتاتيجي

	wما هية بطاقة األداء المتوازن
	wالمحاور المتوازنة لألداء
	wالمحور المالي
	wمحور التعلم والنمو
	wمحور العمليات الداخلية
	wمراحل بناء البطاقة
	wمراحل قياس األداء االستراتيجي للمؤسسات



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 :........................)التطبيقات الحديثة في التخطيط والمتابعة وتقييم األداء المالي ®(

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.


