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المقدمة:
عناصر  ومنها  المالية،  التقارير  أنواع  على  الضوء  تسليط  البرنامج   هذا  من  الهدف 
ومحتويات التقارير المالية وأنواعها، طرق وأساليب إعداد التقارير المالية، استخدام 
مجاالت  فى  المالية  التقارير  من  نماذج  وتقديم  والمتابعة،  الرقابة  في  المالية  التقارير 
المالية وفقا لمعايير المحاسبة  التقارير  المالي – الحسابات  (،  )الميزانية – التخطيط 

الدولية، مواصفات وأنواع التقرير النموذجي، ومراحل إعداد وكتابة التقارير المالية

واإلحصائية  الرياضية  األساليب  تتضمن  التي  المالية،  التقارير  أنواع  واستعراض 
إعداد  في  اإلحصائية  الجداول  استخدام  المالية،  التقارير  إلعداد  البيانية  والرسوم 
الرسوم  المالية،  المعلومات  عن  اإلفصاح  ودورة  التكراري  المدرج  إعداد  التقارير، 

البيانية ومنحنيات التجمع الصاعد والهابط ودوره في إعداد التقارير.

ودراسة انواع التقارير نماذج إعداد التقارير المالية المؤقتة والنهائية، التقرير المالي 
إعداد  القرارات،  التخاذ  اإلدارية  المحاسبة  تقارير  المالية،  القوائم  وتفسير  لتحليل 
التكاليف،  المالية في ظل تقلبات األسعار، االتجاهات الحديثة العداد تقارير  التقارير 
كتابة وإعداد تقارير تقويم أداء الشركة، وورشة عمل على كيفية إعداد التقارير المالية.

هذا البرنامج  سيقوم بتعزيز كفاءة تعريف وتزويد المشاركين بأحدث األساليب العلمية 
الواجب  أهم االستراتيجيات  المالية، وتحديد  التقارير  بإعداد وكتابة  الخاصة  والعملية 

مراعاتها في كتابة هذه التقارير من حيث الشكل والمحتوى.

اهداف البرنامج:

بداية §	 منذ  تشغيلها  ودورة  المحاسبية،  النظم  وأنواع  بطبيعة  المشاركين  تعريف 

حدوث العمليات المالية حتى إعداد وعرض التقارير المالية المنشورة وإيضاحاتها 

المتممة

إكساب المشاركين مهارات إعداد وعرض التقارير المالية المتنوعة طبقا ألحدث §	

متطلبات وإصدارات معايير المحاسبة الدولية

المالية §	 المؤشرات  وقراءة  المالي  التحليل  اجراء  في  المشاركين  مهارات  تنمية 

بهدف دعم صناعة القرارات االستراتيجية

الفئة المستهدفة:

المحاسبين الماليين §	

رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية§	

المحللون الماليون   §	

أعضاء ادارت المراجعة الداخلية §	

اعضاء مجالس ادارات الشركات الغير ماليين§	

تطور النظم المحاسبية ىف منظمات االعمال:

مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات.§	
العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي.§	
تطور الفكر المحاسبي وفقا للتطورات االقتصادية العالمية§	

:IFRS معايري التقارير المالية الدولية

مقدمة عن تطور معايير المحاسبة الدولية§	
	§IFRS المشروع المشترك لتطوير معايير المحاسبة الدولية
احدث تعديالت معايير المحاسبة الدولية 2020§	

عرض التقارير المالية وفقا لمعايري اإلبالغ الماىل:

القوائم المالية – انواع – فروض - مبادىء§	
عرض قائمة المركز المالي §	
عرض قائمة الدخل الشامل§	
عرض قائمة التدفقات النقدية §	
مسودة المعيار الجديد لعرض التقارير المالية§	

استخدام التحليل الماىل يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية:

أنواع القرارات االستراتيجية المالية المرتبطة باالستثمار والتمويل §	
	§analysis Horizontal التحليل االفقي للبيانات المالية
	§Vertical analysis التحليل الراسي للبيانات المالية
	§ Financial ratios & قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية

Benchmarking

استخدام االاسليب االحصائية يف التنبؤ بالفشل المايل:

التنبؤ باالداء المالي باستخدام نماذج االنحدار §	
االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد §	
نماذج قياس الفشل المالي §	
قياس االرتباط المالي §	
قياس معامالت االرتباط -معامل بيرسون §	
مؤشرات قياس التالعب واالحتيال المالي في البيانات المالية§	

حتليل البيانات المالية باستخدام احلاسب االىل:

	§SORT خاصية فرز البيانات في النماذج المالية
	§FILTER خاصية تصفية البيانات المالية
	§SUPTOTALS خاصية المجاميع الفرعية
	§SUMIF- VLOOKUP االستعالم عن البيانات المالية باستخدام دوال
	§CHARTS الرسم البياني في تحليل البيانات المالية



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 :........................)آليات كتابة المذكرات 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.


