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مقدمة:

يهتم  قواعد ومعايير واسس  له  المالي هو علم  التحليل  الماليه:  للقوائم  المالي  التحليل 

بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف الالزم 

لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعالقة فيما بينهما ، فمثال 

العالقة بين االصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي 

تشكل التزامات قصيرة االجل على المنشأة والعالقة بين اموال الملكية و االلتزامات 

طويلة االجل باالضافة الى العالقة بين االيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي 

تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك الكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط 

والسياسات المالية باالضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات الالزمة 

لذالك في الوقت المناسب.

أهداف الدورة:

	w تشغيلها ودورة  المحاسبية،  النظم  وأنواع  وطبيعة  بماهية  المشاركين  تعريف 

المنشورة  المالية  القوائم  وعرض  إعداد  حتى  المالية  العمليات  حدوث  بداية  منذ 

وإيضاحاتها المتممة.

	w المتنوعة طبقا ألحدث المالية  القوائم  المشاركين مهارات إعداد وعرض  إكساب 

متطلبات وإصدارات معايير المحاسبة الدولية. 

	w تنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسب اآللي إلجراء التحليل المالي وقراءة

المؤشرات المالية 

تطور النظم المحاسبية ىف منظمات االعمال:

	w.مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات

	w.العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي

	wتطور الفكر المحاسبي وفقا للتطورات االقتصادية العالمية

معايري اإلبالغ المايل الدولية IFRS وعرض التقارير المالية:

	wمقدمة عن تطور معايير المحاسبة الدولية

	w2021 أحدث تعديالت معايير المحاسبة الدولية

	wعرض القوائم المالية وفقا لمعايير اإلبالغ المالي

	wالقوائم المالية – انواع – فروض - مبادئ

	w عرض قائمة المركز المالي

	wعرض قائمة الدخل الشامل

	wعرض قائمة التدفقات النقدية

:Excel اعداد النماذج المالية باستخدام برناجم

	wExcel خواص ومالمح برنامج

	wExcel الدوال االساسية والدوال المتخصصة ببرنامج

	w حاالت عملية لتصميم بعض النماذج المالية

	w.العالقات بين النماذج المالية والربط بينهم

التحليل المايل وقراءة المؤرشات المالية باستخدام احلاسب:

	wanalysis Horizontal التحليل االفقي للبيانات المالية
	wVertical analysis التحليل االفقي والتحليل الراسي للبيانات المالية
	w Financial ratios & قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية

Benchmarking

استخدام االاسليب االحصائية يف التنبؤ بالفشل المايل:

	w التنبؤ باألداء المالي باستخدام نماذج االنحدار
	wقياس االرتباط المالي

حتليل قامئة التدفقات النقدية:

	w)كفاءة الحصول على تدفقات نقدية )القدرة على توريد النقدية
	wالتدفق النقدي الحر
	wالمقارنات التحليلية



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 االستراتيجي والمحاسبي والنقدي للقوائم المالية ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


