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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

أساسيات المالية
والمحاسبة للمدراء غير الماليين ®
في عالم األعمال اليوم ، عندما يكون كل مدير مسؤواًل عن 
النتيجة النهائية ، يجب أن يكون خبيًرا في الشؤون المالية
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مقدمة:

المهارات المالية والمعرفة هي حيوية لجميع المديرين في جميع المنظمات . إن مناخ األعمال واالقتصاد األكثر تحديا والزيادة في التفويض المالي يجعل هذا األمر أكثر صعوبة.  

وغالًبا ما يشعرون بعدم االرتياح عند مناقشة المسائل المالية مع أقرانهم والمتخصصين الماليين. يعالج هذا البرنامج التفاعلي والمثير لالهتمام هذه القضايا الهامة. المجاالت الرئيسية 

المشمولة في هذا البرنامج: قراءة وتفسير واستخدام البيانات المالية )الداخلية والخارجية(، تحسين وصنع القرار في مجال التمويل ، تقدير التكاليف وتقديم الخطط والمقترحات، العمل 

بشكل أكثر فعالية مع الميزانيات ، وتقديم أداء مالي محسن وأرباح وتدفق نقدي . في هذه الدورة التفاعلية سيتمكن المشاركون وسيكونون قادرين على: فهم المفاهيم األساسية للتمويل 

من حيث صلتها بأعمالهم، تفسير إشارات منظماتهم المالية، التفكير والتحدث بلغة التمويل ، قراءة وفهم الميزانيات العمومية وبيانات األرباح والخسائر، وفهم كيفية التحكم في التدفق 

النقدي للشركات وإدارته.

اهداف البرنامج:

يف هناية هذا الربناجم ، سيكون الماشركني قادرين عىل:

قراءة وتفسير البيانات المالية�	

تحليل أداء العمل�	

المساهمة في النقد وإدارة رأس المال العامل�	

بناء الميزانيات وإدارة التكاليف والميزانيات�	

تقديم الحاالت التجارية واستخدام تقنيات التمويل لتحسين عملية صنع القرار �	

منهجية التدريب:

يستخدم التدريب مزيًجا من النقاش الحيوي ، ودراسة الحاالت والتمارين ، واألمثلة المعاصرة وأشرطة الفيديو. نحن نركز على التطبيق العملي للمفاهيم واألفكار. سيتم استخدام 

المتعددة وغيرها من جلسات األسئلة  الفريدة، واالختيارات  الجلسات  الدورة على عدد من  المفاهيم، تحتوي  الحيوية على  الحقيقية والقرارات إلضفاء  العمل  الخبرات من مواقف 

واألجوبة ، ودراسة الحاالت إلظهار المفاهيم التي تم تغطيتها وتقديم أمثلة عملية حقيقية ، والتي سوف تسهل التعلم.

محتويات البرنامج:

األاسسيات والمصطلحات والسيااست المحاسبية:

المحاسبة كنظام معلومات�	

المعادلة المحاسبية - ماذا تعني�	

مبادئ المحاسبة المقبولة عموما�	

التمييز بين النقد والمحاسبة على أساس االستحقاق�	

بيانات التدفق النقدي األساسية�	

اجتياز التقرير السنوي�	

حزمة التقرير السنوي�	

دور المراجع الخارجي�	

تقرير المحاسب ورأي المدقق�	
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كيفية تفسري احلاسبات وحتليل القوائم المالية:

إعداد بيان الدخل والميزانية العمومية�	

النسب المالية والسيولة�	

دورة التحويل النقدي�	

إدارة رأس المال العامل�	

الربحية ونسب االستعداد�	

معادلة دو بونت �	

التحليل المالي وغير المالي�	

تحليل االئتمان�	

نموذج z )للتنبؤ باإلفالس( وتصنيفات االئتمان�	

قرارات اإلقراض المصرفي�	

التخطيط للرحب:

فهم والعمل مع التكاليف�	

خطة لخفض التكاليف وتحسين األرباح�	

بيان دخل التكاليف الثابتة والمتغيرة�	

كسر التعادل�	

هامش المساهمة�	

	�ABC طرق تقدير التكاليف - االستيعاب الكامل ، الهامشي ،اتفاقية

التكلفة القياسية�	

أفكار جديدة في إدارة التكاليف - مبادئ هزيلة�	

وضع المزيانية يف االعمال التنافسية:

عملية وضع الميزانية�	

دور الميزانية�	

عملية وضع الميزانية السنوية�	

تحديد وحل الفروق في الميزانية�	

أنظمة الميزانية المختلفة المستخدمة اليوم�	

نصائح وتقنيات الميزانية�	

تحليل التباين �	

التدفقات النقدية وقرارات االستثمار:

الميزانية الرأسمالية�	

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال�	

القيمة الحالية�	

معدل العائد الداخلي - الطريقة�	

مؤشر الربح�	

التدفقات النقدية المخصومة�	



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

Mount Pleasant 109
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 :........................)أساسيات المالية والمحاسبة للمدراء غير الماليين ®( 

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.


