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مقدمة:
وإعداد  المالية  القوائم  وعرض  "تحليل  التفاعلية  الدورة  هذه  في  المشاركون  سيتمكن 
الميزانية  ووضع  للتخطيط  الحاسمة  العناصر  تحديد  كيفية  على   " التقديرية   الموازنة 
األعمال.  مجال  في  المناسبين  واألداء  القرارات  اتخاذ  إلى  المفضي  المالي  والتحليل 
التعرف  كيفية  عن  عملية  ومعرفة  مفصلة  معلومات  للمشاركين  البرنامج  وسيوفر 
االستعداد  من  المعرفة  هذه  وستمكنهم  الداخلية.  والموارد  الخارجية  البيئة  تحليل  على 
التحسين في  تقييم مجال  المحتملة، مما يمنحهم ميزة عند  التحديات والمشاكل  لمواجهة 
المنظمة لبلوغ األهداف وتحقيق الغايات واالستراتيجيات المالية في المستقبل. سيكتسب 
وتحديد  التكلفة،  سلوك  عن  والفعال  الدقيق  الكشف  مهارة  الدورة  هذه  في  المشاركون 
العمليات لتقنيات وضع الميزانية وتنفيذ االستراتيجية، والتعرف على كيفية إجراء قياس 

شامل ألداء النظام.

أهداف البرنامج:

	wتنمية مهارات المشاركين حول كيفية اعداد نماذج التحليل المالي للتقارير المالية

	wتنمية مهارات المشاركين حول كيفية تقدير البيانات بالنماذج المالية

	wإجراء التحليل المالي وتحليل التباينات واستخالص المعلومات من النتائج

	wتعريف المشاركين بالبيانات المالية األساسية وأهميتها وفوائد كل بيان مالي

	wكيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية

	wاتقان تحليل وعرض القوائم المالية وإعداد الموازنة التقديرية

	wكيفية االستفادة من البيانات المالية

	wكيفية التخطيط المالي

المحتويات األساسية:

ماهي القوائم المالية األاسسية )قراءة القوائم المالية(:

	wقائمة الربح أو الخسارة
	wقائمة الدخل الشامل اآلخر
	wقائمة التغيرات في حقوق الملكية
	wقائمة المركز المالي
	wقائمة التدفقات النقدية
	wحاالت تطبيقية وعملية

التحليل المايل كأداة الختاذ القرارات:

	wتعريف التحليل المالي
	wأغراض التحليل المالي
	wمقومات التحليل المالي
	wمصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي
	wأنواع النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي
	wحاالت عملية وتطبيقية

حتليل التعادل:

	wمفهوم نقطة التعادل
	wاستخدامات تحليل التعادل
	wكيفية تحديد نقطة التعادل
	wالعوامل التي تؤثر على مستوى التعادل
	wهامش األمان
	wحاالت وتطبيقات عملية

التخطيط المايل وإعداد الموازنات:

	wتعريف الموازنات

	wالخطط المالية قصيرة األجل

	wالموازنة الشاملة

	wالموازنة التشغيلية

	wالموازنات الرأسمالية

	wالموازنة النقدية

	wحاالت عملية وتطبيقية

معايري تقييم الموازنات الرأسمالية:

	wمعيار فترة االسترداد

	wمعيار معدل العائد المحاسبي

	wمعيار صافي القيمة الحالية

	wمعيار معدل العائد الداخلي

	wحاالت عملية وتطبيقية



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

)تحليل وعرض القوائم المالية وإعداد الموازنة التقديرية ®(
افضل ممارسات وتقنيات تحليل البيانات المالية وإعداد الميزانيات والتقارير المالية

التــاريــخ :........................

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.


