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اإلدارة المالية االستراتيجية- مستوى متقدم ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة عن المعايري الدولية العداد التقارير المالية:

	w)IAS( مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
	wالعالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية
	wكيفية وضع معايير المحاسبة الدولية
	wأهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة الدولية
	wقائمة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى األن
	w)IFRS( التحول الى المعايير الدولية لإلبالغ المالى
	w  التغيرات والتعديالت فى المعايير لمواجهة األزمة المالية الحالية
	wIPSAS  االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
	w فىالمؤسساتIPSAS متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية

الحكومية

التخطيط المايل االسرتاتيجي والتنبؤ:

	wلمحة عامة عن عملية التخطيط المالي
	wتنبؤ اإليرادات: من األسفل لألعلى مقابل من األعلى لألسفل
	wتنبؤ تكاليف البضائع المباعة
	wتنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيرة
	w:تنبؤ حسابات الميزانية العمومية

	wاستخدام الفترة التي يتم استغراقها لتحصيل المبيعات بالحساب
	wاستخدام أيام توّفر المخزون
	wباستخدام أيام الذمم الدائنة
	wتنبؤ األصول الثابتة
	wسياسة األرباح المحتجزة وتوزيعات األرباح
	w:وضع تنبؤ لـ12 شهراً لألعمال الموسمية

	w"نمذجة تحليل "ماذا لو

عمليات االندماج واالستحواذ ومراقبة الرشكات:

	wطرق االستحواذ
	wأنواع الدمج واالستحواذ
	wدوافع عمليات الدمج واالستحواذ
	w5 مراحل لعملية الدمج واالستحواذ 
	wعملية العناية الواجبة
	wاألسباب الكامنة وراء عمليات الدمج الفاشلة

موازنة رأس المال والقرارات االستثمارية:

	wالتطبيقات العملية للقيمة الزمنية للمال باستخدام اإلكسل
	wحسابات القيمة المستقبلية
	wNPV حسابات القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
	wمعدل العائد الداخلي
	wالتحقق من أقساط القرض على أساس طريقة الفائدة الفعالة
	wعملية الموازنات الرأسمالية

	wالتنبؤ بالتدفقات النقدية
	wاتخاذ قرار بشأن سعر الخصم المناسب
	wتحديد التزام رأس المال العامل
	wصافي القيمة الحالية: مفتاح لصنع القرار
	wمعدل العائد الداخلي التخاذ القرار
	wفترة االسترداد المخصومة
	wمؤشر الربح

المعاجلة المحاسبية لعمليات االصول والممتلكات والديون وفق 
المعايري الدولية:

	w.المحاسبة عن االصول الثابتة واهالكاتها واعادة تقييمها
	wالمحاسبة عن المخزون والتالف والفاقد
	wالمحاسبة عن العقارات االستثمارية
	wالمحاسبة عن االستثمارات
	wالمحاسبة عن العمليات بعمالت أجنبية
	wالمحاسبة عن حسابات العمالء والديون المعدومة
	w.المحاسبة عن الديون وااللتزامات والمستحقات

اعداد القوائم المالية واحلاسبات اخلتامية وفق المعايري الدولية:

	wاقفال الحسابات الختامية
	wاعداد وعرض القوائم المالية
	w.اعداد قائمة التدفقات النقدية وتحليلها
	wالفروض والسياسات التى تحكم إعداد القوائم المالية
	wأساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية
	wاالحداث بعد تاريخ اعداد التقارير المالية
	wاالفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومى العام
	wعرض بيانات الموازنة فى البيانات والقوائم المالية

إلطار المتقدم لتحليل البيانات المالية والمحاسبية:

	wالتحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
	wأهمية ومجاالت التحليل المالى
	w:تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

	wالتحليل األفقى وتحليل االتجاه العام
	wالتحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
	wأدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
	w التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية
	wالتحليل المالى ألغراض التنبؤ باألداء المالى المستقبلى
	wأساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
	wالمؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
	wنموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
	wنموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت
	wحاالتعملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى
	ws Excel أدوات التحليل المالي في برنامج

الجتاهات احلديثة ىف اعداد اخلطط والموازنات المالية:

	wاستراتيجيات التخطيط المالى االستراتيجى
	wاعداد الخطط المالية االستراتيجية
	wاالساليب المتقدمة العداد الموازنات المالية
	wROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء
	wاعداد الموازنات على اساس النشاط
	wاعداد موازنة البرامج واالداء
	wاعداد الموازنات المرنة
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اإلدارة المالية االستراتيجية- مستوى متقدم ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
اإلدارة المالية : )financial management( هي عملية ُمستمرة وُمنظمة تتضمن العديد من اإلجراءات، مثل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، وضبط وُمراقبة استخدام المصادر 
المالية الحالية والُمستقبلية، وتعني تطبيق المبادئ المالية العامة على الموارد المالية المختلفة في المؤسسة . تعتمد معظم القرارات االستراتيجية والتشغيلية على المعرفة األساسية 
لإلدارة المالية. ويُعد التحدث بلغة المال وفهمها مهارة أساسية للقادة والمدراء وهو أيضاً شرط أساسي ألخصائيي اإلدارة المالية،  حيث يحتاجونه في اتخاذ القرارات اليومية 
باإلضافة إلى أخصائيي المحاسبة الذين يرغبون في التقدم في حياتهم المهنية. بدون فهم واضح للبيانات المالية وإدارتها وتحليلها ال يمكن التواصل بفعالية مع المدراء الماليين 

وقادة األعمال على حد سواء.

تشمل هذه الدورة  " اإلدارة المالية االستراتيجية- مستوى متقدم " المصطلحات والمفاهيم المالية مما يوّفر لك ما تحتاجه من أدوات للتواصل بطالقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين 
والمستثمرين في األعمال التجارية وصناع القرار . وتوفر الدورة للمشاركين المعرفة بكيفية التعامل مع التدفق النقدي وتساعدهم على وضع خطة خزانة إلدارة النقد باإلضافة 
إلى خطط االستمرارية في حاالت االزمات وعدم اليقيين . وهي تغطي مواضيع حيوية، مثل تخفيف المخاطر، واالستقرار المالي، وإدارة األزمات المالية، وشبكة أمان النظام 

المالي، ووضع خطط للطوارئ.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفلة  االدارة المالية الحديثة التى تميز منظومة العمل المالى فى الدول المتقدمة
	wتطبيق تقنيات التحليل المالي الستخالص االستنتاجات والتوصيات حول مستوى أداء األعمال
	wالتعرف  باالساليب المتقدمة العداد الخطط والموازنات المالية
	wتوظيف فهمهم في األدوار المالية الشاملة من المنظور االستراتيجي والتشغيلي
	wتصميم نماذج التخطيط المالي الديناميكية
	wفهم عمليات الدمج واالستحواذ ومراقبة الشركات
	wتطوير فهم عملي لتمويل الشركات وتكلفة رأس المال والموازنة الرأسمالية
	w)ISA( والتدقيق الدولية )IAS(تالتعرف  بمعايير المحاسبة
	w.)IFRS( امهارات إعداد التقارير والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ المالى
	w  )IPSAS( ومعايير المحاسبة الحكومية الدولية

المنهجيبة:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من األساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت واستخدام برنامج إكسل لتطبيق المعرفة المكتسبة ، يليها عروض 

تقديمية بواسطة المشاركين حول النتائج التي توصلوا إليها.

الفئات المستهدفة:
المحاسبين،  وكبار  المحاسبة،  ومدراء  المحاسبين،  وكبار  الخزينة،  وخبراء  الماليون،  والمراقبون  الشركات،  ومراقبو  المالية،  ومدراء  المالية،  الشؤون  في  المتخصصون 

والمتخصصين في البنوك، ومحترفي الشركات.

المحتويات األساسية:

وظائف اإلدارة المالية االسرتاتيجية:

	wالوظائف التقليدية لإلدارة المالية

	wالوظائف الحديثة لإلدارة المالية

	wاألدوات الحديثة للحصول على األموال

	wأوجه استخدام واستثمار األموال

	wإدارة النقدية والسيولة

	wإدارة المخزون

	wإدارة ديون العمالء



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 :........................)اإلدارة المالية االستراتيجية- مستوى متقدم ®(

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.


