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المحاسبة المالية وتحليل وتقييم األداء المالي

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

مقدمة:
تلعب معايير المحاسبة الدولية دورا هاما في تحقيق شفافية اإلفصاح فى القوائم والبيانات المالية , وتشجيع اإلدراج في األسواق العالمية وحمايتها من النكبات المالية.

وتعتبر القوائم المالية بمثابة تقارير عن األداء عن فترة مالية ماضيه توفر المعلومات الهامة الالزمة لتوضيح مدى نجاح او فشل إدارة الشركة فى تحقيق األهداف كما أنها تبرز 

الصعاب والمشاكل التى تتعرض لها الشركة ، ولكن ألغراض اتخاذ قرارات رشيدة فإننا فى حاجة الى أساليب متطورة سعيا للحصول على معلومات أفضل تمكن من قياس األداء 

المالى والمحاسبى السليم .ومن هذه األساليب بطاقة األداء المتوازن )B.S.C(وكذلك  أسلوب المقارنة باألفضل Benchmarking ونظرا للتغيرات والتطورات الجوهرية السريعة 

والمتالحقة فى الظروف البيئية  الحالية فى مجال األعمال والتي تتطلب التوجه إلى البيئة الخارجية واألخذ بمنهج اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ،أصبح لزاما على 

النظم المحاسبية ان تتطور لتفى باحتياجات  تلك التطورات من معلومات تالئم الحاجات الى اتخاذ قرارات لم تكن معهودة من ذى قبل.

مما أدى إلى ضرورة االهتمام بأساليب المحاسبة ونماذجها المتعددة التى تساعد فى ترشيد عمليات اتخاذ القرارات المالية المحاسبية الحديثة. لذا يسعى هذا البرنامج لتطبيق احدث 

االساليب لقياس وتقييم االداء المالى والمحاسبى.

أهداف الدورة:
	w واكسابهم مهارات إعداد التقارير والبيانات المالية وفقا ) ISA( والتدقيق الدولية )IAS(تعريف المشاركين باالتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة وفق معايير المحاسبة

للمعايير الدولية لالبالغ المالى )IFRS ( ومعايير المحاسبة الحكومية الدولية )IPSAS ( ودورها في تحقيق شفافية االفصاح فى القوائم والبيانات المالية ,

	w التعرف على أسس القياس واالعتراف بالعناصر التي تتكون منها القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

	w يتعرف المشارك على االساليب الحديثة المستخدمة فى تقييم االداء المحاسبى لكافة المؤسسات سواء كانت قطاع خاص او قطاع عام أو حكومى, ومن هذه االساليب التحليل

Benchmarking وكذلك  أسلوب المقارنة باألفضل )B.S.C( المالى وبطاقة االداء المتوازن

	w.يطبق المشارك االساليب الحديثة لتقييم المحاسبى على بيانات فعلية لمؤسسات واقعية للتعرف على كيفية استنتاج الموقف المالى والحكم على االداء المالى والمحاسبى للمؤسسة

	w المستقبل مما يساعد على وضع الخطط المتوقعة لالداء فى  النتائج  المستقيلى للمؤسسة والتعرف على  المالى  التنبؤ باالداء  المحاسبى فى  التقييم  المشارك اساليب  يستخدم 

االستراتيجية اامؤسسات

	w.يكتسب المشارك مهارات تحديد االنحرافات بين االداء المحاسبى المتوقع واالداء الفعلى وتحديد وتحليل مسبباتها واقتراح سبل تجنب حدوث تلك االنحرافات مستقبال

	wيطبق المشارك اساليب التقييم المحاسبى ونماذج التنبؤ المالى باستخدام الحاسب االلى للحصول على اسرع وادق النتائج التى تؤدى الى الحكم والتقييم السليم القريب من الواقع

منهجية التدريب:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
	wمديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص

	wالمحاسبون والعاملون باالدرات المالية

	wأخصائى التحليل والتقييم المالى

	wالعاملون في إدارات التخطيط واعداد الموازنات

	wالمسئولون عن اعداد الدراسات المالية

	wأخصائى الميزانيات والقوائم المالية

	wالمدققون الداخليون في المؤسسات
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المحاسبة المالية وتحليل وتقييم األداء المالي

المحتويات األساسية:

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

االجتاهات احلديثة يف نظم المحاسبة المالية:

	w. مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
	w. أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية
	w. العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية
	w. كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية
	w. الصادرة حتى األن IFRS قائمة بمعايير التقارير المالية الدولية
	wماهية القوائم المالية
	wكيفية اعداد القوائم المالية
	wمعايي التقارير المالية الدولية التى تحكم اعداد القوائم المالية
	wالفروض والسياسات التى تحكم اعداد القوائم المالية
	wأساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية
	wعرض للقوائم المالية لبعض الشركات المنشورة  فى الصحف

اإلطار المتقدم لقياس وتقييم األداء المايل والمحاسيب:

	w.التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
	w.أساليب التحليل المالى
	w:تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

	w.التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام
	w.التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
	w. أمثلة وحاالت عملية متنوعة
	w.أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
	w. التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية
	w.أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
	w.المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
	w.نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
	w.حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى

التحليل الماىل ألغراض التنبؤ باألداء الماىل المستقبىل:

	w.أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
	w.تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
	w.المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
	w.نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
	w. نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت
	w.حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى

قياس وتقييم االداء الماىل باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل 
:Benchmarking

	w  Benchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
	wBenchmarking  أهمية أسلوب
	wتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
	wحاالت تطبيقية متنوعة

دور الموازنات ىف قياس االداء الماىل:

	wتعريف الموازنة وأهدافها
	wاستخدامات الموازنات
	wانواع الموازنات
	wمبادىء اعداد الموازنة
	wاالعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة
	wدور التنبؤ فى اعداد الموازنة
	wمراحل اعداد الموازنة
	wالموازنة كأداة للتخطيط
	wالموانة كأداة الرقابة وتقييم األداء المالى

بطاقة األداء المتوازن كمدخل لقياس وتقييم األداء االسرتاتيجي 
:)B.S.C(

	wماهية بطاقة األداء المتوازن
	wالمحاور المتوازنة لألداء
	wالمحور المالى
	wمحور العمالء
	wمحور التعلم والنمو
	wمحور العمليات الداخلية
	wمراحل بناء البطاقة
	wمراحل قياس األداء االستراتيجي للمؤسسات
	wحاالت عملية ونماذج تطبيقية



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 :........................)المحاسبة المالية وتحليل وتقييم األداء المالي (

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.


