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تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية
وفق المعايير الدولية

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

مقدمة:

تعد التقارير من أهم الوسائل التى من خاللها يمكن التعرف على حقيقة االوضاع داخل منظمة ما، كذلك فان التقارير تعد وسيلة هامة من وسائل االتصال داخل منظمات االعمال 

على اختالف انواعها وعلى اختالف طبيعة النشاط وبدون التقارير تفقد المنظمة اداة من اهم االدوات التى يمكن االعتماد عليها فى تشخيص المشاكل والتعرف على ابعادها ووضع 

سبل عالجها، كذلك فان التقارير تعد وسيلة هامة تعتمد عليها اإلدارة كمصدر معلومات فى اتخاذ مختلف القرارات.

تعتبر التقارير المالية اداة التوصيل )االعالم المحاسبى( للمعلومات المالية التى تفيد فئات عديدة من ادارة ودائنين ومستثمرين ومقرضين وغيرهم من ذوى االحتياجات المشتركة 

لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم االستراتيجية المختلفة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة ماهية التقارير المالية واهدافها ، والخصائص النوعية لمعلومات التقارير، ودورها فى اتخاذ القرارات�	

اكتساب مهارة اعداد وكتابة وعرض وتقديم التقارير المالية المختلفة لمقابلة احتياجات مستخدمى تلك التقارير.والتعرف على االخطاء الشائعة فى كتابة التقارير لمحاولة �	

تالفيها

فهم العالقة بين التقارير المالية و القوائم المالية،والعالقات بين القوائم المالية وتدفق البيانات بينها�	

استخدام الحاسب االلى فى تحليل بيانات التقارير المالية واكسابهم مهارة اعداد التقارير  وكيفية تحليل بياناتها باستخدام بعض االساليب الحديثة للتحليل المالى�	

استخدام الحاسب االلى فى اعداد التقارير المالية الحديثة فى ضوء متطلبات المعايير الدولية واستخدام االشكال والرسوم البيانية فى اعداد التقارير�	

اكساب المهارات الالزمة العداد التقارير المالية المتخصصة التخاذ القرارات االستراتيجية المختلفة�	

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:

مديروا اإلدارات العليا في كافة المؤسسات�	

المحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية�	

المحللون الماليون�	

العاملون بإدارة التخطيط واعداد الميزانيات�	

اخصائيو اعداد الميزانيات�	

المدققون الداخليون في المؤسسات�	

المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين�	

معدوا الدراسات المالية ودراسات الجدوى�	

مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص�	

االمدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة�	
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المحتويات األساسية:

تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية
وفق المعايير الدولية

اعداد التقارير المالية:

مفهوم التقارير المالية وأنواعها�	
التقرير المالى والمستويات اإلدارية�	
شروط إعداد تقرير مالى فعال�	
مكونات هيكل التقرير المالى�	
مراحل إعداد التقرير المالى�	
المشاكل التى تؤثر على فعالية التقرير وسبل عالجها�	
معايير إعداد التقارير المالية�	
دور التقارير المالية فى اتخاذ القرارات االستراتيجية�	
األدوات الحديثة إلعداد التقارير المالية�	
حاالت عملية لبعض نماذج التقارير المالية�	

مهارات اعداد وكتابة التقارير المالية المتخصصة:

الخطوات والمراحل األساسية إلعداد وتصميم التقارير المالية المتخصصة�	
مهارات كتابة التقارير المالية المتخصصة واألخطاء الشائعة فى كتابة التقارير�	
عرض نماذج وحاالت عملية�	
العناصر والمحتويات الرئيسية التى تتضمنها التقارير المالية�	
المعايير الدولية الحديثة إلعداد وتقييم جودة التقارير المالية�	
تطبيقات عملية إلعداد التقارير المالية بالوزارات والهيئات الحكومية وفق �	

المعايير الدولية
ورشة عمل إلعداد التقارير المالية المتخصصة بالوزارة وفق معايير جودة �	

التقارير المالية

اعداد القوائم المالية ىف ضوء المعايري الدولية:

	�ISA ومعايير التدقيق الدولية. IAS مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية�	
أهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة والتدقيق الدولية�	
قائمة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية الصادرة حتى األن مع اإلشارة الى �	

أحدث التعديالت
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية فى ضوء المعايير الدولية�	
	�IFRS(( التحول الى المعايير الدولية لالبالغ المالي
المعايير الدولية للتقارير المالية ))IFRS والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها �	

GAAP((
	�IPSAS االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية IPSAS فى المؤسسات �	

الحكومية

ااسليب حتليل التقارير والقوائم المالية باستخدام احلاسب:

طبيعة التحليل المالى للقوائم المالية�	

التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي�	

اهداف واهمية التحليل المالى�	

طرق واساليب التحليل المالى�	

االساليب الحديثة للتحليل المالى فى ضوء معايير المحاسبة الدولية�	

تطبيقات وحاالت عملية�	

تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى:�	

التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام�	

التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك�	

أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية�	

التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية�	

التحليل المالى ألغراض التنبؤ باألداء المالى المستقبلى�	

المهارات المتقدمة العداد التقارير المالية واختاذ القرارات 
باستخدام احلاسب االىل:

	�M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج

	�Solver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة

	� M.S  تصميم وتطوير برنامج العداد الموازنات التخطيطية باستخدام  برنامج

Excel

تحليل الربحية ودراسة العالقة بين االيرادات والتكاليف وحجم النشاط�	

	�Chart wizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام

التحليل التفاضلي وتقييم البدائل - سيناريو�	

استخدام معالج الحلول  Solver في التخطيط والتحليل المالي وحل �	

نموذج  البرمجة الخطية

التمثيل البياين االلكرتوين للتقارير المالية:

استخدام الجداول االحصائية فى عرض وتقديم التقارير المالية�	

مهارات زيادة قابلية استخدام ادوات التمثيل البياني في عرض نتائج التقارير �	

المالية الكترونيا

انواع ادوات العرض االلكتروني للبيانات�	

مهارات تنفيذ العرض االلكتروني متعدد االبعاد للتحليالت المالية�	

ورشة عمل و تطبيقات عملية و حلقات نقاشية�	

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



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:

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

)تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


