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تقنيات تحليل القوائم المالية ودراسة مؤشراتها

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

مقدمة:

يطلق مفهوم ) القوائم المالية ( على مجموعة من البيانات المالية التي تعكس نشاط المنظمة، والتحليل المالي هو عملية يتم من خاللها تقييم الشركات والميزانيات وغيرها لتحديد 

أدائها ومالءمتها، فعند النظر إلى شركة معينة، يقوم المحلل المالي بالتحليل مرتكًزا على بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية،

 يعرف تحليل القوائم المالية بعملية التدقيق والفحص، حيث يتم فحص البيانات المالية الخاصة بالشركات والهيئات والمنشآت سواء كانت حكومية أو خاصة. من أهم أهداف تحليل 

القوائم المالية للمؤسسات هو التعرف على الحالة المالية الخاصة بجميع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة. يعد تحليل القوائم المالية من أهم األمور التي من خاللها يمكن 

تحقيق الكثير من األهداف الخاصة بالمؤسسة.و تقييم األداء داخل المؤسسات او الشركات بالنسبة لألداء التشغيلي، أو األداء المالي داخل المؤسسة . تهدف هذه الدورة إلى تعزيز 

كفاءات المشاركين لدراسة الوسائل المختلفة لتقييم األداء التشغيلي والمالي لمؤسساتهم وكذلك منافسيهم ومورديهم وعمالئهم. والنظر في بعض النسب األكثر تقدما لتقييم الصحة 

المالية للمؤسسة - سواء من منظور داخلي أو خارجي.

هداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية األساسية

	wوصف األدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي، بما في ذلك استخداماتها وقيودها

	wتحليل وتفسير التقرير السنوي للمنظمة وحساباتها

	wاستخدام تحليل النسبة لتقييم المركز المالي واألداء المالي 

	wاستخدام التقنيات التحليلية للتنبؤ باألداء المستقبلي 

	wوضع إطار عمل لتحليل وتقييم األداء المالي للشركة وصحتها ومركزها 

	wفحص نقاط القوة والضعف والقصور في بيانات التقارير المالية 

	wتحليل وتقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية واألعمال التجارية 

	wتحليل وإدارة المخاطر التجارية والمالية 

	w تقييم أداء األعمال من خالل تحليل البيانات المالية وتقييم االلتزامات والتعهدات خارج الميزانية العمومية 

	w تحليل المشاكل المختلفة ومتغيرات المخاطر التي قد تواجهها الشركة من خالل التحليل السليم لبياناتها المالية 

	wتقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية األرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة والتدريبات الجماعية ودراسات الحالة باستخدام إكسل لتطبيق المعرفة المكتسبة تليها عروض 

المشاركين للنتائج

الفئات المستهدفة:

رئيس المحاسبون ومدراء المحاسبة وكبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية والمحللون الماليون والمراقبون الماليون ومدراء الحسابات المالية ورؤساء اإلدارات المالية ومراقبو 

األرصدة وممولو الشركات، ومحللو مخاطر االئتمان والمصرفيون.
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تقنيات تحليل القوائم المالية ودراسة مؤشراتها

المحتويات الرئيسية 

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

االجتاهات احلديثة يف نظم المحاسبة المالية:

	wمقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
	wأهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية
	wالعالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية
	wكيفية وضع معايير المحاسبة الدولية
	wالصادرة 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:

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

	wالتحليل األفقى وتحليل االتجاه العام
	wالتحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
	wأمثلة 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
	wحاالت 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



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

)تقنيات تحليل القوائم المالية ودراسة مؤشراتها(

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.


