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قراءة وفهم البيانات المالية الرئيسية

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

مقدمة:

 يحتاج المديرون غير الماليين إلى فهم تأثير قرارات األعمال الرئيسية على النتائج المالية للمؤسسة. من األهمية بمكان أن تفهم لغة التمويل والمعلومات المالية التي يتم تقديمها لك. 

ستعمل هذه المعرفة على تحسين ثقتك بنفسك خالل المناقشات المالية المهمة.   تبحث هذه الدورة التدريبية  في المعرفة األساسية الالزمة لقراءة وفهم البيانات المالية وكيف يرتبط 

ذلك بالعمليات اليومية في مؤسستك. ويغطي الغرض من بيان الدخل وبيان المركز المالي وهيكلهما ، باإلضافة إلى المصطلحات والمصطلحات المرتبطة بهما ، قبل النظر في 

النسب التي يمكن إجراؤها عليها. 

اهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةستكونقادراعىل:

 قراءة بيانات الدخل وبيانات المركز المالي وربطها بقرارات العمل  .�	

 فهم المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية إلجراء محادثات أكثر جدوى  .�	

 إزالة الغموض عن قواعد النفقات الرأسمالية مقابل النفقات التشغيلية من أجل فهم القرارات التي تتخذها الشركة وتأثيرها على النتائج  .�	

 تحديد المكونات الرئيسية في دورة رأس المال العامل وكيف يمكن تحسينها في األعمال لتقليل المخاطر وتحسين التدفق النقدي  .�	

 أداء النسب المالية الرئيسية لفهم كيفية أداء األعمال  .�	

 إجراء حسابات تقييم التكلفة لتبرير االستثمار ودعم حاالت العمل  .�	

 شرح أهمية اإلهالك وتأثيره على األداء  .�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة ودراسات الحالة والتمارين الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة.

الفئات المستهدفة:

 هذه الدورة هي نقطة انطالق جيدة مناسبة للمديرين غير الماليين أو أي شخص ينتقل إلى اإلدارة ويحتاج إلى فهم المعلومات المالية التي يتم تقديمها لهم وفهم لغة التمويل بحيث 

يمكن الحصول على فهم أفضل لتأثير قرارات األعمال الرئيسية على النتائج المالية. 
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المحتويات األساسية:

قراءة وفهم البيانات المالية الرئيسية

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

البياناتالماليةالرئيسية:

الحسابات الرئيسية الخمسة للبيانات المالية�	

بيان الدخل: وسيلة لقياس أداء الشركة�	

أساس االستحقاق مقابل أساس النقد�	

بيان الوضع المالي: وسيلة لمعرفة الوضع الحالي�	

بيان حقوق الملكية�	

بيان التدفقات النقدية: النقد هو األهم�	

مسؤوليات المدققين الداخليين والخارجيين�	

حتليلالبياناتالمالية:

لماذا تعد النسب مفيدة؟�	

تحليل االتجاهات والتحليل األفقي�	

التحليل الرأسي: البيانات المالية ذات األسس المشتركة�	

تحليل المكونات األساسية وقراءة وتحليل األرقام:�	

نسب السيولة: القدرة على تسديد االلتزامات على المدى القصير�	

نسبة المالءة: القدرة على تسديد االلتزامات على المدى الطويل�	

نسبة النشاط: القدرة على إدارة األصول بكفاءة�	

نسبة الربحية�	

القيود المفروضة على تحليل النسب المالية�	

رأس المال العامل:�	

تعريف رأس المال العامل وإدارته�	

االستراتيجيات المختلفة في إدارة رأس المال العامل�	

طرقوعمليةوضعالموازنةالتشغيلية:

ما هي الموازنة التشغيلية�	

خطوات وضع الموازنة التشغيلية�	

عناصر الموازنة الرئيسية�	

طرق وضع الموازنة:�	

الموازنة اإلضافية�	

الموازنة الصفرية�	

مراقبة وتصحيح الموازنة�	

الموازنةالرأسمالية:قراراتاالستثمار:

أمثلة تشمل تمارين الموازنة الرأسمالية�	

القيمة الزمنية للنقود: شرط أساسي لقرارات االستثمار�	

معدل العائد المطلوب لالستثمار�	

األمثلة على التدفقات النقدية المستعملة في المشاريع الرأسمالية�	

األمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من المشاريع الرأسمالية�	

حساب صافي القيمة الحالية�	

معدل العائد الداخلي�	

مفاهيمسلوكالتكلفةوحتليلنقطةالتعادل:

تعريف التكاليف الثابتة�	

تعريف التكاليف المتغيرة�	

هامش المساهمة�	

حساب نقطة التعادل�	

تحليل الحساسية: تغيير االفتراضات�	



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

)قراءة وفهم البيانات المالية الرئيسية(

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.


