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مقدمة:
تعتبر 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 انها تبرز 

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

المالى والمحاسبى السليم . وتوجد العديد من النماذج المالية واإلحصائية التى تستخدم فى قياس وتقييم األداء الماضى والمستقبلى للمؤسسات.

وتساعد مؤشرات األداء األساسية المعروفة ب )KPI( المؤسسات في تحديد وقياس مدى تقدمها تجاه أهدافها.. كما يسمح قياس األداء للمنظمة بتحديد طريقة عملية لتوصيف ما 

يعتبر أداًء مناسباً وما هو ليس كذلك.

وتهدف دورة مهارة قراءة وفحص وتحليل القوائم المالية الى اكساب المشاركين مهارة قراءة وفحص وتحليل القوائم المالية للحصول على كافة المعلومات الالزمة لقياس وتقييم 

األداء المالى الماضى والتنبؤ باالداء المالى المستقبلي مما يحسن من قررات اإلدارة المتلعقة بإدارة أنشطة المؤسسات المختلفة.

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيتمكن الماشركون من:

	w.تفهم ماهية وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية، ودورة تشغيلها منذ بداية حدوث العمليات المالية حتى إعداد وعرض القوائم المالية المنشورة وإيضاحاتها المتممة

	wإكتساب مهارات إعداد وعرض القوائم المالية المتنوعة طبقا ألحدث متطلبات وإصدارات

	w استخدام الحاسب اآللي إلجراء التحليل المالي وقراءة المؤشرات المالية

	wاكتساب مهارة التمثيل البياني اإللكتروني للتحليالت المالية و االتجاهات المالية الحديثة

	wإعداد و كتابة التقارير المالية و أهمية التقرير المالي

	w.في تقييم األداء المالى لكافة أنشطة المنشأة وتقييم األداء المتكامل للمنشأة ككل )KPI( استخدام مؤشرات األداء الرئيسية

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 اإلدارات العليا في كافة المؤسسات

	wالمحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية

	wالمحللون الماليون

	wالعاملون بإدارة التخطيط واعداد الميزانيات

	wاخصائيو اعداد الميزانيات

	wالمدققون الداخليون في المؤسسات

	wالمدراء ورؤساء األقسام غير الماليين

	wمعدوا الدراسات المالية ودراسات الجدوى

	wمديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص

	wاالمدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مهارات قراءة وفحص وتحليل البيانات المالية

المحتويات الرئيسية

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

دورة تشغيل النظام المحاسىب:

	w.مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات

	w.العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي

	w  تطور الفكر المحاسبي وفقا للتطورات االقتصادية العالمية

معايري اإلبالغ المايل الدولية IFRS وعرض التقارير المالية:

	wمقدمة عن تطور معايير المحاسبة الدولية

	w2021 أحدث تعديالت معايير المحاسبة الدولية

	wعرض القوائم المالية وفقا لمعايير اإلبالغ المالي

	wالقوائم المالية – انواع – فروض - مبادئ

	w عرض قائمة المركز المالي

	wعرض قائمة الدخل الشامل

	w  عرض قائمة التدفقات النقدية

البيانات المالية :

	w بيانات التدفقات النقدية

	w بيانات الدخل 

	w بيان المركز المالي 

	w  مالحظات على البيانات المالية 

	w حساب / فهم نسب مفيدة 

االطار المتقدم للتحليل الماىل:

	wالتحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي

	wاالساليب الحديثة للتحليل المالى فى ضوء معايير المحاسبة الدولية

	wتحليل السالسل الزمنية والتحليل المقطعى

	w:تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

	w.التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام

	wالتحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك

	wأمثلة وحاالت عملية متنوعة باستخدام الحاسب االلى

	wأدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية

	wالتحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية

	w  Benchmarking التحليل المالى باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل

استخدام االاسليب االحصائية يف التنبؤ بالفشل المايل:

	w التنبؤ باألداء المالي باستخدام نماذج االنحدار

	w قياس االرتباط المالي

حتليل قامئة التدفقات النقدية:

	w)كفاءة الحصول على تدفقات نقدية )القدرة على توريد النقدية

	wالتدفق النقدي الحر

	wالمقارنات التحليلية

:)KPI(قياس األداء الماىل باستخدام مؤرشات قياس األداء الرئيسية

	wKPI( ( ما هي مقاييس األداء األساسية

	wوالية تحديدها  )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية

	wفوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات

	wمفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI( اعتبار ال

	wكيف يتم استخدام مؤشرات قياس االداء؟

	wالمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات

	wتطوير العمليات والخدمات بصفة مستمرة وفق مبدأ التحسين المستمر



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات قراءة وفحص وتحليل البيانات المالية(

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.


