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التحليل المالي واعداد القوائم المالية
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:
هذا  في  واتجاهاتها  المنظمة  أداء  تقييم  في  مفيدة  المالي  التحليل  أدوات  تكون  أن   يمكن 
في صنع  تساعد  مالية  مقاييس  إلى  البيانات  بتحويل  المحلل  يقوم  في جوهرها،  األداء. 
او  المؤسسة  أداء  نجاح  مدى  ما  مثل:  أسئلة  على  اإلجابة  إلى  المحللون  يسعى  القرار. 
أداء  يكون  أن  المرجح  من  كيف  منافسيها؟  إلى  ونسبة  السابق  بالنسبة ألدائها  الشركة، 

المؤسسة في المستقبل؟ بناء على التوقعات حول األداء.

المالية،  القوائم  واعداد  المالية  البيانات  لتحليل  الرئيسية  العناصر  الدورة  هذه  تجمع 
المالي، وتمكينهم من طرح األسئلة  التحليل  المشاركين على تحسين مهارة  يساعد  مما 
الصحيحة، وكيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية، ورؤية 
قدرتهم على  بالثقة في  الشركات والمؤسسات، والشعور  تواجه  التي  الحقيقية  المخاطر 

اإلفادة بالرأي على أنشطة المؤسسة وأدائها.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفة البيانات المالية األساسية وأهميتها وفوائد كل بيان مالي
	wكيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية
	w شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم .

المالية
	wتوضيح خطط المحاسبة اإلبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة
	wتقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية األرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها
	wتنبّؤ البيانات المالية باالستناد إلى تحليل األداء السابق للشركة
	w شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم

المالية
	w تطبيق تقنيات التحليل المالي المختلفة مثل السيولة والمالءة والربحية والتحليل

الرأسي واألفقي
	wتطبيق تقنيات التنبؤ المختلفة التي تساعد على اتخاذ قرارات مالية رشيدة

المنهجية:
موجزة  تقديمية  عروض  مثل  التفاعلية،  التقنيات  من  مزيجاً  التدريبية  الدورة  تستخدم 

من قبل المستشار، والتدريبات الجماعية ودراسات الحالة والتمارين العملية والتطبيقية 

باستخدام إكسل  لتطبيق المعرفة المكتسبة.

الفئات المستهدفة:
رئيس المحاسبون ومدراء المحاسبة وكبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية والمحللون 

الماليون والمراقبون الماليون ومدراء الحسابات المالية ورؤساء اإلدارات المالية ومراقبو 

األرصدة والممولون للشركات، ومحللو مخاطر االئتمان والمصرفيون والذين يحتاجون 

والتوقعات  التنبؤات  ورصد  وضع  في  واستخدامها  المالية  البيانات  وتحليل  تفسير  إلى 

المالية في مؤسساتهم.

:M.s Excel االطار المتقدم للتحليل المايل للقوائم المالية باستخدام

	w.التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي

	w.االساليب الحديثة للتحليل المالي فى ضوء معايير المحاسبة الدولية

	w.تحليل السالسل الزمنية والتحليل المقطعي

	w.تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي

	w.التحليل األفقي وتحليل االتجاه العام

	w.التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك

	w.أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية

	w.التحليل المالي للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية

	wنماذج التحليل المالي ألغراض التنبؤ باألداء المالي المستقبلي
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المهارات المتقدمة للتحليل المايل باستخدام 
تطبيقات Excel المتقدمة:

	w.M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
	w.التحليل باستخدام الرسوم البيانية واالساليب الرياضية والكمية
	wM.S Excel  تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالي باستخدام  برنامج
	w.في التخطيط والتحليل المالي وإعداد الموازنات Solver  استخدام معالج الحلول
	w.االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
	w فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ.
	wفى التنبؤ )Trend Analysis( استخدام اسلوب تحليل االتجاه

أاسسيات حتليل القطاعات وحتليل النسب المالية باستخدام برناجم 
اإلكسل:

	w:منهجية التحليل من األعلى – لألسفل
	wعوامل االقتصاد الكلي لتقييم المخاطر االئتمانية
	wمؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
	w ،العجز من الناتج المحلي اإلجمالي، الديون من الناتج المحلي اإلجمالي

ومعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي
	w تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على

المدى الطويل
	w:دراسة حاالت شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز

	wتحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
	wحساب االتجاهات وأنماط النمو
	w:تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة ألداء الشركة

	wالربحية
	wالسيولة
	wالكفاءة وإدارة رأس المال العامل
	wالمخاطر والهيكل المالي
	wلتقييم احتمالية اإلفالس -Z نتيجة ألتمان
	wاستخدام التمثيل البياني

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

	wالتحليل 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

مناذج تقييم الصالبة المالية ألغراض التنبؤ باألداء الماىل المستقبىل:
	wأساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
	wتقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
	wالمؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
	wنموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
	wنموذج كيدا وكمبورث لقياس قدرة المنشأة على االستمرارية
	wنموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت
	wحاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى باستخدام الحاسب االلى

المهارات المتقدمة للتحليل الماىل باستخدام 
تطبيقات Excel المتقدمة:

	wM.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
	wSolver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة
	wM.S Excel  تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالى باستخدام  برنامج
	wChart wizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام
	wالتحليل التفاضلي وتقييم البدائل  -   سيناريو
	wفي التخطيط والتحليل المالي وإعداد المزازنات Solver  استخدام معالج الحلول
	wاالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
	w فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ
	wفى التنبؤ( )Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه

تقنيات التنبؤ المايل:
	wتنبّؤ اإليرادات: منهجية من األسفل لألعلى مقابل من األعلى لألسفل
	wتنبؤ تكاليف البضائع المباعة
	wتنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
	w:تنبؤ حسابات الميزانية العمومية

	wباستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
	wباستخدام متوسط أيام توّفر المخزون
	wباستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
	wتوقع رصيد األصول الثابتة
	wسياسة األرباح المحتجزة وتوزيعات األرباح

قياس وحتليل األداء الماىل باستخدام مؤرشات قياس األداء 
:)KPI(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
	wمشكالت و معيقات تحديد مؤشرات قياس االداء المؤسسي في اجهزة الحكومة
	wكيف يتم استخدام مؤشرات قياس االداء؟
	w.االرتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين
	wالمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات
	wتطوير العمليات والخدمات بصفة مستمرة وفق مبدأ التحسين المستمر



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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)التحليل المالي واعداد القوائم المالية وقراءة مؤشراتها(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


