
  

 العنوان باللغت اإلنجليزيت المتقدمت الماليت االدارةاالساليب الحديثت في  العنوان باللغت العربيت
Advanced Financial 
Management 

 األهداف

 .تعرٌف المشاركٌن باالدارة المالٌة ووظائفها وأهمٌتها لمنظمات االعمال 
  وتفسٌرها.إكساب المشاركٌن مهارات قراءة البٌانات المالٌة 
 .ًإكساب المشاركٌن مهارات التحلٌل المالً وإدارة النقد والتنبؤ بالفشل المال 
 .إكساب المشاركٌن مهارات التخطٌط المالً واعداد الموازنات التقدٌرٌة 
 .اكساب المشاركٌن مهارات الرقابة على االداء المالً وتحلٌل االنحرافات 

 المحتوياث

 Training Methodology منهجيت التدريب

  تقيين قبلي وبعديPre-Post Assessment 

  شزح نظزي باستخدام الشزائحPower Point  . 

  تقدين أهثلة وحاالت عولية وهناقشتها هع الوشاركين باستخدام أسلىب العصف الذهنيBrain 

Storming  . 

  Program Contentsمحتوياث البرنامج

 Introduction in Financial Managementمقدمة في االدراة المالية  

  The main financial statementsالقوائم المالية الرئيسية 

 قائمة الدخلIncome Statement  
   ًقائمة المركز المالFinancial Position Statement 
  قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌةChanges in Equity Statement 
 قائمة التدفقات النقدٌة  Cash Flow Statement 

   Financial Analysis:الماليةتحليل البيانات 

 ًالتحلٌل األفق Horizontal Analysis  

 التحلٌل العمودي Vertical Analysis  

 المالٌةنسب تحلٌل ال Ratios Analysis  

  ةالسالسل الزمنٌتحلٌل Time Series Analysis  



 ًالتحلٌل االحصائ  Statistical Analysis  

 :Investment Analysis المشاريعتقييم االستثماري والتحليل 

  فترة االسترداد تحلٌلPBP  . 
  صافً القٌمة الحالٌةتحلٌل      . NPV  
  معدل العائد الداخلً تحلٌلIRR . 

 Cash Flow Statement Analysisتحليل التدفقات النقدية 

 مقاٌٌس جودة الربحٌةProfitability Measurements   
  جودة السٌولةمقاٌٌسLiquidity Measurements   
 مقاٌٌس تقٌٌم السٌاسات المالٌة   Financial Policies Measurements  

  Analyses of Financing Sources and costsتحليل مصادر التمويل وتكاليفها 

 ًالتموٌل الداخل  Internal Financing 
  التموٌل من االرباح المحتجزةRetained Earning 

 ًالتموٌل الخارجExternal Financing   
  ًالتموٌل المصرفBbanking Finance 
 السندات Bonds 
 االسهم الممتازةPreferred Stocks     
  االسهم العادٌةCommon Shares 
  التكلفة المرجحة للتموٌلWeighted Average Cost for Financing 

 Preparing the Budget التقديرية: ةاعداد الموازن

  ًالتخطٌط المالFinancial Planning 
 مفهوم الموازنة التقدٌرٌة وعناصرها The Budget Concept & Contents 
  مراحل اعداد الموازنة التقدٌرٌة المالٌة Stages of Budget 
 طرق وأسالٌب اعداد الموازنات التقدٌرٌة 
 Methods and Techniques for Preparing Budget  

 لموازنات التقدٌرٌة الرقابة من خالل اControl through budgeting 

 المشاركون

 وموظفو الدوائر واألقسام المالٌة  ءمدرا.  
   .المحللون المالٌون 

 عربً لغت التدريب
 


