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 المدير المالي المعتمد 

Certified Financial Manager 

 تدريبية اعة س 30 عدد الساعات  ساعات  3       مدة الجلسة      

 البرنامج موجه إلى 

المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء  •

 مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور 

 كافة المتخصصين والعاملين في مجال المراجعة والتدقيق المالي واإلداري   •

كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في المجال    •

 المحاسبي المالي 

 اع البنوك واالستثمارالعاملون والمتخصصون في قط  •

 

 الهدف من هذا البرنامج 

وكسب المعرفة التي  برنامج تدريبي احترافي تساعد المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية،

 تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور

 

المحتـوى  
 التدريبــــي 

 مفهوم اإلدارة المالية: أوالً: 

هدف اإلدارة المالية من وجهة نظر ) المالك ، اإلدارة ، العاملين ( وتفاعل مصالح األطراف   •

 المعنية . 

 تعريف بوظائف اإلدارة المالية. •

 ثانياً :اعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية: 

 شرح محتوى القوائم المالية •

o  قائمة المركز المالى 

o  قائمة الدخل 

o  قائمة التغير فى حقوق الملكية 

o قائمة التدفقات النقدية 

 شرح أهم المعايير المحاسبية  •

 عرض القوائم المالية  –  1المعيار المحاسبى الدولي رقم  •

 المخزون  –  2المعيار المحاسبى الدولي رقم  •

 قائمة التدفقات النقدية –  7المعيار المحاسبى الدولي رقم  •

التغير في التقديرات المحاسبية واألخطاء والتغيرات في  -  8لدولي رقم المعيار المحاسبى ا •

 السياسات المحاسبية

 عقود االنشاء  – 11المعيار المحاسبى الدولي رقم  •

 ثالثاً: القرارات االستثمارية طويلة األجل:
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 المبادئ اإلدارية التي تخضع لها األصول الثابتة واألموال المستثمرة فيها .  •

 القرارات االستثمارية. •

 رابعاً: قرارات التمويل قصيرة األجل :

 المبادئ اإلدارية التي تخضع لها األصول المتداولة واألموال المستثمرة فيها . •

 رأس المال العامل واستراتيجيات إدارته .  •

 إدارة الحسابات المدينة :  •

 االستثمار في المخزون . •

 إدارة النقدية وتخطيط السيولة •

 خامساً: قرارات التمويل طويل األجل :

 تعريف هيكل التمويل.  •

 مخاطر األعمال والمخاطر المالية . •

 الموازنة بين العائد والمخاطرة . •

 مصادر التمويل طويلة األجل . •

 سادساً: أدوات وأساليب التخطيط المالي وإعداد القوائم المالية المتوقعة:

 الموازنة الشاملة  •

 موازنة الدخل  •

 موازنة االيرادات •

 موازنة االنتاج  •

 موازنة المصروفات •

 الموازنة االستثمارية  •

 سابعاً : أدوات وأساليب التحليل المالي لتقييم وتقويم القرارات والنتائج االستثمارية والتمويلية : 

 أدوات وأساليب التحليل المالي  •

 التحليل المالي االفقي  •

 التحليل المالي الرأسي  •

 نسبالتحليل المالي بال •

 أساليب وطرق إعداد التقرير النهائي لنتائج التحليل المالي . •

 استخدام التحليل المالي للتنبؤ والتخطيط المستقبلي •

 ثامناً : كيف تدير االزمات المالية بنجاح 

  إدارة األزمات •

 أزمة السيولة  •

 أزمة الربحية  •

 أزمة االستثمارات  •

 أزمة التمويل •
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 ماذا نقدم

 مادة علمية  -1
 مصدقة من مجموعة اإلدارة العالمية ةشهاد -2
 - اختيارية-  االنمســ   TUVدولية معتمدة من ةشهاد -3

 Certified Financial Manager الشهادة

 


