
املالية لغري املاليني

الكويت

F i n a n c i a l  f o r  N o n - F i n a n c i a l

 11 - 15 مار�س 2018

  كيف يتم تقييم اأداء ال�شركة اأثناء الفرتة املالية؟

  ما هو الو�شع املايل لل�شركة يف نهاية الفرتة؟

  كيف يتم قيا�س موؤ�شر الربحية؟

  كيف تنمو وتتو�شع ال�شركات يف نف�س ال�شنة التي تظهر قوائم دخلها �شايف خ�شارة؟



للتنمية  الكويتي  ال�شندوق   - للتدقيق  الإدارة  رئي�س جمل�س  م�شت�شار    

القت�شادية العربية

      حمك��م معتم��د مرك��ز التحكيم التج��اري لدول جمل���س التعاون لدول 

اخلليج العربية

      حمكم مقيد بجدول قيد حمكمني يف اإدارة التحكيم الق�شائي - وزارة 

العدل الكويتية

      حما�شب مايل دويل معتمد )CIFA( �شهادة الزمالة املهنية الأمريكية

      مراقب ح�شابات )غري مزاول( وزارة التجارة وال�شناعة - دولة الكويت

      ماج�شتري حما�شبة, جامعة ليدز -  اململكة املتحدة

الإمل��ام باملعارف الأ�شا�ش��ية املتعلقة 

باملحا�شبة املالية

التدرب على ا�شتخدام البيانات املالية 

يف اإحكام الرقابة وتقييم الأداء املايل

ت��ب�����ش��ي��ط ط����رق ف��ه��م ا���ش��ت��خ��دام 

التقارير املالية

ال��ت��م��ك��ن م���ن امل�����ش��ارك��ة يف ب��ن��اء 

تقديرات املوازنة

اأ.بدر حمود ال�شمري

الأهداف التدريبية

ملن الربنامج؟

رجال و�شيدات الأعمال

املدراء العامون

املحا�شبني حديثي التخرج

املدراء التنفيذيني

املدراء يف القطاع احلكومي واخلا�س

العاملون يف اجلهات الرقابية والقانونية

املهند�شني واملحامني والأطباء والتخ�ش�شات الغري مالية

املر�شحون ل�شغل الوظائف املالية باملنظمات املالية

اأ�شحاب التخ�ش�شات الغري مالية

الراغبون يف ال�شتثمار يف الأ�شواق املالية

العاملون يف اإدارة املالية واحل�شابات

العاملون يف التدقيق الداخلي

وتقييم  تدقيق  عمليات  ا�شتيعاب 

اأن�شطة ال�شتثمار
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املحاور التدريبية
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املفاهيم الأ�شا�شية للمحا�شبة املالية

اإعداد القوائم املالية

قائمة التدفقات النقدية

اإعداد قائمة التدفقات النقدية

قراءة وحتليل القوائم املالية

  خ�شائ�س املعلومات املحا�شبية     ال�شكل القانوين ملن�شاآت الأعمال التجارية

  املعادلة املحا�شبية )معادلة امليزانية(    الدورة املحا�شبية

  اإعداد ميزان املراجعة

  قائمة الدخل اخلدمية      قائمة الدخل التجارية

  قائمة املركز املايل      قائمة التدفقات النقدية

  قائمة التغري يف حقوق امللكية

  مكونات التدفقات النقدية للأن�شطة )الت�شغيلية - وال�شتثمارية - والتمويلية(

  خمطط القرارات اخلا�شة بتق�شيم وت�شنيف املعلومات املالية يف قائمة التدفقات النقدية

  اأ�ش�س قيا�س املحا�شبة      راأ�س املال العامل

  راأ�س املال امل�شتثمر

  طرق اإعداد قائمة التدفقات النقدية    م�شادر اإعداد قائمة التدفقات النقدية

  اإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة املبا�شرة   اإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة الغري مبا�شرة

  ت�شوية �شايف الربح )الدخل( اإىل قائمة التدفقات النقدية من العمليات الت�شغيلية

  مفهوم واأهداف التحليل املايل     ا�شتخدامات التحليل املايل

  اأ�شاليب التحليل املايل      مفهوم الن�شب واملوؤ�شرات املالية

  حتليل ال�شيولة       حتليل الن�شاط

  حتليل املديونية      حتليل الربحية

  حتليل ال�شوق



تفا�شيل امل�شاركة:

  وقت انعقاد الربنامج : 9:00 �شباحًا - 2:00 ظهرًا    لغة الربنامج : اللغة العربية 

  مكان انعقاد الربنامج : الكويت        تاريخ انعقاد الربنامج : 11-15 مار�س  2018

�شروط الت�شجيل :

 برجاء اأن يكون الت�شجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من ال�شخ�س امل�شوؤول  الإلغاء يكون بكتاب خطي ولي�س �شفهيًا
 يف حالة الإلغاء بعد ا�شتلم النموذج تدفع اجلهة 500 $  ر�شوم اإدارية   يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�شوم كاملة

املوافقة على الت�شجيل:

التوقيع:اأوافق اأنا ال�شخ�س امل�شوؤول على امل�شاركة يف الربنامج املدون اأعله وقد اطلع����ت على كافة �شروط الت�شجيل والإلغاء

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�شدار �شيك اأوحتويل بنكي با�شم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN )KW56KFHO0000000000011010195808)

Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدولر الأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكرتوين:

بيانات اجلهة :

ا�شم ال�شخ�س امل�شوؤول:  ا�شم اجلهة:   

الربيد الإلكرتوين:  الهاتف:    امل�شمى الوظيفي:  

بيانات امل�شارك (1(:

امل�شمى الوظيفي:   ال�شم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�شارك (2(:

امل�شمى الوظيفي:   ال�شم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�شارك (3(:

امل�شمى الوظيفي:   ال�شم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

التكلفة والت�شجيل :

�سعر الربنامج  1450 $ اأو 435 د.ك )�شاملة املادة و�شهادة ح�شور الربنامج, وال�شيافة والغداء خلل الربنامج(

اخل�شومات :

1305 $  اأو  390 د.كعند الت�شجيل املبكر حتى 11 فرباير 102018%خ�������ش���م ال���ت�������ش���ج���ي���ل امل���ب���ك���ر

خ�شم 

املجموعات

1235 $  اأو  370 د.كلكل م�شارك15%3 م�ساركني
1160 $  اأو  350 د.كلكل م�شارك اأو م�شارك خام�س جماين20%4 م�ساركني

1090 $  اأو  325 د.كلكل م�شارك اأو م�شارك جماين لكل اأربع م�شاركني25%5 م�شاركني اأو اأكرث

املالية لغري املاليني
منوذج الت�شجيل

gulf_innovation @gulf_innovation gulf-innovation g.innovation gulfinnovation1

Head Office

State of Kuwait
Tel.:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

Sultanate of Oman
Tel.:  (968) 91770559
Fax:      (968)   24489670

gulfinnovation.com(965)   98853311 info@gulfinnovation.com


