
األوقات المتاحة
مالحظات اللغة الرسوم الموقع المدة تاریخ النھایة تاریخ البدایة

السعر ال یشمل ضریبة القیمة المضافة انجلیزي 6800 الریاض 3 أیام 2019-12-03 2019-12-01

یحدد الحقا مقر اإلنعقاد : موجھ لـ :  15:15 الوقت إلى : 9:00 الوقت من : أیام 3 المدة :

مالحظات اللغة الرسوم الموقع المدة تاریخ النھایة تاریخ البدایة
السعر ال یشمل ضریبة القیمة المضافة -ال ینطبق علیھا 

سیاسة الخصم للمجموعات انجلیزي 9100 الریاض 3 أیام 2020-04-21 2020-04-19

یحدد الحقا مقر اإلنعقاد : موجھ لـ :  3:15pm الوقت إلى : 9:00am الوقت من : أیام 3 المدة :

 
 
 
 
 
 

ستساعد المشاركین على تحسین المھارات التحلیلیة الالزمة لتحدید إشارات 
التحذیر المبكر من تدھور االئتمان و  تحدید قدرة الشركة على تحسین األداء 
أو إصالح ھیكل رأس المال الحالي. وستستفید ورشة العمل من الدروس 

المستفادة من أزمة االئتمان لتحدید مستویات المدیونیة المستدامة وقوة ھیاكل 
المعامالت وأفضل طریقة لالستجابة للمشكالت التي تواجھ عمالء شركات. 
وتُعتبر ھذه الدورة تفاعلیة للغایة مما یسمح للمشاركین بممارسة نقاط التعلم 
الرئیسة في الكثیر من دراسات الحالة والتمارین. وستُفحص االتجاھات 
الحالیة الموجودة في السوق لتسلیط الضوء على أي جوانب محتملة من 

المخاطر.
 

تشمل قائمة المدربین المعتمدین لھذا البرنامج التدریبي كل من : زاھد فاروقي 
، یوین وي تشو

 

متقدم

تدریب صفيالمحاسبة واإلئتمان



متطلبات البرنامج

ال یوجد.

جدول البرنامج

الیوم األول  
1. نظرة عامة تحلیلیة:

- أسباب األزمة.
- إشارات التحذیر المبكر.
- منھج تحلیلي منظم.

 
 الیوم الثاني  

1. موضوعات األزمة:
- المؤشرات االقتصادیة الكلیة والقطاعیة الخارجیة.

- نماذج األعمال المحفوفة بالتحدیات.
- استراتیجیة اإلدارة والملكیة والسلوك.

- رافعة مالیة غیر متناسبة. 
- ضعف ھیكل القروض واختیار األدوات المالیة.

 
 الیوم الثالث  

1. عبور عتبة التضخم: الحـث على اتخاذ اإلجراءات وبدئھــا:
- العجز النقدي ومشاكل السیولة.

- انتھاكات التعھد.
 2. دراسة جدوى المجموعة النھائیة.

مالحظات اللغة الرسوم الموقع المدة تاریخ النھایة تاریخ البدایة
السعر ال یشمل ضریبة القیمة المضافة -ال ینطبق علیھا 

سیاسة الخصم للمجموعات انجلیزي 9100 الدمام 3 أیام 2020-12-08 2020-12-06

یحدد الحقا مقر اإلنعقاد : موجھ لـ :  3:15pm الوقت إلى : 9:00am الوقت من : أیام 3 المدة :



المخرجات التعلیمیة

- الكشف عن عالمات التحذیر المبكر أو مؤشرات المخاطر خالل فترة سریان القرض أو السندات: المؤشرات المالیة وغیر المالیة ومؤشرات السوق.
- تحدید الشركات األكثر عرضةً لتدھور االئتمان والعوامل التي ستؤثر على احتمال التخلف عن السداد أو الحاجة إلى التبادل المتعثر للدیون.

- تقییم الخیارات المتاحة للمقرضین أو المستثمرین عندما تصبح عالمات تدھور االئتمان واضحة.
- تحدید نقاط القوة والضعف الموجودة في ھیكل القرض الحالي لتحسین ھیاكل القروض في المستقبل.

- وضع مستوى الحد األدنى من الشفافیة المقبولة التخاذ قرار ائتمان مسؤول.
 

الفئة المستھدفة ( لمن ھذه الدورة )

للذین ھم على درایة بالتحلیالت االئتمانیة للشركات.

معرف المسار التدریبي

المحاسبة واإلئتمان


