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المحتويات األساسية:

مقدمة:

يحتاج العديد من متخذي القرارات الى بعض المعلومات المالية التى تحسن وترشد عملية اتخاذ القرارات ، والتى بدونها اليتم الوصول الى القرارات الرشيدة. فكافة القرارات 
المتخذة فى شتى المجاالت تكون ذات بعد مالى وذات اثر مالى على تكاليف وربحية المنشأة ، لذا هناك حاجة لمتخذى القرارات من غير المالين للتعرف على المعلومات المالية 

والمحاسبية الهامة والمتعلقة باتخاذ القرارات وتنفيذ عمليات المنشأت.

أهداف البرنامج:

w  تعريف المشاركين بطبيعة وأنواع النظم المحاسبية، ودورة تشغيلها منذ بداية حدوث العمليات المالية، والمراحل المختلفة للتشغيل والمعالجة المحاسبية، حتى إعداد وعرض
القوائم المالية المنشورة وإيضاحاتها المتممة.

w .تعريف المشاركين بالعالقة بين المحاسبة كنظام معلومات ومختلف اإلدارات واألقسام األخرى بأى منظمة، وأهمية التفاعل بينهما فى خدمة أهداف المنظمات
w .تمكين المشاركين من إدارة وتنظيم وتنفيذ أنشطة نظم المعلومات المحاسبية، من خالل تطبيقات وحاالت عملية متنوعة، وعلى قطاعات مختلفة من الصناعات
w .إكساب المشاركين مهارات إعداد وعرض القوائم المالية المتنوعة طبقا ألحدث متطلبات وإصدارات معايير المحاسبة الدولية
w  إكساب المشاركين مهارات كيفية االستخدام واالنتفاع من التقارير المالية عن طريق القراءة النقدية لها، وبما يمكن من الحكم على متانة وقوة المراكز المالية للمنشآت، وبما

يسهم في تدعيم العديد من القرارات اإلدارية.

الوحدة االولي:

االسس والقواعد المحاسبية فى منظمات االعمال

w المفاهيم والمبادئ والفروض المحاسبية األساسية
w أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية
w  ، المصطلحات المالية المحاسبية )األصول ، المصروفات،التكلفة ،النفقات ، الربح

التدقق النقدى ..وغيرها(
w البيانات المالية : تعريفها ، استخداماتها
w معايير المحاسبة الدولية التى تحكم إعداد القوائم المالية

الوحدة الثانية:

الدورة المحاسبية )االثبات والترحيل(

w العمليات المالية المتعلقة بالمشتريات، المبيعات، المردودات، الخصومات
w )العمليات المالية المتعلقة باألوراق التجارية )استالم ورقة قبض، وقبول ورقة دفع
w ترصيد دفاتر األستاذ وحسابات النتيجة
w إعداد ميزان المراجعة باألرصدة وبالمجاميع

الوحدة الثالثة:

عرض القوائم المالية وفقا الحدث معايير المحاسبة الدولية

w قائمة المركز المالي
w قائمة الدخل الشامل
w قائمة التدفقات النقدية
w إعداد اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
w ورشة عمل متكاملة إلعداد وعرض القوائم المالية

الوحدة الرابعة : 

لقراءة النقدية للقوائم والتقاريرالمالية وتحليل البيانات المالية

w مفهوم وأهمية ومراحل وأهداف التحليل المالي للقوائم المالية
w القراءة النقدية لحسابات النتيجة
w القراءة النقدية لقائمة المركز المالي
w القراءة النقدية لقائمة الدخل والتدفقات النقدية
w اساليب تحليل القوائم والتقارير المالية
w ورشة عمل اعداد التقارير والقوائم المالية وتحليلها باستخدام الحاسب االلى

الوحدة الخامسة :

المهارات  المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات

w المفاهيم المحاسبية لدعم مهارات التفاوض
w عناصر دراسة الجدوى االقتصادية
w الجوانب المحاسبية فى إعداد دراسات الجدوى
w  المعلومات ذات العالقة التكاليف وكيفية قياسها والحصول على  مفاهيم وعناصر 

التخاذ قرار افضل
w اساليب حساب التكلفة والعائد للقرارات والعقود
w مصادر واساليب الحصول على التمويل الالزم للمنشاة
w .سياسات تحصيل الديون
w تحليل ومتابعة العمالء والقروض وتعثرالديون
w ورشة عمل لدراسة حاالت عملية واقعية



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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المهارات المالية لغير الماليين ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


