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مقدمة:

يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين أهم المعارف المتعلقة بالمستجدات الحديثة في النظم المحاسبية والرقابة وتقييم األداء ، وتنمية مهاراتهم لممارسة األعمال المرتبطة بها بكفاءة 

عالية، وإحداث تغيير إيجابي في اتجاهاتهم وفقا لمتطلبات وظروف بيئة العمل. المخرجات التدريبية للبرنامج )األهداف المأمولة(

اهداف البرنامج :

بنهاية البرنامج يصبح المشارك قادرًا على القيام بما يلي:

التعرف على النظم المحاسبية المتقدمة. �

إعداد التقارير والقوائم المالية والتعرف على كيفية عرضها بالطرق العلمية السليمة. �

تحليل القوائم المالية المختلفة باستخدام األساليب الحديثة فى المحاسبة. �

االستخدام األمثل لمحاسبة التكاليف بما يساعد في إعداد العقود واتخاذ القرارات بطريقة فنية سليمة. �

االستعانة بالموازنات التخطيطية كأداة للرقابة وتقييم األداء. �

استخدام الوسائل المتقدمة للمراجعة في الرقابة على النواحي المالية في الشركات النفطية، والتعرف على إجراءات مراجعة األصول المختلفة. �

استخدام الحاسب اآللي في الجوانب المختلفة المتعلقة بالمحاسبة. �

اإلطالع على المستجدات الحديثة في دنيا التدقيق والرقابة. �

التمكين من استخدام العينات اإلحصائية في التدقيق والرقابة ، والرقابة بواسطة الموازنات التقديرية. �

التعرف على المعايير الحديثة المتعلقة بالمتدربين. �

الفئات المستهدفة:

مدراء الدوائر المالية ، ورؤساء أقسام الحسابات ،والعاملين في اإلدارات المالية و إدارات التدقيق والرقابة الداخلية والتفتيش في المؤسسات الخاصة والوزارات والجهات الحكومية 

، وفي كل القطاعات )صناعية، تجارية، خدمية(.
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محتويات البرنامج

االسبوع األول:النظم المتقدمة في المحاسبة:

القوائم والتقارير المالي:

اإلطار العام للنظم المالية �

مقومات النظم المالية �

المعايير التى تحكم إعداد القوائم المالية �

أساليب إعداد وعرض قائمة الدخل �

أساليب إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية �

أساليب إعداد وعرض قائمة المركز المالى �

أساليب التحليل المالي للقوائم المالية:

أنواع التحليل المالى وأهدافه �

التحليل المالى باستخدام المؤشرات المالية �

التحليل المالى باستخدام القوائم اإلضافية �

نظم محاسبة التكاليف:

أنواع محاسبة التكاليف الحديثة �

مقومات نظم محاسبة التكاليف �

مفاهيم وتبويبات عناصر التكاليف �

أساليب إعداد قوائم التكاليف �

دور بيانات التكاليف فى إعداد العقود �

دور بيانات التكاليف فى اتخاذ القرارات �

الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية:

إطار الموازنات التخطيطية �

مراحل الموازنات التخطيطية �

قواعد إعداد الموازنات المالية والنقدية �

الرقابة باستخدام الموازنات ومحاسبة المسئولية �

معايير تقييم األداء باستخدام �

األسبوع الثاني: تحقيق الرقابة المالية وتقييم االداء:

التدقيق والرقابة الداخلية:

المفاهيم الحديثة فى التدقيق والرقابة الداخلية �
اإلطار العام للرقابة الداخلية �
أساليب الرقابة والمراجعة �
أساليب المراجعة الداخلية �
إجراءات مراجعة الفواتير والمصروفات واإليرادات �
إجراءات مراجعة التأمينات )التعويضات( �
إجراءات مراجعة األصول والخصوم �

المفاهيم األساسية للرقابة الداخلية:

 الرقابة الداخلية �
 المفهوم واألهمية �
 المعايير والمسؤوليات �
األنواع والمقومات واإلجراءات �
 طرق الفحص والتقييم �
حاالت تطبيقية �

معايير التدقيق الداخلي:

التدقيق الداخلي �
التعريف والمجاالت �
قواعد السلوك المهني �
معايير التدقيق الداخلي �
التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي �
الحقوق والواجبات والمسؤوليات �
حاالت تطبيقية �

أساليب الرقابة ولتدقيق:

تقنيات الرقابة والتدقيق �
العينات اإلحصائية �
الرقابة في ظل استخدام الحاسوب �
حاالت تطبيقية �
الرقابة واإلشراف من قبل المصرف المركزي �
التعاون الدولي في مجال الرقابة �
الرقابة باستخدام الموازنات التقديرية �
حاالت تطبيقية �
معايير التدقيق الداخلي الدولي �
حاالت عملية وتطبيقات �



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 :........................)األداء المحاسبي اإلبداعي والرقابة  المالية المتطورة - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


