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المقدمة:
القرارات  ترشيد  في  تفيد  التي  المعلومات  توفير  فى  كبير  دور  لها  المالية  المحاسبة 
من  فهمها  و  استيعابها  يمكن  بحيث  صياغتها  ضرورة  مع  اإلئتمانية  و  اإلستثمارية 
الركيزة  المحاسبة  . ويعتبر علم  اإلقتصادية  األنشطة  لعلم واستيعاب  المستخدمين  قبل 
األساسية التي يقوم عليها عمل أي منشأة سواء كانت ربحية أم غير ربحية، يقوم عمل 
المحاسب على عكس عمل المنشاة وتوضيح الوضع الحالي ما إذا كانت المنشأة متجهة 
إلى تحقيق أهدافها وإعطاء كل المعلومات الالزمة للمستخدمين، كما تساعد اإلدارة على 
الرقابة واتخاذ القرارات. ومن هذا المنطلق فقد تم عمل هذا البرنامج ليقوم على مساعدة 
المهتمين بالمحاسبة وموظفين اإلدارة المالية على تجنب األخطاء والعمل بكفاءة عالية 

في توصيل المعلومات المحاسبية بأعلى جودة لمستخدمين تلك المعلومات.

أهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بالمفاهيم المحاسبية األساسية وكيفية تدفق البيانات المحاسبية من  §

خالل النظام المحاسبى
المحاسبية  § القيود  وترحيل  تسجيل  وأساليب  المحاسبية  بالدورة  المشاركين  تعريف 

والتسويات الجردية
تزويد المشاركين بمهارات تطبيق اإلجراءات الخاصة بتحديد ما يخص الفترة المالية  §

من مصروفات وإيرادات
إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات §
تعريف المشاركين بالبيانات المالية األساسية وأهميتها وفوائد كل بيان مالي §

الفئات المستهدفة:
المحاسبون و غير المحاسبين ماسكي الدفاتر المحاسبية §
فهمهم  § تعميق  أو  زيادة  في  يرغبون  الذين  الماليين  غير  األقسام  ورؤساء  المدراء 

بالمفاهيم واألساليب المحاسبية
يستخدمون  § الذين  األشخاص  من  وغيرهم  الماليين  غير  األقسام  ورؤساء  المدراء 

المعلومات المالية في اتخاذ القرارات أو يقدمون تقارير عن أدائهم لإلدارات العليا
المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون §

الوحدة االولى :
الممارسات الحديثة في المحاسبة المالية

االسس والقواعد المحاسبية �
المفاهيم والمبادئ المحاسبية األساسية �
أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية �
النقدى.. � التدقق  الربح  المصروفات،  )األصول،  المحاسبية  المالية  المصطلحات 

وغيرها(
البيانات المالية: تعريفها، استخداماتها �
التفرقة بين المحاسبة طبقا لألساس النقدى والمحاسبة طبقا ألساس االستحقاق �

الوحدة الثانية :
عناصر النظام المحاسبي

والبيانات  � المعرفة  بين  الفرق  أهدافه،  مفهومه،  المحاسبي:  المعلومات  نظام 
والمعلومات

المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية �
مجموعة التعليمات المحاسبية والمالية �
الطرق المحاسبية المختلفة �
� 

الوحدة الثالثة :
الدورة المحاسبية

مراحل الدورة المحاسبية �
تحليل العمليات المالية كاساس القيد المزدوج �
معادلة الميزانية �
التسجيل المحاسبى للعمليات المالية فىدفتر اليومية �
تصنيف وتبويب العمليات المالية فى دفتر االستاذ �
تلخيص العمليات المالية من خالل ميزان المراجعة �
حاالت عملية �

الوحدة الرابعة :
اعداد التسويات المحاسبية

تسوية الحسابات �
تسوية المصروفات �
تسوية االيرادات �
تحديد المستحقات والمقدمات �
اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية �
حاالت عملية متنوعة �

الوحدة الخامسة : 
اقفال الحسابات واعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية

اعداد قيود التسوية �
اعداد قيود االقفال للحسابات �
ميزان المراجعة بعد قيود االقفال �
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان المراجعة المعدل �
استخدام ورقة العمل المحاسبية إلعداد قيود التسوية واإلقفال �

الوحدة السادسة : 
القواعد والمعايير الدولية للحوكمة المؤسسية

الحاجة الى تطبيق الحوكمة فى المؤسسات العربية �
اهداف ومبادئ الحوكمة المؤسسية �
اليات تطبيق الحوكمة فى المؤسسات �
دور االجهزة الرقابية فى تطبيق قواعد الحوكمة �
ادارة المخاطر وعالقتها بالحوكمة المؤسسية �
أنظمة الحوكمة وتحقيق فعالية البيانات والتقارير المالية �
تطور دور المراجعة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة �



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 :........................)المحاسبة، تحليل القوائم المالية واالتصال المالي ®( 

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.


