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المحتويات األساسية:
الوحدة  األولى:

النظم المحاسبية فى منظمات االعمال

w مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات
w المقومات األساسية لعلم المحاسبة
w العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي
w القيد المزدوج ودورة التسجيل
w حاالت تطبيقية على عمليات تكوين رأس المال، العمليات النقدية

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 الترحيل للحسابات المختصة بدفاتر األستاذ
w ترصيد دفاتر األستاذ وحاالت عملية

الوحدة الثالثة :
اقفال الحسابات والتسويات الجردية

w حسابات النتيجة
w التسويات الجردية لألصول
w التسويات الجردية للمصروفات وااليرادات
w إعداد ميزان المراجعة باألرصدة وبالمجاميع

الوحدة الرابعة :

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 الخامسة :

القراءة النقدية للقوائم 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 ورشة عمل

مقدمة :
تعريف  المحاسبية:  المفاهيم  العلمي  محتواها  فى  التدريبية  الدورة  هذه  ستتضمن 
المحاسبية:  الدورة  للمحاسبة،  الفكري  اإلطار  المحاسبة،  وأهداف  أهمية  المحاسبة، 
الدخل،  قائمة  المالية:  القوائم  الختامية،  الحسابات  وإعداد  المالية  العمليات  تسجيل 
المؤشرات  إستخدامات  النقدية،  التدفقات  وقائمة  المحتجزة  األرباح  قائمة  الميزانية، 
المالية في مجال التحليل المالي وقراءة القوائم المالية، مفاهيم التكاليف واستخداماتها 
االستثمارات  تقييم  والرقابة،  التخطيط  في  ودورها  التقديرية  الموازنات  اإلدارية 
الرأسمالية باإلضافة آلية تحديد قيمة المنشأة. حيث يتم استعراض هذا المحتوى العلمي 
والمناقشة  المحاضر  قبل  من  بالتفصيل  والشرح  لذلك  المعدة  العلمية  المادة  واقع  من 
لدى  الفكرة  تعزز  التي  الواقعية  العملية  الحاالت  واستعراض   ، فيها  اآلراء  وتبادل 

المشاركين إلفادتهم بشكل مؤكد وفعال.

أهداف البرنامج:
w  بداية منذ  تشغيلها  ودورة  المحاسبية،  النظم  وأنواع  بطبيعة  المشاركين  تعريف 

المحاسبية، حتى  والمعالجة  للتشغيل  المختلفة  والمراحل  المالية،  العمليات  حدوث 
إعداد وعرض القوائم المالية المنشورة وإيضاحاتها المتممة

w  اإلدارات ومختلف  معلومات  كنظام  المحاسبة  بين  بالعالقة  المشاركين  تعريف 
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  طبقا ألحدث المتنوعة  المالية  القوائم  إعداد وعرض  مهارات  المشاركين  إكساب 
متطلبات وإصدارات معايير المحاسبة الدولية

w  عن المالية  التقارير  من  واالنتفاع  االستخدام  كيفية  مهارات  المشاركين  إكساب 
المالية  المراكز  متانة وقوة  الحكم على  لها، وبما يمكن من  النقدية  القراءة  طريق 

للمنشآت، وبما يسهم في تدعيم العديد من القرارات اإلدارية

مواضيع البرنامج :
w .التعريف بعلم المحاسبة
w  التعريف بالدورة المحاسبية والمجموعة المستنديه المستخدمة في توثيق العمليات

المالية في المنشأة
w التعريف بأهمية المحاسبة واإلدارة المالية في انجاح أي منشأه
w التعريف بالقوائم الماليه وطرق اعدادها وقراءتها
w التعريف بالنسب الماليه وطرق احتسابها
w التعريف بالبرامج المحاسبية ودورها في تسهيل العمليات المحاسبيه والماليه

الفئة المستهدفة:
w المدراء الغير ماليين
w مدراء المصانع ومدراء اإلنتاج الغير ماليين
w مديري االدارات الفنية



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:

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

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

w 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 :........................)العمليات المحاسبيه والماليه لغير المحاسبين ®( 

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.


