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المحتويات األساسية:
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إدارة العمل المحاسيب وفقا الخر المستجدات العالمية:

	wوتطور مهنة المحاسبة والمراجعة IFAC اإلتحاد الدولي للمحاسبين

	w معايير القطاع – IFRS معايير المحاسبة )الدولية – التقارير الدولية

)IPSAS  العام

	wاحدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية

	wمخاطر تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا الحدث التعديالت

أدوات إدارة العمل المحاسيب وفقا للمستجدات المهنية:

	wالتحول الى التعامالت الرقمية

	wCC والحوسبة السحابية ERP التحول الي نظم إدارة موارد المنظمة

	wالتحول الى نظم التعهيد

	wانشاء إدارة المراجعة الداخلية

تصميم التقارير المالية ياستخدام معايري المحاسبة الدولية:

	wشكل القوائم المالية وفقا الحدث التعديالت فى المعايير المحاسبية

	wتصميم قائمة المركز المالى

	wتصميم قائمة الدخل الشامل

	wتصميم قائمة التدفقات النقدية

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط:

	wدور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات

	w.مجاالت التنبؤ واالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ

	wRegression Analysis استخدام نموذج االنحدار الخطى فى التنبؤ

	wTrend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه فى التنبؤ

التقنيات المالية العداد الموازنات التشغيلية:

	wإعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية والخاصة

	w.أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات

	w حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية

والخاصة

	wإعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة

	w حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية

والخاصة
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مقدمة:
التقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة العمل المحاسبي" الي دعم خبرات المشاركين من ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بالقطاعات  تهدف شركة يوروماتك من برنامج " 
الحكومية والخاصة في كيفية اعداد الخطط المستقبلية الدارة العمل المالي بمنظمات االعمال وفقا الحدث التقنيات العملية، مع التركيز على تنمية مهارت المشاركين في حل 

المشكالت التطبيقية في الواقع العملي في مؤسسات المشاركين.

أهداف البرنامج:
	w علي المعايير  هذه  تطبيق  صاحب  الذي  التغير  اوجه  علي  والتعرف   IFRS الجديدة  الدولية  المالية  التقارير  بمعايير  الخاصة  المعارف  من  بمجموعة  المشاركين  تزويد 

بيئات االعمال الدولية والعربية.
	w.تنمية مهارات المشاركين في تطبيق أدوات تبسيط اإلجراءات المحاسبية
	w.تزويد المشاركين بكافة المشكالت المهنية التي صاحبت تطبيق بعض المعالجات المحاسبية لبعض المعايير المحاسبية
	wتعريف المشاركين بأهمية الموازنات فى التخطيط والرقابة وكيفية استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل الموازنة
	w.تزويد المشاركين بمفهوم وادوات واساليب التخطيط وخطوات اعداد الخطط واالساليب الكمية الحديثة المستخدمة فىالتنبؤ
	wتأمين كم وافر من المعلومات المحاسبية الصحيحة والدقيقة والتي يمكن بناًء عليها اتخاذ القرارات وتحديد االستراتيجيات المناسبة
	wإكساب المشاركين مهارات إعداد التقارير المالية والمحاسبية وعرضها وتقييمها
	wتعريف المشاركين بالمعايير الدولية المعتمدة في إعداد التقارير والمحاسبة المالية واإلبالغ المالي
	wإكساب المشاركين مهارات إدارة المعلومات المالية

الفئات المستهدفة:
	wالمحاسبون
	wالعاملون في اإلدارات المالية واإلحصاء والتخطيط
	wالمدراء الماليون
	wالمراجعون الداخليون
	wرؤساء أقسام الموازنة والحسابات
	wالعاملون في أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة
	wجميع العاملين في القطاعات المحاسبية بمختلف تخصصاتها
	wجميع العاملين في أعمال المحاسبة والموازنات والتسويات المالية

المحاور التدريبية للبرنامج:
	wنظم التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها
	wمهارات إعداد وكتابة وعرض التقارير المصرفية والمالية
	wاستخدام الحاسب اآللي في إعداد التقارير المحاسبية
	wIFRS  المعايير الدولية في إعداد التقاريرالمالية
	wنظم المعلومات المحاسبية
	wتصميم نظام محاسبي متكامل
	wكيفية عمل القيد المحاسبي ودليل الحسابات
	wIAS معايير المحاسبة المالية
	wنظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية
	wإعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية
	wاألخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها
	wاإلدارة الكفؤة ألصول المنشأة وفقاً للمعايير الدولية
	wAFMIS نظام إدارة المعلومات المالي
	wالتحليل والتدقيق المالي
	wمراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية
	wالغش والخطأ ومسؤولية تدقيق الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة الدولية
	wالمعايير الدولية لإلبالغ المالي
	wدور المحاسبين والمراقبين في قرارات اإلدارة وتنمية الموارد



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)التقنيات الحديثة في التخطيط وادارة العمل المحاسبي ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


