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المقدمة:

تعتبر اإلدارة المحاسبية والمالية العصب الرئيسي إلدارة المؤسسات والتأكد من إمكانية استمراريتها وتحقيق أهدافها المرجوة على المدى القصير والمدى البعيد معا، فهي تساعد 
المؤسسات على التحقق من موقفها المالي من خالل تجميع وتحليل البيانات الرقمية الرمزية وتحويلها إلى معلومات تساعد اإلدارة واألطراف الخارجية ذات العالقة في تفهم 
األوضاع المالية واتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى تحقيق الرقابة الداخلية للتحقق من سالمة العمل المحاسبي والقوائم المالية المختلفة. اإلدارة المحاسبية إلزامية قانونا وتعتمد 

على إعداد القوائم المالية، بينما تحولها المحاسبة االدارية إلى معلومات وتقارير تؤثر في القرارات اإلدارية للمؤسسات.

وتستهدف شركة يوروماتك من برنامج " االتجاهات والنظم الحديثة في المحاسبة واإلدارة المالية " إلى تنمية مهارات المشاركين في استخدام احدث التطبيقات العلمية لتشغيل 
وتقييم أداء النظم المحاسبة بمنظمات االعمال وكذلك تنمية مهارات المشاركين في اتخاذ القرارات المالية المختلفة. 

أهداف البرنامج:

وإيضاحاتها  	 المنشورة  المالية  القوائم  إعداد وعرض  المالية حتى  العمليات  بداية حدوث  منذ  تشغيلها  ودورة   ، المحاسبية  النظم  وأنواع  بماهية وطبيعة  المشاركين  تعريف 
المتممة

إكساب المشاركين مهارات إعداد وعرض القوائم المالية المتنوعة طبقا ألحدث متطلبات وإصدارات معايير المحاسبة الدولية 	
تنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسب االلى لتحسين جودة ومصداقية البيانات المالية 	

الفئات المستهدفة:

المحاسبين الماليين  	
رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية 	
المحللون الماليون    	
أعضاء ادارت المراجعة الداخلية  	
اعضاء مجالس ادارات الشركات الغير ماليين  	
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محتويات البرنامج

تطور النظم المحاسبية ىف منظمات االعمال:

مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات. 	
العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي. 	
تطور الفكر المحاسبي وفقا للتطورات االقتصادية العالمية 	

 
تطور نظم المعلومات المحاسبية الدولية: 	
مقدمة عن تطور معايير المحاسبة الدولية 	
	 IFRS المشروع المشترك لتطوير معايير المحاسبة الدولية
احدث تعديالت معايير المحاسبة الدولية 2015-2016 	

عرض القوائم المالية وفقا لمعايري المحاسبة الدولية باستخدام 
احلاسب االىل:

القوائم المالية – انواع – فروض - مبادىء 	
عرض قائمة المركز المالي  	
عرض قائمة الدخل الشامل 	
عرض قائمة التدفقات النقدية 	

حتليل الصحة المالية المالية للتقارير المالية:

	 analysis  Horizontal التحليل االفقي للبيانات المالية
	 Vertical analysis التحليل االفقي والتحليل الراسي للبيانات المالية
	  Financial ratios & قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية

Benchmarking

حتسني جودة التقارير المالية باستخدام احلاسب االىل:

	 SORT خاصية فرز البيانات في النماذج المالية
	 FILTER خاصية تصفية البيانات المالية
	 SUPTOTALS خاصية المجاميع الفرعية
	  SUMIF- خواص نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام دوال

VLOOKUP
	 CHARTS استخدام ارسم البياني في تحليل البيانات المالية

استخدام االاسليب االحصائية يف التنبؤ بالفشل المايل وقياس 
التالعب واالحتيال المايل:

نماذج االنحدار )االنحدار البسيط  - االنحدار المتعدد( 	
قياس معامالت االرتباط )معامل سبيرمان - معامل بيرسون ( 	
مؤشرات قياس التالعب واالحتيال المالي في البيانات المالية 	

مراحل إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام احلاسب االيل:

إعداد موازنة اإليرادات  	

أساليب التنبؤ باإليرادات 	

استخدام الحاسبات فى إعداد موازنة اإليرادات 	

حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات 	

إعداد الموازنة الجارية 	

إعداد موازنة اإليرادات والناشط باستخدام احلاسب االيل:

حالة عملية متكاملة إلعداد الموازنة الجارية . 	

أساليب التنبؤ بالمصروفات . 	

استخدام أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربحية. 	

استخدام الحاسب فى إعداد موازنة النشاط 	

التقنيات المالية العداد الموازنات بأسلوب موازنة البنود:

إعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية والخاصة 	

أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات 	

حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية  	

والخاصة

إعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة 	

حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية  	

والخاصة

بناء الموازنة العامة باستخدام اسلوب موازنة الرباجم واألداء:

طبيعة وماهية موازنة البرامج واألداء 	

خطوات إعداد موازنة البرامج واألداء والمقومات الفنية لنظام معلومات  	

إعدادها

الجوانب العملية إلعداد موازنة البرامج واألداء 	

تنفيذ موازنة البرامج واألداء 	

الجوانب التطبيقية لتنفيذ موازنة البرامج واألداء 	
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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 :........................)الشهادة اإلحترافية في المحاسبة واإلدارة المالية - 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.


