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الهدف العام:
یهدف برنـامج المحاسـبة واإلدارة المالیـة التطبیقیـة الـى تأهیـل المشـاركین للعمـل فـي الـدوائر واالقسـام المالیــة والمحاســبیة، وتنبــع اهمیــة هــذا البرنــامج للــدور الحیــوي 

الــذي یلعبــه النظــام المــالي والمحاســبي فــي تحقیق اهداف المؤسسة وتطویرها نحو االفضل من خالل استعراض احدث االسـالیب واالجـراءات المتبعـة مالیا ومحاسبیا.

األهداف التفصيلية:
إدراك المفاهیم االساسیة للمحاسبة 	
تعریف المشاركین بتعریف العناصر األساسیة للقوائم المالیة 	
معرفة اإلثبات المحاسبي و القیاس 	
تجمیع و تحلیل السجالت التجاریة 	
اعداد التقاریر المالیة 	
اعداد المیزانیات العامة 	
اعداد دراسات التكلفة 	
تحدید طبیعة وأهمیة التحلیل المالي التخاذ القرارات االستراتیجیة. 	
التعرف على خطوات ٕواجراءات التحلیل المالي وكیفیة تطبیقها. 	
التطبیق السلیم ألدوات التحلیل المالي. 	
التعرف على بعض المشاكل التي تعترض التحلیل المالي وكیفیة التعامل معها. 	
التعرف على اإلدارة المالیة الشاملة والرقابة على الخزائن 	
اكساب المشاركین مهارات فحص المیزانیات والقراءة النقدیة 	
تعرف المشاركین على األســالیب الحدیثة في التدقیــق والرقابـة المالیـة 	
تعرف المشاركین على التخطیط المالي ٕواعــداد الموازنات التخطیطیة 	

الفئة المستهدفة:
العاملین في اقسام المحاسبة والمالیة في القطاعین العام والخاص

أسلوب التدريب:
مجموعات العمل، تمثیل األدوار، حاالت دراسیة، تطبیقات وتمارین عملية

الوحدة األولى:

المفاهيم االساسية للمحاسبة

مفاهیم القیاس المحاسبي�	

المعامالت التجارية�	

الكشوفات المالية�	

والقانون التجاري�	

المحاسبة ونظم المعلومات التجارية�	

الوحدة الثانیة:
تعريف العناصر األساسية للقوائم المالية

األصول و الخصوم�	
حقوق أصحاب رأس المال�	
اإليرادات و المصروفات�	
المكاسب والخسائر�	
صافي الدخل / صافي الخسارة�	
استثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات علیهم�	
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الوحدة الثالثة:
اإلثبات المحاسبي و القياس

اإلثبات المحاسبي لإليرادات�	
قياس اإليرادات�	
اإلثبات المحاسبي للمصرفات�	
قياس المصروفات�	
المكاسب والخسائر�	

الوحدة الرابعة:
اعداد التقارير المالية

أجزاء التقارير المالية�	
القوائم المالية�	
قائمة الدخل�	
قائمة التدفقات النقدية�	
أساليب التحليل المالي�	
الموازنة التقديرية العامة للمؤسسة�	
التقارير الدورية المطلوب إعدادها�	
البيانات المالية السنوية�	
حفظ البيانات و التقارير المالية والمستندات�	
مقياس نجاح االدارة المالية�	

الوحدة الخامسة:
اعداد الميزانيات العامة

المعادلة المحاسبية�	
أساس إعداد الميزانية�	
عناصر المیزانیة وتبوبیها�	
وظائف المیزانیة وطرق عرضها�	
تحلیل المیزانیة وداللتها�	

الوحدة السادسة:
اعداد دراسات التكلفة

تعريف التكالیف غیر المباشرة وخصائصها�	
المبادئ العلمبة التى تستخدم للتفرقة بينالتكاليف المباشرة والغير مباشرة�	
خصائص التكاليف غير المباشرة�	
مشاكل التكاليف غير المباشرة�	

الوحدة السابعة:
التحليل المالي

مفهوم التحلیل المالي وأهمیته�	
أنواع التحليل المالي�	
فهم البیانات المالیة للمنشأة�	
التحليل المالي لمصادر واستخداماتالموارد�	
التحليل المالي للبيانات المالية�	
نسب السيولة والمديونية�	
نسب الربحية والتشغيل�	
تحلیل التدفقات النقدية وأهمیته�	
األساليب األخرى في التحليل المالي�	
التحليل األفقي�	

الوحدة الثامنة:
تدقيق الحسابات

مقدمة عن تدقيق الحسابات�	
تعريف تدقيق الحسابات�	
قواعد التدقیق المتعارف علیها�	
أنواع التدقيق�	
فئات المدققين�	
مراحل إجراءات التدقيق�	
األمور األساسية في أعمال التدقيق�	
أهداف عملیة تدقیق الحسابات�	
تقرير مدقق الحسابات�	

الوحدة التاسعة:
اإلدارة المالية

اإلدارة الشاملة للنقدية والرقابة علىالخزائن�	
التخطيط المالي وإدارة النقدية�	
تدعيـم خـبرات إدارة الخزائنوالنقدية�	
تحليل وفحص القوائم المالية�	
فحص الميزانيات والقراءة النقديةللقوائم المالية�	
التحليل المالي وقوائم التدفقاتالنقدية�	
التخطيط والرقابة الماليــة�	
تطوير آليات التخطيط المالي وإعدادالموازنات�	
مهارات إدارة المحافظ االستثمارية�	
األســاليب الحديثة في التدقيــقوالرقابـة الماليـة�	
اإلدارة الفعالة لألقسـام الماليــةوالمحاسبيـة�	

الوحدة العاشرة:
إدارة العمليات المالية والتخطيط الماليالمتقدم

االستراتيجيات الحديثة في إعداد�	
وتقييم القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية�	
مهارات إدارة المحافظ االستثمارية�	
تطويـر األداء المالي وإعــداد الخطــطالماليــة�	
التخطيط المالي وإعــداد الموازناتالتخطيطية�	
تحليل الجدارة االئتمانية والتعثرالمالي�	
األدوات الحديثة للتدقیق على القوائم المالیة والتحلیالت المرتبطة بها�	



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 المتقدمة في المحاسبة واإلدارة المالية - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

)Overseas( , 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي 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.


