
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

المحاسبة المالية المتقدمة
Advanced Financial Accounting



المحاسبة المالية المتقدمة ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
تهدف شركة يوروماتك من برنامج " المحاسبة المالية المتقدمة Advanced Financial Accounting" إلى تنمية مهارات المشاركين على إدارة نظام المعلومات المحاسبية 
وفقا الحدث ممارسات المعايير المحاسبة IAS & IFRS واستخدام افضل طرق عالج المشكالت المهنية الناتجة عن التطبيق باإلضافة إلى تنمية مهارات المشاركين في استخدام 

أدوات وأساليب التحليل الكمى للوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة التخاذ قرار التمويل أو قرار االستثمار قصيرة وطويلة األجل.

اهداف الدورة:
تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة IFRS والتعرف علي اوجه التغير الذي صاحب تطبيق هذه المعايير علي بيئات  	

االعمال الدولية والعربية .
تزويد المشاركين بكافة المشكالت المهنية التي صاحبت تطبيق بعض التطبيقات المحاسبية لبعض المعايير.  	
اكساب المشاركين لمجموعة من المهارات في كيفية االستخدام واالنتفاع من التقارير المالية عن طريق القراءة النقدية لها  	
تنمية مهارات المشاركين في الحكم على متانة وقوة المراكز المالية للمنظمات وبما يسهم في تدعيم العديد من القرارات اإلدارية. 	

الفئات المستهدفة:
المحاسبين ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية 	
المحللون الماليون في المؤسسات االقتصادية الحكومية والخاصة  	
المدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات 	
أفراد إدارة الموازنات التخطيطية والتقديرية  	
اإلدارة العليا بالمؤسسات 	

المحتويات األساسية:

تطبيقات المحاسبة المتقدمة وفقا الخر المستجدات العالمية:

	  )IFRS معايير المحاسبة )الدولية – االمريكية – العربية – التقارير الدولية
	  IASB & المشروع المشترك لتطوير المعايير بين صانعي علم المحاسبة

 FASB
مدي االلتزام بالتطبيقات المحاسبة المتقدمة للمعايير عالمياً وعربياً  	
نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية 	
احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية 	

المشكالت التطبيقية الناجتة عن تطبيق المعايري المحاسبية يف عالمنا 
العريب:

مخاطر تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا الحدث التعديالت  	
مشكالت معالجة األصول والممتلكات طويلة األجل – Fixed Asset  - وفقا  	

  IAS 16للمعيار
	  IAS 36  وفقا للمعيار - Goodwill- مشكالت معالجة االصول المعنوية

-IAS 38- IFRS 3
مشكالت معالجة انخفاض قيمة االصول– Impairment of assets- وفقا  	

IAS 36 للمعيار
	  IFRS وفقا للمعيار - Financial Assets- مشكالت معالجة األدوات المالية

  9 – IAS 39
	 IAS 17 وفقا للمعيار - Lease – مشكالت معالجة التاجير التمويلي

عرض القوائم المالية وفقا لمعايري المحاسبة العربية:
	  )IAS 1 – IAS 7 – IFRS (DRAFT عرض القوائم في ضوء
	 Balance Sheet  عرض قائمة المركز المالي
	  Comprehensive Income Statement  عرض قائمة الدخل الشامل
	 Cash Flows Statement عرض قائمة التدفقات النقدية
اإليضاحات المتممة 	

التحليل المايل الفعال لتحسني جودة التقارير المالية:
مبادي عمل المحلل المالي  	
اعادة عرض القوائم المالية الجراء التحليلي المالي  	
	  Vertical analysis & التحليل االفقي والتحليل الراسي للبيانات المالية

 Horizontal
	  Financial ratios & استخدام المؤشرات المالية والنسب المرجعية

Benchmarking

ااسليب اإلدارة المالية يف التنبؤ باالداء المايل للمنظمة:
استخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل المالي  	
	 Altman Z-Score  نموذج التمان
	 Comport Z-Score نموذج كمبورت
	  Kida نموذج كيدا
	 Sherrod نموذج شيرود
استخدام اسلوب االرتباط المالي في قياس التالعب واالحتيال المالي في البيانات  	

المالية 



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

)المحاسبة المالية المتقدمة ®(
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التــاريــخ :........................

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.


