
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
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 وإعداد التقارير المالية المتقدمة  



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحاسبة وإعداد التقارير المالية المتقدمة  

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

مقدمة:

 المحاسبة   المالية هي في األساس عملية إعداد البيانات المالية التي تستخدمها المؤسسات إلظهار أدائها المالي وموقفها لألشخاص خارج الشركة بما في ذلك المستثمرين والدائنين 

والموردين والعمالء. يمكن تعريف التقارير المالية بأنها الممارسات القياسية لتزويد أصحاب المصلحة بتصوير واضح لمالية المؤسسة، بما في ذلك إيراداتهم ونفقاتهم وأرباحهم 

ورأس مالهم وتدفقاتهم النقدية، كسجالت رسمية توفر رؤى متعمقة في المعلومات المالية. ستوضح دورة المحاسبة وإعداد التقارير المالية هذه المفاهيم والمبادئ المحاسبية الرئيسية 

لتكون قادرا على إعداد البيانات المالية وإطالق العنان للرؤى الهامة في أداء األعمال وإمكاناتها، وتحسين جودة التقارير المالية من خالل التسجيل واإلفصاح بدقة عن المعامالت 

العادية وغير العادية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تسمية البيانات المالية الرئيسية وتحديد أفضل الممارسات لهيكلة وعرض البيانات المالية�	

فهم التعديالت الدورية الهامة وأثرها على البيانات المالية�	

حساب الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات للمعامالت المتكررة وغير المتكررة بشكل صحيح�	

تحديد الحد األدنى من المتطلبات لإلفصاح عن البيانات المالية لحسابات المعامالت الرئيسية�	

إعداد البيانات المالية بدءاً من ميزان المراجعة وانتهاءاً باإلفصاحات الشاملة�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق 

المعرفة المكتسبة خالل الدورة

الفئات المستهدفة:

محترفو المحاسبة واإلدارة المالية والمحاسبون في جميع المستويات الذين يرغبون بتعزيز معرفتهم العملية بالمحاسبة المالية، والمحاسبون المجازون
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المحاسبة وإعداد التقارير المالية المتقدمة  

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

المحتويات األساسية:

البيانات المالية والقرارات:

دورة المحاسبة المالية�	
هل يوجد أربع أم خمس بيانات مالية رئيسية؟�	
استخدام اإلدارة للبيانات المالية�	
العالقة بين البيانات المالية�	
اإليضاحات األساسية واإلفصاحات في البيانات المالية�	
أسس إعداد القوائم المالية�	
السياسات المحاسبية�	
عمليات مع جهات مقربة�	
اإللتزامات المحتملة�	
إدارة المخاطر�	
العمليات الالحقة�	
حاالت تطبيقية : اإلبالغ عن المعلومات العامة وأسس التحضير والسياسات �	

المحاسبية الهامة

بيان الدخل الاشمل:

كبفية تسجيل اإليرادات والمصروفات: استخدام مبدأ االستحقاق�	
مبدأ المطابقة بين اإليرادات والمصروفات�	
المكونات االخرى للدخل الشامل�	
اإلبالغ عن ربحية السهم�	
حالة تطبيقية : ربط الحسابات وإعداد بيان الدخل باستخدام برنامج إكسل�	
حالة تطبيقية: اإلفصاحات المتعلقة ببيان الدخل�	

بيان المركز المايل وبيان حقوق الملكية:

الحد األدنى من االفصاحات في حسابات الميزانية العمومية�	
تعريف الحسابات في بيان الميزانية العمومية�	
اإلفصاح الصحيح لبيان حقوق الملكية�	
حالة تطبيقية : ربط الحسابات وإعداد حقوق الملكية والميزانية العمومية باستخدام �	

برنامج اكسل

التدفقات النقدية:

تعريف األقسام الثالثة لبيان التدفقات النقدية�	
الطريقة المباشرة مقابل الطريقة غير المباشرة�	
ربط التدفقات النقدية بالمالحظات�	

تعديل وتسوية احلاسبات:

المستحقات واإليرادات غير المكتسبة�	

المصاريف المدفوعة مسبقاً والتأجيالت�	

التقديرات المحاسبية�	

المحاسبة المالية للحاسبات والمعامالت الرئيسية:

قياس الذمم المدينة واإلبالغ عنها�	

التقدير والمحاسبة للديون المعدومة�	

التكاليف التي يتم رسملتها ضمن قيمة المخزون�	

افتراضات تكلفة المخزون�	

قياس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة االستردادية�	

حالة تطبيقية: التدريب العملي على إعداد اإليضاحات لألصول المتداولة�	

تصنيف وقياس وتسجيل األصول طويلة األجل�	

حساب التصليحات والصيانة واإلضافات لألصول طويلة األجل�	

االستهالك واإلطفاء�	

التفرغ عن األصول طويلة األجل�	

المحاسبة لألصول غير الملموسة�	

 إعداد التقارير ومراجعهتا: 

 إعداد التقرير المالي السنوي.  �	

 قم بإجراء التعديالت الالزمة وإغالق اإلدخاالت. �	

 التحقق من إدخاالت الضبط التلقائي ومعالجتها. �	

 إعداد الجداول الزمنية المتعلقة بمجموعة الصندوق. �	

 العمل مع اإلدارات في التوفيق بين تقارير اإلدارات والتقرير المالي السنوي. �	

 تزويد مدققي الحسابات بالمعلومات المتعلقة بالتقرير. �	

 مراجعة التقرير المالي الشهري.  �	

 مراجعة حسابات دفتر األستاذ العام. �	

 التأكد من ارتباط دفتر األستاذ الفرعي بدفتر األستاذ العام. �	



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 وإعداد التقارير المالية المتقدمة  (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


