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التقنيات والممارسات الحديثة في
المحاسبة والتدقيق - 10 ايام ®

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

مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتغطية احدث ممارسات ومنهجيات المحاسبة والتدقيق وتتضمن توضيًحا شاماًل لكيفية جمع المعلومات المحاسبية وتسجيلها وتحليلها وتقديمها داخلًيا 
وخارجًيا ، لدعم اإلدارة الفعالة والرقابة واتخاذ القرار. وتقدم الدورة نظرة ثاقبة على العوامل الرئيسية التي تعتبر ضرورية لإلدارة المالية الناجحة للمؤسسات والشركات. وتقوية 

فهم المشاركين في ممارسات المحاسبة والتدقيق المعاصرة.

يوفر  هذا البرنامج التدريبي للمشاركين مستوى عال من المهارات التقنية، و المالية واإلدارية األساسية للتعامل مع بيئة األعمال المتسارعة التطور والتعقيد . مزايا هذا البرنامج : 
ن المشاركين  من االرتقاء ببمارساتهم  المهنية  في مجال المحاسبة واإلدارة المالية واألعمال.  توفير  معرفة متعمقة للمحاسبة والتدقيق في بيئة العمل الحديثة/المعاصرة، كما يمكِّ
ويقدم البرنامج معلومات وتفاصيل دقيقة لمختلف مراحل اإلدارة المالية واالقتصادية واالتصاالت على المستويين الداخلي والخارجي. ويحدد األبعاد األخالقية إلعداد التقارير 

المالية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم الممارسات المحاسبة والتدقيق المعاصرة�	
التعرف على معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتها�	
تطبيق المعرفة والمهارات المحاسبية بشكل فعال وفي أوضاع مختلفة�	
تطبيق األدوات والبرامج المستخدمة من قبل مهنيي المحاسبة�	
تحسين القدرة على التفاعل مع األبحاث في المحاسبة وتحويل نتائج البحث ومخرجاته إلى تقارير مالية�	
استخدام المهارات التحليلية من أجل التحقيق في القضايا المحاسبية المعقدة�	
دمج المعلومات المحاسبية والمالية لصنع القرار المناسب�	
غرس الفهم في المسؤولية القانونية والمهنية وااللتزامات األخالقية عند حل القضايا المحاسبية�	

منهجية التدريب:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 
في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

تعتبر هذه الدورة من الدورات التي تتطلب من الحاضرين مستوي جيد من المشاركة و اإللمام بأساسيات العلوم الماليه و المحاسبه اإلدارية وكيفية إستخدام برنامج االكسل وبالتالي 
يكون من ضمن األشخاص المرشحين للمشاركة والتسجيل بالدورة اآلتي:

المحاسبين و رؤساء ومدراء الحسابات�	
مدراء األقسام والوحدات والفروع�	
مدراء المشاريع�	
المدراء الماليين والتنفيذيين�	
موظفي أقسام الموازنات�	
المهتمين بالتخطيط والرقابة المالية�	
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المحتويات األساسية:

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

مقدمة يف المحاسبة:
شكالن من أشكال المحاسبة: المحاسبة المالية �	

والمحاسبة اإلدارية
اإلطار التنظيمي والمفاهيمي�	
الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة�	
أنواع الكيانات التجارية�	
التقرير السنوي والبيانات المالية�	

مقدمة عن معايري المحاسبة الدولية:
مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية�	
أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية�	
العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية�	
الهيئات االستشارية المعاونة للجنة معايير المحاسبة �	

الدولية
كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية�	
قائمة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة والمعدلة �	

حديثا
أسس تبويب معايير المحاسبة الدولية�	
التغيرات والتعديالت في المعايير لمواجهة األزمات �	

المالية  
تطبيقات معايير المحاسبة الدولية�	
أمثلة وحاالت عملية شاملة�	

ختطيط األعمال:
تخطيط األعمال ومراقبتها: دور الميزانيات�	
عملية وضع الميزانية�	
الخطوات األساسية إلعداد الميزانية�	
الميزانيات في أنواع مختلفة من المنظمات�	
القيود والمشاكل المتعلقة بالميزانية�	
تحسين تخطيط األعمال والميزانية�	

التحليل المايل:
تحليل البيانات المالية ألغراض االستثمار�	
المستخدمون اآلخرون واحتياجاتهم�	
التحليل األفقي وتحليل االتجاهات�	
التحليل الرأسي�	
تحليل النسب�	
نقاط الضعف والقيود�	

التدفق النقدي:
طرق تحديد األرصدة النقدية�	
التنبؤ النقدي: الميزانية النقدية�	
إدارة النقدية: استراتيجيات لتحسين التدفق النقدي�	
تفسير والتنبؤ بالتدفقات النقدية�	

اعداد القوائم المالية يف ضوء معايري 
المحاسبة الدولية:

ماهية القوائم المالية�	
كيفية اعداد القوائم المالية�	
معايير المحاسبية الدولية التي تحكم اعداد القوائم �	

المالية
الفروض والسياسات التي تحكم اعداد القوائم المالية�	
أساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية�	
عرض للقوائم المالية لبعض الشركات المنشورة  �	

في الصحف

اعداد قامئة التدفقات النقدية:
اهداف قائمة التدفقات النقدية�	
تصنيف التدفقات النقدية�	
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية�	
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية�	
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية�	
شكل ومحتوى قائمة التدفقات النقدية�	
خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية�	
طرق اإلفصاح عن التدفقات النقدية�	

اإلطار المتقدم لقياس األداء المايل 
والمحاسيب:

التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي.�	
أهمية ومجاالت التحليل المالي.�	
أساليب التحليل المالي.�	
تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي .�	
التحليل األفقي وتحليل االتجاه العام.�	
التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك.�	
أمثلة وحاالت عملية متنوعة�	
أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية�	
التحليل المالي للبيانات بالميزانيات�	
حاالت عملية متنوعة�	

التحليل المايل ألغراض التنبؤ باألداء 
المايل المستقبيل:

أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ باإلفالس�	
تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار�	
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باإلفالس�	
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي �	
نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ باألداء المالي �	

للمنشآت
حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالي المستقبلي.�	

قياس ورقابة األداء المايل باستخدام 
أسلوب المقارنة باألفضل 

:Benchmarking
	�Benchmarking  فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
	�Benchmarking.  أهمية أسلوب 
تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل المنشآة�	
حاالت تطبيقية متنوعة�	

دور الموازنات يف قياس االداء المايل:
تعريف الموازنة وأهدافها�	
استخدامات الموازنات�	
انواع الموازنات�	
مبادىء اعداد الموازنة�	
االعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة�	
دور التنبؤ في اعداد الميزانيات�	
مراحل اعداد الموازنة�	
الموازنة كأداة للتخطيط�	
الموازنة كأداة الرقابة وتقييم األداء المالي�	

اسرتاتيجيات ومناذج التخطيط المايل:
أهمية التخطيط �	
أنواع التخطيط المالي�	
عالقة التخطيط باستراتيجية المنشآة�	
مفهوم وعناصر التخطيط االستراتيجي�	
مراحل التخطيط المالى االستراتيجي�	
الربط بين التخطيط  والموازنة�	
أساليب ونماذج التنبؤ المالي�	
دور الموازنة في تنفيذ التخطيط المالية�	

بطاقة األداء المتوازن كمدخل لقياس 
:)B.S.C( األداء االسرتاتيجي

ماهية بطاقة األداء المتوازن�	
المحاور المتوازنة لألداء�	
المحور المالي�	
محور العمالء�	
محور التعلم والنمو�	
محور العمليات الداخلية�	
مراحل بناء البطاقة�	
مراحل قياس األداء االستراتيجي للمؤسسات�	
حاالت عملية ونماذج تطبيقية�	

إدارة وتقييم األصول:
متغيرات اتخاذ قرارات شراء األصول�	
جوانب إدارة األصول والمحافظة عليها�	
أسس وطرق تقييم األصول�	
النماذج والمعايير العالمية لتقييم األصول�	
اتخاذ قرارات إهالك وإحالل واستبعاد األصول�	
طرق استبدال األصول والتخلص منها�	
إدارة وتقييم األصول وفق المعايير الدولية�	



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

)التقنيات والممارسات الحديثة في المحاسبة والتدقيق - 10 ايام(

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.


