سبيـن
برنامج المحاسبـة لغير المحاس
عن البرنامج
نبذة ع
حاضرات.
من خالل  ٥مح
بالھيئة العامة للرقاابة المالية ن
ة
لعاملين
الخدمات المالية بتنفييذ البرنامج للع
ت
يقوم ممعھد
صطلحاتھا مع شرح أھم الممعادالت المحااسبية وأنواع الحسابات
يقوم اللبرنامج بالتعرريف بالمحاسببة و أھم مص
الخاصة بالتأجير
ة
حاسبة
مع عرض للمح
التعريف ببنودھا ع
ف
شرح القوائم الماللية و
حاسبية و ح
وشرح للدورة المح
ح
سب التحليل الممالي المتعلقة بالمؤسسات اللمالية وكيفية استخدامھا.
التمويللي و كذلك عررض ألھم نس
الفئة االمستھدفة
سبيـة.
لديھم خلفيـة محاس
مصمم للعاملين بالھھيئة العامة للررقابة المالية مممن ليس م
م
ھذا الببرنامج
محتوى البرنامج
ى
على النحو التالي:
محاضرات وتكون ى
ت
سـة
 يتألف البرننامج من خمس
ضرة األول:
المحاض
•
•
•
•

نشاط األعمال.
دورة ط
التعريف ببالمحاسبة وأھھم المصطلحات.
شرح معادلة المحاسبة وأنواع الحساابات )أصول /إلتزامات /إيررادات /مصرروفات(.
النقدي مع توضيح االختالفات بيينھما.
ي
شرح لمببدأ االستحقاق والمبدأ

ضرة الثانية:
المحاض
مراجع ة /قي ود التع ديل /إع دداد الق وائم
اليومية /دفتر األستاتاذ /ميزان المر
ية
المحاسبية )دفتر
ة
• شرح للدوورة
الحسابات(.
ت
المالية /إققفال
إليض احات
قراءتھ ا وق راءة اإل
ھ
المالي ة وش رحھا ببالتفص يل وش رح بنودھ ا ،ووكيفي ة
ي
• التعري ف ب القوائم
المتممة.
ضرة الثالثة:
المحاض
ين الت أجير التش غيلي م ع ش ررح لمعي ار
صة بالتأجير اللتمويلي والتفررقة بينه وب ن
• عرض للممحاسبة الخاص
رقم  ٢٠الخاص بالتأجير التموويلي.
المحاسبة المصري م
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ضرة الرابعة:
المحاض
•
•
•
•
•

األحداث االتالية.
األطراف ذوى العالقة.
المراجعة وتقارير مراققب الحسابات.
المتعلقة بالقروض.
ة
حاسبة
شرح للمح
المخصص وكيفية تكويينه.
ص
سفة
شرح لفلس

ضرة
الخامسة:
ة
المحاض
سسات المالية ووكيفية استخدامھا )السيولة /الربحية/
حليل المالي الممتعلقة بالمؤسس
ألھم نسب التح
• عرض أل
استخدام النسب الماليية.
م
عيوب
ضيح مزايا وع
المالءة الممالية /النشاط أو معدل الدووران( مع توض
شرات المالية.
القوائم المالية للمؤش
م
عب فى
• عرض لممؤشرات اإلشتتباه فى التالع
• التوريق.
لغير المحاسبيين:
شھادة المحاسبـة لغ
ة
ھادة تفيد المشارركة في البرناامج لكل من ييحضر البرناممج بالكامل.
الخدمات المالية شھا
ت
يصدر معھد
ر

مدة اللبرنامج
يوميا ً.
ستة ساعات ي
  ٥أيام تدرييبية بواقع ة
لغة الببرنامج
 اللغة العربيية
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