م�ست�شار رئي�س جمل�س الإدارة للتدقيق الداخلي
 ال�صن��دوق الكويت��ي للتنمي��ة االقت�صادي��ةالعربية
حار�س ق�ضائي  -وزارة العدل الكويتية

امل�ست�شار /بدر حمود ال�شمري

حمك��م معتم��د مرك��ز التحكيم التج��اري لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
حمك��م مقي��د بج��دول قي��د حمكم�ين يف �إدارة
التحكيم الق�ضائي  -وزارة العدل الكويتية
حما�س��ب م��ايل دويل معتم��د (� )CIFAش��هادة
الزمالة املهنية الأمريكية
مراقب ح�س��ابات (غري م��زاول) وزارة التجارة
وال�صناعة  -دولة الكويت
ماج�س��تري حما�س��بة ,جامع��ة لي��دز  -اململك��ة
املتحدة

�إك�ســـ��اب امل�شــ��اركني
باملع��ارف الأ�سا�س��ية
املتعلق��ة باملحا�س��بة
املالية

وتنمية املهارات
وال ��ق ��درات على
ق� ��راءة وحتليل
القوائم املالية

01

02

03
األهداف
التدريبية

04

اك ��ت ��� ��ش ��اف م ��واط ��ن
القوة وال�ضعف

ل����ت����ع����رف ع��ل��ى
���س��ي��ول��ة امل��ن�����ش��أة
وقدرتها املالية

المحاور التدريبية

01

اليوم األول :المفاهيم األساسية للمحاسبة المالية

		
مفهوم املحا�سبة املالية.
�أهداف ووظائف املحا�سبة املالية.
الأطراف امل�ستفيدة من املعلومات املحا�سبية.
خ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية.
			
فروع املحا�سبة.
الفرو�ض واملبادئ املحا�سبية املتعارف عليها.
ال�شكل القانوين ملن�ش�آت الأعمال التجارية.
املعادلة املحا�سبية (معادلة امليزانية).

02

اليوم الثاني :الدورة المحاسبية

الدورة املحا�سبية		.
		
حتديد العمليات املالية.
الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ.
تطبيقات.

03

عنا�صر النظام املحا�سبي.
ال�سجيل بدفرت اليومية.
�إعداد ميزان املراجعة.

اليوم الثالث :إعداد القوائم المالية

		
قائمة الدخل اخلدمية.
		
قائمة املركز املايل.
قائمة التغري يف حقوق امللكية.

قائمة الدخل التجارية.
قائمة التدفقات النقدية.
تطبيقات.

تابع

04

المحاور التدريبية

اليوم الرابع :قائمة التدفقات النقدية

نظرة عامة على التدفقات النقدية.
غر�ض وا�ستخدام قائمة التدفقات النقدية.
مكونات التدفقات النقدية للأن�شطة (الت�شغيلية  -واال�ستثمارية  -والتمويلية).
طرق �إعداد قائمة التدفقات النقدية.
م�صادر �إعداد قائمة التدفقات النقدية.
�إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة املبا�شرة.
�إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة الغري مبا�شرة.
ر�أ�س املال العامل.
ر�أ�س املال امل�ستثمر.
تطبيقات.

05

اليوم الخامس :قراءة وتحليل القوائم المالية

		
مفهوم التحليل املايل.
		
�أهداف التحليل املايل.
		
�أ�ساليب التحليل املايل.
			
التحليل الأفقي.
			
حتليل ال�سيولة.
			
حتليل املديونية.
			
حتليل ال�سوق.

ا�ستخدامات التحليل املايل.
وظيفة املحلل املايل.
التحليل الر�أ�سي.
مفهوم الن�سب وامل�ؤ�شرات املالية.
حتليل الن�شاط.
حتليل الربحية.
تطبيقات.

لمن البرنامج؟
01

املدراء التنفيذيني.

02

�أ�صحاب التخ�ص�صات الغري مالية.

03

املهند�سني واملحامني والأطباء والتخ�ص�صات الغري مالية.

04

العاملون يف التدقيق الداخلي.

05

العاملون يف بال�شركات.

06

العاملون يف �إدارة املالية واحل�سابات.

07

الراغبون يف اال�ستثمار يف الأ�سواق املالية.

08

املر�شحون ل�شغل الوظائف املالية بال�شركات املالية.

أساليب التدريب المستخدمة
01

املحا�ضرة.

04

متارين.

02

.PowerPoint

05

حاالت عملية.

03

التقومي قبل وبعد الدورة.

06

االنرتنت.

تفا�صيل امل�شاركة:

م�ساء
وقت انعقاد الربنامج ً 9:00 - 6:00 :
لغة الربنامج  :اللغة العربية
مكان انعقاد الربنامج � :أونالين بنظام البث املبا�شر  -عرب برنامج
تاريخ انعقاد الربنامج  27 - 23 :مايو 2021

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج �( $ 750شاملة املادة و�شهادة ح�ضور الربنامج)

�سعر خا�ص الت�سجيل املبكر ( $ 490حتى  17مايو)

الدفع :

�إ�صدار �شيك �أوحتويل بنكي با�سمGulf Innovation Company :

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
طريقة الدفع بالدوالر الأمريكي

Swift Code: KFHOKWKW
Swift Code: KFHOKWKW

)IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait

)IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait

الدفع الإلكرتوين:

�أكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين
Hotline: (965) 98853311

