
 

 

 بعنوانمتخصصة تدريبية  دورة
 "المالية لغير المالّيين"

 
الكوادر في بناء قدرات وتأهيل ( األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 

ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 61)معدل وب, "المالية لغير المالّيين"بعنوان  متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 
 ( األربعاء –األحد ) منمن الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 42/4/4162ولغاية  42/4/4162)

رك في يحصل المشاحيث س شارع مكة, الكائن في عّمان كلية طالل ابو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمالفي مبنى وذلك 
 .الدورةالتي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةنهاية الدورة على شهادة 

 
 األهداف 
  تهدف هذه الدورة إلى تزويد المدراء ورؤساء األقسام وتعميق فهمهم لألساليب والمفاهيم المالية األساسية التي من شأنها زيادة

 .الثقة في التعامل مع المعلومات المالية
 ستخدام أساليب المحاسبة المالية واإلدارية في قراءة وتحليل وتفسير البيانات المالية وبالتالي إشاركون كيفية سوف يتعلم الم

 .تخاذ القرار مما يؤدي إلى تعظيم الربحية وترشيد التكاليف دون التضحية بالجودةإتحسين عملية 
  ستخدامها في التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ ا  و سوف يتعلم المشاركون كيفية الحصول على المعلومات المالية الالزمة

 .ستراتيجيةالقرارات اإل
 

 الفئة المستهدفة
 المدراء التنفيذيون والرئيسيون غير الماليين من كافة األقسام الذين يرغبون في تحديث وتعميق معلوماتهم المالية والمحاسبية. 
 تخاذ القرارات أو يقدمون تقارير عن أدائهم إدمون المعلومات المالية في المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين الذين يستخ

 .لإلدارات العليا
 

 اإلطار العام
 مقدمة عن المحاسبة والتقارير المالية وأهميتها لمستخدمي التقارير المالية. 
 مفهوم الربحية وأساليب تحسينها. 
  وتحليل البيانات المالية واألمور الواجب قراءتها في التقارير السنويةقراءة. 
 ستخدام النسب المالية وغير المالية في ضبط أعمال المنشأة وتقييم أدائهاإ. 
  س المال العاملأالتخطيط للتدفقات النقدية ور. 
 مصادر وأساليب الحصول على تمويل إضافي. 
 تخاذ القراراتصول على المعلومات ذات العالقة إلة والحمميزات وعيوب أساليب التكلفة المختلف. 
 بناء الموازنات التقديرية وأساليب الرقابة على األداء. 
 فهم جوانب القصور في الموازنات التقديرية وكيفية التغلب عليها. 



 

 

 سياسات التسعير وأهدافها وكيفية التسعير للحصول على أقصى ربح. 
 اليةستثمار الرأسمتقييم مشاريع اإل. 
 أساليب تقييم المنشآت. 

 
 :رسوم االشتراك 

 .دينار( 451)هي  
 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 61)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 61)خصم 

 
على " (األردن)جمع العربي للمحاسبين القانونيين جمعية الم"سم إالشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي ب نماذجترسل 

بالدينار األردني ( 1162161412124111/165)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك لوبة, راجين أن يصلنا الرسوم المط تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  , علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 
 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على

 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
pment@ascasociety.orgbusiness.develo 
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