
 

 

 
 ورة بعنواند:  الموضوع

  "المحاسبة لغير المحاسبين" 
 

 ،،تحية طيبة وبعد،
أطيب تحياتها لكم و استمرارًا لسياسة التدريب المهني  (األردن)تهدي إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

المحاسبة "عن إقامة دورة بعنــوان  المتخصص الذي تنتهجه الجمعية في تأهــيل وتدريب الكوادر العربية يسرها أن تعلن
من الساعة الرابعة و النصف ( 61/9/1166لغاية  9/9/1166)اعتبارًا من تاريخ  ساعة تدريبية( 61)، وبمعدل "لغير المحاسبين

رع مكة مرحبين شا –إلدارة األعمالطالل أبوغزاله كلية في مقر  يوميًا من األحد إلى األربعاء حتى الساعة الثامنة و النصف مساءًا 
 .بمشاركة من ترشحونه لحضور هذه الدورة

 

 األهداف العامة
 تعريف المشاركين بالمفاهيم المحاسبية األساسية.  
 القيود المحاسبية والتسويات الجردية تعريف المشاركين بالدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل.  
 كل بيان مالي ا وفوائدتعريف المشاركين بالبيانات المالية األساسية وأهميته.  
 اإلدارية كيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات.  

 

 الفئة المستهدفة
 زيادة أو تعميق فهمهم بالمفاهيم واألساليب المحاسبية المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين الذين يرغبون في.  
  يستخدمون المعلومات المالية في اتخاذ القرارات أو يقدمون  من األشخاص الذينالمدراء ورؤساء األقسام غير الماليين وغيرهم

  .العليا تقارير عن أدائهم لإلدارات
 المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون.  
 

 اإلطار العام
 لمستخدمي البيانات المالية مقدمة عن المحاسبة والتقارير المالية وأهميتها.  
 عداد ميزان المراجعة لمزدوج والدورة المحاسبية حتى إعداداستعراض لنظام القيد ا   .التسويات الجردية وا 
 بيان األرباح والخسائر ومكوناته وأهميته.  
 الميزانية العمومية ومكوناتها وأهميتها.  
 التدفقات النقدية وتحليلها وأهمية النقد.  
 مصادر التمويل ورأس المال العامل.  
 كيفية حساب النسب المالية وتفسيرها.  
 التحليل المالي للغايات اإلدارية.  



 

 

 

 رسوم االشتراك
 . دينار أردني( 151)هي 

 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 61)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بترشيح أكثر من مشارك%( 61)خصم 

 

ة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرقتها والمواضيع التي يحصل المشارك في نهاية الدور 
 . تناولتها

وسيتم إقفال باب التسجيل بعد استكمال العدد المطلوب وتكون األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل 
 .أقرب وقت ممكن وسداد الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في

 

" جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن"ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيكا مصرفيا باسم 
على العنوان المبين أعاله أو تحويل رسوم الدورة على حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم 

شعارنا بذلكبا( 1162161110101111/165)  .لدينار األردني وا 
 

 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على
 (0055055: )هاتف

 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 
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