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 االكـــرم ـامـــالسيـد المديـــر العــ
 

  تحية وبعد ،
 A / Z International. USA  بالنعـاون معو ،  ان / االردنــــعمفي  (G S C) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر 
                                                                  : يــــلي الــدولــامج التأهيـــالبرنة في ـــللمشاركم ـــــدعوتك

 انيــابريطـ – إعـــداد المديــر المـــالي المعتمد دوليــــا  
Compliances Specialist 

Certified Finance Manager ( CFM ) 

ولمدة  30/30/8332 ولغاية  13/31/8332خـــالل الفــــترة من ،   تركيا – اسطنبولمدينة في  والـــذي  سيعقـد  
    . تدريبيـــة  ( أيام6)

  : مقدمة عن الشهادة المهنيةاوال  : 

م بدور رئيسي في مختلف التي تقو المالية و ال االدارة يهدف البرنامج على التعرف على كل جديد في مج        
تحدد فهي التي تدير حركة األموال و ، عة حيث تساهم في تسيير السياسات المالية المتنو  ، المؤسساتالشركات و 

تساعد في وفاء و ، قيم الكفاءة المالية للمشروعات هي التي تو ، يل والفرص المتاحة في األسواق مصادر التمو 
 . غيرها من المهماتتقوم بتحديد قرارات االستثمار و  هي التيو ، المالية بالتزاماتها  الشركات

 
 الجهة المصدرة للشهادةا  : ثـــانيـــ

 
معتمدة ، بالمملكة المتحدة )بريطانيا( هي منظمة غير هادفة للربح ( ™ GAQMالمنظمة العالمية إلدارة الجودة )

تمتاز المنظمة ، و  ت المهنية والمعترف بها دوليا في المجاالت االداريةدوليا كهيئة مستقلة إلصدار الشهادا
 في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية.، تماد دولية إععتمادات من عدة هيئات إ بحصولها على 

 عاجل ...لطفـا  

 
 



                                                    
 

 

 محــاور البرنــامج : : محتويــات و  ثــالثــــا  
 : دور اإلدارة المالية والمدير المالي .1

 .أهداف اإلدارة المالية .3.3
 .موقع اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي وعالقتها باإلدارات األخرى  .3.8
 .مهام وواجبات المدير المالي وعالقته بمدراء اإلدارات األخرى  .3.1

 :دور المحاسبة في اإلدارة المالية .2
 .السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية .8.3
 . جالت المحاسبيةالس .8.8
 .دليل الحسابات .8.1
 .القوائم والتقارير المالية .8.0
 .مستخدمي القوائم والتقارير المالية .8.0

 :قراءة وتحليل القوائم المالية .3
 . التحليل األفقي .1.3
 .التحليل الراسي .1.8
 .تفسير النسب المالية .1.1

 
 :التخطيط والرقابة المالية .1

 :الموازنات التقديرية .3.3 
 .الموازنات التقديرية واستخدامها كأداة للتخطيط والرقابة .3.3.3
 .أنواع الموازنات التقديرية .3.3.8
 .أسس ومبادئ أعداد الموازنات التقديرية ) تشغيلية،رأسمالية، نقدية( .3.3.1
 .الجوانب السلوكية للموازنات التقديرية .3.3.0

 
 :الرقابة المالية .1.2

 الرقابة على الموجودات ) األصول( المتداولة .3.8.3
 .الرقابة على الموجودات ) األصول( الثابتة .3.8.8
 .محاسبة المسئولية وقياس األداء المالي من خالل مراكز المسئولية .3.8.1

 



                                                    
 

 

 : الفئــات المستهدفة لحضـور البرنـامج :رابعـــا  

 المزيد من  ، وكسب تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية المدراء الماليون الراغبون في الحصول على 
 .المعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور

  اإلداري التدقيق المالي و جال المراجعة و العاملين في مكافة المتخصصين و . 
  يمكنهم من تولي  ،كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني

 . الماليو وظائف قيادية في المجال المحاسبي 
 العاملون والمتخصصون في قطاع البنوك واالستثمار . 

ستعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوى المادة إيعتمد أسلوب التدريب على :  أسلوب التدريب: خامســا  
تخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحاالت عملية بحيث ، وي ، ويحتوي على نقاش مفتوح ومشاركة فعالة التدريبية

 . يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات
 
 ولغة المحاضرة هي اللغة العربية.، اللغة العربية هي لغة المنهج التدريبي :  لغة التدريب: سادســا  
  : : رسوم التسجيلسابعــا  
المادة العلمية + رسوم دوالر امريكي للمشارك الواحــد ، يضاف لها  } ثمن  ( 1333تبلغ رسوم التسجيل )        

 رسوم تسجيل المشارك الخامس( مشاركين ، تكون 0( دوالر امريكي { وفي حال ترشيح )033بواقع ) االمتحــان ( 
 ( . مجــانــــــــــــا  ) 

وتسديد رسوم البرنامج التأهيلي قبل تاريخ : كل من يقوم بالتسجيل  مالحظة هامة : خصـم التسجيل المبكــر
 (  .%11، سيحصل على خصم خاص بواقع ) 30/31/8332

 وتفضلوا بقبـــــــــول فائق اإلحــــترام والتقديــــــر ،،،،،

 


