
عدد االيام عدد الساعات إسم البرنامج م

4 16 محاسبة األجور والمرتبات 1

3 12 المالية لغير الماليين 2

5 15 .أدوات التمويل اإلسالمي 3

4 12 تنظيم الوثائق واالرشفة 4

5 15 إعداد الموازنات الحكومية 5

5 15 إعداد الحسابات الختامية للقطاع العام/ الخاص 6

4 12 أساسيات التدقيق الداخلي 7

4 16 تحليل القوائم المالية والمؤشرات 8

4 16 محاسبة الرواتب واألجور 9

4 16 دراسات الجدوي اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10

4 16 االعتمادات المستندية المصرفية 11

5 15 تقيم المخاطر في الجهات الحكومية 12

5 16 أساليب عينات التدقيق للتحقيق من صحة العمليات 13

4 12 المحاسبة اإلدارية 14

3 12 مبادئ المحاسبة 15

5 16 مستجدات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية 16

5 16 التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 17

5 15 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 18

5 15 السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية 19

4 16 مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب 20

5 15 حوكمة القطاع الحكومي 21

4 16 حوكمة الشركات المساهمة 22

5 15 المعايير الدولية العداد التقارير المالية 23

برامج جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خالل 
النصف األول من العام 2020



عدد االيام عدد الساعات إسم البرنامج م

4 16 فحص الحسابات والتهرب الضريبي 24

4 12 التخطيط االستراتيجي 25

4 16 قواعد ونظم الحوكمة في المصارف 26

5 15 مسئول االلتزام واالشراف على العمليات 27

4 16 االفصاح والشفافية وفقا للمعايير الدولية 28

4 12 المراجعة المالية 29

4 16 تحليل القوائم المالية والمؤشرات 30

4 16 تطوير المهارات المالية للمدراء 31

4 12 المحاسبة االدارية 32

4 16 الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق 33

5 15 استراتيجيات معالجة االنحرافات في الموازنات 34

4 12 أساليب إعداد المخاطبات والمذكرات والتقارير 35

4 12 اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية 36

5 15 أساسيات المحاسبة الحكومية وفق المعايير الدولية 37

5 15 إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي 38

5 15 التخطيط وفق أسلوب الموازنة التقديرية 39

5 15 التحليل المالي واستخدام المؤشرات 40

5 15 تخطيط التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية 41

5 15 الرقابة بأسلوب الموازنة 42

5 15 إعداد تقارير التدقيق 43

5 15 المحاسبة لغير المحاسبين 44

5 15 أساليب العمل الحديثة وخطط العمل 45

5 15 الهيكلة اإلدارية وتبسيط اإلجراءات 46


