
Accountant Wizard Course Outline 

 . فهم طبيعة القوائم المالية وتحليل الحركات المالية وتسجيل القيود بطريقة صحيحة 
 . التفريق بين تأسيس حسابات لشركة قائمة فعلياً ولشركة جديدة مع امثلة عملية لكل منها 
 . التعامل مع حركات رأس مال الشركة بحال كانت شركة فردية او غيرها بالطرق المختلفه 
  األصول الثابتة ومعالجتها بشكل تفصيلي .التعامل مع 
 . تأسيس شجرة حسابات كاملة ألكثر من نوع من الشركات بشكل تفصيلي 
 . التعامل مع الداتا انتري من فواتير وارساليات وطلبيات وسندات قبض وصرف وغيرو 
 مالتعامل مع دخول شريك جديد او انفصاله عن الشركة بالطريقه الصحيحة لظهورها بالقوائ 

 المالية .
 . اثبات قيم ابتدائية لشركات من أنواع مختلفه والتأكد من توازن ميزان المراجعة للشركة 
 . التعامل مع المسحوبات للشركاء بكافة انواعها والية تسجيلها 
 . التعامل مع المندوبين واثبات كافة حساباتهم بالشركة 
  مع مثال واقعي وحقيقي .التعامل مع مراكز التكلفة للمشاريع والية استخدامها 
  التعامل مع االنتاج ، والية تحويل مواد الخام لمواد صناعية من خالل الدفاتر او البرامج

 المحاسبية .
 . التعامل مع المخصصات واالحتياطيات االجبارية واالختيارية للشركة 
 لى الرباح عمعرفة تفاصيل قائمة الدخل بالبرامج واقفال حساباتها في نهاية المدة وتوزيع ا

 الشركاء والتأكد من تحويل ارصدتها للميزانية بشكل كامل .
  التعامل مع الموظفين من حيث الدوام والرواتب والخصميات والسلف واالجازات بأنواعها

 والمكآفآت ومكآفآت نهاية الخدمة .
 ه فالتعامل مع شركة لها عدة نقاط بيع والية تصميم نظام كاشيير مع مطابقات يومية ومعر

 العجز او الفائض لكل وردية .
 . التعامل مع البنوك وتسوياتها بشكل صحيح 
 . التعامل مع االستيراد ومعالجته محاسبيا مع امثلة حقيقية 
 . الية وضع سياسة عمل للشركة للتركيز على أهم نقاط تعظيم الربح وضبط االمور داخلها 
 سة لوضع نسبة الربح تحليل البنود الرئيسية لقائمة الدخل والعمل على سياx%  لشركة معينة

 والية الوصول للهدف الموضوع .
  اهم التقارير الالزمة للشركات محاسبياً واداريا وربطها بالواقع لتطوير استراتيجية الشركة

 بشكل مستمر .
 . استخدام االكسل المالي للتحليل واظهار تقارير بشكل مميز 
 وائم المالية للشركة وبما يتناسب مع السوق الفلسطيني .أهم نقاط التحليل الممكن استخدامها بالق 
 . تعرف على اكثر المشاكل الشائعه بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والية التعامل معها 
  التعرف على بعض االنظمة بالبرامج المحاسبية مثل ) مراقب الدوام ، نظام البيع ، برامج

 محاسبية مختلفه مثل الشامل وغيرها ( .
 . وكمان عدة مفآجآت بالدورة ان شاء هللا بتشوفوها بوقتها 


