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Contents About PwC’s Academy

PwC’s Academy is the educational business of PwC. Our goal is to help improve the knowledge, skills, competence 
and expertise of people in finance and business; to help organisations across the region grow and retain their 
talent. Our foundation is our team of expert professionals who convey their wealth of knowledge and the 
practical experience they have gained within leading organisations around the world.

PwC’s Academy is committed to supporting 
the sustainable growth of local talent across 
the region. Our expanding Academy currently 
operates across the Middle East from six 
countries: UAE, Oman, Egypt, Lebanon, Qatar 
and Saudi Arabia. PwC’s Academies in the 
Middle East are part of a growing network 
of Academies present in over 30 countries 
worldwide. We offer a variety of training 
courses covering financial competencies, 
management skills and professional 
qualifications. Our courses are based on the best 
practices of PwC’s global network of firms and 
the individual experiences of our experts. We 
constantly adapt our courses to meet the needs 
of modern business, customizing them to our 
client’s requirements and assisting our clients 
in reaching their organizational training and 
strategic objectives.

PwC’s Academy’s global network of professionals sets us 
apart from other providers. We communicate constantly, 
exchange best practice, ideas and experience. We take 
this knowledge and evolve our courses to meet the 
ever-changing needs of modern businesses and their 
people in the region; this way we make sure that we are 
providing the very best training programmes for our 
clients, our students and their sponsors.
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About the ICAEW Accounting Skills Certificate 
(ASC)

The ICAEW Accounting Skills Certificate (ASC) has been developed by the ICAEW and PwC, 
specifically for the Middle East region. It is designed to cover the foundation knowledge and skills 
of accounting and finance and to allow participants to develop and practice core accounting 
techniques. It offers training in all fundamental areas of accounting and finance and will equip 
participants with the skills required to work effectively within the accounting function of any 
organisation in any industry. 

The programme is delivered exclusively 
by PwC’s Academy in the Middle East. Our 
lecturers are subject matter experts who 
bring with them their knowledge, practical 
experience and their insights of regional 
cultural requirements gained from training 
participants in leading organisations both 
regionally and globally. Their knowledge 
and experience will ensure a high quality 
learning experience for participants, in 
turn leading to a significant return on the 
investment of their sponsors. 

The ASC is designed as an interactive and 
practical training programme, it is delivered 
in either Arabic or English using a blend of; 
lecturer led facilitation, practical examples, 
business games, case studies and mock 
assessments to prepare the participants for 
their final assessments. 

The programme will help up-skill school 
leavers and graduates, who, on the 
completion of this engaging foundation 
training programme will gain the confidence 
and skills to enable them to work more 
efficiently and effectively in the workplace.

For participants who wish to continue 
onto further professional qualifications in 
accounting and finance the ASC is the ideal 
first step. On completion participants will 
have developed a sound understanding of 
accounts preparation and analysis along with 
the skills to use this knowledge in practise. 
They will leave the training equipped with 
the knowledge required to commence 
training on professional qualifications such 
as ACCA, CPA, CFA, CIA, CMA and ICAEW 
CFAB (Certificate in Finance, Accounting and 
Business).

At PwC’s Academy, our foundation is our 
fantastic team of lecturers, all of whom have 
vast experience teaching accounting and 
finance programmes both globally and within 
the region. All of our ASC lecturers are subject 
matter experts in their field and have a deep 
understanding of the ASC training material 
and programme objectives, as well as the 
assessment requirements. The lecturers are 
uniquely qualified to support the participants 
on this programme and ensure that they 
achieve the best results.
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Module Outlines

To be awarded the ICAEW Accounting Skills Certificate participants 
must pass three MCQ assessments, each of which is taken on the final 
training day of the module.

Module

1

2

3

Introduction to Finance and Accounts Preparation

Management Accounting and Project Appraisal

Understanding and Analysis of Financial Statements
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Module 1 
Introduction to Finance and Accounts Preparation 

The first stage of this module 
introduces Participants to: 

On completion of the Introduction 
to Finance Participants will: 

The second stage of this module focuses 
on the techniques used to maintain 
accounting records, and prepare the 
financial statements of a business 
covering: 

• The core components of the financial statements 
(statement of financial position, income statement 
and cash flow statement) 

• The interaction between the statement of financial 
position and income statement 

• Participants will also be introduced to the main 
accounting concepts and principles and the rules 
for preparing accounts. They will gain a clear 
understanding of the difference between profit 
and cash, the idea of working capital management 
and also sources of funding for a business (debt 
and equity)

• Understand why businesses produce financial 
statements, and know what the component parts 
of financial statements are 

• Understand the basic composition of the statement 
of financial position and income statement. Be 
aware of the basic rules that apply when financial 
statements are produced

• Appreciate that cash is different from profit, and 
will also understand the importance of managing 
profitability and cash flow 

• Understand the concepts of cash flow and working 
capital 

• The basics of debits and credits and ledger 
accounting 

• Source documentation and books of prime entry 
• The concept of a bank reconciliation 
• Adjustments to accounting records and financial 

statements (including accruals, prepayments and 
depreciation) and identification and correction of 
omissions and errors in accounting records and 
financial statements

• Preparation and presentation of financial 
statements 

• Understand how businesses record accounting 
transactions and prepare accounts (bookkeeping), 
and why double entry bookkeeping is used 

• Have practiced the techniques of Accounts 
Preparation (double entry bookkeeping), and be 
able to prepare simple financial statements 

On completion of Accounts 
Preparation Participants will: 
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Module 2 
Management Accounting and Project Appraisal 

Participants will learn about 
the need for a formal approach 
to investment decision making, 
and some of the techniques used, 
including: 

On completion of Project Appraisal 
participants will: 

On completion of Management 
Accounting Participants will: 

• The nature of the costs – fixed, variable, direct and 
indirect

• Business strategy – how to set a price 
• Planning and budgeting – what is the difference 
• The budgeting process (theory, creating, 

monitoring and reforecasting a budget) 
• Non-financial indicators 

• Cost/benefit analysis 
• Relevant costs and cash flows 
• The time value of money 
• Simple discounting 
• Profit/accounting driven vs. cash driven measures, 

including accounting driven, accounting rate of 
return (ARR), payback, cash driven, net present 
value (NPV), definition of an annuity, and how to 
use an annuity table

• Appreciate the key things that should be 
considered when making a financial decision, and 
techniques to measure potential investments 

• Be able to support decision makers in making 
better informed decisions 

• Appreciate the tools and techniques used 
internally in running a business and monitoring 
performance 

• Understand the business decision making 
process better 

Participants are introduced to the 
differences between financial accounts 
and management accounts, and the 
reasons for these differences. Covering 
topics such as: 
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Module 3 
Understanding and Analysis of Financial 
Statements 
Participants will learn the basic 
concepts of analysing and interpreting 
the information included in financial 
statements, and will: 

Participants will be introduced to: 

On completion of this module 
participants will:

• Common terms used in analysis – e.g. EBITDA 
• Analysis of companies without ratios 
• Analysis of companies using key ratios to measure 

profitability, solvency and gearing
• Working capital (current ratio, inventory days, 

receivables days, payables days) techniques to 
monitor performance 

• Be able to perform basic ratio analysis on 
published financial statements 

• Understand how financial analysis is put in 
context 

• Appreciate that financial statements are not 
definitive 

• Work through a statement of financial position line 
by line 

• Work through an income statement line by line 
to gain an understanding of the key elements 
presented in the financial statements, and what 
these numbers may show us
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No minimum criteria

Course delivery, material and assessments 
in Arabic and English

Interactive, facilitated by expert bilingual 
lecturers

All learning completed in the classroom; no 
homework or self-study

Membership of one of ICAEW’s faculties

Completed in 120 -240 hours



PwC’s Academy is the 
exclusive provider of 
the ICAEW Accounting 
Skills Certificate in the 
Middle East region. 



Our ASC training 
programme

Duration of training: The ASC programme is flexible, delivery 
is tailored to suit the training needs of the participants, taking into 
consideration the level of knowledge or experience of the participants 
at the start of the course, and their progress throughout the training 
programme. The course is adapted to maximize the learning 
experience, and to ensure the learning objectives of the participants 
and their sponsors are met. Typically delivered in 120 to 240 hours, 
the training may be delivered as single block of 4 – 8 weeks, or can be 
broken down and delivered as a series of weekly sessions.

100% classroom based training:  
As all training and preparation for the final 
assessments is completed in the classroom, 
there is always a lecturer on hand to support 
participants with their work and no home-
study or revision outside of the classroom is 
required. Prior to each MCQ assessment the 
participants will practice a minimum of two 
mock assessments, and will receive one to one 
feedback from their lecturer to identify strengths 
and weaknesses and ensure any concerns 
are addressed and resolved prior to the final 
assessment.  

ICAEW certification and faculty 
membership: Upon successful completion of 
the assessments participants will receive their 
certification from the ICAEW and will be eligible 
for membership to one of the ICAEW faculties.
This will allow the participant to keep their 
knowledge up to date, support their continuing 
professional development and maintain their 
association with the ICAEW.     
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Delivery and materials: The training can be delivered 
and assessed in Arabic or English. All our training materials 
are provided in Arabic and English, giving participants
the opportunity to study in their first language whilst also
improving their business English.

Interactive, engaging training sessions: The ASC 
programme is made up of a series of interactive lectures, with 
built-in case studies, practical examples and quizzes.
• Lecturer led facilitation – PwC’s Academy employs the latest 

teaching techniques that are proven to improve learning 
skills, increase enjoyment during study, engage participants 
and bring even the most challenging topics to life. 

• Case studies and group exercises – the programme includes 
many group case studies which encourage collaborative 
working and learning, and give the participants the 
opportunity to apply the skills and techniques learned to 
practical scenarios.

• Practical examples and illustrations – Our highly 
experienced lecturers guide participants through the 
training material, sharing their own experience and 
knowledge and putting the training into a practical context.

No entry criteria: There are no minimum entry criteria for the ASC, making it 
the ideal foundation level programme for school leavers and graduates. 
For those participants who wish to pursue further qualifications in accountancy 
and finance the ASC programme is the ideal first step. The knowledge and skills 
encompassed in the ASC are fundamental to many other professional finance 
qualifications, and therefore completion of the ASC will significantly improve the 
participants’ ability to progress smoothly through further professional training. 
(Please refer to appendix 1 – further professional training)
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Certificate of 
completion
This is to certify that 

has successfully completed the Accounting Skills Certificate.
Module 1:
Introduction to Finance and Accounts Preparation
Module 2:
Management Accounting and Project Appraisal
Module 3:
Understanding, Analysis and Interpretation of Financial Statements

Chief Executive

BUSINESS WITH CONFIDENCE icaew.com

Mohamed Haroon

31 March 2014

31 March 2014

31 March 2014
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About the ICAEW
Founded in the UK in 1880, ICAEW supports, develops and promotes over 142,000 Chartered 
Accountants in more than 160 countries worldwide. As a world leading professional membership 
organisation headquartered in London, we also have offices in Beijing, Brussels, Dubai, Hong Kong, 
Kuala Lumpur and Singapore.

We provide qualifications and professional 
development across accountancy, finance 
and business. Our chartered accountancy 
qualification, the ACA, is one of the most 
advanced learning and professional 
development programmes available. We offer 
a range of leadership programmes, helping 
to transform finance specialists into business 
leaders.

We share our knowledge, insight and 
technical expertise to influence the future 
of the global profession. Our thought 
leadership, industry and economic research, 
and technical updates ensure that we 
continue to advance accountancy and finance 
around the world.

We act in the public interest to protect the 
quality and integrity of the accountancy and 
finance profession. Through our Practice 
Assurance, regulatory and professional 
conduct schemes we ensure the highest 
professional standards.

As leaders in accountancy, finance and 
business our members have the knowledge, 
skills and commitment to maintain the 
highest professional standards and integrity. 
Together we contribute to the success of 
individuals, organisations, communities and 
economies around the world.

Because of us, people can do business with 
confidence.

Chartered Accountants Worldwide and GAA 
statement 

ICAEW is a founder member of Chartered 
Accountants Worldwide and the Global 
Accounting Alliance.

www.charteredaccountantsworldwide.com
www.globalaccountingalliance.com
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Appendix
Further Professional Training
The ASC training programme is a foundation level programme providing a solid introduction to the fundamentals of accountancy. It can also be used 
as an ideal preparatory training course prior to commencing other professional financial qualifications. 
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Professional Qualification Pathways
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© 2018 PwC. All rights reserved. 

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is aseparate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

CDC/815/(01/2018)

Jouhaina Sarieddine
Corporate Training Analyst
T: +971 4 304 3521
E: jouhaina.sarieddine@pwc.com

Contacts
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جهينة رسي الدين
محلل تدريب الرشكات

E: jouhaina.sarieddine@pwc.com

اتصل بنا

©2018 يب دبليو يس. جميع الحقوق محفوظة. 

.www.pwc.com/structure يب دبليو يس تشري اىل شبكة يب دبليو يس و/ أو واحدة أو أكرث من الرشكات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوين مستقل. ملزيد من املعلومات يرحى زيارة موقعنا

CDC/815/(01/2018)

٣٥21 ٣0٤ ٤ ٩٧1+ت: 
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مسار الشهادات املهنية



امللحق

التدريب املهني الالحق
ميثل الربنامج التدريبي لشهادة مهارات املحاسبة أساسا صلبا للتعرف عىل أساسيات املحاسبة. وميكن االستفادة منه كمساق تدريبي إعدادي يسبق البدء بالعمل للحصول عىل مؤهالت مهنية 

أخرى. 
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معلومات عن معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز

تأسس معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز يف اململكة املتحدة عام 1880، وهو يقوم بدعم وتطوير ومساعدة أكرث من 1٤2.000 

محاسب قانوين يف أكرث من 160 بلداً يف جميع أنحاء العامل. وباعتبارنا مؤسسة مهنية عاملية ريادية مقرها لندن، فإن لدينا مكاتب يف بكني 

وبروكسل وديب وهونج كونج وكواالمبور وسنغافورة.

ونقوم بتوفري املؤهالت والتطوير املهني يف مجاالت املحاسبة 

واملالية واألعامل. ويعد مؤهل املحاسبة القانونية أحد برامج 

التعليم والتطوير املهني املتاحة األكرث تقدما. إننا نقدم مجموعة 

متنوعة من برامج القيادة والتي تساعد عىل تحويل أخصائيي 

املالية إىل قادة األعامل التجارية.

ونتبادل معارفنا وعلومنا وخرباتنا التقنية مبا يؤثر عىل مستقبل 

املهنة عامليا. ويف قيادتنا الفكرية وبحوثنا يف مجال األعامل 

واالقتصاد ما يضمن استمرارنا يف تعزيز وتطوير املحاسبة واملالية 

حول العامل.

إننا نعمل من أجل املصلحة العامة لحامية جودة وسالمة مهنة 

املحاسبة واملالية. ومن خالل إدارة املراجعة، فإن أنظمة اإلدارة 

املهنية والتنظيمية تضمن أعىل املعايري املهنية.

وباعتبارنا رواداً يف مجال املحاسبة واملالية واألعامل، فإن أعضاءنا 

لديهم من املعرفة واملهارات وااللتزام ما يجعلهم يحتفظون بأعىل 

املعايري والنزاهة املهنية. ويداً بيد سوف نساهم يف نجاح األفراد 

واملؤسسات واملجتمعات واالقتصادات حول العامل.

إن ما نقدمه من أعامل يعمل عىل متكني الجميع من أداء أعاملهم 

بكل ثقة.

املحاسبون القانونيون حول العامل وبيان تحالف املحاسبني العاملي 

يعد معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز عضواً مؤسسا 

للمحاسبني القانونيني حول العامل وتحالف املحاسبني العاملي.

www.charteredaccountantsworldwide.com
www.globalaccountingalliance.com

22شهادة مهارات املحاسبة



23 أكادميية يب دبليو يس

Certificate of 
completion
This is to certify that 

has successfully completed the Accounting Skills Certificate.
Module 1:
Introduction to Finance and Accounts Preparation
Module 2:
Management Accounting and Project Appraisal
Module 3:
Understanding, Analysis and Interpretation of Financial Statements

Chief Executive

BUSINESS WITH CONFIDENCE icaew.com

Mohamed Haroon

31 March 2014

31 March 2014

31 March 2014



أكادميية يب دبليو يس متلك الحق 

الحرصي يف تقديم شهادة مهارات 

املحاسبة يف منطقة الرشق األوسط.
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جميع فعاليات التعلم يتم تنفيذها داخل الغرف الصفية؛ ال توجد واجبات بيتية وال دراسة ذاتية

تنفيذ الدورة التدريبية واملواد واالختبارات باللغة العربية واإلنجليزية

عضوية إحدى هيئات معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز 

ميكن اجتيازه خالل 120-240 ساعة

ال يوجد معيار للحد األدىن للقبول

متلك أكادميية يب دبليو يس الحق الحرصي يف تقديم شهادة مهارات املحاسبة يف منطقة الرشق األوسط.

تفاعيل، يقدمه محارضون من الخرباء املتخصصني



مدة التدريب: يتميز برنامج شهادة مهارات املحاسبة باملرونة والتنفيذ عىل نحو مخصص يالئم االحتياجات 
التدريبية للمشاركني، مع مراعاة مستوى املعرفة أو الخربة التي ميلكها املشاركون يف بداية املساق، والتقدم الذي 

يحرزونه عىل امتداد الربنامج التدريبي. تم تكييف املساق بحيث يعزز التجربة التعلمية إىل أقىص درجة ممكنة، 

والتحقق من تحقيق األهداف التدريبية للمشاركني وداعميهم. يتم تنفيذ التدريب عادة خالل 120 إىل 240 ساعة، 

وميكن تقدميه دفعة واحدة خالل 8-6 أسابيع أو بشكل مجزأ عىل شكل جلسات أسبوعية.

التدريب يف الغرفة الصفية بنسبة %100: مبا أن جميع نشاطات 
التدريب واإلعداد للتقييم النهايئ سوف تنفذ يف غرفة الصف بالكامل، 

فإن املحارض سوف يكون متواجداً بصورة دامئة ملساعدة املشاركني يف 

دراستهم دون الحاجة إىل الدراسة يف املنزل أو املراجعة خارج الغرفة 

الصفية. قبل إجراء التقييم بأسلوب االختيار من متعدد، سوف يتدرب 

املشاركون عىل اختبارين وهميني اثنني عىل األقل، وسوف يحصلون 

عىل تغذية راجعة فردية من املحارض بهدف التعرف عىل نقاط القوة 

والضعف والتحقق من مواجهة أي مخاوف لديهم وتسويتها قبل 

خوض غامر التقييم النهايئ.  

شهادة معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز وعضوية الهيئة: عند اجتياز 
اختبارات شهادة مهارات املحاسبة بنجاح سوف يحصل املشاركون يف الربنامج عىل 

شهادة من معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز وسوف ينالون أهلية العضوية 

يف إحدى هيئات املعهد. وسوف تتيح هذه الفرصة للمشاركني إمكانية التحديث 

املستمر ملعارفهم ودعم التطور املهني املتواصل والحفاظ عىل ارتباطهم مع املعهد.    

26شهادة مهارات املحاسبة



التنفيذ واملواد:  ميكن تنفيذ التدريب وتقييمه باللغة العربية أو اإلنجليزية.   

كام وتقدم جميع موادنا التدريبية باللغتني العربية و اإلنجليزية، مام مينح 

املشاركني فرصة الدراسة بلغتهم األم مع تحسني قدراتهم يف اللغة اإلنجليزية 

لألغراض التجارية.  

جلسات تدريبية تفاعلية وتشاركية: يتألف برنامج شهادة مهارات املحاسبة 
من سلسلة من املحارضات التفاعلية، مع دراسات حالة متضمنة وأمثلة عملية 

واختبارات قصرية 

التيسري بقيادة املحارض - تطبق أكادميية يب دبليو يس أحدث األساليب 	 

التدريسية والتي تم إثبات نجاحها يف تحسني مهارات التعلم وزيادة االستمتاع 

أثناء الدراسة وتعزيز دور املشاركني ومناقشة املوضوعات التي تنطوي عىل 

أعىل درجات التحدي.

دراسات الحالة والتمرينات الجامعية - يتضمن الربنامج العديد من دراسات 	 

الحالة الجامعية التي تشجع العمل التعاوين والتعلم ومتنح املشاركني فرصة 

تطبيق ما تعلموه من املهارات واألساليب عىل سيناريوهات عملية.

األمثلة العملية والتوضيحية - يقوم محارضونا بتوظيف خرباتهم الكبرية يف 	 

توجيه املشاركني يف مختلف مكونات املواد التدريبية وإطالعهم عىل خرباتهم 

ومعارفهم ووضع التدريب يف سياق التطبيق العميل.

ال توجد معايري للحد األدىن للقبول: ال توجد معايري للحد األدىن للقبول يف شهادة مهارات املحاسبة، لذا فإن هذا 

الربنامج ميثل أساساً مثالياً ملن يحملون أو ال يحملون شهادات جامعية عىل حد سواء. 

إن برنامج شهادة مهارات املحاسبة هو الخطوة األوىل املثالية بالنسبة للمشاركني الذين يرغبون يف الحصول عىل 

املزيد من املؤهالت املهنية يف املحاسبة واملالية. تعد املعارف والخربات التي يقدمها برنامج شهادة مهارات املحاسبة 

أساسية للعديد من املؤهالت املهنية األخرى يف مجال املالية، وعليه فإن اجتياز برنامج شهادة مهارات املحاسبة 

سوف يحسن بدرجة كبرية من قدرة املشاركني عىل تلقي املزيد من التدريب املهني بسهولة. )يرجى الرجوع إىل 

امللحق 1 - التدريب املهني الالحق(

برنامجنا التدريبي لشهادة مهارات 

املحاسبة
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الوحدة 3

فهم وتحليل القوائم املالية 

سوف يتعرف املشاركون عىل املفاهيم األساسية لتحليل وتفسري 

املعلومات الواردة يف القوائم املالية، وسوف يقومون مبا ييل: 

عند االنتهاء من هذه الوحدة سوف يكون املشاركون قادرين 

عىل: 

سوف يتم تعريف املشاركني مبا ييل: 

دراسة مكونات قامئة املركز املايل بدقة 	 

دراسة مكونات قامئة الدخل بدقة والتوصل إىل فهم للعنارص األساسية يف 	 

القوائم املالية وما ميكن أن تبينه لنا تلك األرقام

تنفيذ تحليل النسب األسايس عىل القوائم املالية املنشورة 	 

فهم كيفية وضع التحليل املايل يف السياق املناسب 	 

إدراك أن القوائم املالية ليست قطعية 	 

املصطلحات الشائعة املستخدمة يف التحليل - مثل الربح قبل الفوائد 	 

والرضائب واالستهالك واإلطفاء 

تحليل الرشكات دون استخدام النسب 	 

تحليل الرشكات باستخدام أبرز نسب القياس، الربحية، القدرة عىل الوفاء 	 

و اإلقراض 

رأس املال العامل )النسبة الحالية، أيام املخزون، أيام الذمم املدينة، أيام 	 

الذمم الدائنة( وأساليب مراقبة األداء
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يتم تعريف املشاركني بالفروق بني الحسابات املالية وحسابات 

اإلدارة وأسباب هذه الفروق. وهي تغطي املواضيع التالية:

عند االنتهاء من مرحلة “املحاسبة اإلدارية” سوف يكون املشاركون 

قادرين عىل: 

عند االنتهاء من مرحلة “تقييم املشاريع” سوف يكون 

املشاركون قادرين عىل: 

التعرف عىل األدوات واألساليب املستخدمة داخلياً يف إدارة املؤسسات 	 

التجارية ومراقبة أدائها 

الوصول إىل فهم أيضا لعملية اتخاذ القرارات التجارية 	 

التعرف عىل العوامل الرئيسية التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند 	 

اتخاذ قرار مايل، وأساليب قياس االستثامرات املحتملة 

مساعدة صناع القرار عىل اتخاذ قرارات أفضل وأكرث وعياً	 

سوف يتعرف املشاركون عىل الحاجة إىل استخدام منهجية 

رسمية يف اتخاذ القرارات التجارية باإلضافة إىل عدد من 

األساليب املستخدمة، من بينها:

الوحدة 2

املحاسبة اإلدارية وتقييم املشاريع

طبيعة التكاليف - ثابتة، متغرية، مبارشة و غري مبارشة 	 

اسرتاتيجية األعامل - كيفية تحديد األسعار 	 

التخطيط ووضع املوازنة- ما الفرق بينهام 	 

عملية وضع املوازنة )نظرية املوازنة وإعدادها ومراقبتها وإعادة التوقعات 	 

الخاصة بها( 

املؤرشات غري املالية 	 

تحليل التكاليف واملنافع 	 

التكاليف والتدفقات النقدية ذات الصلة 	 

القيمة الزمنية للنقود 	 

الخصومات البسيطة 	 

الربح/ اإلجراءات املحاسبية مقابل اإلجراءات النقدية، مبا يف ذلك 	 

التوجهات املحاسبية، ومعدل العائد املحاسبي، والسداد، والتوجهات 

النقدية، وصايف القيمة الحالية، وتعريف الدفعة السنوية، وكيفية 

استخدام جدول الدفعات السنوية.
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 برنامجنا التدريبي لشهادة

مهارات املحاسبة

يتم تقدميه حرصيا من قبل أكادميية يب دبليو يس	 

تنفيذ الدورة التدريبية واملواد واالختبارات باللغة العربية 	 

واإلنجليزية

تفاعيل، يقدمه محارضون من الخرباء املتخصصني	 

ال يوجد معيار للحد األدىن للقبول 	 

ميكن اجتيازه خالل 120-2٤0 ساعة	 

جميع فعاليات التعلم يتم تنفيذها داخل الغرفة الصفية	 

ال توجد واجبات بيتية	 

ال توجد دراسة ذاتية	 

دعم تدرييس فردي عىل امتداد مراحل املساق	 

عضوية إحدى هيئات معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز 	 

متلك أكادميية يب دبليو يس الحق الحرصي يف تقديم شهادة مهارات 

املحاسبة يف منطقة الرشق األوسط.



الوحدة 1

 مقدمة يف املالية وإعداد الحسابات 

عند االنتهاء من مرحلة “إعداد الحسابات” سوف يكون 

املشاركون قادرين عىل: 

يتم تعريف املشاركني يف املرحلة األوىل من هذه الوحدة بالتايل: 

عند االنتهاء من وحدة مقدمة يف املالية سوف يكون املشاركون 

قادرين عىل: 

العنارص األساسية للقوائم املالية )قامئة املركز املايل وقامئة 	 

الدخل وقامئة التدفقات النقدية( 

التفاعل بني قامئة املركز املايل وقامئة الدخل. 	 

سوف يتم تعريف املشاركني أيضا باملفاهيم واملبادئ املحاسبية 	 

الرئيسية وقواعد إعداد الحسابات. وبذلك فإنهم سوف 

يكتسبون فهامً واضحاً للفرق بني الربح والنقد، ومفهوم إدارة 

رأس املال العامل وكذلك مصادر متويل األعامل التجارية 

)الديون وحقوق امللكية(.

فهم سبب إعداد الرشكات للقوائم املالية، ومعرفة املكونات التي 	 

تتألف منها القوائم املالية 

فهم املكونات األساسية لقامئة املركز املايل وقامئة الدخل 	 

       والتعرف عىل القواعد األساسية التي تطبق يف إعداد القوائم املالية 

معرفة وجود فرق بني “النقد” و”الربح”، وكذلك تقدير أهمية إدارة 	 

الربحية والتدفقات النقدية 

فهم مصطلحات التدفقات النقدية ورأس املال العامل 	 

أساسيات الحسابات املدينة والدائنة وحسابات دفرت األستاذ 	 

مصادر التوثيق ودفاتر القيود األساسية 	 

مفهوم التسوية املرصفية 	 

التعديالت عىل السجالت املحاسبية والقوائم املالية )مبا يشمل 	 

االستحقاقات والدفعات املسبقة واالستهالك ورصد وتصحيح 

الحذوفات واألخطاء يف السجالت املحاسبية والقوائم املالية( 

إعداد وعرض القوائم املالية	 

فهم كيفية تسجيل الرشكات التجارية معامالتها املحاسبية 	 

وإعداد حساباتها )“حفظ السجالت”( ومربرات استخدام 

سجالت القيد املزدوج 

املامرسة العملية ألساليب إعداد الحسابات )حسابات القيد 	 

املزدوج( وإعداد قوائم مالية بسيطة 

تركز املرحلة الثانية من هذه الوحدة عىل األساليب املستخدمة 

يف حفظ السجالت املحاسبية وإعداد القوائم املالية للمؤسسات 

التجارية مبا يشمل: 
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معلومات حول الوحدات الدراسية

للحصول عىل شهادة مهارات املحاسبة من معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز، يجب أن يجتاز 

املشارك بنجاح ثالثة اختبارات وفق نظام االختيار من متعدد يتم عقد كل منها يف آخر أيام التدريب 

لكل وحدة دراسية. 

الوحدة الدراسية

1

2

3

مقدمة يف املالية وإعداد الحسابات

املحاسبة اإلدارية وتقييم املشاريع

فهم وتحليل القوائم املالية
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نبذة عن شهادة مهارات املحاسبة من معهد املحاسبني القانونيني بانجلرتا وويلز )شهادة مهارات املحاسبة(

تم تطوير شهادة مهارات املحاسبة من معهد املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز )شهادة مهارات املحاسبة( بواسطة معهد املحاسبني القانونيني 

بإنجلرتا وويلز ويب دبليو يس خصيصاً ملنطقة الرشق األوسط. وهي مصممة أيضا لتغطي املعارف واملهارات األساسية يف مجال املحاسبة واملالية 

وإلتاحة الفرصة للمشاركني لتطوير ومامرسة التقنيات املحاسبية األساسية. ويقدم هذا الربنامج تدريباً يف جميع املجاالت األساسية للمحاسبة واملالية 

ويزود املشاركني باملهارات املطلوبة للعمل بكفاءة وفعالية يف قسم املحاسبة بأي مؤسسة يف أي قطاع. 

يتم تقديم هذا الربنامج حرصياً من قبل أكادميية 

يب دبليو يس يف الرشق األوسط. إن املحارضون 

لدينا هم خرباء متخصصون يقدمون معارفهم 

وخرباتهم العملية ورؤيتهم للمتطلبات الثقافية 

للمنطقة التي يكتسبونها من خالل تدريب 

املشاركني يف املؤسسات الريادية عىل مستوى 

املنطقة والعامل. ومن خالل معارفهم وخرباتهم 

سوف نضمن تقديم تجربة تدريبية عالية 

الجودة للمشاركني، وهذا بدوره يؤدي إىل ارتفاع 

عائد االستثامر لداعميهم. 

وقد تم تصميم شهادة مهارات املحاسبة 

كربنامج يركز عىل الجوانب التفاعلية والعملية، 

ويقدم باللغة العربية أو اإلنجليزية أو مزيج 

من اللغتني، وتيسري التعلم بقيادة املحارض، 

واألمثلة العملية، واأللعاب التجارية، ودراسات 

الحالة والتقييامت الوهمية إلعداد املشاركني 

للتقييم النهايئ لكل منهم.  سوف يساعد الربنامج 

املشاركني من خريجي املدارس والجامعات عىل 

تحسني مهاراتهم حيث أنهم سيكتسبون، مبجرد 

استكاملهم ملتطلبات هذا الربنامج التدريبي 

التأسييس، عىل الثقة واملهارات الالزمة لتمكينهم 

من العمل بكفاءة وفعالية أكرب يف مكان العمل.

إن شهادة مهارات املحاسبة هي الخطوة األوىل 

املثالية بالنسبة للمشاركني الذين يرغبون يف 

الحصول عىل املزيد من املؤهالت املهنية يف 

املحاسبة واملالية. وعند االنتهاء من الربنامج، 

سيكون املشاركون قد استوعبوا بشكل سليم إعداد 

الحسابات وتحليلها مع ما يلزم من املهارات التي 

متكنهم ذلك من استخدام هذه املعارف بشكل 

عميل، وعندما ينتهون من هذا التدريب سيكونون 

قد تسلحوا باملعلومات األساسية املطلوبة للبدء 

بالتدرب عىل املؤهالت املهنية مثل شهادة معهد 

املحاسبني القانونيني املعتمدين )ACCA(، وشهادة 

املحاسب القانوين املعتمد )CPA(، وشهادة املحلل 

املايل املعتمد )CFA(، وشهادة املدقق الداخيل 

املعتمد )CIA(، وشهادة املحاسب اإلداري املعتمد 

)CMA(، وشهادة مهارات املحاسبة من معهد 

 ،)ICAEW( املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز

.)CFAB( وشهادة املالية واملحاسبة واألعامل
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تعتمد أكادميية يب دبليو يس عىل فريق رائع من 

املحارضين الذين ميلكون جميعاً خربات تدريسية 

واسعة يف مختلف برامج املحاسبة واملالية عىل 

الصعيدين العاملي واإلقليمي. 

جميع املحارضين يف برنامج شهادة مهارات 

املحاسبة هم من الخرباء املختصني يف مجالهم، 

وهم ميلكون معرفة عميقة باملواد التدريبية 

وأهداف الربنامج، باإلضافة إىل متطلبات التقييم. إن 

املحارضين مؤهلون عىل نحو فريد لدعم املشاركني 

يف هذا الربنامج والتأكد من تحقيقهم ألفضل النتائج 

املرجوة.
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1٩

معلومات عن أكادميية يب دبليو يساملحتويات

تعد أكادميية يب دبليو يس النشاط التعليمي لـ يب دبليو يس. إن هدفنا هو املساعدة يف تحسني املعرفة واملهارات والكفاءة والخربة للعاملني يف 

مجال املالية واألعامل، ومساعدة املؤسسات التي تعمل يف املنطقة عىل النمو والتوسع والحفاظ عىل املواهب التي لديها. إن أساس عملنا  هو 

فريقنا الذي يشمل املهنيني املتخصصني الذين يقدمون ثروة من املعارف والخربات العملية التي اكتسبوها من خالل عملهم يف املؤسسات 

الكربى يف مختلف أنحاء العامل.

إن أكادميية يب دبليو يس ملتزمة بدعم النمو املستدام للمواهب 

املحلية يف جميع أنحاء املنطقة. تشهد األكادميية توسعاً مستمراً، 

إذ متارس أعاملها حاليا يف ست دول بالرشق األوسط هي: اإلمارات، 

وسلطنة ًعامن، ومرص، ولبنان، وقطر، واململكة العربية السعودية. 

تعد أكادمييات يب دبليو يس يف الرشق األوسط جزءاً من شبكة 

متنامية من األكادمييات يف أكرث من ٣0 دولة حول العامل. نقدم 

مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي تغطي مختلف 

الكفاءات املالية واملهارات اإلدارية واملؤهالت املهنية. األسس 

التي تقوم عليها دوراتنا هي أفضل املامرسات لدى يب دبليو يس 

العاملية والخربات الفردية لخربائنا. إننا نعمل باستمرار عىل تكييف 

دوراتنا بحيث تلبي احتياجات املؤسسات التجارية الحديثة، ونقوم 

بتخصيصها ملتطلبات عمالئنا ونساعد عمالءنا عىل الوصول إىل 

أهدافهم املؤسسية االسرتاتيجية والتدريبية.

تتميز أكادميية يب دبليو يس عن غريها بشبكتنا العاملية من املهنيني 

املتخصصني. إذ نعمل عىل التواصل باستمرار وتبادل أفضل املامرسات 

واألفكار والخربات لالستفادة من هذه املعرفة يف تطوير دوراتنا لتلبية 

االحتياجات املتغرية للمؤسسات التجارية الحديثة وأفرادها يف املنطقة؛ 

وهذا هو منهجنا يف التأكد من تقديم أفضل الربامج التدريبية لعمالئنا 

وطالبنا والداعمني لهم.
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