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الوحدة األولى :

تطور النظم المحاسبية فى منظمات االعمال

مقدمة عن أهداف وطبيعة وأنواع النظم المحاسبية فى المنظمات. � 
المقومات األساسية لعلم المحاسبة. � 

العمليات المالية ودورة النظام المحاسبي. � 
مالمح النظم المحاسبية االلكترونية. � 

الوحدة الثانية :

تطور مهنة المحاسبة وفقا لمعايير اإلبالغ المالى الدولية

دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين IFAC � في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
معايير المحاسبة )الدولية IAS– التقارير الدولية IFRS � – معايير القطاع العام 

)IPSAS
نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية � 

احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية � 
مخاطر تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا الحدث التعديالت � 

الوحدة الثالثة :

اإلفصاح المحاسبي ياستخدام المعايير المحاسبية

شكل القوائم المالية وفقا الحدث التعديالت فى المعايير المحاسبية. � 
اإلفصاح المحاسبي عن المركز المالى � 
اإلفصاح المحاسبي عن نتائج االعمال. � 
اإلفصاح المحاسبي عن التدفقات النقدية � 

الوحدة الرابعة :

قياس وافصاح للبنود المالية لمعايير المحاسبة الدولية

قواعد اإلفصاح عن لاليراد � 

قواعد اإلفصاح عن المصروف � 

قواعد اإلفصاح عن األصول � 

قواعد اإلفصاح عن االلتزامات  � 

الوحدة الخامسة :

المشكالت التطبيقية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية

مشكالت معالجة األصول والممتلكات طويلة األجل – Fixed Asset � - وفقا لل 

IAS 16معيار

 � IAS 36 -IAS وفقا للمعيار - Goodwill- مشكالت معالجة االصول المعنوية

38- IFRS 3

- وفقا  � Impairment of assets –مشكالت معالجة انخفاض قيمة االصول

IAS 36 للمعيار

 � IFRS وفقا للمعيار - Financial Assets- مشكالت معالجة األدوات المالية

9 – IAS 39

� IAS 17 وفقا للمعيار - Lease – مشكالت معالجة التاجير التمويلي
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مقدمة :
تنامى في اآلونة األخيرة اتجاه العديد من الدول العربية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالى الحديثة وتعديالتها لتصبح مؤسساتها االقتصادية قادرة علي تحسين 
اإلفصاح المالى والمحاسبي عن طبيعة مركزها المالي مما ينعكس باإليجاب على دعم الموقف التنافسي في ظل االقتصاد الحر العالمي، االمر الذي ادي الي ضرورة تطوير 

االدوات واالساليب التي يستخدمها كل من المحاسب والمدقق في التعامل مع مفردات هذا التطور.

االهداف :

تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بمعايير اإلبالغ المالى الدولية الجديدة IFRS � والتعرف علي اوجه التغير الذي صاحب تطبيق هذه المعايير علي بيئات 

االعمال الدولية والعربية.

تزويد المشاركين بكافة المشكالت المهنية التي صاحبت تطبيق بعض المعالجات المحاسبية لبعض المعايير المحاسبية. � 

تزويد المشارك بالمعلومات والمهارات الالزمة لكتابة التقارير بكفاءة وفعالية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية. � 



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 

ي
م

و
ل الي

و
د

ج
ال

ت
دا

ال�سها
ك

را
لأ�ست

م ا
و

ر�س
ع

ف
د

ة ال
ق

ري
ط

ز
ج

ح
ة الـ

مار
ا�سـت

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اأف�سل الممار�سات في اإدارة وتنفيذ واإبرام العقود ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


