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معايير المحاسبة الحكومية الدولية الممارسات والتحديثات 



معايير المحاسبة الحكومية الدولية الممارسات والتحديثات ®

المحتويات األساسية:

مقدمة :

من  الحكومية  الوحدات  به  تقوم  لما  نظرا  الهامة  القطاعات  من  الحكومي  القطاع  يعد 
مستوى  بين  الربط  يمكن  انه  لدرجة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  كبير  دور 
 . االقتصادية والرفاهية االجتماعية  التنمية  الحكومية ومستوى معدالت  الوحدات  أداء 
عدد  وإدارة  جديدة  وظائف  العالم  دول  مختلف  في  الحكومية  الوحدات  مارست  حيث 
أن  بعد  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  متطلبات  تساير  التي  والبرامج  األنشطة  من 
كان دورها قاصرا على أداء وظائف الدولة التقليدية . وتعتمد الوحدات الحكومية في 
والشفافية  الفعالة  والرقابة  الجيد  التخطيط  ، الن  المحاسبية  المعلومات  نظام  ذلك على 
نظام  تعتمد على  واالبتكار  التطوير  في  تساهم  التي  المحاسبية  المعلومات  في عرض 
المعلومات المحاسبية القادر على توفير بيانات ومعلومات موثوقة ويعول عليها من قبل 

الوحدات الحكومية.

إن إصالح الوحدات الحكومية يبدأ من إصالح نظام المعلومات المحاسبية وقد أجرت 
معظم دول العالم محاوالت لتطوير النظم المحاسبية في الوحدات الحكومية رغبة منها 
في رفع كفاءة الوحدات الحكومية واستجابة للتغيرات السياسية و االقتصادية فضال عن 
المنظمات  الجمهور في الحصول على خدمات أفضل . كما أدركت  االستجابة لرغبة 

الدولية ومنها صندوق النقد الدولي أهمية رفع كفاءة الجهاز الحكومي.

أهداف البرنامج  وورشة العمل :

تعريف المحاسبة اإللكترونية . � 
إستخدام الحاسوب في عمليات الموازنة والحسابات الحكومية . � 

دراسة مزايا إستخدام الحاسوب في العمل الحكومي . � 
تأصيل المفاهيم التي  تتعلق بالعمل الحكومي اإللكتروني . � 

 ( الحكومية  المحاسبة  في  بالمعلومات  الحاسوب  لتغذية  المستخدمة  النماذج  � 
المدخالت ( .

التدرب على دورة العمل في الحاسوب: � 
ترقيم وتسمية الحسابات . » 

إحتساب الرقم اآللي . » 

مشروع الموازنة . » 

إعتماد الموازنة . » 

تعديل األرصدة األولية للحسابات الخارجة عن أبواب الموازنة . » 

تغذية الحاسوب بالعمليات المالية ) تنفيذ الموازنة ( . » 

تغذية التعديالت في الموازنة . » 

إعداد الحسابات التفصيلية والكشوف والتقارير. » 

إتجاهات لتطوير إستخدام الحاسوب في العمل الحكومي . � 
إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات  � 

IPSAS وفق معايير المحاسبة الحكومية الدولية

الوحدة االولى :

المحاسبة الحكومية والتحول الى اساس االستحقاق

االطار العام للمحاسبة في الوحدات الحكومية. � 
أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة الحكومية. � 

المحاسبة الحكومية والتحول من األساس النقدي الى أساس االستحقاق � 
معايير المحاسبة الحكومية الدولية المبنية على أساس االستحقاق واالساس النقدي � 

� IPSAS   االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية IPSAS � فى المؤسسات 

الحكومية

الوحدة الثانية : 

االتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات المالية الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

العالقة بين الموازنات الحكومية والمحاسبة الحكومية. � 
اسس اعداد تقديرات الموازنة العامة  . � 

اتجاهات تطوير الموازنات الحكومية وفق المعايير الدولية. � 
االساليب الحديثة العداد الموازنات الحكومية. � 

اعداد موازنة البرامج واآلداء. � 
اعداد الموازنات الموجهة لألهداف. � 

اعداد الموازنة الصفرية . � 
متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية. � 

اساليب ونماذج ترشيد وضبط االنفاق الحكومي. � 

الوحدة الثالثة : 

المحاسبة عن اإليرادات والمصروفات الحكومية وفق المعايير الدولية

المحاسبة عن االيرادات من المعامالت التبادلية. � 
المحاسبة عن االيرادات غير التبادلية. � 

المحاسبة عن األجور والرواتب ومنافع الموظفين. � 
المحاسبة عن عقود االيجار. � 

تسوية المصروفات وااليرادات � 
تسوية العهد واالمانات � 

الوحدة الرابعة : 

معايير المحاسبة الدولية عن األصول والممتلكات وااللتزامات الحكومية

المحاسبة عن االصول الثابتة واهالكاتها � 
المحاسبة عن المخزون والتالف والفاقد � 
المحاسبة عن االستثمارات الحكومية. � 

المحاسبة عن انخفاض قيمة االصول بعد اقتناؤها � 
المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات واالصول المحتملة � 

الوحدة الخامسة :
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية وتطبيقاتها 

بالحاسب اآللي

اقفال الحسابات الختامية الحكومية � 
اعداد وعرض القوائم المالية الحكومية � 

عرض بيانات التدفق النقدى � 
االحداث بعد تاريخ اعداد التقارير المالية � 

االفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومى العام � 
عرض بيانات الموازنة فى البيانات والقوائم المالية. � 
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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 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر 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.

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:........................................ 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

:.........................)معايير المحا�سبة الحكومية الدولية الممار�سات والتحديثات ®( التــاريــخ 

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

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

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

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

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: 


