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المحتويات األساسية:

مقدمة:
القياس  لقواعد  نظام  بمثابة  والحكومى  الخاص  للقطاع  الدولية  المحاسبة  معايير  تعد 
واإلفصاح الخاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من العمليات 
العمل  توحيد  الى  وتهدف  عنها  المحاسبة  تستوجب  التى  االقتصادية  األحداث  أو 
المحاسبى بين كافة المنشآت على المستوى المحلى والدولى ، مما يؤدى إلى تحسين 
نوعية البيانات المالية وزيادة إمكانية المقارنة وزيادة الثقة واالستفادة من هذه البيانات 
والقواعد  األنظمة  وتنسيق  تحسين  المعايير على  هذه  وتعمل    . العالم  أنحاء  كافة  فى 
واإلجراءات المحاسبية الخاصة بعرض القوائم المالية بين الدول . ثم يأتى دور مدققى 
للتأكد من سالمة البيانات المالية وفق المعايير الدولية ،العطاء الثقة فى تلك البيانات . 
وتحقيقا لكفاءة عملية التدقيق يجب على المدقق االلتزام بالمعايير الدولية للتدقيق اثناء 

قيامة بتدقيق البيانات والقوائم المالية.

أهداف البرنامج :
واكسابهم  �  )ISA( الدولية  والتدقيق   )IAS(المحاسبة بمعايير  المشاركين  تعريف 

المالى  لالبالغ  الدولية  للمعايير  وفقا  المالية  والبيانات  التقارير  إعداد  مهارات 
)IFRS( ومعايير المحاسبة الحكومية الدولية )IPSAS( ودورها في تحقيق شفافية 

االفصاح فى القوائم والبيانات المالية.

مساعدة مدققي الحسابات ومستخدمى البيانات المالية  في تشكيل رأي حول ما إذا  �
كانت البيانات المالية متطابقة مع معايير المحاسبة الدولية.

المالي  � المركز  قائمة   ( المالية  القوائم  وعرض  إعداد  بأسس  المشاركين  تعريف 
التدفقات  وقائمة   - الملكية  في حقوق  التغيرات  - قائمة  الدخل  قائمة   - )الميزانية( 
النقدية( والسياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية األخرى وفقًا للمعايير الدولية  
للمعايير  وفقا  المالية  التقارير  من  المختلفة  األنواع  إعداد  المالية.وكيفية  للتقارير 

الدولية .

المالية  � القوائم  تتكون منها  التي  بالعناصر  القياس واالعتراف  التعرف على أسس 
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )االعتراف باألصول - االعتراف بااللتزامات 

-  االعتراف بالمصاريف - واالعتراف بالدخل – تحقق اإليراد(.

للقيام  � الالزمة  والمعلومات  والمهارات  باألساليب  المشاركين  تزويد 
بالمعالجاتالمحاسبية وفقًا للمعايير الدولية.

إكساب المشاركين مهارة الفحص التحليلي للحسابات الغراض كشف الغش والخطا  �
واتمام عملية المراجعة , مع العديد من التطبيقات العملية لفحص وتحليل مجموعة 

من الحسابات الرئيسية فى المؤسسات المختلفة.

الوحدة األولى:

معايير المحاسبة الدولية

� IAS مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية  �
أهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة الدولية  �
الدولية الصادرة حتى األن  � المحاسبة  قائمة بمعايير 

مع اإلشارة الى أحدث التعديالت
أسس تبويب معايير المحاسبة والتدقيق الدولية �
األزمة  � لمواجهة  المعايير  فى  والتعديالت  التغيرات 

المالية الحالية
� IFRS(( التحول الى المعايير الدولية لالبالغ المالي
))IFRSوالمبادئ  � المالية  للتقارير  الدولية  المعايير 

GAAP(( المحاسبية المتعارف عليها
القطاع  � فى  الدولية  المحاسبة  لمعايير  العام  االطار 

IPSAS الحكومى
متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية  �

IPSASفىالمؤسسات الحكومية

الوحدة الثانية :

ISAمعايير التدقيق الدولية

اصدارها  � وجهة  الدولية  التدقيق  بمعايير  التعريف 
واسباب االلتزام بها

تدقيق  � تحكم  التى  الدولية  المعايير  الهم  عرض 
ومراجعة الحسابات المالية

هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية �
المبادئ االساسية التى تحكم عمليات المراجعة �

أوراق واجراءات التحضير لعملية المراجعة �
الوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة �
المراجعة الحكومية �
تقرير المراجع عن القوائم المالية �

الوحدة الثالثة :
المحاسبة عن االيرادات والمصروفات وتدقيقها وفق 

المعايير الدولية

المحاسبة عن االيرادات من المعامالت غير التبادلية  �
والتبادلية

المحاسبة عن االجور والرواتب ومنافع الموظفين �
المحاسبة عن عقود االيجار �
تسوية وتدقيق المصروفات وااليرادات �
تسوية وتدقيق العهد واالمانات �

الوحدة الرابعة :
المحاسبة عن االصول الثابتة وتدقيقها وفق المعايير 

الدولية الحديثة

المحاسبة عن االصول الثابتة واهالكاتها �
االعتراف باألصول الثابتة وتسجيلها بالدفاتر �
اعداد سجل متابعة االصول الثابتة �
جرد االصول الثابتة �
اعادة  � الثابتة ومعالجة فروق  تقييم االصول  أساليب 

التقييم محاسبيا
واألصول  � االصول  من  التخلص  عمليات  معالجة 

المستهلكة دفتريا

الوحدة الخامسة :
اعداد وتدقيقالقوائم المالية والحسابات الختامية وفق 

المعايير الدولية

اقفال الحسابات الختامية �
اعداد وعرض القوائم المالية �
عرض بيانات التدفق النقدى �
تفسير محتوى القوائم المالية و استخراج النتائج �
االحداث بعد تاريخ اعداد التقارير المالية �
تدقيق الحسابات الختامية والقوائم المالية �

الوحدة السادسة :
استخدام الفحص التحليلي للحسابات فى المراجعة 

الداخلية

طبيعة الفحص التحليلي للحساباتفى المراجعة �
الفحص  � أداء  فى  االتجاه  تحليل  أساليب  استخدام 

التحليلي للحسابات
الفحص  � أداء  فى  المؤشرات  تحليل  نماذج  استخدام 

التحليلي للحسابات
فى  � المتقدمة  والكمية  اإلحصائية  النماذج  استخدام 

آداء االجراءات التحليلية فى المراجعة
الغش  � كشف  فى  للحسابات  التحليلي  الفحص  دور 

والخطأ والمخالفات المالية:
المخزون  « حسابات  وتحليل  مراجعة 

والمستودعات
مراجعة وتحليل حسابات الرواتب واألجور «
المتحصالت  « حسابات  وتحليل  مراجعة 

والمدفوعات النقدية
المصروفات  « حسابات  وتحليل  مراحعة 

وااليرادات
نماذج وحاالت عملية متنوعة «



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اصول مراجعة وفحص الحسابات وفق احدث المعايير ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


