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مقدمة :
تتجه المؤسسات الحكومية العربية الى احداث اصالحات جذرية على الممارسات المحاسبية الحكومية التقليدية والتى اثبتت عجزها عن خدمة المجتمعات، وانعكاس بعض قواعدها 

على تشويه أصول ومبادئ مهنة المحاسبة والتى جعلت منها منفذا سهال للفساد المالى واعتبارها احدى ادوات البيروقراطية المعوقة لتقدم الدول.

أهداف البرنامج:
w  تزويد المشاركين بأحدث الممارسات المتقدمة في المحاسبة الحكومية وبخاصة إصدارات االتحاد الدولي للمحاسبين الخاصة بالقطاع الحكومي ، وبما يؤدى إلى تحسين كفاءة

وفعالية األداء المحاسبي الحكومي.

w تزويد المشاركين بمهارات تطبيق اإلجراءات الخاصة بالمحاسبة على اساس االستحقاق وتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات وفق المعايير الدولية

w IPSAS إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات وفق معايير المحاسبة الحكومية الدولية

w  إكساب المشاركين مهارات خاصة في تطبيق االساليب المتقدمة العداد الموازنات الحكومية وكيفية إعداد وربط الموازنات الحكومية بنظم المحاسبة الحكومية وبما يؤدى إلى

تدعيم فعالية الرقابة المالية الحكومية.

الوحدة االولى :

المحاسبة الحكومية والتحول الى اساس االستحقاق

w .االطار العام للمحاسبة في الوحدات الحكومية
w .أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة الحكومية
w المحاسبة الحكومية والتحول من االساس النقدى الى اساس االستحقاق
w معايير المحاسبة الحكومية الدولية المبنية على اساس االستحقاق واالساس النقدى
w IPSAS   االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
w  فىالمؤسساتIPSAS الحكومية  للمحاسبة  الدولية  المعايير  تطبيق  متطلبات 

الحكومية

الوحدة الثانية :

االتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات المالية الحكومية

w العالقة بين الموازنات الحكومية والمحاسبة الحكومية
w اسس اعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة
w اتجاهات تطوير الموازنات الحكومية وفق المعايير الدولية
w االساليب الحديثة العداد الموازنات الحكومية
w اعداد موازنة البرامج واآلداء
w اعداد الموازنات الموجهة لألهداف
w اعداد الموازنة الصفرية
w متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية
w اساليب ونماذج ترشيد وضبط االنفاق الحكومى

الوحدة الثالثة :

المحاسبة عن االيرادات والمصروفات الحكومية وفق المعايير الدولية

w .المحاسبة عن االيرادات من المعامالت التبادلية
w .المحاسبة عن االيرادات غير التبادلية
w .المحاسبة عن االجور والرواتب ومنافع الموظفين
w .المحاسبة عن عقود االيجار
w تسوية المصروفات وااليرادات
w تسوية العهد واالمانات

الوحدة الرابعة :

معايير المحاسبة الدولية عن االصول والممتلكات وااللتزمات الحكومية

w المحاسبة عن االصول الثابتة واهالكاتها
w المحاسبة عن المخزون والتالف والفاقد
w .المحاسبة عن االستثمارات الحكومية
w المحاسبة عن انخفاض قيمة االصول بعد اقتناؤها
w المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات واالصول المحتملة

الوحدة الخامسة :

اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية

w اقفال الحسابات الختامية الحكومية
w اعداد وعرض القوائم المالية الحكومية
w عرض بيانات التدفق النقدى
w االحداث بعد تاريخ اعداد التقارير المالية
w االفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومى العام
w عرض بيانات الموازنة فى البيانات والقوائم المالية



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:

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

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

w 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 :........................)اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية للعمليات الحكومية ®( 

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.


