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تحديثات معايير المحاسبة الدولية
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® IFRS Updates - تحديثات معايير المحاسبة الدولية

األهــداف :

في نهاية هذه الدورة سوف يصبح المشارك على معرفة معمقة بما يلي:

معايير المحاسبة الدولية )IAS( ومعايير االبالغ المالي الدولية )IFRS( وأحدث  �
التعديالت التي أدخلت عليها.

المفاهيم واألسس التي يستند لها في إعداد القوائم المالية. �
تعريف المشاركين بمعايير المحاسبة الدولية ) IAS ( وإكسابهم مهارات إعداد  �

المالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي ) IFRS ( والتي  التقارير والبيانات 
يطلق عليها معايير إعداد التقارير المالية ودورها في تحقيق شفافية اإلفصاح في 

القوائم والبيانات المالية .
مساعدة مدققي الحسابات ومستخدمي البيانات المالية في تشكيل رأي حول ما إذا  �

كانت البيانات المالية متطابقة مع معايير المحاسبة الدولية
�  IFRS ( المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  بين  التمييز  مهارة  المشاركين  إكساب 

المالية  البيانات  أن  من  والتأكد   )GAAP عليها  المتعارف  المحاسبية  والمبادئ 
المنشورة تستجيب لمعايير المحاسبة الدولية من كافة النواحي المادية مع اإلفصاح 

عن واقعية هذه االستجابة

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

للمعايير الدولية
القوائم  � منها  تتكون  التي  بالعناصر  واالعتراف  القياس  أسس  على  التعرف 

المالية ) االعتراف باألصول – االعتراف  للتقارير  الدولية  للمعايير  المالية وفقًا 
بااللتزامات- االعتراف بالمصاريف – واالعتراف بالدخل – تحقق اإليراد(

التعرف على دور معايير اإلبالغ المالي الدولية في تشجيع اإلدراج في األسواق  �
العالمية وحمايتها من النكبات المالية

بالمعالجات  � للقيام  الالزمة  والمعلومات  والمهارات  باألساليب  المشاركين  تزويد 
المحاسبية وفقًا لمعايير اإلبالغ المالي الدولية

مهارات اعداد القوائم المالية السنوية والموحدة والمرحلية وفق متطلبات معايير  �
المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي

تطبيق للمعايير الجديدة )متضمنة اإلدارات المالية، اإلندماج، االحالل، األصول  �
المعنوية(

بيان تأثير المعايير الدولية الجديدة على تسجيل وتقييم األصول وااللتزامات وعلى  �
األرباح والخسائر

المحتويات الفرعية  للدورة التدريبية :
مقدمة في معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية:

مفهوم المعايير المحاسبية وأهدافها والتطور التاريخي لمعايير المحاسبة الدولية . �
دور المعايير المحاسبية في تنشيط التجارة الدولية . �
الدولية  � المالي  اإلبالغ  معايير  الى   IAS الدولية  المحاسبة  معايير  من  التحول 

. IFRS
التطبيقات العملية لمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية : �
معيار المحاسبة الدولي IAS )1( عرض البيانات المالية. �
العداد  � الدولية  للمعايير  األول  التبني   IFRS  )1( الدولي  المالي  اإلبالغ  معيار 

التقارير المالية.
معيار المحاسبة الدولي )IAS )7 قائمة التدفقات النقدية.   �
معيار المحاسبة الدولي)IAS  )11 عقود االنشاء . �
معيـار المحاسبــة الدولـي )IAS )16 الممتلكـات والمصانـع والمعـدات . �
معيار المحاسبة الدولي)IAS  )17 عقود االيجار . �
معيار المحاسبة الدولي)IAS  )18 االيراد . �
صـــرف  � أسعــــار  في  التغيــرات  آثار   )IAS )21 الدولي  المحاسبة  معيار 

العمـــالت األجنبيــة .
الدولـــي IAS )24( االفصاحـــات عــن األطــــراف ذات  � المحاسبــة  معيـــار 

العالقــــة .

معيار المحاسبة الدولي  IAS )27(القوائم المالية الموحدة والمنفصلة. �
الشركـــات  � في  الدولـــي  IAS )28(االستثمــــارات  المحاسبــــة  معيــــــار 

الزميلــة .
معيــار المحاسبـة الدولــي  IAS )31(الحصص فــي المشاريــع المشتركـة. �
معيار المحاسبة الدولي  IAS )33(ربحية السهم . �
معيار المحاسبة الدولي IAS )34( التقارير المالية المرحلية. �
معيار المحاسبة الدولي IAS )36( االنخفاض في قيمة األصول. �
معيار المحاسبة الدولي IAS )38( األصول غير الملموسة. �
معيـــار المحاسبــة الدولــي IAS )39( األدوات الماليــة : االعتراف والقيـــاس. �
معيار المحاسبة الدولي  IAS )40(الممتلكات االستثمارية . �
معــيار اإلبالغ المالــي الدولـي  IFRS )2(المدفوعات على أسـاس السهـم. �
معيار اإلبالغ المالي الدولي  IFRS )3(اندماج األعمال . �
معيار اإلبالغ المالي الدولي  IFRS )5(األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع  �

والعمليات المتوقفة.
األدوات المالية : االفصاحات . �
الجـزء األول مــــن معيـار اإلبالغ المالـي الدولـي IFRS )9( التصنيف والقياس. �

المقدمة :  :

نتيجة لمتطلبات العولمة أصبحت كافة المؤسسات ملتزمة بإعداد قوائم مالية سليمة ودقيقة وتعكس الواقع المالي للمؤسسة بصدق وشفافية ووضوح، حيث تعتبر القوائم  المالية 

هي الناتج النهائي للمحاسبة المالية وهي تلخص كل ما حدث خالل الفترة التي تعد عنها. ولكي تتمكن المؤسسات على أنواعها من إعداد القوائم المالية وفقًا لألصول المحاسبية 

المتعارف عليها والتي تالقي قبواًل عامًا، ال بد لها من اإللتزام بالمعايير المحاسبية الدولية التي وضعها المجلس العالمي للمعايير المحاسبية IASB والتي قام بتطويرها تماشيًا مع 

تشعب وتعقيد األعمال التجارية والمالية وغيرها فأصدر نسخة منقحة عنها أطلق عليها »المعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي IFRS. وتتضمن حاليا النسختان األصلية والمنقحة 

من هذه المعايير مجموعة من معايير المحاسبة الدولية )44 معيارا( باالضافة الى )16 معيارا( من المعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي. ونظرا الن تلك المعايير تتطور بصفة 

.IFRS مستمرة تبعًا لتطور عالم األعمال، تعقد يوروماتيك ، هذه الدورة التدربية المهنية لمناقشة أحدث وأهم اإلصدارات والتعديالت على معايير التقارير المالية الدولية
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® IFRS Updates - تحديثات معايير المحاسبة الدولية

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية:

مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية . �
أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية . �
العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية . �
كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية . �
أهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة الدولية . �
قائمة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى اآلن مع اإلشارة إلى أحدث  �

التعديالت .
أسس تبويب معايير المحاسبة الدولية �
التغيرات والتعديالت في المعايير لمواجهة األزمة المالية الحالية �
أمثلة وحاالت عملية �

الوحدة الثانية :

التحول الى المعايير الدولية لإلبالغ المالي:

� ) IFRS  ) مقدمة عن المعايير الدولية لإلبالغ المالي
لجنة معايير المحاسبة الدولية : IASC   (( أهدافها و دورها في وضع إطار  �

دولي عام إلعداد وعرض القوائم المالية (المعايير الدولية للتقارير المالية)
المعايير الدولية للتقارير المالية ) IFRS ( والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها  �

)GAAP(.
إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفقًا للمعايير األمريكية والدولية. �
هل يتم استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية في دول االتحاد األوروبي من  �

قبل الشركات المدرجة؟- التوجه األوروبي الجديد ابتداًء من العام 2005 م.
ما مدى قبول المعايير الدولية للتقارير المالية في الواليات المتحدة األمريكية؟. �

الوحدة الثالية :

إعداد القوائم المالية في ضوء المعايير الدولية:

ماهية القوائم المالية �
كيفية إعداد القوائم المالية �
معايير المحاسبية الدولية ومعايير اإلبالغ المالي التي تحكم إعداد القوائم المالية �
الفروض والسياسات التي تحكم إعداد القوائم المالية �
أساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية �
المعالجات المحاسبية لعناصر القوائم المالية في ضوء المعايير الدولية �
عرض للقوائم المالية لبعض الشركات المنشورة في الصحف �

الوحدة الرابعة :

إعداد قائمة التدفقات النقدية:

أهداف قائمة التدفقات النقدية. �

تصنيف التدفقات النقدية. �

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. �

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية. �

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية. �

شكل ومحتوى قائمة التدفقات النقدية. �

خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية. �

طرق اإلفصاح عن التدفقات النقدية. �

الوحدة الخامسة :

أساليب تحليل وتقييم وتفسير القوائم والبيانات المالية:

طبيعة التحليل المالي للقوائم المالية �

أهداف وأهمية التحليل المالي �

طرق وأساليب التحليل المالي �

معايير الدولية التي تحكم التحليل وتقييم البيانات المالية. �

األساليب الحديثة للتحليل المالي في ضوء معايير المحاسبة الدولية. �

تحليل جودة السيولة والربحية �

التنبؤ باألداء المالي المستقبلي �

تطبيقات وحاالت عملية �

حاالت عملية :

سوف تتضمن ورشة العمل هذه العديد من الحاالت العملية والتطبيقات بما  �

يضمن تفهم المشاركين لمحتوياتها
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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

)® IFRS updates - التــاريــخ :........................)تحديثات معايير المحاسبة الدولية

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.


