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المقدمة:
يقدم هذا البرنامج التدريبي احدث ممارسات  االدارة المالية وأنظمة التدقيق المالي الحديثة 
إطالع  يتم  كما  االقتصادي،  النظام  على  المضافة  القيمة  تدقيق ضريبة  إجراءات  وأثر 
والمحاسبة  المالي  التحليل  التدقيق،  إدارة  في  الدولية  الممارسات  أهم  على  المشاركون 
االتجاهات  ودور  والمراجعة،  التدقيق  ألنظمة  االستراتيجي  والتخطيط  الضريبية، 
أليات  المالية الحديثة، وأحدث  للتدقيق المحاسبي في دعم اتجاهات الحوكمة  المعاصرة 
وفعالية  كفاءة  تطوير  وممارسات  المالية  المراجعة  الداخلية،  والرقابة  المخاطر  تقييم 
الرقابة والتدقيق المحاسبي.ومختلف المواضبع ذات الصلة باستراتيجية الحوكمة المالية، 
وأحدث  المتكاملة  والمالية  الضريبية  النظم  دعم  في  والمحاسبي  المالي  التدقيق  ودور 
معايير إحتساب النسب المالية وأفضل الممارسات والتخطيط المستقبلي، وتعزيز مهارات 

المشاركون التقان إستراتيجيات تطوير أنظمة القطاع المالي وإدارة المال واألعمال.

اهداف البرنامج:
w  تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بمعايير التقارير المالية الدولية

الحديثة IFRSوالتعرف علي اوجه التغير الذي صاحب تطبيق هذه المعايير علي 
بيئات االعمال الدولية والعربية

w تنمية مهارات المشاركين في تصميم التقارير المالية الختامية

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

w  والمالية المحاسبية  بالرقابة  الخاصة  الدولية  التدقيق  بمعايير  المشارك  تعريف 
وأهميتها وتطبيقاتها

w  تزويد المشارك بالمهارات واألساليب والمعلومات الالزمة لتطبيق معايير التدقيق
الدولية بطريقة عملية وفعالة

w  تعريف المشارك بأهم المشاكل التي تواجه المدقق عند أداء مهام الرقابة المحاسبية
والمالية

الفئة المستهدفة:
w المحاسبين ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية
w المحللون الماليون في المؤسسات االقتصادية الحكومية والخاصة
w المدققين الماليين بادارات التدقيق والرقابة الداخلية بمنظمات االعمال ومساعديهم
w مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية
w مديري إدارة المخاطر بمنظمات االعمال
w المدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية

الوحدة األولي:
تطور اإلدارة المالية ومهنة التدقيق وفقا الخر المستجدات العالمية

w )IPSASمعايير القطاع العام – IFRS معايير المحاسبة )الدولية– التقارير الدولية
w )IASB & FASB )2005-2019 المشروع المشترك لتطوير معايير المحاسبة
w لماذا االلتزام بمعايير المحاسبة عالميًا وعربيًا ؟؟؟
w نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية
w نشأة معايير المراجعة الدوليةوالغرض من اصدارها
w انواع معايير المراجعة الدولي
w التحديات التي تواجه مهنة التدقيق بعد صدور معايير المراجعة الدولية

الوحدة الثانية:
احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية )2(

w )IFRS )11 الحصص المشتركة
w )IFRS )12 االفصاح عن الحصص في الشركات االخري
w )IFRS )14 والحسابات المؤجلة الناتجة  )IFRS )13 قياس القيمة العادلة
w )IFRS )16   والتاجير التمويلي  )IFRS )15إيرادات العقود مع العمالء
w )IFRS 4(IFRS )17 عقود التأمين( حل محل المعيار

الوحدة الثالثة:
IFRS عرض القوائم المالية وفقا

w )IAS 1 – IAS 7 – IFRS )DRAFT عرض القوائم في ضوء
w Balance Sheetعرض قائمة المركز المالي
w Comprehensive Income Statementعرض قائمة الدخل الشامل
w Cash Flows Statement عرض قائمة التدفقات النقدية
w اإليضاحات المتممة

الوحدة الرابعة:

تفعيل كفاءة إدارات المراجعة الداخلية في منظمات االعمال

w دور التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واالداري
w موضع ادارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي
w مستويات او أنواع التدقيق الداخلي
w خدمات ووظائف إدارة التدقيق الداخلي
w دليل إجراءات التدقيق الداخلي
w التاهيل العلمي والمهني للمدقق الداخلي

الوحدة الخامسة:

معايير المراجعة الداخلية

w .معايير السمات ذات الصلة بالمراجع الداخلي
w .معايير األداء ذات الصلة بأنشطة التدقيق الداخلي
w .معايير التنفيذ ذات الصلة ببرنامج التدقيق الداخلي
w التدقيق الداخليمن خالل الحاسب اآللي

الوحدة السادسة:

تقرير المدقق الداخلي حول البيانات المالية

w الفرق بين تقرير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
w محتويات تقرير التدقيق الداخلي
w نماذج تقرير التدقيق الداخلي
w مراحل اصدار تقارير التدقيق الداخلي
w جهاتالمستفيدة من تقارير ا التدقيق الداخلي



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 :........................)االدارة المالية وأنظمة التدقيق المالي الحديثة ®( 

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.


