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المقدمة :
تتطور المفاهيم العلمية تطورًا سريعًا يومًا بعد يوم وتزداد أعباء الجهاز الحكومي وتتشعب عامًا بعد اآلخر , فالنشاط الحكومة لم يعد قاصرًا علي تأدية الخدمات العامة التقليدية 

كالدفاع واألمن والعدالة والتعليم بل تعدد وتنوع هذا النشاط ليشمل المشاركة الفعالة في كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية .

ونتيجة لتطور النشاط الحكومي الذي شهد ازدياد في تنوعه وحجمه بعد إن كان ينحصر في أداء الوظائف السيادية حيث صاحبه بالمقابل تطور في المحاسبة الحكومية وأصبحت 
أداة لتقويم أداء الحكومة ومصدرا مهما للبيانات الالزمة ألغراض التخطيط االقتصادي والمالي.

وتحتل المحاسبة الحكومية - Government Accounting في اآلونة األخيرة مكانة هامة في حياة المجتمعات المعاصرة حيث لها دورًا أساسيًا في اإلدارة المالية للدول وفي 
صياغة السياسات المالية وتنفيذها للمساهمة من تفعيل دور اإلدارة المالية العامة للدولة كما تبرز أهميتها في خدمة الجهاز اإلداري الحكومي أو السياسي للدولة وهي أحد فروع 

المحاسبة تستند على مجموعة مبادئ وأسس علمية خاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات. المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي.

أهداف البرنامج التدريبي:
w التعرف على خصوصية البيئة المالية للقطاع الحكومي
w نقد األسس المحاسبية المختلفة
w التعرف على إجراءات إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
w التعرف على نظام إعداد الموازنة الموحد
w فهم أهمية إعداد موازنة البرامج وخطوات التخطيط وإعداد الموازنة
w التعرف على تصنيفات النشاطات الحكومية
w  معرفة معيقات تطبيق محاسبة الوحدات المحاسبية في القطاع الحكومي
w التعرف على المواد القانونية الخاصة باإليرادات الحكومية، وتصنيفاتها وكيفية تسجيلها محاسبيا
w التعرف على األنواع الرئيسية للنفقات الحكومية وكيفية تسجيها محاسبيا
w فهم خصائص البيانات التي تشملها التقارير المالية
w التمكن من إصدار التقارير المالية الشهرية
w التعرف على طبيعة ومصدر المعلومات المبينة في التقارير المالية
w التعرف على إجراءات إصدار بيان مقارنة الفعلي بالموازنة
w اتقان مهارات اقفال الحسابات وبيان المركز المالي وإعداد الحساب الختامي

محاور البرنامج وورشة العمل :
القاء الضوء على المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام )IPSAS( الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام )IPSASB( في األتحاد الدولي للمحاسبين 

)IFAC( وكيفية األسترشاد بها في عمل األدارة المالية .مثل :-

w المعيار المحاسبي الدولي رقم )2( المخزون
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )7( بيانات التدفق النقدي
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )12( ضرائب الدخل
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )16( الممتلكات و المصانع و المعدات
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )23( تكاليف اإلقتراض
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )40( العقارات اإلستثمارية
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )5( الموجودات طويلت األجل المعدة للبيع و العمليات غير المنتهية
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )18( االيرادات
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )20( محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )21( آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )29( التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )27( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )28( المحاسبة عن اإلستثمارات في الشركات الزميلة
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )32( األدوات المالية : العرض
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )39( األدوات المالية : اإلعتراف والقياس
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )34( التقارير المالية المرحلية
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )36( إنخفاض قيمة األصول
w المعيار المحاسبي الدولي رقم )38( األصول غير الملموسة
w أسس إعداد القوائم المالية للقطاعات من حيث نوع المنتج أو المنطقة الجغرافية للمنشأة وفق معايير المحاسبة الدولية
w الموازنات التقديرية
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الوحدة األولى :
ماهية معايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي

w مفهوم معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
w تعريف معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
w أهمية معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
w دور وأهداف معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
w دور مجلس معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
w أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
w نطاق إصدار وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
w إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
w تطبيق معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

الوحدة االولى : 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس االستحقاق

w معايير إعداد وعرض التقارير والبيانات المالية
المعيار رقم ) 01 ( عرض البيانات المالية «
المعيار رقم ) 02 ( بيانات التدفق النقدي «
المعيار رقم ) 06 ( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة «
المعيار رقم ) 10 ( التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع «
المعيار رقم ) 14 ( األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير «
المعيار رقم ) 18 ( تقديم التقارير حول القطاعات «
المعيار رقم ) 24 ( عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية «
w معايير األصول الملموسة وغير الملموسة

المعيار رقم ) 07 ( االستثمارات  في المنشات الزميلة «
المعيار رقم ) 08 ( الحصص في المشاريع المشتركة  «
المعيار رقم ) 11 ( عقود اإلنشاء «
المعيار رقم ) 12 ( المخزون «
المعيار رقم ) 13 ( عقود اإليجار «
المعيار رقم ) 16 ( العقا ا رت االستثمارية «
المعيار رقم ) 17 ( الممتلكات والمصانع والمعدات «
المعيار رقم ) 19 ( المخصصات، اإللت ا زمات واألصول المحتملة «
 المعيار رقم ) 21 ( انخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد «
المعيار رقم ) 26 ( انخفاض قيمة األصول المولدة للنقد «
المعيار رقم ) 31 ( األصول غير الملموسة «
w معايير االدوات المالية

المعيار رقم ) 15 ( األدوات المالية، اإلفصاح والعرض «
المعيار رقم ) 28 ( األدوات المالية "العرض" «
المعيار رقم ) 29 ( األدوات المالية "االعت ا رف والقياس" «
المعيار رقم ) 30 ( األدوات المالية "اإلفصاحا «
w باقي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس االستحقاق

رت  « ا  التقدي  في  رت  ا  التغي  المحاسبية،  السياسات   )  03  ( رقم  المعيار 
المحاسبية واألخطاء

المعيار رقم ) 04 ( آثار التغي ا رت في أسعار الص «
المعيار رقم ) 05 ( تكاليف االقت ا رض  «
المعيار رقم ) 09 ( اإلي ا رد من المعامالت التبادلية  «
المعيار رقم ) 20 ( اإلفصاح عن األط ا رف ذات العالقة «
المعيار رقم ) 22 ( اإلفصاح عن المعل ومات المالية حول القع الحكومي العام «
رئب  « ا  )الض  التبادلية  غير  المعامالت  من  رد  ا  اإلي   )  23  ( رقم  المعيار 

والتحويالت(
المعيار رقم ) 25 ( منافع الموظفين «
المعيار رقم ) 27 ( الزراعة «

الوحدة الثالثة :
تنظيم اإلطار التقني لنظام المحاسبة الحكومية

w الدفاتر والسجالت المحاسبية

مستخرج العمليات اليومية «
الدفتر العام «
سجل الحسابات العام «
ميزان الحسابات الشهري  «
حساب التسيير «
w المستندات ذات الطابع اإلحصائي

الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة «
الحساب الختامي للدولة «
الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التسيير «
الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التجهيز «
الوضعية الشهرية للحسابات المالية للخزينة «
تنظيم الدورة المستندية «
w خصائص تنظيم اإلدارة المالية

مفهوم الدمج المركزي في المحاسبة العمومية «
إجراءات إقفال وإيداع الحسابات «

الوحدة الرابعة :
االتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات المالية الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

w العالقة بين الموازنات الحكومية والمحاسبة الحكومية
w اسس اعداد تقديرات الموازنة العامة
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 الحكومي

الوحدة الخامسة :
المحاسبة عن اإليرادات والمصروفات الحكومية وفق المعايير الدولية

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

الوحدة السادسة :
معايير المحاسبة الدولية عن األصول والممتلكات وااللتزامات 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 السابعة:
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية وتطبيقاتها 

بالحاسب اآللي

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: :...................................................................
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طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

 )® IAS ،IFRS ،lPSAS التــاريــخ :........................)المحاسبة الحكومية المتقدمة المستوى الثاني للمعايير

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.


