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مقدمة:

جاءت المحاسبة المالية المتقدمة لمعالجة كافة المشاكل الفرعية والرئيسية بالمؤسسات 
الكبرى بشكل أشمل بهدف توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات اإلستثمارية 

و اإلئتمانية وصياغة هذه المعلومات بحيث يمكن استيعابهامن قبل أولئك المستخدمون.

العداد  الدولية  المعايير  استخدام  انتشار  بعد  المتقدمة  المالية  المحاسبة  اهمية  وظهرت 
من  محدد  بعنصر  الخاصة  واإلفصاح  القياس  لقواعد  نظام  باعتبارها  المالية  التقارير 
عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من العمليات أو األحداث االقتصادية التى تستوجب 
المحاسبة واالفصاح عنها ، وتكتسب المعايير المالية بالصفة الدولية فى حالة إصدارها 
من هيئة تنظيمية وتستخدمها – فى التطبيقات المحاسبية – كافة الدول، مما يؤدى إلى 
تحسين نوعية البيانات المالية وتحقيق االتصال المحاسبى وزيادة إمكانية المقارنة وزيادة 
الثقة واالستفادة من هذه البيانات فى كافة أنحاء العالم .  وتعمل هذه المعايير على تحسين 
بين  المالية  القوائم  بعرض  الخاصة  المحاسبية  واإلجراءات  والقواعد  األنظمة  وتنسيق 

الدول.

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

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

فى القوائم والبيانات المالية.
ww ًالتعرف على أسس القياس واالعتراف بالعناصر التي تتكون منها القوائم المالية وفقا

للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ww اساس على  بالمحاسبة  الخاصة  اإلجراءات  تطبيق  بمهارات  المشاركين  تزويد 

المعايير  وإيرادات وفق  المالية من مصروفات  الفترة  ما يخص  االستحقاق وتحديد 
الدولية.

ww المحاسبية والسياسات  المالية  القوائم  وعرض  إعداد  بأسس  المشاركين  تعريف 
واإليضاحات التفسيرية األخرى وفقاً للمعايير الدولية  للتقارير المالية.وكيفية إعداد 

األنواع المختلفة من التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية.
ww يطبق المشارك االساليب الحديثة لتحليل البيانات المالية على بيانات فعلية لمؤسسات

المالى  االداء  على  والحكم  المالى  الموقف  استنتاج  كيفية  على  للتعرف  واقعية 
للمؤسسة  المستقيلى  المالى  باالداء  التنبؤ  مهارة  واكتساب  للمؤسسة.  والمحاسبى 
الخطط  يساعد على وضع  المستقبل مما  فى  لالداء  المتوقعة  النتائج  والتعرف على 

االستراتيجية للمؤسسات.
ww تعريف المشاركين باالساليب المتقدمة العداد الخطط والموازنات المالية التى تركز

على تحقيق األهداف وتحديد معدالت لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات 
الكفاءة والفعالية.

الوحدة االولى :

مقدمة عن المعايير الدولية العداد التقارير المالية
ww)IAS( مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
wwالعالقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية
wwكيفية وضع معايير المحاسبة الدولية
wwأهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة الدولية
wwقائمة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى األن
wwIFRS(( التحول الى المعايير الدولية لإلبالغ المالى
ww األزمة لمواجهة  المعايير  فى  والتعديالت  التغيرات 

المالية الحالية       
ww القطاع فى  الدولية  المحاسبة  لمعايير  العام  االطار 

IPSAS   الحكومى
ww للمحاسبة الحكومية الدولية  المعايير  متطلبات تطبيق 

IPSAS فى المؤسسات الحكومية

الوحدة الثانية :

االيرادات  لعمليات  المحاسبية  المعالجة 
والمصروفات وفق المعايير الدولية

wwالمحاسبة عن االيرادات
wwالمحاسبة عن المصروفات
wwالمحاسبة عن االجور والرواتب ومنافع الموظفين
wwالمحاسبة عن عقود االيجار
ww تسوية المصروفات وااليرادات ومعالجة المستحقات

والمقدمات
wwالمحاسبة عن االيرادات والمصروفات النقدية
wwتسوية العهد واالمانات
ww العمالت اسعار صرف  فى  التغيرات  عن  المحاسبة 

االجنبية

الوحدة الثالثة :

والممتلكات  االصول  لعمليات  المحاسبية  المعالجة 
والديون وفق المعايير الدولية

ww واعادة واهالكاتها  الثابتة  االصول  عن  المحاسبة 
تقييمها

wwالمحاسبة عن المخزون والتالف والفاقد
wwالمحاسبة عن العقارات االستثمارية
wwالمحاسبة عن االستثمارات
wwالمحاسبة عن العمليات بعمالت أجنبية
wwالمحاسبة عن حسابات العمالء والديون المعدومة
wwالمحاسبة عن الديون وااللتزامات والمستحقات

الوحدة الرابعة :

وفق  الختامية  والحسابات  المالية  القوائم  اعداد 
المعايير الدولية

wwاقفال الحسابات الختامية
wwاعداد وعرض القوائم المالية
wwاعداد قائمة التدفقات النقدية وتحليلها
wwالفروض والسياسات التى تحكم إعداد القوائم المالية
wwأساليب قراءة وتفسير القوائم المالية األساسية
wwاالحداث بعد تاريخ اعداد التقارير المالية
ww القطاع حول  المالية  المعلومات  عن  االفصاح 

الحكومى العام
wwعرض بيانات الموازنة فى البيانات والقوائم المالية

الوحدة الخامسة :

اإلطار المتقدم لتحليل البيانات المالية والمحاسبية
wwالتحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
wwأهمية ومجاالت التحليل المالى
wwتطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى
wwالتحليل األفقى وتحليل االتجاه العام
wwالتحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
wwأدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
ww الحكومية بالميزانيات  للبيانات  المالى  التحليل 

للوزارات والهيئات الحكومية
ww المالى باألداء  التنبؤ  ألغراض  المالى  التحليل 

المستقبلى
wwأساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
wwالمؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
wwنموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
ww نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى

للمنشآت
wwحاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى
wwM.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج



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:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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

 )® MS Excel التــاريــخ :........................)المحاسبة المالية المتقدمة باستخدام أوراق العمل

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.


