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الوحدة االولى :

مبررات التحول الى اساس االستحقاق

تقييم األساس النقدي�	
لماذا التحول إلى االستحقاق المحاسبي؟�	
خطوات مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي�	
عناصر نجاح مشروع التحول إلى االستحقاق �	

المحاسبي
التحديات التي ستواجهها الدول عند التحول إلى �	

االستحقاق المحاسبي

الوحدة الثانية :

المحاسبة الحكومية والتحول إلى أساس االستحقاق

اإلطار العام للمحاسبة في الوحدات الحكومية.�	
أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة �	

الحكومية.
المحاسبة الحكومية والتحول من االساس النقدي الى �	

اساس االستحقاق
معايير المحاسبة الحكومية الدولية المبنية على اساس �	

االستحقاق واالساس النقدي
اإلطار العام لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع �	

IPSAS الحكومي
متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية �	

IPSAS في المؤسسات الحكومية

الوحدة الثالثة : 

اعداد التسويات المحاسبية وفق أساس اإلستحقاق

مبادئ المحاسبة على أساس االستحقاق�	
تسوية الحسابات�	
تسوية المصروفات�	
تسوية االيرادات�	
تحديد المستحقات والمقدمات�	
اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية�	
حاالت عملية متنوعة�	

الوحدة الرابعة :

اقفال الحسابات واعداد الحسابات الختامية والقوائم 

المالية

اعداد قيود التسوية�	
اعداد قيود االقفال للحسابات�	
ميزان المراجعة بعد قيود االقفال�	
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان �	

المراجعة المعدل
استخدام ورقة العمل المحاسبية إلعداد قيود التسوية �	

واإلقفال

الوحدة الخامسة : 
اعداد التسويات والقيود المحاسبية لبعض العمليات 

المالية وفق اساس االستحقاق ) ورش عمل(

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للرواتب واالجور�	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية للعهد واالمانات�	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية للسلف �	

والمصروفات
اعداد التسويات والقيود المحاسبية لاليرادات�	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية لألصول�	
تطبيقات متنوعة وحاالت عملية�	

الوحدة السادسة:
عناصر نجاح مشروع التحول إلى االستحقاق 

المحاسبي

تبني المشروع والدعم السياسي له�	
فهم وتحديد نطاق التغيير )محاسبي فقط أم أكثر(�	
التحديات التي ستواجهها الدول عند التحول من �	

األساس النقدي
دعم األجهزة الحكومية للمشروع والقناعة بجدوى �	

التقارير المالية وأهميتها
تقدير حجم المشروع بشكل دقيق)التكلفة والزمن �	

والتأهيل (
التطبيق المتوازي�	
تحديث النظام والتطبيق بشكل مستمر�	

المحتويات األساسية:

مقدمة :
النقدي الى نظام االستحقاق من أحدث التطبيقات المحاسبية ، ويقوم نظام محاسبة االستحقاق على تسجيل اإليرادات والمصروفات واألصول  يعتبر نظام التحول من األساس 

والخصوم وحقوق الملكية » األصول الصافية « في دفتر األستاذ العام عند حصول النشاط االقتصادي ذي الصلة وعندما يتم تسلم او دفع المبالغ النقدية.

ويتميزالتحول من األساس النقدي الى االستحقاق بعدة مزايا من أهمها توفير بيانات أكثر دقة للحكومة من خالل بيان األصول وااللتزامات مقيمة ماليا كما في نهاية السنة المالية 
وبيان المصروفات وااليرادات المبنية على االستحقاق وبيان المدفوعات والمتحصالت النقدية، كما يتميز النظام بتوفير مقومات الرقابة المالية على األصول وتوفير بيانات تساعد 
في تقييم أداء األجهزة الحكومية بدقة أكثر.. ومن هنا تقدم يوروماتيك هذا البرنامج التدريبي تطبيق معايير المحاسبة المبنية على أساس االستحقاق المحاسبي  وفق احدث المنهجيات 

والممارسات والتطبيقات المتقدمة في نظم المحاسبة الحكومية الحديثة.

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

كفاءة وفعالية األداء المحاسبي الحكومي .
تزويد المشاركين بمهارات تطبيق اإلجراءات الخاصة بالمحاسبة على اساس االستحقاق وتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات وفق المعايير الدولية .�	
	�IPSAS إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات وفق معايير المحاسبة الحكومية الدولية
وبما �	 الحكومية  المحاسبة  بنظم  الحكومية  الموازنات  وربط  إعداد  وكيفية  الحكومية  الموازنات  إلعداد  المتقدمة  االساليب  تطبيق  في  خاصة  مهارات  المشاركين  إكساب 

يؤدى إلى تدعيم فعالية الرقابة المالية الحكومية.
إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات وفق أساس االستحقاق .�	
تعريف المشاركين بعوامل نجاح مشروع التحول المحاسبى والتحديات التي ستواجهها الدول عند التحول من األساس النقدي .�	



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

)اليات المحاسبة الحديثة على أساس االستحقاق ®(
التحول  من األساس النقدي الي أساس االستحقاق المحاسبي

التــاريــخ :........................

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.


