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المحتويات األساسية:

مقدمة:
الرقابة على إجراءات الصرف  لتحقيق  التقليدي وسيلة  الحكومية  المحاسبة  يعد نظام 
قياس  لمعايير  االعتبار  في  األخذ  دون  ولكن  العامة  الموازنة  لقواعد  وفقا  والقبض 
خالل  يوروماتكمن  شركة  وتقدم  الحكومي،  األداء  وفعالية  كفاءة  ومدى  المخرجات 
المعارف حول  العام" مجموعة من  المالية الحكومية والمال  العمليات  برنامج "ادراة 
النقدي الى تطبيق أساس  المحاسبي الحكومي من تطبيق األساس  النظام  أسس تحول 
االستحقاق والذي يتيح سبل اكثر فاعلية لالعتراف باإليرادات والمصروفات وتوفير 
وسائل أفضل لحماية وإدارة االصول العامة كما سيتم تنمية مهارات المشاركين بكيفية 

تشغيل النظام المحاسبي الجديد ومعالجة المشكالت التطبيقية المصاحبة له.

أهداف البرنامج:
اكتاسب العاملني يف اجلهات احلكومية المعارف والمهارات المرتبطة 

بالتحول من األاسس النقدي إىل أاسس االستحقاق من خالل:

أن يثبت العمليات المحاسبية المختلفة وفقاً لألساسين 	
أن يعد القوائم والتقارير المختلفة في نهاية الفترة 	
أن يقارن بين الموازنات المعدة وفقاً لألساسين 	
أن يطبق مفاهيم الرقابة على حاالت تطبيقية 	
أن يحلل القوائم المالية وفقاً لألساسين على اساس المطابقة بين األداء  	

الفعلي والمخطط
أن يقارن بين األساسين ويعد إطار مقترح لتحقيق التكامل بينهما 	

الفئات المستهدفة:

المحاسبين الماليين 	
رؤساء الحسابات ومديري القطاعات المالية 	
االدارة العليا 	
اعضاء لجان التطوير االداري والمالي بالجهة 	
المسئولون والموظفون الذين بيدهم اتخاذ القرارات 	

تطور نظم المحاسبة احلكومية وفقا الحدث التغيريات العالمية:
مفهوم الوحدة الحكومية والوحدة المستقلة�	
االختالفات بين الوحدات الحكومية والوحدات الخاصة�	
االختالفات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة في القطاع الخاص�	
كيفية تحول النظام المحاسبي الحكومي من االساس النقدي الي اساس �	

االستحقاق
متطابات تطوير النظم المالية للوحدات الحكومية�	
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية إلصالح أجهزة القطاع �	

الحكومي

:IPSAS  معايري المحاسبة يف القطاع العام
	�IPSAS مقدمة عن معايير المحاسبة في القطاع العام
	�IFRS Foundationمؤسسة معايير التقارير المالية الدولية
مدي االلتزام بمعايير المحاسبة بصفة عامة في الوطن العربي�	
نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية�	
احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية�	

اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةلبعض العملياتالمالية:
اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةللرواتبواالجور�	
اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةللعهد واالمانات�	
اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةللسلف والمصروفات�	
اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةلاليرادات�	
اعدادالتسوياتوالقيودالمحاسبيةلألصول�	

عرض القوائم المالية يف ظل معايري المحاسبة يف القطاع العام 
:IPSAS

	�IPSAS )1( عرض قائمة الموقف المالي وفقا
	�IPSAS )1( عرض قائمة االداء المالي الشامل وفقا
	�IPSAS )1( عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا
االيضاحات المتتمة�	

التحليل المايل للتقارير المالية:

اعادة عرض القوائم المالية الجراء التحليلي المالي�	
التحليل االفقي والتحليل الراسي للقوائم المالية�	
التحليل باستخدام المؤشرات المالية�	
التحليل االستراتيجي لقائمة الموقف المالي�	
التحليل االستراتيجي لقائمة االداء المالي الشامل�	
التحليل االستراتيجي لقائمة التدفقات النقدية�	



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

التــاريــخ :........................)ادارة العمليات المالية الحكومية والمال العام  ®( 

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.


