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الوحدة  األولى: 
IFRS تطبيق معايير التقارير المالية الدولية

التطور االقتصادى المعاصر واثره على مهنة المحاسبة والمراجعة�	

	�)IPSAS معايير القطاع العام – IFRS معايير المحاسبة )الدولية – التقارير الدولية

	�)IASB & FASB (2005-2017 المشروع المشترك لتطوير نظرية المحاسبة

مدي االلتزام بمعايير المحاسبة عالمياً وعربياً�	

نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية�	

احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية�	

الوحدة  الثانية:
IFRS عرض القوائم المالية وفقا

	�)IAS 1 – IAS 7 – IFRS (DRAFT عرض القوائم في ضوء

	�Balance Sheet عرض قائمة المركز المالي

	�Comprehensive Income Statement عرض قائمة الدخل الشامل

	�Cash Flows Statement عرض قائمة التدفقات النقدية

اإليضاحات المتممة�	

الوحدة  الثالثة :
IFRS المشكالت التطبيقية الناتجة عن تطبيق

مخاطر تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا الحدث التعديالت�	
مشكالت معالجة األصول والممتلكات طويلة األجل�	
مشكالت معالجة االصول المعنوية�	
مشكالت معالجة انخفاض قيمة األصول�	
مشكالت معالجة األدوات المالية�	
مشكالت معالجة التاجير التمويلي�	

الوحدة  الرابعة: 

المهام المستحدثة للمدقق لتفعيل دوره الرقابي وفقاً لمعايير المراجعة الدولية

التعرف على طرق الغش واالحتيال االلكتروني وفقا لمعيار المراجعة الدولى )240(�	

تقييم المحاطر المالية بالنماذج المتاحة واالستقصاءات الممكنة�	

استخدام المدقق الدوات التحليل المالي في تقييم األداء المالى الحالي وفقاً لمعيار �	
المراجعة الدولي )520(

استخدام المدقق السلوب االنحدار في تقييم استمرارية منظمات االعمال وفقاً لمعيار �	
المراجعة الدولي )580(

استخدام المدقق الساليب التنبؤ االحصائي في تقييم الموازنات المستقبلية وفقاً لمعيار �	
المراجعة الدولي )810(

استخدام البرامج الموازية للرقابة على النظم االلكترونية وفقا لمعيار المراجعة 1008 �	
و1009

الوحدة  الخامسة :
الغش واالحتيال وتقرير المراجع في ضوء معايير المراجعة الدولية

الفحص التحليلي الكتشاف االخطاء والغش المالي وفقا للمعيار الدولى للتدقيق رقم �	
520

استخدام منهج العينات في تقييم مخاطر نظم الرقابة الداخلية وفقا   للمعيار الدولى �	
للتدقيق رقم 530

الغش) االحتيال) والخطأ في ضوء معيار المراجعة الدولى رقم �240	

تقرير المدقق حول البيانات المالية في ضوء معيار المراجعة الدولي رقم �700	

اهداف البرنامج :

تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بتطور مهنة المحاسبة وفقا للتغيرات االقتصادية �	

الحالية.

	� IFRS& تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة

IPSAS والتعرف علي اوجه التغير الذي صاحب تطبيق هذه المعايير علي بيئات االعمال الدولية 

والعربية.

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

المعايير المحاسبية.

صقل مهارات المشاركين في اجراء عمليات التدقيق والمراجعة المالية وفقاً للمعايير المراجعة الدولية �	

ISA

التطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية�	

تشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية للتدقيق والرقابة الداخلية�	

 المقدمة :

 IFRS – IAS – IPSAS –( ان المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق

ISA) والتي تمثل إرشادات للعمل المحاسبي والتدقيقي لرفع فاعليته وجعل 

الممارسات المحاسبية والتدقيقية تتوافق مع المتطلبات الدولية وبما يحقق 

االتساق واالرتقاء بجودة التقارير المالية وما تتضمنه من معلومات توفر 

قاعدة رئيسيه لالصالح االدراري والمالي الشامل وتحقيق النزاهة والشفافية 

ومكافحة كل اشكال الفساد اإلداري والمالي .

المحتويات األساسية:

الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
® )IFRS – IAS – IPSAS – ISA(
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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

)الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي (
 )IFRS – IAS – IPSAS – ISA(

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.


