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مقدمة:

تُعتبر محاسبة وإدارة األصول من المهام الجوهرية ألي مؤسسة. إن األصول للمؤسسات 
في  نناقش  مستقبلية.  أرباح  وإنشاء  اإلنتاج  في  تستخدمها  التي  األساسية  مواردها  هي 
هذه الدورة التدريبية األساليب اإلدارية والمحاسبية لهذه األصول استناداً إلى ) المعايير 
الدولية للتفارير المالية ( وستتضمن هذه الدورة كافةالمعايير التي تتناول محاسبة وإدارة 
أساس  الى  النقدي  األساس  من  التحول  منهجيات  ظل  في  وخصوصا  األصول  وتقييم 
االستحقاق والتي تساعد على الوصول الى القيم العادلة Fair Value ( ( لتلك األصول. 
الثابتة  البرنامج المشاركين باالتجاهات الحديثة إلدارة وتقييم وتحليل األصول  ويعرف 
ورقابة وتدقيق األصول الثابتة على ضوء المخاطر والمعايير المحاسبية الدولية األخرى 
لألصول الثابتة، واآلليات الناجعة لالستثمار في عقود التأجير التمويلي لألصول الثابتة.

الالزمة  المهارات  وإكسابهم  المجال  هذا  في  العاملين  كفاءة  لرفع  البرنامج  هذا  ويأتي 
لمواكبة االتجاهات الحديثة في إدارة وتحليل األصول الثابتة وتقييمها من خالل التعريف 
بمفهوم األصول الثابتة وطبيعتها وإطالع المشاركين على طرق إهالك األصول الثابتة 
والموجودات األمر الذي يمكنهم من تدقيق وتقييم األصول الثابتة بدقة وكفاءة للقيام بعملية 

التحليل المالي لألصول الثابتة.

أهمية البرنامج :
ان المشاركة في البرنامج التدريبي تتيح للعاملين في مجال األصول الثابتة تنمية مهاراتهم 
بهذا  الصلة  ذات  العلمية  والخلفيات  بالمعلومات  وتزويدهم  الثابتة،  األصول  إدارة  في 
المجال مدعمة بالنماذج العملية واالستفادة من النماذج العالمية واالتجاهات الحديثة في 
إدارة األصول الثابتة وفق المعايير الدولية؛ مما يُسهم في صقل قدراتهم في أداء مهامهم 

الوظيفية وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة.

اهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بمفهوم االصول الثابتة واالتجاهات الحديثة في إدارتها�	
تدريب المشاركين على المعايير الحديثة في تقييم االصول الثابتة .�	
على �	 وأثره  الثابتة  لالصول  المالي  التحليل  فن  على  المشاركين  تدريب 

المؤسسة واستخدام أنظمة إدارة االصول الثابتة .
إطالع المشاركين على أحدث الطرق والوسائل في تصنيف االصول الثابتة.�	
االصول �	 بإدارة  العالقة  ذات  المالي  االبالغ  معايير  على  المشاركين  إطالع 

الثابتة.
تمكين المشاركين من مراجعة وتقييم االصول الثابتة بدقة وكفاءة .�	
تعريف المشاركين بأنظمة ادارة الموجودات واالصول الثابتة.�	
لناتج �	 المحاسبية  والمعالجة  وشروطها  االصول  تقييم  اعادة  كيفية  على  التعرف 

عمليات اعادة التقييم من ارباح وخسائر
تزويد المشارك بالمهارات الالزمة العداد موازنة المشاريع واالصول�	
فى �	 وعرضها  العادلة  قيمتها  وتحديد  االصول  جرد  وقواعد  كيفية  على  التعرف 

القوائم المالية وفق المعايير الدولية

الوحدة االولى :
العمليات المتعلقة باقتناء االصول وحاسباهتا

التصنيفات الرئيسية لالصول�	
متغيرات اتخاذ قرارات شراء األصول�	
شراء االصول وتسجيلها فى الدفاتر�	
المفاضلة بين شراء او استئجار االصل أو تصنيعه�	
حيازة االصول عن طريق التأجير التمويلى�	
اعداد سجل متابعة االصل�	
االصول والمشروعات تجت التنفيذ�	

الوحدة الثانية :
معاجلة احلركات المتعلقة باالصول الثابتة وفق المعايري الدولية

اهالك االصول�	
تخريد االصل�	
عمليات الصيانة والصالح�	
بيع االصول كليا أو جزئيا�	
استبدال االصل بمقابل او بدون مقابل�	
استبعاد االصل للتقادم�	
الرقابة على االصول�	
حركة نقل األصول سواًء بين الفروع أو مراكز التكلفة أو المواقع�	

الوحدة الثالثة :
إدارة وتقييم األصول

جوانب إدارة األصول والمحافظة عليها�	
أسس وطرق تقييم األصول�	
النماذج والمعايير العالمية لتقييم األصول�	

معالجة ارباح وخسائر اعادة التقييم�	
اتخاذ قرارات إهالك وإحالل واستبعاد األصول�	
طرق استبدال األصول والتخلص منها�	
معالجة انخفاض قيمة االصول�	
إدارة وتقييم األصول وفق المعايير الدولية�	

الوحدة الرابعة :
إعداد الموازنة االستثمارية )موازنة األصول(

أهميتها وعالقتها بالموازنات األخرى�	
مداخل تمويل الموازنة االستثمارية�	
مكونات الموازنة االستثمارية�	
مشروعات جديدة�	
مشروعات التوسع واالستكمال�	
مشروعات اإلحالل والتجديد�	
نماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة�	

الوحدة الخامسة :
المعايري  وفق  المالية  والقوائم  اخلتامية  احلاسبات  ىف  االصول   عرض 

الدولية
ربط االصول بالحسابات العامة�	
جرد االصول�	
معالجة العجز والزيادة فى حساب االصل�	
حاالت تحويل األصناف المخزنية إلى أصول أو األصول الثابتة إلى أصناف مخزنية�	
عرض االصول بالتكلفة�	
عرض االصول بصافى القيمة�	
عرض االصول بالقيمة العادلة�	
االفصاحات المتعلقة باالصول فى القوائم 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:

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 :........................)محاسبة وإدارة األصول الثابتة طبقاً للمعايير الحديثة ®(

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.


