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المقدمة:
ُوضعت معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتعزيز جودة واتساق وشفافية التقارير 
المالية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. وقد صدرت هذه المعايير عن مجلس معايير 
تستخدمها  االستحقاق  أساس  قائمة على  معايير  العام، وهي  للقطاع  الدولية  المحاسبة 
الحكومات وهيئات القطاع العام األخرى في جميع أنحاء العالم لغرض إعداد البيانات 
األوسط  الشرق  أنحاء  في  المعايير  هذه  تبني  ويتزايد  العامة.  األغراض  ذات  المالية 
مع وجود العديد من الوزارات التي تتحول الستخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
 CERT ) العام. يأتي إطالق شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية
تواجه  التي  التحديات  المشاركين على مواجهة  تدريب  إلى  أساسي  بشكل     IPSAS
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس االستحقاق تستخدمها الحكومات 
وهيئات القطاع العام األخرى في جميع أنحاء العالم لغرض إعداد البيانات المالية ذات 

األغراض العامة.

ما هي مزايا الحصول على الشهادة؟
 في وقت يشهد فيه القطاع العام تغيرات متسارعة وزيادة في حجم اإلنفاق، فإن شهادة 
يوروماتيك،  تمنحها  التي   ،  CERT IPSAS العام  للقطاع  الدولية  المحاسبة  معايير 
أن  المؤكد  المستقبلية.  فمن  التحديات  مع  بكفاءة  للتعامل  مناسبة  بمهارات  تزودك 
إعداد  مجال  في  الضرورية  الخبرات  امتالك  عند  ولمؤسستك  لك  كبيرة  فائدة  تحقق 
التقارير المالية بناًء على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي تُعد عنصرا 
في  يعملون  لمن  وبالنسبة  العام.  اإلنفاق  في  والشفافية  المساءلة  ضروريا  لتحسين 
التي  الشهادة  هذه  ستساعدهم  القطاع،  بهذا  العمل  في  يرغبون  من  أو  العام  القطاع 
تمنحها يوروماتيك،  على بناء مهارات أقوى وأنسب فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. 
المالية مبنية على معايير  التقارير  المؤسسات من امتالك خبراء في إعداد  وستستفيد 
المحاسبات لدولية للقطاع العام، التي تُعد عنصراً ضرورياً لتحسين المساءلة والشفافية 

في اإلنفاق العام.

اهداف البرنامج:

	w الصادرة )IPSAS( القاء الضوء على المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
األتحاد  في   )IPSASB( العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبية  المعايير  من مجلس 

الدولي للمحاسبين )IFAC( وكيفية األسترشاد بها في عمل األدارة المالية
	w دراسة الشروط األساسية التي تتضمنها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام القائمة

على االستحقاق معياراً تلو اآلخر، بما يصب في مصلحة العاملين في إعداد التقارير 
المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير

	wتقديم إرشادات حول كيفية استخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام عمليا
	w النقد أساس  على  القائمة  العام  للقطاع  الدولية  المحاسبة  معايير  بين  الفرق  شرح 

ونظيرتها القائمة على أساس االستحقاق
	wتقديم لمحة عامة عن استخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام حول العالم
	wشرح أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع
	w المحاسبية القيود  المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل  بالدورة  المشاركين  تعريف 

والتسويات الجردية
	w اساس على  بالمحاسبة  الخاصة  اإلجراءات  تطبيق  بمهارات  المشاركين  تزويد 

االستحقاق
	wإكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات

الفئات المستهدفة:

تعتبر   ، والمالية  المحاسبة  مجال  في  والمهنيين  والمشرفين  األقسام  المدراء ورؤساء 
هذه الشهادة مصدراً مهماً من مصادر التنمية المهنية المستمرة، حيث إنها توفر فرصة 
االرتقاء بمستوى القدرات الحالية مع إضافة معلومات ومهارات فنية في مجال معايير 

المحاسبة الدولية للقطاع العام.

الوحدة األولى :
االسس والقواعد المحاسبية

	wالمفاهيم والمبادئ المحاسبية األساسية
	wأسس وعناصر الوظيفة المحاسبية
	w)المصطلحات المالية المحاسبية )األصول ، المصروفات ، الربح التدقق النقدى..وغيرها
	wالتفرقة بين المحاسبة طبقا لألساس النقدى والمحاسبة طبقا ألساس االستحقاق

الوحدة االولى : 
ماهية معايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي

	wمفهوم معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
	wتعريف معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
	wأهمية معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
	wدور وأهداف معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
	wدور مجلس معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
	wأهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
	wنطاق إصدار وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
	wإصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
	wتطبيق معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام
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الوحدة الثالثة :

معايير المحاسبة في القطاع العام وفق أساس االستحقاق

	w: معايير إعداد وعرض التقارير والبيانات المالية
	wالمعيار رقم ) 01 ( عرض البيانات المالية
	wالمعيار رقم ) 02 ( بيانات التدفق النقدي
	wالمعيار رقم ) 06 ( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
	wالمعيار رقم ) 10 ( التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع
	wالمعيار رقم ) 14 ( األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير
	wالمعيار رقم ) 18 ( تقديم التقارير حول القطاعات
	wالمعيار رقم ) 24 ( عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
	wمعايير األصول الملموسة وغير الملموسة

	wالمعيار رقم ) 07 ( االستثمارات  في المنشات الزميلة
	w المعيار رقم ) 08 ( الحصص في المشاريع المشتركة
	wالمعيار رقم ) 11 ( عقود اإلنشاء
	wالمعيار رقم ) 12 ( المخزون
	wالمعيار رقم ) 13 ( عقود اإليجار
	wالمعيار رقم ) 16 ( العقا ا رت االستثمارية
	wالمعيار رقم ) 17 ( الممتلكات والمصانع والمعدات
	wالمعيار رقم ) 19 ( المخصصات، اإللت ا زمات واألصول المحتملة
	wالمعيار رقم ) 21 ( انخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد 
	wالمعيار رقم ) 26 ( انخفاض قيمة األصول المولدة للنقد
	wالمعيار رقم ) 31 ( األصول غير الملموسة
	wمعايير االدوات المالية

	wالمعيار رقم ) 15 ( األدوات المالية، اإلفصاح والعرض
	w"المعيار رقم ) 28 ( األدوات المالية "العرض
	w"المعيار رقم ) 29 ( األدوات المالية "االعت ا رف والقياس
	wالمعيار رقم ) 30 ( األدوات المالية "اإلفصاحا
	wباقي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس االستحقاق

	w رت ا  التقدي  في  رت  ا  التغي  المحاسبية،  السياسات   )  03  ( رقم  المعيار 
المحاسبية واألخطاء

	wالمعيار رقم ) 04 ( آثار التغي ا رت في أسعار الص
	w المعيار رقم ) 05 ( تكاليف االقت ا رض
	w المعيار رقم ) 09 ( اإلي ا رد من المعامالت التبادلية
	wالمعيار رقم ) 20 ( اإلفصاح عن األط ا رف ذات العالقة
	wالمعيار رقم ) 22 ( اإلفصاح عن المعل ومات المالية حول القع الحكومي العام
	w رئب ا  )الض  التبادلية  غير  المعامالت  من  رد  ا  اإلي   )  23  ( رقم  المعيار 

والتحويالت(
	wالمعيار رقم ) 25 ( منافع الموظفين
	wالمعيار رقم ) 27 ( الزراعة

الوحدة الرابعة :

اعداد التسويات المحاسبية وفق أساس اإلستحقاق

	wمبادئ المحاسبة على أساس االستحقاق
	wتحديد المستحقات والمقدمات
	wاعداد ميزان المراجعة بعد التسوية

الوحدة الخامسة :

اقفال الحسابات واعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية

	wاعداد قيود التسوية
	wاعداد قيود االقفال للحسابات
	wميزان المراجعة بعد قيود االقفال
	wاعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان المراجعة المعدل

الوحدة السادسة :

اعداد التسويات والقيود المحاسبية لبعض العمليات المالية

	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية للرواتب واالجور
	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية للعهد واالمانات
	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية للسلف والمصروفات
	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية لاليرادات
	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية لألصول
	wتطبيقات متنوعة وحاالت عملية

الوحدة السابعة :

االتجاهات الحديثة في اعداد الموازنات المالية الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

	wالعالقة بين الموازنات الحكومية والمحاسبة الحكومية
	wاسس اعداد تقديرات الموازنة العامة
	wاتجاهات تطوير الموازنات الحكومية وفق المعايير الدولية
	wاالساليب الحديثة العداد الموازنات الحكومية
	wاعداد موازنة البرامج واآلداء
	wاعداد الموازنات الموجهة لألهداف
	wاعداد الموازنة الصفرية
	wمتطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية
	wاساليب ونماذج ترشيد وضبط االنفاق الحكومي



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)® CERT IPSAS شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام(
Certificate in International Public Sector Accounting Standards (CERT IPSAS)  

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.


