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مقدمة:

تقدم يوروماتيك، هذه الدورة التدريبية بهدف خدمة القطاع العام وذلك من خالل القاء الضوء على احدث الممارسات في اإلدارة المالية العامة  لتعزيز معرفة جميع العاملين فيه 
والجهات ذات العالقة بهذه المعايير. تبدأ هذه الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة؛ وتبحث مجددا في األدوات والمنهجيات األساسية للمالية العامة الكلية؛ 
وتقر بأن إطار المالية العامة في أي بلد هو مجموعة المؤسسات التي ترسم سياسة المالية العامة وتباشر تنفيذها. وتشدد هذه الدورة على الحاجة إلى المعلومات عالية الجودة 

ومستوى عال من الشفافية والمسؤولية حتى يمكن للحكومات بشأن تحقيق  أهدافها المتعلقة بالمالية العامة في األجلين المتوسط والطويل.

أهداف الدورة:

لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان الماشركني:

	wوصف المؤسسات المستحدثة مؤخرا لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة
	wاعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة
	wتصميم قواعد للمالية العامة للمشكالت ذات الخصوصية
	wاستخدام أداة متابعة خالل سنة لمتابعة أداء المالية العامة
	wالمساهمة في إعداد موازنة متوسطة األجل )لضبط األوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية( مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية استمرارية األوضاع
	wالتعرف على مقومات وادوات نظام التكاليف في الوحدات الحكومية / تحليل التكاليف واتخاذ القرارات
	w.)التعرف على التحليل الرباعى لألداء فى الوحدات الحكومية )تحليل الكفاءة – تحليل الفعالية – تحليل االقتصادية – تحليل العدالة

تطور نظم المحاسبة احلكومية وفقا الحدث التغيريات العالمية:

	w مفهوم الوحدة الحكومية والوحدة المستقلة
	wاالختالفات بين الوحدات الحكومية والوحدات الخاصة
	wاالختالفات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة في القطاع الخاص
	w كيفية تحول النظام  المحاسبي الحكومي من االساس النقدي الي اساس االستحقاق
	wمتطابات تطوير النظم المالية للوحدات الحكومية
	wأبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية إلصالح أجهزة القطاع الحكومي

:IPSAS  معايري المحاسبة يف القطاع العام

	w IPSAS  مقدمة عن معايير المحاسبة في القطاع العام
	w IFRS Foundation مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية
	wمدي االلتزام بمعايير المحاسبة بصفة عامة في الوطن العربي
	wنقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية
	wاحدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية

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
	w اعداد التسويات والقيود المحاسبية لاليرادات
	wاعداد التسويات والقيود المحاسبية لألصول

:IPSAS عرض القوائم المالية يف ظل معايري المحاسبة يف القطاع العام
	wIPSAS  )1( عرض قائمة الموقف المالي وفقا
	wIPSAS  )1( عرض قائمة االداء المالي الشامل وفقا
	wIPSAS  )1( عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا
	wااليضاحات المتتمة

معايري IPSAS ذات الصلة بتطبيق األاسس النقدي:
	w معيار رقم 22 - االفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام
	w )معيار رقم 23 - االيراد من المعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت
	wمعيار رقم 24 - عرض معلومات الموازنة

:IFRS& IPSAS المشكالت التطبيقية الناجتة عن تطبيق
	w  مشكالت معالجة األصول والممتلكات طويلة األجل
	w  مشكالت معالجة االصول المعنوية
	w مشكالت معالجة انخفاض قيمة األصول
	w  مشكالت معالجة األدوات المالية
	wمشكالت معالجة التاجير التمويلي

التحليل المايل للتقارير المالية:
	w اعادة عرض القوائم المالية الجراء التحليلي المالي
	w التحليل االفقي والتحليل الراسي للقوائم المالية
	wالتحليل باستخدام المؤشرات المالية
	wالتحليل االستراتيجي لقائمة الموقف المالي
	wالتحليل االستراتيجي لقائمة االداء المالي الشامل
	wالتحليل 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:

	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

التــاريــخ :........................)األدوات والمنهجيات الحديثة للمالية العامة الكلية ®(

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.


