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المحتويات األساسية:

المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات والتقنبات
الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراقبة والتدقيق المالي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
تم تصميم دورة المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات والتقنبات، العملية والتطبيقية لتعزيز مهارات وكفاءات المشاركين بأحدث التقنيات والممارسات العالمية، وتغطي 

هذه الدورة التدريبية عدة محاور : تقنيات المحاسبة الحديثة، إعداد ومراجعة الكشوفات المالية وتحليل الصحة المالية للمؤسسة وأدائها المالي وإدارة عمليات الميزانية ومراقبة 
وإدارة األداء. كما تقدم هذه الدورة التدريبية الفرصة ليمارس المهنيون هذه المسؤوليات بما يمّكنهم من تعزيز المهارات الضرورية.

اهداف البرنامج:
	�.IFRS تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف الخاصة بمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة
تنمية مهارات المشاركين في تصميم التقارير المالية الختامية وفقا للمعيار الحالي والمعيار المقترح.�	
تزويد المشاركين بكافة المشكالت المهنية التي صاحبت تطبيق بعض المعالجات المحاسبية لبعض المعايير المحاسبية. �	
تزويد المشارك بالمهارات واألساليب والمعلومات الالزمة لتطبيق معايير التدقيق بطريقة عملية وفعالة.�	
تزويد المشارك بالمعلومات والمهارات الالزمة لكتابة تقارير بتوثيق الرقابة المحاسبية والمالية وفقاً لمعايير التدقيق�	

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية المراقبين الماليين والمحاسبين والمدراء الماليين ومدراء أقسام المحاسبة والمشرفين ومحاسبي دفتر األستاذ العام وكل من يعملون في مجال المالية 

والمحاسبة.

:IFRS تطبيق معايري التقارير المالية الدولية

	� )IPSAS ومعايير القطاع العام – IFRS معايير التقارير الدولية
	�) )IFAC دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين
	�)IIA( دور معهد المراجعين الداخليين
احدث تغيرات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية�	
نقاط االختالف بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية والخليجية�	

عرض القوائم المالية وفقا الحدث التعديالت المقرتحة مبعايري 
:IFRS

	� )IAS 1 – IAS 7 – IFRS (DRAFT عرض القوائم في ضوء
عرض قائمة المركز المالي  �	
عرض قائمة الدخل الشامل  �	
عرض قائمة التدفقات النقدية�	
اإليضاحات المتممة �	
	�IFRS المشكالت التطبيقية الناتجة عن تطبيق

عينات التدقيق يف ضوء معيار المراجعة الدوىل رقم 530:

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى أسلوب المعاينة اإلحصائية �	
مداخل تنفيذ اختبارات المراجعة �	
اركان عينة المراجعة �	
تقييم نتائج العينة�	

الغش (االحتيال( واخلطأ يف ضوء معيار المراجعة الدوىل رقم 240:

أنواع االحتيال وأنواع األخطاء �	
تقدير المخاطر المترتبة على حدوث الغش أو الخطأ من جانب المراجع�	
تحليل مثلث الغش �	
األساليب المستخدمة لزيادة قدرة المراجعين على اكتشاف األخطاء والغش �	
مدى مسئولية اإلدارة والمراجع في منع واكتشاف الغش والخطأ�	

تقرير المدقق حول البيانات المالية:

اهم المحتويات في تقري المراجع الداخلي �	
جهات المستفيدة من تقارير المراجعة�	



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

)المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات والتقنبات(
الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراقبة والتدقيق المالي

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


