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شهادة اإلدارة المالية الحكومية العليا

المحتويات األساسية:

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

تطور نظم المحاسبة احلكومية وفقا ألحدث 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

	w اعداد 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

	w  مشكالت 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
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شهادة اإلدارة المالية الحكومية العليا

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

مقدمة:

تعد نظم اإلدارة المالية الحكومية ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الحكومية والتنمية.  تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات والمعارف حول أساسيات اإلصالحات 

الحكومية والقضايا والحلول الرئيسية ويشمل ذلك إعداد الميزانية وتنفيذها؛ المحاسبة؛ اإلبالغ المالي واالتجاهات الحديثة  نحو قياس األداء القائم على النتائج؛ نظم معلومات 

اإلدارة المالية المتكاملة )IFMIS( والتدقيق .  كما سيستكشف المشاركون نظريات اإلدارة الهامة وأطر التخطيط  المالي االستراتيجي الضرورية لفهم القضايا واالتجاهات الحالية 

في اإلصالحات المتكاملة إلدارة المشاريع . وستركزهذه الدورة التدريبية على احدث المعايير والمنهجيات في اإلدارة المالية الحكومية  لتعزيز معرفة المشاركين بهذه المعايير، 

واألدوات والمنهجيات األساسية للمالية العامة الكلية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. القيادة أوالمشاركة في تطوير حلول لتحديات اإلدارة المالية الحكومية 

	w . تحديد فوائد إصالحات إطار اإلنفاق المتوسط األجل وعمليات الميزانية والمساعدة في تحقيق هذه الفوائد

	w. تنفيذ الميزانيات وفهم إدارة النقد والمشتريات العامة والضوابط الداخلية للمساعدة في رفع الشفافية

	w  . تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية

	w . تحسين االمتثال  من خالل مراعاة التطورات في معايير اإلبالغ المالي للقطاع العام

	w.  الكفاءة والجدارة في الرقابة على آلية األداء المالي

	wإعداد وتصميم التقارير المالية

	w. كيفية تصميم وتطبيق األنظمة المتعلقة بالمخاطر المالية

	w)المساهمة في إعداد موازنة متوسطة األجل )لضبط األوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية

	wالتعرف على مقومات وادوات نظام التكاليف في الوحدات الحكومية / تحليل التكاليف واتخاذ القرارات

	w . صياغة اإلصالحات لمعالجة أوجه القصور في أطر الشفافية والمساءلة

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من التمارين وورش العمل ودراسة الحاالت والعروض التقديمية، ويتم االستعانة بأدوات التعلم العملية مثل اإلكسل  كما تتناول الدورة األفكار 

النظرية وأفضل الممارسات في العمليات المالية والمحاسبية الحكومية ووضع الميزانيات وإعداد التقارير.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين العاملين في مجال المالية والمحاسبة من مدراء ومشرفين ومحاسبين والذين يرغبون في تطبيق واستخدام األدوات التي تمّكنهم من 

إدارة أقسام المالية بكفاءة عالية.



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

)شهادة اإلدارة المالية الحكومية العليا(

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.


