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

مقدمة:

تساعد البيانات المالية الدقيقة اإلدارة في اتخاذ القرارات، فهي توفر سجالت تاريخية التخاذ قرارات األعمال المستقبلية. وأثناء عملية الموازنات، يتم استخدامها لتخطيط ومراقبة 

أي نفقات قد يكون لها فروق سلبية عن المبلغ المدرجة في الميزانية.  وتأتي أهمية البيانات المالية والتقرير السنوي بانها هي قنوات االتصال الرئيسية بين الشركات وأصحاب 

المصلحة المختلفين. من خالل هذه الدورة التدريبية المكثفة والعملية، ستتمكن من إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( والتي ستسمح لك 

بالحفاظ على شفافية ومصداقية التقارير المالية لشركتك. 

تم نصميم هذه الدورة المكثفة والعملية  لتمكين المشاركين من اإلطالع على آخر المستجدات والتعديالت التي أدخلت على أساليب إعداد وعرض القوائم المالية، والتدريب على 

.IFRS ومعايير االبالغ المالي الدوليةIAS اعداد قوائم مالية تستوفي متطلبات معايير المحاسبة الدولية

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wوأحدث التعديالت التي طرأت عليها )IFRS( التعرف على معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية

	wتطبيق المفاهيم واألسس التي يستند لها في إعداد القوائم المالية

	wالتعرف على شكل ومحتوى القوائم المالية الواجب إصدارها واإلفصاحات المطلوبة وفقاً لمعايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية

	wتطبيق أسس اعداد القوائم المالية للقطاعات المختلفة

	wتطبيق جميع جوانب الدورة المحاسبية

	wضبط التعديالت المحاسبية بما في ذلك المؤجالت والمستحقات

	wتحضير ميزان المراجعة وميزان المراجعة المعدل

	wإعداد وتقديم بيانات الدخل والميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي

	wاعداد المالحظات على البيانات المالية

	wتطبيق اعداد القوائم المالية السنوية والموحدة والمرحلية وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية

المنهجية:

التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات  التفاعلية مثل العروض  تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب 

الفعلية في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة. باإلضافة إلى استخدام عدد من دراسات الحالة التي تعرض واقع الحياة 

والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون.

الفئات المستهدفة:

المحاسبون والمتخصصون في المحاسبة والقطاع المالي ومدراء ومشرفون المحاسبة والمراقبون الماليون وأي متخصص في القطاع المالي مهتما بمعرفة وتحديث المعلومات 

الالزمة إلعداد البيانات المالية والمالحظات.
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إعداد القوائم المالية
IFRS والتقارير المالية السنوية وفق

المحتويات األساسية:

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

:IFRS مقدمة التقارير المالية الدولية

	w.مقدمة في معايير المحاسبة الدولية ونشأتها وأهميتها في في العملية االقتصادية

	w أهداف القوائم المالية وفوائدها والخصائص النوعية للمعلومات المالية

والمستخدمين لها.

	w عرض )IAS1( اعداد القوائم المالية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي

البيانات المالية:

	wقائمة المركز المالي

	wقائمة الدخل الشامل

	wقائمة التغييرات في حقوق الملكية

	w قائمة )IAS7(اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي

التدفقات النقدية

مهنجيات دورة المحاسبة:

	wالوثائق الداعمة

	wتحليل المعامالت المالية وتسجيلها في النظام

	w إعداد دفاتر وسجالت الحسابات العامة

	w تحويل سجالت الحسابات العامة لميزان المراجعة

	wأنواع قيود تسوية الحسابات

	w ميزان المراجعة المعدل

	wتحويل ميزان المراجعة المعدل إلى بيانات مالية

	wإعداد القوائم المالية

	wإغالق دفاتر الحسابات

	w إعداد ميزان المراجعة

شجرة احلاسبات وتقنيات تصميمها:

	wتصميم شجرة الحسابات

	wالحفاظ على شجرة الحسابات

	wتحليل شجرة الحسابات

	wالتسويات والقضايا الهامة

	wعملية تحضير ميزان المراجعة

حماسبات قيود التسوية:

	wفهم المؤجالت

	w اإليرادات المؤجلة

	wالنفقات المؤجلة

	wالعمل مع المستحقات

	wتعديل اإليرادات المستحقة

	wقيود النفقات المستحقة

	wالتعديالت والتصحيحات األخرى

	wإعداد ميزان المراجعة المعدل

إعداد البيانات المالية والمالحظات:

	wمقارنة ميزان المراجعة المعدل بالقوائم المالية

	wإعداد بيان الدخل

	wإعداد الميزانية العمومية

	wإعداد بيان التدفقات النقدية

	wإعداد بيانات حقوق المساهمين

	wأهداف المراجعة الخارجية

	wالمراجعة الخارجية مقابل التدقيق الداخلي

	wقراءة وتفسير رأي المدقق

	wمناقشة اإلدارة والتحليل

إيضاحات حول البيانات المالية:

	wفهم متطلبات المالحظات

	wتنظيم وأنشطة الشركة

	wأساس اإلعداد

	wملخص السياسات المحاسبية الهامة

	wالقواعد المحاسبية المتبعة

	wاستخدام التقديرات

	wاستكمال البيانات المالية والمالحظات



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

)IFRS إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية وفق(

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.


