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اعداد القوائم المالية وفًقا للمعايير المحاسبية
)IAS,IFRS( والتقارير المالية الدولية

محتويات البرنامج:

مقدمة:
يشهدها  التي  والمالية  االقتصادية  باالحدات  تتأثر  ولهذا   ، االعمال  لغة  المحاسبة  ان 
بيانات  بعرض  االستمرار  في  المهنة  لهذه  تحدياً  يشكل  الذي  االمر  العالمي  االقتصاد 
وقوائم مالية مالئمة لمستخدميها وتتصف بالشفافية والعدالة لتساعد في اتخاذ قرارات 
األعمال  عالم  يشهده  ما  هذه  العرض  أساليب  وخطورة  أهمية  من  يزيد  وما  عقالنية. 
 )IRSB( الدولية المحاسبة  يتطلب من مجلس معايير  من تطور وتشعب،  هذا االمر 
 )IFRS( السعي وباستمرار إلصدار وتطوير معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية
التي تركز على اعداد وعرض البيانات المالية وااليضاحات المرفقة بها وما يجب ان 

تتضمنه لخدمة مستخدميها.

آخر  على  اإلطالع  من  المشاركين  لتمكين  والعملية   المكثفة  الدورة  هذه  نصميم  تم 
المستجدات والتعديالت التي أدخلت على أساليب إعداد وعرض القوائم المالية، والتدريب 
على اعداد قوائم مالية تستوفي متطلبات معايير المحاسبة الدولية IASومعايير االبالغ 

.IFRS المالي الدولية

أهداف الدورة:
في نهاية الدورة سيتمكن المشاركون من:

التعرف على معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية )IFRS( وأحدث التعديالت التي 

طرأت عليها
تطبيق المفاهيم واألسس التي يستند لها في إعداد القوائم المالية

وفقاً  المطلوبة  واإلفصاحات  إصدارها  الواجب  المالية  القوائم  اعداد  مهارة  اكتساب 
لمعايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية

تطبيق أسس اعداد القوائم المالية للقطاعات المختلفة
اعداد القوائم المالية السنوية والموحدة والمرحلية وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة 
والتطبيقات  النماذج  العمل وعرض  النظريات وورش  وتطبيق  المستشار  يقدمها  التي 
المعرفة  وتطبيق  الخبرات  لتبادل  الجماعية  باألنشطة  والقيام  المؤسسسات  في  الفعلية 

المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
ومشرفون  ومدراء  المالي  والقطاع  المحاسبة  في  والمتخصصون  لمحاسبون 
المحاسبة والمالية والمراقبون الماليون وأي متخصص في القطاع المالي مهتما بمعرفة 

وتحديث المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية والمالحظات.

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

الوحدة األوىل والثانية:
مقدمة في معايير المحاسبة الدولية ونشأتها وأهميتها في في العملية �	

االقتصادية.
أهداف القوائم المالية وفوائدها والخصائص النوعية للمعلومات المالية �	

والمستخدمين لها.
	� )IAS1( اعداد القوائم المالية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي

:Presentation of Financial Statements عرض البيانات المالية
	�Financial Position Statement قائمة المركز المالي
	�Comprehensive Income Statement قائمة الدخل الشامل
	�Changes in Owners Equity قائمة التغييرات في حقوق الملكية
اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق متطلبات معيار المحاسبة �	

Statement of Cash Flow قائمة التدفقات النقدية )IAS7(الدولي

الوحدة الثالثة:
اعداد القوائم المالية المرحلية وفق متطلبات معيار المحاسبة �	

 Interim Financial التقارير المالية المرحلية )IAS 34(الدولي
Reporting

معالجة حاالت اندماج االعمال وفق متطلبات معيار اإلبالغ المالي �	
Business Combinations اندماج االعمال)IFRS3(الدولي

اعداد القوائم المالية الموحدة وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي �	
IFRS )10) Consolidated Financial Statements

معالجة االستثمارات في الشركات الزميلة وفق متطلبات معيار المحاسبة �	
 Investment in االستثمارات في الشركات الزميلة)IAS 28( الدولي

Associates
	� Joint Arrangements معالجة االستثمارات في الترتيبات المشتركة

IFRS 11 وفق معيار االبالغ المالي

الوحدة الرابعة واخلامسة:

	� IAS(معالجة االستثمارات المالية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي
 Financial Instruments 39( األدوات المالية : االعتراف والقياس

Recognition and Measurement : و معيار اإلبالغ المالي 
 Financial Instruments : التصنيف والقياس )IFRS )9 الدولي

Classification and Measurement
اظهار االيضاحات في القوائم المالية وفق متطلبات معيار االبالغ �	

 Financial األدوات المالية : االفصاحات )IFRS )7 المالي الدولي
Instruments : Disclosures

تقنيات قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement وفق معيار �	
)IFRS )13 االبالغ المالي

	� Disclosure اظهار االفصاحات عن الحقوق في المؤسسات األخرى
)IFRS )12 معيار االبالغ المالي of Interests in Other Entities

	� The معالجة آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
Effects of Changes in Foreign Exchange Ratesوفق معيار 

)IAS )21 المحاسبة الدولي



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

Mount Pleasant 109
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

))IAS,IFRS( اعداد القوائم المالية وفًقا للمعايير المحاسبية والتقارير المالية الدولية(
اعداد وعرض القوائم المالية وفق متطلبات وتحديثات المعايير المحاسبية ومعايير االبالغ المالي الدولية

التــاريــخ :........................

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.


