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األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها
وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية

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

مقدمة:
يعد ميزان المراجعة وسيلة للتأكد من الدقة الحسابية للبيانات المسجلة بدفتر اليومية وصحة الترحيل إلى حسابات األستاذ ويعتبر عدم توازن ميزان المراجعة دلياَل على وجود 
خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية في العمليات المحاسبية، بينما توازن ميزان المراجعة ال يعتبر دلياَل على عدم وجود خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية في العمليات المحاسبية 
فقد يحدث خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية سواء في عملية التسجيل أو الترحيل ورغم ذلك ال يظهر في ميزان المراجعة وذلك بسبب أن هناك أنواع من األخطاء المحاسبية ال 

ينعكس أثرها على عملية توازن ميزان المراجعة.

تتجه المؤسسات العربية الى احداث اصالحات جذرية على الممارسات المحاسبية التقليدية والتى اثبتت عجزها عن خدمة المجتمعات، وانعكاس بعض قواعدها على تشويه أصول 
ومبادئ مهنة المحاسبة والتى جعلت منها منفذا سهال للفساد المالى واعتبارها احدى ادوات البيروقراطية المعوقة لتقدم الدول.

وكان المنفذ الرئيسى إلحداث تلك اإلصالحات يتمثل في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS من خالل التحول الى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبى وإعداد وتصوير 
الحسابات الختامية والقوائم المالية للمؤسسات باالرتكاز على أو باستخدام أساس االستحقاق لتسجيل وتحميل كل من االيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المحاسبية بدون النظر 

الى عمليات التحصيل أو الدفع النقدى لهذه االيرادات والمصروفات من عدمه خالل الفترة المحاسبية محل القياس.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف بالمفاهيم المحاسبية األساسية وكيفية تدفق البيانات المحاسبية من خالل النظام المحاسبى وفق معايير المحاسبة الدولية�	
فهم الدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسويات الجردية.�	
اكتساب مهارات تطبيق اإلجراءات الخاصة الكتشاف األخطاء المحاسبية وأنواعها وطرق معالجتها وتصحيحها�	
تطبيق اإلجراءات الخاصة بالمحاسبة على اساس االستحقاق وتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات وفق المعايير الدولية�	
اعداد التسويات المحاسبية باستخدام كشوف التسوية للعمليات المالية المختلفة وخصوصا تسوية الحسابات البنكية باستخدام التسوية البنكية، وتطبيقاتها باستخدام الحاسب �	

األلى.
	�IFRS إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات وفقا لمعايير اعداد التقارير المالية الدولية

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

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
المحاسبون والعاملون باالدرات المالية�	
أخصائي اإليرادات والمصروفات�	
مسئولي الخزينة والعهد�	
المدققون الداخليون في المؤسسات�	
إدارة الرقابة الداخلية في المؤسسات�	
مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام�	
االمدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة�	
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األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها
وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية

المحتويات األساسية:

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

االسس والقواعد المحاسبية:

المفاهيم والمبادئ المحاسبية األساسية�	
أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية�	
المصطلحات المالية المحاسبية )األصول ، المصروفات ، الربح التدقق النقدى �	

..وغيرها(
	�IFRS معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية
التفرقة بين المحاسبة طبقا لألساس النقدى والمحاسبة طبقا ألساس االستحقاق�	
استراتيجيات التحول الى أساس االستحقاق�	

الدورة المحاسبية:

مراحل الدورة المحاسبية�	
تحليل العمليات المالية كاساس القيد المزدوج�	
معادلة الميزانية�	
التسجيل المحاسبى للعمليات المالية فىدفتر اليومية�	
تصنيف وتبويب العمليات المالية فى دفتر االستاذ�	
تلخيص العمليات المالية من خالل ميزان المراجعة�	
حاالت عملية�	

أنواع األخطاء المحاسبية:

أخطاء محاسبية في التسجيل�	
أخطاء الترحيل إلى دفتر األستاذ�	
أخطاء محاسبية ال يظهرها ميزان المراجعة�	
أخطاء محاسبية يظهرها ميزان المراجعة�	
األخطاء العمدية�	
األخطاء غير العمدية�	

مهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية:

أسباب ارتكاب األخطاء بالدفاتر�	
مواطن ارتكاب االخطاء�	
إجراءات التعامل مع األخطاء المحاسبية.�	
طبيعة تأثير األخطاء المحاسبية على دقة بيانات القوائم المالية.�	
حاالت عملية وتطبيقه على التعامل مع األخطاء المحاسبية.�	

مهارات تصحيح األخطاء المحاسبية:

تصحيح األخطاء عند التسجيل في الدفاتر�	

تصحيح أخطاء التسجيل في دفتر األستاذ�	

تصحيح أخطاء السنوات السابقة�	

اعداد التسويات البنكية.�	

عمليات تسوية كشف الحساب البنكى�	

اعداد التسويات المحاسبية:

تسوية الحسابات�	

تسوية المصروفات�	

تسوية االيرادات�	

تحديد المستحقات والمقدمات�	

اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية�	

حاالت عملية متنوعة�	

اقفال احلاسبات واعداد احلاسبات اخلتامية والقوائم المالية:

اعداد قيود التسوية�	

اعداد قيود االقفال للحسابات�	

ميزان المراجعة بعد قيود االقفال�	

اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان المراجعة المعدل�	

معايير المحاسبة الدولية التي تحكم اعداد الحسابات الختامية�	

اعداد التسويات والقيود ومعاجلة االخطاء المحاسبية لبعض 
العمليات المالية:

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للرواتب واالجور�	

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للعهد واالمانات�	

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للسلف والمصروفات�	

اعداد التسويات والقيود المحاسبية لاليرادات�	

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للديون والكفاالت�	

تطبيقات متنوعة وحاالت عملية�	



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

)األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية(
التغييرات المحاسبية وتصحيحات األخطاء في البيانات المالية

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.


