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 1 Training Agenda 
 

Wednesday June 10, 2015                                                                                                 2015 االربعاء 10 حزيران  

 Room 1 Room 2 

8.30 – 10.30 
Session 1 General Introduction to IPSASs  General Introduction to IPSASs 

 مقدمة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام مقدمة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام الحلقة االولى

10.30 – 11.00 Break 

11.00 – 12.30 

Session 2 
IPSASs – Presentation of Financial 
Statements (to include a brief 
discussion on the Cash Basis IPSAS) 

IPSASs – Assets (PPE, Service Concessions) 

 الحلقة الثانية
عرض  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

المحاسبة على االساس )مناقشة البيانات المالية 
 النقدي(

األصول الثابتة  -معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
امتيازات الخدمات  - الممتلكات، المصانع والمعدات)

 للمانحين(

12.30 – 1.00 Break 

1.00 – 2.30 

Session 3 
IPSASs – Assets (PPE, Service 
Concessions) 

IPSASs – Presentation of Financial 
Statements (to include a brief discussion on 
the Cash Basis IPSAS) 

 الحلقة الثالثة
األصول  -معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

امتيازات  - الممتلكات، المصانع والمعداتالثابتة )
 الخدمات للمانحين(

عرض البيانات  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 المحاسبة على االساس النقدي(المالية )مناقشة 

 

 Thursday June 11, 2015                                                                                                     2015حزيران  11الخميس 

 Room 1 Room 2 

8.30 – 10.30 

Session 4 
IPSASs – Liabilities (including Employee 
Benefits) 

IPSASs – Liabilities (including Employee 
Benefits) 

 الحلقة الرابعة
المطلوبات  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 )منافع الموظفين(
  المطلوبات –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 )منافع الموظفين(

10.30 – 11.00 Break 

11.00 – 12.30 

Session 5 
IPSASs – Revenues (particularly Taxes 
and Grants in IPSAS 23) 

IPSASs – Consolidation (to include Cash 
vs. Accrual Budgets) 

 الحلقة الخامسة
االيرادات  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

  (23)الضرائب والمنح ضمن المعيار 

المالية البيانات  -معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
االساس على المعدة  الموازنةتتضمن مقارنة المجمعة )

 أساس االستحقاق( المعدة علىبتلك النقدي 

12.30 – 1.00 Break 

1.00 – 2.30 

Session 6 
IPSASs – Consolidation (to include Cash 
vs. Accrual Budgets) 

IPSASs – Revenues (particularly Taxes 
and Grants in IPSAS 23) 

 الحلقة السادسة

البيانات  -معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
الموازنة المعدة المالية المجمعة )تتضمن مقارنة 

أساس  على المعدة االساس النقدي بتلكعلى 
 االستحقاق(

االيرادات  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 (23)الضرائب والمنح ضمن المعيار 
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 Friday June 12, 2015                                                                                                        2015حزيران  12الجمعة 

 Room 1 Room 2 

8.30 – 10.15 

Session 7 IPSASs – Financial Instruments 
IPSASs – Opening Balance Sheet & 
Transition to Accrual Accounting (including 
other countries adoption experiences) 

 الحلقة السابعة
االدوات  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 المالية

الميزانية  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 مبدأالنتقال إلى المحاسبة على العمومية االفتتاحية وا

 )تجربة البلدان السابقة(  االستحقاق

10.15 – 10.45 Break 

10.45 – 12.30 

Session 8 

IPSASs – Opening Balance Sheet & 
Transition to Accrual Accounting 
(including other countries adoption 
experiences) 

IPSASs – Financial Instruments 

 الحلقة الثامنة
الميزانية  –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

النتقال إلى المحاسبة على العمومية االفتتاحية وا
 )تجربة البلدان السابقة( االستحقاق مبدأ

 االدوات المالية –معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 

 

 


