الرقـ ـم  :م د 01 / 11500 /
التاريخ 1101/11/05 :

السادة  ...................المحترمين
تحية وبعد ،

عناية السيد المدير المالي االكرم

في إطـ ــار السعي المتواصل لزيــادة كف ـ ـاءة االداء في إالدارات المالية وإدارات التدقيق والرقابة ،

وبهدف تطوير ورفع مستويات الكفـاءة لدى المستشارين الماليين والقانونيين بها وفي مختلف الوزرات والشركات

والمصـارف بقطاعلتها المختلفة  ،وفي الجامعات الرسمية والخاصة  ،وكذلك في دواوين المحاسبة والرقابة المالية،
وبهدف تمكينها من االلمام بأحدث االساليب العلمية والتعديــالت المستحدثة في تطبيق المعايير المحاسبية

ومعايير إعـ ـداد التقاريـ ـر المالي ـ ـة الدوليـ ــة  ،يسرنا ان نعـلن عن عقد البرنامــج العل ـمي المتخصص بعنـ ـ ـوان :

المعــيار الدولـــي إلعـــداد التقاريــر الماليـــة ( ) I F R S - 9
وتطبيقـــاته في قطـــاع الخدمـــات
والمقـ ـ ـرر إنعقــاده في مدينة اسطنبول – تركــيا  ،على النحـو الت ـالي -:
موعـــد البرنامــج  :خـ ـ ـالل الفـ ـ ـترة من . 1101 / 10 / 01 -00

محاضروا البرنامــج  :محـاضرورن متخصصون يحمـلون الدرجـات العلمية والشهادات المهنية  ،والذين يتمتعون
بخبرات أكاديميـة وعمليـة وتدريبيـ ـة واسعـه  ،في القطاعـات المصرفية والتجارية والصناعية والخدمية في االردن

ومنطقة الخليـج العـربي ودول شمال افريقيــا .
األهـــداف العامــة للبرنامج :

يهدف هذا البرنامــج الى التعرف لمتطلبات معيار االبالغ المالي الدولي رقم ( : )9الموجودات المالبة

والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 99

وسيتم التعرف في هذا البرنامج  ،على متطلبات االع ــتراف األولي بالموجـ ــودات المالية  ،وتصنيف األصول

المالية  ،والقياس الالحق لها بتاريخ إعـ ـ ـ ــداد القوائم المالية ،باإلضافة لكيفية اإلعتراف بأرباح  /خسائر التقييم
لألصول المالية واالفصاحات الالزمة لذلك  ،وكيفيـ ــة مقارنة متطلبات المعيار الجديد  ،مع المتطلبات التي كانت

واردة في معيار المحاسبة الدولي السابق رقم ( .) 99

إلطــار العــام للبرنامج :
 إستعراض ع ـ ــام لمعايير المحاسبة العامة الدولية .
 إستعراض عـ ـ ــام للمعايير الدولية إلع ـ ـ ــداد التقــاري ـ ــر المالي ــة .
 دوافع إص ـ ـدار معيار االبالغ المالي الدولي رقم . 9
 أهـ ـ ـداف ونطـ ـ ـاق عمــل المعيار.
 اإلعـ ـتراف األول ـ ـ ـي باالصول المالي ـ ـ ـة.
 تصنيف االصول الماليـ ـ ـة والقياس الالحق لها بتاريخ إعـ ـ ـداد القوائم المالية.
 تصنيف االلتزامات المالي ـ ـة والقياس الالحق لها بتاريخ إعـ ـ ـداد القوائم المالية.
 اإلعـ ـ ـتراف بأرب ـ ـ ـاح أو خسائر تقييم االصـ ـ ـول الماليـ ـ ـ ـة.
 مقارنة متطلبات المعيار الجديد  ،مع المتطلبات التي كانت واردة في معيار المحاسبة الدولي رقم .99
 متطلبات عمليــات التحوط واالضمحالل  ،لتحقيق مستويات متقدمـة في االمـ ـ ــان المــالي للمنشــآت .
 طرق تقدير الخسائر وفقا للمعيار IFRS 9
 طرق إحتساب خسائر الذمم المدينة والذمم الجيــدة  ،وفق ـاً إلحتماالت التعــثر  ،وعــد القــدرة على الس ــداد.
 كيفية قياس وادارة المخاطر الماليـ ـ ـة ومخ ــاطر االئتمان حسب المعيار الجديد.
 المعالجة المحاسبية النخفاض قيــم األصول المالي ـ ـ ـة.
 بيان ما هي االفصاحات المطلوبة في هذا المعيار.
 كيفيــة إعـ ـ ـداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية IFRS 9

ثانيـــاً  :الفئـــات المستفيدة من المشاركة في هذا البرنامــج -:
الم ـدراء العام ـ ــون ومساعديهم  ،المـدراء المالي ـون ومساعديهم  ،م ـ ـدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم ،

المستشارون الماليـ ـون  ،المحللون الماليـ ـون  ،مـدراء الرقابة والتفتيش  ،باالضافـة الى جميع رؤساء االقسام
والدوائ ـ ـر العاملين فـي منشآت قطــاع الخــدمــات المختلفة  ،العاملين في إعــداد البيــانات المالــية وتدقيقها  ،وكذلك

العاملين في شركات تدقيق الحسابات .

ثالثاً :رسـوم التسجيل  :-:تبلـ ــغ رسوم التسجيل والمشاركة في البرنامــج ( )0022دوالر أمريكي  /مشارك ،
وفي حــال ترشيح ( )4مشاركين من قبلكــم  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـانـ ـاً ).
رابعــاً  :الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:


إستقبال المشاركين في مطار اسطنبول  ،ونقلهم الى الفنادق التي سيقيمون بها .



الحقيب ــة التدريبي ــة متضمنة المــادة العلمية والقرطاسية الالزمة لكل مشارك .



قرص مدمج يحتوي أه ــم أوراق العمل المقدم ــة في البرنامــج والتوصيات وصور الفعاليــات .



تقديم إستراح ـ ـات القهـ ـوة والشاي والمشروب ـ ـات الب ـ ـاردة يومياً .



توزي ــع درع النجـ ــم الذهبـ ــي لإلستش ــارات على كافـ ــة الجهات المشاركة في البرنامــج ب( )4مشاركين



نقـ ــل المشاركين في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في مدينـة اسطنبول الى مط ــار اسطنبول ،

أو أكثر .

مودعــين بمثل ما إستقبلوا به من حف ـ ــاوة وتكري ــم .

آملين ان ينال عرضنا الخاص هذا قبولكم  ،وفـي حــال تـوفر الرةبــة لديكــم بالمشـاركة  ،يرجــى عـدم التـردد
بارســال كتــاب يتض ــمن اســماء مرشــحيكم له ــذا البرنامـ ــج قبــل وق ــت ك ـ د
ـاف مــن موعـ ــد إنعق ــاده  ،وصــور حج ــوزات
الطــيران لكل منهم  ،وذلك حتى نتمكن من إتخـ ـاذ الترتيبات الضرورية للسير باالجراءات حسب االصول .
وتفضلوا بقبول فائق التقديـ ـ ـر واالحـ ـ ــت ارم ،،،،

