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 05/11/1101:  التاريخ
 

 المحترمين ...................السادة 
 عناية السيد المدير المالي االكرم                              

 تحية وبعد ،   
، والرقابة رات التدقيق داإءة االداء في إالدارات المالية و اــــار السعي المتواصل لزيــادة كفــــفي إط              

الشركات الوزرات و لدى المستشارين الماليين والقانونيين بها وفي مختلف  ةمستويات الكفـاءورفع وبهدف تطوير 
، واوين المحاسبة والرقابة المالية، وكذلك في دالرسمية والخاصة  وفي الجامعات،  بقطاعلتها المختلفةوالمصـارف 

 المحاسبيةفي تطبيق المعايير  والتعديــالت المستحدثةحدث االساليب العلمية أم بوبهدف تمكينها من االلما
 وان :ـــــالمتخصص بعن ميــالعل البرنامــجـة ، يسرنا ان نعـلن عن عقد ـــالدولية ــــر الماليـــداد التقاريـــومعايير إع

  
 ( I F R S - 9 )  ةـــر الماليــعـــداد التقاريإل يـــالمعــيار الدول

 اته في قطـــاع الخدمـــاتـــوتطبيق
 

 
 -الي :ــالت على النحـو،  تركــيا – اسطنبولمدينة في  إنعقــاده  رر ـــــوالمق       

 

 
 . 1101/  10/  01 -00ترة من  ـــــالل الفـــــ: خ برنامــجالد ـــموع

مية والشهادات المهنية ، والذين يتمتعون : محـاضرورن متخصصون يحمـلون الدرجـات العل برنامــجمحاضروا ال
والخدمية في االردن ناعية صوالوالتجارية المصرفية ة واسعـه ، في القطاعـات ـــكاديميـة وعمليـة وتدريبيأ بخبرات

  . ودول شمال افريقيــا الخليـج العـربيمنطقة و 
 

 للبرنامج :  ةــداف العامـــاأله
( : الموجودات المالبة 9لتعرف لمتطلبات معيار االبالغ المالي الدولي رقم )الى ا برنامــجالهذا هدف ي      

 (. 99 ) والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم
وسيتم التعرف في هذا البرنامج ، على متطلبات االعـــتراف األولي بالموجــــودات المالية ، وتصنيف األصول     

ريخ إعــــــــداد القوائم المالية، باإلضافة لكيفية اإلعتراف بأرباح / خسائر التقييم المالية ، والقياس الالحق لها بتا
لألصول المالية واالفصاحات الالزمة لذلك ، وكيفيــــة مقارنة متطلبات المعيار الجديد ، مع المتطلبات التي كانت 

 (. 99واردة في معيار المحاسبة الدولي السابق رقم ) 



 

 

 للبرنامج :إلطــار العــام 
 

 . إستعراض عـــــام لمعايير المحاسبة العامة الدولية 
 . إستعراض عــــــام للمعايير الدولية إلعـــــــداد التقــاريـــــر الماليـــة 
  9دار معيار االبالغ المالي الدولي رقم ــــصإ دوافع . 
 المعيار. عمــل اقـــــداف ونطـــــأه 
 ة.ــــــباالصول الماليي ــــــتراف األولـــعاإل 
 داد القوائم المالية.ـــــعإ ة والقياس الالحق لها بتاريخ ـــــاليتصنيف االصول الم 
 داد القوائم المالية.ـــــعإ ة والقياس الالحق لها بتاريخ ــــاليتصنيف االلتزامات الم 
 ة.ـــــــول الماليـــــاح أو خسائر تقييم االصــــــتراف بأربـــــعاإل 
  99مع المتطلبات التي كانت واردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ، مقارنة متطلبات المعيار الجديد. 
  لتحقيق مستويات متقدمـة في االمــــــان المــالي للمنشــآت .واالضمحالل ،  التحوط عمليــاتمتطلبات 
  تقدير الخسائر وفقا للمعيار  ق طرIFRS 9 
  خسائر الذمم المدينة والذمم الجيــدة ، وفقــًا إلحتماالت التعــثر ، وعــد القــدرة على الســـدادحتساب ق إطر. 
  االئتمان حسب المعيار الجديد.مخـــاطر ة و ـــــالماليمخاطر القياس وادارة كيفية 
  ة.ــــــألصول الماليقيــم ا النخفاضالمعالجة المحاسبية 
  المعيار.هذا وبة في االفصاحات المطلبيان ما هي 
  داد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية ـــــعكيفيــة إIFRS 9 

                                                                          
 

 -: برنامــجات المستفيدة من المشاركة في هذا الــًا : الفئــــثاني
دراء التدقيق الداخلي ومساعديهم ، ــــون ومساعديهم ، مــالمـدراء الماليساعديهم ، ــــون ومدراء العامـــالم       

، باالضافـة الى جميع رؤساء االقسام  مـدراء الرقابة والتفتيش، ون ـــالمحللون الماليون ، ـــالمستشارون المالي
 ن في إعــداد البيــانات المالــية وتدقيقها ، وكذلكالعاملي،  المختلفة قطــاع الخــدمــاتمنشآت ر العاملين فـي ــــوالدوائ

 . شركات تدقيق الحساباتالعاملين في 
 



 

 

         ، / مشارك  دوالر أمريكي( 0022) برنامــجتبلــــغ رسوم التسجيل والمشاركة في ال :-: التسجيلثالثًا: رسـوم 
  (. مجـانـــاً )  الخامســم ، تكون رسوم المشارك ( مشاركين من قبلك4) ترشيحفي حــال و                        

 -:رابعــًا : الخدمات المقدمـــة للمشاركين 

    ونقلهم الى الفنادق التي سيقيمون بها .، إستقبال المشاركين في مطار اسطنبول 
   . الحقيبـــة التدريبيـــة متضمنة المــادة العلمية والقرطاسية الالزمة لكل مشارك 
   والتوصيات وصور الفعاليــات . برنامــجمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في القرص مد 
   اردة يوميًا .ــــات البــــوة والشاي والمشروبـــات القهــــستراحتقديم إ 
   اركين ( مش4ب) برنامــجتوزيـــع درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على كافــــة الجهات المشاركة في ال

 .أو أكثر 
    ، نقــــل المشاركين في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في مدينـة اسطنبول الى مطـــار اسطنبول

 مودعــين بمثل ما إستقبلوا به من حفـــــاوة وتكريـــم .
   
عـدم التـردد يرجــى فـي حــال تـوفر الرةبــة لديكــم بالمشـاركة ، آملين ان ينال عرضنا الخاص هذا قبولكم ، و        

ــــجارســـال كتـــاب يتضـــمن اســـماء مرشـــحيكم لهـــذا الب وصـــور حجـــوزات قبـــل وقـــت كــــافد مـــن موعــــد إنعقــــاده ،  برنامـ
 اذ الترتيبات الضرورية للسير باالجراءات حسب االصول .ــخـالطــيران لكل منهم ، وذلك حتى نتمكن من إت

    م ،،،،ـتراـــــر واالحـــــوتفضلوا بقبول فائق التقدي  
 

 


