الدورة التأهيلية لشهادة

محاسب دولي عربي قانوني معتمد

)The International Arab Certified Public Accountant (IACPA
استم ار اًر لسياسة التدريب المهني الذي تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن) في بناء قدرات وتأهيل الكوادر
العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة تأهيلية لشهادة "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (The International Arab

) ,"Certified Public Accountantوبمعدل ( )061ساعة تدريبية اعتبا اًر من تاريخ ( )2105/2/8من الساعة الرابعة
والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء أيام (األحد– الثالثاء-الخميس) وذلك في جامعة طالل أبوغزالة ,شارع عبدالرحيم

الواكد ,مبنى رقم ( )55الشميساني ,عمان– األردن ,حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد

الساعات التي استغرقتها الدورة.
الفئة المستهدفة:

جميع المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق والمدراء والمحللين الماليين واإلداريين على مختلف مستوياتهم وكذلك

الراغبون بزيادة وتعميق معرفتهم بالمفاهيم واألساليب المحاسبية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق والراغبين
في الحصول على شهادة معترف بها رسمياً في عدد من البلدان العربية لغايات مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق.

اإلطار العام:

سيتم خالل الدورة مناقشة وشرح المواد المقررة لمنهاج " "IACPAوتشمل المواضيع التالية:
الورقة األولى :اإلقتصاد والتمويل

 .0االقتصاد والمشكلة االقتصادية

 .2نموذج العرض والطلب وتطبيقاته

 .3سلوك المنتج وهياكل السوق

 .5االقتصاد الكلي وتطبيقاته

 .5سوق المال والسياسات الحكومية

 .6إعداد الموازنات الرأسمالية وتقييم المشاريع

 .7طبيعة وغرض اإلدارة المالية

 .8هيكل رأس المال وتكلفته

 .9رأس المال العامل لإلدارة

 .01تحليل االستثمار ودور األسواق المالية

 .00إدارة المخاطر المالية

 .02التمويل قصير األجل واعداد الموازنات الرأسمالية

الورقة الثـانيـة :المحاسبة
 .1إطار إعداد وعرض البيانات المالية.

.2

عرض البيانات المالية واإلفصاح عنها.

 .3المخزون والممتلكات واألصول غير الملموسة.

.4

عقود اإليجار واإللتزامات المتداولة.

 .5عقود اإلنشاء ومفهوم المنظمات غير الربحية.

.6

محاسبة الشركات والمحاسبة الحكومية.

 .7بنود بيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية.

.8

النقد والذمم المدينة واالصول غير الملموسة.

 .9حقوق الملكية واألدوات المالية.

 .11البيانات المالية الموحدة والمنفصلة واندماج األعمال.

 .11أساسيات تحديد التكلفة

 .12مناهج تحديد التكلفة (االستيعاب والتكاليف المتغيرة)

 .13أنظمة تحديد التكلفة (ترتيب العمل ,العمليات)ABC ,

 .14تخصيص التكاليف (التكاليف المشتركة وتكلفة دوائر الخدمة)

 .15مراقبة التكاليف
الورقة الثالثة :التدقيق
 .1األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق.

 .2التخطيط لعملية التدقيق

 .3الرقابة الداخلية و تقييم المخاطر واالستجابة لها.

 .4تقييم أدلة اإلثبات و إصدار التقرير.

 .5تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق ( :)0اختبارات االلتزام

 .6تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق ( :)2االختبارات الجوهرية.

 .7تقديم خدمات المراجعة التأكيد والخدمات األخرى ذات العالقة ورقابة الجودة.
الورقة الرابعة :التشريعات
 .1قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

 .2قانون التجارة والشركات.

 .3حوكمة الشركات
تم إعداد وتطوير المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد  "IACPAبما يتالءم مع المناهج التأهيلية
الدولية المعتمدة في مجال المحاسبة والتدقيق ومتطلبات سوق العمل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ( )IASوالمعايير الدولية إلعداد

التقارير المالية ( )IFRSومعايير التدقيق الدولية حيث يحاضر في هذه الدورات مجموعة من المدربين المهنيين وأعضاء الهيئات
التدريسية بالجامعات العربية ذوي خبرات واسعة في مجال المحاسبة والتدقيق والعلوم ذات العالقة حيث يتم من خالل الدورة شرح

المنهاج الدراسي واجراء تطبيقات عملية على األسئلة واإلجابات النموذجية إلمتحانات السنوات السابقة.

رسوم االشتراك :
هي ( )611دينار.
خصم ( )%01ألعضاء المجمع وجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
خصم ( )%01للمؤسسات التي تقوم بتسجيل اكثر من مشارك.

ترسل نماذج اإلشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن)" على
أو تحويل الرسوم على حساب الجمعية لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ( )105/1103101215152111بالدينار األردني

واشعارنا بذلك ,علماً بان األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة ,راجين أن يصلنا
ردكم بالمشاركة أو بمن ترغبون بترشيحة في أقرب وقت ممكن.

لإلستفسارات والتسجيل يرجى اإل تصال على:
هاتف)5111911( :

فرعي1529/1599 :
فاكس)5111911( :
بريد إلكتروني:

business.development@ascasociety.org

رشا أبوعفار

مسؤولة التدريب

