
 

 

 
 التأهيلية لشهادةالدورة 

 معتمد قانونيعربي دولي محاسب 
The International Arab Certified Public Accountant (IACPA) 

 
الكوادر وتأهيل  بناء قدراتجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في  تنتهجه الذياستمرارًا لسياسة التدريب المهني 

 The International Arab)معتمد  قانونيعربي دولي محاسب " لشهادةهيلية ألن عن إقامة دورة تالعربية يسرها أن تع
Certified Public Accountant)"( 8/2/2105( ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ )061, وبمعدل)  من الساعة الرابعة

 يموذلك في جامعة طالل أبوغزالة, شارع عبدالرح يس(الخم-الثالثاء –أيام )األحدوالنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء 
تبين عدد  مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة حيث س ,ألردنا –عمان ,( الشميساني55الواكد, مبنى رقم )

 .الدورةالتي استغرقتها  الساعات
 

 الفئة المستهدفة: 
الماليين واإلداريين على مختلف مستوياتهم وكذلك  المحللينو  المدراءو جميع المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق 

 والراغبينمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق لالحديثة وفقًا لبزيادة وتعميق معرفتهم بالمفاهيم واألساليب المحاسبية  الراغبون
 .المحاسبة والتدقيق في الحصول على شهادة معترف بها رسميًا في عدد من البلدان العربية لغايات مزاولة مهنة

 
 اإلطار العام: 

 وتشمل المواضيع التالية: "IACPAلمنهاج "سيتم خالل الدورة مناقشة وشرح المواد المقررة 
 

 اإلقتصاد والتمويلالورقة األولى: 
 نموذج العرض والطلب وتطبيقاته .2 االقتصاد والمشكلة االقتصادية .0
 بيقاتهاالقتصاد الكلي وتط .5 سلوك المنتج وهياكل السوق .3
 إعداد الموازنات الرأسمالية وتقييم المشاريع .6 سوق المال والسياسات الحكومية .5
 هيكل رأس المال وتكلفته .8 طبيعة وغرض اإلدارة المالية .7
 تحليل االستثمار ودور األسواق المالية .01 رأس المال العامل لإلدارة .9

عداد الموازنات الر  .02 إدارة المخاطر المالية .00  أسماليةالتمويل قصير األجل وا 
 
 
 
 



 

 

 
 

 : المحاسبةالثـانيـةالورقة 
 عرض البيانات المالية واإلفصاح عنها. .2 إطار إعداد وعرض البيانات المالية. .1
 عقود اإليجار واإللتزامات المتداولة. .4 المخزون والممتلكات واألصول غير الملموسة. .3
 بة الحكومية.محاسبة الشركات والمحاس .6 عقود اإلنشاء ومفهوم المنظمات غير الربحية. .5
 النقد والذمم المدينة واالصول غير الملموسة. .8 بنود بيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية. .7
ندماج األعمال. .11 حقوق الملكية واألدوات المالية. .9  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة وا 

 مناهج تحديد التكلفة )االستيعاب والتكاليف المتغيرة( .12 أساسيات تحديد التكلفة .11
 تخصيص التكاليف )التكاليف المشتركة وتكلفة دوائر الخدمة( .14 (ABCأنظمة تحديد التكلفة )ترتيب العمل, العمليات,  .13
 مراقبة التكاليف .15

 
 الورقة الثالثة: التدقيق

 التخطيط لعملية التدقيق .2 .األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق .1
 .إصدار التقرير و تقييم أدلة اإلثبات .4 .جابة لهاتقييم المخاطر واالست و الرقابة الداخلية .3
 .(: االختبارات الجوهرية2تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق ) .6 (: اختبارات االلتزام0تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق ) .5
 .ورقابة الجودة  التأكيد والخدمات األخرى ذات العالقة تقديم خدمات المراجعة .7

 
 الورقة الرابعة: التشريعات

 .قانون التجارة والشركات .2 الدخل والضريبة العامة على المبيعات. ضريبةانون ق .1
 حوكمة الشركات .3

 
 يةالتأهيل مناهجال" بما يتالءم مع IACPAمعتمد  قانونيعربي  دولي المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل "محاسب تطويرعداد و إتم 

المعايير الدولية إلعداد و  (IASالمحاسبة الدولية )ق العمل وفقًا لمعايير ومتطلبات سو والتدقيق  الدولية المعتمدة في مجال المحاسبة
وأعضاء الهيئات مجموعة من المدربين المهنيين يحاضر في هذه الدورات معايير التدقيق الدولية حيث و ( IFRSالتقارير المالية )

شرح  حيث يتم من خالل الدورة والعلوم ذات العالقةة في مجال المحاسبة والتدقيق واسع اتذوي خبر التدريسية بالجامعات العربية 
جراء تطبيقات عملية على األسئلة واإلجابات النمو المنهاج الدراسي و   ذجية إلمتحانات السنوات السابقة.ا 

 



 

 

 
 رسوم االشتراك :

 .( دينار611هي )
 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.المجمع وجمعية ( ألعضاء %01خصم )
 .اكثر من مشاركلمؤسسات التي تقوم بتسجيل ( ل%01خصم )

 
" على (األردن)سم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي باإل نماذجترسل 

دينار األردني ( بال1103101215152111/105لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ) الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة, راجين أن يصلنا  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  , علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنو بمن ترغبون بترشيحة أبالمشاركة ردكم 
 

 
 صال على:ت  ستفسارات والتسجيل يرجى اإل إلل

 (5111911هاتف: )
 1599/1529 فرعي: 
 (5111911: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasociety.org 

 
 
 

 رشا أبوعفار
  التدريب ةمسؤول
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