
 

 

 

 بعنوانمتخصصة تدريبية  دورة
 " IPSASلتعديالت الحديثة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا"

 
الكوادر في بناء قدرات وتأهيل ( األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تنتهجه الذي ستمرارًا لسياسة التدريب المهني إ

 "IPSASالتعديالت الحديثة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "بعنوان  متخصصة ورةأن تعلن عن إقامة ديسرها العربية 
من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة ( 02/0/0202ولغاية  02/0/0202)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 02)وبمعدل 

شارع  الكائن في عّمان الل ابو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمالكلية طفي مبنى وذلك  ( الخميس –األحد ) منوالنصف مساء 
 .الدورةالتي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة حيث س مكة،

 
 األهداف 

  تعريف المشاركين بتطور وأهداف وأهمية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. 
 لمشاركين بالمعرفة األساسية والمهارات الالزمة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامتزويد ا. 
 تجاهات الحديثة لهائص المحاسبة في القطاع العام واإلخصا. 

 

 الفئة المستهدفة
 المدراء الماليون والمحاسبون في كافة القطاعات. 
 مدققو الحسابات الخارجيون والداخليون. 
 ماليون في السوق المالية والشركات والقطاعات العامة والخاصةالمحللون ال. 
 أي جهة مهتمة. 

 
 اإلطار العام

 مقدمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  ستحقاقير من األساس النقدي إلى أساس اإلالتغ. 
 عرض البيانات المالية في القطاع العام.  بيان التدفقات النقدية. 
 المعالجة المحاسبية للهيئات الزميلة.  تأثير التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 قتراضتكاليف اإل.  األساس النقدي. 
 تقديم التقارير عن الحصص في المشاريع المشتركة.  عمليات التبادل اإليرادات من. 
 األصول الثابتة والصول غير الملموسة.  ستثمارات المالية واألخرىاإل. 
 عقود اإلنشاء.  المخزون. 
 البيانات المالية الموحدة والمعالجة المحاسبية للهيئات الخاضعة للسيطرة. 
 صافي الوفر أو العجز للفترة، األخطاء األساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 



 

 

 
 :رسوم االشتراك 

 .دينار( 222)هي  
 .ونيين وأعضاء الجمعيةألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القان%( 02)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 02)خصم 

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

بالدينار األردني ( 2202202022220222/200)ب رقم لدى بنك األردن فرع الحسين حسا 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 ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 
 :صال علىلالستفسارات والتسجيل يرجى االت

 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 

 
 

 
 

 محمد إسماعيل
 مسؤول التدريب
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