
 

 

 
  IASمعايير المحاسبة الدولية " تدريبية بعنوان دورة : الموضوع

 "والتعديالت الجديدة عليها IFRSوالمعايير الدولية إلعداد البيانات المالية 
 

 ،،تحية طيبة وبعد،
المهندي المتصصد   تحياتها لكم واستمرارًا لسياسة التددريب أطيب (األردن)إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تهدي 

معاايير المحاسابة " بعندوانتدريبيدة الذي تنتهجه الجمعية في تأهيد  وتددريب الكدوادر العربيدة يسدرها أن تعلدن مدن إرامدة دورة 
سدامة تدريبيدة امتبدارًا ( 02)وبمعدد  ، " والتعاديالت الجديادة عليهاا IFRS والمعايير الدولياة إلعاداد البياناات المالياة IASالدولية 
مدددن السدددامة الرابعدددة و النصددد  حتددد  السدددامة  (الصمدددي  -األحدددد )مدددن ( 02/8/0200لغايدددة  02/8/0200)خ مدددن تددداري

مددرحبين بمرداركة مددن ترردحونه لحهددور هددذ  وذلد  فددي مبندد  كليدة طددز  أبددو ة الدة لدارة األممددا  الثامندة و النصدد  مسددا ًا 
  .الدورة

 
 األهداف العامة

لية ومعايير االبزغ المالي الدولية وكيفية تطويرها ، واثرها مل  مملية امداد البيانات المالية تعري  المراركين بمعايير المحاسبة الدو 
 : وبرك  اكثر تحديدا بيان مايلي 

 والمعايير  المحاسبية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المهارات والمعلومات الز مة للقيام بالمعالجات، ت ويد المراركين باألساليب
 .واهم التعديالت التي طرأت عليها مؤخرًا للتقارير المالية الدولية 

  ًلمعايير المحاسبة الدولية وتقديم االفصاحات الز مة  ت ويد المراركين بالمهارات الز مة لمداد البيانات المالية األساسية وفقا
  . منها

 
 الفئات المستهدفة

 المدرا  الماليون والمحاسبون في كافة القطامات 
 الحسابات الصارجيون والداصليون مدرقو 
   والرركات والقطامات العامة والصاصة المحللون الماليون في السوق المالية والبن  المرك ي والبنو 
  العاملين في الجهات الررابية في القطاع العام. 

 
 العام  اإلطار

مالي الدولية واالكثر أهمية مند امداد يحتوى هذا البرنامج التدريبي مل  اهم متطلبات معايير المحاسبة واالبزغ ال
ومرض التقارير المالية لمصتل  انواع المنرآت ، متهمنة التعديزت االصيرة التي تمت مل  تل  المعايير والسارية 

 .0/0/0200الساري المفعو  من  9م المفعو  بما فيها معيار االبزغ المالي رر
 
 
 



 

 

 
 : IFRإلعداد البيانات المالية  الدولية معاييرالو  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 
 مقدمة تعريفية ومقدمة من المعايير المحاسبية الدولية . 
 مدرض البيانات المداليدة 0 ليالدو  المحاسبه معيار 
 لدمدصدد ونا 0 الدولي المحاسبه معيار  
 ةالنقدي اتالتدفق رائمة 7الدولي  المحاسبه معيار  
 األصطا التقديرات المحاسبية و  التغيرات فيت المحاسبية، السياسا 8 الدولي المحاسبه معيار 
  بعد فترة إمداد التقاريراألحداث  02  الدولي المحاسبه معيار 
 مقود النرا  00  الدولي حاسبهالم معيار 
 الممتلكات والمصانع والمعدات  02  الدولي المحاسبه معيار 
 مقود اليجار 07  الدولي سبهالمحا معيار 
 اليدراد 08  الدولي محاسبهال معيار 
 الحكومية مدن المسامدات والفصددداحمحاسبة المنح الحكومية   02  الدولي المحاسبه معيار 
 تكالي  االردتراض  00  لدوليا المحاسبه معيار 
 فصاحات  األطرا  ذات العزرةا  02  الدولي المحاسبه معيار 
 والمنفصلةلموحدة البيانات  المالية ا 07  الدولي المحاسبه معيار  
 االستثمارات في المنرآت ال ميلةالمحاسبة من   08  الدولي المحاسبه معيار 
 في المراريع المرتركة الحص  00  الدولي المحاسبه معيار 
 العدرض: األدوات المالية  00  الدولي المحاسبه معيار 
 حصة السهم من األرباح 00  الدولي المحاسبه معيار 
 الدتقارير المالية المرحلية 02  دوليال المحاسبه معيار 
 االصو انصفاض ريمة  02  الدولي المحاسبه معيار  
 واالصو  المحتملةااللت امات  ،المصصصات 07  الدولي المحاسبه معيار 
 ةير الملموسة االصو  08  الدولي المحاسبه معيار 
 االمدترا  والقيا : الدمدالديدةاألدوات  09  الدولي المحاسبه معيار 
   ستثمارية اال العقارات 22معيار المحاسبة الدولي 
  المدفومات مل  أسا  السهم: 0الدولي ررم البيانات المالية معيار 
  إندماج االمما :  0الدولي ررم البيانات المالية معيار  
  ولة المحتفظ بها للبيع والعملياتاألصو  ةير المتدا: 5الدولي ررم البيانات المالية معيار 
 الفصاح: األدوات المالية :  7الدولي ررم البيانات المالية  معيار 
  القطامات الترغيلية:  8الدولي ررم البيانات المالية معيار 
  التصني  والقيا  : االدوات المالية :  9الدولي ررم البيانات المالية معيار 



 

 

 

 
 . السامات المعتمدة التي استغررتها والمواهيع التي تناولتهايحص  المرار  في نهاية الدورة مل  رهادة تفيد حهور  إياها تبين مدد 

 
وسيتم إرفا  باب التسجي  بعد استكما  العدد المطلوب وتكون األولوية في حهور الدورة بمومدها المعلن لمن بادروا بالتسجي  وسداد 

 .الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في أررب ورت ممكن
 

مل  " جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن"للتسجي  بهذ  الدورة مرفقا بها ريكا مصرفيا باسم ترس  رسائم االرترا  
العنوان المبين أمز  أو تحوي  رسوم الدورة مل  حساب المجمع لدى بن  األردن فرع الحسين حساب ررم 

رعارنا بذل ( 2200202022220222/205)  .بالدينار األردني وا 
 

 
 :فسارات والتسجيل يرجى االتصال علىالستل

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

 
 :بريد إلكتروني

 business.development@ascasociety.org 
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
 

 
 سبين القانونيينجمعية المجمع العربي للمحا

 
 محمد إسماعيل

 مسؤول التدريب 
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