
 

 

 

 بعنوانمتخصصة دورة تدريبية  :الموضوع 
 (IAS)األدوات المالية وقياس القيمة العادلة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 

 (IFRS)والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

الكوادر في بناء قدرات وتأهيل  (األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 
( IAS) األدوات المالية وقياس القيمة العادلة وفقًا لمعاير المحاسبة الدولية"بعنوان  متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 

ولغاية  42/3/4263)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 61)وبمعدل , "(IFRS)والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
كلية طالل في مبنى وذلك  ( األربعاء –األحد ) منمن الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 42/3/4263

 مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة حيث س شارع مكة, الكائن في عّمان ابو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال
 .الدورةالتي استغرقتها  عاتتبين عدد السا

 

 األهداف 
األساسية الخاصة باالعتراف والقياس لألدوات المالية واإلفصاح عنها في البيانات  والمتطلباتتزويد المشاركين بالمبادئ والمعارف  

. السماح بالتطبيق المبكرمع  3102المالية لكافة المؤسسات وتعريفهم بكيفية تطبيق المعيار الجديد والساري المفعول من بداية عام 
 .وبيان تأثيره على البيانات المالية للمنشآت

 

 الفئة المستهدفة
 .المدراء الماليون والمحاسبون ومدققو الحسابات الداخليون والخارجيون والمهتمون في الجهات الرقابية المالية والمحللون الماليون

 

 اإلطار العام
 راض السمات األساسية للمحاسبة عنهاتعريف األدوات المالية وأنواعها واستع. 
 األنواع الرئيسية للمشتقات وسماتها الرئيسية والمعالجة المحاسبية لها. 
 تعريفها وأنواعها وفقا للمعيار الحالي والمعيار الجديد: األصول وااللتزامات المالية. 

 االنتقال من متطلبات المعيار الحالي إلى متطلبات المعيار الجديد. 
 أسس االعتراف باألدوات المالية واألدوات المالية المشتقة. 

 محاسبة االستثمار في األسهم والسندات . 
 المحاسبة في تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسوية. 
 إلغاء االعتراف بأصل مالي ومطلوب مالي. 
 عادلة في القياسالقياس األولي والقياس الالحق للموجودات والمطلوبات المالية واستخدام القيمة ال. 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية. 
  ًأدوات التحوط وأنواعها وكيفية معالجتها محاسبيا. 
 اإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية. 

 ملخص للتغييرات التي طرأت على عمليات التصنيف واالعتراف واإلفصاح عن البيانات المالية . 



 

 

 
 رسوم االشتراك

 .دينار( 452)هي  
 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 62) خصم
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 62)خصم 

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

بالدينار األردني ( 2263262422224222/265)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةحساب  رسوم علىالأو تحويل 
شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة, راجين أن يصلنا  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  , علمًا بانوا 

 .وقت ممكن في أقرببالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 
 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على

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

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 

 
 

 
 

 محمد إسماعيل
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