
الرسوم طبيعة 
التدريب االيــــــام التاريخ  الساعات اســــــم الــــــدورة #

الدورات المهنية

700$ وجاهي السبت/ االثنني/ 
األربعاء 2023/6/21 – 2/25 124

يف  القانونية  املحاسبة  مهنة  مزاولة 

JCPA االردن 
1

600$ بث تفاعيل 
مبارش

أحد /ثالثاء / 
خميس 2023/6/25 – 3/5 99

معتمد اداري  محاسب دويل عريب 

IACMA
2

600$ بث تفاعيل 
مبارش

أحد /ثالثاء / 
خميس 2023/7/23 – 5/14 105

معتمد قانوين  عريب  دويل  محاسب 

  IACPA
3

600$ بث تفاعيل 
مبارش

أحد /ثالثاء / 
خميس 2023/7/16 – 5/21 90

إلعداد  الدولية  املحاسبة  معايري  خبري 

IFRS Expert املالية  التقارير 
4

600$ بث تفاعيل 
مبارش

أحد /ثالثاء / 
خميس 2023/7/18 – 6/4 60

القطاع  يف  الدولية  املحاسبة  معايري  خبري 

IPSAS Expert العام 
5

الدورات المتخصصة

فرباير ) شباط(

وجاهي  420$ االحد – الخميس  2023/3/2 – 2/26 20 اساسيات املالية واملحاسبة للمدراء الغري 
ماليني 1

170$ بث تفاعيل 
مبارش السبت – الخميس 2023/3/2 – 2/26 15 اعداد القوائم املالية 2

يعلن عن خطته التدريبية

الرقميـــــة والوجاهيـــــة
للنصــــــــــــــف األول مـــــــــن العـــــــــــام 2023 



مارس )آذار(

160$ بث تفاعيل 
مبارش االحد - األربعاء  2023/3/8-5 12 )Transfer Pricing( األسعار التحويلية 3

وجاهي 500$ السبت - الخميس  2023/3/8-5 24 تحليل مايل متقدم باستخدام اإلكسل 4

يونيو )حزيران(

200$ بث تفاعيل 
مبارش السبت - الخميس 2023/6/15-10 18 مقدمة يف معايري املحاسبة يف القطاع العام 

IPSAS 5

200$ بث تفاعيل 
مبارش السبت - الخميس 2023/6/22-17 18 VAT رضيبة القيمة املضافة لدول الخليج 6

200$ بث تفاعيل 
مبارش السبت - الخميس 2023/6/29-24 18 رضيبة الدخل واملبيعات 7

200$ بث تفاعيل 
مبارش السبت - الخميس 2023/6/29-24 18 التدقيق املبني عىل املخاطر 8

لمزيـد مـن المعلومــــات:

 E-mail: Training@iascasociety.org    |   1225 / 1228:هاتف:)5100900 6 962+( - فرعي

خصم )%10( ألعضاء المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.◄	
خصم )%10( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك.◄	

 GMT تُعقد الدورات من الـساعة 16:30 – 20:30 ومن الساعة 2:30 – 5:30 بتوقيت

مزايـــا التسجيـــل فـــي الــدورات الرقميــــة:

ــة. محاضـــرات تفاعليـــة وسلســ

تسجيــل ودفــع الكترونــي مــرن.

ASCAsociety



الرسوم طبيعة التدريب الساعات اســــــم الــــــدورة #

الدورات المهنية

100$ محارضات مسجلة  105 JCPA االردن  يف  القانونية  املحاسبة  مهنة  مزاولة  1

100$ محارضات مسجلة  99
معتمد اداري  محاسب دويل عريب 

IACMA
2

100$ محارضات مسجلة  111
معتمد قانوين  عريب  دويل  محاسب 

IACPA
3

100$ محارضات مسجلة  90
املالية  التقارير  العداد  الدولية  املحاسبة  معايري  خبري 

IFRS  Expert
4

100$ محارضات مسجلة  63
العام القطاع  يف  الدولية  املحاسبة  معايري  خبري 

IPSAS Expert
5

 الدورات المتخصصة  في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

60$ محارضات مسجلة 12 IAS(1),(7),(8),(10),(34),(37) 1

75$ محارضات مسجلة 15
IAS(16),(36),(38),(40)

IFRS(5),(12)
2

60$ محارضات مسجلة 12
IAS(27),(28),(21)

IFRS(3),(10) 3

يعلن عن خطته التدريبية

للمحاضـــرات المسجلـــة
للنصــــــــــــــف األول مـــــــــن العـــــــــــام 2023 



60$ محارضات مسجلة 12 IFRS(9),(7),IAS(32) 4

30$ محارضات مسجلة 6 IFRS(14),(6),(4)/(17) IAS(41) 5

120$ محارضات مسجلة 24
IFRS(16),(15),(1),(2)

 IAS(2),(19),(20),(23),(26),(29)
6

30$ محارضات مسجلة 6
IFRS(8),(11),(12),(13)

IAS(24),(33)
7

 الدورات المتخصصة في المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة

75$ محارضات مسجلة 15 اساسيات معايري املحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها 1

75$ محارضات مسجلة 15 تحليل مايل متقدم  2

60$ محارضات مسجلة 12 اعداد املوازنات التقديرية و مدخل اىل التخطيط االسرتاتيجي 3

60$ محارضات مسجلة 12
اهم التعديالت عىل املعيار الدويل

 IFRS 19 )األدوات املالية(
4

75$ محارضات مسجلة 15 اساسيات التدقيق الداخيل  5

90$ محارضات مسجلة 18 VAT رضيبة القيمة املضافة لدول الخليج 6

75$ محارضات مسجلة 15 رضيبة الدخل واملبيعات  7

لمزيـد مـن المعلومــــات:

 E-mail: Training@iascasociety.org    |   1225 / 1228:هاتف:)5100900 6 962+( - فرعي


