


مـقـدمـة:

من  باعتبارها  المالية  االدوات  استخدام  في  مضطرداً  وازياداً  هاما  تطورا  االخيرة  العقود  في  المالية  االسواق  شهدت 

الوسائل الهامة في تطوير االستثمار واسواق المال. وقد ترتب على هذا التطور السريع اصدار معيارالمحاسبة الدولي 

)32( - االدوات المالية العرض واالفصاح، ثم اصدار معيار المحاسبة الدولي )39( - االدوات المالية االعتراف والقياس، 

والتي تتعامل مع اسس االعتراف والقياس ومتطلبات االفصاح عن مثل هذه االدوات في القوائم المالية وخاصة البنوك 

والمؤسسات المالية التي تمثل مثل هذه االدوات جزءا هاما من اصولها والتزاماتها المالية. 

ونتيجًة لألزمة الماليّة العالميّة وما أفرزته من تداعيات طلبت مجموعة دول G20 النّاظرة باإلصالحات المطلوبة على 

من  واالنتقال  المخصصات  لقياس  مختلفة  منهجيّة  الدولية وضع  المحاسبية  المعايير  واضعي  من  المستويات  كل 

الخسائر المحققة الى الخسائر المتوقعة، وقد تمثّلت هذه اإلصالحات بالمعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9، موضوع 

ورشتنا هذه، وجاء هذا المعيار ليعكس تطورا هاما في المحاسبة عن تلك االدوات من خالل اسس التبويب والعرض 

والقياس واالساليب المختلفة في قياس خسائر االضمحالل أو التدني في قيمة االدوات المالية من خالل التحول من 

مفهوم الخسائر المحققة الى مفهوم الخسائر المتوقعة.

الهدف من البرنامج:

	 تعريف المشاركين وإكسابهم بالمعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات المحاسبة عن االدوات المالية في مفهومها 

وتبويبها وقياسها باالضافة الي قياس خسائر االضمحالل أو التدني في قيمة األصول واألدوات المالية في مفهومها 

الجديد خاصة ان المعيار المذكور اصبح واجب التطبيق اعتبارا من الفترات المالية التي تبدأ في او بعد عام 2018

واألساسية  الرئيسية  العناصر  واستيعاب  المؤونات  تكوين  في  الجديدة  الممارسات  فهم  المشاركين من  	 تمكين 

لمنهجية احتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة استناداً إلى المعيار رقم 9.

الـمـحـاضـران:
األستاذ هشام األفندي

الشريك التنفيذي لمؤسسة  Mc Millan Woods – Egypt	   )محاسبون قانونيون ومستشارون(
	 زميل مجمع المحاسبين القانونيين بالواليات المتحدة

	 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
	 عضو لجنة وضع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس بالبنك المركزي المصري

	 عضو لجنة وضع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التامين بالهيئة المصرية العامة للرقابة المالية.
	 محاضر معتمد لدي اتحاد المصارف العربية

محاضر معتمد لدي االكاديمية العربية للعلوم المصرفية	 

روجيه أبي احلسن
	 محلل مالي رئيسي -  دائرة اإلدارة المالية

	 مجموعة االعتماد اللبناني، لبنان.
	 مدرب ومحاضر معتمد لدى العديد من مؤسسات التدريب العربية واألجنبية.

	 شارك وحاضر في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات في لبنان والعالم .
	 حائز على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة األعمال، باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية الدولية  

الصادرة عن أعرق المراجع.

خبرة مصرفية ومالية تمتد على مدى ثالث عشر عاما تتركز في وظائف اإلدارة المالية.	 



إلى من يوجه البرنامج
الى  باإلضافة  المعلومات  األموال ونظم  وإدارة  المالية واالستثمار  باإلدارة  المخاطر  إدارة  العاملين في  السادة  إلى 

العاملين بقطاع التفتيش والمراجعة الداخلية بالبنوك 

اللغة المستخدمة: 
	 اللغة العربية.

حماور الربنامج واجلدول الزمين:

اليوم االول
	 حيثيات وأثار األزمة المالية العالمية

	 األسباب المؤدية إلى مقاربة المعايير الدولية
	 مقدمة عن المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة 

بالمحاسبة عن االدوات المالية
نطاق وأهداف المعيار الدولي للتقارير المالية 9	 

والمعيار  السابقة  المحاسبية  المعايير  بين  	 مقاربة 
الدولي للتقارير المالية 9

	 مفهوم المخاطر المالية ومخاطر التشغيل
	 تعريف االصول وااللتزامات المالية والمخاطر المتعلقة 

بها
	 متطلبات العرض واالفصاح عن االدوات المالية وادارة 

المخاطر المالية
وااللتزامات  االصول  لتصنيف  االعمال  نموذج  	 بناء 

المالية
للمعيار  طبقاً  المالية  واإللتزامات  األصول  	 تبويب 

الدولي للتقارير المالية 9

اليوم الثاني
لالصول  الالحق  والقياس  االولي  القياس  	 متطلبات 

وااللتزامات المالية
	 آليات اعادة تبويب االصول وااللتزامات المتتالية
	 تحديات احتساب القيمة العادلة لألدوات المالية

	 مفهوم التكلفة المستهلكة
)  	Low Credit Risk(   مفهوم المخاطر المنخفضة

)  	Default Definition(تعريف التعثّر
وغير  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  العام  	 المفهوم 

المتوقعة
	 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

	 حاالت عملية وتمارين تطبيقية

اليوم الثالث
اإلئتمان  محافظ  بين  المالية  األدوات  إنتقال  	 آليات 

الرئيسية ما بعد التصنيف األولي

المراحل  ضمن  الرئيسية  االئتمان  محافظ  	 تصنيف 
)Staging( المحددة في المعيار

	 اإلنتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف المحدد 
 Stage(  9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في 

 )Migration

الخسارة  الحتساب  ستعتمد  التي  	 المنهجيات 
االئتمانية المقدرة

على  أو  شهر    	12 خالل  المتوقعة  اإلئتمان  خسائر 
مدار حياة األصل

	 معايير تجميع القروض وادوات الدين المشابهة

اإلفرادي  المستويين  على  التدني  	 إختبارات 
واإلجمالي

حاالت عملية وتمارين تطبيقية	 

اليوم الرابع
المنوي  االقتصادية  وغير  االقتصادية  	 المؤشرات 
المستقبلية  التوقعات  لتقييم  عليها  االعتماد 

 )External Factors(

	 متطلبات محاسبة التحوط عن المخاطر المالية

	 التناغم ما بين المعايير المحاسبية الجديدة، متطلبات 
بازل والتخطيط الرأسمالي

	 ماذا بعد اإللتزام بالمعيار

وحفظ  بالمعيار  االلتزام  مراقبة  في  اإلدارة  	 دور 
وضبط النماذج المالية المعتمدة

	 دور وحدات التسليف - اإلنذار المبكر

حاالت عملية وتمارين تطبيقية	 

مدة البرنامج :
24	  ساعة تدريبية على مدار أربعة أيام.



رسـم اإلشـتـراك

   $  950
اليومية، الإ�سرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ستالم  الور�سة  اأعمال  ح�سور  الإ�سرتاك:  ر�سم  يت�سمن 

وال�سيافة. العلمية  املادة  توزيع 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية. اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع
مصريف: حتويل 

بغداد فرع   BankMed املتوسط  البحر  بنك  بواسطة 
لدى: حسابه  يف  العربية  املصارف  إحتاد  لصاحل   

Bank Med-Beirut-Lebanon
Raouche Branch

Swift Code : MEDLLBBX
Account No:02 0240048928900

Iban No:LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 
Beneficiary name : Union of Arab Banks

يرجى اإر�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
e-mails:  training@uabonline.org     Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+ 

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  


