


خلفية الورشة
إن تسارع التطورات يف عالم املال واألعمال، فضالً عن التغريات التكنولوجية ، االقتصادية ، السياسية واالجتماعية التي يشهدها 
العالم أدت إىل بروز الحاجة لوجود مرجعية محاسبية ومالية تمثلت يف مجموعة من املعايري املحاسبية ومعايري اإلبالغ املايل الدولية  
التي تتسم بالقبول العام عىل مستوى العالم وذلك إلعداد التقارير والقوائم املالية وعرضها بما يعكس تلك التغريات املتسارعة، 

ويحقق الشفافية  التي تلبي حاجات مستخدمي هذه التقارير ويعطي صورة واقعية للوضع املايل للمؤسسة ونتائج أعمالها. 
ولكي تتمكن املؤسسات عىل أنواعها من إعداد القوائم املالية وفقاً لألصول املحاسبية املتعارف عليها والتي تالقي قبوالً عاماً، ال 
بد لها من اإللتزام باملعايري املحاسبية الدولية IAS التي وضعها املجلس العاملي للمعايري املحاسبية IASB والتي قام بتطويرها 
لتقارير  الدولية  التجارية واملالية وغريها فأصدر نسخة منقحة عنها أطلق عليها “املعايري  األعمال  مع تشعب وتعقيد  تماشياً 

 .”IFRS اإلبالغ املايل
غري أن املعايري التي تنظم طريقة إعداد وعرض التقارير املالية أصبحت بحاجة إىل تعديالت جذرية نتيجة ملا أفرزته األزمة املالية العاملية 

من تحديات ، وما كشفته من ثغرات وعيوب يف هذه املعايري بحيث تؤدي إىل املزيد من الشفافية والدقة وقابلة للفهم واملقارنة.
الورشة  العربية هذه  املصارف  إتحاد  يعقد  الحارض،  ليبيا يف وقتنا  العاملة يف  للمصارف  بالنسبة  املوضوع  ألهمية هذا  ونظراً 
يف مدينة بنغازي ليسلط الضوء عىل أخر ما طرأ من تعديالت عىل هذه املعايري وكيفية إستخدامها من قبل املرصفيني الليبيني 

والعرب، وتأثريها عىل القوائم املالية للمصارف. 

أهداف ورشة العمل 
أسس  وكذلك  للمصارف  املالية  القوائم  وتصوير  إعداد  بمتطلبات  املتعلقة  واملهارات  باملعارف  وإكسابهم  املشاركني  تعريف 
االعرتاف والقياس لبنود األصول وااللتزامات املالية وغري املالية يف القوائم املالية للبنوك، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح والعرض. 
كما تهدف هذه الورشة إىل تدريب املشاركني عىل كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديالت عىل املعايري املحاسبية ومعايري اإلفصاح 

املايل الدولية . 

املشاركون املستهدفون:
• رؤساء ومدراء البنوك العربية.

املدراء ومعاونوهم الرئيسيون يف الهيئات االرشافية والرقابية العربية.  •
مدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون .  •
مدراء املحاسبة ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء نظم املعلوماتية ومعاونوهم الرئيسيون .  •
مدراء التدقيق الداخيل ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء الرقابة املالية ومعاونوهم الرئيسيون  •
مدراء اإلئتمان ومدراء معالجة الديون ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء ادارات التمويل واالستثمار ومعاونوهم الرئيسيون  •

النتائج املتوقعة من حضور الورشة
يف نهاية الورشة سوف يصبح املشارك عىل معرفة تامة بنشأة ومراحل تطور املعايري املحاسبية الدولية والفرضيات األساسية 
والخصائص النوعية للقوائم املالية التي تساعد مستخدمي تلك القوائم يف اتخاذ القرارات املختلفة، وكذلك التعرف عىل متطلبات 
املعايري الدولية لتقارير اإلبالغ املايل وأسس القياس واالعرتاف باألصول وااللتزامات املالية وغري املالية واثر ذلك عىل  قواعد إعداد 

وتصوير القوائم للمصارف.  



ابرز موضوعات الورشة:
الدولية  واملعايري  الدولية  املحاسبية  املعايري  عن  مقدمة   •

للتقارير املالية وتطورها )املفاهيم والتطبيقات(.

االطار العام العداد القوائم املالية.  •

عرض القوائم املالية.  •

بقائمة  الخاصة  والتطبيقات  األساسية  الجوانب  مناقشة   •

التدفق النقدي.

التقديرات املحاسبية وتغيري السياسات املحاسبية واالخطاء  •

وتطبيق   )Restatement( املالية  القوائم  عرض  إعادة   •

املعايري الدولية لتقارير اإلبالغ املايل ألول مرة.

أسس عرض األصول الثابتة يف القوائم املالية.  •

االصول غري امللموسة ومعالجة الشهرة عند االستحواذ.  •

املحاسبة عن االستثمارات العقارية واسس التصنيف.  •

املحاسبة عن االستثمارات يف الرشكات التابعة والزميلة.  •

املحاسبة عن الرتتيبات املشرتكة.  •

املحاسبة عن التدني يف قيمة االصول غري املالية.  •

اإليجار  بعقود  املتعلقة  والرشوط  املفاهيم  التعريفات،   •

وتصنيف عقود التاجري التموييل واملحاسبة عنها.

االدوات املالية “االفصاح والعرض”  •

املعايري  يف  واملستجدات  والقياس”  “االعرتاف  املالية  االدوات   •

الدولية للتقارير املالية.

املحاسبة عن التدني يف قيمة االصول املالية.  •

املحاسبة عن عقود املشتقات بانواعها املختلفة  •

قياس القيمة العادلة  •

االدوات املالية – االفصاح  •

املخصصات واالصول وااللتزامات املحتملة  •

للتقارير  الدولية  املعايري  يف  واملستجدات  بااليراد  االعرتاف   •

املالية بما يف ذلك عقود االنشاءات.

املحاسبة عن فروق التغري يف اسعار رصف العمالت االجنبية  •

األحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل ومتطلبات االفصاح   •

بالقوائم املالية

االفصاح  ومتطلبات  العالقة  ذات  االطراف  مع  املعامالت   •

بالقوائم املالية.

متطلبات اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة بالقوائم املالية   •

وأهميتها

حاالت عملية.  •

احملاضــر:   االستاذ هشام مجال االفندي .

الرشيك التنفيذي /مؤسسة  McMillan Woods - Egypt•  محاسبون قانونيون ومستشارون - مرص
رئيس قطاع البنوك واملؤسسات املالية ملؤسسة KPMG•  حازم حسن سابقا - مرص

الرشيك الرئييس لقطاع املراجعة بمؤسسة KPMG•  حازم حسن سابقا - مرص
زميل جمعية املحاسبني واملراجعني املرصية منذ عام 1990•  .

عضو مجمع املحاسبني القانونيني بالواليات املتحدة ) AICPA ( منذ عام   1994• 

اخلربات العملية
• عمل بمراجعة القوائم املالية للعديد من املؤسسات يف االنشطة املختلفة ومنها البنوك واملؤسسات املالية ومنشآت االستثمار والرشكات  

القابضة حيث التحق بمؤسسة KPMG حازم حسن عام 1981 منها 20 عاما متخصصا يف مراجعة البنوك واملؤسسات املالية.  
• عضو اللجنة املشكلة من البنك املركزي املرصي لوضع معايري املحاسبة للبنوك املرصية بما يتسق مع معايري املحاسبة الدولية.

• عضو اللجنة املشكلة من البنك املركزي املرصي لوضع اسس تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين املخصصات يف ضوء متطلبات  
لجنة بازل للرقابة املرصفية.  

• عضو اللجنة املشكلة من الهيئة العامة للرقابة املالية لوضع معايري املحاسبة لرشكات التامني وإعادة التامني املرصية بما يتسق مع  
معايري املحاسبة الدولية.  

• عضو اللجنة املشكلة من الهيئة العامة للرقابة املالية لوضع املعايري املرصية للتقييم العقاري بما يتسق مع معايري الدولية للتقييم.
• القيام بإعداد املعايري املحاسبية للبنوك التجارية واإلسالمية بالجمهورية اليمنية بما يتسق مع معايري املحاسبة الدولية



املنهج التدرييب
.Power Point �شرائح  با�شتخدام  نظري  �شرح   ، التدريبية  املحا�شرات 

الربنامج  وقت  من   60% متثل  التي  العملية  احلاالت 
املتبادلة  النقا�شات   .  Brain Storming الذهني  الع�شف  اأ�شلوب  با�شتخدام  امل�شاركني  مع  ومناق�شتها  اأمثلة  تقدمي 

. خمتلفة  جتارب  على  والتعرف  البناءة 

رسـم اإلشـتـراك
االأع�شاء . $   للم�شارف   1000

االأع�شاء . غري  $  للم�شارف   1250
اليومي. والغداء  واالإ�شرتاحات  وال�شيافة  العمل  واأوراق  التدريبية  احلقيبة  وا�شتالم  الور�شة  ح�شور  اال�شرتاك  ر�شم  ي�شمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 
  . تدريبية  �شاعة   25 باإجمايل   ، يومية  تدريبية  �شاعات   5 بواقع   ، اأيام   5  : الربنامج  مدة 

�شباحًا   9:00-8:00 ال�شاعة  من  الور�شة  اأعمال  من  االأول  اليوم  يف  الت�شجيل  يبداأ   : الت�شجيل 
. الظهر  بعد  الثانية  ال�شاعة  ولغاية  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  من   : يوميًا  يبداأ  الزمني   الربنامج 

. العربية  اللغة   : الور�شة  لغة   

طـريـقـة الـدفـع
By transfer to Union of Arab Banks account at :  
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Account No: 02 0240048928900
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إحتاد املصارف العربية
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