


مـقـدمـة:

واالجتماعية  السياسية   ، االقتصادية   ، التكنولوجية  التغيرات  عن  واألعمال، فضالً  المال  عالم  التطورات في  تسارع  إن 
التي يشهدها العالم أدت إلى بروز الحاجة لوجود مرجعية محاسبية ومالية تمثلت في مجموعة من المعايير المحاسبية 
الدولية)IAS( التي تتسم بالقبول العام على مستوى العالم وذلك إلعداد التقارير المالية وعرضها ومحتواها حتى تعكس 

وتستوعب تلك التغيرات وحتى تحقق الشفافية  التي تلبى حاجات مستخدمي هذه التقارير. 

إن التقارير المالية تلخص المركز المالي واألداء التشغيلي، التمويلي، االستثماري ونتائج أعمال المؤسسة، وبالتالي تعطي 
المعلومات الالزمة لمستخدمي هذه التقارير التخاذ قراراتهم المختلفة. وطالما أن مستخدمي التقارير المالية هم من فئات 

مختلفة وخلفيات متنوعة كان البد أن يتم تحرى الدقة، الشفافية، قابلية الفهم والمقارنة والوضوح في تلك التقارير المالية.

غير أن المعايير التي كانت تنظم طريقة إعداد وعرض التقارير المالية أصبحت بحاجة إلى تعديالت جذرية نتيجة لما 
أفرزته األزمة المالية العالمية من تحديات ، وما كشفته من ثغرات وعيوب في هذه المعايير، فجرى إدخال بعض التعديالت 

.)IFRS( عليها وتّم إصدار مجموعة جديدة من المعايير باتت تعرف بالمعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي

وبما أن اتحاد المصارف العربية معنى بوضع أخر ما طرأ من تعديالت على هذه المعايير وكيفية استخدامها من قبل 
المصرفيين العراقيين والعرب ، فقد بادر إلى عقد ورشة العمل هذه في بغداد بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة 

المصارف العراقية الخاصة لتسليط األضواء على هذا الموضوع الهام . 

 
األهــداف:

تعريف المشاركين وإكسابهم بالمعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف 
للبنوك  المالية  بالقوائم  المالية  المالية وغير  لبنود األصول وااللتزامات  االعتراف والقياس  التقييم وكذا أسس  وأسس 
باإلضافة إلي متطلبات اإلفصاح والعرض وتدريبهم علي كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديالت علي المعايير المحاسبية 

ومعايير اإلفصاح المالي الدولية . 

 المشاركون المستهدفون:
	 المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في الهيئات          

اإلشرافية والرقابية 

	 مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون .

	 مدراء المحاسبة ومعاونوهم الرئيسيون.

	 مدراء التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.

النتائج المتوقعة من حضور الورشة

في نهاية الورشة يصبح المشارك علي معرفة تامة بنشأة ومراحل تطور المعايير المحاسبية الدولية والفرضيات األساسية 
والخصائص النوعية للقوائم المالية التي تساعد مستخدمي تلك القوائم في اتخاذ القرارات المختلفة وكذلك التعرف على 
متطلبات المعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي وأسس القياس واالعتراف باألصول وااللتزامات المالية وغير المالية واثر 

ذلك على قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف.  

	 مدراء الرقابة المالية ومعاونوهم الرئيسيون

	 مدراء اإلئتمان ومدراء معالجة الديون ومعاونوهم الرئيسيون.

	 مدراء ادارات التمويل واالستثمار ومعاونوهم الرئيسيون

	 مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون. 



حماور الربنامج واجلدول الزمين:

اليوم االول:
مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية )IAS( والمعايير   	
والمفاهيم  )IFRS(وتطورها  المالية  للتقارير  الدولية 

والتطبيقات.

 )IAS 1(.اإلطار العام إلعداد و عرض القوائم المالية  	

مناقشة الجوانباألساسية والتطبيقات بقائمةالتدفقات   	
 )IAS 7(.النقدية

التقديرات المحاسبية و تغيير السياسات المحاسبية   	
.)IAS 8( و معالجة األخطاء

إعادة عرض القوائم المالية )Restatement( والتطبيق   	
.)IFRS 1( األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

اليوم الثاني :
األصول الثابتة ) اآلالت و المعدات ( في القوائم المالية   	

. )IAS 16(
عند  الشهرة  ومعالجة  الملموسة  غير  األصول   	

.)IAS 38(االستحواذ
المحاسبة عن االستثمارات العقارية و أسس التصنيف   	

.)IAS 40(
التابعة  الشركات  في  االستثمارات  عن  المحاسبة   	

. )IAS 28( والزميلة
. )IFRS 11( المحاسبة عن الترتيبات المشتركة  	

 )IAS 36( المحاسبة عن التدني قيمة األصول غير المالية  	
بعقود  المتعلقة  الشروط  و  المفاهيم  و  التعريفات   	
اإليجار و تصنيف عقود التأجير التمويلي والمحاسبة 

.)IFRS 16( )IAS 17( عنها

اليوم الثالث:
IAS 32(( العرض  و  اإلفصاح    - المالية  األدوات   	

.))IFRS 7

 IFRS 9(( القياس  و  -االعتراف  المالية   األدوات   	
 . ))IAS 39

 IFRS 9((المحاسبة عن تدهور قيمة األصول المالية  	
.))IAS 39

اليوم الرابع:
المحاسبة عن عقود المشتقات بأنواعها المختلفة    	

.)IAS 39(

 )IFRS 13(. قياس القيمة العادلة  	

)IAS 37( المخصصات و األصول و االلتزامات المحتملة  	

االعتراف باإليراد و المستجدات في المعايير الدولية   	
 IFRS( للتقارير المالية بما في ذلك عقود االنشاءات

.)15( )IAS 18

المحاسبة عن فروق التغير في اسعار صرف العمالت   	
.)IAS 21(األجنبية

المالي  المركز  قائمة  لتاريخ  الالحقة  األحداث   	
.)IAS 10(ومتطلبات اإلفصاح بالقوائم المالية

متطلبات اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة بالقوائم   	
)IAS 24(. المالية و أهميتها

المحاضــر:االستاذ / أحمد نبيل 
	 نائب رئيس القطاع المالي ورئيس المحاسبة في بنك 

قطر الوطني األهلي مصر.

	 خبرة مصرفية في مجال المحاسبة والتمويل علي مدار 
24 عام خاصة في اعداد وتطبيق المعايير المحاسبية 

الدولية وتعليمات البنك المركزي المصري.

المركزي  بالبنك  المحاسبية  المعايير  لجنة  	 عضو 
المصري.

اسكتلندا،  في  القانونيين  المصرفيين  معهد  	 عضو 
إدنبرة، المملكة المتحدة.

اتحاد  العربية،  المصارف  اتحاد  من  بكل  	 محاضر 
للبنك  التابع  المصري  المصرفي  المعهد  مصر،  بنوك 

المركزي المصري.

إلعداد  الدولي  المعيار  تطبيق  	 مدير مشارك مشروع  
األهلي  الوطني  قطر  بنك  في   9 رقم  المالية  التقارير 

مصر.

التخطيط   - األعمال  إدارة  في  دكتوراه  	 دارس 
جامعة   - األعمال  إلدارة  إدنبره  كلية   - االستراتيجي 

هيريوت وات، ادنبره، المملكة المتحدة.

االستراتيجي  التخطيط  في  العلوم  	 ماجستير 
)2012( - كلية إدنبره إلدارة األعمال - جامعة 

هيريوت وات، ادنبره، المملكة المتحدة.

إدنبره  كلية   )  	2008( األعمال  إدارة  ماجستير 
ادنبره،  وات،  هيريوت  جامعة   - األعمال  إلدارة 

المملكة المتحدة.

معهد   )  	2004( المالية  الخدمات  في  دبلوم 
المصرفيين القانونيين في اسكتلندا، إدنبرة، المملكة 

المتحدة.

 - الشرف”  مرتبة  “مع  محاسبة  	 بكالوريوس 
)1994( كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر.



رسـم اإلشـتـراك

�أمريكي    900 دوالر 
�ليومية، �الإ�سرت�حات  �لعمل،  �أور�ق  و��ستالم  �لور�سة  �أعمال  ح�سور  �الإ�سرت�ك:  ر�سم  يت�سمن 

و�ل�سيافة. �لعلمية  �ملادة  توزيع 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  �الأول  �ليوم  يف  �لت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 �ل�ساعة  من  �لزمني:  �لربنامج 

�لعربية. �للغة  �لور�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 �إر�سال �أ�سماء �ل�سادة �مل�ساركني �إىل �لعناوين �ملبينة �أدناه: 
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+  


