


مـقـدمـة:

تحدياً  يشكل  الذي  االمر  العاملي  االقتصاد  يشهدها  التي  واملالية  االقتصادية  باالحدات  تتأثر  ولهذا   ، االعمال  لغة  املحاسبة  ان 

لهذه املهنة يف االستمرار بعرض بيانات وقوائم مالية مالئمة ملستخدميها  وتتصف بالشفافية والعدالة لتساعد يف اتخاذ قرارات 

عقالنية. وما يزيد من أهمية وخطورة أساليب العرض هذه ما يشهده عالم األعمال من تطور وتشعب، وعىل الخصوص عالم 

املرصفية. الصناعة 

واالبالغ  املحاسبة  معايري  وباستمرار إلصدار وتطوير  السعي   )IRSB( الدولية  املحاسبة  معايري  يتطلب من مجلس  االمر  هذا 

لخدمة  تتضمنه  ان  يجب  وما  بها  املرفقة  وااليضاحات  املالية  البيانات  وعرض  اعداد  عىل  تركز  التي   )IFRS( الدولية  املايل 

. مستخدميها

من هذا املنطلق ينظم إتحاد املصارف العربية هذه الورشة بتمكني املشاركني من اإلطالع عىل آخر املستجدات والتعديالت التي 

الدولية  املحاسبة  مالية تستويف متطلبات معايري  قوائم  اعداد  والتدريب عىل  املالية،  القوائم  إعداد وعرض  أساليب  أدخلت عىل 

  .IFRS IAS ومعايري االبالغ املايل الدولية 

االهداف :

تقديم ملحة للمشاركني عن معايري املحاسبة واالبالغ املايل الدولية )IFRS( وأحدث التعديالت التي طرأت عليها.  •

تعريف املشاركني باملفاهيم واألسس التي يستند لها يف إعداد القوائم املالية.  •

تعريف املشاركني بشكل ومحتوى القوائم املالية الواجب إصدارها واإلفصاحات املطلوبة وفقاً ملعايري املحاسبة واالبالغ     •

املايل الدولية.  

تعريف املشاركني بأسس اعداد القوائم املالية للقطاعات املختلفة.  •

اكساب املشاركني مهارات اعداد القوائم املالية السنوية واملوحدة واملرحلية وفق متطلبات معايري املحاسبة الدولية.  •

املشاركون املستهدفون :

• العاملون يف األقسام والدوائر املالية واملحاسبية يف املصارف واملؤسسات املالية.

• العاملون يف دوائر وأقسام التدقيق والرقابة الداخلية يف املصارف واملؤسسات املالية.

• املحللون املاليون يف املصارف واملؤسسات املالية.

منهجية التدريب:

 •pre-post Assessment تقييم قبيل وبعدي للمشاركني

.  •Power Point عرض تقديمي باستخدام الرشائح

 •.Brain Storming تقديم أمثلة وحاالت عملية ومناقشتها مع املشاركني باستخدام اسلوب العصف الذهني



حمتويات الربنامج:

اليوم االول:
االفتتاح.  •

القبيل. االختبار   •
يف  يف  وأهميتها  ونشأتها  الدولية  املحاسبة  معايري  يف  مقدمة   •

االقتصادية. العملية 
النوعية  والخصائص  وفوائدها  املالية  القوائم  أهداف   •

للمعلومات املالية واملستخدمني لها.
اعداد القوائم املالية وفق متطلبات معيار املحاسبة الدويل   •

   Presentation of عرض البيانات املالية )IAS1(  
:Financial Statements  

» Financial Position Statement قائمة املركز املايل
  » Comprehensive Income قائمة الدخل الشامل

 Statement   
  » Changes in Owners قائمة التغيريات يف حقوق امللكية

 Equity   
اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق متطلبات معيار املحاسبة    •

  Statement of  قائمة التدفقات النقدية )IAS7(الدويل  
Cash Flow  

اليوم الثاني:
اعداد القوائم املالية املرحلية وفق متطلبات معيار املحاسبة    •

  Interim التقارير املالية املرحلية )IAS 34(الدويل  
Financial Reporting  

معالجة حاالت اندماج االعمال وفق متطلبات معيار اإلبالغ املايل    •
 Business Combinations اندماج االعمال)IFRS3(الدويل  
اعداد القوائم املالية املوحدة وفق متطلبات معيار املحاسبة   •

IFRS )10( Consolidated Financial Statements  الدويل 

معالجة االستثمارات يف الرشكات الزميلة وفق متطلبات معيار    •
املحاسبة الدويل )IAS 28(االستثمارات يف الرشكات الزميلة     

 Investment in Associates  
   Joint معالجة االستثمارات يف الرتتيبات املشرتكة  •

IFRS 11 وفق معيار االبالغ املايل Arrangements  

اليوم الثالث:
املحاسبة  معيار  متطلبات  وفق  املالية  االستثمارات  معالجة   •
 Financial  األدوات املالية : االعرتاف والقياس )IAS 39(الدويل
Instruments : Recognition and Measurement و معيار 
 Financial والقياس   التصنيف   )IFRS )9 الدويل  املايل  اإلبالغ 

Instruments : Classification and Measurement
اظهار االيضاحات يف القوائم املالية وفق متطلبات معيار االبالغ   •
 Financial املايل الدويل IFRS )7( األدوات املالية : االفصاحات 

Instruments : Disclosures
  Fair Value Measurement العادلة  القيمة  قياس  تقنيات   •

 )IFRS )13 وفق  معيار االبالغ املايل
األخرى   املؤسسات  يف  الحقوق  عن  االفصاحات  اظهار   •
Disclosure of Interests in Other Entities   معيار االبالغ 

 )IFRS )12  املايل
 The األجنبية  العمالت  أسعار رصف  التغريات يف  آثار  معالجة   •
وفق   Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

 )IAS )21 معيار املحاسبة الدويل
مناقشة عامة.  •

الالحق. التقييم   •
اختتام الربنامج.  •

   الـمـحـاضـر:

القصاص حممد  خليل  الدكتور 
•	2006 – االردن عام  العليا  العربية للدراسات  حيمل درجة الدكتوراه يف احملاسبة من جامعة عمان 

. •	IIA الداخليني  للمدققني  االمريكي  املعهد  عضو 

. •	BEA االردنيني  املصرفيني  عضو مجعية اخلرباء 
العديد من   لدى  املختلفة  واملصرفية  املالية  املواضيع  يف  ماليا ومدربا متفرغا  	•يعمل مستشارا 

واالقليمية.  والعربية  االردنية  املؤسسات   
الشرق االوسط  US Aid	• يف منطقة  الوكالة االمريكية لالمناء  يعمل خبريا ماليًا يف مشاريع 

افريقيا. ومشال 
الكربى يف االردن. التدقيق  التدقيق يف احدى شركات  	•يعمل مستشارًا وحمكما غري متفرغ يف قضايا 

واالقليمية. العربية  واملؤسسات  الشركات  لعدد من  االقتصادية  املالية ودراسات اجلدوى  االستشارات  العديد من  	•قدم 
. 23	• عامًا كان آخرها رئيسًا لقسم تفتيش الصرافني  البنك املركزي االردني على مدار  تقلد عدة وظائف يف 

	•عمل حماضرا غري متفرغ لدى عدد من اجلامعات واملعاهد االردنية.
 : العربية  	•نشر ثالث كتب بدعم من احتاد املصارف 

. » 2010 البنوك-  – تطبيقات عملية يف  التقديرية  املوازنات  املالي واعداد  التحليل  االجتاهات احلديثة يف 
. » 2013 – من اساسيات احملاسبة وحتى اعداد دراسات اجلدوى االقتصادية-  املاليني  املالية لغري 

» 2014  - الداخلي  التدقيق  واسرتاتيجيات  املؤسسية  احلاكمية 
املالية  يف  عدد من اجملالت املهنية املتخصصة. نشر العديد من االحباث واملقاالت  » 



DATE

LIEU  

29 – 31 Aout 2016

Tunis - Tunisie 

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Ville :                                                                                  Code postal :

Téléphone :                                                                       Télécopieur :

Nom :                                                                                 Prénom :

Titre :                                                                      

position :

Courriel :                                                                            Courriel :

Prenom-Nom :

Fonction : 

TEL : 

FAX: 

EMAIL : 

FICHE D’INSCRIPTION

En cas d’annulation
Les frais de participation seront remboursés en intégralité, si l’annulation se fait 15 jours avant la date de l’événement, 50% des frais de 
participation seront remboursés, si l’annulation se fait une semaine avant la date de l’événement, Les frais ne seront pas remboursés, si 
l’annulation se fait dans les 48 heures précédant l’événement ou dans le cas où la personne ne se présente pas à l’évènement.

Frais de participation 

Formulaire de Participation

Responsable Suivi d’inscription 

Mode de Paiement

Pour inscription
Mlle Dina Kaddouh :
Directrice du Bureau Régional de l’Union des Banques Arabe pour l’Afrique du Nord – Tunis 
Téléphone :  +216 71 908083
Télécopieur : +216 71 951419
Courriel : dina@uabonline.org

Les frais de participation pour l’atelier s’élèvent : TND 900 par personne (pour les membres de l’UBA) 
                                                                                      TND 1100 par personne (pour les non-membres de l’UBA) 

Tarif Spécial  pour les Banques Maghrébines (Tunisie, Maroc, Algérie et Mauritanie) 
Les frais de participation couvrent l’atelier, déjeuner, pause café et tout le matériel requis. Le nombre de 
places est limité. 

STB BANK 
No.Compte : 10 404 100074938978810 

Chèque bancaire À L’ordre de l’Union des Banques Arabes Ou par virement bancaire en (TND): 

 اعداد وعرض القوائم املالية
وفق متطلبات املعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املالي الدولية

IAS & IFRS


