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المصرفية الصناعة  في  الدولية  المالي  اإلبالغ  لمعايير  المحاسبية  المعالجة 
IFRS 7 – 9 – 16 - 17

في 24 يوليو 2014 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة الرابعة واألخيرة من المعيار الجديد لمحاسبة األدوات المالية - المعيار 
الدولي لتقارير اإلبالغ المالي )IFRS 9(. وبذلك يكتمل هذا المشروع الذي انطلق في عام 2008 استجابة لتداعيات األزمة المالية العالمية. 
يتضمن المعيار الجديد توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس الموجودات المالية، بما في ذلك إضمحالل القيمة وتقدير الخسائر المتوقعة على قيم 

األصول على المديين القصير والطويل.

اإلفصاح عن  يتطلب  والذى   ،)IFRS 7( اإلفصاحات   – المالية  األدوات   :7 رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  إلى  باإلضافة  هذا 
المعلومات المتعلقة بأهمية األدوات المالية بالنسبة للمنشأة ، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك األدوات المالية ، من الناحيتين النوعية 

والكمية.

كما وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( المعيار الدولى للتقارير المالية )IFRS 16( بعد مداوالت مشتركة مع مجلس معايير 
 )IASB( المعيار الصادر عن مماثالً. ومع ذلك، هناك اختالفات كبيرة بين  الذي أصدر معياراً   )US FASB( المالية األمريكي المحاسبة 
والمعيار الصادر عن )FASB( حيث ستؤدي هذه االختالفات إلى احتساب معامالت معينة بشكل مختلف بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 .)US GAAP( والمعايير األمريكية )IFRS( المالية

وقد تعرض المعيار الدولي لتقارير اإلبالغ المالي IFRS 17 الخاص بعقود اإليجار لإلنتقاد لعدم تلبيته الحتياجات مستخدمي البيانات المالية، 
ألنه ال يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات الناشئة عنها عقود اإليجار التشغيلية.

ولتالفى تلك اإلنتقادات ، يهدف معيار المحاسبة الدولى الجديد الخاص بعقود التأجير إلى أن تكون القوائم المالية أكثر تعبيراً حيث أن المعيار 
يتطلب من الشركات إثبات عقود التأجير بأنواعها بقائمة الميزانية من خالل اإلعتراف بأصول وإلتزامات جديده لكامل العقد بدالً من اإلقتصار 

على إثبات القيمة اإليجارية المستحقة فقط.

: لـخـلـفـيـة ا

أهـداف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى تقديم نظرة عامة وتفصيلية مدعومة بأمثلة عملية 
وحاالت حول المعالجة المحاسبية لألدوات المالية بما يتماشى مع 
المالية )IFRS 9( واإلفصاحات  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار 
المالية  للتقارير  الدولى  المعيار  متطلبات  خالل  من  بها  المتعلقة 
تأثير  التأجير ومدى  أمثلة عن عقود  الى  باإلضافة   ،)IFRS 7(
عقود اإليجار بأنواعها على القوائم المالية للمؤجر والمستأجر وفقاً 

للمعيار الدولي رقم 16 والمعيار الدولي رقم 17.

اللغة المستخدمة:
المادة العلمية: اللغة اإلنجليزية

لغة الشرح: اللغة العربية واللغة اإلنجليزية

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون

العاملون في إدارات : " الرقابة المالية، المراجعة الداخلية،	 

 إدارة المخاطر، ...(.

المحللون الماليون.	 

مدققوا حسابات البنوك / المؤسسات المالية.	 

استراتيجية التقييم، متطلبات الحضور والمشاركة
كاملة  إستفادة  لضمان  الحضور  قبل  للمعيار  قرائة سريعة  يفضل 

ومشاركة فعالة.
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: لـخـلـفـيـة ا  الـمـواضـيـع الرئـيـسـيـة:
اليوم األول :

 	)IFRS 9 األدوات المالية : ) المعيار الدولي
- النطاق والتعريفات.   

- التبويب.  
- القياس.  

اليوم الثاني:

 المعيار الدولي IFRS 9 ) تابع(:	 
- اإلضمحالل "الخسائر اإلئتمانية المتوقعة".  

 	.)IFRS 7( األدوات المالية : اإلفصاحات

اليوم الثالث:

 	.)IFRS16( نظرة عامة على المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 
 نطاق المعيار: التعريفات الواردة به و اإلستثناءات متعلقة بالتطبيق.	 
 	.)IFRS17(المعالجات المحاسبية لعقود التأجير بدفاتر المستأجر 
 المعالجات المحاسبية لعقود التأجير بدفاتر المؤجر.	 
 معامالت البيع وإعادة اإلستئجار.	 
 اإلفصاحات بالقوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار.	 

	 عبد الهادي إبراهيم يعمل حالياً كرئيس قطاع البنوك والمؤسسات 
المالية بمؤسسة KPMG حازم حسن – جمهورية مصر العربية، 

وهي واحدة من أكبر مؤسسات التدقيق والمراجعة في العالم.
المتخصصة  الخبرة  من  عاًما   21 من  بأكثر  الهادي  عبد  يتمتع   	
المالية في كل من مصر  البنوك والمؤسسات  في مراجعة حسابات 
والواليات المتحدة األمريكية، وهذا دور متعدد األوجه يشمل مجموعة 

متنوعة من المسؤوليات ذات التأثير المحلي والدولي.
	 وقد قام بتقديم خدمات مراجعة والخدمات االستشارية بما في ذلك 
توريق  وعمليات  الهيكلة  وإعادة  المالى  الفحص  وعمليات  التدريب 
المؤسسات  مع  يعمل  وهو  المالية.  والمؤسسات  البنوك  من  لعديد 
ومتعدد  الوطني  الصعيدين  على  واسع،  نطاق  على  والعمالء 
الحوكمة  وأطر  المحاسبة  معايير  وتحسين  تحليل  في  الجنسيات، 

والرقابة.
 KPMG يتمتع عبد الهادي بمسار مهنى ووظيفى متميز بمؤسسة 	
حازم حسن العالمية للتدقيق والمحاسبة واإلستشارات، حيث وصل 
قطاع  ورئيس   2014 عام  في   )Partner( شريك  منصب  إلى 

البنوك والمؤسسات المالية في عام 2018.
	 وهو مدرب معتمد لدى العديد من مؤسسات التدريب العربية واتحاد 

المصارف العربية.

المحاضر
أاألستاذ عبد الهادى إبراهيم

400$ رسم االشتراك:

عرض خاص
بإمكان املصارف الراغبة بترشيح 40 مشارك كحد اقصى حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة مقطوع 

خاص وقدره 4000 دوالر أميركي فقط

وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org


