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إن تسارع التطورات في عالم المال واألعمال، فضالً عن التغيرات التكنولوجية ، االقتصادية ، السياسية واالجتماعية التي يشهدها العالم أدت 
إلى بروز الحاجة لوجود مرجعية محاسبية ومالية تمثلت في مجموعة من المعايير المحاسبية والمالية الدولية التي تتسم بالقبول العام على مستوى 
العالم وذلك إلعداد التقارير المالية وطريقة عرضها ومحتواها حتى تعكس وتستوعب تلك التغيرات المتسارعة وحتى تحقق الشفافية  التي تلبى 

حاجات مستخدمي هذه التقارير . 

إن التقارير المالية تلخص المركز المالي واألداء التشغيلي ، التمويلي ، االستثماري ونتائج أعمال المؤسسة ، وبالتالي تعطى 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 .

لم ينطوي عليه هذا الموضوع من أهمية بالنسبة للمصارف العاملة في السودان ، ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الورشة لتسليط  ونظراً 
الضوء على أخر ما طرأ من تعديالت على هذه المعايير وكيفية إعتمادها من قبل المصرفيين السودانيين والعرب كقواعد أساسية إلعداد وعرض 

القوائم المالية .

: لـخـلـفـيـة ا

أهـداف الورشة :
تهدف هذه الورشة الى تعميق معرفة المشاركين بالمعارف 
والمهارات المتعلقة بمتطلبات قواعد إعداد وتصوير القوائم 

المالية للمصارف وأسس التقييم وكذلك أسس االعتراف والقياس 
لبنود األصول وااللتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية 
للبنوك باإلضافة إلي متطلبات اإلفصاح والعرض وتدريبهم علي 

كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديالت على هذه المعايير.
في نهاية هذه الورشة سوف يصبح المشارك على  معرفة تامة 
بنشأة ومراحل تطور معايير التقارير المالية الدولية والفرضيات 

األساسية والخصائص النوعية للقوائم المالية

نائب رئيس القطاع المالي و رئيس المحاسبة في بنك قطر الوطني األهلي في جمهورية مصرالعربية.  •
خبرة مصرفية في مجال المحاسبة و التمويل جاوزت 28 عام خاصة في اعداد و تطبيق المعايير المحاسبية الدولية و تعليمات البنك المركزي    •

المصري في هذا المجال.  
عضو لجنة المعايير المحاسبية بالبنك المركزي المصري.  •

عضو معهد المصرفيين القانونيين في اسكتلندا ، إدنبرة ، المملكة المتحدة.  •
مدير مشارك مشروع  تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في بنك قطر الوطني األهلي مصر.  •

محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية والعديد من المؤسسات المهنية المصرفية .   •

.

المشاركون المستهدفون:
المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في الهيئات اإلشرافية     •

والرقابية.  

مدراء االئتمان ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء المحاسبة ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء الرقابة المالية ومعاونوهم الرئيسيون  •

مدراء معالجة الديون ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مدراء ادارات التمويل واالستثمار ومعاونوهم ا    •
لرئيسيون.  

المحاضر
 االستاذ أحمد نبيل  
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: لـخـلـفـيـة ا المواضيع الرئيسية
اليوم االول:

• مقدمة عن المعايير الدولية للتقارير المالية /معايير المحاسبة الدولية 
وتطورها والمفاهيم و التطبيقات.

• اإلطار العام إلعداد و عرض القوائم المالية.
• مناقشة أساسيات و تطبيقات قائمة التدفقات النقدية.

• التقديرات المحاسبية و تغيير السياسات المحاسبية و معالجة األخطاء.
• إعادة عرض القوائم المالية )Restatement( والتطبيق األولي 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

اليوم الثاني: المعايير الدولية الخاصة بما يلي :
• األصول الثابتة ) اآلالت و المعدات ( في القوائم المالية.

• األصول غير الملموسة و معالجة الشهرة عند االستحواذ.
• المحاسبة عن االستثمارات العقارية و أسس التصنيف.

• المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة و الزميلة.
• المحاسبة عن الترتيبات المشتركة.

• المحاسبة عن تدهور قيمة األصول غير المالية.
• التعريفات و المفاهيم و الشروط  و المحاسبة  المتعلقة  بعقود اإليجار 

و تصنيف عقود التأجير التمويلي.

اليوم الثالث:
• األدوات المالية )اإلفصاح و العرض(.
• األدوات المالية )االعتراف و القياس(.

• المستجدات في المعايير الدولية للتقارير المالية.
• المحاسبة عن تدهور قيمة األصول المالية

اليوم الرابع:
• المحاسبة عن عقود المشتقات بأنواعها المختلفة.

• قياس القيمة العادلة.
• األدوات المالية )اإلفصاح(.

• المخصصات و األصول و االلتزامات المحتملة.
• االعتراف باإليراد و المستجدات في المعايير الدولية للتقارير المالية 

بما في ذلك عقود االنشاءات.
• المحاسبة عن فروق التغير في اسعار صرف العمالت األجنبية.

• األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي و متطلبات اإلفصاح 
بالقوائم المالية.

• متطلبات اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة بالقوائم المالية و 
www.uabonline.orgأهميتها.

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

  300$ رسم االشتراك:
يتضمن رسم اإلشتراك حضور أعمال الورشة 

اإلستراحات اليومية، توزيع املادة العلمية  للمشاركني.

التسجيل: في اليوم األول من:0008 – 09:00 صباحًا

البرنامج الزمني: من الساعة 09:00  - 15:00

لغة الورشة: اللغة العربية 

وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD 
at AFirst Abu Dhabi Bank 

Corniche Branch 
Swift code : NBADAEAA

Account no : 1411203132414017
Iban no: AE91 0351411203132414017

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

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

uabkh.office@gmail.com
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