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 .مساءً  18:11 إلىمساًء  15:11ت البرنامج: من:أوقا

 دينار أردني. 53الرسوم المقررة: 

 ألهدافا

 : 8102ف الدورة الى التعرف على متطلبات المعاٌٌر الدولٌة السارٌة المفعول حدٌثا والتً اصٌحت سارٌة من بداٌة عام تهد
 .  93المالٌة،  والذي ٌحل محل معٌار المحاسبة الدولً رقم  ( : الموجودات3متطلبات معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم ) -

 0/0/8102والساري المفعول اعتبارا من  IFRS 15( "االٌرادات من العقود من العمالء"   01معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم ) -
 ( . 02( ورقم )00والذي ٌحل محل كل من معٌار المحاسبة الدولً رقم )

والذي ٌحل محل  0/0/8103والساري المفعول اعتبارا من  IFRS 16  ( "عقود االٌجار"01ً الدولً رقم )معٌار التقرٌر المال -
 ( .01معٌار المحاسبة الدولً رقم )

 المحتويات

 :  IFRS 9( : الموجودات المالٌة 3اوال ً : معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم )

  3اسباب اصدار معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم . 

 . اهداف ونطاق المعٌار 

 . االعتراف االولً باالصول المالٌة 

 . تصنٌف االصول المالٌة والقٌاس الالحق لها بتارٌخ اعداد القوائم المالٌة 

 . تصنٌف االلتزامات المالٌة والقٌاس الالحق لها بتارٌخ اعداد القوائم المالٌة 

 . االعتراف بارباح او خسائر تقٌٌم االصول المالٌة 

  محاسبة التحوط 

 طرٌقة تقدٌر الخسائر وفقاً للمعٌار IFRS 9 

   المعالجة المحاسبٌة لمحاسبة التدنً لالصول المالٌة 

 :  IFRS 15( "االٌرادات من العقود من العمالء"   01ثانٌا:ً معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم )

  01اسباب اصدار معٌار التقرٌر المالً الدولً رقم . 

 اق المعٌار .اهداف ونط 

  المتطلبات المحاسبٌة لالٌراد من خالل تطبٌق نموذج المراحل الخمسThe five-step model framework  حٌث ٌتم بٌان ،

 متطلبات االعتراف والقٌاس المحاسبً لالٌراد . 

  . بٌان متطلبات عرض العقود مع العمالء فً القوائم المالٌة 

 د مع العمالء فً القوائم المالٌة .بٌان متطلبات االفصاح الخاصة بالعقو 

 المشاركون
 الداخلٌون المدققون وكذلك ، وتحلٌلها المحاسبٌة البٌانات استخدام عملهم طبٌعة تتطلب الذٌن والمؤسسات الشركات وموظفو دٌروم

 .  المالٌون والمدراء

 .انجليزي  - عربي لغة التدريب
 


