مقدمة:

املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني

ت�أ�س�س املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني �سنة  1984من عدد من املحا�سبني العرب كهيئة مهنية
حما�سبية غري ربحية تهدف �إلى الإرتقاء بعلم املحا�سبة والإدارة واملوا�ضيع الأخرى ذات العالقة على نطاق الدول
الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية ،بالإ�ضافة �إلى املحافظة على الإ�ستقاللية املهنية للمحا�سبني و�ضمان احلماية
لهم وتطبيق معايري الإ�شراف املهني عليهم كو�سيلة للإرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.
كما ويهدف �أي�ضا �إلى تطوير وت�سهيل ن�شر املعلومات العلمية والفنية وتبادلها امل�ستمر بني املحا�سبني واملهنيني
وذلك بعقد امل�ؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع البحث
العلمي واملهني.
اكت�سب املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني مكانة كربى يف الأو�ساط املهنية على ال�صعيدين العربي
والدويل ،ومن منطلق ر�سالته بتطوير مهنتي املحا�سبة والتدقيق يف العامل العربي وفقا لأعلى امل�ستويات
املهنية الدولية فقد بد�أ املجمع منذ ن�ش�أته مبراقبة القوانني والت�شريعات املتعلقة بهاتني املهنتني باحث ًا عن دور
للمحا�سبني العرب يف املنتديات الدولية ،ويعمل املجمع على رفد الوطن العربي باملحا�سبني العرب ذوي امل�ؤهالت
العلمية والعملية التي ال تقل مب�ستواها عن امل�ؤهالت الدولية املعروفة بالإ�ضافة �إلى املواكبة امل�ستمرة للأحداث
الإقت�صادية وتطوير ون�شر الأفكار واملفاهيم اجلديدة واحلديثة يف عامل املال والأعمال من �أجل �إك�ساب �أع�ضائه
ومنت�سبيه القدرة والو�سيلة على جماراة التطور والإبداع يف مهنتي املحا�سبة والتدقيق .وتدعيما للتعاون امل�ستمر
والتوا�صل الدائم بني املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني والأو�ساط املهنية ،فقد مت عقد خم�س وثالثون
اتفاقية تعاون مع العديد من اجلامعات والهيئات واملنظمات التعليمية والأكادميية بهدف ت�أهيل الطلبة المتحانات
الت�أهيل املحا�سبي املهني من �أجل �إقامة الدورات املهنية اخلا�صة باملنهاج الدرا�سي للمجمع بالإ�ضافة �إلى الدورات
التدريبية اخلا�صة املتنوعة التي تلبي احلاجات امل�ستمرة واملتزايدة لعامل املال والأعمال .وتوفر اتفاقيات التعاون
املختلفة �إمكانية عقد امتحانات الت�أهيل املحا�سبي املهني يف خمتلف العوا�صم واملدن العربية يف نف�س اليوم
والوقت ت�سهيال على الطلبة وتوفريا للوقت واجلهد والتكلفة .وي�صنف املجمع من �ضمن الهيئات املحا�سبية املهنية
الدولية ال�سبع وذلك مبوجب الن�شرة ال�صادرة عن  IAS Plusكما يظهر من املوقع التايلwww.iasplus. :
 com/links/links.htمما ي�ؤكد املكانة الدولية واالقليمية التي يحتلها املجمع واملكانة املهنية واالعرتاف الذي
حتظى به براجمه وم�ؤهالته و�شهادته.
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الأهداف

•االرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق واملجاالت الأخرى ذات العالقة التي يتم تطبيقها وا�ستخدامها يف
اخلدمات املهنية املتنوعة التي يقدمها املحا�سبون يف كافة املجاالت مبا يف ذلك ال�صناعة والتجارة واخلدمات
العامة على نطاق العامل العربي.
•املحافظة على اال�ستقاللية املهنية للمحا�سبني و�ضمان احلماية لهم وتطبيق معايري الإ�شراف املهني عليهم
كو�سيلة لالرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.
•ت�شجيع البحث العلمي واملهني من خالل تطوير وت�سهيل ن�شر املعلومات العلمية واملهنية وتبادلها بني املحا�سبني
واملهنيني وذلك بعقد امل�ؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية.

ر�سالتنا

جمعية مهنية عربية تهدف �إلى �إر�ساء معايري املحا�سبة والتدقيق وال�سلوك و�إلى بناء القدرات من خالل برامج
التعليم واالمتحان والت�أهيل املعرتف بها دولي ًا.

ر�ؤيتنا

•رفد ال�سوق العربية باملحا�سب القانوين امل�ؤهل ت�أهيال دوليا عاملي ًا والذي يحقق اللبنة الأ�سا�سية يف اقت�صاديات
�أية دولة متطورة اقت�صادي ًا �سيما و�أن ال�سوق العربية ب�أم�س احلاجة �إلى هذا النوع من اخلربات والكفاءات.
•و�ضع الأ�س�س والقواعد لت�أهيل املحا�سب القانوين العربي من خالل الدرا�سة والتدريب واجللو�س المتحانات
مهنية يف علم املحا�سبة والإدارة املالية للح�صول على لقب حما�سب دويل عربي قانوين معتمد (.)IACPA
•تطوير وت�سهيل ن�شر املعلومات وتبادلها يف امل�سائل املهنية بني املحا�سبني املمار�سني وذلك بعقد امل�ؤمترات
واالجتماعات والدورات التدريبية من خالل تطوير وجتميع ون�شر الأبحاث الدرا�سية و�إن�شاء مكتبة خلدمة
الأع�ضاء وغريهم.
•�إ�صدار ن�شرة �شهرية مهنية باللغتني العربية والإجنليزية تتولى ن�شر الأخبار املجمع والأخبار املهنية يف املنطقة
العربية.
•تعزيز ح�ضور املحا�سبني القانونيني العرب يف املنتديات الدولية ونقل وجهات نظرهم وتطلعاتهم يف كل ما
يتعلق مبهنة املحا�سبة.
•حث الدول التي لي�س لها معايري حما�سبة خا�صة بها على تطبيق معايري املحا�سبة الدولية وت�شجيع الدول
الأخرى على تعديل معايريها مبا ين�سجم ويتوافق مع معايري املحا�سبة الدولية.
•تقدمي الدعم واحلماية للمحا�سب القانوين العربي من خالل املحافظة على ا�ستقالله املهني وتطبيق الإ�شراف
املهني كو�سيلة لالرتقاء مبهنة املحا�سبة وحمايتها.

2

ع�ضوية املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني الدولية

عمل املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني جاهدا وب�شكل م�ستمر ومتوا�صل من �أجل �إ�ستيفاء كافة
املتطلبات املهنية التي ت�ؤهله للح�صول على املكانة الدولية الالئقة ،وعليه فقد �أ�صبح املجمع ع�ضوا فعاال يف الهيئات
واملنظمات الدولية التالية:
1.1الإحتاد الدويل للمحا�سبني
2.2جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
3.3جلنة اخلرباء احلكوميني التابعة للأمم املتحدة
4.4اللجنة الدولية للتعليم والبحث املحا�سبي
5.5جلنة الت�أهيل املحا�سبي املهني الدويل التابعة للأمم املتحدة

دور املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني واهميته

يحر�ص املجمع على ت�أكيد دوره يف بناء القدرات املهنية ذات العالقة مبهنتي املحا�سبة والتدقيق على امل�ستوى
العربي والإقليمي والدويل باعتبار ذلك �أحد الأهداف املهمة التي ت�أ�س�س من �أجلها والتي تتلخ�ص مبا يلي:
1.1منح املحا�سبني العرب م�ؤهال علميا ومهنيا ال يقل مب�ستواه عن امل�ؤهالت املهنية الدولية املعروفة وفقا ملنهاج
الت�أهيل الدويل املعتمد من الأمم املتحدة.
2.2تطوير وت�سهيل ن�شر املعلومات املحا�سبية العلمية واملهنية وتبادلها بني املحا�سبني واملهنيني وذلك بعقد
امل�ؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع البحث العلمي
واملهني.
3.3االنفراد يف ترجمة الإ�صدارات والن�شرات الدولية ذات العالقة مبهنتي املحا�سبة والتدقيق �إلى اللغة العربية
مع طباعتها وترويجها على نطاق العامل العربي:
•معايري املحا�سبة الدولية واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
•املعايري الدولية ملمار�سة �أعمال التدقيق والت�أكيد وقواعد �أخالقيات املهنة.
•معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام.
•املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  -كتاب ودليل– (وايلي)
4.4ت�أليف مراجع علمية تغطي كافة جوانب منهاج الت�أهيل املحا�سبي املهني بالإ�ضافة �إلى املراجع العلمية املختلفة
ذات العالقة مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.
•تزويد اجلامعات والهيئات واملنظمات التعليمية والأكادميية بكل ما حتتاجه من املناهج الدرا�سية واملراجع
العلمية لإقامة دورات ت�أهيلية للراغبني يف احل�صول على م�ؤهل «حما�سب عربي قانوين معتمد IACPA
5.5عقد �إتفاقيات تعاون مع اجلمعيات واملنظمات والهيئات املهنية العربية لدعم قدرات �أع�ضائها من خالل عقد
دورات تدريبية متخ�ص�صة وندوات ولقاءات علمية وعملية ذات العالقة مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.
6.6العمل والتوا�صل مع اجلمعيات واملنظمات والهيئات املهنية الإقليمية والدولية من �أجل تطوير مهنتي املحا�سبة
والتدقيق و�إر�ساء قواعدهما.
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خدماتنا

�أو ًال:الإ�صدارات املهنية

ويعترب املجمع اجلهة العربية الوحيدة احلا�صلة على ترخي�ص من كل من الإحتاد الدويل للمحا�سبني()IFAC
وجمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوال�شركة الأمريكية وايلي ( ،)Wileyلرتجمة وطباعة ون�شر
الإ�صدارات املهنية ال�صادرة عنها وهي-:
 .1املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
�	.2إ�صدارات املعايري الدولية للتدقيق ورقابة اجلودة.
�	.3إ�صدارات املعايري الدولية ملمار�سة �أعمال التدقيق والت�أكيد وقواعد �أخالقيات املهنة.
 .4معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام.
 .5املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية -كتاب ودليل التنفيذ العملي (وايلي)
 .6مكافحة غ�سيل الأموال.
 .7املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمن�ش�آت متو�سطة و�صغرية احلجم.
 .8م�شروع ترجمة م�صطلحات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( .)XBRL Project
بالإ�ضافة �إلى العديد من الإ�صدارات ال�صادرة عن املجمع

.1
.2
.3
.4
.5

دليل حوكمة ال�شركات باللغتني العربية والإجنليزية.
حما�سبة البيئة.
دليل الفرتة القانونية لإحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق احل�سابات ب�أوراق عمله.
ترجمة و�إعداد امللخ�صات الفنية عن معايري املحا�سبة الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
دليل الدورات التدريبية.

ثاني ًا :ع�ضوية املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني

يقدم املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني العديد من اخلدمات املهنية خدم ًة للأع�ضاء املنت�سبني �إليها
من خالل الإجتماعات والندوات والدورات التدريبية والت�أهيلية واللقاءات العلمية التي يقدمها املجمع ل�ضمان
تزويد �أع�ضائها باحدث التطورات يف دنيا املال والأعمال ،ويقوم املجمع بتوزيع الإ�صدارات املهنية جمان ًا لأع�ضائها
امللتزمني لت�سهل على ممار�سي مهنتي املحا�سبة والتدقيق فهم وتطبيق تلك املعايري.
ميزات الع�ضوية:
يحظى �أع�ضاء املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني بالعديد من الإمتيازات �أهمها:

 .1الدعم واحلماية� :إن الإرتباط بجمعية مهنية معرتف بها دولي ًا والإلتزام بجميع متطلباتها املهنية يح�سن من
الو�ضع املهني للأع�ضاء املمار�سني.
 .2احل�صول على الأبحاث والدرا�سات�:إن برنامج الأبحاث الفنية للمجمع العربي على امل�ستويني العربي والدويل
يعطي الأع�ضاء الفر�صة للم�شاركة واال�ستفادة من هذا الربنامج ،كما يزود الأع�ضاء بن�شرة املجمع ال�شهرية
ويفتح املجال لأ�صحاب الآراء والأفكار بن�شر �أفكارهم و�آراءهم فيها.
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.3

.4
.5
.6
.7

الإرتباط مع اجلهات احلكومية :الإ�ستفادة من املجمع ك�أداة �إرتباط مع الهيئات احلكومية ،ومما ال �شك فيه
�أن امل�ؤ�س�سات احلكومية تف�ضل التعامل مع اجلمعيات املحا�سبية على التعامل مع الأفراد وخا�صة فيما يتعلق
مبوا�ضيع ال�ضرائب والقوانني التجارية وتبادل اخلربات يف جمال الأنظمة الإدارية واحلقول الأخرى ذات
العالقة باحلركة الإقت�صادية وممار�سة املهنة.
اخل�صومات على املطبوعات والدورات التدريبية :حيث يح�صل الع�ضو على خ�صم ال يقل عن  %10عن �شراء
كل �إ�صدار مهني �صادر عن املجمع �أو امل�شاركة بالدورات التدريبية التي يعقدها املجمع.
يح�صل كل ع�ضو على �أحدث ن�سخة مرتجمة من �إ�صدارات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية �أو معايري
املحا�سبة الدولية يف القطاع العام �أو �إ�صدارات املعايري الدولية ملمار�سة �أعمال التدقيق والت�أكيد وقواعد
�أخالقيات املهنة �أو( كتاب ودليل) املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية عند ت�سديده ر�سوم الع�ضوية كل عام
خ�صم ممنوح من كلية طالل �أبو غزالة للأعمال ومقداره  %20من الأق�ساط وذلك لأع�ضاء املجمع و�أبنائهم.
تزويد الأع�ضاء وب�شكل م�ستمر ب�آخر امل�ستجدات والأحداث من الإ�صدارات املهنية.

متطلبات الع�ضوية يف املجمع

حدد النظام الداخلي للمجمع فئات الع�ضوية كما يلي:
ع�ضو م�شارك

احلالة الأولى:
�	.1أن يكون املر�شح مواطنا يف دولة عربية.
 .2اجتياز امتحانات الت�أهيل املحا�سبي املهني التي يفر�ضها جمل�س �إدارة املجمع.
 .3توفر خربة حما�سبية مقبولة من جمل�س الإدارة ال تقل عن ثالثة �سنوات.
احلالة الثانية:
�	.1أن يكون املر�شح مواطنا يف دولة غري عربية.
�	.2أن يكون ع�ضوا يف �إحدى املنظمات املهنية التالية:
•	 جمعية املحا�سبني القانونيني يف بريطانيا
•	 جمعية املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز
•	 جمعية املحا�سبني القانونيني يف ا�سكتلندا
•	 جمعية املحا�سبني القانونيني يف ايرلندا
•	 املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني
•	 املعهد الكندي للمحا�سبني املرخ�صني
•	 جمعية املحا�سبني القانونيني يف �أ�سرتاليا
•	 �أو �أية منظمة مهنية حما�سبية دولية �أخرى مثيلة يقبلهااملجل�س.
•	 توفر خربة حما�سبية مقبولة باملمار�سة العامة �أووظيفة يف هذا املجال� ،أو العمل بال�صناعة والتجارة
�أو اخلدمة العامة يف دولة عربية لفرتة ال تقل عن �سنتني.
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ع�ضو زميل

مُينح هذا النوع من الع�ضوية لكل مما يلي:
 .1الع�ضو امل�شارك ب�شكل م�ستمر ملدة خم�س �سنوات.
 .2الع�ضو يف املنظمات املهنية املحا�سبية الدولية ب�شكل م�ستمر ملدة خم�س �سنوات
 .3املوقعون على العقد الأ�سا�سي وامل�ؤ�س�سون املذكورة ا�سمائهم يف النظام الأ�سا�سي للمجمع.
الر�سوم ال�سنوية للع�ضوية واالنت�ساب

تدفع ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية ح�سب فئة الع�ضوية والإنت�ساب بالدوالر الأمريكي (�أو ما يعادلها بالعملة املحلية):
 .1ر�سوم قبول ( )200دوالر �أمريكي ) دفع ملرة واحدة
 .2ر�سوم الع�ضوية تدفع �سنوي ًا تبع ًا لفئات الع�ضوية
فئات الع�ضوية

الرقم

الر�سوم
(دوالر
امريكي)

1

ر�سوم ع�ضوية �سنوية للأع�ضاء امل�شاركني

150

2

ر�سوم ع�ضوية �سنوية للأع�ضاء الزمالء

150

3

ر�سوم �إنت�ساب �سنوية املنت�سبون من امل�ؤ�س�سات (احلالة اخلام�سة)

500

ثالث ًا :الدورات التدريبية الت�أهيلية واملتخ�ص�صة

�إن�سجام ًا مع ر�سالة املجمع املهنية يف تهيئة و�إعداد وت�أهيل الكوادر العاملة ،يقدم املجمع العديد من الربامج
والدورات وحلقات البحث وور�ش العمل على م�ستوى اململكة واملتعلقة مبهنة املحا�سبة والتدقيق والت�شريعات ذات
العالقة .حيث ينطلق الن�شاط التدريبي والت�أهيل املهني و املتخ�ص�ص يف جمال (املحا�سبة ،التدقيق الداخلي
واخلارجي ،ال�ضرائب والت�شريعات االخرى ذات العالقة ،اال�ست�شارات املالية ) وتقدم تلك الربامج من خالل :
الدورات العامة :

تقدم هذه الدورات من خالل خطط التدريب التي تو�ضع من قبل املجمع لتنا�سب جميع امل�ستويات .
الدورات التعاقدية:

تعقد هذه الدورات ح�سب الطلب �أو ب�شكل خا�ص لتلبية االحتياجات التدريبية مل�ؤ�س�سة معينة اعتماد ًا على �أهداف
امل�ؤ�س�سة املراد حتقيقها.
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منهجيتنا

يعمل املجمع من خالل منهج التكامل وال�شمولية يف �أ�ساليب العر�ض والتقدمي والتقييم واملالئمة مع ظروف البيئة
واجلهة التي تطلب خدمات التدريب.
الأ�ساليب :تعتمد فل�سفة التدريب على �أ�ساليب التدريب بامل�شاركة من خالل �أ�ساليب تدريبية متنوعة مثل
(درا�سات احلالة ،التمارين الفردية ،العمل يف جمموعات ،الع�صف الذهني ،احلوار املنظم ،لعب الأدوار،
الزيارات الدرا�سية)..،
الأدوات :ت�ستخدم املجموعة املعينات التدريبية ال�سمعية والب�صرية والأفالم التعليمية و�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة
العر�ض الإلكرتونية ك�أدوات لتو�صيل املعلومات وتو�ضيح املفاهيم العلمية وال�سلوكية .
التقييم :تلتزم املجموعة بتقدمي تقرير متكامل �إلى اجلهة الطالبة خلدمات التدريب عن �سري العمل يف الربامج
والدورات ب�إيجابياتها بهدف ت�أكيدها ،و�سلبياتها بهدف تالفيها يف الربامج التالية.
ال�شهادات :مينح املجمع �شهادة م�شاركة بال�ساعات التدريبية ملن يح�ضرون الدورة بفعالية �صادرة عن املجمع
الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني  ،ويعترب التزام امل�شارك بح�ضور اللقاءات التدريبية �شرط ًا ملنحه هذه
ال�شهادة ،كما مينح املجمع �شهادات مهنية �أخرى لدورات وبرامج م�صممة بالتعاون مع جهات مهنية متخ�ص�صة.
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مدربينا

كفاءات علمية ومهنية متخ�ص�صة يتم اختيارها وفقا ملعايري معتمدة منها:
•	 الدرجة العلمية والتخ�ص�ص العلمي.
•	 ال�شهادات املهنية.
•	 اخلربات العملية.
•	 قدرات تدريبية مميزة.
•	 كفاءة لغوية ،ال�سمعة واالنت�شار ،الإبداعات وامل�ساهمات.
مناطق عقد الدورات التدريبية

جميع الدول العربية واالجنبية.
لغة الدورات التدريبية

تعقد جميع الدورات التدريبية باللغتني العربية والإجنليزية.
انواع الدورات التدريبية:

او ًال  :الدورات الت�أهيلية لل�شهادات املهنية يف جمال املحا�سبة والتدقيق واملوا�ضيع ذات العالقة
ثاني ًا  :الدورات املتخ�ص�صة يف جمال املحا�سبة والتدقيق واملوا�ضيع ذات العالقة

�أنواع الدورات:

الدورات الت�أهيلية لل�شهادات املهنية:

الرقم
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ا�سم الدورة

عدد
ال�ساعات

1

الدورة الت�أهيلية ل�شهادة "حما�سب عربي قانوين معتمد ""IACPA

160

2

الدورة الت�أهيلية ل�شهادة حما�سب اداري عربي معتمد ""IACMA

120

3

الدورة الت�أهيلية ل�شهادة التمويل اال�سالمي ""CIMA

80

4

خبري معايري حما�سبة دولية ""IFRS Expert

112

الدورات املتخ�ص�صة يف جمال املحا�سبة والتدقيق واملوا�ضيع ذات العالقة

دورات متخ�ص�صة يف جمال معايري املحا�سبة الدولية واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
عنوان الدورة

الرقم

عدد
ال�ساعات

مقدمة يف معايري املحا�سبة الدولية واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعديالت
احلديثة عليها
الأ�صول امللمو�سة و غري امللمو�سة

20

3

الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية

20

4

�إعداد القوائم املالية املوحدة

20

5

الإعرتاف بالإيراد والعمالت االجنبية
املخزون  /التغري يف التقدير املحا�سبي و ال�سيا�سات املحا�سبية و الأطاء  /املخ�ص�صات
والإلتزامات الطارئة.
حما�سبة ال�شركات املتخ�ص�صة

20

20

8

�إعداد القوائم املالية

20

9

معايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمن�ش�آت ال�صغرية ومتو�سطة احلجم SMEs

24

1
2

6
7

24

20

دورات متخ�ص�صة يف جمال معايري الدولية ملمار�سة �أعمال التدقيق والت�أكيد وقواعد �أخالقيات املهنة
الرقم

عنوان الدورة

عدد
ال�ساعات

مقدمة يف املعايري الدولية ملمار�سة �أعمال التدقيق والت�أكيد وقواعد �أخالقيات املهنة
والتعديالت احلديثة عليها
قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني

20

3

الأهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق والتخطيط لها

20

4

الرقابة الداخلية وتقييم املخاطر واال�ستجابة لها

20

5

ت�صميم وتنفيذ برنامج التدقيق ( :)1اختبارات االلتزام

20

1
2

24

9

6

ت�صميم وتنفيذ برنامج التدقيق ( :)2االختبارات اجلوهرية

20

7

�إ�صدار التقرير

20
دورات متخ�ص�صة يف جمال ممار�سة �أعمال التدقيق
عنوان الدورة

الرقم

عدد
ال�ساعات
12

1

تخطيط و�إدارة مهام دائرة التدقيق

2

كيفية بناء ومتابعة خطة وبرنامج التدقيق

20

3

تقنيات حتليل املخاطر يف التدقيق

16

4

كتابة وعر�ض تقارير التدقيق الفعالة

12

5

�إجراءات التدقيق على قطاع ال�شركات العقارية

24

6

�إجراءات التدقيق على قطاع ال�شركات النفطية

24

7

�إجراءات التدقيق على قطاع ال�شركات ال�صناعية

24

8

�إجراءات التدقيق على امل�ؤ�س�سات التجارية

24

9

�إجراءات التدقيق على قطاع �شركات الطريان

24

دورات متخ�ص�صة يف جمال تقيم املخاطر الغرا�ض بناء الرقابة الفعالة
الرقم
1

عنوان الدورة
تقيم املخاطر الغرا�ض بناء الرقابة الفعالة (تتطبق ح�سب القطاع)

عدد
ال�ساعات
20

دورات متخ�ص�صة يف جمال معايري املحا�سبة يف القطاع العام
الرقم

10

عنوان الدورة

1

اال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة يف القطاع العام

2

اال�ستثمارات يف االوراق املالية يف القطاع العام

عدد
ال�ساعات
20
20

3
4
5
6
7
8

اعداد القوائم املالية املوحدة يف القطاع العام
االيراد يف القطاع العام
موا�ضيع متفرقة يف معايري املحا�سبة يف القطاع العام
حما�سبة ال�شركات املتخ�ص�صة يف القطاع العام
اعداد القوائم املالية على ا�سا�س اال�ستحقاق
اعداد القوائم املالية على اال�سا�س النقدي

20
20
20
20
20
20

دورات متخ�ص�صة يف جمال اال�ست�شارات املالية
الرقم
1

عنوان الدورة
�إدارة املخاطر يف امل�صارف تطبيقا لقرارات بازل II

عدد
ال�ساعات
20

دورات متخ�ص�صة يف جمال معايري املحا�سبة يف القطاع العام
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

عنوان الدورة
التحليل املايل املتقدم
التحليل املايل املتقدم با�ستخدام برنامج �أوراق العمل Excel
دورة التحليل املايل للمدققني
�إدارة النقد و�إعداد املوازنات التقديرية
تقنيات حتليل التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات
م�ستلزمات الإدارة املالية الفعالة
املوازنات التخطيطية الفعالة
مهارات التخطيط والتنب�ؤ و�إعداد املوازنات التقديرية با�ستخدام برامج اجلداول
الإلكرتونية Spreadsheets

عدد
ال�ساعات
20
20
20
20
20
20
20
20

بالإ�ضافة �إلى العديد من الدورات املتخ�ص�صة الداعمة للمهنة مع توفري برامج تدريبية خمتلفة باعتماد من
جهات مهنية واكادميية خمتلفة م�صممة ح�سب االحتياجات التدريبية.
املحا�ضرون يف هذه الدورات:

يحا�ضر يف هذه الدورات جمموعة من الأ�ساتذة املخت�صني وذوي اخلربة الوا�سعة يف هذا املجال ونخبة من �أع�ضاء
الهيئات التدري�سية باجلامعات الأردنية
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تقارير الدورات

يتم تقدمي خمتلف االنواع من التقارير التي ت�ساعد متخذين القرار يف حتديد االحتياجات التدريبية من خالل
التقارير التالية:
•	 تقرير امل�شاركني لكل دورة
•	 تقرير الغياب و احل�ضور
•	 تقرير تقييم املحا�ضرين لكل دورة
•	 تقرير تقييم املادة التدريبية لكل دورة
•	 تقرير تقييم الأداء التنظيمي لكل دورة
•	 تقرير الدورات التدريبية املطلوبة بنا ًء على دورة

�شهادات الدورات التدريبية

يح�صل امل�شارك يف نهاية الدورة على �شهادة تفيد ح�ضوره �إياها تبني عدد ال�ساعات املعتمدة التي ا�ستغرقتها
واملوا�ضيع التي تناولتها من املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني.
عمالئنا املميزين من امل�ؤ�س�سات االكادميية والتعليمية يف الوطن العربي :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
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جامعة كامربدج – بريطانيا
جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات االماراتية – االمارات العربية املتحدة
جامعة الريموك – اململكة االردنية الها�شمية.
جامعة اال�سراء  -اململكة االردنية الها�شمية.
مركز دار العلوم الثقايف  -اململكة االردنية الها�شمية.
معهد التطوير  -االمارات العربية املتحدة
مركز هاي تيك – دولة قطر
جامعة القد�س املفتوحة  -فل�سطني
جامعة اخلليل  -فل�سطني
جامعة بيت حلم  -فل�سطني
جامعة فل�سطني  -فل�سط�سن
جامعة الأزهر  -فل�سط�سن
اجلامعة اال�سالمية  -فل�سط�سن
جامعة النجاح الوطنية  -فل�سط�سن
جامعة القد�س املفتوحة  -فل�سط�سن
االكادميية املهنية للعلوم املالية واالدارية  -فل�سط�سن
جامعة القد�س  -فل�سط�سن
جامعة ظفار – �سلطنة ُعمان

 .19نقابة خرباء املحا�سبة املجازين  -لبنان
عمالئنا املميزين من امل�ؤ�س�سات املهنية يف الوطن العربي :

 .1بلدية ابوظبي – االمارات العربية املتحدة
 .2بلدية دبي  -االمارات العربية املتحدة
� .3سوق الأوراق املايل الليبي – ليبيا
� .4شركة ال�سيد العيوطي -اململكة العربية ال�سعودية
 .5اجليل اجلديد للتقنية  -ليبيا
� .6شركة ا�سرتا  -اململكة العربية ال�سعودية
 – Apex Consulting .7اجلمهورية اليمنية
� .8شركة را�س النوف – اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية اال�شرتاكية
 .9الديوان امللكي
 .10وزارة املالية.
 .11وزارة ال�صناعة و التجارة .
 .12م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية.
 .13ديوان املحا�سبة.
�	.14أمانة عمان الكربى.
 .15البنك املركزي.
 .16م�ؤ�س�سة تنمية �أموال الأيتام
 .17هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
 .18هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
 .19هيئة الأوراق املالية
 .20املجل�س الأعلى لل�شباب
 .21م�ؤ�س�سة الإذاعة و التلفزيون
 .22وزارة اخلارجية
 .23مديرية الأمن العام
 .24وزارة التخطيط و التعاون الدويل
 .25وزارة الأ�شغال العامة
 .26وزارة النقل
 .27م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
 .28ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
 .29رئا�سة الوزراء
 .30وزارة التنمية الإجتماعية
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.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
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وزارة التتنمية ال�سيا�سية
وزارة ال�سياحة.
دائرة مراقبة ال�شركات
مركز احل�سني لل�سرطان
مركز امللك عبد هلل الثاين للت�صميم والتطوير
هيئة احتاد الت�أمني
امل�ؤ�س�سة العامة لال�سكان و التطوير احل�ضري
م�ؤ�س�سة التدريب املهني
وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
مناجم الفا�سفات الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
غرفة جتارة الأردن
اجلمعية العلمية امللكية
م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية االردنية
م�ؤ�س�سة نهر االردن
�سالح اجلو امللكي الأردين
القيادة العامة للقوات امل�سلحة
م�صفاة البرتول الأردنية
جمموعة طالل �أبو غزالة
ال�شركة الدولية ال�ست�شارات االن�شاءات واالت�صاالت
�شركة املجموعة العربية للمنتجات الكيماوية
�شركة زمزم
بنك االردن
البنك الإ�سالمي الأردين
البنك الأردين الكويتي
البنك العربي
البنك العربي الإ�سالمي الدويل
بنك القاهرة عمان
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
بنك الإ�ستثمار العربي الأردين
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
البنك الأهلي الأردين
الن�سر العربي للت�أمني
ال�شركة املحمودية لتجارة ال�سيارات

.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86

�شركة التجهيزات الإ�سمنتية الأردنية
ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية و االقت�صادية
�شركة عاكف الدجاين
�شركة فيزا الأردن
�شركة جممع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات الهند�سية و الكرتونية و الثقيلة
م�ستودع االدوية االردين
البنك الوطني لتمويل امل�شاريعه ال�صغرية
احتاد امل�ست�شارين للهند�سة والبيئة
جمموعة نقل
�شركة الت�سهيالت التجارية االردنية
ال�شركة العربية ل�صناعة املوا�سري املعدنية
ال�شركة التجارية االردنية
كابيتال بنك
البنك التجاري االردين
م�ست�شفى اال�سراء
�شركة مياهنا
�شركة الكهرباء الوطنية
�شركة �أنظمة احلا�سبات و الإت�صاالت
�شركة التنقيب لل�صناعات االن�شائية
ال�شركة االوروبية االردنية للتبغ
�شركة داماك
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان
فندق �سدين عمان

.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95

م�ست�شفى ال�شمي�ساين
م�ست�شفى ماركا التخ�ص�صي اال�سالمي
�شركة االردن الدولية للت�أمني
�شركة الريموك للتامني
�شركة الي�سار
�شركة اكيا�س الورق االردنية
�شركة حديد الأردن امل�ساهمة العامة املحدودة
املدر�سة الأهلية للبنات

Elite .87

DHL .96
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Freddy for Music .97
 .98وكالة الغوث الدولية UNRWA
INTRACOM .99

 .100الأردنية لتموين الطائرات
� .101شركة تطوير االت�صاالت
� .102شركة تطوير العقارات
 .103امللكية االردنية
 .104ال�شركة العربية احلديثة للتوزيع
� .105شركة تران�س با�سيفيك
 .106املركز العربي الطبي
 .107اي �سي ا�س فايننان�شال �س�ستمز
 .108ال�شركة االردنية ل�صناعة البيوت الزراعية
 .109ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
� .110شركة الدخان وال�سجائر الدولية
� .111شركة املجموعة املثالية للتجارة
� .112شركة الفا بيتا لل�صناعات الغذائية
� .113شركة دار العمران
� .114شركة الفجر الأردنية امل�صرية
� .115شركة ال�صناعات الدولية
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للمزيد من املعلومات واال�ستف�سار يرجى الإتّ�صال على:
هاتف)5100900( :
فرعي1529/1599 :
فاك�س)5100901( :
بريد �إلكرتوينbusiness.development@ascasociety.org :
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