برنامج

دورات معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

للعام
2016م
1438/1437هـ

مقدمة

يسر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تقدم برنامجها للدورات التدريبية
المتخصصة لعام 2016م الموافق 1438/1437هـ والتي تشمل معايير المحاسبة والمراجعة
الدولية ،والمعتمد من لجنة التعليم والتدريب بالهيئة .وتسعى الهيئة إلى أن تسهم هذه
الدورات في تطوير قدرات المشاركين فيها وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية التي
تساعدهم في فهم وتطبيق المعايير الدولية.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد،،

برنامج دورات معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
المعيار

اسم المعيار

IFRS 1

تبني المعايير الدولية للمرة األولي

IAS 1

عرض القوائم المالية

IAS 34

التقرير المالي األولي

IAS16

العقارات ،واآلالت والمعدات

IAS38

األصول غير الملموسة

IFRS10

القوائم المالية الموحدة

IFRS11

الترتيبات المشتركة

IFRS12

االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى

IAS19

منافع الموظف

IAS 40

العقارات االستثمارية

IAS24

اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة

أدلة المراجعة
األدوات
المالية
األدوات
المالية

ISA500

أدلة المراجعة

ISA501

أدلة المراجعة -اعتبارات معينة لبنود مختارة

ISA505

المصادقات الخارجية

ISA510

ارتباطات المراجعة أول مرة -ارصدة افتتاحية

ISA520

االجراءات التحليلية

IAS32

األدوات المالية -العرض

IFRS 7

األدوات المالية -اإلفصاحات

IFRS 9

االدوات المالية

IFRIC 2

حصص األعضاء في المنشآت التعاونية
واألدوات المشابهة

نقاط
التعليم
المستمر
45

30

45

30

45

60
60

عدد
األيام
 3أيام

يومان

 3أيام

يومان

 3أيام

أربعة أيام

أربعة أيام

مكان تنفيذ
الدورة

تاريخ التنفيذ

الريــاض

1437/04/02-03/30ه
2016/01/12-10م

الريــاض

1437/04/04-03هـ
2016/01/14-13م

جــدة

جــدة

الدمــام

الرياض

الرياض

1437/04/16-14ه
2016/01/26-24م

1437/04/18-17ه
2016/01/28-27م

1437/05/14-12ه
2016/02/23-21م

1437/06/21-18ه
2016/03/30-27م
1437/06/21-18ه
2016/03/30-27م

برنامج دورات معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
المعيار

اسم المعيار

األدوات
المالية
استنتاجات المراجعة والتقرير
إثبات االيرادات
المخصصات

IFRIC 19

إطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق ملكية

IFRIC 16

تحوطات صافي إستثمار في عملية أجنبية

ISA700

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

ISA701

االبالغ عن االمور الرئيسة للمراجعة في
تقرير المراجع المستقل

ISA705

التعديالت على الرأي في تقرير المراجع
المستقل

ISA706

فقرات لفت االنتباه ،وفقرات أمور اخرى في
تقرير المراجع المستقل

ISA710

المعلومات المقارنة-االرقام المقابلة والقوائم
المقارنة

ISA720

مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات
األخرى

IFRS 15

اإليرادات من العقود مع العمالء

IAS 20

المحاسبة عن المنح الحكومية واالفصاح عن
المساعدات الحكومية

SIC 10

المساعدات الحكومية – عدم وجود عالقة
محددة باألنشطة التشغيلية

IAS 37

المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة

IFRIC 1

التغيرات في االلتزامات القائمة لإلزالة
واالعادة الى الحالة االصلية ،وااللتزامات
المشابهة

IFRIC 5

الحقوق في الحصص الناشئة من صناديق
االزالة واعادة الموقع الى حالته االصلية
واعادة التأهيل البيئي

IFRIC 6

االلتزامات الناشئة من المشاركة في سوق
محددة – االجهزة الكهربائية وااللكترونية
التالفة

نقاط
التعليم
المستمر

عدد
األيام

مكان تنفيذ
الدورة

تاريخ التنفيذ

60

أربعة أيام

الرياض

1437/06/21-18ه
2016/03/30-27م

60

45

45

اربعة أيام

ثالثة أيام

ثالثة أيام

جدة

الدمام

الرياض

1437/07/20-17ه
2016/04/27-24م

1437/08/17-15ه
2016/05/24-22م

1437/11/06-04ه
2016/08/09-07م

برنامج دورات معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
المعيار

اسم المعيار

العمالت األجنبية
عقود االيجار والتفسيرات ذات
العالقة
ضرائب
الدخل

IAS 21

اثار التغيرات في اسعار صرف العمالت
االجنبية

IAS 29

التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم
المفرط

IFRIC 7

المدخل وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 29
التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم
المفرط

IAS 17

عقود االيجار

IFRIC 4

تحديد ما اذا كان ترتيبًا يتضمن عقد ايجار

IFRIC 12

ترتيبات امتياز الخدمة

SIC 15

عقود االيجار التشغيلي – الحوافز

SIC 27

تقويم مضمون المعامالت التي تنطوي على
الشكل القانوني لعقد ايجار

SIC 29

اإلفصاحات  :ترتيبات امتياز الخدمة

IAS 12

ضرائب الدخل

SIC 25

ضرائب الدخل – التغيرات في الوضع
الضريبي لمنشأة او للمساهمين فيها

IFRS 4

عقود التأمين

IFRS 6

الموارد المعدنية

IFRS 14

الحسابات المؤجلة النظامية

مجاالت متخصصة في
المراجعة

ISA 800

اعتبارات خاصة –عمليات مراجعة قوائم مالية
معدة طبقًا ألطر ذات غرض خاص

ISA 805

اعتبارات خاصة –عمليات مراجعة قوائم مالية
منفردة ،وعناصر محددة ،أوحسابات ،أو بنود
قائمة مالية

ISA810

ارتباطات للتقرير عن قوائم مالية ملخصة

نقاط
التعليم
المستمر

30

45

30

45

45

عدد
األيام

يومان

ثالث أيام

يومان

ثالث أيام

ثالث أيام

مكان تنفيذ
الدورة

الدمام

جدة

جدة

الرياض

جدة

تعقد الدورات من الساعة  4.00عصراً حتى الساعة  9.00مسا ًء ويتخللها وقت للراحة والصالة.
*يحصل أعضاء الهيئة على خصم .%30

تاريخ التنفيذ

1437/11/08-07ه
2016/08/11-10م

1437/12/26-24ه
2016/09/27-25م

1437/12/28-27ه
2016/09/29-28م

1438/02/08-06ه
2016/11/08-06م

1438/03/21-19ه
2016/12/20-18م

نبذة عن الهيئة

أنشئت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمرسوم الملكي رقم م 12/و تاريخ 1412/5/13هـ وهي هيئة مهنية تعني بتطوير مهنة المحاسبة
والمراجعة  .وكل ما من شأنة تطوير هذه المهنة واإلرتقاء بمستواها .ومن مهام الهيئة تنظيم الدورات التي تساعد المتدرب على االلمام بالجوانب
النظرية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة والتدرب على تطبيقها بمهارة .وقد بدأت الهيئة بتنفيذ الدورات التدريبية منذ عام 1416هـ1995/م.

الهدف من الدورات

تهدف الدورات إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فيها لإللمام بالمعارف والمهارات الالزمة لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وإلى
التعريف بالجوانب النظرية والعملية للمعايير واآلراء ذات العالقة بمواضيع الدورات المهنية.

المستهدفون بالتدريب

كل من له اهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة والمجاالت المالية في األجهزة الحكومية و المؤسسات والهيئات بصفة عامة .ومن له صلة
بمواضيع هذه الدورات بصفة خاصة.

أسلوب التدريب

شرح المفاهيم و الجوانب النظرية لمواضيع الدورات .واستعراض حاالت عملية يتم من خاللها التدرب على تطبيق المعايير واآلراء حول
المهنة .مع مناقشة المشاكل العملية المرتبطة بمواضيع الدورات من خالل المشاركة والتفاعل بين المشاركين في الدورات لتبادل
المعلومات واالستفادة من الخبرات العملية في كل ما له صلة بمواضيع الدورات.

المدربون

يشارك في تقديم الدورات التدريبية نخبة من المتخصصين في موضوع كل دورة ممن لديهم المعرفة النظرية و الخبرة العملية في
مجالها.

نقاط التعليم المهني المستمر

يحسب للمتدرب من الفئات التي تنطبق عليهم برنامج التعليم المهني المستمر (األعضاء األساسيين) )5( ،ساعات يوميًا أي ( )15نقطة عن
كل يوم تدريب.

طريقة السداد

تسدد قيمة الدورة بشيك بإسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .أو تودع في حساب الهيئة لدى بنك ساب رقم
( )SA 85 4500 0000 0770 0282 2002أو بتعميد من ِقبل جهة العمل.

طريقة التسجيل في الدورات

يمكنكم اإلشتراك بالدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة بتعبئة نموذج طلب تقدم للدورات التدريبية وإرساله بأحد الوسائل التالية:
 -1عبر صندوق البريد رقم  22646الرياض .11416
 -2فاكس رقم 0114025616 -0114014049
 -3البريد االلكتروني لقسم التدريب في الهيئةtraining@socpa.org.sa :
كما يمكنكم التسجيل مباشرة إلكترونيَا من خالل موقع الهيئة www.socpa.org.sa :

ولمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم التدريب هاتف رقم  0114028555 :تحويلة130-180-145 :

