
 جمعية المحاسبين القـانونيين
سوريةفي    

 

  في سوریھتعلن جمعیة المحاسبین القانونیین 
قانوني وذلك خالل الفترة من للراغبین التقدم المتحان نیل شھادة  محاسب  تخصصیةعن اقامة دورة 

  التالي : وفق البرنامج   ٢٥/٠٩/٢٠١٤ولغایة  ١٣/٠٩/٢٠١٤
 مادةال التوقیت   التاریخ
السبت 

١٣/٠٩/٢٠١٤ 

 التسجیل و االفتتاحاالستقبال و  2-3 االفتتاح
 5-7 الجلسة الثانیة تحلیل القوائم المالیة 3-5 الجلسة األولى

األحد 
١٤/٠٩/٢٠١٤ 

تبني المعاییر الدولیة العداد  -)  ١عرض القوائم المالیة المعیار (  -تطور معاییر المحاسبة الدولیة  3-5 الجلسة األولى
 ) IFRS 1التقاریر المالیة للمرة األولى المعیار ( 

 )  ١٦الممتلكات والمصانع والمعدات المعیار (  5-7 الجلسة الثانیة
االثنین 

١٥/٠٩/٢٠١٤ 
 ) ٣٦انخفاض قیمة األصول المعیار (  -)  ١٦تتمة الممتلكات والمصانع والمعدات المعیار (  3-5 الجلسة األولى
 ) ٨المحاسبیة التغیرات في التقدیرات و األخطاء المعیار ( السیاسات  -)  ٢المخزون المعیار (  5-7 الجلسة الثانیة

الثالثاء 
١٦/٠٩/٢٠١٤ 

 ) ٣٨األصول غیر الملموسة معیار (  -)  ٣٧المخصصات االلتزامات األصول المحتملة المعیار (  3-5 الجلسة األولى
 )  ٢١آثار التغیرات في أسعار الصرف المعیار (  5-7 الجلسة الثانیة

 األربعاء
١٧/٠٩/٢٠١٤ 

 ) ١٨االیراد المعیار (  -)  ١٧عقود االیجار المعیار (  3-5 الجلسة األولى
 )٢٣تكالیف االقتراض ( -)  ٣٤التقاریر المرحلیة المعیار (  5-7 الجلسة الثانیة

الخمیس 
١٨/٠٩/٢٠١٤ 

 ) ٧قائمة التدفقات النقدیة المعیار (  3-5 الجلسة األولى

االفصاحات عن االطراف  -)١٠أحداث الالحقة المعیار ( -) IFRS 2الدفع على أساس السھم المعیار (   5-7 الجلسة الثانیة
 )٣٣)   حصة السھم من الربح المعیار (٢٤ذات العالقة المعیار (

السبت 
٢٠/٠٩٦/٢٠١٤ 

 5-7 الجلسة الثانیة ) وتعدیالتھ ٢٤المحاسبة الضریبیة ( القانون  3-5 الجلسة األولى
األحد 

٢١/٠٩/٢٠١٤ 
 5-7 الجلسة الثانیة شركات األشخاص وتأسیس شركات األموال -قانون الشركات  3-5 الجلسة األولى

االثنین 
٢٢/٠٩/٢٠١٤ 

 ٢٦٥-٢٦٠-٢٥٠-٢٤٠-٢٣٠-٢٢٠-٢١٠-٢٠٠) معاییر التدقیق  ١اعتبارات عامة في التدقیق ج (  3-5 الجلسة األولى
 ٢٦٦-٢٦٠-٢٥٠-٢٤٠-٢٣٠-٢٢٠-٢١٠-٢٠٠) معاییر التدقیق  ٢عامة في التدقیق ج ( اعتبارات  5-7 الجلسة الثانیة

الثالثاء 
٢٣/٠٩/٢٠١٤ 

 ٥٢٠-٤٥٠-٣٣٠-٣٢٠-٣١٥-٣٠٠) معاییر التدقیق  ١تخطیط عملیة التدقیق وتقییم المخاطر ج (  3-5 الجلسة األولى
 ٥٢١-٤٥٠-٣٣٠-٣٢٠-٣١٥-٣٠٠معاییر التدقیق )  ٢تخطیط عملیة التدقیق وتقییم المخاطر ج (  5-7 الجلسة الثانیة

األربعاء 
٢٤/٠٩/٢٠١٤ 

 ٥٨٠-٥٣٠-٥١٠-٥٠٥-٥٠١-٥٠٠) معاییر التدقیق  ١ادلة التدقیق ج (  3-5 الجلسة األولى
 ٥٨١-٥٣٠-٥١٠-٥٠٥-٥٠١-٥٠٠) معاییر التدقیق  ٢ادلة التدقیق ج (  5-7 الجلسة الثانیة

الخمیس 
٢٥/٠٩/٢٠١٤ 

 ٨١٠-٧٢٠-٧١٠-٧٠٦- ٧٠٥- ٧٠٠-٥٧٠-٥٦٠تقریر مدقق الحسابات معاییر التدقیق  2-4 الجلسة األولى

-5:30 الجلسة الثانیة
 ٦٢٠-٦١٠-٥٥٠-٥٤٠-٨٠٥-٨٠٠-٦٠٠-٤٠٢اعتبارات خاصة في التدقیق معاییر التدقیق  4

 حوار مشاركي الدورة مع أعضاء مجلس اإلدارة 05:30 نھایة الدورة
 على المتدربین شھادات حضور الدورةتوزیع  6  

  
   لیرة سوریة  ١٥٠٠٠ كاملة  : رسم االشتراك بالدورة

  رسم التسجیل للمواد بشكل منفرد :
 –ل.س قانون الشركات  ١٥٠٠ –ل.س قانون ضریبة الدخل  ١٥٠٠ –ل.س لمادة التحلیل المالي   ١٥٠٠ 

  ل.س معاییر التدقیق ٦٥٠٠ –ل.س معاییر المحاسبة  ٨٠٠٠
فني  ١بناء ھنا ط  –جانب مشفى الحیاة  –العدوي  –أو االستفسار یرجى زیارة مقر الجمعیة في دمشق للتسجیل 
   ٤٤١٢٤٠١ – ٤٤١٢٤٠٠ھاتف : 

   یحدد مكان الدورة في وقت الحق  .. 


