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 إعالن دورة تدريبية

  الدكتور مأمون حمدان وزير الماليةحتت رعاية السيد

 تعلن سوق دمشق لألوراق املالية عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان                          

  في احتساب مخصصات خسائر القروض" IFRS 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              "

 حيث ستلقي الدورة التدريبية الضوء على:

 والقياس وفق المعيارالتصنيف   IFRS 9 
 المفهوم الجديد للخسائر االئتمانية وفق IFRS 9 

 االنتقال واالفصاح. 

 .مسودة التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي لتطبيق المعيار في سورية 
 

المحاسبة عن  بعنوان 2017 تشرين الثاين 12 اليت جرت يف  املتخصصةتأيت هذه الدورة كخطوة الحقة للدورة التدريبية

. وستضمن هذه الدورة التدريبية جوانب تطبيقية حلاالت ")IFRS(األدوات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية 
لشرح ومناقشة مسودة التعليمات املعدة من قبل عملية باإلضافة إىل التحديات واألخطاء الشائعة عند التطبيق وورشة عمل 

ومعيار احملاسبة  9   رقماملعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةمفوضية احلكومة لدى مصرف سورية املركزي خبصوص تطبيق 
  30 اإلسالمي رقم

 

 الدورة: هلمن هذ
 إضافة إىل  القطاع العامؤسساتم و اخلاصة الشركاتضمنتناسب هذه الدورة التدريبية جمموعة كبرية من املوظفني 

أي شخص يعمل يف جمال التمويل، واحملاسبة، والتكاليف، ودوائر إعداد امليزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم 
 :باحملاسبة املالية والتقارير، وستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبرية

 . واملدراء املاليني يف كافة القطاعاتاحملاسبني •
 . املتخصصني يف قطاع أعمال التدقيق واألعمال املاليةمدققي احلسابات •
 العاملني يف اجلهات الرقابية يف القطاع العام. •
 .املصارف والتأمنيالعاملني يف قطاعات  •
 مدراء إدارة املخاطر يف املصارف. •
 مدراء إدارة اإلئتمان يف املصارف. •
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 . 2018 كانون األول 18  ولغاية 16من تاريخ      :الزمان

 ).أربع ساعات يومياُ   (14:00 – 18:00   التوقيت:

   قاعة الباشا. _: فندق الفردوس المكان

 . / مئة ألف لرية سورية فقط100,000: / رسم الدورة

 على املوقع اإللكرتوين طلب التدريب إلكترونياً تعبئة  من جهة العمل و كتاب ترشيح  الرجاء إرسال طريقة التسجيل:

دورات تدريبية  --- الدورات التدريبية وورش العمل --- تبويبة التوعية واإلعالم واملوجود ضمن  www.dse.sy للسوق

  .متخصصة و اختيار أيقونة طلب التدريب

) يف املصرف الدويل للتجارة والتمويل وتزويدنا 1600223ساب السوق رقم (ح عرب التحويل أو اإليداع يف : دفع الرسوم
 .99 00 519-011بإشعار التحويل /اإليداع/ على رقم الفاكس 

 
 لإلستفسار والتسجيل اإلتصال باألستاذ أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام املبينة أدناه:

  57 11 111 99 ،  خلوي: 6666 فرعي:  00 00 519-011اهلاتف: 
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