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الممارسات المحاسبية
والرقابة المالية على المخازن والمشتريات ®

المحتويات الرئيسية 

أهـداف البرنامج :

من  بداء  المخازن  في  المحاسبة  وأدوات  مستجدات  بأحدث  المشاركون  تعريف  � 
مرحلة التخطيط وانتهاء بمرحلة تسعير المنصرف وإعداد القوائم المالية وقوائم 

التكاليف.
تنمية القدرات والمهارات العملية للتعامل مع عدد من المشكالت العملية المرتبطة  � 

بالمحاسبة فى المخازن وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2( المخزون.
تفعيل أداة الرقابة وإعداد الدورات المستندية وفقاً ألحدث أدوات خرائط التدفق  � 

المرتبطة بالمخازن
األسس الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن � 

تحقيق الترابط والتكامل بين المراحل المختلفة للمحاسبة عن المخزون . � 

المقدمة :

يعد نظام تخطيط ومحاسبة المخازن )المستودعات( الشاغل األساسي لكافة المنظمات 

ومتعددة  المخازن  متعددة  الكبيرة  أو  الصغيرة  المنظمات  سواء  والخاصة  الحكومية 

األنشطة والمجاالت ويرتبط نظام المخازن ارتباط فعلى ووثيق بالمبيعات أو المشتريات 

شركة  وتسعى   ، الجردية  والتسويات  واإلنتاج  الخارجية  والمشتريات  بأنواعها 

يوروماتيك من خالل هذا البرنامج الى تقديم نظره متعمقة على المشكالت المحاسبية 

التي تواجه العاملين في إدارات المخازن والمشتريات وكيفية التخطيط المسبق لتحسين 

أداء هذه اإلدارات .

الوحدة االولي :

المحاسبة عن انشطة المشتريات والمخازن

انواع المشتريات وفقا الحدث التطورات العالمية  � 
اليات الشراء ومشكالت التطبيق � 

اجراءات المحاسبة عن المشتريات من االصول  � 
اجراءات المحاسبة عن المشتريات من المستلزمات   � 

اهم المشكالت التطبيقية التي تواجه مديري المشتريات � 

الوحدة الثانية :

المحاسبة عن انشطة المخازن وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2( المخزون.

الفرق بين المخازن والمخزون . � 
اإلطار المتكامل للمحاسبة عن المخازن . � 

الدورة المستندية للمخزون . � 
المحاسبة عن المخزون باستخدام الجرد الدوري والجرد المستمر . � 

المخرجات الرئيسية للمحاسبة عن المخازن.  � 
طرق المحاسبة المختلفة لتسعير المخزون المشتراة . � 

مشاكل معالجة حاالت التصنيع الداخلي للمخزون. � 

الوحدة الثالثلة:

معالجة المشكالت العملية للمحاسبة عن المخزون .

المعالجة المحاسبية في حاالت الرد.  . � 1
المعالجة المحاسبية في حاالت معالجة العجز عند الجرد.  . � 2
المعالجة المحاسبية في حاالت معالجة الزيادة عند الجرد.  . � 3

حاالت عملية متنوعة على ضوء المشكالت العملية السابقة.  . � 4

الوحدة الرابعة :

الرقابة عن االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن

الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات. � 

الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المخازن . � 

الظوابط الرقابية علي انشطة المشتريات والمخازن في ظل التشغيل االلكتروني � 

الوحدة الخامسة :

اعداد الموازنة عن االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن

إعداد الموازنات التخطيطية التقديرية للمخازن � 

العالقة بين موازنة المخازن والموازنات األخرى � 

تحديد الكمية االقتصادية والحد األقصى واألدنى للمخزون . � 

تحليل االنحرافات في موازنة المخزون . � 

إعداد تقارير الرقابة على عنصر المخزون � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)الممار�شات المحا�شبية والرقابة المالية على المخازن والم�شتريات ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


