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المقدمة:

تمثل الرواتب واالجور الجانب االكبر من ميزانية وتكاليف كافة المؤسسات باختالف انواعها والتى يكون لها اكبر االثر فى قياس نتيجة نشاط تلك المؤسسات. وتكون بطبيعتها عرضة 
الرتكاب بعض صور االخطاء والغش مما يتطلب توافر مهارات خاصة فى القائمين على حسابها والمحاسبة عنها، نظرا الرتباطها بالعديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بها. وحتى 

يمكن التاكد من سالمة اعداها ومعالجتها محاسبيا يتطلب ذلك فحصها وتدقيقها باستخدام أحدث الممارسات فى مجال المراجعة والتدقيق وفق المعايير الدولية.

 الهدف العام:

تقديم المعرفة الشاملة للعاملين باإلدارات المعنية بالنواحي المالية لشؤون الموظفين حول المشاكل المالية والمحاسبية والتكاليفية المرتبطة بعنصر العمل مع مقترحات بحلول علمية 
وعملية لتلك المشاكل

األهداف التفصيلية:

التعرف على خصائص ومكونات النظام السليم لالجور والحوافز ومراحل تصميم تلك النظم �
اكساب المشاركين مهارة اعداد كشوف االجور والحوافز وتحديد االجر المستحق للموظف وتطبيقاتها باستخدام الحاسب االلى �
تزويد المشاركين بالمعالجة المحاسبية والتكاليفية لالجور والحوافز والدورة المستندية  لها. �
التعرف على المشاكل المالية والمحاسبية لنظم االجور والحوافز ونماذج القياس المحاسبى لتلك المشاكل �
عرض االساليب والنظريات الحديثة لتطوير نظم االجور والحوافز فى المؤسسات المختلفة مما يؤدى الى تحسين مستوى االبداع الوظيفى للموظف �
اكساب المشاركين مهارات فحص وتدقيق الرواتب واالجور وفق المعايير الدولية واساليب اكتشاف االخطاء والغش فى حساباتها. �
ورش عمل تطبيقية للمحاسبة عن الرواتب واالجور وتدقيقها باستخدام الحاسب االلى �

محاور البرنامج:

مدخل الى محاسبة الرواتب واالجور واالستحقاقات المالية للعاملين �
مراجعة عامة الهم المفاهيم المحاسبية المالية المتعلقة بالرواتب واالجور �
المكونات المالية االساسية للرواتب واالجور �
العناصر المحاسبية االساسية للرواتب واالجور �
عنصر العمل : أهميته وعالقته بهيكل تكاليف األنشطة  �
احتساب معدل األجر اإلجمالي ومبادئ حسابه �
الحسميات واالقتطاعات، وحساب صافى األجر المستحق للعامل �
المعالجة المحاسبية للخصميات واالقتطاعات االخرى �
المعالجات القيدية في السجالت المحاسبية لعمليات صرف الرواتب واالجور �
التسديدات لالقساط الشهرية او السنوية والقيود الالزمة لها �
التشعريات والقوانين والوائح المنظمة للرواتب واالجور والمزيا الخاصة بالموظفين �
األتجاهات واالساليب الحديثة المستخدمة في إعداد الرواتب واالجور وملحقاتها �
إعداد كشف الرواتب واألجور  �
تحليل األجور وظيفياً وتحميل األنشطة بتكلفة عنصر العمل �
الرقابة المحاسبية والتكلفية على عنصر األجور �
نظم الحوافز ، مبادئ ومعايير ربط األجر باإلنتاج �
مختبر عملي عام في المشاكل المالية والمحاسبية لعنصر الرواتب واالجور. �
محاسبة راس المال البشري وكيفية احتسابها ومعالجتها وتقييمها �
تمارين و حاالت عملية �

الفئة المستهدفة:

رؤساء اقسام ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين والعاملين في الرواتب واالجور �
روساء اقسام االدارة المالية والمحاسبون في الرواتب والعاملون باإلدارات المالية  �
المهتمون باألعمال المالية والمحاسبية المتعلقة بالرواتب واألجور والمميزات المقدمة للعاملين �



المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

االطار العام لنظم األجور والحوافز

خصائص النظام السليم لالجور والحوافز �

التقسيمات المختلفة لالجور والحوافز. �

العوامل المؤثرة فى تحديد االجور والحوافز بالمنظمات. �

مراحل تصميم نظم االحور والحوافز �

أسس تحديد الدرجات الوظيفية �

نظريات ونماذج قياس األجور والحوافز �

الوحدة الثانية :

أسس تحديد صافى األجر المستحق للعاملين

أسس قياس اجمالى األجور المستحقة �

مفهوم األجر الشامل ومبادئ حسابه �

أنواع االستقطاعات واجبة الخصم �

كيفية تحديد صافى األجر المستحق للموظف �

اعداد كشوف الرواتب باستخدام الحاسب االلى �

انظمة سداد االجور �

الوحدة الثالثة :

نظام المحاسبة عن األجوروالحوافز

اعداد موازنة االجور �

الدورة المستندية والمحاسبية لالجور �

المعالجة المحاسبية للرواتب وملحقاتها �

التحليل الوظيفى لالجور وتحميلها على االنشظة واالدارات واالقسام �

تطبيقات وحاالت عملية متنوعة �

المعالجة التكاليفية للرواتب �

الرقابة المحاسبية والتكاليفية على عنصر االجور �

الوحدة الرابعة :

المشاكل المحاسبية المتعلقة باألجور والرواتب

تقييم السيولة �

طرق إعداد ومكونات الموازنة النقدية �

إدارة السيولة فى ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالى الفنى والحقيقي . �

تقارير تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة االجل باستخدام الموازنة النقدية �

الوحدة الخامسة :

مهارات تدقيق الرواتب واالجور

اجراءات تدقيق الرواتب �

صور وأساليب االخطاء والغش فى اعداد الرواتب وكيفية اكتشافها. �

تقييم نظام الرقابة الداخلية للرواتب واالجور. �

أجراءات المراجعة التحليلية للرواتب واالجور �

أدلة االثبات للتحقق من سالمة حسابات الرواتب واالجور, �

أساليب المراجعة الداخلية المتقدمة للرواتب وفق المعايير الدولية �

الوحدة السادسة :

ورشة عمل المحاسبة عن الرواتب واألجور  والمميزات وتدقيقها 

بإستخدام الحاسب

مهارات خاصة بإستخدام الحاسوب �

إعداد كشف الرواتب واألجور . �

معدل األجر الشامل : مبادىء حسابه وإستخداماته فى مجاالت محاسبة التكاليف. �

مراجعة حسابات األجور والرواتب . �

إجراءات التشغيل األلكترونى لألجور وإعداد كشوف اإلستحقاقات �
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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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


