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المحتويات األساسية:

المقدمة:
محاسبة التكاليف تهتم بقياس وتسجيل وتحليل التكاليف المتعلقة بأنشطة المنشأة المختلفة 
مما يوفر المعلومات الالزمة لإلدارة بكافة مستوياتها لمساعدتها في التخطيط والرقابة 
على األنشطة المختلفة بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنشأة ، هذه الدورة " 
األساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف واتخاذ القرارات " ستقوم برفد وتأصيل المعارف 
عملية  في  التكاليف  ودور  التكاليف  نظم  مجال  للمشاركين  في  الالزمة  المهارات  و 

اتخاذ القرار.

األهداف:
w  تعريف المشاركين بالمفاهيم االساسية للتكاليف وكيفية تحليل اى عنصر تكلفة الى

عناصره
w  والخدمات للمنتجات  التكاليف  عناصر  وحساب  قياس  مهارة  المشاركين  اكساب 

المؤداه باستخدام الطرق المختلفة فى هذا المجال
w  اتخاذ عمليات  فى  استخدامها  يمكن  والتى  للتكلفة  المختلفة  المفاهيم  على  التعرف 

القرارات المختلفة داخل المنشأة
w  التكاليف والرقابة عليها.وعرض مجموعة من لتخفيض  الحديثة  تطبيق االساليب 

نماذج تخفيض التكاليف فى بعض المؤسسات العربية واالجنبية الناجحة
w  كانت المختلفة سواء  االنشطة  فى  التكاليف  تخفيض  اهم مجاالت  عرض وتحليل 

واالجراءات  التكلفة  خفض  برامج  تصميم  حكومية،وكيفية  أو  خدمية  أو  انتاجية 
العملية لتطبيقها

محاور الدورة التدريبية :
w محاسبة التكاليف
w اإلطار العام لمحاسبة التكاليف
w المحاسبة عن عناصر التكاليف
w حسابات التكاليف
w طرق )نظم( المحاسبة عن التكاليف
w التكاليف المعيارية
w الموازنات التخطيطية
w معلومات التكاليف و دورها فى ترشيد القرارات
w نظام معلومات التكاليف فى ظل بيئة األعمال الحديثة
w اتجاهات و مجاالت حديثة فى دراسة التكاليف

الوحدة األولى:
المفاهيم األساسية لمحاسبة التكاليف

w مفاهيم التكلفة والمصروف والخسارة
w عناصر تكاليف األنشطة المختلفة
w التكاليف المباشرة وغير المباسرة
w التكاليف الثابتة والمتغيرة
w تحليل سلوك التكاليف
w تحليل العالقة بين التكاليف وحجم النشاط واالرباح

الوحدة الثانية :
طرق قياس وحساب التكاليف

w نظرية التكاليف المباشرة
w نظرية التكاليف المتغيرة
w نظرية التكاليف الكلية
w نظرية التكاليف المستغلة
w طرق حساب وتوزيع التكاليف غير المباشرة

الوحدة الثالثة :
مفاهيم التكلفة المالئمة التخاذ القرارات

w التكاليف الحدية
w التكاليف التفاضلية
w التكاليف االستبدالية
w تكلفة الفرصة البديلة
w التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية

الوحدة الرابعة:
األدوات الحديثة لمحاسبة التكاليف المتقدمة

w الفرق بين تخفيض التكاليف وخفض التكلفة
w قياس التكاليف على اساس النشاط
w تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة
w التكاليف المطورة
w الرقابة على التكاليف وخفض التكلفة
w قياس تكاليف تحقيق الجودة الشاملة فى المؤسسات
w استراتيجيات ادارة التكلفة

الوحدة الخامسة :
مجاالت خفض التكاليف

w التكاليف التى يمكن تخفيضها
w مراحل وخطوات تطبيق اساليب وبرامج خفض التكلفة
w مداخل تطبيق منهج خفض التكلفة
w خفض التكلفة من خالل عناصر التكاليف
w خفض التكاليف من خالل االنشطة
w خفض التكاليف من خالل اجراءات واساليب العمل



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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 :........................)األساليب الحديثة في محاسبة التكاليف وترشيد االنفاق ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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

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.


