
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

الممارسات الحديثة في
محاسبة الرواتب واألجور ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الممارسات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:

تم اعداد ھذا البرنامج وورش العمل محاسبة الرواتب واألجور" وتطبیقاتھا باستخدام 

والمتقدمة وأفصل  الشاملة  المعرفة  لتقدیم  یوروماتیك،  قبل  Microsoft Excel من 

الممارسات العالمیة، للعاملین باإلدارات المعنیة بالنواحى المالیة لشئون العمالة حول 

العمل مع مقترحات بحلول  المرتبطة بعنصر  المالیة والمحاسبیة والتكالیفیة  المشاكل 

علمیة وعملیة لتلك المشاكل , ورفع سقوف أدائھم المھني في مجال استخدام الحاسوب 

المتعلقة  المحاسبة  طرق  بآلیة  المعرفة  المشاركین  إكساب  الوظیفیة.  مھامھم  لتحقیق 

بالرواتب واألجور المتعلقة بالموظفین التابعین للشركات ، المنظمات والھیئات وعملیة 

التي تطرأ  العالوات والمتغیرات  بتعلق بطرق  الرواتب والخصم وما  احتساب زیادة 

على الرواتب وتدقیھا.

أھداف البرنامج:

التعرف على خصائص ومكونات النظام السلیم لالجور والحوافز ومراحل تصمیم ��

تلك النظم

اكساب المشاركین مھارة اعداد كشوف االجور والحوافز وتحدید االجر المستحق ��

للموظف وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب االلى

والدورة �� والحوافز  لالجور  والتكالیفیة  المحاسبیة  بالمعالجة  المشاركین  تزوید 

المستندیة لھا.

القیاس �� لنظم االجور والحوافز ونماذج  والمحاسبیة  المالیة  المشاكل  التعرف على 

المحاسبى لتلك المشاكل

عرض االسالیب والنظریات الحدیثة لتطویر نظم االجور والحوافز فى المؤسسات ��

المختلفة مما یؤدى الى تحسین مستوى االبداع الوظیفى للموظف

ورش عمل تطبیقیة للمحاسبة عن الرواتب واالجور باستخدام الحاسب االلى��

الوحدة االولى :
االطار العام لنظم األجور والحوافز

خصائص النظام السلیم لالجور والحوافز��
التقسیمات المختلفة لالجور والحوافز.��
العوامل المؤثرة فى تحدید االجور والحوافز بالمنظمات��
مراحل تصمیم نظم االحور والحوافز��
أسس تحدید الدرجات الوظیفیة��
نظریات ونماذج قیاس األجور والحوافز��

الوحدة الثانية :
أسس تحديد صافى األجر المستحق للعاملين

أسس قیاس اجمالى األجور المستحقة مفھوم األجر الشامل ومبادئ حسابھ��
أنواع االستقطاعات واجبة الخصم��
كیفیة تحدید صافى األجر المستحق للموظف��
اعداد كشوف الرواتب باستخدام الحاسب االلى��
انظمة سداد االجور��

الوحدة الثالثة :
نظام المحاسبة عن األجوروالحوافز

اعداد موازنة االجور��
الدورة المستندیة والمحاسبیة لالجور��
المعالجة المحاسبیة للرواتب وملحقاتھا��
التحلیل الوظیفى لالجور وتحمیلھا على االنشظة واالدارات واالقسام��
تطبیقات وحاالت عملیة متنوعة��
المعالجة التكالیفیة للرواتب��
الرقابة المحاسبیة والتكالیفیة على عنصر االجور��

الوحدة الرابعة :
المشاكل المحاسبية المتعلقة باألجور والرواتب

اجور الوقت الضائع��
البدالت��
الحوافز والمكافات��
المزایا العینیة��
المعالجة المحاسبیة لمكافأة نھایة الخدمة��
معالجة اشتراك صاحب العمل فى التأمینات االجتماعیة��
اسالیب تطویر نظم االجور والحوافز��
تطبیقات وحاالت عملیة باستخدام الحاسب��

الوحدة الخامسة :
ورشة عمل المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات بإستخدام الحاسب

مھارات خاصة بإستخدام الحاسوب��
إعداد كشف الرواتب واألجور��
معدل األجر الشامل : مبادىء حسابھ وإستخداماتھ فى مجاالت محاسبة التكالیف��
مراجعة حسابات األجور والرواتب��
إجراءات التشغیل األلكترونى لألجور وإعداد كشوف اإلستحقاقات��



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

ھنالك 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 وأعدھا 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 :........................)الممارسات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور ®( 

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.


