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مقدمة:

تفرض المنافسة الحديثة استراتيجيات جديدة لتحقيق األهداف وبالتبعية دورا جديداً للمحاسبة االدارية باعتبارها أداة فعالة في يد اإلدارة تساعدها في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها 

في ضوء القيود التى تفرضها أسواق المنافسة وتعكس هذه القيود افضل درجات السيطرة واألحكام في استخدام الموارد بين الشركات المتنافسة مما يتطلب أن تكون قادرة على 

دراسة وتحليل استراتيجيات المنافسين في السيطرة على استخدام الموارد وأخذها في االعتبار سعيا نحو تخفيض التكاليف إلى حدود تقل عن تكلفة المنافس باعتباره السبيل نحو 

تحقيق ميزة تكاليفية وتنافسية.

أهداف البرنامج:

عمليات  	 ترشيد  يخدم  بما  والحكومية  والعامة  الخاصة  المؤسسات  انواع  كافة  فى  العملى  الواقع  فى  تطبيقة  وكيفية  االدارية  للمحاسبة  العام  باالطار  المشاركين  تعريف 

اتخاذ القرارات المختلفة

والتى  	 والمعلومات  االنتاج  تكنولوجيا  فى  الحديثة  التطورات  مجال  فى  او  المتافسة  مجال  فى  سواء  المعاصرة  االعمال  بيئة  فى  التغيرات  بمظاهر  المشاركين  تعريف 

تطلبت ضوروة مرافقة تلك التطورات بتطورات مماثلة فى اساليب المحاسبة االدارية.

تزويد المشاركين بأساليب المحاسبة االدارية الحديثة التى تتوائم والتغيرات فى بيئة االعمال المعاصرة 	

المتوازن  	 التكاليف والرقابة عليها وترشيد االنقاق وتقييم االداءء  المستخدمة فى تخفيض  للمحاسبة االدارية  الحديثة  لتطبيق االساليب  العملية  المهارات  المشاركين  اكساب 

للمؤسسات المختلفة الخاصة والحكومية.

إلى  	 األساسية  األهداف  تحليل  على  ثم  األهداف  تحقيق  على  يركز  العامة  الموازنة  متطور العداد  كأسلوب  االداء  نحو  الموجهة  الموازنة  نظام  بمفهوم  المشاركين  تزويد 

أهداف فرعية وتحديد معدالت لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية .

والمحاسبى  	 المالى  االداء  وتقييم  قياس  فى   )KPI  ( االداء  مؤشرات  وتطبيق  اعداد  وكيفة   )  BSC( المتوازن  االداء  بطاقة  وتطبيق  العداد  الالزمة  المهارات  اكساب 

لكافة المؤسسات باختالف اشكالها التنظيمية .
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

اإلطار التطبيقى للمحاسبة اإلدارية ىف المؤساست

المحاسبة االدارية ومحاسبة القرارات 	
دور المحاسبة االدارية فى اتخاذ القرارات االدارية والمالية 	
خطوات ومراحل اتخاذ القرارات المالية 	
النماذج واالساليب الكمية الحديثة المستخدمة فى تفعيل اتخاذ القرارات  	

المالية
تطبيقات المحاسبة االدارية فى الشركات الخاصة والمؤسسات والهيئات  	

الحكومية
اساليب رقابة وتخفيض التكاليف 	
اساليب تقييم االداء 	
مفاهيم التكلفة المالئمة التخاذ القرارات 	

الوحدة الثانية:

مظاهر التغريات ىف بيئة االعمال المعارصة

االستراتيجيات الحديثة للتميز 	
	 Cost Excellence استراتيجية التميز التكاليفى
	 Product differentiation استراتيجية التميز السلعى
المنافسة 	
األفكار اإلدارية المصاحبة للتغيرات في البيئة التنافسية : 	
أثر التغيرات في البيئة التنافسية على المحاسبة االدارية 	
التطور فى تكنولوجيا االنتاج والمعلومات 	
األفكار اإلدارية المصاحبة للتغيرات في تكنولوجيا اإلنتاج 	
اثر التغيرات في تكنولوجيا اإلنتاج على المحاسبة االدارية 	

الوحدة الثالثة:

االجتاهات احلديثة ىف المحاسبة االدارية

الطرق المحاسبية الحديثة لقياس التكاليف الخاصة باإلنتاج وتقديم  	
الخدمات

قياس التكاليف على اساس النشاط 	
قياس التكاليف على اساس دورة حياة المنتج او الخدمة 	
قياس االداء المقارن 	
استراتيجيات قياس الجودة الشاملة لالداء المالي 	
تطبيق االتجاهات الحديثة فى المحاسبة االدارية فى القطاع الحكومى 	
مجاالت تطوير اداء المحاسب االدارى 	
ىورش عمل وتطبيقات عملية 	

الوحدة الرابعة:

أاسليب المحاسبة االدارية لتطبيق اسرتاتيجيات ريادة التكلفة 
والسوق

	 Value Chain Analysis  اسلوب تحليل سلسلة القيمة
	   Value Engineering : أسلوب هندسة القيمة
	 Target Costing أسلوب التكلفة المستهدفة
	 Activity  Based Accounting :المحاسبة على أساس النشاط
	   Kaizan Costing مفهوم التكلفة المطورة
إدارة الجودة الشاملة   	
األدوات المتقدمة لتطبيق استراتيجيات خفض التكلفة وترشيد التكاليف 	

الوحدة الخامسة:

ROB التخطيط االسرتاتيجى واعداد الموازنات الموجهة حنو األداء

مراحل اعداد الخطط االستراتيجية 	
اتجاهات تطوير الخطط المالية والموازنة العامة 	
األساليب الحديثة العداد الموازنة العامة 	
موازنة البرامج واالداء 	
موازنة التخطيط والبرمجة 	
الموازنة الصفرية 	
قاعدة تحديد مدد سريان البرامج ودرها فى خفض التكاليف 	
دور االساليب الحديثة العداد الموازنات فى ترشيد االنفاق الحكومى  	

وتقليص عجز الموازنة
حاالت عملية تطبيقية العداد الموازنات الحكومية وفقا لالساليب الحديثة 	
أهمية التحول إلى نظام البرامج واألداء 	

الوحدة السادسة:

قياس ورقابة االداء باستخدام بطاقة االداء المتوازن ) BSC( و 
Benchmarking أسلوب المقارنة باألفضل

ابعاد قياس االداء المتوازن 	
مؤشرات قياس االداء 	
دور بطاقة األداء المتوازن فى تسهيل عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 	
	 Benchmarking  فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
	 Benchmarking  أهمية أسلوب
	 Benchmarking  مراحل تحقيق الرقابة باستخدام أسلوب
تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل المؤسسة 	



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 :........................)المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في ظل بيئة األعمال الحديثة ®(

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.


