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المقدمة:
تهدف استراتيجيات االستدامة بمنظمات األعمال الى دعم األصول البشرية وتوفير بيئة األعمال الجاذبة والدافعة لنجاح المنظمة والعاملين بها في تحقيق أهدافهم جميعا، ومن ثم 
تهدف شركة يوروماتك من برنامج " محاسبة األصول البشرية " الي تقديم مجموعة من الجدارات المعرفية والمهارية التي تهدف الى ثقل العاملين في أقسام األجور والرواتب 

لتطبيق أحدث الممارسات الدولية لقياس األجور والرواتب في ظل تطبيق نظم إدارة الموارد اإللكترونية.

أهداف البرنامج:
	w.ERP تعريف المشاركين بدورة نظام المعلومات األجور والرواتب في ظل النظم اإللكترونية إلدارة المنظمات
	w.تنمية مهارات المشاركين على قياس األجور والرواتب باستخدام نظم المعلومات اإللكترونية
	wتنمية قدرات المشاركين على معالجة مشكالت قياس األجور والرواتب الدورية وفقا لنظم الرقابة الداخلية

الفئات المستهدفة:
	wالمحاسبون والمدراء الماليون
	wالمحللون الماليون في مؤسسات القطاع العام والخاص
	wأعضاء ادارت المراجعة الداخلية
	wالمدققون الخارجيون

دورة نظام معلومات األجور والرواتب يف ظل النظم اإللكرتونية:

	wعناصر نظام معلومات األجور والمرتبات

	wمدخالت النظام – طرق حصر الوقت

	w)عمليات التشغيل )تحديد األجور

	wمخرجات النظام – تقارير وقوائم األجور

تقدير األجور ومناذج التقدير:

	wأساليب تخطيط تكلفة األجور

	wالنماذج المستخدمة فى تقدير تكلفة األجور

المعاجلة المحاسبية للعمليات المالية ىف جمال شئون العاملني:

	wالمعالجة المحاسبية لالستقطاعات

	wالمعالجة المحاسبية للخصم من الراتب

	wاستقطاع من المرتب لحساب اإليرادات

	wالمعالجة المحاسبية رد أو استرجاع راتب موظف من البنك

	w.المعالجة المحاسبية لتقادم الحقوق

	wالمعالجة المحاسبية لمكافأة نهاية الخدمة وبدل اإلجازات للموظفين

نظام الرقابة الداخيل عىل األجور والرواتب:

	wإجراءات الرقابة على تسجيل الوقت

	wإجراءات الرقابة على تحضير كشوف األجور

	wإجراءات الرقابة علي دفع األجور

	wإجراءات الرقابة على العمالة العرضية

تصميم وإعداد موازنة األجور بالوحدات احلكومية واخلاصة:

	wمكونات موازنة األجور والرواتب

	wنماذج تقدير األجور باستخدام الحاسب االلي

	wالرقابة على تنفيذ موازنة األجور والرواتب

	wقياس انحرافات األجور والرواتب



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)® Human Resources Accounting محاسبة األصول البشرية(
المفاهيم والتوجهات الحديثة للمحاسبة عن الموارد البشرية

التــاريــخ :........................

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.


