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المحتويات البرنامج:

مقدمة:
تستحوذ معامالت المشتريات على النصيب األكبر من وقائع الفساد حسبما تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية، ومن ثم يحتاج المحاسبين الماليين والمراجعين الداخليين ومراقبي 
الحسابات لبذل المزيد من الجهود المهنية لتنظيم اعمال المشتريات والمخزون باستخدام تقنيات نظم إدارة الموارد ERP والحد من بعض ممارسات االحتيال والفساد التي قد 

تصاحب معامالت الشراء والتخزين خالل كافة مراحلها وخاصة في المنظمات والهيئات الحكومية.

أهـداف الدورة:
تعريف المشاركون بأحدث مستجدات وأدوات المحاسبة في المخازن والرقابة على عناصر المخزون.�	
تنمية القدرات والمهارات العملية للتعامل مع عدد من المشكالت العملية المرتبطة بالمحاسبة فى المخازن وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2( المخزون..�	
تحقيق الترابط والتكامل بين المراحل المختلفة للمحاسبة عن المخزون.�	
تمكين المشاركين من التعرف على مفهوم وطبيعة وأهمية ووظائف نظم التكاليف ومسارات التكاليف�	
إكساب المشاركين مهارات في التعامل مع مشكالت نظم التكاليف واقعية من الممارسة العملية والتطبيق العملي.�	
تعريف المشاركين باألساليب العلمية المعاصرة في تخفيض التكاليف واألساليب الحديثة في تعظيم الربحية مع المحافظة على الجودة�	

الفئـات المستهدفـة:
المحاسبون والمدراء الماليون�	
محاسبو التكاليف بالمخازن والمشتريات�	
المدققـون الداخليون�	
المدققون الخارجيون�	

المحاسبة عن االنشطة التشغيلية يف المشرتيات:

انواع المشتريات وفقا الحدث التطورات العالمية �	
اليات الشراء ومشكالت التطبيق�	
اجراءات المحاسبة عن المشتريات من االصول �	
اجراءات المحاسبة عن المشتريات من المستلزمات  �	
اهم المشكالت التطبيقية التي تواجه مديري المشتريات�	

المحاسبة عن االنشطة التشغيلية يف المخازن:

معيار المحاسبة الدولي رقم )2( المخزون�	
اإلطار المتكامل للمحاسبة عن المخازن�	
المحاسبة عن المخزون باستخدام الجرد الدوري والجرد المستمر�	
طرق المحاسبة المختلفة لتسعير المخزون المشتراة�	
مشاكل معالجة حاالت التصنيع الداخلي للمخزون�	

الرقابة عن االنشطة التشغيلية يف المشرتيات والمخازن:

الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات�	
الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المخازن�	
الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن في ظل �	

التشغيل االلكتروني

مقدمة نظم معلومات التكاليف:

 مفهوم واهداف محاسبة التكاليف�	
استخدام مفاهيم ومعلومات التكاليف في اتخاذ القرارات�	
األساليب العلمية لتبويب عناصر التكاليف�	
العالقة بين التكلفة والحجم والربح�	
العالقة بين أسعار البيع والتكاليف المتغيرة والثابتة�	

حاسب التكاليف المبارشة وغري المبارشة:

حساب التكاليف المباشرة�	
تحليل وتوزيع المصروفات الصناعية غير المباشرة�	
إجراء تصميم نظام التكاليف�	
حاالت عملية�	

نظم التكاليف ونظريات القياس:

النظريات المختلفة لقياس وتحميل التكاليف�	
تحليل سالسل القيمة ودوره في خفض التكلفة�	
منهج سالسل القيمة )المفهوم- األسس – المكونات - الخطوات(�	
أدوات قياس القيمة المضافة للوحدة عبر سلسلة القيمة�	
استخدام منهج سلسلة القيمة في خفض التكلفة�	



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 :........................)شهادة في محاسبة المشتريات والمخزون والتكاليف ®(

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

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.


