
 

 

 02442/17ـم : م د / ــــــالرق

 13/02/2017 التاريخ :

 السيد المديـــر العـــام االكـــرم               
  تحية وبعد ،

 ،  تقديم عرضها الخاص إدارتكم الموقرةفي عمــان / االردن ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  وان ــبعن ةالمتخصص ةلعلميا ورشة العمل للمشاركة في

الرشيـدةالحكوميــة ات ــــداد الموازنــإع متطلبــات  
  وفــق أحــدث المعايــير الدوليــــــة  

ـــــسي  ـيعقـــــد      ـــــترة ةــــ  المغـــــر   –فــــي ةدكنــــة كا اب  كــــا  والــ ـــــ ف الــــ ، وضــــم   03/2017/ 09 -06خــ
 الوصف التالـي: 

 
 :   البرنامجالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور ـاتأواًل : أهم الموضوع

  ةدخل الى المحاـبة الحكوةية: أهمية ووظائف المحاـبة الحكوةية، طبيعة الحسابات الحكوةية
 وأ واعها، التشريعات والمحاـبة الحكوةية.

 .النظريات واألـس المحاـبية 

  لة، خصائص وأ واع الموا  ات، إعداد الموا  ات، الموا  ات العاةة: ةـهوم وأهمية الموا  ات العاةة للدو
 .  دورة الموا  ة العاةة

 العهد،  النظام المحاـبي الحكوةي: المستندات و القيود المحاـبية ) اإلكرادات، المقبوضات، النـقات ،
 (  األةا ات ، الحسابات الجارية

 ائمة المركز المالي.: حسابات الموا  ة العاةة، ق الهيكل التنظيمي للحسابات الحكوةية 

 م المالية.ـالحسابات الدورية والقوائ 

 الحسا  الختاةي، قائمة المركز النقدي . التقارير القوائم المالية في القطاع الحكوةي  : 

 إجراءاتها. : أهدافها، أ واعها، عناصرها الرقابة الداخلية ، 

 تقويم الحسابات الحكوةية.  : أهدافها، أهميتها، أ واعها، ة  يقوم بها، الرقابة الخارجية 

 . إـتعراض حاالت عملية وتطبيقية ة  الواقع العملي 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 -: الخدمات المقدمة للمشاركين : نيـاً ثا

 الى الـنادق التي يقيم بها المشاركـــــون . و قل المشاركي ،  الدار البيضاءاالـتقباف في ةطار  -
 . الورشةف فترة ا عقاد خ لجميع المشاركي   اـتراحات القهوة والشايتقديم    -
 وصور الـعاليــات .الموضوعات التي ـيتناولها المحاضرون ، يحتوي أهـــم لكل ةشارك قرص ةدةج    -
على شرف  للورشةتناوف طعام العشاء برفقــــة باقي المشاركي  بعد إختتام فعاليات اليوم االخير    -

 فة خاصة ة  النجــم السهــــبي لإلـتشــارات  .المشاركي  ، وبإـتضا
( ةشاركي  أو 3  ) الورشةفي ارات على كافــــة الجهات المشاركة ـــي لإلـتشــــم السهبــــتو يع درع النج   -

 .أكثر
، ةودعي  بمثل  الدار البيضاءل المشاركي  الى المطـــار في اليوم االخير ة  أةاك  إقــاةتهم في ــــ ق   -

 ا اـتقبلوا به ة  حــــاوة وتكريـــم .ة
 

 الفئأأت المستهدفة للمشاركة في هذه الورشة :: ثالثـًا 
اء دوائر الموا  ات وةساعدكهم المدراء الماليون وةساعدكهم ، ةدراء التخطيط          وةساعدكهم ،  ، رـؤ

ا ء االقسام واالفراد العاةلي  في هسه ةدراء التدقيق والرقابة الداخلية وةساعدكهم ، باإلضافة الى جميع رـؤ
 االدارات واالقسام التابعة لها .

وم التسجيل ):  والمشاركةرسوم التسجيل رابعــًا :   ، للمشارك الواحد دوالر أةريكي( 2200تبلغ ـر

وم اشتراك المشارك 4رشيح )وفي حاف ت   ةجــا ًا . الخاةس( ةشاركي  ة  قبلكم ، ـتكون ـر
 

 ةشاركتكماهتماةكم   لكم شاكري  وةقدري  
  وتـضلوا بقبوف فائق التقدكر واالحترام ،،،

                                                                        

 



 

 

 


