
 

 

 

 01/ 12320/  ب دالرقـم : 
 2101/  12/  01 التاريخ :

 الســادة .................... المحترمين
 مدير الموارد البشرية –ناية السيد أمجد الخطيب االكـــرم 

  تحية وبعد ،
في اطار السعي المتواصل لرفع مستويات التأهيل وزيادة كفـاءة االداء لدى القائمين على رئاسة        

دوائر واالقسام والشعب ، واالدارات الفرعية في مؤسستكم الرائــدة ، وبهدف تمكينها من التعرف الى ال
االساليب الفنية الحديثة في ادارة واحتساب وتسجيل التكاليف ، يسرنا ان نعلن عن عقد البرنامج التدريبي 

 وورشة العمل المتخصصه بعنوان : 
 

 ي المنشآت إدارة وإحتساب التكاليف الصناعية ف

 وفـق أحـدث المعـــايير الدوليــة                    
 -:وضمن الوصف التالـي 

 . 01/13/2101 -00الموافق من   الخميسالى يوم مساء يوم  السبت: من صباح يوم  موعـد البرنامج 
 . اسطنبول / تركيا: مدينــة  مكـان االنعقـاد 

 ( مساءًا . 01.31)  –عصرًا (  13.31: من الساعة )    زمن المحاضرات
: محاضر متخصص ، ويتمتع  بخبرة اكاديمية وعملية وتدريبية واسعه فـي هـ ا المجـال  محاضر البرنامج

 والخليج العـربي.وتركيا ودول شمال افريقيا في االردن 

 ملخص البرنامج
 تحليل التكاليف لدعم القرارات االستراتيجية . 
  إضافة قيمة واتخاذ القرارات التشغيلية ، و  نهايةجميع المنظمات تحسين خط الدعم

 .وموضوعية دقة أكثر بصورة والمالية 
  في األعمال  فعالةالتخاذ قرارات استراتيجية ، تحليل التكلفة أمر بالغ األهمية

 التجارية.
  االنضباط ، وترسيخ مفهوم التكاليف والميزانية وقياس األداء مفهومة بسهولة جعل

 لمنظمة.في جميع أنحاء ا



 

 

 

 محــــاور البرنامج : 
 . إدارة التنظيم المعاصر• 
 . المحاسبة اإلدارية ألنظمة الرقابة التنظيمية• 
 .  محاسبة المسؤولية وعملية الرؤية• 
 . الموازنة ودورها في تحقيق األهداف التنظيمية• 
 ما هو الوضع في مؤسستك؟• 
 . شروط التكلفة والتصنيف• 
 . كاليف غير الصناعيةالتصنيع مقابل الت• 
 . التكاليف المتغيرة مقابل التكاليف الثابتة )تحليل كفب(• 
 . التكلفة المباشرة وغير المباشرة• 
 . والتكاليف الزائدة عن التكلفة، انخفاض التكاليف • 
 . تخصيص التكاليف: التكاليف التقليدية والتكاليف القائمة على النشاط )أبك(• 
 . ة التقليدية إلى الميزانية القائمة على النشاط )أب(يناز من المياالنتقال • 
 . اإلدارة القائمة على النشاط• 
 . المنظمات الالمركزية• 
 . ستثمارمراكز التكلفة / الربح / ااإل• 
 . مالمح مراقبة الميزانية• 
 . تحديد الميزانية الرئيسية وشرح فوائدها الرئيسية للمنظمة• 
 . وصف الفرق بين الميزانية الثابتة والميزانية المرنة• 
 . حساب الفروق المرنة في الميزانية والتباينات في حجم المبيعات• 
 . التكاليف القياسية في تحليل التباين إستخدام• 
 .  دمج التحسين المستمر في تحليل التباين• 
 . أوجه القصور في النهج التقليدية للقياس• 
 . األداء المتوازن: ربط االستراتيجية بقياس األداءبطاقة • 
 . منظور العمالءو  ةــــمنظور المالي• 
 . ، منظور التعلم والنمو منظور العمليات التجارية الداخلية• 
 . تطوير بطاقة األداء وتكييفها• 
 ت عملية .دراسة حاال• 



 

 

 

ـــدون  ـــدراء ا    المستفي ـــانع ومســاعديهم ، مـ ـــدراء المصـ لتكــاليف ومســاعديهم ، المــدراء المــاليون :  مـ
ـــــر واالقســـــام الفرعيــــة العــــاملين معهــــم ومســــاعديهم ، مــــدراء التــــدقيق والرقابــــة ومســــاعديهم ،  رؤســــاء الدوائـ

 باالضافة الى جميع االفراد العاملين في ه ه الدوائر واالقسام .ومساعديهم ، 

 -للمشاركين : المقدمةالخدمات 
 . بها ون الى الفنادق التي يقيم ونقل المشاركين،  طنبولاساالستقبال في مطار    -
 توزيــع المادة العلمية على المشاركين .  -
 تقديم استراحات القهوة والشاي  خالل أيام انعقاد البرنامج .  -
 وصور الفعاليــات . الورشة التدريبيةقرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في   -
 على كافــــة الجهات المشاركة. لإلستشاراتي ــــل هبا النجمدرع  توزيع   -
، اسطنبول مطـــار  الى مدينـة اسطنبولالمشاركين في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في  نقل   -

 ـاوة وتكريـــم .ــستقبلوا به من حفــإبمثل ما  مودعين 

، يع الخدمات أعـــاله دوالر امريكي شاماًل جم(  2200فقط ) -: رسوم التسجيل والمشاركة
    ) مجـانـــًا (. الخامس( مشاركين من قبلكــم  تكون رسوم المشارك 4) ترشيحفي حــال و

       
راجـين ان ينال عرضنا ه ا قبولكم ، مقدرين حرصكم على تطويــــر أداء العاملين لديكم لخير وتقـدم  

 تكم قبل وقت كـاف من موعــــد إنعقـــــاد البرنامـج .مؤسستكم الرائــــــدة . آمـــلين ان تصلنـا ترشيحا
 وتفضـلوا  بقبــول فائق التقدير واالحـترام ،،،،                                               

      


