
 

 

ـــالرق  11200/71ـم : م د / ـــ

 06/11/7171 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

الرشيـدةات ــــداد الموازنــإع متطلبــات  
  وفــق أحــدث المعايــير الدوليــــــة  

ـــيفــي يدةنــة  والـــــ    عيعقـــد      ـــترة يــ   االيــاراا العربيــة المتحــدة – دبـ ـــ ا الــــ ،  25/2017/ 52 -52خــ
 وضم  الوصف التالـي: 

 
 :  البرنامجالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور عـاتأواًل : أهم الموضو 

  يدخل الى المحاعبة الحكويية: أهمية ووظائف المحاعبة الحكويية، طبيعة الحساباا الحكويية
 وأنواعها، التشريعاا والمحاعبة الحكويية.

 .النظرياا واألعس المحاعبية 

 ولة، خصائص وأنواع الموازناا، إعداد الموازناا، الموازناا العاية: يـهوم وأهمية الموازناا العاية للد
 .  دورة الموازنة العاية

 العهد،  النظام المحاعبي الحكويي: المستنداا و القيود المحاعبية ) اإلةراداا، المقبوضاا، النـقاا ،
 (  األياناا ، الحساباا الجارية

 قائمة المركز المالي.: حساباا الموازنة العاية،  الهيكل التنظيمي للحساباا الحكويية 

 م المالية.ـالحساباا الدورية والقوائ 

 الحساب الختايي، قائمة المركز النقد  . التقارير القوائم المالية في القطاع الحكويي  : 

 إجراءاتها. : أهدافها، أنواعها، عناصرها الرقابة الداخلية ، 

 تقويم الحساباا الحكويية. : أهدافها، أهميتها، أنواعها، ي  يقوم بها الرقابة الخارجية ، 

 . إعتعراض حاالا عملية وتطبيقية ي  الواقع العملي 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 -: الخدمات المقدمة للمشاركين : نيـاً ثا

 الى الـنادق التي يقيم بها المشاركـــــون . ونقل المشاركي ،  دبياالعتقباا في يطار    -
 الحقيبــة التدريبيــة شايلة المــادة العلمية .    -
 .التدريبية  الورشةخ ا فترة انعقاد لجميع المشاركي   عتراحاا القهوة والشا إتقديم     -
 عاليــاا .وصور الـالموضوعاا التي عيتناولها المحاضرون ، يحتو  أهـــم لكل يشارك قرص يديج    -
ــم ال هبــــتوزيع درع النج   - ( يشاركي  أو 3ب ) الورشةفي اراا على كافــــة الجهاا المشاركة ـــي لإلعتشــ

 .أكثر
، يودعي  بمثل يا اعتقبلوا  دبيل المشاركي  الى المطـــار في اليوم االخير ي  أياك  إقــايتهم في ــــنق   -

 به ي  حــــاوة وتكريـــم .
 

 ت المستهدفة للمشاركة في هذه الورشة :الفئــآ:  ثالثـاً 
ويساعدةهم ،  ، رؤعاء دوائر الموازناا ويساعدةهم المدراء الماليون ويساعدةهم ، يدراء التخطيط         

يدراء التدقيق والرقابة الداخلية ويساعدةهم ، باإلضافة الى جميع رؤعاء االقسام واالفراد العايلي  في ه ه 
 واالقسام التابعة لها .االداراا 

 ، للمشارك الواحد دوالر أيريكي( 5222تبلغ رعوم التسجيل ):  والمشاركةرسوم التسجيل رابعــًا : 

 يجــانًا . الخايس( يشاركي  ي  قبلكم ، عتكون رعوم اشتراك المشارك 4رشيح )وفي حاا ت 
 

 يشاركتكماهتمايكم شاكري  ويقدري  لكم   
  تقدةر واالحترام ،،،وتـضلوا بقبوا فائق ال

                                                                        

 


