
 

 

 

                                                                                            17/ 88211/  ب دالرقـم : 
 2780/  88/  70 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        

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

 وورشة العمل المتخصصه بعنوان : 
 

 إدارة وإحتساب التكاليف الصناعية في المنشآت المتوسطة والكبيرة 

 وفـق أحـدث المعـــايير الدوليــة
 -:وضمن الوصف التالـي 

 . 20/82/2780 -22: من صباح يوم االحد الى يوم مساء يوم االربعاء الموافق من   موعـد البرنامج 
 : مدينــة دبــي . مكـان االنعقـاد 

 ( مساءًا . 82.17)  –( عصرًا  73.17: من الساعة )    زمن المحاضرات
: محاضر متخصـ  يحمـل در ـة الـدكتوراو ، ويتمتـع  بخبـرة اكاديميـة وعمليـة وتدريبيـة  محاضر البرنامج

 واسعه في هذا المجال في االردن والخليج العـربي.

 نامجملخص البر 
 تحليل التكاليف لدعم القرارات االستراتيجية . 
  إضافة قيمة واتخاذ القرارات التشغيلية ، و   ميع المنظمات تحسين خط النهايةدعم

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

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

 في  ميع أنحاء المنظمة.



 

 

 

 محــــاور البرنامج : 
 . إدارة التنظيم المعاصر• 
 . المحاسبة اإلدارية ألنظمة الرقابة التنظيمية• 
 .  محاسبة المسؤولية وعملية الرؤية• 
 . ظيميةالموازنة ودورها في تحقيق األهداف التن• 
 ما هو الوضع في مؤسستك؟• 
 . شروط التكلفة والتصنيف• 
 . التصنيع مقابل التكاليف غير الصناعية• 
 . التكاليف المتغيرة مقابل التكاليف الثابتة )تحليل كفب(• 
 . التكلفة المباشرة وغير المباشرة• 
 . والتكاليف الزائدة عن التكلفة، انخفاض التكاليف • 
 . يف: التكاليف التقليدية والتكاليف القائمة على النشاط )أبك(تخصي  التكال• 
 . ة التقليدية إلى الميزانية القائمة على النشاط )أب(ينامن الميز االنتقال • 
 . 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• 
 .  تبايندمج التحسين المستمر في تحليل ال• 
 . أو ه القصور في النهج التقليدية للقياس• 
 . بطاقة األداء المتوازن: ربط االستراتيجية بقياس األداء• 
 . منظور العمالءو  ةــــمنظور المالي• 
 . ، منظور التعلم والنمو منظور العمليات التجارية الداخلية• 
 . تطوير بطاقة األداء وتكييفها• 
 .ت عملية دراسة حاال• 



 

 

 

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

 قسام .باالضافة الى  ميع االفراد العاملين في هذو الدوائر واالومساعديهم ، 
 

ـــة والمـــواد 2077(:  رســـول المشـــار ة ـــة التدريبي ( دوالر أمريكـــي للمشـــارح الواحــــد ، شامــــاًل الحقيب
وقـر  مـدمج يحتـول علـى نسـخة الكترونيـة مـن المـادة العلميـة ، واصـدار شهادة المشاركة فـي البرنـامج ، 

 قــاد البرنامج.، ومصاريف إستراحــــات القهـوة والشال  على مـدار أيـام إنع العلمية

     
را ـين ان ينال عرضنا هذا قبولكم ، مقدرين حرصكم على تطويــــر أداء العاملين لديكم لخير        

 وتقـدم مؤسستكم الرائــــــدة . آمـــلين ان تصلنـا ترشيحاتكم قبل وقت كـاف من موعــــد إنعقـــــاد البرنامـج .
 

 االحـترام ،،،،وتفضـلوا  بقبــول فائق التقدير و 
                                                                                     

                                                                                        
 ( مشاركين ، 2: كل  هة تقوم بارسال ) هامـة مالحظـــة
 ـاء المشارح الخامس من رسوم المشاركة ، ومنحه مشاركة مجانية .سيتم إعفــ     


