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 .هدف الدورة :

 وإعداد التخطيط مرحلة منذ المخازن في المحاسبة وأدوات مستجدات بأحدث المشاركون تعريف 

 المنصرف تسعير بمرحلة وانتهاء المادية الموارد اقتناء بمرحلة مرورا   التقديرية التخطيطية الموازنات

 .المخزون عناصر على والرقابة ، التكاليف وقوائم المالية القوائم وإعداد

 المخازن فى بالمحاسبة المرتبطة العملية المشكالت من عدد مع للتعامل العملية والمهارات القدرات تنمية 

 ..المخزون( 2)  رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا  

 بالمخازن المرتبطة التدفق خرائط أدوات ألحدث وفقا   المستندية الدورات وإعداد الرقابة أداة تفعيل 

 المخزون عن للمحاسبة المختلفة المراحل بين والتكامل الترابط تحقيق 

 :لفئة المستهدفة ا

 )كافة العاملين باالدارة المالية )محاسبين المدفوعات، محاسبين الموازنات، محاسبين االستاذ العام 

 مراقبى المخازن 

 المدققين الداخليين 

 :محتوى الدورة 
 

 : الوحدة االولي

 المحاسبة عن االنشطة التشغيلية في المشتريات

  العالميةانواع المشتريات وفقا الحدث التطورات 

 اليات الشراء ومشكالت التطبيق 

 اجراءات المحاسبة عن المشتريات من االصول 

 اجراءات المحاسبة عن المشتريات من المستلزمات 

 اهم المشكالت التطبيقية التي تواجه مديري المشتريات 

 : الوحدة الثانية

 .(المخزون   2الدولي رقم )المحاسبة عن االنشطة التشغيلية في المخازن وفقا  لمعيار المحاسبة 

 الفرق بين المخازن والمخزون . 

 اإلطار المتكامل للمحاسبة عن المخازن . 

 الدورة المستندية للمخزون . 

 المحاسبة عن المخزون باستخدام الجرد الدوري والجرد المستمر . 

 المخرجات الرئيسية للمحاسبة عن المخازن. 

 لمشتراةطرق المحاسبة المختلفة لتسعير المخزون ا . 

 مشاكل معالجة حاالت التصنيع الداخلي للمخزون. 
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 :الوحدة الثالثة

 . معالجة المشكالت العملية للمحاسبة عن المخزون

 المعالجة المحاسبية في حاالت الرد. 

 المعالجة المحاسبية في حاالت معالجة العجز عند الجرد. 

  الجردالمعالجة المحاسبية في حاالت معالجة الزيادة عند. 

 : الوحدة الرابعة

 الرقابة عن االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن

 الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات. 

 الظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المخازن . 

 اللكترونيالظوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن في ظل التشغيل ا 

 : الوحدة الخامسة

 اعداد الموازنة عن االنشطة التشغيلية في المشتريات والمخازن

 إعداد الموازنات التخطيطية التقديرية للمخازن 

 العالقة بين موازنة المخازن والموازنات األخرى 

 تحديد الكمية االقتصادية والحد األقصى واألدنى للمخزون . 

  المخزونتحليل االنحرافات في موازنة . 

 إعداد تقارير الرقابة على عنصر المخزون. 

 :رسوم الدورة 
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 
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 توقيت الدورة :جدول 
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


