
 

 

 التكاليفالموضوع : دورة محاسبة 
 

الكوادر جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 
( ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ 61بمعدل )و , "التكاليفمحاسبة  "بعنوان  متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 

وذلك  ( األربعاء – األحد) من( من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء 66/2/2162 ولغاية 8/2/2162)
، حيث ة الهاشميةالمملكة األردني –( عمان 52الواكد، مبنى رقم ) يمفي مبنى جامعة طالل أبوغزالة، الشميساني، شارع عبدالرح

 .سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها الدورة
 

 األهداف العامة:
 تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات االساسية في مجال حسابات التكلفة وفقا لما يلي:

 .مفهوم وأهداف وأهمية محاسبة التكاليف 
 ف.دراسات معاصرة في محاسبة التكالي 
 .طبيعة وتصنيف التكاليف 
 .طرق تحميل التكاليف الكلية والمتغيرة 
 .البيانات المعتمدة من قبل حسابات التكاليف واسس جمعها 
 .التكاليف المعيارية للمواد واالجور واألعباء اإلضافية، وضبط التكاليف الفعلية 
 .استخدام مخرجات حسابات التكاليف الغراض الرقابة 
 كاليف والقرارات االدارية.مخرجات محاسبة الت 
 .مواضيع خاصة في تحليل انحرافات التكاليف 
 .تحليل انحرافات المبيعات 

 

 الفئات المستهدفة:
 المحاسبون والماليين 
  ودوائر الرقابة والتدقيق الداخليالعاملين في أقسام المحاسبة 
 ملين في دائرة ومدخلوا البياناتالعا 
 معدي الموازنات والبيانات 
 قطاعين العام والخاصن في الالعاملي 

 اإلطار العام
 .مفهوم وأهداف وأهمية محاسبة التكاليف 
 .دراسات معاصرة في محاسبة التكاليف الفعلية 
 .طبيعة وتصنيف التكاليف 
 .محاسبة التكاليف وأساليب جمع المعلومات 
 .التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية 



 

 

 .محاسبة التكاليف ألغراض الرقابة وقياس االداء 
 .اتخاذ القرارات في ضوء مخرجات محاسبة التكاليف 
 .حاالت وتطبيقات عملية 
 .مواضيع خاصة في تحليل انحرافات التكاليف وتحليل انحرافات المبيعات 
 .حاالت وتطبيقات عملية 

 

 رسوم االشتراك : 
 .( دينارًا 221هي )

 مجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.ألعضاء ال (%61خصم )
 .للمؤسسات التي تقوم بتنسيب أكثر من مشارك (%61خصم )

 
 يحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرقتها والمواضيع التي تناولتها. 

عدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وسداد وسيتم إقفال باب التسجيل بعد استكمال العدد المطلوب وتكون األولوية في حضور الدورة بمو 
 الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت ممكن.

ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيكا مصرفيا باسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن" على 
على حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم العنوان المبين أعاله أو تحويل رسوم الدورة 

شعارنا بذلك.1162161215152111/162)  ( بالدينار األردني وا 
 

 الستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:ل
 (0055055هاتف: )

 0000/0050فرعي:  
 (0055050: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasoceity.org 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،,,
 

 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
 

 رشا أبوعفار
 مسؤول التدريب
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