
 

 

 دورة تدريبية متخصصة بعنوان
 "محاسبة التكاليف الصناعية"

 

تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل الكوادر استمرارًا لسياسة التدريب المهني الذي  
( ساعة تدريبية اعتبارًا من 61وبمعدل ) ,"لصناعيةمحاسبة التكاليف ا"العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة متخصصة بعنوان 

األربعاء(  –( من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء من )األحد22/2/2162ولغاية  22/2/2162تاريخ )
، الهاشميةالمملكة األردنية  – ( عمان52وذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزالة، الشميساني، شارع عبدالرحيم الواكد، مبنى رقم ) 

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

 األهداف العامة
يهدف هذا البرنامج بشكل عام الى تعريف المشاركين باألساليب الحديثة  في محاسبة التكاليف الصناعية, وخصوصا في النواحي 

 التالية:
 المفاهيم واألساليب الحديثة في محاسبة التكاليف تعريف المشاركين ب 
  عرض األنظمة واألساليب المستخدمة من قبل الشركات في تحديد التكلفة 
 عرض االسسس والمفاهيم الحديثة في خفض التكلفة مثل التكلفة المستهدفة وطريقة التحسين المستمر 
 فات عناصر التكاليفتعريف المشاركين بمحاسبة التكاليف المعيارية وتحليل انحرا. 
   ربط مفاهيم إدارة التكلفة بالتخطيط االستراتيجي للمنشأة باستخدام بطاقة األداء المتوازن 
 

 الفئة المستهدفة
 الماليين ومدراء المصانع ومدراء اإلنتاج والمحاسبين اإلداريين والمراقبين الماليين والمحللين الماليين. والمدراءمحاسبو التكاليف 

 

 العام اإلطار
 المحور األول: تصنيفات التكاليف وسلوك التكاليف  

 المحور  الثاني: القوائم المالية للشركات الصناعية
 المحور الثالث: نظريات )مداخل( التكاليف : التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة والتكاليف المستغلة.

 : محاسبة االوامر اإلنتاجية ومحاسبة المراحل اإلنتاجيةالمحور الرابع: أنظمة التكاليف التقليدية 
 (ABCالمحور  الخامس: نظام التكاليف المبني على االنشطة ) 

 المحور السادس: تخفيض التكلفة )أساليب دراسة العمل ودراسات الوقت والحركة وتحليل القيمة( 
 .تكلفة دورة الحياة اإلجمالية 
 ( التكلفة المستهدفةTarget Costing) 
 ( التحسين المستمرKaisen Costing) 
 تكاليف الجودة 

 المحور السابع : التكاليف المعيارية ومراقبة االنحرافات
 ( Balanced Score Cardالمحور الثامن: إدارة التكلفة و بطاقة األداء المتوازن )

 (Case Studyباإلضافة إلى العديد من الحاالت العملية )



 

 

 رسوم االشتراك :
 ( دينارًا.221هي ) 

 ( ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.%61خصم )
 ( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك.%61خصم )

 
شتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن(" على ترسل نماذج اإل

 ( بالدينار األردني1162161215152111/162تحويل الرسوم على حساب الجمعية لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ) أو
شعارنا بذلك، علمًا بان األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة ، راجين أن يصلنا وا 

 ن بترشيحة في أقرب وقت ممكن.ردكم بالمشاركة او بمن ترغبو 
 
 

 لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:
 (0055055هاتف: )

 0000/0050فرعي:  
 (0055050: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasociety.org 

 
 
 

 رشا أبوعفار
 يبمسؤول التدر 
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