
أو مدة مختلفة لتنفيذ أي من هذه البرامج/أو تاريخ مختلف و/يمكنكم اختيار بلد مختلف و
.(أكثر من خمسة وعشرين ألف برنامج)اضغط هنا للتعرف على برامجنا األخرى 

2018برامج وورش عمل ومنتديات المحاسبة والخصخصة لعام 
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم
2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةيناير-05يناير-01اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية1

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةيناير-05يناير-01(2)االستعداد لتنفيذ متطلبات بازل 2

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةيناير-05يناير-01التطبيقات المحاسبية المتقدمة باستخدام الحاسب اآللي3

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةيناير-05يناير-01المحاسبة اإلدارية في مجال الخدمة االجتماعية4

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةيناير-05يناير-01محاسبة التكاليف للقطاع الحكومي5

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07استخدام الحاسب اآللي في حساب حد الطلب وكميته6

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07االندماج واالستحواذ واعادة الهيكلة7

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07التطبيقات المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي8

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07المحاسبة اإلدارية من منظور إستراتيجي9

10
محاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية باستخدام 

الحاسب االلى
2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07

1,950$البحرينيناير-18يناير-14استخدام المحاسبة اإلدارية في ترشيد القرارات اإلدارية11

1,950$البحرينيناير-18يناير-14االندماج والملكية وإعادة الهيكلة برؤية مالية ومحاسبية12

13
- التطبيقات المحاسبية والتحليل المالي لغير المحاسبين 

متقدم
1,950$البحرينيناير-18يناير-14

1,950$البحرينيناير-18يناير-14المحاسبة اإلدارية واتجاهاتها الحديثة14

1,950$البحرينيناير-18يناير-14محاسبة المسئولية واعداد الموازنات التخطيطية15

16
استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات 

الحكومية
2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21األمالك– االندماجات واالستحواذات 17

18
التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية باستخدام الحاسب 

اآللي
2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21المحاسبة اإلدارية والتقارير المالية19

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21محـدادت المحاسبة الحكومية ومعاييرها20

21
استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة 

المحاسب الحكومي
2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04

22
اإلدارة الفعَّالة لألقسام المحاسبية وتخطيط الربحية 

والتدفقات النقدية
2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04التطورات الحديثة في األساليب المحاسبية23



2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04المحاسبة اإلدارية وإدارة عمليات التدفقات النقدية24

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر واألجهزة الحكومية25

26
 في تطوير أداء المحاسب Ms Excelاستخدام برنامج 

اإلداري
1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11اإلدارة المتقدمة للتنبؤ والجرد27

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11التطورات الحديثة في إعداد الموازنات الحكومية28

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11المحاسبة اإلدارية وتطبيقاتها في المالية العامة29

30
معايير التقارير المالية الدولية فى اعداد الســجالت 

المحاسبيــة وتســويـة وإقفال الحســابات المــاليــة
1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18استراتيجيات إدارة التكلفة31

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية في القطاع الحكومي32

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18التعديالت األخيرة في معايير المحاسبة الدولية33

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18العناصر األساسية لعملية الدعوة: المحاسبة اإلدارية34

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة35

2,150$دبيمارس-01فبراير-25استراتيجيات إعداد الموازنات الحكومية36

2,150$دبيمارس-01فبراير-25اإلدارة المحاسبية لغير المحاسبين37

2,150$دبيمارس-01فبراير-25التغيرات في معايير المحاسبة الدولية38

2,150$دبيمارس-01فبراير-25المحاسبة اإللكترونية39

2,150$دبيمارس-01فبراير-25مهارات إعداد وعرض التقارير المالية فى القطاع الحكومي40

41
استراتيجيات إعداد الموازنات ذات األبعاد األربعة للتخطيط 

والرقابة وتقييم األداء
2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04

42
اإلستراتجيات الحديثة في تقليل التكاليف وخفض النفقات 

الحكومية
2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04التقنيات الحديثة في األنظمة المحاسبية43

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04المحاسبة الحديثة في الفنادق والمنشأة السياحية44

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق45

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11استراتيجيات تطوير كفاءة المحاسبين46

47
اإلستراتيجية الحديثة في تقليل التكاليف والنفقات 

الحكومية
2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11

48
التقنيات الحديثة لتحليل الحسابات الختامية باستخدام 

الحاسب اآللي
2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11المحاسبة الحكومية49



50
التقنيات الحديثة في مجال إعداد الموازنات والتخطيط 

المالي
2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11

51
استراتيجيات تعظيم الربح وخفض التكلفة بين المنهج 
الياباني والمنهج األمريكي تطبيقا على البيئة العربية

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18

52
اإلعداد والتأهيل المتحان المجمع العربي للمحاسبين 

القانونيين
2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18(ABC)التكاليف المستندة على األنشطة 53

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18المحاسبة الحكومية اإللكترونية54

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18مهارات كتابة التقارير للمدققين55

56
االتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد 

الميزانيات
مارس-29مارس-25

الدار البيضاء أو الرباط أو 
أغادير أو طنجة

$2,450

57
اإلفصاح والعرض المحاسبي وفق متطلبات األسواق 

المالية والمعايير الدولية
مارس-29مارس-25

الدار البيضاء أو الرباط أو 
أغادير أو طنجة

$2,450

مارس-29مارس-25التكاليف وأثرها في التغيير58
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

مارس-29مارس-25المحاسبة الحكومية الفعَّالة59
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

60
مراجعة المواصفات الفنية وصياغة التقارير المالية 

للعاملين في مجال اعداد المناقصات والمشتريات
مارس-29مارس-25

الدار البيضاء أو الرباط أو 
أغادير أو طنجة

$2,450

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01االتجاهات الحديثة في المحاسبة اإلدارية61

62
اإلفصاح وعرض القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة 

الدولية
3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01

63
التكلفة المستهدفة واألدوات المختلفة في إدارة التكلفة 

لتطوير منتجات جديدة
3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01

64
المحاسبة الحكومية المتقدمة ومراجعة الحسابات 

متقدم- الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات 
3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01االتجاهات الحديثة في المراجعة المالية والتدقيق الداخلي65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية66

67
اإلقفال السريع ومهارات إعداد واستخدام التقارير الدورية 

والختامية
5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08

68
الجوانب اإلدارية والمالية والقانونية فى خصخصة شركات 

القطاع العام
5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية69



70
األساليب الحديثة لكشف المخالفات واألخطاء المالية 

باستخدام الحاسب اآللي
5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08

71
االتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية ومحاسبة 

التكاليف
3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15األجـراءات المالية فى الخصخصة72

73
الجوانب اإلدارية والمالية والقانونية في خصخصة 

الوحدات الحكومية
3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15المحاسبة الحكومية والرقابة عليها74

75
إعداد التقارير المالية للمدققين والمراجعين الداخليين 

IIAوفق معايير 
3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15

76
االتجاهات الحديثة في المحاسبة لترشيد اتخاذ القرار في 

الشركات والقطاع الحكومي
7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها77

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي78

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22المحاسبة الحكومية والمحاسبة التجارية79

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01االتجاهات الحديثة في المحاسبة والرقابة على المخزون80

81
األدوات الحديثة للتحليل المحاسبي باستخدام الحاسب 

اآللي
5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01الجوانب المالية والمحاسبية لغير المتخصصين82

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01المحاسبة الحكومية وإدارة الموازنات83

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06االتجاهات الحديثة في المحاسبة وتطبيقاتها84

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06األدوات المحاسبية الحديثة لخفض التكاليف85

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06الحساب الختامى والميزانيات86

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06المحاسبة الحكومية وتنفيذ الميزانية87

88
االتجاهات الحديثة في إدارة التكاليف لعلميات القياس 

والتخطيط والرقابة
5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13

89
األدوات المحاسبية واإلدارية الحديثة وبحوث العمليات 

واإلحصاء في إعداد الموازنات الحكومية
5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13

5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13الحسابات الختامية والمعايير المحاسبية90

5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13المحاسبة الحكومية وفقًا للمعايير الدولية91

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20االتجاهات الحديثة في إدارة محاسبة التكاليف92

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20األساليب الحديثة في التكاليف93



94
الحسابات الختامية والميزانية العمومية واستخدام النسب 

المالية في تحليلها
5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20

95
المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإدارة 

المدفوعات
5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20

96
برنامج - االتجاهات الحديثة في إدارة محاسبة التكاليف 

تخصصي متقدم
5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينيونيو-14يونيو-03

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينيونيو-14يونيو-03األساليب الحديثة في الجرد97

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينيونيو-14يونيو-03الحسابات القومية98

99
المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد 

التقارير المالية والموازنات
5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينيونيو-14يونيو-03

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10االتجاهات الحديثة في إعداد التسويات والقيود المحاسبية100

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10األساليب الحديثة في ضبط ورقابة التكاليف101

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10الحوكمة ونظم الرقابة على األداء102

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10المحاسبة الحكومية ونظم الرقابة على األداء103

104
االتجاهات الحديثة في إعداد الميزانيات والحسابات 

الختامية
يونيو-28يونيو-17

لوس أنجلوس أو نيويورك أو 
واشنطن

$7,500

105
األساليب الحديثة لحسابات القطاع العام والمنشأة 

الحكومية
يونيو-28يونيو-17

لوس أنجلوس أو نيويورك أو 
واشنطن

$7,500

يونيو-28يونيو-17الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامة106
لوس أنجلوس أو نيويورك أو 

واشنطن
$7,500

يونيو-28يونيو-17المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي107
لوس أنجلوس أو نيويورك أو 

واشنطن
$7,500

108
االتجاهات الحديثة في رفع كفاءة وأداء المحاسب 

والمراقب المالي
5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24

109
األساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد 

التقارير المالية
5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24

5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24الخلل فى الهياكل المالية ومداخل تطويرها110

111
المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي ومراجعة 

الحسابات الختامية
5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01االتجاهات الحديثة في مجال التكاليف والمحاسبة اإلدارية112

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01األساليب الحديثة للتنبؤ باإليرادات113



5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01الدورة المحاسبية الحكومية من المنظور القانوني واإلداري114

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01المحاسبة الدفترية والكمبيوتر115

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-IAS01االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الدولية 116

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01األساليب الحديثة لنظم التكاليف117

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01الدورة المحاسبية ومهارات إعداد القوائم المالية118

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01إدارة المخاطر في المشاريع119

120
االتجاهات الحديثة إلدارة التكاليف لعمليات القياس 

والتخطيط والرقابة
5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08األساليب الفعَّالة إلدارة األزمات الضريبية121

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية122

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08إدارة حسابات الحكومة والمال العام123

124
االتجاهات الحديثة لتصميم نظام معلومات محاسبية في 

إطار معايير المحاسبة الدولية
3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15األساليب المتقدمة إلدارة الخزينة125

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية126

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي127

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22االتجاهات الحديثة لتطوير نظم المحاسبة128

129
األساليب المحاسبية لقياس وتطوير نظم األجور والحوافز 

ومراقبة الوقت
5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22

130
الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية للمؤسسات 

الحكومية والخاصة
5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد131

أغسطس-09يوليو-29االتجاهات الحديثة لتطوير نظم المحاسبة الحكومية132
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29األسس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات133
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29الطرق العلمية لتخفيض التكاليف وتعظيم الربحية134
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29أدارة الصندوق واعداد السيولة135
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000

136
االتجاهات الحديثة لرفع المهارات المالية والتكاليفية لغير 

المحاسبين باستخدام الحاسب اآللي
أغسطس-09أغسطس-05

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$3,050



أغسطس-09أغسطس-05األسس المحاسبية وإعداد القوائم والبيانات المالية137
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$3,050

أغسطس-09أغسطس-05العمليات المحاسبية ألمين الصندوق138
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$3,050

أغسطس-09أغسطس-05أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر فى الوحدات الحكومية139
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$3,050

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المحاسب140

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13األصول العلمية والعملية للمحاسبة الحكومية وتطبيقاتها141

2,150$الخبرأغسطس-17أغسطس-13إعداد وكتابة التقارير المالية142

2,150$الخبرأغسطس-17أغسطس-13النظام المحاسبي143

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13القراءة النقدية للقوائم المالية طبقا للمعايير الدولية144

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13برامج الخصخصة الحكومية145

146
االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب 

المالي
4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20

147
األالعيب المحاسبية المشروعة في القوائم المالية في 

الشركات المدرجة في أسواق المال
4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة148

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20تصميم وتطوير نظم التكاليف فى الجهات الحكومية149

150
االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب 

المالي في األجهزة والدوائر الحكومية
2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27

2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27للنساء- البرنامج التأهيلي لمساعد محاسب 151

152
القوائم والتقارير المالية في ظل عصر تطوير تكنولوجيا 

المعلومات
2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27

153
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي 

(IPSAS)
2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27

154
االتجاهات الحديثة لكشف التزوير والمخالفات والتالعب 

بالحسابات والتقارير المالية
4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02البرنامج التأهيلي لمساعدي المحاسبين155

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02القيمة مقابل التكلفة156

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة157

158
االتجاهات الحديثة لالعتمادات المستندية في ضوء 

االصدار الجديد لالئحة األعراف الدولية
3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09



159
البرنامج التدريبي المتكامل على إعداد الحسابات دفتريا 

وباستخدام الكمبيوتر
3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09

160
القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق على عمليات 

الصرف والتحصيل
3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09

3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09تطوير األداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن161

162
االتجاهات الحديثة للمحاسبة الحكومية وتحليل الحسابات 

الحكومية والمراجعة
3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16البرنامج المتكامل فى الشؤون المالية واإلدارية163

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16المبادئ األساسية لمحاسبة التكاليف164

165
تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع 

الحكومي باستخدام الحاسب االلى
3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23االتجاهات الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات166

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23البرنامج المتكامل فى المحاسبة الحكومية167

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23المبادئ والمقومات العلمية للمحاسبة الحكومية168

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شئون الموظفين169

170
االتجاهات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين 

والمدققين وفق المعايير الدولية
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01

171
البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية 

والميزانيات الحكومية
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01

172
المتطلبات األساسية لنظام المحاسبة عن الكفاءة 

والفعَّالية ألغراض تقييم األداء
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01

173
تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شئون الموظفين 

باستخدام الحاسب اآللي
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07االتجاهات المحاسبية الحديثة لترشيد قرارات اإلنتاج174

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية175

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07المحاسب الحكومي وتطبيقات المعايير الدولية176

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07حوكمة الشركات177

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14االتجاهات المحاسبية الحديثة لألجور والحوافز178

179
البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية باستخدام 

الحاسب اآللي
4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14المحاسب الحكومي واستخدام آليات المعايير الدولية180

181
حـوكمة الشركات ودورها فى عـالج أمراض الفكر 

والتطبيق المحاسبى
4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14



182
االتجاهات المعاصرة في المحاسبة الحكومية ودليل 

حسابات الحكومة المعاصرة
2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21البرنامج المتكامل لتطوير األداء وخفض التكلفة183

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21المحاسب الحكومي وتطبيقات المعايير الدولية184

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21حوكمة المؤسسات185

186
 وأثرها على GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية187

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-MCA28المحاسب الشامل المتطور 188

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28دبلوم الحسابات القومية189

190
االستراتيجيات الحديثة في االعتمادات المستندية ودراسة 

مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولية
1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04

191
التحديات التي تواجه المحاسبين في بيئة األعمال 

اإللكترونية
1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04

2,150$الخبرنوفمبر-08نوفمبر-04إعداد وكتابة التقارير المالية192

2,150$الخبرنوفمبر-08نوفمبر-04النظام المحاسبي193

1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04المحاسب ودوره في اإلدارة اإلستراتيجية194

195
دعم وتطوير األداء المهنى لمحاسبى المصروفات 

والتسويات
1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04

196
االستراتيجيات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية 

والميزانية العمومية
2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11

197
التحكم في نظم التكاليف المستهدفة وأدوات التكاليف 

الحديثة
2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11

2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11المحاسبة اإلدارية198

199
دورة االتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد 

الميزانيات
2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18االستراتيجيات الحديثة في ترشيد النفقات الحكومية200

201
التحليل اإلستراتيجي للتقارير المالية وفق معايير 

المحاسبة الدولية
2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18

202
 Strategicالمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية 
Managerial Accounting

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18دورة الحساب الختامى والميزانيات203

204
االستراتيجيات الحديثة في تقليل التكاليف وخفض النفقات 

الحكومية
7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25



7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق205

206
المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية ودورها في دعم الميزة 

التنافسية للشركات
7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25

7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25دورة إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي207

2,150$الخبرنوفمبر-29نوفمبر-25إعداد وكتابة التقارير المالية208

2,150$الخبرنوفمبر-29نوفمبر-25النظام المحاسبي209

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02االستراتيجيات الحديثة لرفع وتطوير كفاءات المحاسبين210

211
التحول من النظام النقدي إلى نظام االستحقاق في 

القطاع الحكومي
2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02المحاسبة اإلدارية الحديثة212

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02دورة تطوير األداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن213

214
االستراتيجيات الحديثة والرؤى العالمية في ترشيد النفقات 

وخفض التكاليف
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09

215
التخطيط االستراتيجى واعداد الموازنات فى الوحدات 

الحكومية
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09

216
المحاسبة اإلدارية المتقدمة وخفض التكاليف في 

المصارف والمؤسسات المالية
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09

217
دورة تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شئون 

الموظفين
4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09

218
االستراتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين 

والمدققين وفق المعايير الدولية
2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16التسجيل المحاسبي في دفاتر الوحدات الحكومية219

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16المحاسبة اإلدارية بهدف اتخاذ القرار220

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16دورة حوكمة المؤسسات221

222
االستراتيجيات المتقدمة لتطوير المهارات واألداء المهني 

للمحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية
يناير-03ديسمبر-23

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$5,000

يناير-03ديسمبر-23التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية223
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000

224
المحاسبة اإلدارية في خدمة اإلدارة في مجال التخطيط 

والرقابة واتخاذ القرارات
يناير-03ديسمبر-23

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$5,000

يناير-03ديسمبر-23رفع كفاءة المحاسب الحكومي ألغراض إعداد الموازنات225
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$5,000



226
االستراتيجيات المتقدمة لتطوير كفاءة المحاسبين 

والمدققين وفقا للمعايير الدولية
ديسمبر-27ديسمبر-23

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$3,050

227
التطبيقات المحاسبية الحديث وإعداد الموازنات باستخدام 

الحاسب اآللي
ديسمبر-27ديسمبر-23

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$3,050

228
المحاسبة اإلدارية في خدمة مجال التخطيط والرقابة 

واتخاذ القرارات
ديسمبر-27ديسمبر-23

لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 
أو أدنبرة

$3,050

ديسمبر-27ديسمبر-23متطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة في ظل الخصخصة229
لندن أو كامبريدج أو أكسفورد 

أو أدنبرة
$3,050


