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االستراتيجيات المتقدمة فى
عمليات التحصيل ومحاسبتها ®

المقدمة :

تعتبر النقدية اقل واهم االصول االنتاجية فى المنشآت، فهى اقل االصول االنتاجية  النها 
ال تدخل مباشرة فى العملية االنتاجية مثل االالت والمخزون من البضاعة .وأهم االصول 
النقدية النها هى التى تحرك العمل اليومى فى المشروع وال يمكن الى مشروع ان ينجح دون 
نقدية كافية لمقابلة االحتياجات وبها يتم سداد المطلوبات وعن طريقها تتم عمليات الشراء 
وتكاليف  مخاطر  من  تعانى  سوف  المشروعات  فان  .لذلك  المختلفة  المصروفات  وسداد 
وخسائر اذا لم تكن عمليات التحصيل ذات كفاءة وفعالية لتحقيق القدر المناسب من السيولة 

النقدية لتسيير نشاط المشروع مما يتطلب ادارة هذه النقدية .

أهداف البرنامج :

تزويد المحاسبين والعاملين فى مجال التحصيل بالخبرة والمعارف األساسية الالزمة  �
المطلوبة  الضرورية  العملية  المهارات  وإكسابه  عمله  في  إندماجه  سرعة  لتحقيق 

لتجويد أدائه وزيادة فرصة توليه لمهام ومسئوليات وظيفية أرقى
والحسابات  � والمتحصالت  اإليرادات  بدورة  الخاصة  اإلجراءات  على  التعرف 

المحاسبية  والمعالجة  ببعضها  وعالقتها  المتحصالت  بدورة  الخاصة  والمستندات 
لاليرات والمتحصالت النقدية وفق المعايير الدولية

المستندية  � المجموعة  مع  التعامل  فى  المتحصالت  قسم  فى  العاملين  مهارات  رفع 
والدفترية للعمليات النقدية ، مع تنمية مهاراتهم المحاسبية بصفة عامة

تعريف المشاركين بأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية و إجراءات إعدادها وفقا  �
لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية ودرها فى ضبط وترشيد المدفوعات المالية

الحديثة  � الكمية  االساليب  وتطبيق  الستخدام  الالزمة  المهارات  المشاركين  اكساب 
للرقابة على النقدية والمتحصالت والمدفوعات النقدية

تزويد المشاركين باالجراءات الالزمة لتصميم نظم الرقابة على المتحصالت لمنع  �
االختالسات والغش واالحتيال المالى
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الوحدة األولى :

دورة االيرادات والمتحصالت

تحقق االيراد واالعتراف به §
اإلجراءات الخاصة بدورة اإليرادات §
الحسابات الخاصة بدورة اإليرادات وعالقتها ببعضها §
المستندات والسجالت الخاصة اإليرادات §
تأكيدات اإلدارة الخاصة بدورة اإليرادات §
الرقابة على دورة اإليرادات وعمليات التحصيل §
دورة اإليرادات والمتحصالت  االلكترونية. §
أثر اإلنترنت و ERB على دورة اإليرادات وعمليات التحصيل §

الوحدة الثانية :

المعالجة المحاسبية لاليرادات والمتحصالت النقدية وفق المعايير الدولية

الدورة المستندية وأشكال المستندات للمتحصالت النقدية §
تسجيل االيرادات والمتحصالت النقدية §
معالجة االيرادات وفق المعايير الدولية §
تدقيق ورقابة االيرادات والمتحصالت النقدية §
المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة وااليداعات والحواالت §
الرقابة على ايصاالت توريد النقدية والشيكات الواردة` §

الوحدة الثالثة :

قائمة التدفقات النقدية ودورها فى ادارة النقدية

مفهوم قائمة التدفقات النقدية §
اهداف قائمة التدفقات النقدية §
المفاهيم المتعلقة بالتدفقات النقدية §
اعداد قائمة التدفقات النقدية §
المعلومات الالزمة العداد قائمة التدفقات النقدية ومصادر الحصول عليها §
خطوات اعداد قائمة التدفقات النقدية §
كيفية حساب التدفقات النقدية §
حساب التدفقات النقدية من االنشطة  التشغيلية §
حساب التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية §
حساب التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية §

المحتويات األساسية:

الوحدة الرابعة :

االستراتيجيات المتقدمة لنظم التحصيل

اساليب التنبؤ بالمتحصالت النقدية §
كفاءة عمليات تحصيل اإليرادات §
ابتكار أدوات مالية جديدة  لتطوير عمليات التحصيل §
اعداد جداول متابعة تحصيل االيرادات §
المتابعة االئتمانية وتحليل مخاطر تعثر العمالء §
التنبؤ بالنجاح او الفشل المالى §
البحث عن مصادر ايرادات جديدة وتطويرها §
تخفيض تكلفة الحصول على االيرادات §
استخدام نظام الحوافز والمكافأت فى زيادة المتحصالت §

الوحدة الخامسة :

النماذج المتقدمة للتنبوء بالمتحصالت النقدية

اعداد الموازنة التقديرية للمتحصالت النقدية §
تقييم مقدرة العمالء والمدينين على االستمرار §
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس §
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى §
الحاسب  § باستخدام  المستقبلية  النقدية  بالمتحصالت  للتنبؤ  عملية  حاالت 

االلى
الوحدة السادسة :

اجراءات الرقابة الداخلية على عمليات التحصيل

تصميم نظام للرقابة على المتحصالت النقدية §
أساليب الرقابة المحاسبية على المتحصالت §
أساليب  الرقابة االدارية على المتحصالت §
أساليب  الرقابة الوقائية على المتحصالت §
أساليب الضبط الداخلى لعمليات التحصيل §
أساليب الغش والخطا واالحتيال فى عمليات التحصيل وطرق اكتشافها §
تدقيق ورقابة وضبط عمليات تحقق وتحصيل االيرادات §



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


