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مقدمة:
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 
النقديةالنها 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 .لذلك فان المشروعات سوف تعانى من مخاطر وتكاليف وخسائر اذا احتفظت 
بقدر اقل او اكثر من الالزم من النقدية مما يتطلب ادارة هذه النقدية لتوفير القدر الالزم 
الدارة المشروع واستثمار اى زيادة من النقود فى مجال يؤدى الى عائد او البحث عن 
مصادر الحصول على النقدية فى حالة نقصها عن القدر المطلوب لتسيير نشاط المشروع.

التى تؤثر بشكل كبير وهام على  المجاالت  المدينين والدائنين من  ادارة حسابات  وتعد 
القائمين  فى  مهارات خاصة  الى  تحتاج  التى  المشروعات  فى  المتوافر  النقدية  مستوى 
عليها لمتابعتها وادارتها من حيث المعرفة بالنظام المحاسبى المطبق فى المنشأة والدورة 
المستندية لكل عملية من العمليات المالية والسجالت والدفاتر المستخدمة لكل عملية والتى 
النهاية  المالية. والتى يظهر اثرها فى  يكون لها مردود على المتحصالت والمدفوعات 
على االداء المالى للمؤسسة. ونتيجة لما تعانية بعض المؤسسات من ضعف السيولة والتى 
تحد من امكانياتها فى تحقيق اهدافها فان هناك حاجة ملحة الى البحث عن اساليب جديدة 

الدارة تلك الحسابات وتحسين كفاءة عملياتها.

أهداف البرنامج:
تنمية مهارات المشاركين فى ادارة العمليات المتعلقة بحسابات المدينين والدائنين  �

ومعالجتها المحاسبية والتعرف على الدورة المستندية الالزمة الدارة تلك الحسابات
تعريف المشاركين بمفهوم الديون المتعثرة واسباب التعثر وكيفية جدولة الديون  �

المتعثرة . و تطبيق اساليب االكتشاف المبكر لتعثر الديون
اكساب المشاركين مهارة تحليل السيولة واليسر المالى بغرض التنبؤ بتعثر الديون  �

،وطرق عالجها
تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة للتفاوض على اعادة جدولة الديون .وتعريفهم  �

باالشكال المختلفة التفاقيات اعادة الجدولة
الحاالت  � من  العديد  خالل  من  المتعثرة  الديون  ادارة  مهارة  المشاركين  اكساب 

العملية
والخزائن  � النقدية  على  الرقابة  تحقيق  واساليب  باجراءات  المشاركين  تعريف 

والمتحصالت والمدفوعات النقدية ، والتعرف على طرق حدوث الغش واالخطاء 
واالحتيال فى مجال النقدية والخزائن وكيفية اكتشافها

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

الوحدة األولى :
ادارة حسابات المدينين

D المجموعة المستندية والدورة المستندية لحسابات ال
مدينين.                         

D المجموعة الدفترية ودورة التسجيل
D اصدار الفواتير
D معالجة الخصومات والمسموحات
D تسوية المتحصالت من المدينين
D تسوية مقدمات حسابات المدينين
D  حسابات العمالء ، وطرق تسوية المتحصالت

النقدية وغير النقدية
D تصنيف الديون ، وإعداد تقارير المتابعة اإلئتمانية
D جدولة ديون العمالء وديون الموردين
D  معالجة رسوم السداد المتأخر وخصومات الدفع

العاجل

الوحدة الثانية :
ادارة حسابات الدائنين

D  المجموعة المستندية والدورة المستندية لحسابات
الدائنين

D المجموعة الدفترية ودورة التسجيل
D تسوية المدفوعات النقدية للدائنين
D تسوية المدفوعات غير النقدية
D تسوية المدفوعات بدون فواتير
D حسابات الموردين وتسوية المدفوعات المستحقة
D معالجة تغيير شروط الدفع
D جدولة ديون الموردين

الوحدة الثالثة :

ادارة عمليات الديون المتعثرة

D مفهوم الديون المتعثرة

D حاالت االعسار المالى والفشل المالى

D مؤشرات قياس التعثر المالى

D اشكال تعثر الديون

D أسباب ظهور مشكلة تعثر الديون

D التصنيف الدورى للديون

D األبعاد المالية والمحاسبية لمشكلة الديون المتعثرة

D التحليل االئتمانى ومتابعة العمالء

D تحليل الجدارة االئتمانية, وقرار منح االئتمان

الوحدة الرابعة :

المتابعة االئتمانية وادواتها

D جدول اعمار الديون

D سياسات تحصيل الديون

D تحليل مخاطر تعثر العمالء

D كيف يصل العميل الى نقطة التعثر

D صيانة حسابات المدينين والدائنين

D تحقيق الرقابة والضبط الداخلى للحسابات

الوحدة الخامسة :
االتجاهات الحديثة فى ادارة حسابات المدينين والدائنين

D إعادة جدولة الديون المتعثرة
D مفهوم اعادة الجدولة
D اساليب اعادة جدولة الديون المتعثرة
D اسلوب التنازل
D اسلوب رسملة الدين
D اسلوب تعديل شروط العقد
D اسلوب التعويم
D اتفاقيات جدولة الديون
D العالجة المحاسبية التفاقيات جدولة الديون
D طرق عالج الديون المتعثرة
D االساليب الحديثة لعالج الديون المتعثرة
D استخدام اسلوب التوريق لعالج الديون المتعثرة

الوحدة السادسة :
األساليب الكمية الحديثة للرقابة على النقدية

D اعداد قائمة التدفقات النقدية
D أساليب تحديد االحتياجات النقدية
D  أساليب تحديد الحد األدنى من النقدية الواجب

االحتفاظ به
D أساليب تحديد الكمية االقتصادية لطلب النقدية
D  أساليب تحديد الحد األعلى من النقدية الواجب

االحتفاظ به
D اساليب التنبؤ بالنقدية
D .المتابعة االئتمانية وتحليل مخاطر تعثر العمالء
D التنبؤ بالنجاح او الفشل المالى
D  استخدام تحليل معدل العائد ونموذج ألتمان فى التنبؤ

بالسيولة النقدية.
D تحليل السيولة والعسر المالى



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

)كفاءة ادارة حسابات المدينين والدائنين وضبط التدفقات المالية ®( 
التــاريــخ :........................

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.


