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الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية ®

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

أنواع المدفوعات:��
من حيث طبيعة االنفاق وعالقته بالسنة المالية )مصروفات جارية ، اصول رأسمالية(�«
من حيث النوع ) اجور، مستلزمات سلعية ، مستلزمات خدمية ومصروفات اخرى(�«
من حيث حجم االنفاق: مصروفات عادية - مصروفات نثرية�«
أسس القياس المحاسبى للمدفوعات وأهداف المحاسبة والتدقيق المالى للمدفوعات��
المدفوعات وعالقتها بالمصروفات واالصول والتدفقات النقدية الخارجة��
موقع نظام المدفوعات في نظام معلومات الوحدة االقتصادية��
األسس المتبعة للتمييز بين المصروف اإليرادي والمصروف الرأسمالي��
الدورة المستندية وأشكال المستندات للمدفوعات:��

الدورة المستندية وأشكال المستندات للمدفوعات من الخزينة النقدية�«
الدورة المستندية وأشكال المستندات للمدفوعات من البنك�«
الدورة المستندية وأشكال المستندات للمدفوعات من السلفة المستديمة�«
الدورة المستندية وأشكال المستندات للمدفوعات من السلف المؤقتة�«

الوحدة الثانية:

موازنة القوى العاملة��
مفهوم الموازنة للقوى العاملة وأنواعها�«
طرق اعداد الموازنة للقوى العاملة�«
تقارير االداء للقوى العاملة�«
نظام معلومات تكاليف االجور��

مدخالت النظام ) تصميم البطاقات والسجالت الالزمة لحصر الوقت(�«
العمليات التشغيلية )طرق تحديد االجور والتعويضات للعمل اإلضافى وقواعده (�«
مخرجات النظام )صرف االجور(�«
المشاكل المرتبطة بنظام االجور / والحوافز والتعويضات��

المزايا العينية�«
التأمينات االجتماعية�«
أجور األجازات�«
أجور الوقت الضائع�«
عالوة األجر اإلضافى�«
المكافأت التشجيعية�«
نظم الحوافز�«

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

اهداف الدورة وورشة العمل:
تعريف المشاركين باسس القياس المحاسبي للمدفوعات والعالقة بين المدفوعات والمصروفات والتدفقات النقدية و المعالجة المحاسبية الخاصة بها.�§
تزويد المشاركين بالمعارف الخاصة بأنواع وطبيعة المدفوعات.�§
تعريف المشاركين بأسس القياس المحاسبي للمدفوعات والعالقة بين المدفوعات والمصروفات والتدفقات النقدية و المعالجة المحاسبية الخاصة بها.�§
تزويد المشاركين بالمعرفة األساسية للدوره المحاسبيه.�§
إكساب المشاركين مهارات إعداد الكشوف والتقارير التحليلية للمدفوعات�§
تنمية مهارات المشاركين على كيفية إحتساب مستحقات العاملين من الرواتب الشهرية واإلجور والحوافز والتعويضات المستحقة.�§
تدريب المشاركين علي تطبيق نظم الرقابة الداخلية عليها�§

مـوجة إلـي:
المحاسبين الماليين العاملين بإدارات المدفوعات�§
المحاسبين العاملين بأقسام الرواتب والتعويضات باإلدارات المالية والموارد البشرية�§
اإلدارة الوسطى والعليا ومراقبي الحسابات والمدققين�§
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الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية ®
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الوحدة الثالثة:

الرقابة الداخلية علي المدفوعات من المصروفات العامة��
الرقابة علي صرف األجور والمرتبات�«
الرقابة علي المصروفات العامة�«
مصروفات المكتب�«
مصروفات البريد والدمغة�«
مصروفات التليفون�«
العموالت�«
ضبط مصروفات االنتقال�«

الوحدة الرابعة:

الرقابة علي المصروفات االستثمارية��
الرقابة الداخلية علي المدفوعات من السلف المؤقتة والمستديمة��

الرقابة على السلف المؤقتة�«
الرقابة على السلف المستديمة�«
الرقابة على تحديد قيمة السلفة المستديمة�«
الرقابة على مسئولية أمين السلفة�«
الرقابة على الصرف من السلفة المستديمة�«
الرقابة على اإلثبات في الدفاتر�«
الرقابة على استعاضة المنصرف من السلفة�«
الرقابة على جرد السلفة المستديمة�«
الرقابة في نهاية السنة المالية�«

الوحدة الخامسة:

إعداد الموازنة في قسم المدفوعات��
الدورة المحاسبية لعمليات سداد االجوراليكترونيا )خرائط تدفق النظم (، يدويا )خرائط تدفق المستندات(��
الدورة المحاسبية لعمليات الشراء وسداد قيمة السلع يدويا واليكترونيا��
التسديدات للدائنين��
تجميع تقديرات الموازنة عن أنواع المدفوعات داخل اإلدارة المالية��
تجميع تقديرات الموازنة عن أنواع المدفوعات من األقسام األخرى��
مراجعة تقديرات الموازنة��
إعداد موازنة المدفوعات السنوية - الربع سنوية - الشهرية��
إعداد تقارير األداء الثابتة والمرنة للرقابة على موازنة المدفوعات��
تسوية حسابات البنك��

الوحدة السادسة:

ورشة عمل وحاالت عملية تطبيقية��
دراسة حالة عملية عن تخطيط اختبارات الرقابة علي المدفوعات�«
دراسة حالة عملية عن اختبارات تفاصيل أرصدة الحسابات�«
دراسة حالة عملية عن طبيعة االختبارات التفصيلية )اإلجراءات التفصيلية - تفاصيل المعامالت-تفاصيل األرصدة-تفاصيل المدفوعات والمصروفات(�«
دراسة عملية عن حاالت يجب اإلبالغ عنها )نقاط ضعف تصميم الرقابة الداخلية علي المدفوعات- الفشل في تنفيذ الرقابة الداخلية علي المدفوعات(�«
دراسة عملية عن إستخدام الحاسب االلى فى المحاسبة والرقابة على عمليات المدفوعات�«



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: 

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 :........................)الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية ®( 

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.


