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المقدمة:

تساهم إدارة اإليرادات والتحصيل في ضمان األصول واالحتياطيات النقدية للمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تستغل األصول النقدية في تغطية األعباء التشغيلية الجاية في حين 
تستغل االحتياطيات النقدية في تأمين المركز المالي المستقبلي ، وتهدف شركة يوروماتك من خالل برنامج "أخصائي إدارة اإليرادات والتحصيل" إلي دعم معارف المشاركين بأحدث 

تقنيات إدارة اإليرادات والتحصيل وتنمية مهاراتهم في حل مشكالت التعثر المالي وإدارة السيولة. 

اهداف البرنامج:

تعريف المشاركين بدورة عمليات التحصيل وفقا بأحدث نظم إدارة الموارد بالمؤسسات الحكومية والخاصة.�	
تعريف المشاركين بأحدث تقنيات التحصيل وإدارة المستحقات المالية.�	
تنمية مهارات المشاركين في عالج مشكالت التعثر المالي قصيرة األجل وطويل االجل.�	
تنمية مهارات المشاركين في تحليل الموقف المالي والنقدي للمؤسسات الحكومية والخاصة �	

الفئات المستهدفة من البرنامج:

أعضاء ومديري إدارات اإليرادات والتحصيل�	
المحاسبون والمدراء الماليون�	
أعضاء ومديري ادارات المراجعة الداخلية�	

نظام معلومات المحاسيب عن اإليرادات والتحصيل:

دورة اإليرادات والتحصيل التقليدية�	

دورة اإليرادات والتحصيل االلكترونية�	

مهام أخصائي اإليرادات والتحصيل�	

التأهيل العلمي والمهني الخصائي اإليرادات والتحصيل�	

دور قامئة التدفقات النقدية يف المؤساست احلكومية واخلاصة:

	�IAS 7 اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا لمعيار

اعداد مؤشرات التحليل المالي للتدفقات النقدية�	

تقييم موقف األصول النقدية بالمؤسسة�	

تقييم موقف االحتياطيات النقدية بالموسسة�	

اعداد وتصميم الموازنة النقدية يف المؤساست احلكومية واخلاصة:

قياس النقدية المتاحة والمطلوبة�	

التنبؤ باالحتياجات النقدية المستقبلية�	

قياس انحرافات الموازنة النقدية�	

اعداد تقرير تقييم الموازنة النقدية�	

تقنيات اإليرادات والتحصيل احلديثة:

اإليرادات والتحصيل من خالل العمالت الرقمية الدولية�	

اإليرادات والتحصيل من خالل العمالت الرقمية الحكومية�	

الرقابة الداخلية علي معامالت اإليرادات الرقمية�	

تعهيد خدمات اإليرادات والتحصيل�	

إدارة التعرث والديون يف المؤساست احلكومية واخلاصة:

أنواع الديون المتعثرة�	

نماذج قياس التعثر والفشل المالي�	

استراتجيات عالج التعثر المالي والنقدي�	

تجارب عدة مؤسسات حكومية وخاصة في عالج التعثر�	



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

)أخصائي إدارة اإليرادات والتحصيل ®(
األساليب والوسائل المتطورة الدارة وتحصيل االيرادات

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.


