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مقدمة:

التأكد من تحميل كل فترة محاسبية بنصيبها العادل من  ان التسويات الجردية هي عمليات حسابية تجرى في نهاية كل فترة محاسبية لتعديل أرصدة بعض الحسابات بغرض 

اإليرادات والمصروفات وكذلك التأكد من أن األصول والخصوم وحقوق الملكية قد تم قياسها واإلفصاح عنها على أسس سليمة وعادلة. ويتم إجراء التسويات من خالل إعداد ما 

يسمى بقيود التسويات الجردية Adjusting Entries والتي بموجبها يتم تعديل أرصدة بعض الحسابات بميزان المراجعة األولي إلى القيم المعدلة التي يجب أن تظهر بها هذه 

الحسابات في القوائم المالية التي تعد في نهاية الفترة المحاسبية.

وتهدف دورة التسويات الجرية في لمحاسبة المالية الى تنمية مهارات المشاركين الجراء التسويات المحاسبية لعناصر القوائم المالية فى نهاية الفترة المحاسبية حتى تتمشى مع 

المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها بصفة عامة. وإعداد وتصوير الحسابات الختامية والقوائم المالية وفق أساس االستحقاق لتسجيل وذلك ارتكازاً على مبدأى استقالل 

الفترات المحاسبية ، مقابلة االيرادات بالمصروفات خالل الفترة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اكتساب مهارات المعالجة المحاسبية فى مجال المصروفات وااليرادات واألصول وااللتزامات وفق معايير المحاسبة الدولية وإكتساب المهارات العملية الضرورية  	

المطلوبة لتجويد أدائهم وزيادة فرصة توليهم لمهام ومسئوليات وظيفية أرقى .

التعرف على اإلجراءات الخاصة بدورة المصروفات واإليرادات والحسابات والمستندات الخاصة بدورة المدفوعات والمتحصالت وعالقتها ببعضها والمعالجة المحاسبية  	

لاليرات والمصروفات النقدية وفق المعايير الدولية.

تطبيق اإلجراءات الخاصة بالمحاسبة على اساس االستحقاق وما يستلزم من اجراء تسويات جردية للحسابات المالية وتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات  	

وإيرادات وتسوية حسابات األصول والديون وفق المعايير الدولية

فهم الدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسويات الجردية. 	

إكتساب مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات 	

اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبى وفق معايير المحاسبة الدولية . 	

منهجية التدريب:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

المحاسبون والعاملون باالدرات المالية 	

المديرون غير الماليين 	

أخصائىو الميزانيات 	

العاملون في إدارات الميزانية 	

المسئولون عن اعداد الدراسات المالية 	

أخصائى الحسابات والقوائم المالية 	

المدققون الداخليون في المؤسسات 	
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المحتويات األساسية:

دورة المرصوفات االيرادات:

تحقق المصروف وااليراد واالعتراف بهما 	

اإلجراءات الخاصة بدورة المصروفات اإليرادات 	

الحسابات الخاصة بدورة المصروفات اإليرادات وعالقتها ببعضها 	

المستندات والسجالت الخاصة بالمصروفات واإليرادات 	

تأكيدات اإلدارة الخاصة بدورة المصروفات واإليرادات 	

الرقابة على دورة المصروفات واإليرادات وعمليات التحصيل والصرف 	

دورة المصروفات واإليرادات والمتحصالت االلكترونية. 	

أثر اإلنترنت و ERB على دورة المصروفات واإليرادات وعمليات التحصيل  	

والصرف.

المعالجة المحاسبية للمصروفات وااليرادات وفق المعايير الدولية: 	

الدورة المستندية وأشكال المستندات 	

تسجيل المصروفات االيرادات والمدفوعات والمتحصالت النقدية 	

معالجة المصروفات وااليرادات وفق المعايير الدولية 	

تدقيق ورقابة عناصر المصروفات وااليرادات 	

المعالجة المحاسبية للشيكات المرسلة والواردة والمدفوعات وااليداعات  	

والحواالت

الرقابة على ايصاالت السداد وتوريد النقدية والشيكات الصادرة والواردة 	

التحول اىل ااسس االستحقاق:

اسس القياس المحاسبى. 	

المبادئ االساسية ألساس االستحقاق المحاسبى 	

ضرورة التحول الى اساس االستحقاق كبديل لالساس النقدى. 	

التسويات الجردية كاجراء الزامى لتطبيق اساس االستحقاق. 	

اسس اعداد التسويات الجردية. 	

المبادئ األساسية إلعداد التسويات المحاسبية وفقا لمعايير التقارير المالية  	

IFRSالدولية

اعداد التسويات المحاسبية وفق أاسس االستحقاق:

تسوية الحسابات 	
تسوية المصروفات 	
تسوية اإليرادات 	
تحديد المستحقات والمقدمات 	
تسوية االصول وحساب اهالكات االصول الثابتة 	
اعداد كشوف تسوية اإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم 	
اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية 	
اعداد ورقة عمل التسويات 	
حاالت عملية متنوعة 	
تسوية الحسابات البنكية المتقدمة: 	
التحقق من صحة كشف الحساب البنكى 	
حركات كشف الحساب البنكى 	
معالجة بنود كشف الحساب المعكوسة 	
اعداد ورقة عمل التسوية البنكية 	
الحركات الجديدة المرتبطة بالتسوية 	
خيارات تسوية الحساب البنكى 	
قواعد المطابقة 	
عمليات تسوية كشف الحساب البنكى 	
إجراءات التسوية البنكية باستخدام الحاسب اآللى 	

اقفال احلاسبات واعداد احلاسبات اخلتامية والقوائم المالية:

اعداد قيود التسوية 	
اعداد قيود االقفال للحسابات 	
ميزان المراجعة بعد قيود االقفال 	
اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان المراجعة المعدل 	
استخدام ورقة العمل المحاسبية إلعداد الحسابات الختامية 	
اعداد الحسابات الختامية بعد التسوية باستخدام الحاسب االلى 	

ورش عمل العداد كشوف التسوية لبعض العمليات المالية:

اعداد التسويات والقيود المحاسبية للرواتب واالجور 	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية للعهد واالمانات 	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية للسلف والمصروفات 	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية لاليرادات 	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية لألصول 	
اعداد التسويات والقيود المحاسبية للديون والكفاالت 	



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

)التسويات الجردية في المحاسبة المالية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


