
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

 الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة
 أفضل الممارسات إلدارة الحسابات الدائنة 



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 الحسابات الدائنة:
أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة

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

مقدمة:

من أجل إدارة حسابات الذمم الدائنة ادارة حقيقية وفعالة، ال بد من فهم الركائزاألساسية لقسم حسابات الحسابات الدائنة والتي ال تقتصر على خدمة العمالء، وإدارة الموردين، 

والتحقق من طلبات وأوامر الشراء. هذة الدورة سوف تناقش كيفية التعامل مع الفواتير والشيكات ، ومنع األخطاء، وإجراء عمليات التدقيق السنوية، واستخدام التكنولوجيا في 

ممارسة األعمال اليومية. سوف تتعلم أيضا أفضل الممارسات للعمل في هذا القسم لتتطور وتصبح شريكاً تجارياً .

للحسابات  المختلفة  المديرين على تطوير فهم كامل لاللتزامات والمسؤوليات  إلى مساعدة  الدائنة. ويهدف  للحسابات  المناسبة  المعالجة  لتعمق في أهمية  الدورة   تم تصميم هذه 

المستحقة الدفع. يجب التعامل مع الذمم الدائنة بكفاءة ودقة. ستساعدك هذه الدورة التدريبية على تجنب األخطاء والمزالق الشائعة عندما يتعلق األمر بالحسابات الدائنة. ال مزيد من 

االحتيال أو المدفوعات غير الصحيحة أو القيد المزدوج لنفقات أو إغفال فاتورة معينة أو الشيكات الملغاة. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد وظيفة الحسابات الدائنة ودورها في المؤسسات والشركات§	

تطبيق مبادئ المحاسبة المتعلقة بالذمم الدائنة§	

وصف كيفية اإلدارة الناجحة لحسابات الذمم الدائنة§	

تقييم عمليات ومناهج  الذمم الدائنة والتوصية بإدخال تحسينات باستخدام أحدث وأفضل الممارسات§	

 فهم وتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة§	

 إعداد القيود المعدلة لجداول االستحقاق والتأجيل§	

 إجراء التسويات المناسبة  وإنجاز اإلغالق في الوقت المناسب §	

تقييم النواحي الرئيسية التي تؤثر على موظفي الذمم الدائنة من أجل زيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم§	

تطبيق األدوات والتقنيات في مايكروسوفت إكسل لتحقيق إدارة فعالة ومراقبة أداء الحسابات الدائنة§	

المنهجية:

توضح هذة الدورة الموضوعات األساسية النظرية والعملية باإلضافة إلى استخدام برنامج اكسل في ادارة حسابات الذمم الدائنة .

الفئات المستهدفة:

مدراء وموظفو الذمم الدائنة والحسابات والمالية  واألخصائيون الذين يرغبون في تطوير حياتهم المهنية. هذه الدورة مفيدة للمهنيين في مجال المحاسبة والتمويل والمشتريات 

والذين يعملون عن كثب مع دائرة الذمم الدائنة.
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المحتويات األساسية:

 الحسابات الدائنة:
أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة

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

أهمية دور احلاسبات الدائنة:

معنى ومفهوم إدارة الذمم الدائنة§	
وظائف اإلدارة§	
الصورة الشاملة: الذمم الدائنة والمالءة المالية للشركات§	
وظائف دائرة الذمم الدائنة ودور الموظفين§	
أثر الذمم الدائنة على رأس المال العامل وإدارة النقد§	

 احلاسبات الدائنة: 

 طبيعة الخصوم §	
 المطلوبات المتداولة §	
 االلتزامات طويلة األجل §	
 الخصوم المقدرة، والخسائر الطارئة، وااللتزامات §	
 تقدير سالمة مطالبات الدائنين §	
 التحليل المالي واتخاذ القرارات §	
 األخالقيات واالحتيال وحوكمة الشركات§	

اإلبالغ عن الذمم الدائنة: 

 إعداد كشوف الذمم الدائنة §	
	§ GL العالقات بين دفتر األستاذ و 
 معالجة المعامالت القديمة §	
 موجز عملية اإلغالق§	

أاسسيات المحاسبة للذمم الدائنة:

مصطلحات الذمم الدائنة§	
دفتر األستاذ العام ودفتر األستاذ الفرعي§	
التحضير إلغالق نهاية الشهر والمصاريف المستحقة§	

طرق عمل الذمم الدائنة وأفضل المماراست:

التعامل مع وتوجيه الفواتير§	
المطابقة الثالثية§	
طرق معالجة الدفع§	
كيفية المحافظة على الملف الرئيسي للموردين§	
كيفية التعامل مع مصاريف السفر والترفيه§	
بطاقات الشراء§	
خيارات الدفع اآللي§	

أهم المواضيع يف إدارة الذمم الدائنة:

التحليل التشغيلي ومقارنة المرجعية§	

عملية التحسين المستمر§	

تطوير مقاييس األداء§	

تطبيق أفضل الممارسات في مؤسستك§	

تحديد طرق الرقابة الداخلية المناسبة§	

التدقيق السنوي كقيمة مضافة§	

تأثير االستعانة بمصادر خارجية على الذمم الدائنة§	

كشف التحايل في الذمم الدائنة§	

تخطيط التعافي من الكوارث§	

اجلانب السلوكي إلدارة دائرة الذمم الدائنة:

تحسين صورة دائرة الذمم الدائنة§	

طرق تحفيز موظفي دائرة الذمم الدائنة§	

تنظيم عمل دائرة الذمم الدائنة§	

سد فجوة التواصل§	

التعامل مع النزاعات الداخلية والخارجية§	

أهمية خدمة العمالء الداخليين§	

توفير خدمة العمالء للموردين§	

إدارة احلاسبات / الذمم الدائنة كرشيك أعمال حقيقي:

متى يجب أن ندفع للموردين§	

فهم مبدأ تكلفة األموال§	

تقييم خصم السداد الُمبكر§	

إيجابيات وسلبيات السداد الُمبكر والسداد المتأخر§	

العالقة مع دائرة الخزينة§	

إستخدام مايكروسوفت إكسل يف إدارة الذمم الدائنة:

تبادل المعلومات بين نظام الذمم الدائنة وإكسل§	

استخدام الجداول المحورية )Pivot Tables( الستخراج معلومات قيمة§	

تحضير وتحليل تقرير تعمير الذمم الدائنة§	

دور دائرة الذمم الدائنة في تحسين الشروط التجارية مع الموردين§	



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

) الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة(

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.


