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مهارات المحاسبة والميزانيات - مستوى متقدم

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

مقدمة:

يؤدي المحاسب العام مجموعة واسعة من الواجبات المحاسبية، من اعداد البيانات المالية والميزانيات إلى تسوية المستندات الضريبية وتحليل االتجاهات وااللتزامات، وإعداد 

الميزانيات والتنبؤ باحتياجات التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على أرقام المبيعات المتوقعة، وكذلك مراجعة البيانات والقوائم المالية والتوصية بالتعديالت لتحسين دقة التقارير 

المالية وفق معايير اعداد التقارير المالية الدولية IFRS، إدارة الذمم الدائنة والمدينة، بما في ذلك تحصيل المدفوعات وتحديد المخاطر المحتملة لعدم السداد، وإعداد تقارير عن 

كل األنشطة المالية مثل أرقام المبيعات وتوقعات التدفق النقدي ومستويات المخزون و الرقابة على التكاليف.

وتعد ادارة حسابات الذمم المدينة والدائنة من مهام المحاسب العام ومن المجاالت التى تؤثر بشكل كبير وهام على مستوى النقدية المتوافر فى المشروعات التى تحتاج الى مهارات 

خاصة فى القائمين عليها لمتابعتها وادارتها من حيث المعرفة بالنظام المحاسبى المطبق فى المنشأة والدورة المستندية لكل عملية من العمليات المالية والسجالت والدفاتر المستخدمة 

لكل عملية والتى يكون لها مردود على المتحصالت والمدفوعات المالية. والتى يظهر اثرها فى النهاية 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.

ويوفر هذا البرنامج الفريد للمشاركين طريقة شاملة للتعامل مع العمليات المحاسبية والمالية على نحو استراتيجي. كما أنها تساعدهم على إنشاء وتطوير عمليات مبتكرة تساعد 

على زيادة األرباح إلى أقصى حد، وخفض التكاليف، وتحسين التقارير، وزيادة اإلنتاجية واعداد الموازنات.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على معايير المحاسبة)IAS(( واكسابهم مهارات إعداد التقارير والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ المالى )IFRS ( ودورها في تحقيق شفافية االفصاح  	

فى القوائم والبيانات المالية.

التعرف على مهام ووظائف ومهارات المحاسب العام 	

ادارة العمليات المتعلقة بحسابات الذمم المدينة والدائنة ومعالجتها المحاسبية والتعرف على الدورة المستندية الالزمة الدارة تلك الحسابات 	

اكتشاف الديون المتعثرة واسباب التعثر وكيفية جدولة الديون المتعثرة . و تطبيق اساليب االكتشاف المبكر لتعثر الديون 	

تطبيق اجراءات واساليب تحقيق الرقابة على النقدية والخزائن والمتحصالت والمدفوعات النقدية ، والتعرف على عناصر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة واعداد قائمة  	

التدفقات النقدية وفق المعايير الدولية

اكتساب مهارة إعداد الموازنات وفق األساليب المتقدمة العداد الموازنات 	

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.
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المحتويات األساسية:

مهارات المحاسبة والميزانيات - مستوى متقدم

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

مقدمة عن المعايري الدولية العداد التقارير المالية:

	 .)IAS( مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
	 .IFRS(( التحول الى المعايير الدولية لإلبالغ المالى
التغيرات والتعديالت فى المعايير لمواجهة األزمة المالية الحالية 	
	 IPSAS   االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
المعالجة المحاسبية للعمليات المالية وفق المعايير الدولية 	

تنمية مهارات المحاسب العام وفق المعايري الدولية:

متطلبات وظيفة المحاسب العام 	
المهارات الشخصية والوظيفية للمحاسب العام 	
مهام ومسؤليات المحاسب العام 	
المحاسب العام والمحاسب التنفيذى 	

ادارة حاسبات الذمم المدينة:

المجموعة المستندية والدورة المستندية لحسابات الذمم المدينة.                         	
اصدار الفواتير 	
معالجة الخصومات والمسموحات 	
تسوية المتحصالت من الذمم المدينة 	
تسوية مقدمات حسابات الذمم المدينة 	
حسابات العمالء، وطرق تسوية المتحصالت النقدية وغير النقدية 	
تصنيف الديون، وإعداد تقارير المتابعة اإلئتمانية 	
جدولة ديون العمالء  	

ادارة حاسبات الذمم الدائنة:

المجموعة المستندية والدورة المستندية لحسابات الدائنين 	
تسوية المدفوعات النقدية للدائنين 	
تسوية المدفوعات غير النقدية 	
تسوية المدفوعات بدون فواتير 	
حسابات الموردين وتسوية المدفوعات المستحقة 	
معالجة تغيير شروط الدفع 	
جدولة ديون الموردين 	

ادارة عمليات الديون المتعرثة:

مفهوم الديون المتعثرة 	
حاالت االعسار المالى والفشل المالى 	
مؤشرات قياس التعثر المالى 	
اشكال تعثر الديون 	
التصنيف الدورى للديون 	
األبعاد المالية والمحاسبية لمشكلة الديون المتعثرة 	
التحليل االئتمانى ومتابعة العمالء 	
تحليل الجدارة االئتمانية, وقرار منح االئتمان 	
المتابعة االئتمانية وادواتها 	

االجتاهات احلديثة ىف ادارة حاسبات الذمم:

إعادة جدولة الديون المتعثرة 	

اساليب اعادة جدولة الديون المتعثرة 	

اتفاقيات جدولة الديون 	

العالجة المحاسبية التفاقيات جدولة الديون 	

طرق عالج الديون المتعثرة 	

االساليب الحديثة لعالج الديون المتعثرة 	

مهارات اعداد قامئة التدفقات النقدية وفق المعايري الدولية:

المعلومات الالزمة العداد قائمة التدفقات النقدية ومصادر الحصول عليها 	

خطوات اعداد قائمة التدفقات النقدية. 	

كيفية حساب التدفقات النقدية. 	

حساب التدفقات النقدية من االنشطة  التشغيلية. 	

حساب التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 	

حساب التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 	

حتليل وتفسري نتاجئ قوائم التدفقات النقدية:

اجراءات تحليل قوائم التدفقات النقدية. 	

اساليب تحليل قوائم التدفقات النقدية. 	

التحليل المالى لالداء النقدى. 	

تقييم الطاقة االقتراضية للمؤسسة وتقييم طاقة خدمة الدين. 	

التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية 	

الحكم على السيولة واليسر المالى والنقدى للمؤسسة 	

االجتاهات احلديثة ىف اعداد الموازنات:

األساليب الحديثة إلعداد الموازنات 	

دور الموانات فى ضبط التكاليف وترشيد االنفاق 	

المناهج الحديثة لمعالجة قصور المدخل التقليدي العداد الموازنات 	

اعداد الموازنات الصفرية 	

	 .ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

اعداد الموازنات على اساس النشاط 	

اعداد موازنة البرامج واالداء 	

اعداد الموازنات المرنة. 	

اعداد تقرير متابعة تنفيذ الموازنة 	



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

)مهارات المحاسبة والميزانيات - مستوى متقدم(

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.


