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األهداف العامة للبرنامج:


اكتساب املشاركين القدرة على التفاوض الجيد مع العمالء بهدف التحصيل.



اكتساب املشاركين القدرة على اتخاذ القرار االئتماني ملعالجة املديونيات املتعثرة تطبيق عملي يعكس أبعاد البرنامج ويؤكد عناصر القيمة املضافة في فكر املشاركين.
تعريف املشاركين بمفهوم تعثر الديون وأسباب وظواهر حدوثها ،ومؤشرات تحليل الخطر االئتماني.



إكساب املشاركين خطوات حل مشكالت تعثر الديون ،واملفاضلة بين عدة استراتيجيات لحل املشكلة.
تزويد املشاركين بالخطوات الوقائية ملنع تعثر الديون واإلنذار املبكر ملخاطر االئتمان.



تعريف املشاركين بمفهوم وأدوات املحاسبة عن التدفقات النقدية املاضية واملستقبلية.




 إكساب املشاركين مهارات في إعداد قوائم التدفقات النقدية وموازنة التدفقات النقدية ،وتحليل نتائجها في ضوء مؤشرات حديثة ،وأوجه االستفادة في اتخاذ القرارات االئتمانية.
 تنمية مهارات املشاركين العملية في تحليل خطر االئتمان ،تسوية الديون املتعثرة ،واملحاسبة عن التدفقات النقدية.
البرنامج موجه إلى:
 املعنين في إدارة التحصيل واملتابعة وإدارة الديون املتعثرة.
املحاور العلمية:
اليوم األول:


دور ادارة التحصيل (املهام واألهداف).
تحليل الديون وتفسير تقارير التحصيل.



األساليب واألدوات املستخدمة في التحصيل.



مهارات التفاوض للتحصيل الفعال وركائز التواصل الفعال مع العمالء.



نظام متابعة التمويل املمنوح للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.



مفهوم ومراحل إدارة التحصيل.





املوازنات النقدية.



قائمة التدفقات النقدية.



املعلومات املحاسبية ودورها في العملية اإلدارية.



إدارة النقدية ودوافع االحتفاظ بالنقدية.

 إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية وإدارة االستثمار املؤقتة.
اليوم الثاني:
ماهية الديون املتعثرة:


ماهية الديون املتعثرة وظواهر وعالمات التعثر.
مفهوم الديون وأنواعها.



مفهوم التعثر.



 ملاذا أصبحت الديون املتعثرة ظاهرة؟.
 أسباب تعثر الديون  -أسباب التعثر.
قياس خطرالتعثر ومراحل وعوامل اختياراستراتيجية التعثر املناسبة قياس خطرالتعثر (االئتمان):


مؤشرات قياس خطر التعثر .



مؤشرات مصدرها العميل.



مؤشرات مصدرها املنشأة مانحة االئتمان.



مؤشرات مصدرها الطرف الثالث.



نظم قياس درجة االئتمان على أساس محاسبي.



مقياس مخاطر االئتمان للبنود خارج امليزانية.



حاالت عملية متنوعة لتحليل وقياس مخاطر االئتمان التعثر.
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اليوم الثالث:
مراحل حل والتعامل مع مشكلة الدين املتعثر:


ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها حالة اكتشاف الديون املتعثرة؟.



عوامل اختيار االستراتيجية املالئمة لعالج التعثر.

 متغيرات خاصة بمانح االئتمان.
استراتيجيات عالج مشكالت التعثرومتابعة وتقييم الديون:


االختيار ما بين الحبس أو التسييل  -االختيار ما بين حبس الرهن وإعادة التفاوض.



االختبار ما بين حبس الرهن والتوسع في االئتمان  -االختيار ما بين التسييل وإعادة التفاوض.



االختيار ما بين التسييل والتوسع في منح االئتمان.
مفهوم متابعة وتقييم الديون والغرض منها.



 أهداف مجاالت املتابعة.
املحاسبة عن التدفقات النقدية من خالل قائمة التدفق النقدي:
قوائم التدفق النقدي:


مفهوم التدفقات النقدية والفرق بينها وبين التدفقات املالية.



ملاذا قائمة التدفقات النقدية ؟ والفرق بينها وبين قائمة تدفق األموال.

 مقدمة عن معيار املحاسبة الدولي رقم ( )7قوائم التدفقات النقدية.
اليوم الرابع:
أنواع التدفقات النقدية:


من األنشطة التشغيلية.



من األنشطة التمويلية.

 من األنشطة االستثمارية.
طرق إعداد قائمة التدفق النقدي:


الطريقة املباشرة (املفهوم ،األهمية ،متطلبات تطبيق الطريقة املباشرة).



التطبيق العملي في إعداد قوائم التدفق النقدي.



الطريقة غير املباشرة إلعداد قوائم التدفق النقدي (املفهوم  ،األهمية  ،متطلبات إعداد هذه الطريقة).



حالة عملية كاملة للمحاسبة عن التدفقات النقدية باتباع الطريقة املباشرة.



حالة عملية كاملة للمحاسبة عن التدفقات النقدية باتباع الطريقة غير املباشرة.

 عرض حاالت واقعية لقوائم التدفقات النقدية.
اليوم الخامس:
تحليل نتائج قوائم التدفق النقدي في ضوء مؤشرات حديثة:
 فترة الدفاعية ،صافي الدخل إلى التدفق النقدية من األنشطة التشغيلية … ،أخرى.
إدارة التدفقات النقدية من خالل املوازنة النقدية موازنة التدفقات النقدية:


مفهوم وأهمية إعداد موازنة التدفق النقدي.



مكونات موازنة التدفق النقدي.



أساليب إعداد موازنة التدفق النقدي.



العالقة بين موازنة التدفق النقدي ومختلف موازنات املشروع.



الحد األدنى الواجب االحتفاظ به من النقدية.



حالة عملية كاملة إلعداد موازنات التدفق النقدي وإدارة السيولة.



االستفادة من موازنة التدفقات النقدية في اتخاذ العديد من القرارات االئتمانية.



الحاالت املختلفة للعجز النقدي ومداخل التعامل معها.

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل
مع إدارة املعهد

