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األهداف العامة للبرنامج:
 تعريف املشاركين بأسس القياس املحاسبي للمدفوعات والعالقة بين املدفوعات واملصروفات والتدفقات النقدية واملعالجة املحاسبية الخاصة بها.
 تزويد املشاركين باملعارف الخاصة بأنواع وطبيعة املدفوعات.
 تعريف املشاركين بأسس القياس املحاسبي للمدفوعات والعالقة بين املدفوعات واملصروفات والتدفقات النقدية واملعالجة املحاسبية الخاصة بها.
 تزويد املشاركين باملعرفة األساسية للدورة املحاسبية.
 إكساب املشاركين مهارات إعداد الكشوف والتقارير التحليلية للمدفوعات.
 تنمية مهارات املشاركين على كيفية احتساب مستحقات العاملين من الرواتب الشهرية واإلجور والحوافز والتعويضات املستحقة.
 تدريب املشاريكن على تطبيق نظم الرقابة الداخلية عليها.
البرنامج موجه إلى:
 املحاسبين املاليين العاملين بإدارات املدفوعات.
 املحاسبين العاملين بأقسام الرواتب والتعويضات باإلدارات املالية واملوارد البشرية.
 اإلدارة الوسطى والعليا ومراقبي الحسابات واملدققين.
املحاور العلمية:
اليوم األول:
أنواع املدفوعات:
 من حيث طبيعة اإلنفاق وعالقته بالسنة املالية (مصروفات جارية ،أصول رأسمالية).
 من حيث النوع (أجور ،مستلزمات سلعية ،مستلزمات خدمية ومصروفات أخرى).
 من حيث حجم اإلنفاق :مصروفات عادية  -مصروفات نثرية.
 أسس القياس املحاسبي للمدفوعات وأهداف املحاسبة والتدقيق املالي للمدفوعات.
 املدفوعات وعالقتها باملصروفات واألصول والتدفقات النقدية الخارجية.
 موقع نظام املدفوعات في نظام معلومات الوحدة االقتصادية.
 األسس املتبعة للتميز بين املصروف اإليرادي واملصروف الرأسمالي.
الدورة املستندية وأشكال املستندات للمدفوعات:
 الدورة املستندية وأسكال املستندات للمدفوعات من الخزينة النقدية.
 الدورة املستندية وأشكال املستندات للمدفوعات من البنك.
 الدورة املستندية وأشكال املستندات للمدفوعات من السلفة املستديمة.
 الدورة املستندية وأشكال املستندات للمدفوعات من السلف املؤقتة.
اليوم الثاني:
موازنة القوى العاملة:
 مفهوم املوازنة للقوى العاملة وأنواعها.
 طرق إعداد املوازنة للقوى العاملة.
 تقارير االداء للقوى العاملة.
 نظام معلومات تكاليف األجور.
 مدخالت النظام (تصميم البطاقات والسجالت الالزمة لحصر الوقت).
 العمليات التشغيلية (طرق تحديد األجور والتعويضات للعمل اإلضافي وقواعده).
 مخرجات النظام (صرف األجور).
 املشاكل املرتبطة بنظام األجور  /والحوافز والتعويضات.
 املزايا العينية.
 التأمينات االجتماعية ،أجور اإلجازات ،أجور الوقت الضائع ،عالوة األجر اإلضافي ،املكافأت التشجيعية ،نظم الحوافز.
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اليوم الثالث:
الرقابة الداخلية على املدفوعات من املصروفات العامة:
 الرقابة على صرف األجور واملرتبات.
 الرقابة على املصروفات العامة.
 مصروفات املكتب.
 مصروفات البريد والدمغة.
 مصروفات التليفون.
 العموالت.
 ضبط مصروفات االنتقال.
اليوم الرابع:
الرقابة على املصروفات اإلستثمارية:
 الرقابة على السلف املؤقتة.
 الرقابة على السلف املستديمة.
 الرقابة على تحديد قيمة السلفة املستديمة.
 الرقابة على مسئولية أمين السلفة.
 الرقابة على الصرف من السلفة املستديمة.
 الرقابة على اإلثبات في الدفاتر.
 الرقابة على استعاضة املنصرف من السلفة.

رسوم االشتراك تشمل:
الحضور ،الشهادة ،املوواد الوعولومويوة والووجوبوات الوخوفويوفوة
أثناء انعقاد البرنامج التدريبي.

 الرقابة على جرد السلفة املستديمة.
 الرقابة في نهاية السنة املالية.
اليوم الخامس:
إعداد املوازنة في قسم املدفوعات:
ً
ً
 الدورة املحاسبية لعمليات سداد األجور إلكترونيا (خرائط تدفق النظم) ،يدويا (خرائط تدفق املستندات).
ً
ً
 الدورة املحاسبية لعمليات الشراء وسداد قيمة السلع يدويا وإلكترونيا.
 التسديدات للدائنين.
 تجميع تقديرات املوازنة عن أنواع املدفوعات داخل اإلدارة املالية.
 تجميع تقديرات املوازنة عن أنواع املدفوعات من األقسام األخرى.
 مراجعة تقديرات املوازنة.
 إعداد موازنة املدفوعات السنوية  -الربع سنوية  -الشهرية.
 إعداد تقارير األداء الثابتة واملرنة للرقابة على موازنة املدفوعات.
 تسوية حسابات البنك.

ال تترددوا بالتواصل مع إدارة املعهد في حال
وجود أي إستفسار

