دورة تأهيلية
امساك الدفاتر المحاسبية
إعداد  :معهد محور األعمال للتدريب

الملف التعريفي الخاص
بالدورة التأهيلية

دليل البرنامج التدريبي
اسم الربنامج
امساك الدفاتر املحاسبية

املستهدفون من الربنامج
خرجني قسم املحاسبة و العاملون يف التخصص و املهتمون يف املحاسبة

الهدف العام للربنامج
تنمية قدرات ومهارات املشاركني يف فهم القوائم املالية وكيفية تسجيل
املعامالت املالية يف الدفاتر وتوضيح الدورات املستندية بشكل جيد.
املنهجية

تستخدم هذه الدورة مزيجا ً من تقنيات التدريب التفاعلية ومختلف األدوات
التعليمية لتمكني املشاركني من العمل بفعالية وكفاءة يف بيئة متعددة األطراف.
وتعتمد هذه الدورة عىل أربع ركائز تعليمية :تعلم املفاهيم (املحارضات

والعروض التقديمية) وتمارين لعب األدوار (التدريبات الجماعية) ومشاركة
الخربات (مناقشات الطاولة املستديرة) والتعرض ملشاكل العالم الحقيقية التي
يواجهها املشاركون

األهداف التفصيلية للربنامج
بنهاية هذا الربنامج التدريبي سيكون املتدرب قادرا ً عىل:
▪ توضيح أهم القوائم املالية وأهم بنودها األساسية وااليضاحات املتممة
لكل قائمة.
▪ تمكني املشاركني من معرفة الدورة املستندية التي تمر بها املعامالت
املالية للرشكات.
▪ إكساب املشاركني مهارات تصميم الدورة الدفرتية وفقا ً للطريقة
األمريكية والطريقة الفرنسية.
▪ تنمية قدرات املشاركني عىل كيفية تسجيل املعامالت املالية يف دفرت
اليومية العام والدفاتر املساعدة والرتحيل إىل دفرت األستاذ.
▪ تزويد املشاركني بطرق التسويات الجردية لإليرادات واملرصوفات
وحساب املخزون وحساب البنك والخزينة واألصول الثابتة.
▪ تدريب املشاركني عىل فهم املعالجات املحاسبية لرشكات (املقاوالت –
واالستثمار العقاري – واالسترياد والتصدير – الجمعيات الخريية –
رشكات قطاع السياحة).
▪ إكساب املشاركني مهارات تسجيل املعامالت املالية عىل برنامج املحاسبة
اإللكرتوني (إكسيل).
▪ إكساب املشاركني مهارات التحليل املايل من خالل تحليل النسب
واملؤرشات املالية املختلفة.
▪ تعريف املشاركني بأهم أسس محاسبة الزكاة والرضائب.

محتوى البرنامج
يقسم هذا الربنامج إىل عدة وحدات رئيسية هي :
الوحدة األوىل :تعريف املحاسبة.
نبذة تاريخية عن نشأة املحاسبة.
▪ املبادئ املحاسبية.
▪ أهداف املحاسبة.
▪ خصائص املعلومات املحاسبية والجهات املستفيدة من املعلمات
املحاسبية.
▪ فروع املحاسبة.
▪ مجاالت عمل املحاسب.
الوحدة الثانية :تعريف القيد املفرد واملزدوج.
▪ أنواع الحسابات بشكل عام باإلضافة إىل حسابات امليزانية
(األصول والخصوم وحقوق امللكية).
▪ نشأة املديونية والدائنة ونظرية معادلة امليزانية.
▪ املستندات (سند القيد-سند القبض-سند الرصف).
▪ دفرت اليومية العامة ودفرت األستاذ العام.
▪ الوحدة الثالثة :إثبات العمليات املالية يف دفرت اليومية وترحيلها
ورصدها يف دفرت األستاذ.
▪ املحاسبة عن العمليات املالية املتعلقة بتكوين رأسمال املنشاة
والنقدية والبنوك.
▪ املحاسبة عن العمليات املالية املتعلقة باملرصوفات واإليرادات
واملشرتيات واملبيعات النقدية واآلجلة.
▪ املحاسبة عن العمليات املالية املتعلقة بالخصم.

▪ املحاسبة عن العمليات املالية املتعلقة باألصول الثابتة واألوراق
التجارية.
▪ خطوات ترحيل الحسابات واعداد ميزان املراجعة.
▪ تصحيح األخطاء املحاسبية.
الوحدة الرابعة :التسويات الجردية وقيود اليومية املتعلقة بها
▪ جرد األصول الثابتة طرق استهالكها واملحاسبة عنها.
▪ جرد األصول املتداولة واملحاسبة عنها وتشمل :جرد املدينون وأوراق
القبض والديون املعدومة ومخصص الديون املشكوك يف تحصيلها.
▪ اعداد مذكرة تسوية البنك للتأكد من صحة أرصدة البنوك.
▪ املحاسبة عن املرصوفات املقدمة واملستحقة.
▪ املحاسبة عن اإليرادات املقدمة واملستحقة.
▪ إعداد ورقة العمل الخاصة بالتحضري للحسابات الختامية.
الوحدة الخامسة :إعداد القوائم املالية
▪ التقارير املالية.
▪ القوائم املالية.
 قائمة املركز املايل قائمة الدخل (قائمة األرباح والخسائر) قائمة التدفق النقدي قائمة التغري يف حقوق امللكية -قائمة األرباح املحتجزة

الوحدة السادسة :الدورة املستندية لرشكات األعمال
▪
▪
▪
▪
▪

تعريف الدورة املستندية.
الدورة املستندية للمخازن.
الدورة املستندية للمشرتيات.
الدورة املستندية للمبيعات.
الدورة املستندية للمدفوعات.

الوحدة السابعة :تصميم الدورة الدفرتية
▪ تصميم الدورة الدفرتية باستخدام الطريقة األمريكية.
▪ تصميم الدورة الدفرتية باستخدام الطريقة الفرنسية.

الوحدة الثامنة :التسجيل يف الدفاتر
▪ التسجيل يف دفرت اليومية العام.
▪ التسجيل يف دفاتر اليومية املساعدة.
▪ الرتحيل إىل دفرت األستاذ.

الوحدة التاسعة :تحليل النسب املالية
▪ نسب النمو.
▪ نسب السيولة (قصرية األجل).
▪ نسب املديونية – الرفع املايل (املالءة).
▪ نسب التغطية.
▪ نسب الربحية.
▪ نسب النشاط.
الوحدة العارشة :إعداد التسويات الجردية
▪ التسويات الجردية للحسابات االسمية – املرصوفات واإليرادات.
▪ التسويات الجردية لحساب املخزون.
▪ التسويات الجردية لحساب البنك.
▪ التسويات الجردية للخزينة.
▪ التسويات الجردية لألصول الثابتة.
الوحدة الحادية عرش :محاسبة رشكات األعمال املختلفة
▪ محاسبة رشكات املقاوالت.
▪ محاسبة رشكات االستثمار العقاري.
▪ محاسبة رشكات االسترياد والتصدير.
▪ محاسبة الجمعيات الخريية.
▪ محاسبة رشكات قطاع السياحة.

الوحدة الثانية عرش :برنامج املحاسبة اإللكرتوني (اإلكسيل)
▪ تسجيل قيود اليومية.
▪ األستاذ العام.
▪ ميزان املراجعة.
▪ قائمة الدخل.
▪ قائمة امليزانية العمومية
الوحدة الثالثة عرش :محاسبة الزكاة والرضائب
▪ محاسبة الزكاة.
▪ محاسبة الرضائب.
الوحدة الرابعة عرش :االحتيال يف القوائم املالية
▪ تعريف االحتيال يف القوائم املالية
▪ أثار االحتيال يف القوائم املالية
▪ من يرتكب االحتيال يف القوائم املالية ؟
▪ طرق االحتيال يف القوائم املالية
الوحدة الخامسة عرش :أسباب االحتيال يف القوائم املالية
▪ أسباب االحتيال يف القوائم املالية
▪ عنارص تحفيز االحتيال
▪ عقلية الشك املهني
▪ العوامل التي تؤثر عىل ممارسة الشك املهني
الوحدة السادسة عرش :ردع االحتيال يف القوائم املالية
▪ الكشف عن مخططات القوائم املالية االحتيالية
▪ طرق الكشف عن االحتيال يف القوائم املالية
▪ ردع االحتيال يف القوائم املالية
▪ مسؤوليات وواجبات املدققني يف الفكر املحاسبي واملعايري الدولية

نظام البرنامج التدريبي
عدد الساعات  120 :ساعة تدريبية
عدد األيام  90 :يوم ( 60يوم تدريبي)

نظام العمل يف الدورة التدريبية :
▪ رشح
▪ مناقشات
▪ اختبارات
التسجيل :سجل مالحظاتك بالدورة يف نهاية الصفحة.

التغذية املرجعية :
يقوم املدرب برشح النقاط الحاكمة يف نهاية املحارضة "اليوم التدريبي"
فشارك بجدية للتأكد من اكتسابك للمعارف واملهارات املرتبطة.

