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 لشركاتتدريب الدعم و

جميع نسخ ومتابعة وتأكيد الحسابات على  وكذلك دعموالمؤسسات للشركات والتدريب تقديم الدعم الكامل ب نقوم

   Peachtree Accountingبرنامج 

 ( تكاليف وتصنيع –مقاوالت  –خدمات  - ) عامةلجميع اصدارات البرنامج 

 : ( sag 50 accounting ) والمسمى حاليا باسم 

 : قبل الشراء 

 مساعدتك فى اختيار النسخة المالئمة لشركتك  -1

 تقدم خصومات على البرنامجارشادك للمواقع التى ومساعدتك  -2

 : بعد الشراء 

 البرنامج ليتفق مع نشاطك واعداد ضبط  .1

 عمل وتصميم دليل وشجرة الحسابات المناسبة لنشاطك .2

 والبدء السليم فتتاحيةوضبط االرصدة االمساعدتك فى البداية الصحيحة  .3

 المساعدة فى تشغيل السيرفير فى حالة المستخدمين المتعددين وضبط حساب كل مستخدم .4

 ضبط وتصميم الفواتير ونماذج الصرف والقبض الموجودة فى البرنامج .5

 ووضع شعار شركتك وبياناتك عليها ليتسنى الطباعة المباشرة من البرنامج  .6

 لتوافق مع البرنامجضبط دورة المستندات وتصميمها ل .7

 كومتابعة نشاط شركت االستفادة المثلى للبرنامج فى ضبط حسباتك .8

 وزيادة االرباح والنشاطوالتحليل المالى فى البرنامج االستفادة من االدارة المالية  .9

 ببرنامج كريستال ريبورت هاتحتاجوالتى جديدة التقارير الاضافة  .11

 رفقة النشطتك ةارفاقها فى البرنامجوالمستندات المضبط السكرتارية واالحداث  .11

 المتابعة الجيدة للعمالء والمبيعات واالستفادة من البرنامج فى زيادة المبيعات .12

 



 

 

 المتابعة الجيدة للمورديين والمشريات وضبط الشراء ومتابعته .13

  المتابعة الجيدة للمخزون واالصناف وضبط المزيج السلعى بما يحقق افضل االرباح .14

 يب وخطط المبيعات واالسعارمتابعة المناد .15

 : متابعة الحسابات 

 بطريقة مباشرة او بالخط الساخن متابعة الحسابات وتقديم النصح واالشراف .1

 مراجعة الحسابات الشهرية والسنوية وتاكيدها .2

 جنيه شهريا111تقديم الدعم الشهرى باشتراك شهرى بسيط  .3

 من البرنامجوتحقيق اقصى استفادة  المثلى لعملىوالمتابعة الجيدة   .4

 :متابعة الحسابات لالفرع المتعددة 

 متابعة حسابات االفرع لو موجودة فى نشاطك .1

 ضيط البرنامج للتعامل مع تعدد االقرع .2

 : متابعة حسابات جميع انشطتك وشركاتك 

 او شركة اخرى او اكثر على نفس النسخة من البرنامجاالستفادة من البرنامج فى متابعة اكثر من نشاط  .1

 ومساعدتك فى وضع الموازنات ومتابعتها برنامج مع اهدافك سواء المالية او االداريةضبط ال .2

 : حل مشاكل البرنامج مثل 

 . حل مشاكل تعدد المخازن فى البرنامج1

 . حل مشاكل اللغة العربية للبرنامج2

 . حل سريع وفورى الى مشاكل اخرى تقابلك فى البرنامج 3

 وايجاد الحلول المناسبة حساباتك لمشاكل.حل سريع وفورى 4
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 لبرنامجادعم قبل شراء  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

 :اوال : مساعدتك فى اختيار النسخة المالئمة لشركتك 

         فلكل نشاط  تختلف نسخ البرنامج طبقا الختالف النشاط تجارى الى نشاط آخر      : طبيعة النشاط
سواء خدمى اوتجارى او مقاوالت اوتصنيع نسخة خاصة به وقد تكون هذه 

 او التعمل اال بنشاط معين خر فى نفس الوقتتعمل مع نشاط آ النسخة

    اماكن او مدن  للنشاط الواحد سواء فى عدة      :       عدد االفرع  

          النشاط اآلخر مختلف ومنفصل تماما عن نشاطحتى لو كل    :   تنوع االنشطة          

   من البرنامجاخرى نسخة وذلك تختلف م ننسخة الى       :    عدد المستخدمين 

  تفاق مع البرنامج ولتحسين ادائه يواير ل :     اختيار افضل االجهزة كهارد       االجهزة  وضع 

     اختيار جهازالسيرفير وطريقة تشغيليه   تشغيل السيرفير      : 

 ثانيا : ارشادك للمواقع التى تقدم خصومات على البرنامج:  

   الشركة االم   :             شركةsage   عروض خصم تقدم واالوقات التىاالميركية 

   شركات أخرى:              هناك بعض الشركات داخل اميركا تبيع البرنامج بنسبة خصم 

 :  ثالثا : تنزيل واعداد البرنامج 
  اعدادت البرنامج  :       افضل طريقة العداد البرنامج 

    ل التى قد تحدث فى اثناء االعدادات مشاكل االعدادات :       مساعدتك فى حل المشاك 

 النسخ االحتياطى  :        معرفة اكثر من طريقة للنسخ االحتياطى لشركتك 

 : رابعا : انشاء شركة لبدء حساباتك 

  انشاء شركتك    :        مساعدتك فى انشاء شركتك واختيار افضل البدائل لشركتك 
  :      ومعلوماتك ضبط بيانات شركتك       ضبط بياناتك 

 :    تحويل اسم وبياناتك بالعربى فى حالتك رغبتك فى ذلك        االسم بالعربى 

 :خامسا : النسخ االحتياطى  وتامين بيانتك من الفقد او الضياع 

 النسخ االحتياطى  :      معرفة اكثر من طريقة للنسخ االحتياطى لشركتك 

    تامين فقد اوضياع المعلومات والبيانات :      اعتماد طرق حديثة ل المعلومات تأمين 

 : سادسا : البدايةالسليمة لتشغيل وضبط حساباتك 

   :     عليها وتفعيل  تدريبك على نظريةعمل البرنامج فى ضبط الحسابات والسيطرة     البداية السليمة
وضبط حركة المخزون مع كل البرنامج لالستفادة القصوى من البرنامج 

 ياتالمبيعات والمشتر

   :      والقيد   االنطالق السليم بادخال وضبط االرصدة االفتتاحية  مساعدتك فى   ضبط االرصدة
 االفتتاحى

 ضبط الحسابات      :        ضبط حسابات االجل والنقدى والتحصيل وضبط الحسابات لبدء العمل 
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     لموظفيناالصناف و االمورديين و  لعمالء واتكويد  نوع الدعم

 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : نظريات التكويداوال : 

    فهم نظريات التكويد الختيار ما يناسب نشاطك وشركتك               :لتكويد   نظريات ا  

  معرفة خصائص التكويد واالستفادة منها            :   خصائص التكويد  

     فى المخزونواالستفادة منهما الفرق بينهما وربط العالقة بينهما            :   التكويد والباركود           

     فى حالة االحتياج لتغيير  مرونة االكواد والقدرة على تغييرها              : ير التكويد     تغي 

   الفرق بينهما وامكانية الربط واالستفادة من االثنين معا        : التكويد ورقم المصنع 

  : االستفادة من التكويد فىثانيا :  

    ربط بالمناديب  –ات خط مبيع –مناطق          :     تقسيم العمالء 

  الربط بمنتجات معينة –توريدات محددة  –انوع         : المورديين    تقسيم 

   ربط بالمناطق –ربط بالعمالء  –موظف  –تقسيم الموظفيين    :        مندوب 

 المورديين -المخازن  –المجموعات  -تقسيم المخزون      :        االنواع 

  : البياناتالتكويد وقاعدة ثالثا : 

 وسرعة عرضها االكواد وتسهيل البيانات وتييسرها 

     العالقة بين المعلومات والبيانات واالكواد وسرعة التعامل 

     تحويل البرنامج الى برامجP.O.S 

 رابعا : تركيب قارئ االكواد : 

 أفضل االنواع المتفقة مع البرنامج 

 حل مشاكل دعم البرنامج لقارئ االكواد 
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  مالءـالع اعداداتضبط  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

 : ضبط التعامل مع العمالء اوال : 

  ايام  11خالل  خصم للعميل الذى يدفع عمل  و  يوم 31البيع على  ضبطمثال             :   شروط البيع العامة 

 ج(  5111الحد االقصى لالئتمان للعميل ) ضبطمثال            :    حد االئتمان  ضبط 

   عن حد االئتمان وقف التعامل لو زاد  -    االئتمان  زاد عن حدتذكير لو   مثال           وضع االئتمان :   ضبط           

   على حدة  لكل عميل              :  متابعة حد االئتمان 

  فى االئتمان والتسعير والشحن والدفع على حدة  خاصة لكل عميل             :  تعاملسياسة  وضع 

   ة مع العمالءسليممل والحسابات بطريقة صحيحة والعبدء ل   :     ضبط االرصدة االفتتاحية 

 ثانيا : ضبط اعمار الديون للعمالء :  

  :  شهور 3أكثر من  -شهور   3-شهرين   - :  شهر تحصيالتمبالغ المعرقة              تقسيم ديون العمالء 

  نمية االرباح ونشاط الشركةلت ذا التقسيمه كيفية االستفادة العملية من            :     همية هذا التقسيمأ 

 : ثالثا : ضبط سياسات التسعير 
  تحديد عدد معين من االسعار لكل منتج مثال             :      سياسة التسعير 

    موزع         خاص     قطاعى       نصف جملة      جملة   :  مثال                  :  االسعار  تسمية 

  : خصم الكميات -     (سواء نسبة او كمية / اضافة ) التسعير بخصم            التسعير بالخصومات 

 : رابعا : تحديد طرق الشحن واختيار مايناسب كل عميل 

    :   التوصيل للعميل      الشحن -2استالم العميل من الشركة     -1  ضبط  طرق تسليم البضاعة  

  خامسا : تحديد طرق التحصيل واختيار مايناسب كل عميل: 

  نقدى         وشيكات          وفيزا       : مثل        :    تقسيم طرق التحصيل من العميل 

   امكانية ضبط تحصيل من عميل معين  ب ) حساب بنكى مثال (          :      ربط التحصيل بحساب معين 

 : سادسا : اهمية الحقول الخاصة و االستفادة منها فى ادخال بيانات العمالء 

 ضبطها الضافة المعلومات التى  تهمنى وغير متاحة فى الشاشات العادية          همية الحقول الخاصة :ا 

 بتقارير العمالء واالستفادة منها         :    ربط الحقول الخاصة 

  : سابعا : تقسيم العمالء الى انواع 

  موزعين -4جملة      -3نصف جملة     -2عمالء قطاعى      -1مثال            :           تقسيم العمالء 

   : االستفادة من التقسيم فى البيع والتقارير ومتابعة العمالء        اهمية تقسيم العمالء 

 : ثامنا : ربط مناديب البيع بالعمالء 

  متابعة مبيعات المندوب والعمالء وربط المناديب بالعمالء : ربط كل مندوب بعدد معين من العمالء 

 ناديب والعمالء بالمناطق او بمنتج معين : ضبط كل هذه المزايا ربط الم 

 االدخال الجيد لبيانات العمالء : تاسعا : 

 ضبط بيانات العمالء  : ضبط االدخال الجيد لبيانات ووثائق وتعامالت العمالء 

 ية منهامالء واالستفادة العملعانشاء قاعدة بيانات العمالء : تكوين قاعدة رائعة لجميع بيانات ال 

 التعامل مع االكسيل : عاشرا : 

 ارسال البيانات وقاعدة المعلومات الى االكسيل واالستفادة منها 
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 المورديين  اعداداتضبط  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  المورديين اوال : ضبط التعامل مع: 

   ايام  11خالل  دفع لل لناخصم عمل  و  يوم 31على  الشراء ضبطمثال            :الشراء        شروط 

     لنا المورديينمان الحد االقصى لالئت ضبطمثال            :    حد االئتمان  ضبط  

    مورد على حدة خاصة لكل تعامل  :            ضبط سياسة 

  ة مع الموردييمسليمالعمل والحسابات بطريقة صحيحة وبدء :       لضبط االرصدة االفتتاحية 

  للمورديين :ثانيا : ضبط اعمار الديون  

   شهور 3أكثر من  -شهور   3-هرين  ش -تقسيم ديون المورديين  :         معرقة المدفوعات :  شهر 

  أهمية هذا التقسيم        :         كيفية االستفادة العملية من هذا التقسيم لتنمية االرباح ونشاط الشركة 

  كل مورد : معرابعا : تحديد طرق الشحن 

      :   لشحنالتوصيل لشركتنا      ا -2استالم من شركة المورد     -1ضبط  طرق تسليم البضاعة  

 : خامسا : تحديد طرق الدفع واختيار مايناسب كل مورد 

    تقسيم طرق الدفع للمورد :         مثل  :      نقدى         وشيكات          وفيزا 

   ) ربط الدفع بحساب معين       :         امكانية ضبط الدفع لمورد معين  ب ) حساب بنكى مثال 

 و االستفادة منها فى ادخال بيانات المورديين : سادسا : اهمية الحقول الخاصة 

  اهمية الحقول الخاصة :         ضبطها الضافة المعلومات التى  تهمنى وغير متاحة فى الشاشات العادية 

 ربط الحقول الخاصة   :          بتقارير المورديين واالستفادة منها 

  : سابعا : تقسيم المورديين الى انواع 

  مصنع -4جملة      -3مستورد     -2تاجر      -1ديين         :           مثال   تقسيم المور 

  اهمية تقسيم المورديين :         االستفادة من التقسيم فى الشراء والتقارير ومتابعة المورديين 

 : ثامنا : ربط مناديب الشراء بالمورديين 

 من المورديين و متابعة المشتريات والمورديين ربط المناديب بالمورديين : ربط كل مندوب بعدد معين 

 : تاسعا : االدخال الجيد لبيانات المورديين 

 ضبط بيانات المورديين  : ضبط االدخال الجيد لبيانات ووثائق وتعامالت المورديين 

 اانشاء قاعدة بيانات المورديين : تكوين قاعدة رائعة لجميع بيانات المورديين واالستفادة العملية منه 

 : عاشرا : التعامل مع االكسيل 

 ارسال البيانات وقاعدة المعلومات الى االكسيل واالستفادة منها 
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 المخزون  اعداداتضبط  عمنوع الد
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : لتكاليف المخزون حساباوال: 

  االفضل لنشاط شركتىسياسية ال و ضبط الفروق بينهممعرفة  للمخزون  :       حساب التكاليف ضبط 
 بالنسبة لحركة المخزون :  -ثانيا  .1

  الوارد اخيرا ( –الوارد اوال ) طبيعة منتجاتك :              والتى تناسب السياسة المناسبة  ضبط 

  والتحديثات والضمانات  والصيانة السلاير(  التواريخ) :         المخزون  مشاكلالتعامل مع 

 : ثالثا : ضبط سياسات التسعير 
  تحديد عدد معين من االسعار لكل منتج مثال             :      سياسة التسعير 

    موزع         خاص     قطاعى       نصف جملة      جملة   :  مثال                  :  االسعار  تسمية 

  : خصم الكميات -     (سواء نسبة او كمية / اضافة ) التسعير بخصم            التسعير بالخصومات 

 ضبط الباركود        :             عمل باركود لالصناف لسهولة البيع لنقاط البيع 

 : التعامل مع الكميات : رابعا 

   الفرق بينهماالفعلية  والكمياتالتعامل مع الكميات المتاحة       :    ضبط سياسة الكميات 

   والعبوات :        ضبط الكميات والعبوات لمنتجاتك والربط والتحويل بين العبواتتعدد الكميات 

   الرصيد المتاح –الرصيد الفعلى   -طلب  حد اعادة ال  -ضبط المزيج السلعى    :        الحد االدنى 

  : تعدد المخازنخامسا : 

   ونقل الرصيد بينهما  التعامل مع اكثر من مخزن      :   المخازن تقسيم 

    تسويات المخازن – االرصدة وامكانية التحويل من مخزن الى آخر         : ضبط المخزن 

 فى ادخال بيانات العمالء : سادسا : اهمية الحقول الخاصة و االستفادة منها 

 : ضبطها الضافة المعلومات التى  تهمنى وغير متاحة فى الشاشات العادية         اهمية الحقول الخاصة 

 واالستفادة منها المخزون واالصناف بتقارير          :    ربط الحقول الخاصة 

  الى انواع :  المخزونسابعا : تقسيم 

         المجموعات         التركيبات خزون غير السلعى       الم المخزون السلعى 
   وضبطه مع نشاط الشركةوالتقارير والحسابات االستفادة من التقسيم فى البيع 

  المخزون بالمورديين والمشترينثامنا : ربط : 

  باالصناف هم ربطو         :  بالمورديين المشتريينربط 

  مباعةبالعموالت على االصناف الربط المناديب  

 المخزون: االدخال الجيد لبيانات  تاسعا : 

  ة مع المخزونسليمالعمل والحسابات بطريقة صحيحة وبدء :       لضبط االرصدة االفتتاحية 

  المخزون: ضبط االدخال الجيد لبيانات   المخزونضبط بيانات 

  الستفادة العملية منهاوا المخزون: تكوين قاعدة رائعة لجميع بيانات  للمخزونانشاء قاعدة بيانات 

 التعامل مع االكسيل : عاشرا : 

 ارسال البيانات وقاعدة المعلومات الى االكسيل واالستفادة منها 
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 تدريب

 

 اون الين

 البرنامج إصداراتجميع ول

 ةمكاتب المحاسب -خدمات–مصانع –مقاوالت  -مؤسسات  –شركات 
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 الموظفيين  اعداداتضبط  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  الموظفييناوال : ضبط التعامل مع : 

   فى الربنامجضبط وتشغيل نظام الرواتب  

   الغاء نظام الرواتب االمريكى 

 مع النظم العربية والمصرية  نظام الرواتبتعديل 

 لنظام التالى : ادخال مفردات المرتب مثال على ا 

 1-       بدل انتقال     -3راتب اضافى          -2راتب اساسى 

 4-            عموالت  -6حوافز                  -5بدل سكن 

 5-        استقطاع التأمينات -6استقطاع الضرائب 

 : ثانيا : ضبط الحقول الخاصة و االستفادة منها فى متابعة الموظفيين 

  الخاصة :    ضبطها الضافة المعلومات التى  تهمنى وغير متاحة فى الشاشات اهمية الحقول 

 ربط الحقول الخاصة   :          بتقارير الموظفيين واالستفادة منها 

  : ثالثا : تقسيم الموظفيين الى انواع 

     تبكا -4سائق       -3مندوب      -2محاسب      -1تقسيم الموظفيين     :           مثال 

  اهمية تقسيم الموظفيين :       االستفادة من التقسيم فى البيع والتقارير ومتابعة االعمال 

 :رابعا : ربط مناديب البيع بالعمالء والمورديين 

 ربط المناديب بالعمالء :      ومتابعة مبيعات المندوب والعمالء 

  ربط المناديب بالمورديين :  ومتابعة المشتريات والمندوب 

 ا : االدخال الجيد لبيانات العمالء :خامس 

 ضبط بيانات الموظفيين   :    ضبط االدخال الجيد لبيانات ووثائق الموظفيين 

 انشاء قاعدة بيانات للموظفيين : تكوين قاعدة رائعة لجميع بيانات الموظفيين واالستفادة العملية منها 

 سادسا : كلمات للمستخدمين  : 

 الموظفيين عمل كلمة مرور لكل واحد من 

  تخصيص دور وصالحية لكل موظف 

 اخفاء البييانات و المعلومات عمن تريد من الموظفيين 

  على البرنامجاالداء  عما فعله كل مستخدماثناء  عمل تقرير 

 : عاشرا : التعامل مع االكسيل 

  منهاارسال البيانات وقاعدة المعلومات الى االكسيل واالستفادة 
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 تدريب

 

 اون الين

 البرنامج إصداراتجميع ول

 ةمكاتب المحاسب -خدمات–مصانع –مقاوالت  -مؤسسات  –شركات 
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 تصميم واعدادات وتوجيه دليل الحسابات  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : تصميم الدليلاوال : 

  مطلوب انشائها فى النظام المحاسبى للشركة الدفاتر التحديد. 

 للدليل المحاسبى المجموعات المحاسبية  ضبط . 

  للشجرة وعالقاتها بالتقارير الماليةانواع الحسابات ضبط . 

 للبرنامج وطريقة عملهانظرية شجرة الحسابات  توضيح . 

  اعدادها .ضبط و ضبط االكواد للدليل 

 واالستفادة منهما اليدوىلمقارنته ب البرنامج انشاء القيود المحاسبية فى  ضبط . 

  إنشاء دليل الحسابات. مع المحاسبة التحليلية تصميم 

  الدليل المحاسبى .فى هميتها ألمحاسبة االشارات ضبط 

 . الفرق بين الترتيب والنوع واهمية كل منهما فى دليل الحسابات 

 . عالقة الميزانية بدليل الحسابات وتاثيرهما ببعض 

 قة كشف الدخل بدليل الحسابات وتاثيرهما ببعض .عال 

 مراعاة المعايير الدولية للمحاسبة فى انشاء الدليل . 

 المرونة فى تصميم الدليل ومراعاة التوسع المستقبلى لنشاط الشركة . 

 ربط االفرع ببعضها فى الدليل فى حالة وجود افرع للشركة 

  تشغيل مراجع الحسابات الموجود فى البرنامج (التاكيد ومراجعة الحسابات عن طريق البرنامج ( 

  : لـ  ضبط وتوجيه الحساباتثانيا:  

  الخصومات ( -المقدمات  -التحصيالت   --النقدية   -حسابات المبيعات )اآلجلة      :    العمالءحسابات 

   الخصومات ( -المقدمات -المدفوعات  --النقدية  -حسابات المشتريات )اآلجلة     :حسابات الموردين 

  حسابات الموظفين  :   ضبط حسابات الموظفيين ورواتبهم ومزاياهم 

  تكلفة المخزون –المخازن  –المجموعات  -حسابات المخزون    :   ضبط حسابات االصناف 

  الزكاة –حسابات الضرائب   :    ضبط حسابات الضرائب 

 ح والخسائر   حسابات االرباح والخسائر :  ضبط واعدادات حسابات االربا 
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 اون الين

 دعم وتدريب ) نسخة المحاسبة العامة  (
Peachtree Complete Accounting 

Sage 50 accounting  
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 ( المؤسسات -الشركات  -االشخاص –للشركات ) العامة  -1   دعم المحاسبة :  نوع الدعم

 االنشطة التجارية عامة         -3تجارة المخزون والخدمات        -2                           

 والتدريب األنشطة الخدمية و الصيانة -4                                        
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

 : إنشاء الدفاتر المطلوبة التى تتناسب مع حسابات شركتى 

   عالقة الدليل بالتقارير المالية( –مراعاة المعايير الدولية –)اركان شجرة الحسابات          
 محاسبة اليومية العامة :  

 الموازنات (–االرصدة االفتتاحية -االصول الثابتة  –المصروفات –النقدية والبنوك   –) رأس المال  
 محاسبة المشتريات والمدفوعات : 

 الخصومات( –المرتجعات –المدفوعات النقدية و اآلجلة و المقدمة  –المشتريات –ءاوامر الشرا)   
 محاسبة االعتمادات المستندية واالستيراد : 

 استالم البضاعة(  –البضاعة قبل االستيراد –االعتمادات –)حسابات االستيراد          
 محاسبة المبيعات والتحصيالت : 

 خصومات  ( -مرتجعات   –التحصيالت النقدية و اآلجلة و المقدمة –المبيعات – البيعآوامر  –)العروض
 و الفرق بين السلع والخدمات فى : محاسبة السلع واالصناف والخدمات 

 ( تكلفة السلعة وتكلفة الخدمة -3المشتريات       -2المبيعات       -1)          
 محاسبة التجميعات والتركيبات : 

 فك التركيبات ( –تكاليف التركيبات  –اثرها على المخزون  – ) مفهوم التركيبات       

 محاسبة المخازن وتعديالت المخزون : 

 النقص أو الزيادة أو السرقة أو التوالف( –التكلفة و االرباح –)تعديالت حسابات المخازن    
 محاسبة المخصصات واالحتياطيات : 

 م على كشف الدخل والميزانية () الفرق بين المخصص واالحتياطى وأثر كل منه      
 محاسبة الموظفين والرواتب : 

 الرواتب المباشرة والرواتب الغير المباشرة ( –) تصميم نظام الرواتب فى النظم العربية    
 محاسبة الزكاة والضرائب بأنواعها : 

 حقة (الضرائب المحتجزة والضرائب المست–ضرائب الدخل وضرائب المبيعات  –)الزكاة والضريبة  
 محاسبة االهالكات لالصول الثابتة : 

 مجمع االهالكات ومصروف االهالكات ( –) نظريات االهالك القديمة والحديثة         
 التعامل مع االساتذة واليوميات المتعددة فى وقت واحد: 

 الفعلية كما يحدث فى الواقع ( اليوميات المتعددة واالستفادة) القدرة على التعامل مع 
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 ) نسخة المحاسبة العامة  للمقاوالت ( دعم وتدريب
Peachtree Complete Accounting 

Sage 50 accounting 
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   المقاوالت   خدماتشركات  -2          شركات تجارة مواد المقاوالت -1:   دعم لــ  نوع الدعم
   للعقاراتشركات الصيانة  -4       شركات ايجار معدات المقاوالت -3               

   للمقاوالتشركات توريد العمالة -6      سابقة التجهيز شركات الخرسانة -5           
 شركات ايجارات المقاوالت -8        فى المقاوالت شركات السمسرة -7           

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 لدعما

 و التدريب

 : ةشركنشاط كل إنشاء الدفاتر المطلوبة التى تتناسب مع  

   (نشاط المقاوالت العامة مراعاة  –اركان شجرة الحسابات ضبط )         
 : مراكز التكاليف العامة والخاصة  

 (التحويل بين مراكز التكاليف  –منتجة  انشاء مركز تكاليف لكل نشاط ووحدة)  
 : والمقاوالت الخدماتمحاسبة  

 الخصومات( –المرتجعات – اتالمدفوعات النقدية و اآلجلة و المقدم –المشتريات –االتفاقات)   
 محاسبة االعتمادات المستندية واالستيراد للمعدات واالالت: 

 (  قبل االستيراد وضع المعدات – المستندية االعتمادات–)حسابات االستيراد          
 والت والتحصيالت :محاسبة المقا 

 الخصومات  ( -الغرامات   –التحصيالت النقدية و اآلجلة و المقدمة –الصيانة –)العروض
 محاسبة المخزون والمقاوالت : 

 ( تكلفة السلعة وتكلفة الخدمةحساب  -3  البيع من المخزن -2      التوريدات  -1)          
 محاسبة التجميعات والتركيبات للخرسانة : 

 مشاكل التركيبات –الوضع المحاسبى للتركيبات  – ) مفهوم التركيبات       
 التركيبات المباشرة والغير مباشرة –تكاليف التركيبات  -انواع التركيبات           

 فك التركيبات ( –تكاليف التركيبات  حساب –على المخزون  التركيبات اثر – الهالك والفاقد    

 تب :محاسبة الموظفين والروا 

 –الرواتب المباشرة والرواتب الغير المباشرة  –) تصميم نظام الرواتب فى النظم العربية    
 (تعويضات االصابات للعمل  –التامينات  –ربط الرواتب بمراكز التكاليف      
 : لمعدات المقاوالتمحاسبة االهالكات  

      ومصروف االهالكات مجمع االهالكات –نظريات االهالك القديمة والحديثة          
  ربط االهالكات بمراكز التكاليف للمشروع والوحدة المنتجة  –تحميل االهالكات على المشاريع     
 :نشاط المقاوالت االساتذة واليوميات المتعددة فى دور  

 ( نشاط المقاوالت بصورة جيدة وواقعيةمع  توظيف البرنامج) القدرة على 
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 دعم وتدريب ) نسخة المقاوالت المتخصصة (

Peachtree Premium Accounting for construction 

Sage Accounting for construction  
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 تفى مجال المقاوال شركات المقاوالت والبناء والتشيد المتخصصة -1:   دعم لــ  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

 : ةشركنشاط كل إنشاء الدفاتر المطلوبة التى تتناسب مع  

   ( متخصص مع نشاط المقاوالتالانشاء دليل حسابات  –اركان شجرة الحسابات ضبط )         
 : تصميم مراكز التكاليف الخاصة لمشاريع المقاوالت 

 ت المتعددة فى نفس الوقتلعمليات المقاوالانشاء مراكز التكاليف ) 
 (مراكز التكاليف المهامية  –مراكز التكاليف الدفترية  –التحويل والربط بين مراكز التكاليف  –
 : المقاوالتمحاسبة طبيعة نشاط  

 محاسبة المقاوالت والتشييد المتخصصة مثل :     دعم   -1

دور المخازن فى نشاط المقاوالت  –فى المقاوالت  المشترياتدور  –وضع االتفاقات والممارسات )
 التقديمية العروض –كراسات الشروط  –المناقصات اجراءات  – اتالمدفوعات النقدية و اآلجلة و المقدم

تأمينات دخول  -خصومات حسن التنفيذ  -غرامات التأخير  – الخصومات -المستخلصات  -
 نسب االعمال التامة والغير تامة ( –المناقصات 

o  اوالت :اعمال المق 
  0من الباطن من خالل شركات اخرى اعمال المقاوالت المباشرة للشركة و وضع االعمال 

 ضبط الوضع المحاسبى لـ :

 العمالة الخاصة بكل مشروع. -2الرسم واالشراف الهندسى            -1                

 مشروع  بفاتورة واحدة .نزول الكميات من المون من مورد واحد الى اكثر من  -3                
 وضع الشروط واالتفاقات مع المقاولين واثباتها وتنفيذها محاسبيا .- 4                

 المواد المستهلكة والمواد التى يعاد تشغيلها

 محاسبة الموظفين والرواتب : 

 –باشرة الرواتب المباشرة والرواتب الغير الم –ليتفق مع المقاوالت ) تصميم نظام الرواتب     
 (تعويضات االصابات والحوادث  للعمال  –التامينات للعمالة  –ربط الرواتب بمراكز التكاليف      
 : لمعدات المقاوالتمحاسبة االهالكات  

     مجمع االهالكات ومصروف االهالكات –) نظريات االهالك القديمة والحديثة         
 (الهالكات بمراكز التكاليف للمشروع ربط ا –تحميل االهالكات على المشاريع      
 :نشاط المقاوالت االساتذة واليوميات المتعددة فى دور  

 اليوميات واالساتذة وتوظيفها وعالقتها ببعضها فى محاسبةالمقاوالتالقدرة على التعامل مع 
 المتخصصة 
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 ريب ) نسخة محاسبة التكاليف (دعم وتد
Peachtree Premium Accounting for Manufacturing  

Sage Accounting for Manufacturing  
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 اجهزة ..... الخ(  –مستلزمات  –اغذية  –للمصانع فى جميع االنشطة ) مالبس  -1:  دعم لــ  نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

 : مصنعنشاط كل الدفاتر المطلوبة التى تتناسب مع  إنشاء 

   ( التكاليف و التصنيعمتخصص مع نشاط الانشاء دليل حسابات  –شجرة الحسابات ضبط )         
 : التكاليفتصميم مراكز التكاليف الخاصة لمشاريع  

 : المتعددة فى نفس الوقتالتكاليف لعمليات انشاء مراكز التكاليف  -1
 ( منتج وصنف -وحدة انتاجية  –خط انتاج  )  تكلفة لكل عمل مراكز

 (مراكز التكاليف المهامية  –مراكز التكاليف الدفترية  –التحويل والربط بين مراكز التكاليف  –2      
 :التصنيعمحاسبة طبيعة نشاط  

 النشاط واالنتاج الزراعى وكيفية حساب تكاليفه . 
 نتاج ومراحل االنتاج والتحكم به .اصدار وتنظيم اوامر التصنيع وضبط اال  

 حسابات التكاليف المباشرة والغير مباشرة والفاقد والهالك لكل منتج او صنف . 

 . ضبط تكاليف تشغيل المصنع للغير 

 حسابات التصنيع والتجميع والتغلفة والتعبئة ضبط  
 اندماج المصانع مع بعضها وضبط ميزانيات المصانع بعد االندماج  . 

 االنتاج للمصانع وتطبيقها وتقيميها .وضع خطط  

 ضبط تكاليف المواد الخام وتكاليف العمالة والطاقة . 

 التعامل مع المنتجات المصنعة والمجمعة واعادة تشغيل المصنعة مرة اخرى 

 حسابات التصدير وضبط تكاليفها وارباحها. 

 تكاليف الجودة والرقابة وتطوير المنتجات . 

 ام والتصنيع النهائى والتصنيع المرحلىتعدد المخازن للمواد الخ 

 تعدد شكل وتعبئة المنتج للصنف والمنتج الواحد .  

 معرفة تعدد اساليب البيع للمصنع مثل خصم كميات وخصم البوانص . 

 مشاكل العينات للمنتجات وخروج كميات الدعاية من المصنع . 
 : للتكاليف والتصنيعمحاسبة االهالكات  

 (ربط االهالكات بمراكز التكاليف للمشروع  –هالك القديمة والحديثة ) نظريات اال        
 :نشاط التكاليف االساتذة واليوميات المتعددة فى دور  

 ( اليوميات واالساتذة وتوظيفها وعالقتها ببعضها فى محاسبة التكاليف ) القدرة على التعامل مع 
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 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
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 دعم التقارير والنماذج نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : التفق النقدى ( –كشف الدخل  –ضبط التقارير المالية ) الميزانية اوال: 

  ضبط التقارير المالية وعمل تقارير خاصة بشركتك :لتقارير المالية      ا 

     يمكنك معنا اظهار بياناتك ومعلومات باللغة العربية :  تعريب التقارير  

         يمكنك اختيار شكل وحجم ولون معين لكل تقرير  :اشكال التقارير 

 ضبط التقارير المحاسبية واالدارية:ثانيا : 

 التالية :  المحاسبية :  ضبط تقارير التقارير 

 حركة البنوك  -2حركة النقدية والصناديق                          -1 

 تقارير الموظفيين    -4اليوميات واالستاذة                                 -3

 تقارير العمالء والمبيعات  -6        تقارير المورديين والمشتريات           -5

 واالصنافتقارير المخازن  -8

 : قواعد بيانات متكاملة عن بيانات المتعاملين مع الشركة   التقارير االدارية 

 موظفيين ( –عمالء  –) مورديين                               

 العمال الهامة وجميع السجالتادائهم لتقارير عن :    تقارير المستخدمين 
    كنك معنا اظهار بياناتك ومعلومات باللغة العربية يم  :     تعريب التقارير  

   يمكنك اختيار شكل وحجم ولون معين لكل تقرير   :      اشكال التقارير 

  :       تقارير جديدة والتى تحتاجها اى اضافة  اضافة التقارير 

 ضبط النماذج الخاصة بشركتك :: ثالثا  

    :    التى تناسبك وباكثرمن شكلعمل التصاميم الفواتير واوامر البيع 

  االيصاالت والتحصيالت :  عمل تصاميم اليصاالتك وللتحصيالت 

 الطباعة المباشر           :  تشغيل الطباعة لجميع النماذج فورا مع االدخال من البرنامج 

 :  رابعا: وضع شعار لشركتك على مطبوعاتك 

    فى البرنامجومطبوعاتك  نماذجكعلى جميع تقاريرك ووضع شعار شركتك وبياناتك 

   ضبط دورة المستندات وتصميمها للتوافق مع البرنامج 

 
 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

  الموازنات واالهداف دعم نوع الدعم

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : وضع الموازنات واالهداف التقدريرية :اوال 

      الموازنات لالستفادة منهاضبط  : ضبط الموازنات 

 ربط الموازنات بالنتائج لتقييمها:      تقييم الموازنات   

   كاداة قياسية –ازنات كاداة تحفيزية المو –الموازنات كاداة رقابية  :       دور الموازنات  

 الموازنات واالهداف: ثانيا: 

  :  الفرق بين الموازنات واالهداف للمبيعات والمشتريات 

 ضبط وتفعيل االهداف للمبيعات للعمالء كل على حدة وكذلك المشتريات للمورديين -1 

 الربط بين االهداف والمحقق وتحليل الفروقات -2

  الموازنات : نواحى ضبط : ثالثا 

 ضبط المصروفات بانواعها المختلفة -1

 ضبط التكاليف بانواعها -2

 اخرى ( –صيانة –خدمات  –ضبط االيرادات بانواعها ) مبيعات  -3

 ضبط اجمالى المبيعات وهامش االرباح -4

 الموازنات ودليل الحسابات: رابعا :  

  ربط الموازنات بدليل الحسابات وتصميمه معا 

  الربط بالدليل والربط بالعمالء والمورديين الفرق بين 

  :الموازنات والتقارير الماليةرابعا : 

 ربط الموازنات بالتقارير المالية للقياس والمتابعة 

 ربط الموازنات بالتحليلي المالى 

 امكانية تحليل الموازنات باضافة عدة فروض ومعرفة النتائج 

 

 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

 البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 

 

 ساعة /24

 السكرتارية واالحداث الهامة اعداداتضبط  نوع الدعم

   

 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  جميع انواع الخطابات مثل :دعماوال : 

 خطابات الحسابات -خطابات عروض االسعار        -ت الترحيب     خطابا -  

 خطابات المناسبات-

  : خطابات العمالء والمورديين والموظفيينثانيا : 

 االحداث الهامة للشركة :جميع متابعة ضبط و 

  مواعيد السداد  –  مواعيد المقابالت –   االتصاالت مواعيد  –  اللقاءاتمواعيد 

 االجازات ( –االقامات  –) تجديد رخص السيارات  للشركة اى امور اخرى

 : ادخال وارفاق المستندات وصورها مع العمليات المتنوعة لتوثيق االعمالثالثا:  
 ادخال جميع الصور والمطبوعات واالتفاقات الهامة فى البرنامج

 ارفاق الصور والمستندات وربطها بالعمليات المتنوعة

 والتوثيقات  ربطها باالحداث الهامة

 : رابعا :متابعة جميع االحداث للعمالء والمورديين والموظفيين  
 يمكنك متابعة جميع سجالت واحداث وتعامالت جميع العمالء والمورديين والموظفيين  

 : خامسا : تشغيل التنبيهات والتحذيرات  
 حذيرات مثل :يمكنك عمل تحذيرات هامة للتعامالت لمنع او تنفيذ ماتريدومتابعة هذه الت

 متابعة حد االئتمان   -الوصول للحداالدنى للمخزون    -سحب او قبض  مبلغ معين   

  خامسا : تشغيل لستةTO DO :  
 عمل لستة باالعمال المطلوب اداؤها ومتابعة تنفيذها

 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

 البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 

 

 ساعة /24

  التحليل المالي و والتقارير المالية لزيادة األرباح نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : التحليل المالى والميزانياتاوال : 

 :  فهم وتحليل التقارير المالية 

 التدفق النقدى (  –االرباح والخسائر –كشف الدخل  –يزانية ) الم            

 :فهم و تحليل الوضع المالي للشركة  

 ادرة التدفقات ( –ادارة المدفوعات  –) ادارة التحصيالت 

  اإلدارة المالية الجيدة الموجودة بالبرنامج للعمل على زيادة األرباح تفعيل 

  البرنامج :ثانيا : ضبط التحليل المالى واعدادته فى 

 الدارة التحصيالتالتحليل المالي اعدادات  

 اعدادات التحليل المالى الدارة المدفوعات  

 اعدادات التحليل المالى عند ضبط وعمل التقارير المالية : 

 التدفق النقدى ( –االرباح والخسائر –كشف الدخل  –) الميزانية                         

 لمحاسبة التحليلية فى انشاء وتصميم دليل الحساباتاعدادات التحليل المالى وا 

 .     هل يمكن للبرنامج أن يزيد من ارباحىثالثا :  

    فهم كيفية عمل البرنامج على زيادة ارباحى 

   اكثر من طريقة لزيادة ارباحى باستخدامى االمثل للبرنامج : 

 ضبط المزيج السلعى لمخزونى .1

  استثمار للسيولة الماليةعدم دخول ازمات مالية او ترك فرص  .2

 متابعة الربحية لالصناف والعمالء والرقابة عليها .3

  االدوات االدارية والرقابية لتنفيذ سياساتى الربحية فى الشركة .4



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -لخدماتل –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

 دعم النظام المحاسبى و تصميم الدورة المستندية نوع الدعم
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : النظام المحاسبى و تصميم الدورة المستنديةاهمية بناء اوال: 

  يهما يلى : جيد وكذلك تصميم دورة مستندية جيدة يراعى ف دعم وبناء نظام محاسبى 

  والشكلية يهقانونمراعاة النواحى ال -1

 واالستفادة منه فى نفس الوقت  التوافق والتكامل مع البرنامج مراعاة  -2

 الشركةطبيعة النشاط الخاص بمع التوافق مراعاة  -3

 تيسسير اداء العمل ودورانه وعدم التعقيد اوالروتين -4

 رحلية ان تساعد فى تحقيق اهداف الشركة العامة اوالم -5

 اغالق الثغرات تساعد فى منع الخلل والتسيب و  -6

 منالمتعاملين  حفظ حقوق الشركة المادية والمعنوية وكذلك حقوق االخريين -7

 وضوح دور واضح لكل موظف ومساعدته على ادائه وكذلك وكيفية قياسة -8

 مراعاة المرونة وعمل حساب التوسع واالنتشار المستقبلى -8

 من هذا المستند لكل مستند وعدد الصور الضروريةلجيد التصميم ا -9

 .مراعاة النواحى االدارية ايضا فى تصميم الدورة المستندية  -10

 مراعاة جميع اقسام العمل وتناسقها مع بعضها البعض : -11

 مستندات دورة المشتريات –              مستندات دورة المبيعات –              

 مستندات النقدية والخزينة –             ندات دورة المخازنمست –          

 األخرى اإلداريةالمستندات -              

 

 
 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

 البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 

 

 ساعة /24

 

نشاء الرقابة المالية واإلدارية نوع الدعم   دعم و تصميم وا 
 

 

 

 

 

 

 

محتويات 

 الدعم

 و التدريب

  : الرقابة المالية والمحاسبية واالداريةاوال : 

  مفهوم الرقابة المالية واالدارية فى البرنامج 

 فى البرنامج الرقابة المالية  ضبط وتفعيل 

 فى البرنامج رية الرقابة االدا ضبط وتفعيل 

  فهم نظرية عمل البرنامج فى انشاء وتصميم الرقابة المالية واالدارية 

 الرقابة اإلدارية والرقابة المحاسبية ووسائل كل منها 

 اإلدارية مع الرقابة المالية فى البرنامج الرقابة  توافق 

  فى البرنامج الرقابة الداخلية والخارجيةدور 

 اإلدارية و الرقابة المالية فى البرنامجلرقابة توافق الدورة المستندية ل 

  وتفعيل الرقابةاكتساب المهارات والخبرة الالزمة لضبط الحسابات 

 القدرة على اكتشاف الخلل واالخطاء اول باول وسرعة اصالحها 

 نامج فى :رمن الب االستفادة 

 تشغيل مراجع الحسابات الموجود فى البرنامج واالستفادة منه 

 ة باالحداث واستالم اميل تلقائى من البرنامج لجميع المخالفات المالية واالداريةربط الرقاب 

 التصحيح التلقائى والذاتى لحساباتى وبياناتى من البرنامج 

 غالق الثغرات والخلل   قدرة البرنامج على السيطرة وضبط الحسابات وا 

 
 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 الين اون

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

  الميزانية بالعربى نوع الدعم
 

 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –صانع للم –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

  بالعربى كشف الدخل نوع الدعم

 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

 بالعربى كشف التدفق النقدى الدعمنوع 

 



 

 تدريب Peachtree Accounting / sage 50 accounting دعم

 

 اون الين

  البرنامج إصداراتجميع ول

       للمكاتب المحاسبية  -للخدمات –للمصانع  –للمقاوالت  -للشركات 
 

 ساعة /24

 بالعربى ميزان المراجعة نوع الدعم
 

 
 



 

 

                                                         
 

 محمد  مصطفى  مصطفى  فايد   -االسم :  البيانات الشخصية :  

 م 16/6/1962 -عام                               المواليد :   54     -السن   :                                     

 المنصورة  -محافظة الدقهلية    -جمهورية مصر العربية   -لد  :الب                                    

 

 جامعة المنصورة  1984بكارليوس تجارة عام                       -التعليم:

 

 -الخبرات العملية : 

--------------- 

  1988إلى عام 1986مدير شركة وادي النيل  لألدوات  الكهربائية  بالمنصورة من عام  -1

 

 . 1992إلى عام  1988ير مالي و ادارى نقابة األطباء بالدقهلية من عام مد -2

 وعمل فى مجال تجارة االدوية بالجملة فى الخبر والدمام وفى عام سافر إلى السعودية الى مدينة  الخبر  1992عام  -3

 ن مخزن أدوية و اسس مع االستاذ / محمد سعد الفراج اول خمس صيدليات لمجموعة صيدليات الدواء ) اآل 1993

  مجموعة كبيرة من الصيدليات ( وكان شريكا اداريا ومديرا تنفيذا مع االستاذ / محمد الفراج المدير العام

 

 ( Peachtree Accounting وفى مخزن االدوية و الصيدليات أدخل  برنامج المحاسبة العالمي ) 1993في عام  -4

 

 المحاسبيين في الشركة على البرنامج  كما قام بتقديم الدعم والتدريب  للعمل في المخزن والصيدليات وقام بتدريب 

 

  1993لشركتين آخرتيين في نفس الفترة و بذلك يعد من أول مستخدمي وداعمي البرنامج في الوطن العربي منذ  عام  

. 

 بالمؤلف تعريف 



 

 

 ة عاميين.في مجال بيع وتسويق األدوية في مصر لمد   T3Aوعمل مع شركة  1996عاد إلى مصر عام  -5

 

 . 2116وحتى عام  1988ثم عمل في مجال بيع وتسويق قطع غيار السيارات منذ عام  -6

 

 فعاد إلى مصر  Peachtree Accounting   ووجد االنتشار الواسع لبرنامج   2116سافر إلى اإلمارات  عام   -7

 

 التسويقية وانشأ مركز اكت للتدريب .واتجه إلى دعم وتدريب البرنامج و كذلك  تدريب ودعم الخبرات التجارية و

 

 استطاع ان يجعل البرنامج يدعم اللغة العربية مما سهل الفهم الجيد واالستفادة الكبيرة من البرنامج وبدأ بتدريبه في  -8

 

 .المنصورة وانشأ ألول مرة دبلومه متميزة للمحاسبة كانت سبب االنتشار الواسع للبرنامج في مصر فى العالم العربى 

 

 ( والكثير من أو للعمل بمصر تدرب على يديه حتى اآلن الكثيرين من المحاسبين  ) استعدادا للسفر للخارج    -9

 

 مدربي البرنامج كما قام بتدريب المبرمجين للبرامج المحاسبية لشركتين من شركات البرمجة في مصر .

 

 سبة ويتم تدريب المحاسبة العملية كما يفهمها رجال يتميز تدربيه بالتدريب العملي الواقعي للبرنامج والمحا -11

 

 األعمال وكما يفهمها ويحتاجها السوق التجاري وليس الشرح النظري المنفصل والبعيد عن الواقع .

 

 أول متخصص في الشرق األوسط اآلن في تدريب جميع نسخ البرنامج العالمي من محاسبة عامة ومقاوالت  -11

 

  يزال لديه الكثير من البرنامج يعده لحين احتياج السوق له .وتوزيع وتكاليف كما ال

 

 يقوم بتصميم النظم المحاسبية وإعداد البرنامج وتقديم الدعم والتدريب إلى شركات عديدة في مصر والسعودية  -12

 

  : وفى مجاالت عديدة مثلالتى تعمل بالبرنامج  ووقطر 

 

 وبعض  المصانع  (. –المقاوالت  –المستلزمات الزراعية  –تجارة األغذية  –تجارة األدوية  –) قطع غيار السيارات  

 



 

 

 انتج بعض البرامج المحاسبية الخاصة به . -13

 

 مدير مركز اكت لدعم لتدريب المحاسبين  ومدير الدعم والتدريب ألكاديمية تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة . -14

 

 -التدريب و الدورات: 

--------------------------  

 جميع أنواع المحاسبة من يدوى وكمبيوتر للمحاسبة العامة والشركات و محاسبة المقاوالت و التكاليف  -1
 

 باللغتين العربية واالنجليزية  وذلك للمتخصصين من المحاسبين .

 

 الدورات المحاسبية لغير المحاسبين . -2
 

  والمحليةالمحاسبية العالمية كامل الدعم والتدريب لجميع البرامج 

 

 تصميم النظم المحاسبية والدورات المحاسبية الخاصة بالعمل ودوائر العمل اإلدارية والمحاسبية. -3
 

 تدريب المدير المالي واالدارى ومحللي النظم المالية وواضعي الموازنات والتحليل المالي و الميزانيات . -5

 

 دورت إعداد مدربين واكتساب مهارات التدريب .-6

 

 ت تدريبية لمبرمجي برامج الحسابات والنماذج التطبيقية لدارسي لغات البرمجة  . دورا -7

 

 دراسات الجدوى االقتصادية وتحليل األسواق التجارية وتحليل المبيعات واألسواق والدورات التسويقية. -8

 

  –المتابعة  –مل إدارة فريق ع –التركيز  –المهارات الشخصية المهمة للمحاسب والمدير المالي ) الدقة -9

 

 إدارة األزمات المالية واإلدارية  ( . –مهارات التفاوض  –مهارات االتصال والحوار  –إدارة االختالفات 

 

 المصطلحات واللغة التجارية المتخصصة للمحاسب.-11

 

 دبلومه السكرتارية العامة والسكرتارية التنفيذية .-11



 

 

 . تطوير األداء المالي وإعداد الخطط المالية اق جديدةمهارات إنشاء إعمال جديدة وفتح أسو -12

 

 مستلزمات اإلدارة المالية الفعالةو المخالفات والتجاوزات اإلدارية والمالية والرقابة عليها-13

 

 كتب التدريبات العملية : 

--------------------------------- 

 العامة والمقاوالت والتكاليف  ( كتب للتدريب العملى على أنواع المحاسبة ) 3قام باعداد 

 

 تعتبر أول كتب تدريبات عملية فى العالم العربى متخصصة فى هذا المجال وتم نشرها مجانا على النت وتحميلها 

 

 آالف المرات وشهد لها الكثيرين بالمستوى العالى والواقعى وأصبح يعتمدها الكثيرون فى تدريباتهم .
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