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مقدمة :

لقد اختلف دور كل من المحاسب، وكذلك مدقق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحوسبة، حيث اختصر عمل اآللة الكثير من الجهد البشري، وجعله في الكثير من األحيان أكثر 

دقة. إال أنه ومن ناحية أخرى جعل هذا الدور أكثر تعقيدًا، ويتطلب سواء من المحاسب أو مدقق الحسابات مهارات في إستخدام الحاسب وصيانة الملفات وتحديثها وإجراء النسخ 

االحتياطي... وما شابه، فلم يعد يقتصر دور المحاسب على تحليل وتسجيل وترحيل وتبويب وتصنيف العمليات االقتصادية في المشروع لبيان نتيجة األعمال والمركز المالي، 

وإنما تطور ليتناول تحليل المعلومات وإتخاذ القرارات اإلدارية. كما أوجب على المدقق فهم ومراعاة مميزات بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة بسبب تأثيرها على تصميم النظام 

المحاسبي والضوابط الداخلية ذات العالقة، واختيار الضوابط الداخلية التي ينوي االعتماد عليها، وفهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءاته.

ولعال التطورالهائل فى مجال التطبيقات المحاسبية واإلدارة المالية الحديثة وانتشار مفهوم التجارة االلكترونية ،أوجدت حاجة ملحة إلى ترتيب وتخزين تلك البيانات المالية الرقمية 

ومعالجتها وتحليلها وإجراء العمليات الحسابية عليها وإعداد بعض التقارير المالية الهامة.

لذلك أفرزت الحاجة الى ترتيب وتخزين تلك البيانات ضرورة التوصل إلى صورة الجداول االلكترونية Spread Sheets، التى تستخدم أساسا للتعامل مع البيانات الرقميةوما 

تحتاجه من عمليات حسابية ورياضية وإحصائية وذلك بتخزين تلك البيانات ومعالجتها وتحليليها وإجراء العمليات الحسابية عليهاوتحديثهاواستخدام نتائج العمليات فى إعداد بعض 

التقارير الهامةوحل كثير من المشاكل المحاسبيةبالشكل الذى يناسب متخذ القرارات،    

لذلك أصبح على المدقق األخذ بعين االعتبار كيفية تأثير بيئة نظم المعلومات المحوسبة على عملية التدقيق. فاستخدام الحاسب سيؤدي إلى تغيير معالجات وحفظ وإبالع المعلومات 

المالية، وقد يؤثر على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة.

أهداف البرنامج :

تعريف المشاركين بمعايير المحاسبة)IAS( والتدقيق الدولية )ISA( واكسابهم مهارات إعداد التقارير والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ المالى )IFRS( ومعايير 

المحاسبة الحكومية الدولية )IPSAS( ودورها في تحقيق شفافية االفصاح فى القوائم والبيانات المالية

اكساب المشاركين مهارات استخدام اجراءات المراجعة التحليلية فى اعمال المراجعة الداخلية وكيفية تقييم قدرة المؤسسة على االستمرارية والتنبؤ بالنجاح والفشل المالى باستخدام 

بعض االساليب الكمية المتقدمة وتطبيقاتها باستخدام الحاسب االلى

إكساب المشاركين مهارات آليات التحليل المالى اإللكتروني للقوائم المالية و المقارن بالحاسوب مع التمثيل البياني اإللكتروني للتحليالت المالية و االتجاهات المالية الحديثة

تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإحصائية حديثة في التحليل المالى و قياس الصالبة المالية للمؤسسات وتطبيقاتها باستخدام الحاسب االلى

M.s Excel تزويد المشاركين بكيفية مراجعة النظم المحاسبية وإعداد قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية وبرنامج

اكساب المشاركين المهارات المتقدمة لمراجعة وفحص الحسابات المختلفة وفق معايير التدقيق الدولية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب االلى
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الوحدة االولى :

اعداد القوائم المالية فى ضوء المعايير الدولية

D ISA ومعايير التدقيق الدولية.IAS مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
D . كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية
D . أهمية وفوائد استخدام معايير المحاسبة والتدقيق الدولية
D  قائمة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية الصادرة حتى األن مع اإلشارة الى

أحدث التعديالت .
D .اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية فى ضوء المعايير الدولية
D .IFRS(( التحول الى المعايير الدولية لالبالغ المالي
D  والمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاIFRS(( المعايير الدولية للتقارير المالية

.GAAP((
D IPSAS االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
D  فىالمؤسساتIPSAS متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية

الحكومية

الوحدة الثانية :

المرجعة التحليلية للحسابات باستخدام الحاسب

D .طبيعة الفحص التحليلي للحساباتفى المراجعة
D .استخدام الفحص التحليلي للحسابات فى تخطيط عملية المراجعة
D . استخدام أساليب تحليل االتجاه فى أداء الفحص التحليلي للحسابات
D استخدام نماذج تحليل المؤشرات فى أداء الفحص التحليلي للحسابات
D  استخدام النماذج اإلحصائية والكمية المتقدمة فى آداء االجراءات التحليلية فى

المراجعة.
D .دور الفحص التحليلي للحسابات فى كشف الغش والخطأ والمخالفات المالية
D حاالت عملية وتطبيقية متنوعة

الوحدة الثالثة :

المهارات المتقدمة للتحليل المالى باستخدام تطبيقات Excel المتقدمة

D M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
D التحليل باستخدام الرسوم البيانية واالساليب الرياضية والكمية
D Solver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة
D M.S Excel  تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالى باستخدام  برنامج
D Chartwizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام
D التحليل التفاضلي وتقييم البدائل - سيناريو
D في التخطيط والتحليل المالي وإعداد المزازناتSolver  استخدام معالج الحلول
D االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
D )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

فى التنبؤ.
D فى التنبؤ()Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه

الوحدة الرابعة :

المهارات المتقدمة لمراجعة الحسابات باستخدام االكسل

D 300 اعداد خطة وبرنامج المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى

D 320 تحديداألهمية النسبية فى المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى

D 530 اختيار عينات المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى

D 570 التنبؤ بقدرة المنشأة على االستمرارية وفق معيار المراجعة الدولى

D  أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب االلكترونى وفق ايضاح المراجعة الدولى

1009

D تطبيقات متنوعة لتطبيق معايير المراجعة الدولية باستخدام االكسل

الوحدة الخامسة :

تحليل ومراجعة قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الحاسب االلى

D . وأنواعها Data Bases مفهوم قواعد البيانات

D البيانات المالية الكترونيا فى مجال المراجعةSortاستخدام خاصية فرز

D البيانات المالية الكترونيا فى مجال المراجعةFilterاستخدام خاصية تصفية

D  للبيانات المالية الكترونيا فى مجالSubTotalاستخدام خاصية المجاميع الفرعية

المراجعة

الوحدة السادسة :

تطبيقات وحاالت عملية على مراجعة وتحليل الحسابات الكترونيا

D .مراجعة وتحليل بيانات المخزون والمستودعات

D .مراجعة وتحليل بيانات الرواتب واألجور

D .مراجعة وتحليل بيانات المتحصالت والمدفوعات النقدية

D .مراحعة وتحليل بيانات المشتريات والموردين

D نماذج وحاالت عملية متنوعة



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

التــاريــخ :........................)اعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات باستخدام االكسل ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


