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مقدمة البرنامج:
إن الدور الذى تلعبه المحاسبة فى المنشآت الحديثة يزداد فعاليته عند النظر اليها كنظام 
للمعلومات يهدف إلى توفير المعلومات الالزمة لتذليل عملية إتخاذ القرارات بواسطة 

مستخدمى المعلومات المحاسبية.

وتشهد نظم المعلومات المحاسبية تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة .  مع هذا التطور 
أصبح على المحاسبين لزاما أن يكونوا على علم ودراية بهذه التطورات السريعة وأن 
ال يقتصر دورهم على العمل التقليدي . فلقد أتاح التطور التقني في مجاالت المعلومات 
والحاسبات للمحاسبين طاقات تشغيل عالية لم تكن متاحة في السابق ، فأصبح الحاسب 
نظم  تكاليف  انخفاض  .  ولقد ساعد  للمحاسب  أساسية  أداة  الحاضر  الوقت  في  اآللي 
الحاسبات اآللية المؤسسات بأحجامها المختلفة على الحصول عليها لما لها من مميزات 
وإمكانيات  القرار  لمتخذي  الالزمة  المعلومات  توفير  في  والسرعة  الدقة  في  تتمثل 

التخزين الهائلة التي ال تشغل إال حيزا صغيرا .

واإلجمال  التفصيل  حيث  من  تختلف  معلومات  إلى  يحتاج  السليمة  القرارات  فاتخاذ 
المحاسبية  المعلومات  قبل مع نظم  لم تكن معهودة من  الدقة والسرعة  وبدرجات من 
اليدوية ، فقد تغير مفهوم الدقة من الدقة المعقولة إلى الدقة التامة وكذلك تغير مفهوم 

الوقتية من التوقيت المالئم إلى التوقيت اللحظي للمعلومات.

أهداف البرنامج:

w  المحاسبية البيانات  تدفق  المحاسبية األساسية وكيفية  بالمفاهيم  المشاركين  تعريف 
من خالل النظام المحاسبى االلى

w  اعداد حول  المالية  بالنواحى  المعنية  باإلدارات  للعاملين  الشاملة  المعرفة  تقديم 
الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب األلى , ورفع سقوف أدائهم المهنى فى مجال 

استخدام الحاسب لتحقيق مهامهم الوظيفية

w  المحاسبية القيود  المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل  بالدورة  المشاركين  تعريف 
والتسويات الجردية باستخدام الحاسب االلى

w  تزويد المشاركين بمهارات اعداد التسويات المحاسبية وتطبيق اإلجراءات الخاصة
بتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات وفق اساس االستحقاق.

w  إكساب المشاركين مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات
باستخدام الحاسب االلى

w  تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة لتطبيق النظم المحاسبية االلكترونية الحديثة
.Peachtree و Oracle  و IFSوSAP مثل

الوحدة االولى:

االسس والقواعد المحاسبية

w المفاهيم والمبادئ المحاسبية األساسية
w أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية
w  ، )األصول  المحاسبية  المالية  المصطلحات 

المصروفات ، الربح  التدفق النقدى ..وغيرها(
w البيانات المالية : تعريفها ، استخداماتها
w  التفرقة بين المحاسبة طبقا لألساس النقدى والمحاسبة

طبقا ألساس االستحقاق

الوحدة الثانية:

عناصر النظام المحاسبي االلى

w  ، أهدافه   ، مفهومه   : المحاسبي  المعلومات  نظام 
الفرق بين المعرفة والبيانات والمعلومات

w  الحاسب استخدام  ظل  فى  المحاسب  دور  تطور 
األلى.

w  النظام عناصر  على  األلية  الحاسبات  استخدام  اثر 
المحاسبى.

w  األساليب على  األلية  الحاسبات  استخدام  اثر 
واالجراءات المحاسبية.

w ، المستندات والدورة المستندية
w السجالت والدفاتر والمجموعة الدفترية
w مجموعة التعليمات المحاسبية والمالية
w الطرق المحاسبية المختلفة

الوحدة الثالثة:

تصميم وصيانة السجالت والدفاتر المحاسبية 

باستخدام الحاسب

w أسس تصميم السجالت المحاسبية

w الشروط الواجب توافرها فى السجالت المستخدمة

w العوامل المؤثرة على تصميم السجالت المحاسبية

w معايير قياس اكتمال وكفاية السجالت المحاسبية

w قواعد إضافة وتعديل السجالت المستخدمة

الوحدة الرابعة:

الدورة المحاسبية باستخدام الحاسب

w مراحل الدورة المحاسبية

w تحليل العمليات المالية كاساس القيد المزدوج

w معادلة الميزانية

w التسجيل المحاسبى للعمليات المالية فىدفتر اليومية

w تصنيف وتبويب العمليات المالية فى دفتر االستاذ

w تلخيص العمليات المالية من خالل ميزان المراجعة

w حاالت عملية

الوحدة الخامسة:

اعداد التسويات المحاسبية والحسابات الختامية 
باستخدام الحاسب االلى

w تسوية الحسابات
w تسوية المصروفات
w تسوية االيرادات
w تحديد المستحقات والمقدمات
w اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية
w  اقفال الحسابات واعداد الحسابات الختامية والقوائم

المالية.
w حاالت عملية متنوعة

الوحدة السادسة:

الحسابات الدفترية فى ظل النظم المحاسبية 
االلكترونية الحديثة

w ERP systems مفهوم نظام
w  وتطبيقاتها  ERP systems برامج  و  نظم  أشهر 

المحاسبية
w  وأهميتها Oracle و IFSوSAP التعريف ببرامج

فى ادارة الحسابات
w وتطبيقاته المحاسبية Peachtree برنامج
w  فى  ERP systems واستخدام  تطبيق  خطوات 

ادارة الحسابات
w فى ادارة الحسابات ERP systems تقييم استخدام



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)إعداد السجالت والتقارير والقوائم المالية باستخدام الحاسب اآللي ®( 

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.


