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مقدمة:
إن القدرة على إنشاء وفهم النماذج المالية واحدة من أهم المهارات التي لها قيمة كبيرة 

برمجة  مع  إكسل  مايكروسوفت  برنامج  كان  وقد  اليوم.  والتمويل  األعمال  عالم  في 

ماكرو لغة فيجوال بيسك للتطبيقات هي األداة المسيطرة التي يستخدمها المتخصصون 

في التمويل والشركات من أجل إعداد مجموعات النماذج المالية وغيرها من التطبيقات 

من   95% أن  استنتاج  يمكن   ،"95/5" بقاعدة  يسمى  لما  نظًرا  ولكن  واستخدامها. 

ومعظم  البرنامج.  إمكانيات  من  فقط   5% يستخدمون  األرجح  على  إكسل  مستخدمي 

المستخدمين يعرفون أنهم يمكنهم االستفادة بشكل أكبر بكثير من برنامج إكسل، ال سيما 

باستخدام لغة فيجوال بيسك للتطبيقات وهو ما سيساعدهم على بناء نماذج أكثر احترافية 

خصيًصا  والمصمم  المتطور  التدريبي  البرنامج  هذا  تصميم  تم  ومرونة.  وديناميكية 

تمهيدية  ليس دورة  ثم فهو  العاملين ، ومن  للمهنيين  المالية  النمذجة  أيام على  لمدة 5 

أساسية ، فهو يغطي جميع موضوعات النمذجة المالية مع أمثلة عملية ودراسات الحالة.

أهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بأحدث النظم المالية االلكترونية ونظم تخطيط موارد المؤسسة  �

ERP systems وتطبيقاتها
تعريف المشاركين على مكونات قاعدة بيانات النظام المتكاملة واثارها المحاسبية �
نجاح  � وعوامل  االلكترونية  المالية  النظم  تطبيق  باجراءات  المشاركين  تعريف 

تطبيق النظام فى ادارة الحسابات
تعريف المشاركين بمعايير المحاسبة)IAS( والتدقيق الدولية )ISA ( واكسابهم  �

المالى  لالبالغ  الدولية  للمعايير  وفقا  المالية  والبيانات  التقارير  إعداد  مهارات 
تحقيق  في  ( ودورها   IPSAS( الدولية  الحكومية  المحاسبة  ومعايير   )  IFRS(

شفافية االفصاح فى القوائم والبيانات المالية
والموازنات  � الخطط  العداد  المتقدمة  االلكترونية  باالساليب  المشاركين  تعريف 

إلى  األساسية  األهداف  تحليل  على  ثم  األهداف  تحقيق  على  يركز  التى  المالية 
مؤشرات  إلى  استنادا  التقدم  مدى  لقياس  لالداء  معدالت  وتحديد  فرعية  أهداف 

الكفاءة والفعالية
البيانات  � قواعد  وإعداد  المحاسبية  النظم  إعداد وتصميم  بكيفية  المشاركين  تزويد 

M.s Excel المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية وبرنامج

الوحدة االولى :

مدخل الى النظم المالية االلكترونية الحديثة 

� ERP systems مفهوم نظام
أهداف النظام وأهميته بالنسبة للمؤسسات �
� ERP الفرق بين نظم معالجة المعلومات ونظم تخطيط موارد المؤسسة
أشهر نظم و برامج ERP systems وتطبيقاتها المحاسبية �
� Oracle و SAP التعريف ببرامج
أهمية النظام فى ادارة الحسابات �
عوامل نجاح تطبيق  ERP systems فى المؤسسات المختلفة �
� GFMIS ادارة النظم المالية الحكومية الحديثة

الوحدة الثانية :

أساسيات اعداد و تحليل التقارير و القوائم المالية

االعداد و التحليل االلكتروني للتقارير والقوائم المالية و المحاسبية �
ماهي القوائم المالية التي يتم تشغيلها على الحاسوب �
متطلبات اعداد و تحليل القوائم المالية عى الحاسوب �
مهارات التحليل المالي للقوائم على الحاسوب �
التحليالت  � نتائج  البياني في عرض  التمثيل  ادوات  استخدام  قابلية  مهارات زيادة 

المالية الكترونيا
انواع ادوات العرض االلكتروني للبيانات �
مهارات تنفيذ العرض االلكتروني متعدد االبعاد للتحليالت المالية �
ورشة عمل و حلقة نقاش و تطبيقات عملية �

الوحدة الثالثة :
تصميم نماذج اعداد الخطط والموازنات المالية الكترونيا

استراتيجيات التخطيط المالى االستراتيجى �
اعداد الخطط المالية االستراتيجية �
االساليب المتقدمة العداد الموازنات المالية �
� ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء
اعداد الموازنات على اساس النشاط �
اعداد موازنة البرامج واالداء �
اعداد الموازنات المرنة �

الوحدة الرابعة :
التطبيقات المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية

�   M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
� Solver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة
� M.S Excel تصميم وتطوير برنامج العداد الموازنات المالية باستخدام  برنامج
تحليل الربحية ودراسة العالقة بين االيرادات والتكاليف وحجم النشاط �
� Chart wizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام
التحليل التفاضلي وتقييم البدائل  سيناريو �
نموذج   � وحل  المالي  والتحليل  التخطيط  في   Solver الحلول   معالج  استخدام 

البرمجة الخطية

الوحدة الخامسة :
نمذجة وادارة قواعد البيانات المالية باستخدام الحاسب االلى

مفهوم قواعد البيانات Data Bases وأنواعها . �
مفهوم قواعد البيانات Data Bases وأنواعها �
استخدام خاصية فرزSort البيانات المالية الكترونيا �
استخدام خاصية تصفيةFilter البيانات المالية الكترونيا �
استخدام خاصية المجاميع الفرعيةSubTotal للبيانات المالية الكترونيا �
ـ  � النتائج  واستخالص  المعلومات  تلخيص  فى   Queries االستعالمات  استخدام 

استعالمات التحديدـ   استعالمات االلحاقـ  استعالمات الحذفـ  استعالمات التعديل



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

 )® Financial Modelling - التــاريــخ :........................)تقنيات النمذجة المالية

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.


