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مقدمة:
ان التطور الهائل فى مجال التطبيقات المحاسبية واإلدارة المالية الحديثة وانتشار مفهوم التجارة االلكترونية ،أوجدت حاجة ملحة إلى ترتيب وتخزين تلك البيانات المالية الرقمية 

Microsoft Excel ومعالجتها وتحليلها وإجراء العمليات الحسابية عليها وإعداد بعض التقارير المالية الهامة. وتهدف دورة إعداد النماذج والقوائم المالية والميزانيات بإستخدام

الى تطوير مهارات المشاركين في استخدام الجداول االلكترونية Spread Sheets ، التى تستخدم أساسا للتعامل مع البيانات الرقمية وما تحتاجه من عمليات حسابية ورياضية 

وإحصائية وذلك بتخزين تلك البيانات ومعالجتها وتحليليها وإجراء العمليات الحسابية عليها وتحديثها واستخدام نتائج العمليات فى إعداد بعض التقارير الهامة وحل كثير من 

المشاكل المحاسبية بالشكل الذى يناسب متخذ القرارات ، مثل إعداد و تصميم الموازنات التخطيطية ، تصميم النظم المحاسبية ، حساب الضرائب ، إعداد وتصميم قوائم التكاليف 

وإعداد القوائم المالية للشركات الصناعية والتجارية . بجانب القيام بعمليات التحليل المالى المختلفة للبيانات والمعلومات المحاسبية وتمثيل البيانات برسوم و تخطيطات بيانية ، 

ذات شكل مالئم ومناسب.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	 .  M.s Excel إعداد وتصميم النظم المحاسبية وإعداد قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية وبرنامج

تطبيق مهارات استخدام الحاسب اآللي في أعمال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المالية 	

اكتساب المعرفة الشاملة للعاملين باإلدارات المعنية بالنواحى المالية لشئون العمالة حول المشاكل المالية والمحاسبية والتكاليفية المرتبطة بعنصر العمل مع مقترحات بحلول  	

علمية وعملية لتلك المشاكل , ورفع سقوف أدائهم المهنى فى مجال استخدام الجداول االلكترونية لتحقيق مهامهم الوظيفية

استخدام آليات التحليل اإللكتروني للقوائم المالية و المقارن بالحاسوب 	

اكتساب مهارة التمثيل البياني اإللكتروني للتحليالت المالية و االتجاهات المالية الحديثة 	

إعداد و كتابة التقارير المالية و أهمية التقرير المالي 	

إعداد الميزانيات والموازنات باستخدام جداول البيانات االلكترونية 	

	 .Peachtree و  Oracle و IFSوSAP اكتساب المهارات الالزمة لتطبيق النظم المحاسبية االلكترونية الحديثة مثل

منهجية التدريب:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
المحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية 	

العاملون بإدارة التخطيط واعداد الميزانيات 	

اخصائيو اعداد الميزانيات 	

المدققون الداخليون في المؤسسات 	

المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين 	

المحللون الماليون 	

مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص 	

المدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة 	

المحتويات األساسية:
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استخدام Spread Sheets ىف  تصميم وتنفيذ النظم المحاسبية:

التعريف بجداول البيانات االلكترونية Spread Sheets واستخداماتها في  	

مجاالت المحاسبةواالدارة المالية الحديثة .

استخدام المصنف Work book كبرنامج محاسبي وحفظه في صورة  	

   .Template

استخدام أوراق العمل Worksheets كملفات للنظام والربط بينها . 	

	 . Master Files تصميم الملفات الرئيسية للنظام

	 . Transaction Files تصميم ملفات المعامالت

استخدام الدوال الجاهزة في برنامج "S Excel " في الربط بين الملفات  	

الرئيسية وملفات المعامالت واستخراج األرصدة

تصميم وادارة قواعد البيانات المحاسبية باستخدام احلاسب االىل:

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 	

استخدام االستعالمات Queries فى تلخيص المعلومات واستخالص النتائج  	

ـ استعالمات التحديد ـ استعالمات االلحاق ـ استعالمات الحذف ـ استعالمات 

التعديل

أاسسيات إعداد و حتليل التقارير و القوائم المالية الكرتونيا:

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 	

العرض متعدد االبعاد للتحليالت المالية 	

ورشة عمل و حلقة نقاش و تطبيقات عملية 	

تطبيقات المحاسبية االلكرتونية احلديثة باستخدام اجلداول 
االلكرتونية:

	 . s Excel أدوات التحليل المالي المتقدم في برنامج

األداة سيناريو Scenario Managerـ األداة استهداف Goal Seek ـ االداة  	

. Solver

	  S تصميم وتطوير برنامج العداد الموازنات التخطيطية باستخدام برنامج

Excel

تخطيط الربحية ودراسة العالقة بين االيرادات والتكاليف وحجم النشاط . 	

	 . Chart wizard تصميم خرائط الربحية باستخدام

التحليل التفاضلي وتقييم البدائل -  سيناريو 	

استخدام معالج الحلول Solver في التخطيط المالي واعداد الموازنات 	

التمتثيل البيانى االلكترونى للتحليال المالية 	

مدخل اىل النظم المحاسبية االلكرتونية احلديثة:

	 ERP systems مفهوم نظام

أشهر نظم و برامج ERP systems وتطبيقاتها المحاسبية 	

التعريف ببرامج SAPوIFS و Oracle وأهميتها فى ادارة الحسابات 	

برنامج Peachtree وتطبيقاته المحاسبية 	

خطوات تطبيق واستخدام ERP systems فى ادارة الحسابات 	

تقييم استخدام ERP systems فى ادارة الحسابات 	



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

)Microsoft Excel إعداد النماذج والقوائم المالية والميزانيات بإستخدام(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


