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مقدمة:
تشهد 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 اآللي 

في الوقت الحاضر أداة أساسية للمحاسب. 

وتصميم النظم المالية يجب ان يكون مالئما للظروف السائدة فى البيئة التى يعمل فيها النظام وبذلك يستطيع النظام ان يفى بالمتطلبات واألهداف التى أنشأ من اجلها النظام ونظرا 
للتغيرات والتطورات الجوهرية السريعة والمتالحقة فى الظروف البيئية  الحالية فى مجال األعمال وتكنولوجيا المعلومات ،أصبح لزاما على النظم المحاسبية ان تتطور لتفى 

باحتياجات  تلك التطورات من معلومات تالئم الحاجات الى اتخاذ قرارات لم تكن معهودة من ذى قبل.

وأفرزت التكنولوجيا الحديثة مجموعــة مــن األساليب والطرق الجديدة في تطبيق عمليات األنظمة المحاسبية والتي يمكن أن تـستخدم لتطـوير أنظمـة تحـاكي بعـض عناصـر 
ذكـاء اإلنـسان وتـسمح لهـا بالقيـام بعمليـات اسـتنتاجيه عـن حقــائق وقــوانين يــتم تمثيلهــا فــي ذاكــرة الحاســب. بحيث تصبح لدى الحاسوب المقدرة على حل المشكالت واتخاذ 

القرارات بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة تفكير العقل البشري.

مما أوجب على المعنيين بالمحاسبة اللحاق بركب تلك التطورات، وصوال إلى البرهنة بأن لمهنة المحاسبة دورا أساسيا في خدمة المصلحة العامة اليمكن تجاوزه أو االستغناء عنه 
من خالل االخذ بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة فى تنفيذ العمليات المالية. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.التعرف على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعى فى تطوير العملبات المالية المختلفة مثل التخطيط والتنبؤ وتحليل االنحرافات واكتشاف الغش والمخالفات المالية

	w.  s Excel اكتساب مهارة إعداد وتصميم النظم المحاسبية وإعداد قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية وبرنامج

	w تطبيق الخطوات والمراحل االساسية للتحول المحاسبى ومايتطلبه ذلك من اعادة هيكلة الحسابات والدفاتر والسجالت الحكومية والحاجة الى تطبيق معايير المحاسبة الحكومية
.IPSAS الدولية

	w.فهم أهمية الحاسب االلى فى تحليل بيانات التقارير المالية واكسابهم مهارة اعداد التقارير  وكيفية تحليل بياناتها باستخدام بعض االساليب الحديثة للتحليل المالى

	w.استخدام الحاسب االلى فى اعداد التقارير المالية الحديثة فى ضوء متطلبات المعايير الدولية واستخدام االشكال والرسوم البيانية فى اعداد التقارير

	w استخدام نظام الموازنة الموجهة نحو االداء كأسلوب متطور العداد الموازنة العامة يركز على تحقيق األهداف ثم على تحليل األهداف األساسية إلى أهداف فرعية وتحديد
معدالت لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية

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:
	wمديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص

	wالمحاسبون والعاملون باالدرات المالية

	wأخصائى التحليل والتقييم المالى

	wالعاملون في إدارات التخطيط واعداد الموازنات

	wالمسئولون عن اعداد الدراسات المالية

	wأخصائى الميزانيات والقوائم المالية

	wالمدققون الداخليون في المؤسسات

المحتويات األساسية:
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تقنيات الذكاء االصطناعى ىف جمال العمليات المالية:
	w.مفهوم ومكونات الذكاء االصطناعى
	w.تطبيقات الذكاء االصطناعى فى مجال المحاسبة والتدقيق
	w.استخدام الذكاء االصطناعى فى ادارة أنشطة التدقيق الداخلى
	w فى تنفيذ العمليات )Decision Support Systems(دور  نظم دعم القرارات

المالية.
	wاهم التطبيقات المحاسبية لنظم دعم القرارات
	wتحليل االنحرافات عن الموازنة وتقييم األداء

دور نظم اخلربة )Expert Systems( ىف الفحص التحليىل 
للحاسبات:

	w فى مجال التنبؤ ) Artificial Neural Network (دور الشبكات العصبية
المالى

	wنماذج التنبؤ بخطر وجود تالعب فى التقارير المالية
	wالتنبؤ بأرصدة الحسابات واتجاهات تغيرها

:EXCELتصميم وتطبيق العمليات المالية باستخدام تطبيق
	wSORT خاصية فرز البيانات في النماذج المالية
	wFILTER خاصية تصفية البيانات المالية
	wSUPTOTALS خاصية المجاميع الفرعية
	w خواص نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام دوال

SUMIFVLOOKUP
	wCHARTS استخدام الرسم البياني في تحليل البيانات المالية
	wExcelتقدير البيانات باستخدام تطبيق
	wForecast تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام
	wTrend تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام
	wExcelاستخدام النماذج االحصائية في التنبؤ بالفشل الماليباستخدام تطبيق

مربرات وخطوات التحول اىل ااسس االستحقاق:
	wتقييم األساس النقدي
	wلماذا التحول إلى االستحقاق المحاسبي؟
	wخطوات مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي
	wعناصر نجاح مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي
	wالتحديات التي ستواجهها الدول عند التحول إلى االستحقاق المحاسبي

التسويات اجلردية كاجراء الزامى لتطبيق ااسس االستحقاق:
	w.اسس اعداد التسويات الجردية
	wIPSAS   االطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومى
	w فى المؤسسات IPSAS متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية

الحكومية

المهارات المتقدمة العداد وحتليل التقارير المالية واختاذ القرارات 
باستخدام احلاسب االىل:

	w M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
	wتطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى
	wSolver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة
	w M.S  تصميم وتطوير برنامج العداد الموازنات التخطيطية باستخدام  برنامج

Excel
	wتحليل الربحية ودراسة العالقة بين االيرادات والتكاليف وحجم النشاط
	wChart wizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام
	wالتحليل التفاضلي وتقييم البدائل    سيناريو
	wفي التخطيط والتحليل المالي Solver  استخدام معالج الحلول
	wالتمثيل البياني االلكتروني للتقارير المالية
	wانواع ادوات العرض االلكتروني للبيانات
	wمهارات تنفيذ العرض االلكتروني متعدد االبعاد للتحليالت المالية

األاسليب احلديثة العداد الموازنات االموجهة حنو األداء باستخدام 
احلاسب:

	wاالساليب الحديثة للتنبؤ المالى باستخدام الحاسب
	w.االساليب الحديثة العداد الموازنة
	w.متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية
	w.اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى
	wاعداد الموانات على اساس النتائج
	w)اعداد الموازنات على اساس النشاط )موازنة األنشطة
	wاعداد موازنة المبادرات
	wتطبيق نظام موازنة البرامج و األداء
	w. مشاكل تطبيق موازنة البرامج و األداء وسبل العالج
	w.تجارب بعض الدول فى تطبيق موازنة البرامج واالداء

حتليل وتقييم االداء الماىل باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل  
:)KPI(ومؤرشات قياس األداء الرئيسية  Benchmarking

	w  Benchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
	wBenchmarking  أهمية أسلوب
	wتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
	w.والية تحديدها )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية
	w.فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات
	wمفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI( اعتبار ال
	wاستخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات
	wحاالت عملية ونماذج تطبيقية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)بناء وتطوير المعلومات المحاسبية والنظم المالية المتكاملة(

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.


