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مقدمة :

ان المؤسسات والشركات على اختالف أعمالها وأحجامها تقوم باعداد الموازنات، وكل المدراء يشتركون في هذه العملية، وكل الموظفين يتأثرون بها. والموازنة )Budget( هي 

الخطة المالية التي تضعها المؤسسة لعام كامل، وتتضمن محتوى البيانات المالية لهذا العام، والنتائج المالبة المفصلة لكل العناصر التنظيمية الخاصة بالؤسسة.

ويعتبر التخطيط السليم للموازنات، أداة تساعد على تحقيق األهداف الرئيسية والفرعية باإلضافة إلى تحقيق التوازن بين األهداف واإلمكانيات المتاحة، وتتضمن عملية التخطيط 

محاوالت جادة من جانب اإلدارة للتنبؤ بالمشاكل التي قد تصادف تحقيق أهداف معينة، وبالتالي التوصل إلى أفضل األساليب لمقابلة هذه المشاكل تجنباً لعنصر المفاجأة وما يترتب 

عليه من اتخاذ قرارات لترشيد استغالل الموارد المتاحة..

نظراً ألن الموازنة تمثل خطة كمية وقيمية تتضمن األهداف المختلفة للمنشأة، كما تحتوي علي مجموعة األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف، والمفاضلة بين البدائل المختلفة وتقييمها 

واختيار البديل أو مجموعة البدائل المناسبة فإن إعداد الموازنة يدعو اإلدارة إلى التفكير في المستقبل ، ورسم خطة العمل حتى تواجه المستقبل وتخطط لما يلزم اتخاذه لتجنب 

العقبات أو الصعوبات التي تعوق تحقيق األهداف إن الموازنة تمكن المؤسسة من تخطيط احتياجات الموارد على اختالف أشكالها حتى يمكن تحقيق األهداف المطلوبة. 

المستهدفون :
المدراء الماليون. � 

ومدراء التخطيط. � 

مدراء التدقيق الداخلي � 

المحاسبون. � 

المدققون الداخليون والمدققون الخارجيون. � 

المحللون الماليون. � 

المحاسبون اإلداريون.  � 

األهداف :
توضيح عالقة الموازنة بالبيانات المالية الرئيسية : الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدقيقات النقدية � 

تزويد المشاركين بمفهوم وادوات واساليب التخطيط وخطوات اعداد الخطط ؛ واالاساليب الكمية الحديثة المستخدمة فى التنبؤ واعداد الخطط � 
تعريف المشاركين باهمية الموازنات فى التخطيط والرقابة وكيفية استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل الموازنة من خالل عناصرها المختلفة من الموازنات الفرعية , والفرق بين  � 

الموازنة الثابتة والموازنة المرنة
تحضير موازنة تتناسب مع خطة المؤسسة االستراتيجية � 

استخدام تقنيات التقدير المناسبة فى تطوير موازنات  االرادات والمصروفات � 
تحديد كافة التكاليف المناسبة الدراجها فى عرض النفقات الرأسمالية � 

تطبيق أدوات التحكم بالتكلفة وتحليل التقارير االدارية المختلفة واتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة � 
إكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى العداد الموازنة التخطيطية التشغيلية وكيفية اعدادها فى االنشطة االقتصادية المختلفة واالنشطة الحكومية � 

تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وادارية حديثة فى اعداد الموازنات التخطيطية الجارية والرأسمالية � 
تنمية مهارات المشاركين فى استخدام الحاسوب فى إعداد الموازنات التخطيطية وباستخدام اساليب احصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات � 

التعرف على التقنيات الحديثة للرقابة على تنفيذ الموازنات لضمان مسايرة التنفيذ الفعلى لما هو مخطط له � 
التعرف على االتجاهات الحديثة والمتطورة فى مجال خفض التكاليف وترشيد االنفاق وكيفية تحقيق الرقابة على التكاليف التشغيلية � 

اكساب المشاركين مهارة رقابة وتقييم تنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات وكيفية اعداد التقارير الرقابية � 
يكون المشارك فى نهاية البرنامج قادرا على تطبيق افضل ممارسات اعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف � 

األساليب والمعايير الحديثة
إلعداد الموازنات الفعالة ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER

A

PP
ROVED

P

R
O V ID ER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الوحدة االولى :

المعايير الحديثة للتنبؤ فى مجال التخطيط واعداد الموازنات

دور التنبؤ فى اعداد الخطط و الموازنات � 

العوامل المؤثرة فى التنبؤ � 

االساليب الرياضية الحديثة للتتنبؤ بااليرادات والنفقات � 

( فى  � Regression Analysis(  استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ

( فى التنبؤ � Trend Analysis(  استخدام اسلوب تحليل االتجاه

تطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى � 

ورشة عمل وتطبيقات عملية. � 

الوحدة الثانية :

اطار اعداد الموازنات التخطيطية

دور الموازنات فى تنفيذ الخطة االستراتيجية � 

تحديد العوامل االساسية الحاكمة فى اعداد الموازنة � 

مداخل اعداد الموازنات الشاملة فى الشركات والمؤسسات الحكومية � 

نصائح هامة عند اعداد تقديرات الموازنة � 

اعداد الموازنات التخطيطية فى الشركات الصناعية والتجارية � 

حاالت عملية العداد الموازنات : � 

موازنة المبيعات � 

موازنة االنتاج � 

موازنة االجور � 

موازنة المستلزمات السلعية � 

اعداد الموازنة النقدية و الموازنة االستثمارية. � 

الوحدة الثالثة : 

االساليب الحديثة العداد الموازنات الفعالة

مداخل اعداد الموازنة الفعالة � 

اعداد الموازنات على اساس النشاط � 

اعداد الموازنات الموجهة بالنتائج � 

اعداد موازنة المشاريع باستخدام الحاسب االلى � 

اعداد موازنة النقدية والتنبؤ بالمتحصالت والمدفوعات � 

احدث االساليب المتقدمة العداد الموازنات )تجارب وورش عمل(. � 

الوحدة الرابعة :

الموازنات الحكومية واالساليب الحديثة العدادها

تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة » 

تقديرات الموازنة العامة للدولة » 

دورة الموازنة العامة للدولة » 

االساليب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة » 

اعداد موازنة البرنامج واالداء » 

اعداد الموازنة الصفرية » 

متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية » 

اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى. » 

الوحدة الخامسة :

اساليب خفض التكاليف التشغيلية والرقابة عليها من خالل الموازنات

الرقابة علي تكاليف التشغيل الغراض التشخيص والخفض � 
اساليب خفض التكلفة وترشيد االنفاق � 

اساليب رقابة وتخفيض التكاليف � 
دراسة سلوك التكاليف وانعاكساتها � 

استخدام تحليل تماثل التكلفة فى اتخاذ القرارات � 
استخدام اسلوب التكاليف المستهدفة والمطورة � 

تطبيق االتجاهات الحديثة فى خفض التكاليف والرقابة عليها � 
ورش عمل وتطبيقات عملية � 

الوحدة السادسة :

إعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية باستخدام الحاسب

الموازنة النقدية :

أهمية إعدادها وعالقتها بالموازنات األخرى . � 
طرق إعدادها ومكوناتها . � 

إدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي . � 
المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية ) فترة الدفاعية ... ( . � 

حاالت عملية متنوعة . � 

الموازنة االستثمارية :

أهميتها – وعالقتها بالموازنات األخرى . � 
مداخل تمويل الموازنة االستثمارية � 

مكونات الموازنة االستثمارية : � 
مشروعات جديدة . » 

مشروعات التوسع واالستكمال . » 

مشروعات اإلحالل والتجديد . » 

نماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة. � 

المحتويات الرئيسية 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلي:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................  الم�شوؤول:................................  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:  الهاتف:.................................  رقم  الموؤ�ش�شة:........................................ 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

:.........................)الأ�ساليب والمعايير الحديثة لإعداد الموازنات الفعالة ®( التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك :...............................................................................................................................

..............................: الإدارة  الوظيفة:.....................................  الموؤ�ش�شة:...................................... 

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

الإلكتروني:...................................... البريد   ...............................: الفاك�ص  الهاتف:............................  رقم 

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: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

c 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، اأ�سطنبول ، ماليزيا

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


