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مقدمة :
كيفية  توضح  تفصيلية  مالية  خطة  التخطيطية  الموازنة  تمثل 
زمنية  فترة  خالل  الموارد  هذه  استخدام  وكيفية  الموارد  تدبير 
التعبير  تمثل  التخطيطية  الموازنة  فإن  أخرى  وبعبارة  معينة. 
تعبر  والتى  المالى  التخطيط  المتخذة فى مجال  للقرارات  الكمى 
أقسام وإدارات  لمديرى  التى توجه  التعليمات  عن مجموعة من 
أداؤه،  منهم  كل  من  المتوقع  الدور  منهم  لكل  لتوضح  الشركة 
وكيف إن مجهوداتهم تساعد فى تحقيق أهداف الشركة. بما يكفل 
تحقيق أهداف هذه الخطط. وبالتالى فان الكفاءة فى اعداد الخطط 

المالية يترتب علية فعالية تنفيذ الموازنات.  

األهداف :
تزويد المشاركين بمفهوم وادوات واساليب التخطيط وخطوات اعداد الخطط المالية،واالساليب الكمية الحديثة  � 

المستخدمة فى التنبؤ .
تعريف المشاركين بأهمية الموازنات فى التخطيط المالى والرقابة وكيفية استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل  � 

الموازنة من خالل عناصرها المختلفة من الموازنات الفرعية، والفرق بين الموازنة الثابتة والموازنة المرنة .
اكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى العداد الموازنة التخطيطية التشغيلية والمالية وكيفية اعدادها فى االنشطة  � 

االقتصادية المختلفة واالنشطة الحكومية و غير الهادفة للربح
تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية والنقدية  � 

والرأسمالية. و تنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسوب في إعداد الموازنات التخطيطية وباستخدام أساليب 
إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات

اكساب المشاركين مهارة اعداد الخطط والموازنات النقدية كادة الدارة النقدية والرقابة عليها. � 
اكساب المشاركين المهارات الالزمة الستخدام وتطبيق االساليب الكمية الحديثة للرقابة على النقدية والمتحصالت  � 

والمدفوعات النقدية.
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الوحدة االولى :

اإلطار العام للتخطيط المالى واعداد الموازنات 
التخطيطية

الربط بين التخطيط المالى والموازنة.         � 
أسباب إعداد الموازنة التخطيطية � 

مبادئ إعداد الموازنات. » 

مراحل إعداد الموازنات. � 
معوقات وصعوبات إعداد الموازنات. » 

مداخل إعداد الموازنات. � 

الوحدة الثانية :

المعايير الحديثة للتنبؤ فى مجال التخطيط واعداد 
الموازنات

دور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات � 
العوامل المؤثرة فى التنبؤ. » 

مجاالت التنبؤ. � 
االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ » 

استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد )  � 
Regression Analysis ( فى التنبؤ.

 � Trend Analysis ( استخدام اسلوب تحليل االتجاه
( فى التنبؤ.

تطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب  � 
االلى.

ورشة عمل وتطبيقات عملية. � 

الوحدة الثالثة : 

االساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية 

التشغيلية

مراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات  � 

الموازنة.

تحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة. � 

تحديد مصادر البيانات العداد الموازنات. � 

طبيعة العالقة بين البيانات . � 

النماذج الحديثة العداد الموازنات. » 

تطبيقات اعداد الموازنات التخطيطية التشغيلية. � 

حاالت عملية العداد الموازنات: � 

موازنة المبيعات وااليرادات » 

موازنة األجور والمصروفات » 

موازنة المستلزمات السلعية . » 

الموازنة النقدية » 

األساليب الحديثة إلعداد الموازنة العامة للدولة. » 

إعداد موازنة البرامج واألداء. � 

إعداد الموازنة الصفرية . » 

متطلبات تطبيق األساليب الحديثة إلعداد الموازنة  � 

الحكومية.

أساليب ترشيد وضبط اإلنفاق الحكومى.. � 

الوحدة الرابعة :

ادارة النقدية

ماهية واهمية ادارة النقدية. » 

اساليب ادارة النقدية. » 

دوافع االحتفاظ بالنقدية. » 

اجراءات رفع كفاءة النقدية. » 

مجاالت السياسات والقرارات التى تؤثر فى  » 

النقدية.
الموازنة النقدية كأداة إلدارة النقدية » 

ـشكل ومحتوى الموازنة النقدية. » 

ـمتطلبات االعداد الجيد للموازنة النقدية. » 

إدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت  » 

العسر المالي الفني والحقيقي
المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية . » 

الوحدة الخامسة :

األساليب الكمية الحديثة لتخطيط ورقابة النقدية

أساليب تحديد االحتياجات النقدية � 
أساليب تحديد الحد األدنى من النقدية الواجب  � 

االحتفاظ به
أساليب تحديد الكمية االقتصادية لطلب النقدية � 

أساليب تحديد الحد األعلى من النقدية الواجب  � 
االحتفاظ به

اساليب التنبؤ بالنقدية � 
المتابعة االئتمانية وتحليل مخاطر تعثر العمالء. � 

التنبؤ بالنجاح او الفشل المالى � 

المحتويات األساسية:



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

:.........................)اأف�سل ممار�سات التخطيط المالي واإدارة النقدية ®( 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.


