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استراتيجيات التنبؤ المالي
والتخطيط وإعداد الموازنات ®

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

ماھية التخطيط اإلبداعي

أهمیة التخطیط اإلبداعي §
أنواع التخطیط §
عالقة التخطیط اإلبداعي باستراتیجیة الشركة §
مفهوم وعناصر التخطیط اإلبداعي §
مراحل التخطیط اإلبداعي §
الربط بین التخطیط اإلبداعي والموازنة  §

الوحدة الثانية :

طبيعة وماھية الموازنات وأنواعها

مفهوم الموازنة ووظائفها §
دورة ) مراحل ( الموازنة §
 مداخل إعداد الموازنات §
أهمیة التفرقة بین الغايات واألهداف واألغراض §
عرض أمثلة عملیة لنقطة بداية إعداد الموازنات §
أنواع الموازنات والعالقة بینها §
نماذج الموازنة في حالة السكون §
العالقة بین الموازنات §
الموازنات في القطاع الهادف للربح  §
الموازنات في القطاع غیر الهداف للربح §

الوحدة الثالثة :

مراحل إعداد الموازنات التخطيطية وإعداد موازنة 
اإليرادات والنشاط 

مراحل تجهیز البیانات ألغراض إعداد تقديرات  §
الموازنة

تحديد العوامل األساسیة الحاكمة في إعداد الموازنة §
تحديد مصادر البیانات ) الداخلیة– الخارجیة §
خصائص البیانات المجمعة §
طبیعة العالقة بین البیانات §
نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة §
أسالیب التنبؤ باإليرادات §
استخدام الحاسبات في إعداد موازنة اإليرادات  §

 Simple باالعتماد على أسلوب االنحدار البسیط
Regression

حالة عملیة متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات §
حالة عملیة متكاملة إلعداد موازنة النشاط §
أسالیب التنبؤ بالمصروفات §

الوحدة الرابعة :

االطار العام للموازنة التخطيطية

اسباب اعداد الموازنة التخطیطیة §
اهداف الموازنة التخطیطیة §
مبادئ اعداد الموازنات §
مراحل اعداد الموازنات §
معوقات وصعوبات اعداد الموازنات §
مداخل اعداد الموازنات §
حاالت عملیة متنوعة §
العوامل المتحكمة فى اعداد الموازنات §
دور التنبؤ فى اعداد الموازنات التخطیطیة §

الوحدة الخامسة :

اعداد الموازنات التخطيطية

اعداد الموازنات التخطیطیة فى الشركات الصناعیة  §

والتجارية
حاالت عملیة العداد الموازنات §

الوحدة السادسة :

الرقابة على التكاليف

اسباب اعداد الموازنة التخطیطیة §
اهداف الموازنة التخطیطیة §
مبادئ اعداد الموازنات §
مراحل اعداد الموازنات §
معوقات وصعوبات اعداد الموازنات §
مداخل اعداد الموازنات §
حاالت عملیة متنوعة §
العوامل المتحكمة فى اعداد الموازنات §
دور التنبؤ فى اعداد الموازنات التخطیطیة §

الوحدة السابعة :

الموازنات الحكومية واألساليب الحديثة العدادھا

تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة §
تقديرات الموازنة العامة للدولة §
دورة الموازنة العامة للدولة §
االسالیب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة §
اعداد موازنة البرامج واآلداء §
اعداد الموازنة الصفرية §
متطلبات تطبیق االسالیب الحديثة العداد الموازنة  §

الحكومیة
اسالیب ترشید وضبط االنفاق الحكومى §
حاالت تدريبیة عملیة §

أھداف البرنامج :
التأكد  § التنبؤ والتخطیط المالي في ظل ظروف عدم  مناقشة األسالیب الحديثة في 

وغموض المعلومات
الخطط  § اعداد  وخطوات  التخطیط  وأسالیب  وأدوات  بمفهوم  المشاركین  تزويد 

،واألسالیب الكمیة الحديثة المستخدمة في التنبؤ المالي
استخدامها  § وكیفیة  والرقابة  التخطیط  في  الموازنات  بأهمیة  المشاركین  تعريف 

وكیفیة اعدادها وكیفیة عمل الموازنة من خالل عناصرها المختلفة من الموازنات 
الفرعیة، والفرق بین الموازنة الثابتة والموازنة المرنة

التشغیلیة  § التخطیطیة  الموازنة  إلعداد  العملي  التطبیق  مهارة  المشاركین  اكساب 
والمالیة وكیفیة اعدادها فى األنشطة االقتصادية المختلفة واألنشطة الحكومیة

الموازنات  § إعداد  في  حديثة  وإدارية  ومحاسبیة  مالیة  بأدوات  المشاركین  تزويد 
التخطیطیة الجارية والنقدية والرأسمالیة. و تنمیة مهارات المشاركین في استخدام 
الحاسوب في إعداد الموازنات التخطیطیة وباستخدام أسالیب إحصائیة متقدمة وبما 

ينعكس على دقة التقديرات.
و  § الموازنات  في  الكترونیا"  ترجمتها  و  الخطط  اعداد  مهارة  المشاركین  اكساب 

كیفیة تحقیق األهداف المرجوة منها
تنمیة مهارات المشاركین في التطبیق العملي و الفعلي االلكتروني للمبادئ العلمیة  §

في الرقابة على تنفیذ الموازنات المالیة
تنمیة المهارات على األسالیب العلمیة إلعداد الموازنات التخطیطیة باعتبارها أداة  §

تخطیط ومتابعة ورقابة

المقدمة :
قبل  من  والمصممة  الموازنات "  والتخطیط وإعداد  المالي  التنبؤ  أسالیب   " الدورة  هذه 
يوروماتیك ،  ستقدم الفرصة للمشاركین للتعرف على طیف واسع من أسالیب التنبؤ المالي 
المعرفة  يمزج  بإسلوب  األداء  وقیاس  اإلنحرافات  وتحلیل  الموازنات  إعداد  ومنهجیات 
االكاديمیة و التطبیقیه في الممارسات العملیة حیث سیتم تنفیذ هذه الدورة التدريبیة على 
المشاركین  بین  تفاعلیة  الحالة وأمثلة عمل  المحاضرات و دراسات  أساس متنوع يشمل 
النقاش، بهدف تنمییة مهارات المشاركین و زيادة  للتمارين وحلقات  والمدرب باإلضافة 
بشقیها  المیزانیات  واعداد  المالیة  والتقارير  المالي  التنبؤ  في  يتعلق  ما  كل  في  معارفهم 
تحلیل  و  فهم  على  تساعدهم  التي  المالیة  المعلومات  توفیر  بهدف  الرقابي  و  التخطیطي 
تقییم  و  وتحسینه  تجويده  ألغراض  تقییمه  و  المحقق  األداء  بقیاس  المتصلة  المشكالت 
األداء المالي واإلداري للمنشأة، وتوفیر المعلومات المالیة التي تساعد في اتخاذ القرارات 
اإلدارية. من خالل تناول عدة موضوعات منها: المعايیر الحديثة للتنبؤ في مجال التخطیط 
اإلستراتیجي  التخطیط  أدواته(،  أهمتیه،  )ماهیته،  المالي  التخطیط  الموازنات،  وإعداد 
ماهیتة، الربط بین التخطیط والموازنة، دور الموازنة في تنفیذ الخطط، اعداد الموازنات 
المواضیع  من  والعديد  الختامیة،  والحسابات  المالیة  التقارير  اعداد  مهارات  التخطیطیة، 

األخرى.
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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

ھنالك 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 وأعدھا 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

التــاريــخ :........................)استراتيجيات التنبؤ المالي والتخطيط وإعداد الموازنات ®( 

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.


