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المقدمة :

ان المؤسسات والشركات على اختالف أعمالها وأحجامها تقوم باعداد الموازنات، وكل 
 )Budget( المدراء يشتركون في هذه العملية، وكل الموظفين يتأثرون بها. والموازنة
هي الخطة المالية التي تضعها المؤسسة لعام كامل، وتتضمن محتوى البيانات المالية 

لهذا العام، والنتائج المالبة المفصلة لكل العناصر التنظيمية الخاصة بالمؤسسة.

اعداد  فن  في  الموظفين  اداء  تطوير  الى  العمل  وورشة  التدريبي  البرنامج  يهدف 
تحليل  وكيفية  المالية  االستراتيجيات  بناء  وكيفية  الحديثة  الطرق  وفق  الموازنات 
الموازنات وفق احدث االساليب المالية وكيفية اتخاذ القرار المالي للمؤسسة بناءاعلى 
المتغيرات المالية الداخلية والخارجية وكيفية كتابة التقارير المالية في الموازنة المالية 
الطرق  وماهي  عمل   الية  احدث  وفق  الصفرية  الموازنة  اعداد  واساليب  للمؤسسة 

الحديثة في عملية التدقيق المالي للمؤسسات .

اهداف البرنامج :

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

تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية في ضوء الخطط االستراتيجية �
تزويد المشاركين بمهارات اعداد وتحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج  �

للتحيل
اكساب المشاركين طرق عالج االنحراف المالي في ظل المخاطر المالية �
اكساب المشاركين مهارة اكتشاف المخاطر المالية وأنواعها وطرق عالجها �
تعريف المشاركين بالطرق الحديثة في عملية الرقابة المالية �
اكساب المشاركين بأهمية الرقابة المالية في تخفيض المخاطر  �
؛  � الخطط  اعداد  وخطوات  التخطيط  واساليب  وادوات  بمفهوم  المشاركين  تزويد 

واالاساليب الكمية الحديثة المستخدمة فى التنبؤ واعداد الخطط
استخدامها  � وكيفية  والرقابة  التخطيط  فى  الموازنات  باهمية  المشاركين  تعريف 

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 �

المستهدفون :
المدراء الماليون. �
ومدراء التخطيط. �
مدراء التدقيق الداخلي �
المحاسبون. �
المدققون الداخليون والمدققون الخارجيون. �
المحللون الماليون. �
المحاسبون اإلداريون �

محاور البرنامج وورشة العمل :
التعرف على الموازنات المالية من حيث التعريف والمفهوم �
كيفية اعداد الموازنات المالية للمؤسسات �
كيفية اعداد الموازنات الصفرية وفق احدث االساليب �
كيف يتم التحليل المالي للموازنات �
كيفية اتخاذ القرار المالي وفق المتغيرات المالية �
فن اعداد الموازنات المالية وتجميعها في االستراتيجية المالية �
طرق التحليل المالي للميزانيات والموازنات �
اعداد الخطط المالية المتعلقة باإلدارات األخرى �
التدفقات النقدية لغايات التخطيط االستراتيجي �
طرق كشف االنحرافات وعالجها في االستراتيجية المالية �
اعادة هيكلة وجدولة المؤسسات من الناحية المالية واالدارية �
طرق اكتشاف المخاطر المالية �
التعرف على انواع المخاطر المالية �
طرق عالج االنحراف المالي في ظل المخاطر المالية �
المراجعة واهميتها في تقييم المخاطر �
مفهوم المخاطر المالزمة ألعمال التدقيق ومسئولية المدقق منها �
مفهوم الرقابة المالية واالدارية �
التدقيق على الميزانية والموازنة للمؤسسات �
كشف االنحرافات المالية من خالل الرقابة المالية �
الطرق الحديثة في عملية الرقابة المالية �
الرقابة وتقييم المخاطر المالية �
دور الرقابة المالية في تخفيض المخاطر �
الرقابة الداخلية وتقيمها بمدى االلتزام بها �
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الوحدة االولى :

المعايير الحديثة للتنبؤ في مجال التخطيط واعداد الموازنات
دور التنبؤ فى اعداد الخطط و الموازنات �
العوامل المؤثرة فى التنبؤ �
االساليب الرياضية الحديثة للتتنبؤ بااليرادات والنفقات �
�  )Regression Analysis(  والمتعدد البسيط  الخطى  االنحدار  نموذج  استخدام 

فى التنبؤ
استخدام اسلوب تحليل االتجاه  )Trend Analysis( فى التنبؤ �
تطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى �
ورشة عمل وتطبيقات عملية �

الوحدة التانية : 

اطار اعداد الموازنات التخطيطية
دور الموازنات في تنفيذ الخطة االستراتيجية �
تحديد العوامل األساسية 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 ألعداد 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. �
حاالت عملية . �



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

 )® Mini MBA - فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي(
التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


