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المقدمة :
يمكن تعريف الموازنة بأنها " ترجمة مالية وكمية ونقدية لألهداف التي ترغب المؤسسة 
وبرامج  خطط  عن  رقمي  تعبير  تعد  فهي   ." مقبلة  فترات  خالل  مستقباًل  تحقيقها  في 
تلك  وتتمثل  مستقباًل.  المتوقعة  والنتائج  العمليات  جميع  تحقيق  تضمن  بحيث  المؤسسة 
األهداف في تحقيق عائد مناسب على رأس المال ، خفض التكاليف ، تحقيق نسبة ربح 
معينة ، تقديم الخدمات بجودة مرتفعة وتحقيق كمية اإلنتاج المناسبة وأخيرًا رفع الكفاية 

اإلنتاجية.

يعتبر التخطيط السليم 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 تجنبًا لعنصر المفاجأة وما يترتب عليه 

من اتخاذ قرارات لترشيد استغالل الموارد المتاحة.

وظائف  تحقيق  على  اإلدارة  تساعد  التي  العملية  الوسيلة  التخطيطية  الموازنة  وُتعـد 
مبدأ مركزية  تطبيق  تمكن من  ، كما  والدافّعـية  والرقابة واالتصال  والتنسيق  التخطيط 
المسئولية ومركزية الرقابة في آٍن واحد ، إذ أنها تمد اإلدارة باألداة التي تحقق تفويض 

السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسئولين عن التنفيذ.

الهدف العام  من البرنامج:

التأكد  � عدم  ظروف  ظل  في  المالي  والتخطيط  التنبؤ  في  الحديثة  األساليب  مناقشة 
وغموض المعلومات

تنمية مهارات التحليل المالي لترشيد عملية التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات المالية �
عريف المشاركين بأهمية الموازنات التخطيطية وأثرها على قرارات االدارة �
اكساب المشاركين مهارة اعداد الخطط و ترجمتها الكترونيا" في الموازنات وكيفية  �

تحقيق االهداف المرجوة منها
تنمية مهارات المشاركين في التطبيق العملي و الفعلي االلكتروني للمبادئ العلمية في  �

الرقابةعلىتنفيذالموازنات المالية
أداة  � التخطيطية باعتبارها  الموازنات  العلمية إلعداد  المهارات على األساليب  تنمية 

تخطيط ومتابعة ورقابة

الوحدة االولى:
طبيعة وماهية الموازنات التخطيطية وأنواعها

مفهوم الموازنة ووظائفها �
دورة ) مراحل ( الموازنة �
مداخل إعداد الموازنات �
لجنة الموازنة ) أعضاؤها ، وظائفها ، ….. ( �
أهمية التفرقة بين الغايات واألهداف واألغراض �
عرض أمثلة عملية لنقطة بداية إعداد الموازنات �
أنواع الموازنات والعالقة بينها �
نماذج الموازنة في حالة السكون �
العالقة بين الموازنات �
الموازنات في القطاع الهادف للربح �
الموازنات في القطاع غير الهداف للربح �

الوحدة الثانية:
مراحل إعداد الموازنات التخطيطية وإعداد موازنة اإليرادات والنشاط

مراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة �
تحديد العوامل األساسية الحاكمة في إعداد الموازنة �
تحديد مصادر البيانات ) الداخلية– الخارجية – … ( �
خصائص البيانات المجمعة �
طبيعة العالقة بين البيانات �
نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة �
أساليب التنبؤ باإليرادات �
االنحدار  � أسلوب  على  باالعتماد  اإليرادات  موازنة  إعداد  في  الحاسبات  استخدام 

Simple Regression البسيط
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات �
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة النشاط �
أساليب التنبؤ بالمصروفات �

استخدام أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربحية CVP في تحديد حجم  �
النشاط األمثل

استخدام أسلوب تحليل الحساسية في إعادة هيكلة تكاليف النشاط �
حاالت عملية متنوعة �
�  Multi استخدام الحاسب في إعداد موازنة النشاط باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد

– Regression
أساليب التنبؤ �

الوحدة الثالثة والرابعة: 
الجوانب التطبيقية في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية في قطاعات مختلفة

حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة بإحدى المنشآت الصناعية �
حالة عملية كاملة إلعداد الموازنات بإحدى المنشآت غير الهادفة للربح �

الوحدة الخامسة:
إعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية

الموازنة النقدية �
أهمية إعدادها وعالقتها بالموازنات األخرى �
طرق إعدادها ومكوناتها �
إدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالى 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 �
نماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة �
الموازنة المرنة �
حالة عملية متكاملة على إعداد الموازنات المرنة إلحدى القطاعات غير الهادفة للربح �
محاسبة المسئولية �
تحليل االنحرافات وأنواعها و أسبابها و التشخيص وطرق العالج �



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

)مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة ®( 

Budgeting and Financial Planning Skills

التــاريــخ :........................

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.


