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المقدمة :
سيتناول هذا البرنامج التدريبي من خالل المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل ،  
بالتفصيل االتجاهات الحديثة في اعداد الحسابات الختامية وحسابات التشغيل. وتزويد 
قفل  ممارسة  علي  والتدريب  الموازنة  بنود  تقديرات  إعداد  بمهارات  المشاركين 
الدولية  المعايير  وفق  المحاسبية  اإلجراءات  من  وغيرها  التسويات  وعمل  الحسابات 

الحديثة.

من يتوجب عليه الحضور :
أن الفئة المستهدفة من هذه الدورة التدريبية تشمل المدراء الماليين ومدراء التخطيط 
المالي ورؤساء الحسابات ومدراء التدقيق والمراقبين الماليين وغيرهم من المسؤولين 
علي  والتدريب  الموازنة  بنود  تقديرات  إعداد  بمهارات  وتزويدهم  المالية   بالشؤون 
وفق  المحاسبية  اإلجراءات  من  وغيرها  التسويات  وعمل  الحسابات  قفل  ممارسة 

المعايير الدولية الحديثة .

أهداف البرنامج :

w  وخطوات االستراتيجى  المالى  التخطيط  وأساليب  بمفهوم  المشاركين  تزويد 
الخطط  الحديثة العداد  المالية االستراتيجية ، واألساليب واألدوات  الخطط  إعداد 

االستراتيجية.
w  تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية والتشغيلية فى ضوء الخطط

االستراتيجية واعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية.
w  تقدير أسس  على  التعرف  خالل  من  الموازنات  إعداد  مهارة  المشاركين  إكساب 

االعداد  تحكم  التى  العامة  والقواعد  ومصروفات  إيرادات  من  الميزانية  عناصر 
والتقدير وكذلك اكتساب مهارة تبويب الميزانية فى ضوء عدة أسس للتبويب.

w  اكساب المشاركين مهارات إعداد الميزانيات الحكومية فى ضوء األساليب الحديثة
المستخدمة فى الدول المتقدمة.

w  تزويد المشاركين بمهارات اعداد وتحليل الموازنات والقوائم المالية باستخدام عدة
أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء.

الوحدة االولى:
المعايير الحديثة للتنبؤ فى مجال التخطيط واعداد الموازنات

w دور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات
w العوامل المؤثرة فى التنبؤ
w مجاالت التنبؤ
w االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
w  فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

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

الوحدة الثانية:
ماهية التخطيط االستراتيجى

w أهمية التخطيط
w أنواع التخطيط
w عالقة التخطيط باستراتيجية الشركة
w مفهوم وعناصر التخطيط االستراتيجى
w مراحل التخطيط االستراتيجى
w الربط بين التخطيط والموازنة
w دور الموازنة فى تنفيذ التخطيط

الوحدة الثالثة:
اطار اعداد الموازنات التخطيطية

w مراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة
w تحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة
w ). – تحديد مصادر البيانات ) الداخلية– الخارجية
w مداخل اعداد الموزنات فى الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية
w  نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة
w اعداد الموازنات التخطيطية فى الشركات الصناعية والتجارية

w :حاالت عملية العداد الموازنات
موازنة المبيعات «
موازنة اإلنتاج «
موازنة األجور «
موازنة المستلزمات السلعية «
w اعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية

الوحدة الرابعة:
الموازنات الحكومية واألساليب الحديثة العدادها

w تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة
w تقديرات الموازنة العامة للدولة
w دورة الموازنة العامة للدولة
w االساليب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة
w اعداد موازنة البرامج واآلداء
w اعداد الموازنة الصفرية
w متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية
w اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى

الوحدة الخامسة:
مهارات اعداد التقارير المالية والحسابات الختامية

w أساسيات اعداد الحسابات الختامية والقوائم والتقارير المالية
w طبيعة إجراءات الفحص التحليلى للميزانيات والقوائم المالية
w التخطيط إلجراءات الفحص التحليلى
w مدى االعتماد على إجراءات الفحص التحليلى للميزانيات
w التحليل المالى للميزانيات
w مفهوم التحليل المالى وأهميته
w استخدامات التحليل المالى
w أساليب التحليل المالى للميزانيات



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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 :........................)إعداد التسويات،القوائم والتقارير المالية واقفال الحسابات ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


