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مقدمة:
البرنامج التدريبي "  األسس الحديثة إلعداد الموازنات وتكاليف األعمال " سيتناول  مفهوم الموازنات ،وأهداف وافضل ممارسات إعداد الموازنات من التخطيط والرقابة  �

على تنفيذ العمليات ،وتقييم األداء وتسهيل االتصال والتنسيق بين األقسام المختلفة وسيتناول أيضا أهم خصائص الموازنة وأركان الموازنة وأنواع الموازنات قصيرة األجل 
متوسطة األجل طويلة األجل .

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تحديد أهمية ربط الموازنات بالخطة االستراتيجية للمؤسسة �
توضيح عالقة الموازنة بالبيانات المالية الرئيسية: الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية �
تحضير العناصر الرئيسية للموازنات التشغيلية والرأسمالية وتقييم المناهج المختلفة إلعداد الموازنات �
تطببيق أدوات رقابة التكاليف وتحليل التقارير اإلدارية المختلفة و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة �
حساب تقنيات تقييم الموازنة الرأسمالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الرأسمالية �
استخدام تحليل التكلفة والحجم والربح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية �

الفئات المستهدفة:
العاملون في اإلدارة اإلشرافية في المؤسسات �
المدراء في اإلدارات الوسطى المهتمون بتطوير خبراتهم في إدارة التكاليف �
العاملون في االدارات والمهتمون بتطوير خبراتهم في دراسة التكاليف �

الوحدة األولى:

مقدمة عن التكاليف

مفهوم وأهداف محاسبة التكاليف �
تصنيف التكاليف في االستخدامات المختلفة: المحاسبة المالية، المحاسبة اإلدارية:  �

الرقابة – التخطيط –    اتخاذ القرارات – تقييم األداء ومحاسبة المسؤولية
سلوك التكاليف والمحاسبة بالكميات في األنشطة المختلفة �
نظم محاسبة التكاليف: فعلية ومعيارية �
ترشيد التكلفة باستخدام الرقابة المعيارية: تحليل انحرافات المواد المباشرة واألجور  �

المباشرة والتكاليف غير   المباشرة والمبيعات واألرباح

الوحدة الثانية :

التكاليف واتخاذ القرارات

شراء أم صنع األجزاء أو المستلزمات �
االستمرار في تشغيل خط إنتاجي ، أم إيقافه �
إضافة أم عدم إضافة طاقة إنتاجية جديدة �
التصرف في العوادم بالتصنيع أم بالتخلص منها �
تصنيع منتج فرعى أم بيعه �
اإلبقاء على فرع توزيع أم إغالقه �

الوحدة الثالثة :

الموازنة التشغيلية

موازنة المبيعات �
موازنة اإلنتاج �
موازنة المواد الخام المشتراة �
موازنة األجور �
موازنة التكاليف الصناعية الغير مباشرة �
قائمة الدخل �
تقارير األداء �
الموازنة النقدية �

الوحدة الرابعة :

الموازنة االستثمارية

المفهوم �
دعائم الموازنة االستثمارية �
أساليب تقييم الفرص االستثمارية �
استخدام التحليل التفاضلي عند إعداد الموازنة الرأسمالية �
تكلفة التمويل واختيار هيكل التمويل األمثل �
توزيع الموارد المالية علي المشروعات �
هيكل الموازنة الرأسمالية �

محتوى البرنامج :



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

التــاريــخ :........................)األسس الحديثة إلعداد الموازنات وتكاليف األعمال ®( 

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.


