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مقدمة البرنامج:

الميزتنية التقديرية ماهي إال خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على األموال 
وإنفاقها كما أنها أداة تخطيط ورقابة . والهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين األداء 
للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات، وهي تساعد في تخطيط االحتياجات النقدية 

في األجل القصير .

والمدير المالي الناجح عليه العديد من المسؤوليات ومن اهم هذه المسؤوليات هي عملية 
والذي  المشروع  اطار  بإيضاح  يقوم  المالي  المدير  ان  كما   ، للمشروع  المالي  التنبؤ 
يحتاجها المشروع واالداريين في مجال التخطيط والرقابة ، كما ان التنبؤ المالي ينقسم 
تنبؤ  هو  االخر  والقسم  االجل  طويل  أي  طويلة  لفترات  يكون  تنبؤ  وهما  قسمين  الى 
لفترات قصيرة اي قصير االجل ، حيث ان التنبؤ الذي يكون طويل االجل يقوم على 
تقدير االحتياجات العامة للمشروع او المؤسسة لألموال ، كما ان هناك ميزانية تقديرية 
يقوم على وضعها المسؤول المالي وهي عبارة عن خطة مالية للمشروع والتي تشمل 
على كيفية الحصول على األموال وطرق انفاقها ، وتستخدم أيضا في اقسام التخطيط 
والرقابة ، وهذا الذي  سيقوم هذا البرنامج التدريبي  والمعد من قبل يوروماتيك بتسليط 

الضوء عليه  وفق افضل ممارساته العالمية .

أهداف البرنامج:

w   إطالع المشاركين على عناصر و مكونات و نماذج ومراحل إعداد الخطط المالية
االستراتيجية

w  التعرف على أهمية وضع معايير أداء يمكن قياسها على مستوى القطاع أو المؤسسة
ودور هذه المعايير في الربط بين رؤية المنظمة ورسالتها وبين الواقع التطبيقي لهذه 
الرؤية والرسالة في أعمال ونشاطات المنظمة التنفيذية. واثر ذلك على التخطيط 

االستراتيجي
w  اكساب المشاركين مهارة التطبيق العملي إلعداد الموازنة التقديرية وكيفية اعدادها

في األنشطة االقتصادية المختلفة
w  الموازنات إعداد  في  حديثة  وإدارية  ومحاسبية  مالية  بأدوات  المشاركين  تزويد 

وباستخدام  التقديرية  الموازنات  إعداد  في  المشاركين  مهارات  تنمية  و  الجارية 
أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات

الهدف العام :

w  إطالع المشاركين على عناصر و مكونات و نماذج ومراحل إعداد الخطط المالية
االستراتيجية

الفئات المستهدفة :

w   مديري ورؤساء وموظفي  أقسام المحاسبة اإلدارية والمالية ودوائر التحليل المالي
في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية . والمرشحين لشغل  مناصب في كل من 

اقسام المحاسبة والمالية .  

الوحدة األولى :
w مدخل الى التخطيط المالي واالستراتيجي
w أهمية التخطيط
w أنواع التخطيط
w عالقة التخطيط باستراتيجية الشركة
w  .الحاجة الى التحول الى منهج التخطيط االستراتيجي

مفهوم وعناصر التخطيط االستراتيجي
w إعداد مصفوفة التخطيط االستراتيجي
w مراحل التخطيط االستراتيجية
w الربط بين التخطيط والموازنة
w دور الموازنة في تنفيذ التخطيط

الوحدة الثانية :
w  مجال في  المالي  والتحليل  للتنبؤ  الحديثة  المعايير 

في  المالي  والتحليل  التنبؤ  دور  المالي.  التخطيط 
إعداد الخطط والموازنات. استخدام نموذج االنحدار 
األساليب  التنبؤ.  مجاالت  في  والمتعدد  البسيط 

الرياضية ومعادالت التحليل الملي الحديثة للتنبؤ
w أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ باإلفالس
w تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
w استخدام اسلوب تحليل االتجاه في التنبؤ
w  المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باإلفالس والتحليل

المالي
w نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي

الوحدة الثالثة :
w اإلطار العام إلعداد الموازنات التقديرية
w وظائف الموازنة التقديرية
w وظيفة التخطيط
w وظيفة التنسيق
w وظيفة الرقابة
w مقومات نجاح الموازنة التقديرية
w ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي
w مزايا إعداد الموازنات التقديرية
w التخطيط ألنشطة المؤسسة
w تحسين كفاءة المؤسسة في التنسيق واالتصال
w أنواع الموازنات التقديرية
w المواقف من الموازنات التقديرية
w مراحل إعداد الموازنة التقديرية
w  بأرقام التنبؤ  في  االحصائية  النماذج  استخدام 

الموازنات التقديرية
w مفهوم الموازنات التقديرية
w النماذج الحديثة للتنبؤ واعداد التقديرات
w مبادئ إعداد الموازنات الفني والحقيقي
w مراحل إعداد الموازنات
w معوقات وصعوبات إعداد الموازنات
w مداخل إعداد الموازنات
w نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة
w تحليل الربحية وتحليل التعادل
w الموازنات الرأسمالية
w أنواع الموازنات الرأسمالية
w صفات الموازنات الرأسمالية

w موازنة اإليرادات
w موازنة المصروفات
w موازنة األجور
w موازنة المستلزمات السلعية

الوحدة الرابعة والخامسة :
w إعداد الموازنة النقدية
w طرق إعداد الموازنة النقدية ومكوناتها
w  وحاالت النقدية  الموازنة  ضوء  في  السيولة  إدارة 

العسر المالي المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة 
النقدية

w  فترة النقدية  بالموازنة  المرتبطة  النقدية  المؤشرات 
الدفاعية

w الموازنة االستثمارية
w مداخل تمويل الموازنة االستثمارية
w مشروعات التوسع واالستكمال
w مشروعات اإلحالل والتجديد
w خطوات تقييم المشاريع الرأسمالية
w  المدرجة االستثمارية  المشروعات  تقييم  نماذج 

بالموازنة



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:

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: 

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

)فن اعداد الميزانية والموازنة المالية للمؤسسات ®( 
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.


