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مقدمة :
إنسعي المنشأة نحو الحصول على األموال بأقل تكلفة وبأفضل شروطممكنة ال يمكن أن يكلل بالنجاح إال بتخطيط احتياجاتها المالية مقدما, وفيفترة زمنية كافية تسمح بالتفاوض 

المثمر مع مقدمى األموال . وعلى العكس منذلك , فإن الصعوبات المالية تظهر خطورتها عندما تفاجأ إدارة المنشأة باحتياجملح إلى األموال دون توقع لهذا االحتياج

ويعتبر التخطيط االستراتيجى من أهم وظائف اإلدارة الحديثة التى تنطوى على بحث مكثف من إدارة المنشأة عن فرص خلق ميزة تنافسية للمنشأة فى السوق وذلك من خالل تحديد 

التوجهات طويلة األجل للمنشأة ، وتحديد مجال نشاط الوحدة ، والسوق الذى تبيع فيه ، وحصر الموارد المتاحة والممكنة ، وتحديد توجهات المنافسين وسبل مواجهتها ، وتحديد 

مواطن القوة والضعف للمنشأة وأهدافها الطويلة األجل ، ووضع االستراتيجيات والخطط المطلوبة لتحقيق هذه األهداف والموارد المطلوبة لهذا الغرض.

وتساعد مؤشرات األداء األساسيةالمعروفة ب)KPI( المنظمة فيتحديد وقياس مدى تقدمها تجاه أهدافها االستراتيجية من خالل قياس فعالية الخطط االستراتيجية.فحينما تحدد وتحلل 

المنظمة أهدافهافإنها تحتاج إلى طريقة لقياس مدى تقدمها نحو هذه األهداف.وتعتبر مؤشرات األداء األساسيةهي وسائل لقياس األداء أو التقدم تجاه األهداف العملية للمنظمة أو 

الوحدة. كما يسمح قياس األداء للمنظمة بتحديد طريقة عملية لتوصيف ما يعتبر أداًءمناسبًا وما هو ليس كذلك. كما يستعمل التوصيف كمقياس لمكافأة الموظفين.

أهداف البرنامج:
تزويد المشاركين بمفهوم وأساليب التخطيط المالى االستراتيجى وخطوات إعداد الخطط المالية االستراتيجية ، واألساليب واألدوات الحديثة العداد الخطط االستراتيجية �

تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية والتشغيلية فى ضوء الخطط االستراتيجية �

إكساب المشاركين مهارة إعداد الموازنات من خالل التعرف على أسس تقدير عناصر الميزانية من إيرادات ومصروفات والقواعد العامة التى تحكم االعداد والتقدير وكذلك  �

اكتساب مهارة تبويب الميزانية فى ضوء عدة أسس للتبويب

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

تعريف المشاركين بأهمية بطاقة األداء المتوازن)BSC(ودرها فى إعداد الخطط االستراتيجية وتمكينهم من المساهمه في إعداد الخطط االستراتيجية المتعلقة بمنظماتهمباستخدام  �

بطاقة األداء المتوازن

تمكين المشاركين من قياس فعالية الخطة االستراتيجية من خالل ومؤشرات قياس األداء الرئيسية)KPI(. واطالعهم على المؤشرات المستخدمة في قياس األداء فى بعض  �

المؤسسات العربية
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الوحدة االولى :

ماهية التخطيط المالى االستراتيجى

تعريف التخطيط االستراتيجى �

طبيعة التخطيط االستراتيجى �

انواع التخطيط االستراتيجى �

العوامل المؤثرة فى التخطيط االستراتيجى �

خطواتالتخطيط االستراتيجى �

أدوات التخطيط االستراتيجى �

األساليب الحديثة المستخدمة فى التخطيط االستراتيجى �

أمثلة وحاالت عملية �

الوحدة  الثانية :

اعداد الخطط المالية االستراتيجية

النموذج العام إلعداد الخطط االستراتيجية �

انواع االستراتيجيات �

كيفية صياغة االستراتيجية �

أساليب تصميم وإعداد الخطط االستراتيجية �

أسلوب تحليل تقاط القوة والضعف �

التخطيط االستراتيجى واإلدارة االستراتيجية �

حاالت تطبيقية ونماذج عملية العداد الخطط االستراتيجية �

الوحدة  الثالثة :

الموازنة كاداة للتخطيط االستراتيجى

استخدامات الموازنات �

انواع الموازنات �

مبادىء اعداد الموازنة �

معوقات وصعوبات اعداد الموازنات �

المسئولية عن اعداد الموازنة �

االعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة �

دور التنبؤ فى اعداد الموازنة �

مراحل اعداد الموازنة �

الوحدة  الرابعة :
االطار العام العداد الموازنات الفعالة

مداخل اعداد الموازنات �
مدخل تخطيط االرباح �
مدخل دراسة السوق والتنبؤ بالمبيعات �
مدخل دراسة الطاقة اإلنتاجية �
مدخل دراسة العوامل المتحكمة األخرى �
استخدام األساليب الكمية فى إعداد الموازنة �
حاالت تطبيقية متنوعة �
إعداد الموازنات التخطيطية الشاملة: �

إعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة الصناعية «
إعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة التجارية «
إعداد الموازنات فى األنشطة الحكومية «
األساليب الحديثة إلعداد الميزانيات الحكومية �
دور الموانات فى ضبط وترشيد االنفاق �
حاالت تطبيقية متنوعة �

الوحدة الخامسة :
)KPI(بناء مؤشرات قياس األداء الرئيسية

كيف تحدد المنظمة مدى تقدمها نحو أهدافها االستراتيجية �
� KPI(( ما هي مؤشرات األداء األساسية
� )KPI(ألية تحديد مؤشرات قياس األداء الرئيسية
فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس األداء في المؤسسات �
اعتبار ال)KPI( مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة �
مشكالت و معيقات تحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسي في اجهزة الحكومة �

الوحدة السادسة :
دور بطاقة األداء المتوازن)BSC( فى التخطيط االستراتيجى

الفائدة من استخدامها وعالقتها بمؤشرات قياس  � المتوازن و  بطاقات قياس األداء 
األداء؟

مكونات ومحاور بطاقة األداء المتوازن �
خطوات ومراحل إعداد بطاقة األداء المتوازن �
كيف يتم استخدام مؤشرات قياس األداء من خالل بطاقة األداء المتوازن �
للمنظمة  � اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  عملية  تسهيل  فى  المتوازن  األداء  بطاقة  دور 

وبرامجها الفرعية والمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات.
المبادئ الحاكمة لعملية التخطيط االستراتيجى  باستخدام بطاقة األداء المتوازنة �
ورشة عمل : حاالت عملية ونماذج تطبيقية �



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 - التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات الفعالة(
Mini MBA: Strategic Planning & Effective Budgeting

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.


