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مقدمة :
سيتعرف المشاركين خالل الدورة على مفهوم ووظائف الموازنات التخطيطية بشكلها التخطيطي والرقابي، وسبتم اطالعهم على األدوات المالية والمحاسبية واالدارية الحديثة في 

إعدادها، كما ستعمل  الدورة على تفعيل مساهمة المشاركين في المتابعة والرقابة وإكسابهم مهارات في التعامل مع مشكالت واقعية من الممارسة العملية والتطبيق العملي.

 أن هذه الدورة ستتناول عدد من المحاور المهمة من بينها العالقة بين الخطط االستراتيجية والخطط التنفيذية والموازنة وآلية وخطوات اعداد موازنة البرامج واألداء الحديثة، كما 

تلقي الضوء على أفضل أساليب وطرق تحديد النفقات ، االيرادات ، تمويل العجز ، استثمار الفائض، وتكوين مخصصات واحتياطيات للطوارئ وقواعد اعتماد المخصصات المالية .

األهداف:

الهدف العام للدورة التدريبية :

تهدف الدورة بشكٍل عام إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال إعداد وتخطيط وإستخدام الموزانات.

األهداف التفصيلية للدورة التدريبية:
	wتحديد المفاهيم والمقومات واالفتراضات األساسية لتخطيط وإعداد الموازنات

	wالتعرف على مكونات موازنة المؤسسات وتطبيقها

	wتحديد وتحليل المتطلبات الالزمة لتطبيق واستخدام الموازنات

	wالتعرف وإكتساب المهارات واألساليب المرتبطة بإعداد الموازنات على أساس البرامج وأداء الوحدات اإلدارية

	wتمكين المشاركين من التعرف على مفهوم وطبيعة وأهمية ووظائف الموازنات التخطيطية بشكلها التخطيطي والرقابي

	wتزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية والرأسمالية

	wتنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسوب  في إعداد الموازنات التخطيطية وباستخدام أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات

	wألغراض تقويم األداء وتحسينه  Follow Up Reports تفعيل مساهمة المشاركين في المتابعة والرقابة من خالل الموازنات وباستخدام تقارير متابعة

الفئات المستهدفة :
	wالمدراء الماليون للمؤسسات

	wمديري الحسابات و المحاسبين المشاركين في إعداد الموازنات

	wمدراء وأفراد فريق إعداد وتخطيط الموزانة

	wرؤساء األقسام في المؤسسات المعنيون بتخطيط وإعداد واستخدام الموازنة للمؤسسة

	wكل من طبيعة عمله لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر بإعداد وتخطيط الموازنات واستخدامها
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المحتويات األساسية:

مفهوم الموازنات التخطيطية:
	wالموازنة، ما هي؟
	wأنواع الموازنات التخطيطية
	wوظائف الموازنات التخطيطية
	wمـزايـا ومعوقات الموازنـة التخطيطيـة

مراحل إعداد الموازنة )عداد الموازنات(:
	wكيف يتم اعداد الموزازنات واستخدامها
	wمسئولية اعداد الموزانات وتنفيذها وتوقيت اعدادها
	wماذا تتوقع في وقت الموازنة

مكونات الموازنة التخطيطية:
	w)موازنة المبيعات )اإليرادات
	wموازنة النفقات التشغيلية
	wموازنة قائمة الدخل
	w)موازنة المركز المالي )الميزانية العمومية التقديرية
	w)الموازنة االستثمارية )الرأسمالية
	wالموازنة النقدية

طبيعة وماهية الموازنات التخطيطية وأنواعها:
	wمفهوم الموازنة ووظائفها
	wدورة ) مراحل ( الموازنة
	wمداخل إعداد الموازنات

	wمدخل الربحية
	wمدخل الطاقة
	wمدخل المبيعات … أخرى
	w) ..… ، لجنة الموازنة ) أعضاؤها ، وظائفها
	wأهمية التفرقة بين الغايات واألهداف واألغراض
	wعرض أمثلة عملية لنقطة بداية إعداد الموازنات
	wالموازنة التشغيلية
	wالموازنة المالية
	wالموازنة الجارية
	wالموازنة االستثمارية
	wنماذج الموازنة في حالة السكون
	wالعالقة بين الموازنات

اإليرادات  موازنة  وإعداد  التخطيطية  الموازنات  إعداد  مراحل 
والناشط:

	wمراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة
	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة في إعداد الموازنة
	w) … – تحديد مصادر البيانات ) الداخلية– الخارجية
	wخصائص البيانات المجمعة
	wطبيعة العالقة بين البيانات
	wنصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة
	wأساليب التنبؤ باإليرادات
	w االنحدار أسلوب  باالعتماد على  اإليرادات  موازنة  إعداد  في  الحاسبات  استخدام 

Simple Regression البسيط

	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات
	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة النشاط
	wأساليب التنبؤ بالمصروفات
	w في تحديد حجم CVP استخدام أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربحية

النشاط األمثل
	wاستخدام أسلوب تحليل الحساسية في إعادة هيكلة تكاليف النشاط
	wحاالت عملية متنوعة
	w Multi استخدام الحاسب في إعداد موازنة النشاط باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد

- Regression

يف  اجلارية  التخطيطية  الموازنات  إعداد  يف  التطبيقية  اجلوانب 
قطاعات خمتلفة:

	wموازنة المبيعات
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة األجور
	wموازنة المستلزمات السلعية
	wموازنة النشاط
	wموازنة الرواتب والمهايا
	wموازنة األدوات والمعدات
	wموازنة المستلزمات السلعية

إعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية:
	wأهمية إعدادها وعالقتها بالموازنات األخرى
	wطرق إعدادها ومكوناتها
	wإدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي
	w) … المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية ) فترة الدفاعية
	wحاالت عملية متنوعة
	wأهميتها – وعالقتها بالموازنات األخرى
	wمداخل تمويل الموازنة االستثمارية
	w: مكونات الموازنة االستثمارية

	wمشروعات جديدة
	wمشروعات التوسع واالستكمال
	wمشروعات اإلحالل والتجديد
	wنماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة
	wحاالت عملية

اجلانب الرقايب للموازنات التخطيطية  وحتليل االحنرافات:
	w حالة عملية متكاملة على إعداد الموازنات المرنة إلحدى القطاعات غير الهادفة

للربح
	wمحاسبة المسئولية
	wتحليل االنحرافات
	wتقارير األداء
	wحاالت عملية متنوعة
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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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)إعداد الموازنات كأساس للتخطيط وتقييم األداء ®( 

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.


