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مقدمة:
تهدف دورة " اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات " الى تعريف المشاركين باالطار العام للموازنات من حيث مفهومها وأهميتها وأبعادها االقتصادية واالجتماعية 

العالمية . والى  اكساب المشاركين مهارة إعداد الموازنات من خالل التعرف على أسس تقدير عناصر  والمالية والرقابية وكيفية عدادها وفق احدث المنهجيات والممارسات 

بين  الترابط  ودراسة   . للتبويب  أسس  عدة  في ضوء  الميزانية  تبويب  مهارة  اكتساب  وكذلك  والتقدير  االعداد  تحكم  التى  العامة  والقواعد  ومصروفات  إيرادات  من  الميزانية 

االستراتيجيات واالهداف وبناء الموازنات التي تترجم كل ذلك من خالل ارقام كمية هو أساس بناء الموازنات اليوم وان أي انحراف عنها هو معنا انحراف عن األهداف المرسمة 

او سيحد من تحقيق كامل االستراتيجية المرسومة للمؤسسة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على أنواع الموازنات بالقطاع العام والحاص�	

بناء الموازنات باألساليب الحديثة على مستوى القطاع العام والخاص�	

كيفية تحليل االنحرافات وتحليلها على المستوى الثنائي والثالثي والرباعي�	

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:
المحاسبين الماليين�	

رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية�	

المحللون الماليون�	

أعضاء ادارت المراجعة الداخلية�	
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المحتويات األساسية:

طبيعةالموازنات التخطيطية:

مفهوموأهميةالموازنات�	

المبادئالعامةإلعدادالموازنات�	

خطواتإعدادالموازنات�	

انواع الموازنات التخطيطية�	
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طرق وعملية وضع الموازنة:

إيجابيات وضع الموازنة�	
عملية وضع الموازنة�	
الموازنات المستمرة�	
الموازنة الشاملة�	
الموازنات الرأسمالية والتشغيلية�	
القوائم المالية المقدرة�	
طرق وضع الموازنة�	
الموازنة اإلضافية�	
الموازنة الصفرية�	
الموازنة المرنة�	
موازنة كايزن للتطوير المستمر�	
الموازنة على أساس النشاط�	
أدوات التنبؤ�	
التكاليف المباشرة وغير المباشرة�	
خصائص الموازنة الفّعالة�	
مشاكل وضع الموازنة�	

رقابة التكلفة:

الموازنة كأداة للرقابة�	
عملية الرقابة�	
خصائص نظام الرقابة الفّعال�	
مراكز المسؤولية�	

حتليل االحنراف:

تحديد مكونات االنحراف�	
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية�	

موازنة وحتليل الماشريع الرأسمالية:

القيمة الزمنية للنقود�	
الفائدة البسيطة والمركبة�	
تحديد وتحليل التدفقات النقدية�	

التقنيات المالية العداد المزيانيات التشغيلية:

إعداد موازنة اإليرادات )المتحصالت( في الوحدات الحكومية والخاصة�	
أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات.�	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات�	
إعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة�	
الحكومية �	 الوحدات  في  المصروفات  موازنة  إلعداد  متكاملة  عملية  حالة 

والخاصة
استخدام الموازنة المرنة والثابتة في تقييم االداء وصنع القرار المالي�	

التحليل المايل للتقارير المالية:

مبادى التحليلي المالي للقوائم المالية�	

التحليل االفقي والراسي للقوائم المالية�	

التحليل باستخدام المؤشرات المالية�	

استخدام التحليل المالي في التنبؤ باستمرار المشروعات�	

استخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل المالي�	

استخدام اسلوب االرتباط المالي في قياس التالعب واالحتيال�	

بناء نظم حماسبة التكاليف ىف الوحدات االقتصادية:

تحديد فترة التكاليف�	

إعداد دليل مراكز التكلفة ودليل وحدات التكلفة�	

إعداد دليل عناصر التكاليف وتحديد أسس قياس التكلفة�	

المجموعة المستندية والدفترية والقوائم�	

التقرير عن التكاليف�	

حتليل التكاليف واختاذ القرارات:

تحليل التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات قصيرة األجل�	

مفاهيم التكاليف المباشرة وتحليل المساهمة في اتخاذ القرارات�	

عالقة أنواع التكاليف المختلفة واتخاذ القرارات�	

دور أدوات نظام التكاليف فى الموازنة بين القرارات قصيرة وطويلة األجل�	

حتليل التكاليف ألغراض اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية:

بناء استراتيجيات لمعاجة االنحرافات والحد منها وتعزيز المالئم�	

على �	 االداء  تقييم  في  واستخدمها  المسؤولية  بمراكز  االنحرافات  ربط 

مستوى المؤسسة ككل واالقسام واالفراد



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 :........................)اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات ®( 

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.


