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مقدمة:
هذه الدورة " التخطيط االستراتيجي والتحليل والرقابة المالية واعداد الميزانية " ستقدم الفرصة للمشاركين للتعرف على طيف واسع من أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد 

الموازنات وتحليل االنحرافات وقياس األداء بأسلوب يمزج المعرفة االكاديمية و التطبيقية في الممارسات العملية. حيث سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية على أساس متنوع يشمل 

المحاضرات و دراسات الحالة وأمثلة عمل تفاعلية بين المشاركين والمدرب باإلضافة للتمارين وحلقات النقاش مع استخدام جداول اإلكسيل في التطبيقات إلعداد موازنة شاملة.

األهداف:
تهدف هذه الدورة إلى تنمية قدرات المشاركين وتمكنهم من المساهمة بفعالية في إعداد الموازنات التقديرية المختلفة من خالل تطبيق آليات متقدمة في عملية التنبؤ واعتماد أفضل 

الممارسات في التخطيط وإعداد وتنفيذ الموازنة.

أهم فوائد حضور الدورة:
	wفهم العالقة المترابطة بين كل من التخطيط والموازنة التقديرية وتقييم األداء

	wتعلم أفضل الممارسات إلعداد وتنفيذ الموازنات التقديرية ونظامالرقابة

	wتعلم أساليب التنبؤ المالي المتقدم في إعداد موازنة واقعية

	wتحديد مشاكل ومحددات عملية إعداد الموازنة وكيفيه التعامل معها

	wفهم وتطبيق عملي إلعداد الموازانات الشاملة

	wإكتشاف وتحليل مستويات اإلنحرافات و التقرير عنها

	wفهم أسس القياس و التقييم الموضوعي ألداء المدراء واألقسام

	wفهم أسس تحليل الموازنات الرأسمالية والمفاضلة بين المشاريع ·

	wاكساب المشاركين مهارة تقدير عناصر الموازنة من إيرادات ومصروفات والقواعد العامة التي تحكم االعداد والتقدير وكذلك

	wاكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى علي اعداد الموازنة التخطيطية وكيفية اعدادها فى األنشطة االقتصادية المختلفة واألنشطة الحكومية و غير الهادفة للربح

	wتزويد المشاركين بمهارات تحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء

	wتزويد المشاركين بمهارات تحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء

الفئات المستهدفة:
	wالمحاسبين و رؤساء ومدراء الحسابات

	wمدراء األقسام والوحدات والفروع

	wمدراء المشاريع

	wالمدراء الماليين والتنفيذيين

	wموظفي أقسام الموازنات

	wالمهتمين بالتخطيط والرقابة المالية
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المحتويات األساسية:

التخطيط اإلسرتاتيجي:

	wتعريف التخطيط اإلستراتيجي
	wمراحل التخطيط اإلستراتيجي
	wالرسالة و المهمة والغايات
	wالتحليل البيئي الخارجي
	wالتحليل البيئي الداخلي

مفاهيم الموازنة التقديرية:

	wالعالقه بين التخطيط والموازنة التقديرية وتقييم األداء
	wأهداف الموازنات التقديرية
	wاإلطار الزمني للموازنات التقديرية
	wطرق إعداد الموازنات التقديرية – مزاياها  وسلبياتها
	wمن يجب أن يشترك بإعداد الموازنة التقديرية
	wمراحل إعداد الموازنة التقديرية
	wأفضل الممارسات في عمليه إعداد الموازنة  التقديرية
	wالموازنة الفضفاضة وتوحيد األهداف
	wمراكز المسئولية والتكاليف القابلة للسيطرة
	wإستخدام التكاليف المعيارية في إعداد الموازنة التقديرية

مهنجيات الموازنة التقديرية:

	wدورة الموازنة
	wالدليل اإلرشادي والجدول الزمني للموازنة التقديرية
	wالموازنة الشاملة
	wأساليب إعداد الموازنة: موازنة على أساس البيانات التاريخية الصفرية المستمرة

إعداد الموازنة الاشملة - التشغيلية والمالية مكونات الموازنة 
التشغيلية:

	wموازنة المبيعات
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة المواد األولية المباشرة المستغلة
	wموازنة المواد األولية المباشرة المشتراه
	wموازنة األجور المباشرة
	wموازنة التكاليف الصناعية الغير مباشرة
	w)موازنة مخزونات آخر المدة )بضاعة تامة و موادأولية مباشرة
	wموازنة تكلفه البضاعة المباعة
	wالموازنة غير الصناعية

مكونات الموازنة المالية:

	wموازنة النفقات الرأسمالية

	wالموازنة النقدية

	wموازنة المركز المالي

	wموازنة قائمة التدفقات النقدية

أاسليب التنبؤ المايل:

	wالفرضيات المنطقية

	wالتنبؤ باستخدام السالسل الزمنية

	wتحليل عالقة النتيجة والسبب

	wتحليل منحنى التعلم

	wاإلحتماالت

	wالمخاطر وعدم التأكد والقيمة المتوقعة

إستخدام حتليل التكلفة/احلجم/األرباح CVP يف عمليه التخطيط:

	wسلوك التكاليف

	wقائمة الدخل- هامش المساهمة

	wإحتساب نقطة التعادل للمبيعات

	wتحديد المبيعات المستهدفة لتحقيق مستوى معين من األرباح

إدارة األداء و قياس إحنراف األداء:

	wإستخدام نظام التكاليف المعياري

	wإستخدام مستوى اإلنتاج الممكن تحقيقه عمليا عند تحديد التكاليف المعيارية

	wالمصادر المستخدمة في وضع معايير االداء مستويات تحليل إنحرافات األداء

قرارات الموازنات الرأسمالية - تقييم الماشريع اإلستثمارية:

	wإستخدام صافي القيمة الحالية

	wإستخدام معدل العائد الداخلي

	wالترتيب التفضيلي للمشاريع اإلستثمارية

	wتحديد فترة اإلسترداد للمشروع اإلستثماري

	wإحتساب معدل العائد البسيط )معدل العائد المحاسبي( على المشروع اإلستثماري
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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 :........................)التخطيط االستراتيجي والرقابة المالية واعداد الموازنات ®( 

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.


