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مقدمة:
يعتبر التخطيط والتحليل المالي من الوظائف الرئيسية التي يقوم بها المسؤول المالي 
الذي يجب أن  المالي  للمنظمات وهذا يعني الطريق  بالنسبة  بالغة  وتعتبر ذات أهمية 
تتبعه المنظمة حتى تحقق الهدف العام وهو النمو واالستمرار ومن هنا تم وضع هذه 

الدورة  بأحدث االستراتيجيات المطبقة عالميا في التخطيط والتحليل المالي .

األهداف:
مع هناية هذه الدورة   سوف تتمكن من التايل:

	wالتخطيط والتنبؤ على مستوى المؤسسة
	wالتفرقة بين مختلف نظم التكلفة
	wتقييم النقد السائل واألرباح الستخدامها في استراتيجيات المؤسسة

	wتطوير وفهم عمليات وضع ميزانية المؤسسة
	wقراءة, وفهم , وتفسير الميزانيات الرئيسية
	wزيادة كفاءة تعاونك مع الزمالء في االدارة المالية
	wالتنبؤ باالحتياجات المالية
	wإعداد ومراقبة أداء الشركة وتحديد وفورات التكلفة
	wتقدير أهمية خفض التكاليف غير الضرورية والعمل من أجل زيادة كفاءة المؤسسة

الفئات المستهدفة:
عمليات  في  المشاركة  في  يرغبون  الذين  لألشخاص  والمحاسبين  الماليين  للمجللين 

التخطيط ووضع الميزانية, والمراقبة على مستوى المؤسسة.

المحتويات األساسية:

احلاجة للتخطيط:

	wفهم ماهية التخطيط المالي االستراتيجي وسبب أهميته
	wتوضيح الفرق بين بيان المهمة, واألهداف االستراتيجية, واألهداف القريبة
	wالمناخ الخارجي: الحاجة لفهم الدورة االقتصادية
	wPESTELو SWOT تحليل

التخطيط المايل:

	wمفهوم التخطيط المالي وأهدافه
	wأدوات التخطيط المالي
	wالمشاكل المصاحبة لعملية التخطيط المالي
	wمراحل عملية التخطيط المالي
	wأدوات التنبؤ باالحتياجات المالية
	wالموازنة النقدية التقديرية
	wتطبيفات وورش عمل

التخطيط المايل عنارص تقدير التكلفة:

	wطبيعة ومسلك التكلفة: ثابتة, متغيرة مباشرة وغير مباشرة
	wتقديم التكلفة النمطية والفعلية
	wفهم المصروفيات العامة
	wتقدير التكلفة على أساس النشاط
	wالتسعير بالتكلفة الكاملة وتقدير التكلفة االدارية

التحليل المايل للقوائم المالية وتفسريها:

	wمفهوم التحليل المالي
	wأهداف التحليل المالي
	wاساليب التحليل المالي
	wالتحليل الرأسي
	wالتحليل األفقي
	wالتحليل بالنسب المالية
	wنسب السيولة
	wنسب الربحية
	wنسب المديونية

	wنسب سوق األوراق المالية
	wتطبيقات وورش عمل

التنبؤ وإعداد التقديرات المالية للمؤسسة:

	wالغرض من التنبؤات بالنسبة للمؤسسة
	wالعوامل المقيدة
	w)تحليل نقطة التعادل ) عتبة الربح
	wكيفية التنبؤ بعوائد المبيعات المداخل المختلفة
	wاستخدام الموازنات الثالث للتنبؤ

أعداد المزيانية / عملية إعداد المزيانية:

	wفهم فائدة إعداد الميزانية بالنسبة للمؤسسة
	wأشكال الميزانيات والغرض منها, الميزانية الرئيسية
	wاالنواع المختلفة للميزانيات ثابتة – مرنة – الموازنة الصفرية
	wإعداد , تنسيق, مراقبة الميزانية

تقديم مزيانية المؤسسة:

	wتقديم معلومات واضحة
	wتقديم المتغيرات الرئيسية
	wالحصول على الموافقة
	wتدوين الميزانية على الورق بوضوح

متابعة النفقات:

	wمطابقة النفقات الفعلية مع المخططة
	wتحديد فرص وفورات التكلفة
	wالبحث عن خصومات حجم المشتريات الكبير
	wتنفيذ المصروفات على مراحل لتعزيز التدفق النقدي

رفع تقارير المزيانية الرئيسية:

	wإعداد التقرير
	wتقديم المعلومات الالزمة لصنع القرار



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 :........................)التحليل المالي للرقابة على األداء والكشف عن 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.


