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المحتويات األساسية:

مقدمة:
تستخدم العديد من المؤسسات الموازنات والتنبؤ كوسيلة لتوفير وتحديث خطط التشغيل التكتيكية والتحكم في التكاليف. والمنظمات العالمية تستخدم هذه األدوات، وغيرها من 
األدوات، في اطر مصممة خصيصا لتطوير وتنفيذ استراتيجية األعمال وإدارة األداء التنظيمي. وتعد هذه الدورة التدريبية ضرورية لكافة المهنيين الذين يحتاجون إلى إتقان 
مهاراتهم في وضع الموازنات و التنبؤ المالي وذلك بتعلُّم افضل الممارسات والتقنيات الحديثة والمطبقة عالميا والتي ستلقي  هذه الدورة الضوء عليها. تتناول هذه عدة موضوعات 
منها: المعايير الحديثة للتنبؤ في مجال التخطيط وإعداد الموازنات، التخطيط المالي )ماهيته، أهمتيه، أدواته(، التخطيط االستراتيجي ماهيتة، الربط بين التخطيط والموازنة، دور 

الموازنة في تنفيذ الخطط، اعداد الموازنات التخطيطية، مهارات اعداد التقارير المالية والحسابات الختامية، .

اهداف البرنامج:
	w    .تعريف المشاركين بوسائل وطرق التنبؤ المعاصرة باستخدام األساليب البسيطة  وبعض األساليب الرياضية المتقدمة

	w.تنمية قدرات المشاركين في إعداد الموازنات والتي أصبحت ضرورة في الوقت الحاضر بل وإلزامية في بعض الحاالت

	w.أفضل الممارسات في مجال إعداد وتنفيذ الموازنات

	w.كيفية استخدام انحرافات لرصد والتعرف على الخلل فى تنفيذ استراتيجية المؤسسة

	w.في التنبؤ وإعداد الموازنات Excel MS كيف استخدام أدوات

	wإعداد تطبيقات مستندة للحاسوب في إعداد الموازنات

الفئات المستهدفة:
	w.المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة

	w.مدراء االستثمار في المؤسسات

	w.مدراء التخطيط في المؤسسات

	w.المدققون الداخليون

	w.المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية

	w.المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

	w.المحاسبون في الشئون واإلدارات المالية

	w.المدققون الداخليين

	wالمحللون الماليون في مؤسسات القطاع العام والخاص

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط:

	wدور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات

	wالعوامل المؤثرة فى التنبؤ ومجاالت التنبؤ

	wاالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ

	wRegression Analysis استخدام نموذج االنحدار الخطى فى التنبؤ

	wTrend Analysis  استخدام اسلوب تحليل االتجاه فى التنبؤ

	wتطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى
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اإلطار العام للموازنة التخطيطية:
	wأسباب إعداد الموازنة التخطيطية
	wأهداف الموازنة التخطيطية
	wمبادئ إعداد الموازنات
	wمراحل إعداد الموازنات
	wمعوقات وصعوبات إعداد الموازنات
	wمداخل إعداد الموازنات
	wحاالت علمية متنوعة
	wأمثلة وحاالت علمية متنوعة

ماهية التخطيط االسرتاتيجي:
	wأهمية التخطيط
	wأنواع التخطيط
	wعالقة التخطيط باستراتيجية الشركة
	wمفهوم وعناصر التخطيط االستراتيجي
	wمراحل التخطيط االستراتيجي
	wالربط بين التخطيط والموازنة
	wدور الموازنة في تنفيذ التخطيط

الطرق الرياضية يف التنبؤ باألرقام:
	wالرسم البياني
	wالمعادالت الرياضية
	wالسالسل الزمنية
	wاالنحدار واالرتباط
	wالحّدان األعلى واألدنى
	wحاالت تطبيقية

التنبؤ:
	wماهية وطرق استخدامه
	wمزايا وعيوب الطرق المختلفة للتنبؤ
	wاتخاذ القرارات في ظل التأكد وعدم التأكد
	wحاالت تطبيقية

المعايري احلديثة للتنبؤ يف جمال التخطيط باستخدام احلاسب:
	wدور التنبؤ في إعداد الخطط والموازنات
	wالعوامل المؤثرة في التنبؤ
	wمجاالت التنبؤ
	wاألساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
	w ) Regression Analysis( استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد

في التنبؤ
	wفي التنبؤ ) Trend Analysis( استخدام أسلوب تحليل االتجاه
	wتطبيق األساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلي
	wورشة عمل وتطبيقات عملية

إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام احلاسب:
	wمراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة
	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة في إعداد الموازنة
	wتحديد مصادر البيانات
	wخصائص البيانات المجمعة
	wطبيعة العالقة بين البيانات

	wنصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة
	wإعداد الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية والتجارية
	wحاالت عملية إلعداد الموازنات
	wموازنة المبيعات
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة األجور
	wموازنة المستلزمات السلعية

إعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية باستخدام احلاسب:
	wالموازنة النقدية
	wأهمية إعدادها وعالقتها بالموازنات األخرى
	wطرق أعداها ومكوناتها
	wادارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي
	w).. المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية ) فترة الدفاعية
	wحاالت عملية متنوعة
	wالموازنة االستثمارية
	wأهميتها – وعالقتها بالموازنات األخرى
	wمداخل تمويل الدولة االستثمارية
	wمكونات الموازنة االستثمارية
	wمشروعات جديدة
	wمشروعات التوسع واالستكمال
	wمشروعات اإلحالل والتجديد
	wنماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة
	wحاالت عملية

الموازنات احلكومية واألاسليب احلديثة إلعدادها باستخدام 
احلاسب:

	wتعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة
	wتقديرات الموازنة العامة للدولة
	wدورة الموازنة العامة للدولة
	wاألساليب الحديثة إلعداد الموازنة العامة للدولة
	wإعداد الموازنة البرامج واألداء
	wإعداد الموازنة الصفرية
	wمتطلبات تطبيق األساليب الحديثة إلعداد الموازنة الحكومية
	wأساليب ترشيد وضبط اإلنفاق الحكومي
	wحاالت تدريبية عملية

الموازنات الاشملة:
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة المبيعات
	wالموازنة النقدية
	wحاالت تطبيقية

الموازنات المرنة:
	wاستخدام الموازنات المرنة لقياس اإليرادات
	wستخدام الموازنات المرنة لقياس المصروفات
	wالتخطيط والرقابة للتدفقات النقدية
	wتحليل االنحرافات ومعالجتها
	wحاالت 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:

	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 :........................)األساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد 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.


