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مقدمة:

التخطيط ووضع الموازنات هي مهارة يتوجب توفرها في جميع األخصائيين بغض النظر عن وظيفتهم أو مستواهم اإلداري. نتناول في هذا البرنامج التدريبي مفهوم الموازنات 
كأداة للتخطيط المالي وآلية رقابة. وباإلضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج التطبيق الضروري لقرارات التخطيط على المدى القصير والبعيد.

أهداف البرنامج:

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�	

المحتويات األساسية:

التخطيط ووظائف اإلدارة:

وظائف اإلدارة المهمة�	
مواءمة الموازنة مع إستراتيجية المؤسسة�	
خارطة طريق لإلستراتيجية�	
الموازنة كأداة للتخطيط�	
الرقابة: الحلقة المفقودة�	
معوقات التخطيط�	

البيانات المالية الرئيسية:

النظام المحاسبي�	
بيان الدخل�	
الميزانية العمومية�	
بيان التدفقات النقدية�	

الموازنة: 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�	
تحليل االنحراف: تحديد مكونات االنحراف�	
تحليل االنحراف: اتخاذ اإلجراءات التصحيحية�	

موازنة وحتليل الماشريع الرأسمالية:

القيمة الزمنية للنقود�	
الفائدة البسيطة والمركبة�	
تحديد وتحليل التدفقات النقدية�	
معّدل الخصم: استخدام تكلفة رأس المال�	
صافي القيمة الحالية�	
معدل العائد الداخلي�	
مؤشر الربحية�	
فترة االسترداد�	
معدل العائد المحاسبي�	
نموذج الموافقة على النفقات الرأسمالية�	
تحليل الحساسية والمخاطر�	

حتليل العالقة بني التكلفة واحلجم والرحب:

تحديد التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة�	
حساب نقطة التعادل بالوحدات�	
حساب نقطة التعادل بالمبيعات�	
تحليل االفتراضات الكامنة وراء العالقة بين التكلفة والحجم والربح�	
استخدام العالقة بين التكلفة والحجم والربح في قرارات الموازنة�	



 

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 :........................)عمليات التخطيط المالي الحديثة ووضع الموازنات لألعمال ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


