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مقدمة:

أن الموازنة أداة تخطيط وتحفيز وتخصيص للموارد وسيطرة حاسما ال على التكاليف وإتصال ورقابة وتقييم أداء فهي تشكل عنصراً غنى عنه في إدارة المنظمات المعاصرة. 

حيث تسعى الشركات للحفاظ أو الحصول على المزيد من الحصة السوقية لمنتجاتها في ضوء وجود منافسين يعملون على نفس الهدف، مما يتوجب على الشركات العمل على ربط 

إستراتيجياتهم وخططهم طويله األجل مع خطة شاملة رقمية ودقيقة لتخصيص الموارد وقياس األداء لجميع المستويات اإلدارية عن فتره زمنية محددة بهدف المحاسبة والتدخل 

لتصحيح المسار عند إنحراف األداء وتعديل الخطط إن لزم األمر مما يمكنها من تحقيق األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية المخطط لها. وتقوم الموازنة التقديرية بأداء هذا الدور من 

خالل تتبع التكاليف وضبطها وخفضها، وتحديد األنشطة األساسية التي يتعين القيام بها عند تنفيذ عملياتها الرئيسية ومراقبة الكيفيه التي تؤدى بها هذه االنشطة.

إن هذه الدورة ستقدم الفرصة للمشاركين للتعرف على طيف واسع من أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات وقياس األداء بإسلوب يمزج المعرفة 

االكاديمية و التطبيقيه 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 إستخدام جداول اإلكسل في التطبيقات إلعداد موازنة شاملة.

 اهداف البرنامج: 

	wفهم العالقة المترابطة بين كل من التخطيط والموازنة التقديرية وتقييم األداء

	wتعلم أفضل الممارسات إلعداد وتنفيذ الموازنات التقديرية ونظام الرقابة

	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

الفئات المستهدفة:

	wالمدراء الماليبن  ورؤساء ومدراء الحسابات

	wمدراء األقسام والوحدات والفروع المالية والمحاسبية

	wمدراء المشاريع

	wالمدراء الماليين والتنفيذيين

	wموظفي أقسام الموازنات

	wالمهتمين بالتخطيط والرقابة الماليةواعداد ااموازنات
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المحتويات األساسية:

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
	wنقاش - كيف ترتبط الموازنة بالتخطيط ؟ تمرين وأسئلة للحل

طبيعة الموازنات التخطيطية احلكومية واخلاصة:
	w مفهوم وأهمية الموازنات
	w.المبادئ العامة إلعداد الموازنات
	w.خطوات إعداد الموازنات
	wانواع الموازنات التخطيطية
	w.ميزانية الجهاز االدارى للدولة
	wميزانية الهيئات االقتصادية

التقنيات المالية إلعداد الموازنات بأسلوب موازنة البنود:
	wإعداد موازنة اإليرادات في الوحدات الحكومية والشركات الخاصة
	w.أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات
	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية والخاصة
	wإعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة
	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية والخاصة

بناء الموازنة العامة باستخدام أسلوب موازنة الرباجم واألداء:
	w.طبيعة وماهية موازنة البرامج واألداء
	w.خطوات إعداد موازنة البرامج واألداء والمقومات الفنية لنظام معلومات إعدادها
	w.الجوانب العملية إلعداد موازنة البرامج واألداء
	wتنفيذ موازنة البرامج واألداء
	w الجوانب التطبيقية لتنفيذ موازنة البرامج واألداء

اجلانب الرقايب للموازنات التخطيطية واستخدامها يف صنع القرار 
المايل:

	wاستخدام الموازنة المرنة في تقييم االداء وصنع القرار المالي
	wاستخدام الموازنة الثابتة في تقييم االداء وصنع القرار المالي
	w تحليل االنحرافات واعداد تقارير تقييم األداء
	wالتحليل المالي للتقارير المالية

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 مواد أولية مباشرة
	wموازنة تكلفه البضاعة المباعة
	wالموازنة غير الصناعية

مكونات الموازنة المالية:

	wموازنة النفقات الرأسمالية
	wالموازنة النقدية
	wموازنة المركز المالي
	wموازنة قائمة التدفقات النقدية
	wالموازنة المرنة
	wتقارير الموازنة التقديرية
	wتمرين إلعداد الموازنة الشاملة وأسئلة للحل

أاسليب التنبؤ المايل:

	wالفرضيات المنطقية
	wالتنبؤ باستخدام السالسل الزمنية
	wتحليل عالقة النتيجة والسبب
	wتحليل منحنى التعلم
	wاإلحتماالت
	wالمخاطر وعدم التأكد والقيمة المتوقعة

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
	wمستويات تحليل إنحرافات األداء
	w  تمرين وأسئلة
	wنقاش - ما الفرق في تحليل إنحرافات األداء بين
	wالشركات الصناعية والتجارية والخدمية؟

ورشة عمل: قرارات الموازنات الرأسمالية - تقييم الماشريع 
االستثمارية:

	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



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 :........................)منهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات وقياس األداء ®(

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.


