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مقدمة:
في عالم تسوده حالة من عدم االستقرار والتقلبات المستمرة في الظروف االقتصادية والمالية، باتت عملية التنبؤ واستقراء االحداث المستقبلية في غاية الصعوبة وفي غاية األهمية 
في نفس الوقت، فكل منظمات االعمال تحتاج الى التخطيط والتنبؤ المالي لتتمكن من رسم سياساتها المالية والتشغيلية ووضع المستهدفات القابلة للتحقيق لضمان استمرار المنشأة 

وتطورها.

ومن هنا فان التخطيط والتنبؤ المالي واعداد الموازنات  الذي يستند على معلومات تاريخية موثوقة المصادر وطرق وأساليب تقدير كفؤة هو ما تتطلع منظمات االعمال لتحقيقه.في 
هذا البرنامج التدريبي “ التخطيط المالي المتقدم  وإعداد الموازنة التشغيلية ” سيتمكن المشاركون من فهم التخطيط المالي وأهميته وادواته ومراحله المختلفة وصوال الى اكتساب 
مهارات اعداد موازنات تقديرية تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية باستخدام الطرق واألساليب المتعارف عليها دوليا،  وكذلك التعرف على أسس الموازنات التخطيطية 

واستخدامها كأداة للتخطيط والرقابة على أوجه النشاط المختلفة بالمنشأة واتخاذ القرارات المالية.

أهداف البرنامج:
تنمية معارف ومهارات المشاركين بالجوانب العملية والمعرفية في المجاالت المختلفة للتخطيط المالي كجزء من عملية اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في ظروف �	

الالتأكد.

تزويد المشاركين بأحدث ممارسات وأساليب التخطيط المالى االستراتيجى وخطوات إعداد الخطط المالية االستراتيجية�	

اطالع المشاركين على األساليب الحديثة في التخطيط المالي التنبؤ في ظل ظروف الالتأكد�	

تنمية مهارات التخطيط المالي كجزء من الخطة االستراتيجية .�	

اكساب المشاركين مهارات استخدام الموازنات كأدوات للرقابة وقياس وتحليل االنحرافات.�	

تنمية مهارة اعداد الخطط المالية والموازنات التشغيلية�	

تنمية مهارات المشاركين في تحليل الخطة المالية�	

إتقان مهارات توظيف الخطة المالية كأداة رقابة مالية وإدارية�	

تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية والتشغيلية فى ضوء الخطط االستراتيجية�	

فهم مختلف أنظمة الميزانية�	

تعلم أساليب التنبؤ ووضع الميزانية�	

دراسة الطرق المختلفة لحساب التكاليف، والتسعير، وتحليل األرباح�	

فهم الميزانية الرأسمالية، وميزانيات الرواتب والموازنات النقدية�	

دراسة كيفية تخصيص الميزانيات ورصدها شهريا�	

تعلم تحليل المتغيرات والتحليالت الكمية اآلخرى�	

المنهجية:
قد ال يكون هذا البرنامج برنامجا تقليديا ، بمعنى سعيه إلى تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والمهارات ، بقدر ما هو برنامج قائم على تفاعل المشاركة وتبادل الخبرات 

بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل التدريبية والتمارين الجماعية اليومية وذلك باستخدام نماذج وأدوات تجعل التدريب عملية مكتملة.

الفئات المستهدفة:
مدراء ورؤساء وموظفو اإلدارات المالية والمحاسبية وادارات التخطيط ، موظفو إدارات التدقيق والمراجعة الداخليةالمحللون الماليون.
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المحتويات األساسية:

التخطيط المايل )مفهومه وأهدافه وخطوات إجراءاته(:
تعريف التخطيط االستراتيجى�	
طبيعة التخطيط االستراتيجى�	
انواع التخطيط االستراتيجى�	
األدوات الحديثة للتخطيط المالى ومدى مالءمتها لظروف المنشأة�	
تقييم الموقف المالى للمنشأة�	
التخطيط الشامل للربح وتحليل التعادل�	
التخطيط والتنبؤ المالى�	
تطبيقات وتدريبات وحاالت عمليـة�	

اعداد اخلطط المالية االسرتاتيجية:
النموذج العام إلعداد الخطط االستراتيجية�	
انواع االستراتيجيات�	
كيفية صياغة االستراتيجية�	
أساليب تصميم وإعداد الخطط االستراتيجية�	
أسلوب تحليل تقاط القوة والضعف�	
التخطيط االستراتيجى واإلدارة االستراتيجية�	
حاالت تطبيقية ونماذج عملية العداد الخطط المالية  االستراتيجية�	

الموازنة كاداة للتخطيط االسرتاتيجى:
استخدامات الموازنات�	
انواع الموازنات�	
مبادىء اعداد الموازنة�	
معوقات وصعوبات اعداد الموازنات�	
المسئولية عن اعداد الموازنة�	
االعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة�	
دور التنبؤ فى اعداد الموازنة�	
مراحل اعداد الموازنة�	
تطبيقات وتدريبات وحاالت عمليـة�	

االطار العام العداد الموازنات الفعالة:
مداخل اعداد الموازنات�	
مدخل تخطيط االرباح�	
مدخل دراسة السوق والتنبؤ بالمبيعات�	
مدخل دراسة الطاقة اإلنتاجية�	
مدخل دراسة العوامل المتحكمة األخرى�	
استخدام األساليب الكمية فى إعداد الموازنة�	

حاالت تطبيقية متنوعة�	
إعداد الموازنات التخطيطية الشاملة:�	
إعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة الصناعية�	
إعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة التجارية�	
إعداد الموازنات فى األنشطة الحكومية�	
األساليب الحديثة إلعداد الميزانيات الحكومية�	
دور الموانات فى ضبط وترشيد االنفاق�	
حاالت تطبيقية متنوعة�	

:)KPI(بناء مؤرشات قياس األداء الرئيسية
كيف تحدد المنظمة مدى تقدمها نحو أهدافها االستراتيجية�	
	�KPI(( ما هي مؤشرات األداء األساسية
	�)KPI(ألية تحديد مؤشرات قياس األداء الرئيسية
فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس األداء في المؤسسات�	
اعتبار ال)KPI( مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة�	
مشكالت و معيقات تحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسي في اجهزة الحكومة�	
تطبيقات وتدريبات وحاالت عمليـة�	

دور بطاقة األداء المتوازن)BSC( ىف التخطيط االسرتاتيجي:
الفائدة من استخدامها وعالقتها بمؤشرات قياس �	 المتوازن و  بطاقات قياس األداء 

األداء؟
مكونات ومحاور بطاقة األداء المتوازن�	
خطوات ومراحل إعداد بطاقة األداء المتوازن�	
كيف يتم استخدام مؤشرات قياس األداء من خالل بطاقة األداء المتوازن�	
للمنظمة �	 اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  عملية  تسهيل  فى  المتوازن  األداء  بطاقة  دور 

وبرامجها الفرعية والمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات.
المبادئ الحاكمة لعملية التخطيط االستراتيجى  باستخدام بطاقة األداء المتوازنة�	
ورشة عمل : حاالت عملية ونماذج 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:

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 :........................)التخطيط المالي المتقدم وإعداد الموازنات التشغيلية ®( 

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.


