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اعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

	wالموازنات الرأسمالية والتشغيلية
	wالقوائم المالية المقدرة
	w:طرق وضع الموازنة

	wالموازنة اإلضافية
	wالموازنة الصفرية
	wالموازنة المرنة
	wموازنة كايزن للتطوير المستمر
	wالموازنة على أساس النشاط
	wأدوات التنبؤ
	wالتكاليف المباشرة وغير المباشرة
	wخصائص الموازنة الفّعالة
	wمشاكل وضع الموازنة

رقابة التكلفة:
	wالموازنة كأداة للرقابة
	wعملية الرقابة
	wخصائص نظام الرقابة الفّعال
	wمراكز المسؤولية
	wتحليل االنحراف: تحديد مكونات االنحراف
	wتحليل االنحراف: اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

موازنة وحتليل الماشريع الرأسمالية:
	wالقيمة الزمنية للنقود
	wالفائدة البسيطة والمركبة
	wتحديد وتحليل التدفقات النقدية
	wمعّدل الخصم: استخدام تكلفة رأس المال
	wصافي القيمة الحالية
	wمعدل العائد الداخلي
	wمؤشر الربحية
	wفترة االسترداد
	wمعدل العائد المحاسبي
	wنموذج الموافقة على النفقات الرأسمالية
	wتحليل الحساسية والمخاطر

مراحل إعداد الموازنات التخطيطية وإعداد موازنة اإليرادات 
والناشط:

	wمراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة
	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة في إعداد الموازنة
	w) … – تحديد مصادر البيانات ) الداخلية– الخارجية
	wخصائص البيانات المجمعة
	wطبيعة العالقة بين البيانات
	wنصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة
	wأساليب التنبؤ باإليرادات
	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات
	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة النشاط

	wأساليب التنبؤ بالمصروفات
	w في تحديد CVP استخدام أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربحية

حجم النشاط األمثل
	wاستخدام أسلوب تحليل الحساسية في إعادة هيكلة تكاليف النشاط
	wحاالت عملية متنوعة

اجلوانب التطبيقية يف إعداد الموازنات التخطيطية اجلارية يف 
قطاعات خمتلفة:

	wموازنة المبيعات
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة األجور
	wموازنة النشاط
	wموازنة الرواتب والمهايا
	wموازنة األدوات والمعدات
	wموازنة المستلزمات السلعية

إعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثمارية:

	wأهمية إعدادها وعالقتها بالموازنات األخرى
	wطرق إعدادها ومكوناتها
	wإدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي
	w) … المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية ) فترة الدفاعية
	wحاالت عملية متنوعة
	wأهميتها – وعالقتها بالموازنات األخرى
	wمداخل تمويل الموازنة االستثمارية
	w: مكونات الموازنة االستثمارية

	wمشروعات جديدة
	wمشروعات التوسع واالستكمال
	wمشروعات اإلحالل والتجديد
	wنماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة
	wحاالت عملية

اجلانب الرقايب للموازنات التخطيطية  وحتليل االحنرافات:

	w حالة عملية متكاملة على إعداد الموازنات المرنة إلحدى القطاعات غير الهادفة
للربح

	wمحاسبة المسئولية
	wتحليل االنحرافات
	wتقارير األداء
	wحاالت عملية متنوعة
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اعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
يتناول هذا  البرنامج التدريبى دراسة الترابط بين االستراتيجيات واألهداف وبناء الموازنات التي تترجم كل ذلك من خالل أرقام كمية، والذي يعد أساس بناء الموازنات اليوم ، 
سيتعرف المشاركون في هذه الدورة  على أنواع وبناء الموزنات باألساليب الحديثة على مستوى القطاعين العام والخاص وعلى كيفية تحليل االنحرفات وتحليلها على المستويات 
وبيان  العمومية  والميزانية  الرئيسية،  المالية  بالبيانات  الموازنة  للمؤسسة وعلى توضيح عالقة  االستراتيجية  بالخطة  الموازنات  أهمية ربط  والرباعي وتحديد  والثالثي  الثنائي 
الدخل وبيان التدفقات النقدية وتحضير العناصرالرئيسية للموزنات، وتقييم المناهج المختلفة إلعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف وتحليل التقارير اإلدارية المختلفة 
واإلجراءات التصحيحية المناسبة وعلى حساب تقنيات تقييم الموازنة للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية وكذلك على كيفية استخدام تحليل التكلفة والحجم والربح والقرارات 

المتعلقة بالميزانية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد أهمية ربط الموازنات بالخطة االستراتيجية للمؤسسة
	wتوضيح عالقة الموازنة بالبيانات المالية الرئيسية: الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية
	wتحضير العناصر الرئيسية للموازنات التشغيلية والرأسمالية وتقييم المناهج المختلفة إلعداد الموازنات
	wالتزود بأدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية والرأسمالية
	wتنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسوب  في إعداد الموازنات التخطيطية وباستخدام أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات
	wتطببيق أدوات رقابة التكاليف وتحليل التقارير اإلدارية المختلفة و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة
	wحساب تقنيات تقييم الموازنة الرأسمالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الرأسمالية
	wاستخدام تحليل التكلفة والحجم والربح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية
	w. ألغراض تقويم األداء وتحسينه  Follow Up Reports المساهمة في المتابعة والرقابة من خالل الموازنات وباستخدام تقارير متابعة

المنهجية:
تركز هذه الدورة التدريبية على التمارين ودراسات الحالة والعروض التقديمية الفردية والجماعية.

الفئات المستهدفة:
المدراء الماليون، مديري الحسابات و المحاسبين المشاركين في إعداد الموازنات، المدراء والمشرفين والمحللين الذين يقومون بإعداد أو استخدام الموازنات، ورؤساء األقسام في 

المؤسسات المعنيون بتخطيط وإعداد واستخدام الموازنة للمؤسسة.

المحتويات األساسية:

التخطيط والمزيانية يف جمال األعمال :

	w تحديد النهج االستراتيجي لتخطيط األعمال 
	w تحديد االفتراضات االستراتيجية
	w بناء نموذج التخطيط االستراتيجي باستخدام البيانات المالية
	w مناهج استراتيجية وتكتيكية مختلفة لتخطيط األعمال
	wتحديد نموذج دعم القرار: االفتراضات/األهداف وعوامل النجاح الرئيسية

الموازنة : طرق وعملية وضع الموازنة:

	wإيجابيات وضع الموازنة
	wعملية وضع الموازنة
	wالموازنات المستمرة
	wالموازنة الشاملة



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

)اعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


