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 إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة التكاليف 

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

مقدمة:
 يعد التدريب على إعداد الميزانية وتخصيصها والتحكم في التكاليف أمرا ضروريا للمؤسسات ويساعدها في عملية صنع القرار والتخطيط. توفر هذه الدورة للمشاركين الوعي 

بالتكلفة الحاسمة ومهارات الميزانية من خالل الجمع بين تقنيات التحليل والمشاكل وأمثلة دراسات الحالة الحقيقية ، وهو أمر ضروري في إدارة ومراقبة العمليات / المشاريع في 

أوقات المنافسة العالمية المتزايدة حيث ترتبط الميزانيات ارتباطا وثيقا بكل من صياغة االستراتيجية وتحليل التكاليف. 

 اإلدارة الفعالة للميزانية ومراقبة التكاليف أمر بالغ األهمية للمنظمات المعاصرة. في عالم تنافسي حديث ، ترغب الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية. يتم حثهم على التفكير 

من حيث القيمة المضافة للعمالء/المساهمين. وعلى هذا المنوال، تمثل الميزانية ، فضال عن تتبع التكاليف والتحكم فيها وخفضها، أنشطة أساسية ينبغي مراقبتها بكفاءة من قبل 

المنظمات أثناء تنفيذها لعملياتها وأنشطتها وعملياتها الرئيسية.

 توفر هذه الدورة للمشاركين الوعي بالتكلفة الحاسمة ومهارات الميزانية من خالل الجمع بين تقنيات التحليل والمشاكل ، وهو أمر ضروري في إدارة ومراقبة العمليات / المشاريع 

في أوقات المنافسة العالمية المتزايدة حيث ترتبط الميزانيات ارتباطا وثيقا بكل من صياغة االستراتيجية وتحليل التكاليف. 

 أهداف الدورة :

سيتمكنالماشركونيفهنايةهذهالدورةالتدريبيةمباييل:

 النجاح في بناء عملية متكاملة للتخطيط والميزانية وإعداد التقارير�	

 فهم سلوك التكاليف بشكل أكثر دقة�	

 تقديم معلومات مفيدة في الوقت المناسب لصانعي القرار�	

 فهم الميزانية الرأسمالية�	

 تحديد وإدارة المؤشرات المالية الرئيسية لألعمال�	

القدرة على استخدام تحليل التكاليف المحددة وتقنيات قياس األداء�	

فهم وتنفيذ بطاقات األداء المتوازن�	

 تفسير األثر المالي للتوجهات االستراتيجية�	

 التفكير بشكل استباقي خارج نطاق وضع الميزانية�	

 فهم مشاكل تخصيص النفقات العامة وكيف يمكن للتحليل القائم على النشاط أن يساعد في صنع القرار واستراتيجيات التسعير�	

 منهجية التدريب: 
 تجمع هذه الندوة التدريبية إلعداد الميزانية وتخصيصها والتحكم في تكاليفها بين النظرية والممارسة. لذلك ، إلى جانب المحاضرات القائمة على عروض Power Point التقديمية 

والمناقشات والتمارين ،وأمثلة دراسات الحالة الحقيقية،  لتوضيح كيفية تطبيق التقنيات المقدمة في دراسات الحالة الحقيقية.

الفئات المستهدفة:
 المدراء الماليين والمسؤولون عن تصميم وإدارة نظام الميزانية ،  وأولئك الذين يرغبون في السيطرة على الوضع المالي والحصول على فهم راسخ لجانب األرقام من وظائفهم  

المحترفون في المجال المالي,  محترفو المحاسبة العامة, محترفو وحدات األعمال  أي شخص يريد فهم أساسيات وضع الميزانية والتكاليف وقياس األداء . 
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 إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة التكاليف 

المحتويات األساسية:

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

المزيانيةومراقبةالتكاليفيفنظاماإلدارة-االرتباطبالتخطيط

االسرتاتيجي:

الميزانية ونظام إدارة المنظمات المعاصرة �	

 التخطيط االستراتيجي والميزانية والرقابة اإلدارية �	

 المحاسبة اإلدارية االستراتيجية –   تحديد األهداف والغايات �	

 من الخطط االستراتيجية إلى الخطط التشغيلية –   اإلجراءات والمبادرات �	

 قياس وإدارة األداء –   مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف �	

 المساءلة اإلدارية �	

المزيانية:المبادئوالمفاهيماألاسسية:

 فهم سياق إعداد الميزانية �	

 فائدة الموازنة ودورها في تحقيق األهداف التنظيمية �	

 أوجه القصور في عملية الموازنة -   كيفية تحسينها؟ �	

 مبادئ الميزانية �	

 القضايا الرئيسية المتعلقة بإعداد الميزانية �	

 النفقات الرأسمالية )النفقات الرأسمالية( مقابل النفقات التشغيلية �	

حتليلالتكاليفألغراضالمزيانية:

 مفاهيم التكلفة والمصطلحات �	

 تكاليف مختلفة ألغراض مختلفة �	

 التكاليف الثابتة مقابل التكاليف المتغيرة: نموذج تحليل التكلفة والحجم والربح �	

 تحليل هامش المساهمة �	

 تكاليف التصنيع مقابل تكاليف غير التصنيع �	

 الفترة مقابل تكاليف المنتج �	

التقنياتالتقليديةمقابلالتقنياتالمتقدمةيفالتحكميف

التكاليف:

 انخفاض التكلفة واإلفراط في تقدير التكاليف: فهم طرق التخصيص �	

 كيفية تحسين نظام تقدير التكاليف؟ �	

 التكاليف غير المباشرة )OH( مقابل التكاليف المباشرة �	

	� )ABC( نظم تخصيص التكاليف التقليدية مقابل التكاليف القائمة على النشاط 

 التسلسل الهرمي للتكاليف ومحركات التكلفة - ربط الموارد واألنشطة واإلدارة �	

	� )ABM( واإلدارة )ABB( إدخال الميزانية القائمة على النشاط 

أنظمةقياساألداءالمتكاملةاجلديدة:

 ما وراء الموازنة: دمج المعلومات المالية وما قبل المالية �	

 دوافع خلق القيمة �	

 بطاقة األداء المتوازن �	

 الخرائط االستراتيجية �	

 التقارير المتكاملة �	



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

) إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة 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.


