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التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية

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

المحتويات األساسية:

اعداد التطبيقات المالية بإستخدام احلاسب االىل:

	wExcel خواص ومالمح برنامج

	wExcel الدوال االساسية والدوال المتخصصة ببرنامج

	wحاالت عملية لتصميم بعض النماذج المالية

	wالعالقات بين النماذج المالية والربط بينهم

تقنيات التنبؤ:

	w:النماذج النوعية

	wمنهجية البحث السوقي

	wتقنية طريقة دلفي

	wالنماذج الكمية

	w:النماذج السببية

	wالنماذج االقتصادية القياسية

	wتحليل االنحدار: البسيط والمتعدد

	wمعامل االرتباط ومعامل التحديد

	w:منهجيات السالسل الزمنية

	wالمتوسط البسيط

	wالمتوسط المتحرك

	wالتجانس األسي

	wالقيمة المتوقعة

منذجة البيانات المالية المتوقعة:

	wالعوامل الجزئية والكلية

	w:التنبؤ بالمبيعات

	wتقدير مستوى طلب السوق

	wتقدير مستوى الطلب على الشركة

	wوضع تنبؤات المبيعات

	wالتنبؤ بتكلفة المبيعات

	wالتنبؤ بالمصاريف التشغيلية

	wالتنبؤ بحسابات األصول وااللتزامات الرئيسية

	wنمذجة تنبؤات بيان الدخل

	wنمذجة تنبؤات الميزانية العمومية

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط بإستخدام احلاسب االىل:

	wدور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات

	wالعوامل المؤثرة فى التنبؤ

	wمجاالت التنبؤ واالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ

	wRegression Analysis استخدام نموذج االنحدار الخطى فى التنبؤ

	wTrend Analysis  استخدام اسلوب تحليل االتجاه فى التنبؤ

	wتطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى

طبيعة الموازنات التخطيطية:

	wمفهوم وأهمية الموازنات

	wالمبادئ العامة إلعداد الموازنات

	wخطوات إعداد الموازنات

	wانواع الموازنات التخطيطية

	wميزانية الجهاز االدارى للدولة

	wميزانية الهيئات االقتصادية

	wميزانية الشركات الخاصة

التقنيات المالية العداد المزيانيات التشغيلية بإستخدام احلاسب 
االىل:

	wإعداد موازنة اإليرادات )المتحصالت( في الوحدات الحكومية والخاصة

	wأساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات

	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات في الوحدات الحكومية والخاصة

	wإعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة

	wحالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية والخاصة

	wاستخدام الموازنة المرنة والثابتة في تقييم االداء وصنع القرار المالي

التقنيات المالية العداد المزيانيات النقدية بإستخدام احلاسب االىل:

	wمفهوم واهمية الموازنة النقدية

	wعالقة الموازنة النقدية بالموازنات األخرى

	wأساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ بالسيولة

	wإدارة السيولة فى ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالى الفنى والحقيقي

	wالمؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية

	wحالة عملية متكاملة إلعداد الموازنة النقدية في الوحدات الحكومية والخاصة
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التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية

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

مقدمة:
صممت دورة " التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية " الكساب المشاركين المعرفة التامة بدورة انشاء الموازنة وأهمية  الموازنة في اتخاذ القرارات االدارية وتحليل 

المشكالت المتصلة بقياس األداء والجودة، باالضافة لتمكين المشاركين من كيفية جعل الموازنة كنشاط ذي قيمة مضافة وآلية تخطي العقبات التي تواجهنا خالل إنشاء الموازنة. 

تمكنك هذه الدورة من المهارات العملية في تطبيق العديد من تقنيات التنبؤ وأحدث الممارسات في الموازنة، كما و تمكنّك من تطوير نماذج التنبؤ والقوائم المالية التقديرية.

هذه الدورة ستقدم افضل واحدث الممارسات 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.  وذلك كي يتمكن المشاركون  من فهم هذه األدوات ودورها في اتخاذ القرارات داخل كيانات األعمال التي يعملون بها 

والمشاركة بكفاءة وفاعلية في تحقيق أهدافها. وتهدف الدورة أيضا تهدف هذه الدورة إلى تنمية  ات المشاركين وتمكنهم من المساهمة بفعالية في إعداد الموازنات التقديرية المختلفة 

من خالل تطبيق آليات متقدمة في عملية التنبؤ وإعتماد أفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الموازنة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمناقشة األساليب الحديثة في التنبؤ المالي في ظل ظروف عدم التأكد وغموض المعلومات

	wاكساب مهارة اعداد الخطط  وترجمتها في الموازنات و كيفية تحقيق االهداف المرجوة منها

	wاستخدام المعدالت والتحليل المالي في تفسير البيانات المالية ومعرفة موقع المؤسسة المالي والعملي

	wإنشاء نماذج الموازنة إلداراتهم ومؤسساتهم

	wتطبيق العديد من تقنيات التنبؤ إلدارة حالة عدم التأكد في الموازنات بصورة أفضل

	wتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار االجراء األنسب

	wفي عملية الموازنة Microsoft Excel االستفادة من أدوات ووظائف

	wتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات

	wتنمية المهارات على األساليب العلمية إلعداد الموازنات التخطيطية باعتبارها أداة تخطيط ومتابعة ورقابة

	wتقييم دقيق للنتائج واإلنجازات المحققة والتنبؤ بالعسر المالى

	wبيان دور الموازنات التخطيطية والموازنات زات االبعاد الثالثية ،ودور الموازنة فى الرقابة

	wمناقشة األساليب الحديثة في التنبؤ والتخطيط المالي في ظل ظروف عدم التأكد وغموض المعلومات

المنهجية:
تتضمن هذه الدورة التدريبية ورشة عمل تطبيقية يتم من خاللها استخدام تقنيات التنبؤ الماي واعداد الموازنات  التي يقّدمها برنامج مايكروسوفت إكسل عبر مجموعة متنوعة من 

التمارين ودراسة الحاالت.

الفئات المستهدفة:
مدراء اإلدارات المالية والمحاسبية  والمحللون ومدراء التمويل ومدراء المحاسبة والمشرفون والمهنيون الماليون الذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها 

في وضع ورصد التنبؤات والتوقعات المالية في مؤسساتهم.



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

)التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية(

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.


