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مقدمة:

تمثل الموازنة التخطيطية خطة مالية تفصيلية توضح كيفية تدبير الموارد وكيفية استخدام هذه الموارد خالل فترة زمنية معينة. وبعبارة أخرى فإن الموازنة التخطيطية تمثل التعبير 

الكمى للقرارات المتخذة فى مجال التخطيط المالى والتى تعبر عن مجموعة من التعليمات التى توجه لمديرى أقسام وإدارات الشركة لتوضح لكل منهم الدور المتوقع من كل منهم 

أداؤه، وكيف إن مجهوداتهم تساعد فى تحقيق أهداف الشركة. بما يكفل تحقيق أهداف هذه الخطط. وبالتالى فان الكفاءة فى اعداد الخطط المالية يترتب علية فعالية تنفيذ الموازنات. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفة مفهوم وادوات واساليب التخطيط وخطوات اعداد الخطط المالية،واالساليب الكمية الحديثة المستخدمة فى التنبؤ

	w ،التعريف بأهمية الموازنات فى التخطيط المالى والرقابة وكيفية استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل الموازنة من خالل عناصرها المختلفة من الموازنات الفرعية

والفرق بين الموازنة الثابتة والموازنة المرنة

	wاكتساب مهارة التطبيق العملى العداد الموازنة التخطيطية التشغيلية والمالية وكيفية اعدادها فى االنشطة االقتصادية المختلفة واالنشطة الحكومية و غير الهادفة للربح

	w استخدام أدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية والنقدية والرأسمالية. و تنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسوب في إعداد

الموازنات التخطيطية وباستخدام أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات

	wاكتساب مهارة اعداد الخطط والموازنات النقدية كادة الدارة النقدية والرقابة عليها

	wاكتساب المهارات الالزمة الستخدام وتطبيق االساليب الكمية الحديثة للرقابة على النقدية والمتحصالت والمدفوعات النقدية

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

	wأعضاء االدارة العليا ومديرو العموم بكافة المؤسسات الخاصة والحكومية

	wمديرو االدارة المالية بالمؤسسات

	wالمحاسبون ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية

	w المحللون الماليون في المؤسسات االقتصادية الحكومية والخاصة

	wالعاملون في إدارات التخطيط والميزانية

	wأخصائيوا الميزانيات

	wالمدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات
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تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية

المحتويات األساسية:

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

اإلطار العام للتخطيط الماىل واعداد الموازنات التخطيطية:

	wالربط بين التخطيط المالى والموازنة
	wدور الموازنة فى تنفيذ الخطط المالية
	wأسباب إعداد الموازنة التخطيطية
	wمبادئ إعداد الموازنات
	wمراحل إعداد الموازنات
	wمعوقات وصعوبات إعداد الموازنات
	w مداخل إعداد الموازنات

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط واعداد الموازنات:

	wدور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات
	wالعوامل المؤثرة فى التنبؤ
	wمجاالت التنبؤ
	wاالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
	w فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ
	wفى التنبؤ( )Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه
	wتطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى
	wورشة عمل وتطبيقات عملية

االاسليب احلديثة إلعداد الموازنات التخطيطية التشغيلية:

	wمراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة
	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة
	wتحديد مصادر البيانات العداد الموازنات
	wطبيعة العالقة بين البيانات
	wالنماذج الحديثة العداد الموازنات
	wتطبيقات اعداد الموازنات التخطيطية التشغيلية
	w:حاالت عملية العداد الموازنات

	wموازنة المبيعات وااليرادات
	wموازنة اإلنتاج
	wموازنة األجور  والمصروفات
	wموازنة المستلزمات السلعية
	wالموازنة النقدية
	wاألساليب الحديثة إلعداد الموازنة العامة للدولة
	wإعداد موازنة البرامج واألداء
	wإعداد الموازنة الصفرية
	wمتطلبات تطبيق األساليب الحديثة إلعداد الموازنة الحكومية
	wأساليب ترشيد وضبط اإلنفاق الحكومى

ادارة النقدية:

	wماهية واهمية ادارة النقدية
	wاساليب ادارة النقدية
	wدوافع االحتفاظ بالنقدية
	wاجراءات رفع كفاءة النقدية
	wمجاالت السياسات والقرارات التى تؤثر فى النقدية
	wالموازنة النقدية كأداة إلدارة النقدية
	wـشكل ومحتوى الموازنة النقدية
	wـمتطلبات االعداد الجيد للموازنة النقدية
	wإدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي
	wالمؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية

األاسليب الكمية احلديثة لتخطيط ورقابة النقدية:

	wأساليب تحديد االحتياجات النقدية
	wأساليب تحديد الحد األدنى من النقدية الواجب االحتفاظ به
	wأساليب تحديد الكمية االقتصادية لطلب النقدية
	wأساليب تحديد الحد األعلى من النقدية الواجب االحتفاظ به
	wاساليب التنبؤ بالنقدية
	wالمتابعة االئتمانية وتحليل مخاطر تعثر العمالء
	wالتنبؤ بالنجاح او الفشل المالى
	wاستخدام تحليل معدل العائد ونموذج ألتمان فى التنبؤ بالسيولة النقدية
	wتحليل السيولة والعسر المالى



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

)تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية(

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.


