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تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات المالية

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

مقدمة:

إن سعي المنشأة نحو الحصول على األموال بأقل تكلفة وبأفضل شروط ممكنة ال يمكن أن يكلل بالنجاح إال بتخطيط احتياجاتها المالية مقدما, وفي فترة زمنية كافية تسمح بالتفاوض 

المثمر مع مقدمى األموال . وعلى العكس من ذلك , فإن الصعوبات المالية تظهر خطورتها عندما تفاجأ إدارة المنشأة باحتياج ملح إلى األموال دون توقع لهذا االحتياج.

وزاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت بعناصرها المحاسبى والمالى ورقابة العمليات  للتحقق من تنفيذ الخطط المالية وتحقيق أهدافها المرغوبة ومدى التزامها 

باللوائح والقوانين ذات العالقة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطبيق االساليب المتقدمة العداد الخطط والموازنات المالية التى تركز على تحقيق األهداف وتحديد معدالت لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية§	

تطبيق المفهوم الحديث للرقابة المالية والمحاسبية الداخلية وعناصرها وهيكلها وفق المعايير الدولية الصادرة حديثا§	

تطبيق المعايير الدولية الحديثة التى تنظم اطار الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية§	

اكتساب مهارات تطبيق المعايير الحديثة لتحقيق الرقابة الحكومية الصادرة عن منظمة األنتوساى§	

تطبيق االساليب الحديثة لتحليل البيانات المالية على بيانات فعلية لمؤسسات واقعية للتعرف على كيفية استنتاج الموقف المالى والحكم على االداء المالى والمحاسبى للمؤسسة§	

اكتساب مهارة التنبؤ باالداء المالى المستقيلى للمؤسسة والتعرف على النتائج المتوقعة لالداء فى المستقبل مما يساعد على وضع الخطط االستراتيجية للمؤسسات§	

منهجية التدريب:

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:

المحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية§	

العاملون بادارات التخطيط واعدا الموازنات§	

أخصائيو الميزانيات§	

المدققون الداخليون في المؤسسات§	

إدارة الرقابة الداخلية في المؤسسات§	

مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص§	
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المحتويات األساسية:

تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات المالية

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

االجتاهات احلديثة ىف اعداد اخلطط والموازنات المالية:

استراتيجيات التخطيط المالى االستراتيجى§	

اعداد الخطط المالية االستراتيجية§	

االساليب المتقدمة العداد الموازنات المالية§	

	§.ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

اعداد الموازنات على اساس النشاط§	

اعداد موازنة البرامج واالداء§	

اعداد الموازنات المرنة§	

اعداد الموازنات التخطيطية الاشملة:

مراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة الشاملة§	

تحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة§	

تحديد مصادر البيانات العداد الموازنات§	

نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة§	

تطبيقات اعداد الموازنات التخطيطية الشاملة§	

حاالت عملية العداد الموازنات الشاملة:§	

موازنة المبيعات وااليرادات§	

موازنة اإلنتاج والمشتريات§	

موازنة األجور والمصروفات§	

موازنة المستلزمات السلعية§	

الموازنة النقدية§	

المفاهيم احلديثة للرقابة المالية والمحاسبية:

التطور الحديث فى مفهوم الرقابة الداخلية§	

هيكل نظام الرقابة الداخلية الحديث§	

معايير فعالية هيكل الرقابة الداخلية§	

المسؤوليات األساسية للمراقبين الماليين§	

زيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة§	

دور إدارة المراجعة الداخلية فى منظومة الرقابة الداخلية الحديثة§	

اإلصدارات المهنية الدولية المتعلقة بالرقابة الداخلية§	

متابعة تنفيذ الموازنات واعداد تقارير المتابعة ونسب االجناز:

اجراءات متابعة تنفيذ الموازنات§	

خطوات متابعة تنفيذ الموازنات§	

الجداول والنماذج المستخدمة فى المتابعة§	

اساليب تحديد وقياس انحرافات الموازنة§	

صياغة نسب التنفيذ ومعدالت االنجاز§	

تحديد نقاط القوة والضعف فى اعداد وتنفيذ الموازنات§	

مهارات اعداد وكتابة وعرض تقارير متابعة تنفيذ الموازنة§	

معايير اعداد تقارير متابعة تنفيذ الموازنات§	

عرض لبعض نماذج التقارير الفعلية§	

حتليل االحنرافات وتطبيق نظام رقابة األداء:

مداخل و أبعاد تحليل االنحرافات وتقييم األداء§	

األساليب الحديثة لتحليل انحرافات الموازنة§	

نماذج اعداد تقارير انحرافات الموازنة§	

تطبيق نظام محاسبة المسئولية§	

أبعاد نظام المحاسبة عن األداء§	

االساليب الحديثة لقياس الكفاءة والفعالية فى االداء§	

مؤشرات قياس الكفاءة والفعالية فى االداء§	

حاالت عملية وتطبيقية متنوعة§	

اإلطار المتقدم لتحليل وتقييم األداء الماىل:

التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي.§	

أهمية ومجاالت التحليل المالى.§	

تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى .§	

التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية .§	

التحليل المالى ألغراض التنبؤ باألداء المالى المستقبلى.§	

أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس.§	

نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل 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:

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

)تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات 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.


