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مقدمة:

تعتبر الموازنة الشاملة خطة شاملة تسعى لتحقيق أهداف المنشأة ككل خالل الفترة القادمة. وهذه الخطة الشاملة تكون موضع اهتمام اإلدارة العليا حيث يتم مناقشتها والمصادقة 
عليها قيل وضعها موضع التنفيذ. ومن هنا فالموازنة الشاملة ماهى اال االطار العام للموازنات الفرعية الخاصة بكافة أنشطة المنشأة.

في ظل التطورات الكبيرة في مجال بيئة االعمال فان استخدام الموازنات التقليدية ال تنسجم مع هذه التطورات ويؤثر سلبا على االداء المستقبلي للمؤسسات مما يتطلب التحول الى 
االنظمة الحديثة في اعداد الموازنات الشاملة لما توفره من تقديرات اكثر دقة وموضوعية مبنية على اسس علمية وعملية تجنبنا للمشاكل الناشئة عن استخدام الموزنات التقليدية 
، حيث تعماللنظم الحديثة  على التخصيص االفضل للموارد بناءاً على انشطة المؤسسة وهذا يؤثر ايجابا على اداء االدارة لغرض تقييم اداءها وفقا لمراكز المسؤولية واتخاذ 

القرارات الرشيدة.

 وتهدف دورة ورشة عمل الموازنة الشاملة ) CB ( الى تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات المتقدمة والنظم الحديثة العداد الموازنات الشاملة الموجهة نحو االداء واالنشطة 
حيث يتم بموجبه ربط التكاليف باألنشطة ،ويسمح بدرجة عالية من الصقل في تخطيط التكلفة ، ويركز االنتباه على حجم وأنواع األنشطة التي تحدث داخل الشركة مما يساعد 
المؤسسة في التعرف على التغييرات في األنشطة وكذلك تساعد في االرتقاء بعملية إعداد الموازنة وتوفير معلومات أكثر دقة بما يساعد إجراء المقارنة المرجعية واستبعاد األنشطة 

التي ال تضيف قيمة دون أضعاف فاعلية األنشطة األخرى.

اهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيتمكن الماشركون من:

	w تطبيق االساليب المتقدمة العداد الموازنات الشاملة التى تركز على تحقيق األهداف ثم على تحليل األهداف األساسية إلى أهداف فرعية وتحديد معدالت لالداء لقياس مدى
التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية

	w استخدام نظام الموازنة الموجهة نحو االداء كأسلوب متطور العداد الميزانيات يركز على تحقيق األهداف ثم على تحليل األهداف األساسية إلى أهداف فرعية وتحديد معدالت
لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية

	w إعداد الموازنات من خالل التعرف على أسس تقدير عناصر الموازنة من إيرادات ومصروفات والقواعد العامة التى تحكم االعداد والتقدير وكذلك اكتساب مهارة تبويب
الميزانية فى ضوء عدة أسس للتبويب

	wإكتساب مهارة إعداد وتطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة على كافة األنشطة والبرامج فى ضوء دارسة تجارب ومناهج الدول المختلفة لتطبيق النظام
	wتحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء مع تطبيقاتها باستخدام الحاسب األلى
	wرقابة ومتابعة تنفيذ الموازنة على أساس النشاط وتحديد نسب التنفيذ واالنجاز وقياس انحرافات االداء الفعلى عن تقديرت الموازنة، وكيفية اعداد وصياغة تقارير متابعة التنفيذ

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:

	wأعضاء االدارة العليا ومديرو العموم بكافة المؤسسات الخاصة والحكومية
	wمديرو االدارة المالية بالمؤسسات
	wاعضاء ادارات التخطيط االستراتيجى
	wاعضاء ادارات التخطيط المالى والرقابة
	wاعضاء ادارة الميزانية
	wالمراقبون الماليون فى المؤسسات المختلفة
	wرؤساء االقسام ومديرو االدارات المختلفة بالمؤسسات الخاصة والحكومية
	wالعاملون باالدرات االشرافية والمتابعة
	wالعاملون باالدارات المالية
	wالعاملون فى ادارات فحص الميزانيات والحسابات
	wكافة العاملين فى الوظائف الرقابية
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المحتويات األساسية:

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

تطبيقات األاسليب والنماذج احلديثة للتنبؤ واعداد الموازنات:

	wانواع الموازنات

	wمبادىء اعداد الموازنة

	wمعوقات وصعوبات اعداد الموازنات

	wالمسئولية عن اعداد الموازنة

	wاالعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة

	wدور التنبؤ فى اعداد الموازنة

	w.األساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب األلى

	wاستخدام األساليب الكمية فى إعداد الموازنة

تطبيقات اعداد الموازنات التخطيطية الاشملة:

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة الصناعية

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة التجارية

	wإعداد الموازنات فى األنشطة الحكومية

	wتقييم النظام الحالي العداد الموازنات ودوافع الحاجة الى تطويره

االجتاهات احلديثة ىف اعداد الموازنات الاشملة:

	wاألساليب الحديثة إلعداد الميزانيات التقديرية

	wدور الموانات فى ضبط وترشيد االنفاق

	wالمناهج الحديثة لمعالجة قصور المدخل التقليدي العداد الميزانيات التقديرية

	w:اعداد الموازنات الصفرية

	wROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

	wاعداد الموازنات على اساس النشاط

	wاعداد موازنة البرامج واالداء

	wاعداد الموازنات المرنة

اخلطوات العملية العداد الموازنات عىل أاسس األنشطة:

	wكيفية تحديد وتصنيف األنشطة
	wأنواع األنشطة
	wأسس المفاضلة بين األنشطة
	wأسس تحديد األنشطة الضرورية واالنشطة غير الضرورية
	wاألساليب الرياضية واالحصائية المتقدمة لتقدير التكاليف وااليرادات
	wتحديد مسببات التكلفة لكل نشاط
	wأسس تقدير غناصر تكاليف األنشطة
	wمعايير اختيار مسببا التكلفة لكل نشاط
	wمنهجية احتساب التكلفة على أساس النشاط
	wصياغة الميزانية التقديرية على أساس األنشطة بصورتها النهائية
	wاعداد موازنة المشاريع على أساس االنشطة
	wورش عمل ودراسة حاالت عملية متنوعة العداد موازنة االنشطة

ورشة إعداد الموازنة الرأسمالية:

	wتخصيص البرامج والمشروعات الراسمالية
	wمراحل ودورة اعداد الموازنة الرأسمالية
	wمصادر بيانات الموازنة الرأسمالية
	wاعداد جداول الموازنة الراسمالية
	wمداخل تمويل الموازنة االستثمارية
	wمكونات الموازنة االستثمارية
	wأسس اختيار مشروعات الموازنة
	wموازنة المشروعات الجديدة
	wموازنة مشروعات التوسع واالستكمال
	wموازنة مشروعات اإلحالل والتجديد

متابعة تنفيذ الموازنات واعداد تقارير المتابعة ونسب االجناز:

	w.اجراءات متابعة تنفيذ الموازنات
	wخطوات متابعة تنفيذ الموازنات
	wالجداول والنماذج المستخدمة فى المتابعة
	wاساليب تحديد وقياس انحرافات الموازنة
	wصياغة نسب التنفيذ ومعدالت االنجاز
	w.تحديد نقاط القوة والضعف فى اعداد وتنفيذ الموازنات
	wمهارات اعداد وكتابة وعرض تقارير متابعة تنفيذ الموازنة
	wمعايير اعداد تقارير متابعة تنفيذ الموازنات
	w.عرض لبعض نماذج التقارير الفعلية



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

)) CB ( ورشة عمل الموازنة الشاملة(
التعرف على ميزانيات التشغيل الدقيقة لمساعدة المؤسسة / الشركة على تحقيق االهداف

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.


