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مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة

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

مقدمة:
هذا البرنامج العملي والمكثف مصمم خصيصاً للمحترفين الذين يحتاجون إلى مهارات فائقة ومعلومات عميقة حول تطوير مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة ، وتحليل 
الميزانية، وإجراءات التنبؤ المالي. وتهدف الدورة،  إلى مساعدة المشاركين في دراسة بنية تخلق ارتباطاً بين االستراتيجية واألهداف والموازنات السنوية حتى تتمكن المنظمات 
من تحقيق نجاح ملحوظ. كما سيتعلم المشاركين أساليب التنبؤ ويطّورون مهارات عملية حول كيفية وضع ميزانية كاستراتيجية واستخدام ميزانيات تحليل التباين ومراقبته الكتشاف 

مساحة لتحسين األداء المالي. وأخيرا، سوف تتاح الفرصة للمشاركين الستكشاف تأثير تقنيات التمويل البديلة، والمخاطر  على الخطط المالية.

أهدف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتعلم المهارات لفهم التخطيط المالي االستراتيجي
	wاالطالع على عناصر ومكونات ونماذج ومراحل إعداد الخطط المالية
	wمفهوم وأساليب التخطيط المالي االستراتيجي وخطوات إعداد الخطط المالية االستراتيجية
	wKPI قياس فعالية الخطة المالية االستراتيجية من خالل ومؤشرات قياس األداء الرئيسية
	wفهم مختلف أنظمة الميزانية
	wتعلم أساليب التنبؤ ووضع الميزانية
	wدراسة الطرق المختلفة لحساب التكاليف، والتسعير، وتحليل األرباح
	wفهم الميزانية الرأسمالية، والميزانيات التخطيطية والموازنات النقدية
	wدراسة كيفية تخصيص الميزانيات ورصدها شهريا
	wتحليل المتغيرات والتحليالت الكمية األخرى
	wإكتساب  مهارات في التعامل مع مشكالت واقعية من الممارسة العملية والتطبيق العملي

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق 

المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية المدراء الماليون ومن ينوب عنهم  والمسؤولين والمشرفين في اإلدارات المالية،  وجميع المهنيين في  المحاسبة والمالية والذين يعملون في التخطيط 

والتحليل المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ ووضع التقديرات المالية للشركات والمؤسسات والمدراء والمسؤولين متخذي القرارات المالية.

المحتويات األساسية:

ماهية التخطيط الماىل االسرتاتيجى:

	wتعريف التخطيط االستراتيجى
	wطبيعة التخطيط االستراتيجى
	wانواع التخطيط االستراتيجى
	wالعوامل المؤثرة فى التخطيط االستراتيجى
	wخطواتالتخطيط االستراتيجى
	wأدوات التخطيط االستراتيجى
	wاألساليب الحديثة المستخدمة فى التخطيط االستراتيجى
	wأمثلة وحاالت عملية
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مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة

اعداد اخلطط المالية االسرتاتيجية:

	wالنموذج العام إلعداد الخطط االستراتيجية
	wانواع االستراتيجيات
	wكيفية صياغة االستراتيجية
	wأساليب تصميم وإعداد الخطط االستراتيجية
	wأسلوب تحليل تقاط القوة والضعف
	wالتخطيط االستراتيجى واإلدارة االستراتيجية
	wحاالت تطبيقية ونماذج عملية العداد الخطط االستراتيجية

االسرتاتيجيات المتقدمة يف تصميم الموازنات التخطيطية 
التشغيليية:

	wإعداد موازنة اإليرادات )المتحصالت( في الوحدات الحكومية والخاصة
	w.أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات
	w حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات )المتحصالت( في الوحدات

الحكومية والخاصة
	wإعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة
	w.أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ بالنفقات
	w حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية

والخاصة

االسرتاتيجيات المتقدمة يف تصميم الموازنات التخطيطية النقدية:

	wمفهوم واهمية الموازنة النقدية
	wعالقة الموازنة النقدية بالموازنات األخرى
	wأساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ بالسيولة
	wإدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالي الفني والحقيقي
	wالمؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية
	wحالة عملية متكاملة إلعداد الموازنة النقدية في الوحدات الحكومية والخاصة

االسرتاتيجيات المتقدمة يف تصميم الموازنات التخطيطية 
االستثمارية:

	wمفهوم واهمية الموازنة االستثمارية
	wعالقة الموازنة االستثمارية بالموازنات األخرى
	wمداخل تمويل الموازنة االستثمارية
	wمكونات الموازنة االستثمارية
	wنماذج تقييم المشروعات االستثمارية المدرجة بالموازنة

الموازنة كاداة للتخطيط االسرتاتيجى:

	wاستخدامات 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
	wمراحل اعداد الموازنة

االطار العام العداد الموازنات الفعالة:

	wمداخل اعداد الموازنات

	wمدخل تخطيط االرباح

	wمدخل دراسة السوق والتنبؤ بالمبيعات

	wمدخل دراسة الطاقة اإلنتاجية

	wمدخل دراسة العوامل المتحكمة األخرى

	wاستخدام األساليب الكمية فى إعداد الموازنة

	wحاالت تطبيقية متنوعة

	w:إعداد الموازنات التخطيطية الشاملة

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة الصناعية

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة التجارية

	wإعداد الموازنات فى األنشطة الحكومية

	wاألساليب الحديثة إلعداد الميزانيات الحكومية

	wدور الموانات فى ضبط وترشيد االنفاق

	wحاالت تطبيقية متنوعة

:)KPI(بناء مؤرشات قياس األداء الرئيسية

	wكيف تحدد المنظمة مدى تقدمها نحو أهدافها االستراتيجية

	w)KPI( ما هي مؤشرات األداء األساسية

	w)KPI(ألية تحديد مؤشرات قياس األداء الرئيسية

	wفوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس األداء في المؤسسات

	wمفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI(اعتبار ال

	wمشكالت و معيقات تحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسي في اجهزة الحكومة

دور بطاقة األداء المتوازن)BSC( ىف التخطيط االسرتاتيجى:

	w بطاقات قياس األداء المتوازن و الفائدة من استخدامها وعالقتها بمؤشرات قياس

األداء؟

	wمكونات ومحاور بطاقة األداء المتوازن

	wخطوات ومراحل إعداد بطاقة األداء المتوازن

	wكيف يتم استخدام مؤشرات قياس األداء من خالل بطاقة األداء المتوازن

	w دور بطاقة األداء المتوازن فى تسهيل عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة

وبرامجها الفرعية والمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات.

	wالمبادئ الحاكمة لعملية التخطيط االستراتيجى  باستخدام بطاقة األداء المتوازنة

	wورشة عمل : حاالت عملية ونماذج تطبيقية

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



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

)مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة(

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.


