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اعداد وإدارة الميزانيات والخطط المالية
مستوى متقدم

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

مقدمة:

الميزانيات الفعالة ضرورية لإلدارة المالية الجيدة ألي منظمة. نظرا ألن اإلدارة المالية القوية أمر بالغ األهمية للنجاح التنظيمي، فمن األهمية بمكان أن يكون أي شخص يشارك 

في عملية إنشاء الميزانية و / أو إدارة الميزانية مدربا جيدا على التقنيات العملية للقيام بذلك. تستخدم الميزانيات التخاذ القرارات وتخطيط التدفق النقدي والعمليات التشغيلية 

العملية والمكثفة لتطوير وكفاءات المشاركين  الدورة  باإلضافة إلى تشكيل جزء من عملية تخطيط األعمال وبالتالي تلعب دورا مركزيا في إدارة أي مؤسسة، تم تصميم هذه 

وتزويدهم باألدوات والتقنيات العملية إلعداد وإدارة الميزانيات والخطط المالية، وتطوير وتكييف الميزانيات والرصد وإعداد التقارير، وممارسات ومفاهيم ومصطلحات الموازنة 

المعاصرة يمكنهم تطبيقها على ميزانياتهم الخاصة.

اهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

 تطبيق ممارسات ومفاهيم ومصطلحات الموازنة المعاصرة 	

تعلم أفضل الممارسات واألدوات والتقنيات العملية على إدارة الميزانيات 	

 المهارات األساسية لتطوير وتكييف الميزانيات والرصد وإعداد التقارير 	

تعلم أساليب التنبؤ المالي المتقدم في إعداد موازنة واقعية 	

تحديد مشاكل ومحددات عملية إعداد الموازنة وكيفيه التعامل معها 	

فهم وتطبيق عملي إلعداد الموازنات الشاملة 	

اكتشاف وتحليل مستويات االنحرافات و التقرير عنها 	

فهم أسس القياس و التقييم الموضوعي ألداء المدراء واألقسام 	

فهم أسس تحليل الموازنات الرأسمالية والمفاضلة بين المشاريع 	

المنهجية:

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية على أساس متنوع يشمل المحاضرات و دراسات الحالة وأمثلة عمل تفاعلية بين المشاركين والمدرب باإلضافة للتمارين وحلقات النقاش مع إستخدام 

جداول اإلكسل في التطبيقات العداد موازنة شاملة.

الفئات المستهدفة:

الماليين  المدراء   ، المشاريع  ،  مدراء  والفروع  والوحدات  األقسام  الحسابات،  مدراء  ومدراء  ورؤساء  الماليون  والمدراء  والمالية  اإلدارية  المحاسبة  أقسام  ومدراء  موظفي 

والتنفيذيين، موظفي أقسام الموازنات ، المهتمين بالتخطيط والرقابة المالية،  كما تستهدف كافة العاملين في مجال إعداد وتقييم ومراجعة الموازنة العامة من المدراء المسؤولين 

عن الموازنة بكافة مراحلها ومن مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والقطاعات المصرفية.
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المحتويات األساسية:

اعداد وإدارة الميزانيات والخطط المالية
مستوى متقدم

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

التخطيطاالسرتاتيجي:
تعريف التخطيط االستراتيجي 	
مراحل التخطيط االستراتيجي 	
الرسالة و المهمة والغايات 	
التحليل البيئي الخارجي 	
التحليل البيئي الداخلي 	

مفاهيمالموازنةالتقديرية:
العالقة بين التخطيط والموازنة التقديرية وتقييم األداء 	
أهداف الموازنات التقديرية 	
اإلطار الزمني للموازنات التقديرية 	
طرق إعداد الموازنات التقديرية – مزاياها وسلبياتها 	
من يجب أن يشترك بإعداد الموازنة التقديرية 	
مراحل إعداد الموازنة التقديرية 	
أفضل الممارسات في عمليه إعداد الموازنة التقديرية 	
الموازنة الفضفاضة وتوحيد األهداف 	
مراكز المسئولية والتكاليف القابلة للسيطرة 	
استخدام التكاليف المعيارية في إعداد الموازنة التقديرية  	

مهنجياتالموازنةالتقديرية:
دورة الموازنة 	
الدليل اإلرشادي والجدول الزمني للموازنة التقديرية 	
الموازنة الشاملة 	
أساليب إعداد الموازنة: موازنة على أساس البيانات التاريخية/الصفرية/  	

المستمرة
نقاش - كيف ترتبط الموازنة بالتخطيط ؟ تمارين وأسئلة للحل 	

إعدادالموازنةالاشملة-التشغيليةوالمالية:
مكونات الموازنة التشغيلية: 	

موازنة المبيعات 	
موازنة اإلنتاج 	
موازنة المواد األولية المباشرة المستغلة 	
موازنة المواد األولية المباشرة المشتراه 	
موازنة األجور المباشرة 	
موازنة التكاليف الصناعية الغير مباشرة 	
موازنة مخزونات آخر المدة )بضاعة تامة و مواد أولية مباشرة( 	
موازنة تكلفه البضاعة المباعة 	
الموازنة غير الصناعية 	
مكونات الموازنة المالية: 	

موازنة النفقات الرأسمالية 	
الموازنة النقدية 	
موازنة المركز المالي 	
موازنة قائمة التدفقات النقدية 	
الموازنة المرنة 	
تمرين إلعداد الموازنة الشاملة وتقارير الموازنة التقديرية 	

أاسليبالتنبؤالمايل:

الفرضيات المنطقية 	
التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية 	
تحليل عالفة النتيجة والسبب 	
تحليل منحنى التعلم 	
االحتماالت 	
المخاطر وعدم التأكد والقيمة المتوقعة 	

طرقوعمليةودورةالموازنة:

دورة وضع الموازنة 	
خصائص الموازانة الناجحة 	
جعل الموازنة كنشاط ذي قيمة مضافة 	
أكثر عشر مشاكل شائعة في الموازنة 	
اختيار طريقة وضع الموازنة المناسبة: 	

الموازنة اإلضافية 	
الموازنة الصفرية 	
الموازنة المرنة 	
موازنة كايزن للتطوير المستمر 	
الموازنة على أساس النشاط 	
الموازنات والتنبؤات الدوارة )المستمرة( 	
الموازنة الشاملة ومكوناتها 	
الموازنات التشغيلية والرأسمالية 	
أفضل الممارسات في الموازنة 	
إنشاء نموذج موازنة سهل االستخدام 	

دورالموازناتالتقديريةيفقياساألداءالمايل:

أهداف الموازنات التقديرية 	
التخطيط والتنسيق المالي 	
مراحل عملية التخطيط المالي 	
الفروق األساسية بين الموازنة والميزانية 	
طبيعة النشاط الذي تغطيه الموازنة 	
الموازنات التقديرية كأداة رقابية 	
نقاش وحاالت عملية وتدريبات 	

الموازناتالرأسمالية:

مسؤولية إعداد الموازنات 	
أنواع الموازنات المالية التقديرية 	
مراحل وطرق تحضير الموازنات التقديرية الشاملة 	
موازنة المبيعات 	
موازنة اإلنتاج 	
موازنة المواد المباشرة 	
موازنة العمل المباشر 	
موازنة تكاليف التصنيع غير المباشرة 	
حاالت عملية وتدريبات 	



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

)اعداد وإدارة الميزانيات والخطط المالية - مستوى متقدم(

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.


