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تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

الموازنة المالية المتقدمة :
بناء الموازنات التقديرية

المالية والتشغيلية
أبرز مكونات ونماذج ومراحل
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الموازنة المالية المتقدمة : 
ناء الموازنات التقديرية المالية والتشغيلية

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

مقدمة:

تشهد االعمال اليوم مستويات غير مسبوقة من التعقيد وحالة عدم اليقين خاصة بعدما القت االزمات المالية المتعاقبة بأثرها على االقتصاديات العالمية، غير ان هذه التحديات كانت 

بمثابة المحرك الرئيسي لتطوير الكثير من علوم االقتصاد الجزئي ال سيما علوم التخطيط، وفي المجال المالي بدأ التفكير بمناهج التخطيط المبني على المخاطر واسس البناء والرقابة 

على الموازنات التقديرية والعالقات التشابكية للتخطيط المالي مع تطبيقات بطاقات االداء المتوازن.

يعد هذا البرنامج االكثر شمولية من حيث الجوانب والجدارات التي سيتم استعراضها وتمكين المشاركين فيها، فهو يركز بداية على ادوات تحليل االداء الحالي وتحديد مراكز الخطر 

)الضعف( في المؤسسة وبناء رؤية للمؤسسة مبنة على المخاطر. كذلك يسلط البرنامج الضوء على ترابطات عمليات التخطيط المالي وارتباطاتها ببطاقات االداء المتوازن.

في هذه الدورة ، سيتم تمكين المشاركين من التعرف على مفهوم الموازنات التقديرية المالية والتشغيلية والعالقات المشتركة بين هذه الموازنات كما وسيتم تعريف المشاركين على 

فضلى الممارسات العالمية في مجال التنبؤ )بااليرادات( والتي تعد حجر االساس في الموازنات المالية. كما سيساعدهم في بناء الخطط االستراتيجية المالية وبما يتفق مع التغيرات 

االقتصادية وكذلك تحليل االنحرافات والتعرف على اسبابها.

اهداف الدورة:

سوف يكون الماشرك يف هناية الدورة قادر عىل:

فهم مكونات و نماذج ومراحل إعداد الخطط والموازنات المالية�	

معرفة دور التحليل المالي على نتائج الموازنات المالية التقديرية والقدرة على التنبؤ بها�	

وضع معايير أداء يمكن قياسها على مستوى القطاع أو المؤسسة�	

التنسيب ما بين األهداف المؤسسية المالية وواقعية القدرة على تحقيقها عمليا�	

التمتع بمهارة التطبيق العملي إلعداد الموازنة التقديرية وكيفية اعدادها�	

معرفة أبرز األدوات المالية والمحاسبية المستخدمة في إعداد الموازنات التقديرية�	

تحليل األداء المؤسسي الحالي وتحديد مناهج التخطيط المالي المبني على المخاطر�	

التعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالتنبؤ بالتدفقات المالية�	

بناء الموازنات التقديرية المالية والتشغيلية�	

تطبيقات الموازنات التقديرية واسقاطاتها على بطاقات األداء المتوازن�	

تحليل االنحرافات في الموازنات وتقييم األداء�	

الفئات المستهدفة:

يهدف هذا البرنامج الى تطوير مهارات وقدرات موظفي ومدراء أقسام المحاسبة اإلدارية والمالية ودوائر التحليل المالي ومدققي الحسابات. كما يستهدف كافة العاملين في مجال 

إعداد وتقييم ومراجعة الموازنة العامة والمدراء المسؤولين عن الموازنة المالية بكافة مراحلها ومن مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والقطاعات المصرفية واإلداريين في مجال 

التخطيط اإلستراتيجي والرقابة المالية واإلدارية ، المخططون الماليون، مقيمو االداء، المحاسبون ، مدراء العامون، مدراء االستثمار والمستشارون الماليون.
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الموازنة المالية المتقدمة :
بناء الموازنات التقديرية المالية والتشغيلية

محتويات البرنامج:

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

دور الموازنات التقديرية يف قياس األداء المايل:

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 مفتوح وتدريبات�	

استقالل موازنة الهيئات االقتصادية احلكومية:

إستراتيجيات تطوير النظم المالية الحكومية�	

التحول من االساس النقدي الى اساس االستحقاق�	

الموازنة العامة للدولة وموازنات الشركات�	

مشكالت اإلعداد واالستخدام�	

تطور اسلوب اعداد الموازنات�	

التقارير المالية المستقلة للهيئات الحكومية االقتصادية المستقلة�	

نقاش مفتوح وتدريبات�	

ورشة عمل لتطبيق موازنة الرباجم واألداء هبيئة حكومية:

دور موازنة البرامج واألداء في تحقيق التنمية المستدامة�	

مقومات موازنة البرامج األداء او الموازنة الموجهة بالنتائج�	

الموازنة والتخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية�	

دور وزارة التخطيط في تطبيق موازنة البرامج واألداء�	

دور وزارة المالية )الخزانة العامة( في تطبيق موازنة البرامج واألداء�	

دور الوزارة المختصة في تطبيق موازنة البرامج واألداء�	

دور الهيئة الحكومية االقتصادية في تطبيق موازنة البرامج واألداء�	

نقاش مفتوح وتدريبات�	

اعداد الموازنات التقديرية الاشملة:

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�	

نقاش مفتوح وتدريبات�	

موازنة المصاريف اإلدارية والبيعية:

موازنة النقدية�	

قائمة الدخل التقديرية�	

الميزانية العمومية التقديرية�	

نقاش مفتوح وتدريبات�	

تقييم نتاجئ الموازنات التقديرية باستخدام نسب التحليل 

المايل:

أهمية استخدام المؤشرات�	

انواع مؤشرات قياس االداء�	

اساليب اعداد مؤشرات االداء�	

الربط بين مؤشرات االداء واهداف البرامج واالنشطة.�	

المعايير الحديثة للتنبؤ فى مجال التخطيط�	

نقاش مفتوح 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

Mount Pleasant 109
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

)الموازنة المالية المتقدمة : بناء الموازنات التقديرية المالية والتشغيلية(
أبرز مكونات ونماذج ومراحل وممارسات إعداد الموازنات المالية للمنظمات

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.


