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 إعداد الميزانيات المتقدمة وإدارة التكاليف 

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

مقدمة:

 توفر دورة،  إعداد الميزانيات المتقدمة وإدارة التكاليف ، للمشاركين الوعي بالتكلفة ومهارات الميزانية الرئيسية، والتي تعتبر ضرورية إلدارة الموارد والتحكم فيها في أوقات 

المنافسة العالمية المتزايدة حيث ترتبط الميزانيات ارتباطا وثيقا بكل من تحقيق األهداف االستراتيجية وكذلك مع تقييم الخطط والمبادرات المستقبلية. 

 تعد الميزانية وتحليل التكاليف من العناصر الحاسمة إلدارة المنظمات المعاصرة. في الوقت الحاضر، إذا أرادت المؤسسات والشركات أن تظل قادرة على المنافسة، وكذلك تتبع 

التكلفة والتحكم فيها وخفضها ،هي أنشطة أساسية يجب أن تؤديها وترصدها المنظمات أثناء تنفيذها لعملياتها وأنشطتها وعملياتها الرئيسية. ولمعالجة هذه القضايا، فإن هذه الدورة 

التدريبية مناسبة للمهنيين الذين يواجهون التحدي الصعب المتمثل في تحسين األداء مع خفض تكاليف تلك العمليات التي تخضع للمساءلة. 

اهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةستكونقادراعىل:

 إتقان التقنيات وأفضل الممارسات الحديثة في إعداد الميزانية / إدارة التكاليف  	

و صف كيف تتصرف التكاليف وتأثيرها على ميزانيتك وأدائك  	

 فهم أهمية عملية تحديد التكاليف والميزنة المحددة جيدا  	

  شرح تأثير محركات الربح المختلفة والتأثير الذي يمكن أن يكون لديك على النتيجة النهائية  	

 تحديد أنواع مختلفة من التنبؤ لالستفادة من أفضل نهج لميزانيتك  	

 استخدم عملية منظمة إلعداد ميزانية ، والتي يمكن استخدامها لمراقبة التكاليف الفعلية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تلبية الميزانية  	

 وصف تأثير الدفعات المسبقة والمستحقات وكيفية تأثيرها على الميزانيات والتدفق النقدي  	

 إدارة األداء المالي ، من خالل فهم الفروق ومعرفة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها  	

 شرح الحاجة إلى وضع ميزانية للمخاطر وكيفية الدفاع عن طوارئ الميزانية لتقليل التأثير على األعمال  	

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 

لفهم التكاليف والميزانيات   والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

 هذه الدورة مناسبة للمديرين غير الماليين وأي شخص جديد في إدارة التكاليف والميزانيات. وهو ينظر إلى المعرفة األساسية الالزمة من أجل تجميع وإدارة الميزانيات، وبالتالي 

فهو مفيد أيضا لتحديث األفكار، وإضفاء الطابع الرسمي على الفجوات المعرفية وسدها. 
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المحتويات األساسية:

 إعداد الميزانيات المتقدمة وإدارة التكاليف 

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

أهميةإعدادالمزيانيةوإدارةالتكاليفيفتنفيذاالسرتاتيجية:

 العالقة بين االستراتيجية والتخطيط والميزانية وإدارة التكاليف  	
 لماذا تعتبر الميزانية والتكاليف مهمة جدا إلدارة المنظمة ؟  	
 المحاسبة المالية مقابل المحاسبة اإلدارية )حيث تحصل على معلومات التخاذ  	

القرار( 
 فهم العمليات الخاصة بك: دمج الجوانب المالية وغير المالية  	
 تحديد ومناقشة القضايا الرئيسية من حيث الميزانية / التكلفة لمؤسستك  	

التكاليفوالمزيانيات:

العناصر الرئيسية للموازنة: األهداف، المبادرات، والموارد 	
التعرف على سياق الموازنة 	
إعداد الموازنة، والرقابة اإلدارية عليها 	
مميزات وعيوب إعداد الموازنة 	
حاالت عملية 	

إدارةالتكاليفألغراضالمزيانية:

 مفاهيم ومصطلحات التكلفة  	
 تكاليف مختلفة ألغراض مختلفة  	
 التكاليف الثابتة مقابل التكاليف المتغيرة: نموذج تحليل التكلفة والحجم والربح  	
 تكاليف التصنيع مقابل التكاليف غير التصنيعية  	
 الفترة مقابل تكاليف المنتج: تقييم المخزون ومراقبته  	

التقنياتالمتقدمةيفالتحكميفالتكاليف:

 التكلفة المنخفضة والتكلفة الزائدة: العواقب على الربحية  	
 كيفية تحسين نظام التكاليف؟  	
 التكاليف غير المباشرة مقابل التكاليف المباشرة: أنظمة تخصيص التكاليف  	

التقليدية مقابل التكاليف القائمة على النشاط 
 محركات التكلفة: ربط الموارد واألنشطة واإلدارة  	
	   )ABM( واإلدارة )ABB( تقديم الميزانية القائمة على النشاط 

إعدادالموازناتومراقبةالتكاليف:

المدخالت األساسية في عملية إعداد الموازنة  	
التعرف على الموازنة الصفرية  	
تقدير تكاليف الموازنة: المصطلحات والمفاهيم الرئيسية  	
التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة  	
الدور الهام لهامش المساهم  	
حاالت عملية، ونماذج  	

تقديرالتكاليف:الطرقالتقليديةلتقديرالتكاليفوتقديرالتكاليف

عىلأاسساألنشطة:

تحقيق التكامل بين الطرق التقليدية لتقدير التكاليف وتقدير التكاليف على أساس  	

األنشطة.

التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة. 	

تخصيص وتوزيع التكاليف: نظم التكاليف التقليدية والتكاليف على أساس األنشط  	

الطرق والنظم التقليدية إلعداد الموازنات وإعداد الموازنات على أساس األنشطة  	

أهمية تحليل التكاليف  	

حاالت عملية، ونماذج 	

الموازنةالرأسمالية:

تكاليف الفترة مقابل التكاليف الرسملة. 	

الموازنة الرأسمالية. 	

فترة االسترداد. 	

صافي القيمة الحالية. 	

معدل العائد الداخلي. 	

االطالع على الوضع القائم داخل المنظمة. 	

حاالت عملية  ، ونماذج 	

الربطبنيمؤرشاتاألداءالماليةوغريالمالية:

ما هي الحدود الخاصة بإعداد التقارير المالية والموازنات؟ 	

ما هي دوافع نموذج العمل؟ 	

ما هي عمليات المفاضلة الحالية؟ 	

ما بعد إعداد الموازنات: تحقيق التكامل بين القضايا المالية وغير المالية. 	

بطاقة األداء المتوازن ومؤشرات األداء الرئيسية. 	

دراسات الحالة، المشكالت، ونماذج. 	



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

) إعداد الميزانيات المتقدمة وإدارة التكاليف (

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.


