
05 - 09 يوليو 2020 - دبي

22 - 26 نوفمبر 2020 - دبي

اعداد الموازنات والتنبؤ 
وعملية التخطيط

المدخل المتكامل للتخطيط المالي



GLOMACS Training & Consultancy

فكرة البرنامج

تستخدم العديد من المؤسسات الموازنات والتنبؤ كوسيلة لتوفير وتحديث 
عالمية  منظمات  لكن  التكاليف.  في  والتحكم  التكتيكية  التشغيل  خطط 
خصيصا  مصمم  إطــار  فــي  االدوات،  مــن  وغيرها  االدوات،  هــذه  تستخدم 
لتطوير وتنفيذ استراتيجية األعمال وإدارة األداء التنظيمي. وتعد هذه الدورة 
إتقان مهاراتهم في  الذين يحتاجون إلى  المهنيين  التدريبية ضرورية لكافة 
المهنيون  يستخدم  كيف  بتعلم  وذلــك  المالى  التنبوء  و  الــمــوازنــات  وضــع 
واقعية. عمل  خطط  وضع  يمكن  حتى  االكسل  ببرنامج  المتاحة  االدوات 

ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي

الخطوات األساسية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات عمل فعالة.	 
كيفية ترجمة استراتيجية في تحقيق أهداف الموازنات إلدارة التنفيذ.	 
تقنيات التنبؤ األكثر فائدة للتخطيط والموازنات.	 
أفضل الممارسات في مجال إعداد وتنفيذ الموازنات.	 
كيفية استخدام انحرافات لرصد والتعرف على الخلل فى تنفيذ 	 

استراتيجية المؤسسة.
كيف استخدام ادوات Excel MS في التنبؤ وإعداد الموازنات.	 

أهداف البرنامج

دور استراتجية الشركة فى بناء الموازنة التقديرية و التخطيط المالى.	 

أستخدام االسايب الكمية فى التنبؤ المالى و بناء الموازنة.	 

تصميم نموذج للموازنة الجارية بإستخدام MS Excel يبداء بمرحلة 	 
التنبؤ المالى مرورًا باعداد القوائم المالية التقدرية وانتهاءًا بتحليل 

انحرافات الموازنة.

تطبيق محاسبة المسؤولية و تقييم االداء.	 

تصميم نموذج للموازنة االستثمارية بإستخدام MS Excel يبداء بمرحلة 	 
أعداد مخطط التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ثم تقدير معايير 

تقييم المشروع االستثمارى.

طريقة التدريب

تفاعلية  طريقة  خــال  مــن  شاملة  تــدريــبــات  التدريبية  الـــدورة  هــذه  تقدم 
المالية  المعرفة  من  متنوعة  مستويات  لديهم  الذين  األفــراد  لتناسب  جدا 
العمل،  ورش  مبادئ  مع  بالتزامن  التدريبية  الـــدورة  إجـــراء  سيتم  والخبرة. 
والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من األمثلة والنماذج العملية، وتجارب 

وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط 
التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة واستشارة 
معلمك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية في مجال أعداد النماذج المالية. 
تناولها  إلى أقل حد ممكن ويتم  الرياضية  المفاهيم  ويتم تقليل صعوبات 
ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة 

وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم 
التي سيعودون بها  المهارات  المعرفة المدعمة ومجموعة من  من خال 

إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها

ترجمة الخطة االستراتجية للشركة عن طريقة بناء الموازنات الجارية 	 
و االستثمارية والتى تخدم االهداف قصيرة و طويلة االجل المستهدفة.	 
و استخدام االساليب الكمية فى التنبوء المالى	 
تصميم نموذج مالى باستخدام برنامج االكسل العداد الموازنة الجارية 	 

للشركة.
تطبيق محاسبة المسؤولية و تقييم االداء.	 
تصميم نموذج مالى لتقييم المشروعات االستثمارية بإستخدام برنامج 	 

االكسل.

أثر التدريب على المتدرب

يستهدف البرنامج التدريبي أحداث تطوير فى ادراك المشاركين لـ

دور استراتجية الشركة فى بناء الموازنة التقديرية و التخطيط المالى.	 
أستخدام االسايب الكمية فى التنبؤ المالى و بناء الموازنة.	 
تصميم نموذج للموازنة الجارية بإستخدام MS Excel يبداء بمرحلة التنبؤ 	 

انحرافات  التقدرية وانتهاءًا بتحليل  المالية  القوائم  المالى مرورًا باعداد 
الموازنة.

تطبيق محاسبة المسؤولية و تقييم االداء.	 
تصميم نموذج للموازنة االستثمارية بإستخدام MS Excel يبداء بمرحلة 	 

أعداد مخطط التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ثم تقدير معايير 
تقييم المشروع االستثمارى.

لمن هذا البرنامج

الشركات  الموظفين من  التدريبية مجموعة كبيرة من  الــدورة  تناسب هذه 
والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال 
التمويل، و االستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم 

بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي 	 
الخزانة.

مدراء االستثمار في المؤسسات.	 
مدراء التخطيط في المؤسسات.	 
المدققون الداخليون.	 
المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية.	 
المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية.	 

اعداد الموازنات والتنبؤ وعملية التخطيط
المدخل المتكامل للتخطيط المالي



اعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط

اليوم األول

التخطيط االستراتيجى   

صياغة استراتجية الشركة	 

التحليل االستراتيجي: تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للشركة 	 

SWOT Analysis

 	Porter's five forces :التحليل االستراتيجي

 	PESTLE :التحليل االستراتيجي

 	 Startegy ترجمة استراتجية الشركة فى شكل خريطة استرتجية

)BSC( و بطاقة اداء متوازن Map

االهدف االستراتجية و دورها فى صياغية االهداف طويلة االجل 	 

للشركة

اليوم الثاني:

األساليب الكمية للتنبؤ المالى بتقديرات الموازنة

الدراسات التى يستند إليها تقدير االيرادات	 

تحليل النتائج الفعلية االيرادات	 

دراسة الظروف اإلقتصادية لألسواق ومناطق التوزيع	 

تحديد التشكيل البيعى	 

تحديد أسعار المنتجات التى يتكون منها التشكيل البيعى	 

تقدير الساسل الزمنية	 

تقدير اإلتجاه العام	 

تقدير التغيرات الموسمية - التغيرات الدورية-التغيرات الفجائية أو 	 

العرضية

حالة عملية: التنبؤ بااليرادات الربع سنوية لشركة ذات طبيعة 	 

MS Excel موسمية باستخدام

اليوم الثالث:

أعداد القوائم المالية التقديرية

تقدير موازنة االنتاج	 

تقدير موازنة تكاليف االنتاج	 

تقدير االحتياجات من المشتريات و جدولة المخزون	 

تقدير المصروفات البيعية و االدارية	 

اعداد قائمة الدخل التقديرية	 

أعداد الموازنة النقدية	 

أعداد قائمة المركز المالى التقديرية	 

حالة عملية: تصميم نموذج للموازنة التتخطيطية لشركة افتراضية 	 

MS Excel بإستخدام

اليوم الرابع:

محاسبة المسؤولية و بناء معايير تقييم االداء

التحليل الرباعى النحرفات الموازنة	 

تحليل انحرافات الدخل	 

التحقيق فى االنحرافات	 

تحديد مراكز المسؤولية	 

تقييم اداء مراكز المسؤولية	 

اليوم الخامس:

التخطيط المالى و االستثمار طويل االجل

القيمة الزمنية للنقود	 

اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع	 

 	Cash Flow Layout مخطط التدفقات النقدية للمشروع

 	Discount Rate تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع

 	Cost of Capital احتساب تكلفة التمويل

 	Net Present Value احتساب صافى القيمة الحالية للمشروع

احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return و معدل 	 

Modified Internal Rate of Return العائد الداخلى المعدل

 	Discounted Payback Period احتساب فترة االسترداد المخصومة

حالة عملية: تصميم نموذج لتقييم االستثمارات طويلة االجل 	 

MS Excel بإستخدام

محاور البرنامج التدريبي 
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TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel 

reservations should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel 
will apply.

• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing 
Professional Education Units/Hours.

• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to 
exercise this clause and implement such amendments.

• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its 
courses and assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم c                   الرجاء ارسال الفاتورة لي  c            الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  c

الشهادات
 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

اربع طرق للتسجيل
À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.ae

اسـتمارة الـحجز 
إسـم المشـــــارك : ......................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:......................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.

USD 4,950 -05 - 09 يوليو 2020م - دبي - الرسوم c

USD 4,950 -22 - 26 نوفمبر 2020م - دبي - الرسوم c

اعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط
المدخل المتكامل للتخطيط المالي


