دورة تدريبية متخصصة بعنوان

"التخطيط والتحليل المالي واألساليب الحديثة إلعداد الموازنات"
إستم ار اًر لسياسة التدريب المهني الذي تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن) في بناء قدرات وتأهيل الكوادر

العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة تدريبية متخصصة بعنوان " التخطيط والتحليل المالي واألساليب الحديثة إلعداد

الموازنات " ,وبمعدل ( )61ساعة تدريبية اعتبا اًر من تاريخ ( 2161/2/61ولغاية  )2161/2/61من الساعة الرابعة والنصف حتى
الساعة الثامنة والنصف مساء من (األحد – األربعاء) وذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزالة ،الشميساني ،شارع عبدالرحيم الواكد،

مبنى رقم ( )51عمان – األردن ،حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها
الدورة.
األهداف العامة

 تمكين المشاركين من التعرف على األسس العملية الحديثة في التخطيط االستراتيجي.
 تعريف المشاركين بكيفية تحليل البيئة الداخلية وتحديد نقاط القوة والضعف.
 استخدام مؤشرات تقييم األداء في التخطيط المالي.
 أسس بناء الموازنات التقديرية كأداة تخطيطية فعالة.
 استخدامات التدفقات النقدية في تقييم الق اررات اإلستراتيجية.

 استخدام تحليل التفاضل في اتخاذ وتقييم الق اررات اإلستراتيجية.
الفئات المستهدفة

اإلدارات العليا والمدراء التنفيذيين ومسئولي التخطيط المالي و مدراء الوحدات والفروع  ،باإلضافة إلى المدراء الماليين والمحاسبين

والمعنيين بالتخطيط االستراتيجي والمالي .
اإلطار العام

 مقدمة في التخطيط االستراتيجي
 ما هو التخطيط االستراتيجي
 فوائد التخطيط االستراتيجي

 مقومات وأسس التخطيط االستراتيجي
 نموذج التخطيط االستراتيجي
 عناصر العملية اإلدارية اإلستراتيجية
 التخطيط اإلستراتيجي وقيادة التغيير
 من يجب أن يشترك في التخطيط
 تحليل SWOT
 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 تحليل Analysis 7S

 مراحل عملية التخطيط اإلستراتيجي
 األهداف اإلستراتيجية
 تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية
 إستخدام مؤشرات التحليل المالي كأداة لتحديد نقاط القوة والضعف لتفعيل عملية التخطيط
 تحليل السيولة  ،تحليل الربحية  ،تحليل النشاط

 استخدام الموازنات التقديرية كأداة لعملية التخطيط
 أهمية الموازنات في التخطيط والرقابة.
 المشاركة في إعداد الموازنات.

 الموازنة الشاملة والموازنة التشغيلية.
 إعداد الموازنات في المنشآت التجارية.
 موازنة المبيعات.
 موازنة تكلفة المبيعات.
 الموازنة النقدية.

 إعداد الموازنات في المنشآت الصناعية.


موازنة المبيعات.



موازنة اإلنتاج.



موازنة المشتريات واألجور والمصروفات الصناعية.



موازنة المصروفات اإلدارية والعمومية.



موازنة المصروفات البيعية والتسويقية.



موازنة األصول الرأسمالية.



الموازنة النقدية والتمويل.



إعداد قوائم المركز المالي والدخل التقديرية.

 التقارير اإلدارية باستخدام الموازنات.
 تحليل االنحرافات للمواد واألجور والمصروفات.
 استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية
 االوامر الخاصة

 إضافة أو شطب أقسام أو منتجات
 تقييم ق اررات المفاضلة بين الصنع والشراء
 المفاضلة بين اإلبقاء على األصل أم استبداله
 تخصيص الموارد

 أسباب االحتفاظ بالسيولة

رسوم االشتراك :

دينار.
هي ()211
اً

خصم ( )%61ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.
خصم ( )%61للمؤسسات التي تقوم بتنسيب أكثر من مشارك.

ترسل نماذج اإلشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن)" على
أو تحويل الرسوم على حساب الجمعية لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ( )161/1162161215152111بالدينار األردني

واشعارنا بذلك ،علماً بان األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة ،راجين أن يصلنا
ردكم بالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة في أقرب وقت ممكن.

لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:
هاتف)0055055( :

فرعي0050/0000 :
فاكس)0055050( :
بريد إلكتروني:

business.development@ascasociety.org

رشا أبوعفار

مسؤول التدريب

