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التخطيط المالي
واعداد الموازنات التقديرية 



التقديرية الموازنات  واعداد  المالي  التخطيط 

في عالم تسوده حالة من عدم االستقرار والتقلبات المستمرة في الظروف االقتصادية والمالية، باتت عملية التنبؤ واستقراء االحداث المستقبلية في 
غاية الصعوبة وفي غاية األهمية في نفس الوقت.

فكل منظمات االعمال تحتاج الى التخطيط والتنبؤ المالي لتتمكن من رسم سياساتها المالية والتشغيلية ووضع المستهدفات القابلة للتحقيق لضمان 
استمرار المنشأة وتطورها.

ومن هنا فان التخطيط والتنبؤ المالي الذي يستند على معلومات تاريخية موثوقة المصادر وطرق وأساليب تقدير كفؤة هو ما تتطلع منظمات 
االعمال لتحقيقه.

في هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركون من فهم التخطيط المالي وأهميته وادواته ومراحله المختلفة وصوال الى اكتساب مهارات اعداد 
موازنات تقديرية تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية باستخدام الطرق واألساليب المتعارف عليها دوليا.   

: لـخـلـفـيـة ا

أهـداف البرنامج :

• تعريف المشاركين بمفهوم النظام المالي للمنشآت وعناصره.

• اكساب المشاركين مهارات فهم البيانات المالية للبنك ومكوناتها.

واعداد  المالي  والتنبؤ  التخطيط  مهارات  المشاركين  اكساب   •

الموازنات التقديرية في البنوك.

• اكساب المشاركين مهارات استخدام الموازنات التقديرية كأدوات 

للرقابة وقياس وتحليل االنحرافات.

 منهجية التدريب
• التدريب باللغة العربية مع استخدام المصطلحات االنجليزية.

• تدريب عن بعد باستخدام الفيديو.
.  Power Point شرح نظري باستخدام الشرائح •

باستخدام  المشاركين  مع  ومناقشتها  عملية  وحاالت  أمثلة  تقديم   •
 Brain Storming أسلوب العصف الذهني

• يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة.
للمالية  العالمية  االكاديمية  من   CSA معتمد  استراتيجي  مدقق  شهادة   •

.GAFM واالدارة
• شهادة مدرب محترف CPT وتدريب مدربين معتمد TOT من جمعية 

تأكيد الجودة البريطانية.
• الرخصة الدولية في ريادة االعمال IBDL جامعة ميزوري الواليات 

المتحدة االمريكية.
• مدير التدقيق الداخلي والخدمات االستشارية في احدى شركات التدقيق 

الكبرى في المملكة السعودية.
• مستشار مالي في عدد من المشاريع في الوطن العربي.

• مستشار تدقيق ومقيم قوائم مالية – معايير المحاسبة الدولية.
• 23 سنة خبرة في البنك المركزي االردني.

• مدرب في المحاسبة والمالية والتدقيق.
• عضو في:

.IIA المعهد االمريكي للمدققين الداخليين  •  
.GAFM االكاديمية العالمية للمالية واالدارة •  

• جمعية الخبراء المصرفيين االردنيين.  
• اتحاد المدربين العرب.  

• مندى طالل ابو غزالة للمعرفة.  
• نشر ثالثة كتب بدعم من اتحاد المصارف العربية:«:

التقديرية- الموازنات  واعداد  المالي  التحليل  في  الحديثة  االتجاهات   •
تطبيقات عملية في البنوك، 2010

دراسات  اعداد  وحتى  المحاسبة  اساسيات  الماليين-من  لغير  المالية    •
الجدوى االقتصادية،2013

• الحاكمية المؤسسية واستراتيجيات التدقيق الداخلي، 2014.

المحاضر
د . خليل القصاص

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون
• موظفو اإلدارات المالية وادارات التخطيط.
• موظفو إدارات التدقيق والمراجعة الداخلية.

• المحللون الماليون.



التقديرية الموازنات  واعداد  المالي  التخطيط 

: لـخـلـفـيـة ا محاور البرنامج
والجدول الزمني

Budgeting  اليوم الثالث: اعداد الموازنات التقديرية

طرق وأساليب اعداد الموازنات التقديرية:• 
- طريقة نسب الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات.

- الطريقة االحصائية.
- طريقة السالسل الزمنية.
- طريقة التنبؤ بالمبيعات.

الرقابة من خالل الموازنات التقديرية وتحليل االنحرافات.•   
  أمثلة وتطبيقات عملية.• 

400$ رسم االشتراك:

وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD at Arab Bank- 
Jordan

Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510

Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send 
an email to :training@uabonline.org

اليوم االول: مقدمة في النظام المالي للمنشأة وعناصره ومكوناته:

القوائم المالية الرئيسية كمخرجات للنظام المحاسبي، تصنيفها   •
ومكوناتها : 

  .Income Statement قائمة الدخل -
 .Statement  Financial Position قائمة المركز المالي -

   Owners Equity قائمة التغيرات في حقوق الملكية - 
.Statement  

.Cash Flow Statement قائمة التدفق النقدي -
تصنيفات التكاليف في البنوك وانواعها.  •
Cost Control الرقابة على التكاليف  •

اليوم الثاني: المحاسبة االبداعية التخطيط والتنبؤ المالي :

- مفهوم التخطيط المالي وأهدافه وأهميته لمنظمات األعمال.
- العوامل المؤثرة على التخطيط.

- أنواع التخطيط المالي .
- عناصر نجاح الخطة المالية .
- مفهوم التنبؤ المالي وأهميته .

- أسس التنبؤ المالي والعوامل المؤثرة في اختيار اسلوب التنبؤ المالي.
:Budgeting  اعداد الموازنات التقديرية  •

- مفهوم الموازنة التقديرية وعناصرها ومكوناتها.
- أهمية وطبيعة الموازنة التقديرية.
- مراحل اعداد الموازنة التقديرية.

- انواع الموازنات التقديرية:
.Operating Budget الموازنة التشغيلية -

.Master Budget الموازنة الشاملة -
.Capital Budget الموازنة الرأسمالية -

. Cash Budgetالموازنة النقدية -

عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من 
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.

www.uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias


