إعداد :

اسم الربنامج
أساليب التخطيط واملوازنة باستخدام الحاسب

املستهدفون من الربنامج
أعضاء مجلس اإلدارة  -واملدراء العامني والتنفيذيني  -واإلدارة العلياا واملادراء
املاليني.

الهدف العام من الربنامج
تعد هذه الدورة التدريبية رضورية لكافة املهنيني الذين يحتااوون إ إتااان
مهاراتهم يف وضع املوازنات التخطيطياة والتنباوء املااي وذلا باتع ملم ييا
يستخدم املهنيون الدوات املتاحة بربنامج  SMACCحتى يمكن وضع خطاط
عمل وموازنات تخطيطية فعالة.

املنهجية
تو ّ
ظ هذه الدورة التدريبياة عاددا م مان أسااليب التادريب التفاعلياة م ال
العروض التاديمية ،والتمارين ودراسات الحاالت واملناقشات املختلفة.

الهداف التفصيلية للربنامج
 تعري املشاريني باملفاهيم الساسية يف التخطيط االسرتاتيجي وييفياة
صياغة الرؤية والرسالة للمنظمة.
 تزويد املشاريني بأهم مراحل التخطايط االسارتاتيجي والتعارف عا
الدوات الفعالة للتخطيط.
 إيساب املشاريني مهارات التنبؤ يف عملياة التخطايط الفعاال لجمياع
عمليات املنظمة.
 تعري املشاريني بمفهوم املوازنة التخطيطية وأهم وظائفها الساسية.
 تزويد املشاريني بأهم مزايا ومعوقات املوازنات التخطيطية.
 إلااء الضوء ع أهم مراحل إعداد املوازنات التخطيطية.
 توضيح أهم مكونات املوازنة التخطيطية وييفية إعدادها.
 إيساب املشاريني مهارات تطبيق عنارص املوازنة التخطيطية باستخدام
برنامج .SMACC

ياسم هذا الربنامج إ عدة وحدات رئيسية هي :
الوحدة الو  :عملية التخطيط والتنبؤ
 مفاهيم أساسية يف التخطيط االسرتاتيجي
 يي تصيغ الرؤية والرسالة لعمل ؟
 صياغة الهداف العامة للمؤسسة
 مراحل التخطيط االسرتاتيجي
 أدوات التخطيط االسرتاتيجي
 البدائل اإلسرتاتيجية ع مستوى املنظمة
 التنبؤ يف مجال التخطيط

الوحدة ال انية :إعداد املوازنات التخطيطية
 مفهوم املوازنات التخطيطية وأنواعها
 وظائ املوازنات التخطيطية
 مزايا ومعوقات املوازنة التخطيطية
 مراحل إعداد املوازنة التخطيطية
 مكونات املوازنة التخطيطية

الوحدة ال ال ة :تطبيق عنارص املوازنة التخطيطية باستخدام برنامج
SMACC

 إعداد الفرتة املالية والتحدي ات
 إعداد دفرت الحساب
 إعداد الصول لعمل املوازنة
 إعداد تجهيز املخزون
 إعداد تجهيز املشرتيات
 إعداد تجهيز املبيعات
 التحليل الشهري للمبيعات
 إعداد مجموعة الربح والخسارة
 إعداد مجموعة امليزانية
 بيان تحليل الحسابات
 إعداد التاارير

عدد الساعات  15 :ساعة تدريبية
عدد اليام  3 :أيام

نظام العمل يف الدورة التدريبية :
 رشح
 مناقشات
 اختبارات
املجموعات :ياسم املشاريني إ ( ................مجموعة).
التسجيل :سجل مالحظات بالدورة يف نهاية الصفحة.

التغذية املروعية :
ياوم املدرب برشح النااط الحايمة يف نهاية املحارضة "اليوم التدريبي"
فشارك بجدية للتأيد من ايتساب للمعارف واملهارات املرتبطة.

