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المقدمة :
وإدارة  ومراقبة  إعداد  في  المتطورة  المهارات  التدريبية"  الدورة  تستهدف 
في  وتطبيقها  إعدادها  وخطوات  وطرق  الموازنات  أنواع  على  الموازنات" التعرف 
المؤسسات الحكومية، وتطبيق المدخل السلوكي في إعداد الموازنات وتحليل إنحرافات 
الموازنة والتحليل اإلحصائي وكيفية التعامل معه، وكذلك التنبؤ المالي والموازنة النقدية 
وتحليل التنبؤ حول الموجودات، وإستخدام األدوات الحديثة للتخطيط المالي، تقييم الموقف 

المالي وتحليل البيانات.

األهداف التفصيلية للدورة التدريبية :
من المتوقع أن يكون المشارك - بنهاية الدورة التدريبية - قادرًا على :

w .تحديد المفاهيم والمقومات واالفتراضات األساسية لتخطيط وإعداد الموازنات
w .التعرف على مكونات موازنة المؤسسات وتطبيقها
w  أساس على  الموازنات  بإعداد  المرتبطة  واألساليب  المهارات  وإكتساب  التعرف 

البرامج وأداء الوحدات اإلدارية.
w  تمكين المشاركين من ادراك المفهوم العام للموازنات وأهمية ذلك إضافة إلى تعريفهم

بمختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والمالية والرقابية والطرق إلى إعدادها.
w  تمكين المشاركين من فنيات ومهارات إعداد الموازنات وهذا من خالل التطرق إلى

أسس تقدير عناصر الميزانية من إيرادات ومصروفات اضافة إلى القواعد العامة التى 
تحكم اإلعداد والتقدير ودعمهم أيضا بإمكانية تعلم و اكتساب مهارة تبويب الميزانية .

w  تمكين المشاركين من تعلم مهارات  اعداد الميزانيات الحكومية على ضوء التقنيات
الحديثة التي تستعملها الدول المتقدمة

w  منح المشاركين باقة من مهارات تحليل الموازنات من خالل استعمال تقنيات ونماذج
للتحليل الهدف منها تحقيق الرقابة ثم تقييم اآلداء.

w  الميزانيات وفعالية  كفاءة  وتقييم  تحليل  فنيات  من  االستفادة  إلى  المشاركين  دفع 
الحكومية وسبل تحقيق ترشيد االنفاق العام وتحقيق كفاءة وفعالية اآلداء مع تقليص 

عجز الموازنة

طبيعة الموازنات:

w التعرف على مفهوم وأهمية الموازنات
w مناقشة قواعد وإجراءات إعداد الموازنات
w التطرق إلى المبادئ العامة لكيفية إعداد واستخدام الموازنات
w التعرف على خطوات إعداد الموازنات
w قواعد تبويب عناصر الموازنات
w مختلف االتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات
w التعرف على ميزانية البرامج واآلداء
w اإلطالع على ميزانية التخطيط والبرمجة
w اإلطالع على ميزانية األساس الصفرى

تحليل ومناقشة مكونات الميزانيات الحكومية:

w التعرف على ميزانية الجهاز اإلدارى للدولة
w التعرف على ميزانية الهيئات العامة
w التعرف على ميزانية الهيئات االقتصادية
w االطالع على تقسيمات الميزانيات الحكومية
w ميزانية جارية
w ميزانية استثمارية
w نماذج عملية متنوعة على األنواع
w قراءات مختلفة للميزانيات الحكومية

حقيقة وماهية فحص الموازنات:

w المفهوم العام - الفحص وطبيعته
w قراءة المقارنة بين الفحص والتدقيق
w ماهية أغراض الفحص
w القائمون على  فحص الموازنات و الحسابات الختامية
w العمليات المتنوعة للفحص
w مقاييس فحص الموازنات والحسابات الختامية
w أدق عناصر التحليل التى يتضمنها فحص الوازنات والحسابات الختامية
w نماذج عملية متنوعة

مهام الفحص التحليلى والتحليل المالى فى تحليل الميزانيات:

w الفحص التحليلي لمختلف الميزانيات الحكومية
w طبيعة إجراءات الفحص التحليلي للميزانيات الحكومية
w أهداف ومواعيد إجراءات الفحص التحليلي
w طريق التخطيط إلجراءات الفحص التحليلي
w الفائدة من االعتماد على إجراءات الفحص التحليلي للميزانيات الحكومية
w التحليل المالي لمختلف الميزانيات الحكومية
w ماهية التحليل المالي وأهميته
w استعماالت التحليل المالي
w فنيات وتقنيات التحليل المالي لمختلف الميزانيات الحكومية
w نماذج عملية متنوعة

التعرف ميدانيا على مختلف االتجاهات الحديثة فى تحليل الموازنات )ورشة عمل(

w القيام بتحليل فعالية البرامج
w مشاركة المتدرب تحليل كفاءة البرامج
w تحليل االقتصادية
w تحليل العدالة
w نماذج عملية متنوعة

تقييم عام لكفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية:

w المفهوم العام لكفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية
w انماط الكفاءة والفعالية
w مستلزمات تقييم الكفاءة والفعالية
w المقاييس المعتمدة في  تقييم الكفاءة والفعالية
w التعرف على مؤشرات قياس الكفاءة والفعالية
w نماذج عملية متنوعة



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


