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المقدمة:
تمثل إعداد الموازنات الموجهة باألهداف برنامجًا شاماًل يركز على المهارات األساسية 
لبناء الموازنة في ضوء الخطة االستراتيجية للشركة بهدف ترجمة االهداف القصيرة 
والطويلة االجل في شكل كمي يسهل من عملية قياس األداء. وتعد هذه الدورة التدريبية 
وضع  في  مهاراتهم  إتقان  إلى  يحتاجون  الذين  الميزانيات  في  للعاملين  ضرورية 

الموازنات والتنبؤ المالي.

األهداف:
التعرف على األنواع المختلفة من الميزانيات. �
التمكن من إعداد الموازنات التقديرية �
إكساب المشاركين المهارات الحديثة في إعداد الموازنات. �
تمكين المشاركين من إعداد الموازنات العامة بفاعلية وكفاءة عالية. �
التعرف على الوضع المالي للجهة. �
القدرة على المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم �

لمن هذا البرنامج؟
المحاسبين والماليين. �

العاملون في التدقيق الداخلي. �

العاملون في الميزانيات وإعدادها. �

العاملون في إدارة المالية والحسابات. �

المرشحون لشغل الوظائف السابقة والراغبون في تنمية مهاراتهم. �

العاملون في إعداد الخطط المالية وإعداد الموازنات �

الوحدة األولى :
اإلطار النظري للموازنات

مفهوم وأهداف الموازنات �
نظريات الوحدة المحاسبية وأسس قياس النتائج �
أنواع ووظائف الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص �
القواعد األساسية إلعداد الموازنة �
دورة إعداد الموازنة �
� 

الوحدة الثانية :
MTFF السياسة المالية وإطار اإلنفاق متوسط األجل

اإلطار المالي متوسط األجل وفوائد انفاقه �
مفهوم وأهداف إطار اإلنفاق متوسط األجل �
نموذج لتكامل الرؤية االقتصادية واالستراتيجية بالموازنة �
متطلبات تطبيق إطار الموازنة متوسط األجل �

الوحدة الثالثة: 
موازنة البرامج واألداء

مفهوم موازنة البرامج واألداء وأسس تبويبها �
مراحل إعداد موازنة البرامج واألداء وتحليلها �
الجانب الرقابي في موازنة البرامج واألداء �
التجارب الناجحة في بعض الدول المتقدمة في التطبيق �
الجانب الرقابي في موازنة البرامج واألداء �
حاالت عملية وتطبيقية  �

الوحدة الرابعة :
إعداد الموازنات التقديرية

موازنة األجور المباشرة �

أهداف وأنواع الموازنات �

المبادئ العلمية التي تحكم الموازنات �

إجراءات إعداد الموازنة �

الموازنات التشغيلية �

موازنة المبيعات �

موازنة اإلنتاج �

موازنة المشتريات �

الموازنات المالية �

حاالت عملية وتطبيقية �

موازنة المصاريف الصناعية والتسويقية واإلدارية �

الوحدة الخامسة :
التحليل المالي واتخاذ القرار

مفهوم وأهمية وأهداف التحليل المالي �

الخطوات الهيكلية الخمس لعملية التحليل المالي �

أساليب التحليل المالي �

حاالت عملية وتطبيقية �



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:

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

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

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

)مهارات إعداد الموازنات كأساس للرقابة و تقييم األداء ®( 
التــاريــخ :........................

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.


