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الوحدة األولى :

مقدمة لمفهوم الميزانية العامة و تحليل الحساب الختامي

اهمية الميزانية العامة و تحليل الحساب الختامي §

المحاسبة الحكومية وخصائصها §

االتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات §

ميزانية البرامج واألداء §

ميزانية التخطيط والبرمجة §

ميزانية جارية §

ميزانية استثمارية §

ميزانية األساس الصفرى §

الوحدة الثانية :

اعداد و خصائص الميزانية العامة 

قواعد الموازنة العامة §

قواعد وإجراءات إعداد الموازنات §

المبادئ العامة إلعداد واستخدام الموازنات §

خطوات إعداد الموازنات §

أسس تبويب عناصر الموازنات §

حاالت عملية §

الوحدة الثالثة :
المقبوضات واإليرادات و المصروفات

المقبوضات واإليرادات §
اهمية المحاسبة عن اإليرادات «
طرق تبويب اإليرادات «
طرق تقدير اإليرادات «
طرق تحصيل اإليرادات «
المعالجة المحاسبية لإليرادات الميزانية «
المصروفات §

طرق تبويب وتقدير المصروفات «
طرق صرف النفقات «
المعالجة المحاسبية لمصروفات الميزانية «

الوحدة الرابعة :
التقارير والحساب الختامي

مشاكل اعداد الحساب الختامي واكتشاف األخطاء المحاسبية §
مزايا اعداد الحساب الختامي §
كيفية اعداد الحساب الختامي §
اعداد التقارير §
حالة عملية §

الوحدة الخامسة :
التحليل المالي

مفهوم التحليل المالي §
§ KPIs خطوات التحليل المالي و طرق تحديد مؤشرات قياس األداء الرئيسية
معايير التحليل المالي §
أساليب التحليل المالي §
مشكالت التحليل المالي §
حالة عملية شاملة §

مقدمة :

صممت هذه الدورة لتمكين المشاركين من مهارة إعداد الموازنات من خالل التعرف 
التى  العامة  والقواعد  ومصروفات  إيرادات  من  الميزانية  عناصر  تقدير  أسس  على 
تحكم االعداد والتقدير وكذلك تزويد المشاركين بمهارات تحضيرالحساب الختامي و 
تحليل وتقييم كفاءة  المشاركين مهارة  اكساب  الى  الدورة  المالية. كما تهدف  التقارير 
وفعالية الميزانيات الحكومية وكيفية ترشيد االنفاق العام وتحقيق كفاءة وفعالية األداء 

مع تقليص عجز  الموازنة.

أهداف الدورة:

w  وكيفية وأهميتها  مفهومها  حيث  من  للموازنات  العام  باالطار  المشاركين  تعريف 
إعدادها

w تمكين المشاركين من تحليل الحساب الختامي للمؤسسات العامة

w تمكين المشاركين من تحليل الموازنات و الميزانيات للمؤسسات العامة

w  في الموجوده  والسلبيات  العيوب  و  االختالالت  كشف  من  المشاركين  تمكين 
الميزانيات و كيفية عالج ذلك

w اطالع المشاركين على عناصر و مكونات الحسابات الختامية و الموازنات التقديرية

w  قياس و  مؤسساتهم  في  االستراتيجية  الخطة  ومراقبة  تقييم  من  المشاركين  تمكين 
نجاحها

w تعريف المشاركين بمفهوم وعناصر و معيقات تحديد مؤشرات قياس االداء

w تمكين المشاركين من تحديد مؤشرات قياس االداء المتعلقة بمؤسستهم

w  تحليل الخليجية في مجال  األمريكية و  الدولية  التجارب  المشاركين على  ا طالع 
الميزانية وتقييم األداء

الفئات المستهدفة :

w مدراء المالية و رؤساء االقسام والمحللون الماليون

w المدققون وجميع المهتمين في اعداد و ادارة وتحليل الميزانيات

w القائمون على اعداد الميزانيات و الحسابات الختامية

w المسئولون عن متابعة النفقات و االيرادات

w  جميع المهتمين والعاملين في اإلدارات والمؤسسات المحاسبية والمالية في القطاع
الحكومي والخاص



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 :........................)الميزانية العامة والتحليل المالي للميزانيات وإعداد التقارير الختامية ®( 

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.


