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مقدمة:
الميزانيات  الميزانيات وأهميتها وأهدافها. وكذلك تعريفهم بكيفية إعداد وتخطيط  المالي واعداد  يتم في هذه الدورة تعريف المشاركين باالتجاهات الحديثة عن مفهوم التخطيط 

التقديرية وخطواتها.وايضا بكيفية متابعة تنفيذها.

سيتناول البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسية منها تعريف التخطيط وأهميته وأنواعه، و بيان آليات التخطيط المالي الجيد وعناصره باإلضافة إلى تناول متطلبات التخطيط 
المالي والصعوبات التي تواجهه وسبل معالجتها فضال عن تعريف الموازنة وبيان كيفية إعدادها وطرق إعداد الجداول المالية.

كما سيتم تناول مزايا ومراحل عمليات التخطيط باإلضافة إلى توضيح مفهوم الميزانيات التقديرية وأهميتها للشركات والمؤسسات إلى جانب تسليط الضوء على طرق إعداد 
الموازنات وأساليبها المختلفة وكذلك التدريب على إعداد الموازنات الشاملة التي تتكون من موازنة المبيعات وموازنة تكلفة المبيعات وموازنة المصروفات اإلدارية والبيعية 

باإلضافة إلى احتوائها على قوائم الدخل التقديرية والتدفقات النقدية التقديرية وقائمة المركز المالي التقديرية.

وإلى جانب ذلك سيجري خالل البرنامج تدريب المشاركين عمليا على إعداد الموازنات وذلك بهدف تنمية المعارف وإكساب المشاركين المهارات واألساليب المالية الالزمة لتحقيق 
النجاح في مجال األعمال التجارية واالستثمارية.

أهداف البرنامج :
تعريف المشاركين باالتجاهات الحديثة عن مفهوم التخطيط المالي واعداد الميزانيات وأهميتها وأهدافها �
تعريف المشاركين بكيفية إعداد وتخطيط الميزانيات التقديرية وخطواتها �
تعريف المشاركين بكيفية متابعة تنفيذها �
تعريف المشاركين بالطاقات الهائلة للميزانيات التقديرية كأداة تخطيط ورقابة. �
إكساب المشاركين المهارات الخاصة بأعداد التقارير المالية الختامية والدورية والتقارير المالية �
إكساب المشاركين مهارة إعداد وتطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء على كافة األنشطة والبرامج فى ضوء دارسة تجارب ومناهج الدول المختلفة لتطبيق النظام �
تزويد المشاركين بمهارات تحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء مع تطبيقاتها باستخدام الحاسب األلى �
اكساب المشاركين مهارة تحليل وتقييم كفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية وكيفية تحقيق هدف ترشيد االنفاق العام وتحقيق كفاءة وفعالية األداء مع تقليص عجز الموازنة �
اكساب المشاركين مهارات متابعة تنفيذ الموازنة وتحديد نسب التنفيذ واالنجاز وقياس انحرافات االداء الفعلى عن تقديرت الموازنة ،وكيفية اعداد وصياغة تقارير متابعة التنفيذ �

محاور البرنامج :
التعريف بالميزانيات �
مداخل اعداد الميزانيات التقديرية �
تخطيط الميزانية �
طرق إعداد الميزانيات التقديرية التشغيلية)الجارية( �
الميزانية التقديرية �
الموازنة النقدية التقديرية �
قائمة الدخل التقديرية �
الرقابة باستخدام الميزانيات التقديرية �
اعداد التقارير الداخلية �
اإلطار العام للتقارير المالية �
أنواع التقارير المالية �
التقارير الخارجية وقواعد أعدادها �
التقارير الداخلية وأنواعها �
القوائم والتقارير الختامية وأنواعها �
التقارير الداخلية تقييم األداء باستخدام التحليل المالي �
التقارير المالية لتقييم أداء نظم المحاسبة اإلدارية �
التقارير المالية لنظام الموازنات التخطيطية �

الفئات المستهدفة :
مدراء الحسابات, مدراء التدقيق, رؤساء أقسام التكاليف , المدققون الداخليون, المدققون الخارجيون, المحاسبون اإلداريون, العاملون في اإلدارات المالية والحسابات �



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

التخطيط المالي واألساليب الحديثة في
إعداد الموازنات ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

اطار اعداد الموازنات التخطيطية

دور الموازنة فى تنفيذ الخطة االستراتيجية �
تحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة. �
االساليب الحديثة العداد تقديرات الموازنات. �
تطبيق النماذج الحديثة للتنبؤ فى اعداد تقديرات الموازنات. �
نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة . �
أسس تبويب الموازنات �

الوحدة الثانية :

ضرورة التحول من النظام التقليدى العداد الموازنة إلى نظم الموازنة الموجهة نحو 

ROB األداء

تقييم النظام الحالى العداد الموازنة �
اتجاهات تطوير الموازنات �
نماذج الموازنات  الموجهة نحو األداء �
موازنة البرامج واالداء �
موازنة التخطيط والبرمجة �
الموازنة الصفرية �
قاعدة تحديد مدد سريان البرامج ودرها فى خفض التكاليف �
دور االساليب الحديثة العداد الموازنات فى ترشيد االنفاق الحكومى وتقليص عجز  �

الموازنة
حاالت عملية تطبيقية العداد الموازنات الحكومية وفقا لالساليب الحديثة �

الوحدة الثالثة :

األساليب الحديثة العداد الموازنات االموجهة نحو األداء

االساليب الحديثة العداد الموازنة �
متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية �
اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى �
اعداد الموانات على اساس النتائج �
اعداد الموازنات على اساس النشاط )موازنة األنشطة( �
اعداد موازنة المبادرات �
تطبيق نظام موازنة البرامج  و األداء �
مقومات وخصائص موازنة البرامج و األداء �
مشاكل تطبيق موازنة البرامج و األداء وسبل العالج  �
تجارب بعض الدول فى تطبيق موازنة البرامج واالداء �

الوحدة الرابعة :

تقنيات الفحص التحليلى والتحليل المالى فى تحليل الموازنات

الفحص التحليلى للموازنات. �
طبيعة إجراءات الفحص التحليلى للموازنات. �
أهداف وتوقيت إجراءات الفحص التحليلى. �
التحليل المالى للموازنات. �
اسلوب التحليل االفقى لبيانات الموازنة. �
اسلوب التحليل الرأسى لبيانات الموازنة �
استخراج النسب والمرشرات المالية التقديرية ومدلوالتها. �
تطبيق أساليب التحليل المالى للموازنات باستخدام الحاسب األلى �

الوحدة الخامسة :

االتجاهات الحديثة فى تحليل الميزانيات الحكومية )ورشة عمل(

تحليل فعالية البرامج الحكومية �
تحليل كفاءة البرامج الحكومية �
تحليل االقتصادية �
تحليل العدالة �
تحليل كفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية �
متطلبات تقييم الكفاءة والفعالية �
خطوات تقييم الكفاءة والفعالية �
مؤشرات قياس الكفاءة والفعالية �

الوحدة السادسة :

متابعة تنفيذ الموازنات واعداد تقارير المتابعة ونسب االنجاز

اجراءات متابعة تنفيذ الموازنات �
خطوات متابعة تنفيذ الموازنات �
الجداول والنماذج المستخدمة فى المتابعة �
اساليب تحديد وقياس انحرافات الموازنة �
صياغة نسب التنفيذ ومعدالت االنجاز �
تحديد نقاط القوة والضعف فى اعداد وتنفيذ الموازنات �
مهارات اعداد وكتابة وعرض تقارير متابعة تنفيذ الموازنة �
معايير اعداد تقارير متابعة تنفيذ الموازنات �
عرض لبعض نماذج التقارير الفعلية �



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

التــاريــخ :........................)التخطيط المالي واألساليب الحديثة في إعداد 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.


