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مقدمة:

تعد الموازنة الرأسمالية أداة تحليلية تساعد االدارة العليا للمؤسسة على تكوين البرنامج االستثمارى األمثل من مجموعة البدائل االستثمارية المتاحة أمامها, بما يؤدى الى التخصيص 
األمثل لألموال المتاحة , لتحقيق أقصى عائد يمكن الحصول عليه من استثمار هذه األموال , سواء كانت هذه االستثمارات قصيرة األجل أو متوسطة األجل أو طويلة األجل .

ويعد القرار الخاص باختيار البدائل للموازنة االستثمارية فى المؤسسات الحكومية المختلفة , أهم القرارات األستراتيجية التى تتخذها األدارة العليا, لما لهذا القرار من أهمية على 
حياة و استمرار المؤسسة و قدرتها على االستمرارية فى تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها .

ويحيط بهذا القرار مجموعة من القيود التى تحد من حرية األدارة , و التى يجب مراعتها حتى يتم اعداد الموازنة األستثمارية فى الشكل النهائى . بعد أزمة الدين العام فى بداية 
الثمانينات قامت الدول النامية بتقييد عملية االقتراض العام. وبينما  انخفض التمويل العام فإن استثمارات البنية األساسية كانت فى أشد الحاجة للتمويل، وحيث تكون التكاليف 
ضخمة لدرجة تفوق مقدرة السلطات الحكومية فيقدم المشروع لممولى القطاع الخاص وشركات البناء لتشييده. ونظرًا ألن إمكانيات الدول النامية وأسواق المال المحلية محدودة 
مع ضعف قدرة القطاع الخاص فى تمويل وبناء مشروعات البنية األساسية فإن المشكلة الحقيقية التى تواجه كثير من الحكومات التى قررت اتباع نظام الـ B.O.T هو كيفية وضع 

استراتيجية لتشجيع االستثمار الخاص المحلى واألجنبى فى مشروعات البنية األساسية مع التعضيد الكافى من الحكومة فى هذا االتجاه.

مما سبق يتضح أهمية عقود B.O.T كأحدث الممارسات المستخدمة فى اعداد الموازنة الراسمالية الحكومية فى تخفيف العبء عن الموارد العامة للدولة وإفساح المجال للموازنة 
العامة لدخول مجاالت جديدة أكثر حاجة قد ال يفضلها المستثمر الخاص .

أهداف البرنامج :

اكساب المشاركين مهارة اعداد الموازنة االستثمارية وكيفية استخدام نماذج وطرق تقييم المشروعات االستثمارية نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من تكاليف ضخمة وصعوبة  �
استردادها وبالتالى يجب تقييم المشروع بطريقة سليمة قبل البدء فى تنفيذه مع التعرض للعديد من الحاالت العملية العداد الموازنة االستثمارية

تنمية مهارات المشاركين في إعداد دراسات الجدوى باستخدام أساليب إحصائية متقدمة بما ينعكس على دقة التقديرات �

تنمية مهارات المشاركين فى استخدام النماذج واالساليب الحديثة والمتطورة لتقييم االستثمارات واعداد دراسات الجدوى �

تعريف المشاركين بمهارات اعداد الموازنات المالية والرأسمالية فى ضوء الخطط االستراتيجية. �

إكساب المشاركين مهارة تقييم الشروعات الرأسمالية باستخدام النماذج الحديثة للتقييم وتطبيقها باستخدام الحاسب األلى. �

اكساب المشاركين المهارات والقدرات االساسية العداد موازنة المشروعات باستخدام نظام B.O.T .ومهارة تقييم المشروعات الرأسمالية باستخدام النماذج الحديثة للتقييم �



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الممارسات الحديثة في
إعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية ®

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 إعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية

تخصيص البرامج والمشروعات الراسمالية الحكومية �
مراحل ودورة اعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية �
مصادر بيانات الموازنة الرأسمالية �
اعداد جداول الموازنة الراسمالية �
مداخل تمويل الموازنة االستثمارية �
مكونات الموازنة االستثمارية �
أسس اختيار مشروعات الموازنة �
موازنة المشروعات الجديدة �
موازنة مشروعات التوسع واالستكمال �
موازنة مشروعات اإلحالل والتجديد �

الوحدة الثانية :

المقومات األساسية العداد الموازنة الرأسمالية

الدراسة القانونية للمشروع وأختيار الشكل القانوني للمشروعات �
من  � المقدمة  والخدمات  المتوقع  الطلب  حجم  وتقدير  للمشروع  التسويقية  الدراسة 

المشروع
الدراسة الفنية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوب توفيرها �
الدراسة المالية للمشروع وتقدير التكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع وهيكل ومصادر  �

التمويل والقوائم المالية التقديرية للمشروع
دراسة الجدوى األقتصادية للمشروع والمقارنة مابين العوائد المتوقعة والتكاليف  �

التي سيتم أنفاقها على المشروع
دراسة الجدوى البيئية للمشروع ومدى تأثير تنفيذ المشروع على البيئة المحيطة �

الوحدة الثالثة :

الدراسة المالية واالقتصادية لمشروعات الموازنة

تحديد التكاليف األستثمارية الكلية المطلوب توفيرها للقيام بالمشروع �
تحديد حجم مصروفات التشغيل السنوية المطلوبة للوفاء بخطط اإلنتاج المحددة �
تحديد حجم رأس المال العامل الالزم لعمل استغالل اقتصادي لموارد المشروع. �
تحديد حجم رأس المال المستثمر وهيكل التمويل أما باالعتماد على حقوق الملكية  �

أو بالقروض ومصادر التمويل المختلفة التي يتم االعتماد عليها
أو  � الفائض  الي  والوصول  والخارج  الداخل  النقدي  التدفق  عناصر  حساب  كيفية 

العجز النقدي

الوحدة الرابعة :

نماذج وطرق تقييم المشروعات الرأسمالية المدرجة بالموازنة

�   )PP( نموذج فترة االسترداد
� )ARR( نموذج معدل العائد المحاسبى
� ) NPV ( نموذج صافى القيمة الحالية
� )IRR( نموذج معدل العائد الداخلى على االستثمار
� )LR( )نموذج منسوب السيولة )العادية والمخصومة
� )PR( نموذج منسوب الربحية
� )RIC( نموذج العائد على التكاليف االستثمارية
نماذج تقييم الموازنات الرأسمالية باستخدام الحاسب األلى �

الوحدة الخامسة :

B.O.T  اعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية بنظام

� .B.O.T اعداد دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعات
� .B.O.T عناصر دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعات
� .B.O.T ابعاد تقييم مشروعات
أساليب التقييم البيئى والقانونى واالجتماعى. �
أساليب التقييم المالى للمشروعات �
أساليب التقييم الفنى للمشروعات �
أمثلة وحاالت 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:

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 :........................)الممارسات الحديثة في إعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية ®( 

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.


