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مقدمة:
تقدم شركة يوروماتك من خالل برنامج " إستراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي وإعداد الخطط" احدث التطبيقات في قياس وتطوير األداء المالى الحكومي وربط البرامج 

الحكومية بالخطة العامة للدولة وكذلك ربط اإلعتمادات بتحقيق األهداف المخططة ، ومن ثم إعطاء أولوية لوظيفة التخطيط على كل من وظيفة الرقابة على الصرف .

اهداف البرنامج:
تعريف المشاركين باالطار العام للموازنات من حيث مفهومها وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والمالية والرقابية وكيفيةإعدادها 	
تعريف المشاركين بأهمية الموازنات فى التخطيط والرقابة وكيفية استخدامها وكيفية اعدادها وكيفية عمل الموازنة 	
اكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى علي اعداد الموازنة التخطيطية وكيفية اعدادها فى االنشطة االقتصادية المختلفةواالنشطة الحكومية 	
تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإدارية حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية وتخفيض التكاليف 	

الفئة المستهدفة:
المحاسبين الماليين 	
رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية 	
المحللون الماليون 	

قياس األداء احلكومي باستخدام الموازنات التخطيطية:

مفهوم وأهمية الموازنات 	
المبادئ العامة إلعداد الموازنات 	
خطوات إعداد الموازنات 	
انواع الموازنات التخطيطية 	

التقنيات المالية العداد المزيانيات التشغيلية  يف الوحدات 
احلكومية:

إعداد موازنة اإليرادات )المتحصالت( في الوحدات الحكومية والخاصة 	
أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات. 	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة اإليرادات 	
إعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة 	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية  	

والخاصة
استخدام الموازنة المرنة والثابتة في تقييم االداء وصنع القرار المالي 	

التحليل المايل للتقارير المالية بالوحدات احلكومية:

مبادى التحليلي المالي للقوائم المالية 	
التحليل االفقي والراسي للقوائم المالية 	
التحليل باستخدام المؤشرات المالية 	
استخدام التحليل المالي في التنبؤ باستمرار المشروعات 	
استخدام اسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل المالي 	
استخدام اسلوب االرتباط المالي في قياس التالعب واالحتيال 	

بناء نظم حماسبة التكاليف ىف الوحدات االقتصادية:

تحديد فترة التكاليف 	
إعداد دليل مراكز التكلفة ودليل وحدات التكلفة 	
إعداد دليل عناصر التكاليف وتحديد أسس قياس التكلفة 	
المجموعة المستندية والدفترية والقوائم 	
التقرير عن التكاليف 	

حتليل التكاليف واختاذ القرارات:

تحليل التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات قصيرة األجل 	
مفاهيم التكاليف المباشرة وتحليل المساهمة في اتخاذ القرارات 	
عالقة أنواع التكاليف المختلفة واتخاذ القرارات 	
دور أدوات نظام التكاليف فى الموازنة بين القرارات قصيرة وطويلة  	

األجل
تحليل التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات اإلستراتيجية 	



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 :........................)إستراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي وإعداد الخطط ®( 

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.


