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مقدمة:
تمثل الموازنة العامة صورة الدولة االقتصادية التي تقدمها للعالم الخارجي، ومن اجل بناء سليم للموازنة العامة فان القائمين على اعدادها يحتاجوا دائما الجراء مراجعات حقيقية 
لسياسات وإجراءات تنفيذ ومراقبة الموازنة بهدف التخلص من الروتين في التنفيذ بالجهات الحكومية والحد من الهدر المالى، وتستهدف شركة يوروماتك من برنامج " االتجاهات 
الحديثة في المحاسبة والنظم المالية " إلى تقديم حزمة من المعارف والخبرات المهنية والتطبيقات العملية نحو تحسين السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية في اعداد وتنفيذ 

ومراقبة الموازنات العامة.

اهداف البرنامج:
صقل مهارات المشاركين في مجال الرقابة المالية واعداد التقاريرالمالية الرقابية�	
اكساب المشاركين مهارات إعداد الموازنات الحكومية وفقا الحدث األساليب العلمية�	
تزويد المشاركين بمهارات تحليل الموازنات باستخدام أساليب ونماذج التحليل�	
اكساب المشاركين مهارة تحليل وتقييم كفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية�	

الفئات المستهدفة:
اإلدارة العليا بالمؤسسات�	
أفراد إدارة الموازنات التخطيطية والتقديرية�	
المحاسبون في الشئون واإلدارات المالية�	
المدققون الداخليين�	
المحللون الماليون في مؤسسات القطاع العام والخاص�	

تطور مهنة الرقابة المالية وفقا الخر المستجدات العالمية:

الرقابة المالية )المحاسبية(    �	
الرقابة االدارية وراقبة األداء �	
انشاء ادارة التدقيق الداخلي  �	
دور إدارة المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة المالية�	

طبيعة اعداد الموازنة التخطيطية يف الوحدات احلكومية:

أهداف اعداد الموازنات التخطيطية�	
هيكل اعداد وتصميم الموازنات الخاصة والحكومية �	
االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ�	
انواع الموازنات التخطيطية.�	

اسرتاتيجيات اعداد تقارير الموازنات احلكومية وفقًا الحدث 
االجتاهات العالمية:

متطلبات اعداد الموازنات الحكومية باسلوب موازنة البنود�	
متطلبات اعداد الموازنات الحكومية باسلوب موازنة التخطيط والبرمجة�	
متطلبات اعداد الموازنات الحكومية باسلوب موازنة البرامج واألداء�	
متطلبات اعداد الموازنات الحكومية باسلوب الموازنة الصفرية�	

التقنيات واالجراءات المالية العداد تقرير الموازنة التشغيلية :

إعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية �	
أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ باإليرادات والنفقات.�	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة الموارد في الوحدات الحكومية �	
إعداد موازنة النفقات في الوحدات الحكومية والخاصة�	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة النفقات في الوحدات الحكومية�	

التقنيات واالجراءات المالية العداد تقرير الموازنة النقدية:

مفهوم واهمية الموازنة النقدية�	
عالقة الموازنة النقدية بالموازنات األخرى �	
أساليب التنبؤ الحديثة في التنبؤ بالسيولة�	
إدارة السيولة فى ضوء الموازنة النقدية وحاالت العسر المالى الفنى �	

والحقيقي 
المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية�	
حالة عملية متكاملة إلعداد الموازنة النقدية في الوحدات الحكومية �	

والخاصة



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 :........................)االتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية ®( 

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.


