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آليات تخطيط واعداد
وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة ®

المحتويات األساسية:

تطور نظم المحاسبة احلكومية وفقا الحدث التغيريات العالمية:

مفهوم الوحدة الحكومية والوحدة المستقلة�	
االختالفات بين الوحدات الحكومية والوحدات الخاصة�	
االختالفات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة في القطاع الخاص�	
كيفية تحول النظام المحاسبي الحكومي من االساس النقدي الي اساس �	

االستحقاق
متطلبات تطوير النظم المالية للوحدات الحكومية�	
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية إلصالح أجهزة القطاع �	

الحكومي

طبيعة الموازنات التخطيطية احلكومية واخلاصة:

مفهوم وأهمية الموازنات�	
المبادئ العامة إلعداد الموازنات�	
خطوات إعداد الموازنات�	
انواع الموازنات التخطيطية�	
ميزانية الجهاز االدارى للدولة�	
ميزانية الهيئات االقتصادية�	
ميزانية الشركات الخاصة�	

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط:

دور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات�	
العوامل المؤثرة فى التنبؤ�	
مجاالت التنبؤ واالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ�	
	�Regression Analysis استخدام نموذج االنحدار الخطى فى التنبؤ
	�Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه فى التنبؤ
تطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ�	

التقنيات المالية العداد الموازنات بأسلوب موازنة البنود:

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

والخاصة
إعداد موازنة المصروفات )النفقات( في الوحدات الحكومية والخاصة�	
حالة عملية متكاملة إلعداد موازنة المصروفات في الوحدات الحكومية �	

والخاصة

بناء الموازنة العامة باستخدام اسلوب موازنة الرباجم واألداء:

طبيعة وماهية موازنة البرامج واألداء�	
خطوات إعداد موازنة البرامج واألداء والمقومات الفنية لنظام معلومات �	

إعدادها
الجوانب العملية إلعداد موازنة البرامج واألداء�	
تنفيذ موازنة البرامج واألداء�	
الجوانب التطبيقية لتنفيذ موازنة البرامج واألداء�	

اجلانب الرقايب للموازنات التخطيطية واستخدامها يف صنع القرار المايل:

استخدام الموازنة المرنة في تقييم االداء وصنع القرار المالي�	
استخدام الموازنة الثابتة في تقييم االداء وصنع القرار المالي�	
تحليل االنحرافات واعداد تقارير تقييم األداء�	
التحليل المالي للتقارير المالية الحكومية�	
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مقدمة:
تقدم شركة يوروماتك برنامج " آليات تخطيط وإعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة " بهدف توعية المحاسبين بتوجه العديد من الدول العربية مؤخرا الى تطوير نظم اعداد 
الموازنات العامة باستخدام احدث األساليب العلمية التي تقدم معلومات اكثر دقة لتمكن الحكومات من اتخاذ قرارات حصيفة، ومن اهم هذه األساليب استخدام أسلوب موازنة البرامج 
واألداء والموازنة الصفرية ويهدف البرنامج الى تنمية مهارات المشاركين في كيفية اعداد التقارير المالية الحكومية وفقا لهذا األسلوب وكيفية القراءة النقدية وتحليل االنحرافات.

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�	
تزويد المشاركين بمفهوم وادوات واساليب التخطيط وخطوات اعداد الخطط واالساليب الكمية الحديثة المستخدمة فى التنبؤ�	
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 الجارية والرأسمالية �	

الفئات المستهدفة:
المحاسبين الماليين�	
رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية�	
المحللون الماليون�	
أعضاء ادارت المراجعة الداخلية�	



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 :........................)آليات تخطيط واعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة ®( 

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.


