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المحتويات األساسية:

المعايري احلديثة للتنبؤ ىف جمال التخطيط واعداد الموازنات:

	wدور التنبؤ فى اعداد الخطط والموازنات

	wالعوامل المؤثرة فى التنبؤ

	wمجاالت التنبؤ

	wاالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ بااليرادات والنفقات

	w Regression استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد
Analysis في التنبؤ

	wفى التنبؤ Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه

	wتطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى

	wورشة عمل وتطبيقات عملية

اطار اعداد الموازنات التخطيطية:

	wدور الموازنات فى تنفيذ الخطة االستراتيجية

	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة

	wمداخل اعداد الموزنات الشاملة فى الشركات والمؤسسات الحكومية

	wنصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة

	wاعداد الموازنات التخطيطية فى الشركات الصناعية والتجارية

	w:حاالت عملية العداد الموازنات

	wموازنة المبيعات

	wموازنة اإلنتاج

	wموازنة األجور

	wموازنة المستلزمات السلعية

	wاعداد الموازنة النقدية والموازنة االستثماري

األاسليب احلديثة إلعداد الموازنات الفعالة:

	wمداخل اعداد الموازنة الفعالة

	wاعداد الموازنات على أساس النشاط

	wاعداد الموازنات الموجهة بالنتائج

	wاعداد موازنة المشاريع باستخدام الحاسب األلى

	wاعداد موازنة النقدية والتنبؤ بالمتحصالت والمدفوعات

	w)أحدث األساليب المتقدمة إلعداد الموازنات )تجارب وورش عمل

الموازنات احلكومية واألاسليب احلديثة إلعدادها:

	wتعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة

	wتقديرات الموازنة العامة للدولة

	wدورة الموازنة العامة للدولة

	wاالساليب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة

	wاعداد موازنة البرامج واآلداء

	wاعداد الموازنة الصفرية

	wمتطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية

	w.اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى

ااسليب خفض التكاليف التشغيلية
والرقابة علهيا من خالل الموازنات:

	wالرقابة على تكاليف التشغيل الغراض التشخيص والخفض

	wاساليب خفض التكلفة وترشيد االنفاق

	wاساليب رقابة وتخفيض التكاليف

	wدراسة سلوك التكاليف وانعكاساتها

	wاستخدام تحليل تماثل التكلفة فى اتخاذ القرارات

	wاستخدام اسلوب التكاليف المستهدفة والمطورة

	wتطبيق االتجاهات الحديثة فى خفض التكاليف والرقابة عليها

	wورش عمل وتطبيقات عملية

بناء الموازنة العامة باستخدام أسلوب موازنة الرباجم واألداء:

	wطبيعة وماهية موازنة البرامج واألداء

	w خطوات إعداد موازنة البرامج واألداء والمقومات الفنية لنظام معلومات
إعدادها

	wالجوانب العملية إلعداد موازنة البرامج واألداء

	wتنفيذ موازنة البرامج واألداء

	wالجوانب التطبيقية لتنفيذ موازنة البرامج واألداء
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مقدمة:
من أهم أهداف اإلدارة العلمية الحديثة، في مستوى الوحدة االقتصادية أو الدولة ككل، االستخدام األمثل للطاقات، المادية والبشرية، وتنمية أكبر قدر من الموارد، تحقيقاً ألهداف 
المشروع، التي تُعّد جزءاً من أهداف المجتمع. وتُعّد الموازنة، بتخطيط الموارد واالستخدامات، لفترة مالية مقبلة، مع مراعاة الظروف المحيطة بالوحدة االقتصادية، والمتوقع 
القرارات  تتخذ  اإلدارة  فإن  الموضوعة،  الخطة  الفعلي عن  التنفيذ  انحرف  ما  فإذا  األهداف.  تُحقق  الموضوعة، كي  للخطة  الفعلي  التنفيذ  يُراقب  ثم  الفترة.  تلك  سريانها خالل 
حة،  حة، في الحال، حتى ال يتراكم االنحراف، وتزداد الخسائر. ومن ثم فالموازنة تتطلب: تخطيط سياسة منسقة للمستقبل. تنفيذ الخطة، ورقابتها. اتخاذ القرارات الُمَصحِّ الُمصحِّ

ألي انحرافات، وعالج مسبباتها.

هذه الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين على تنمية مهارات إعداد واستخدام الموازنات الحكومية وأيضاً بماهية وطبيعة ومقومات إعداد الموازنة الحكومية وأهميتها في ترشيد 
عمليات التخطيط والرقابة المالية.

اهداف البرنامج :
	wالتعرف على كيفية اعداد الموازنات

	wمناقشة أهمية الموازنات والتخطيط

	wتحضير موازنة تتناسب مع خطة المؤسسة االستراتيجية

	wتطبيق تحليل التكلفة بهدف إعداد الموازنة التخطيطية

	wاستخدام األدوات الحديثة إلعداد الموازنات

	w   New Performance Budget  تعريف المشاركين بأهم التطورات الحديثة فى إعداد ورقابة الموازنات الحكومية فى ظل  المدخل الحديث إلعداد الموازنات الحكومية

	w إلى يؤدى  ويما  والمالية  التشغيلية  الموازنات  من  متكاملة  شبكة  ضوء  الحكومية  فى  الموازنات  إعداد  إدارة  إمكانية  فى  الحكومية  الموازنات  إعداد  فريق  قدرات  زيادة 
االرتقاء باألداء  المالى واإلدارى للعمل الحكومى. 

	w الموازنة لمبادئ محاسبة المسئولية ومتطلبات  لنوع االنحرافات وتطبيقاً  تنمية قدرات المشاركين فى تحليل االنحرافات وتصنيفها وإمكانية اتخاذ قرارات تصحيحية  طبقاً 
المرنة

	wتعريف ومناقشة مفاهيم التكلفة المستخدمة إلعداد الموازنة

	w. اكساب المشاركين مهارة التطبيق العملى العداد الموازنة التخطيطية التشغيلية وكيفية اعدادها فى االنشطة االقتصادية المختلفة

	w في الحاسوب  استخدام  في  المشاركين  مهارات  تنمية  والرأسمالية. و  الجارية  التخطيطية  الموازنات  إعداد  في  حديثة  وإدارية  ومحاسبية  مالية  بأدوات  المشاركين  تزويد 
إعداد الموازنات التخطيطية وباستخدام أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التقديرات.

	wالتعرف على االتجاهات الحديثة والمتطورة فى مجال خفض التكاليف وترشيد االنفاق وكيفية تحقيق الرقابة على التكاليف التشغيلية

الفئات المستهدفة:
المسئولون ورؤساء األقسام والمحاسبون باإلدارات الماليه والحسابات والميزانيه والتخطيط والمتابعة.

منهجية التدريب:
	wاستخدام الوسائل السمعية والبصرية

	wمناقشة تفاعلية

	wالمشاركة من خالل التمارين

	wتعليم تطبيقي و فعلي

	wتطبيق النشاطات المتنوعة

	wحاالت واقعية وعميلة

	wورش العمل

	wبرامج المحاكاة



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)إعداد ومراجعة الموازنات الحكومية والحسابات الختامية ®( 

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.


