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مقدمة:
يركز النظام التقليدى فى إعداد الموازنة على اعتمادات االنفاق دون أن يولى اهتماما 
أسياسيا لألهداف وللعوائد االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق أو للربط فيما بين عالقات 
المدخالت من الموارد المتاحة والمخرجات من المنافع المستهدفة. ، كما ال يولى نظام 
تضمن  التى  االنشطة  وكذلك  تحقيقة  المتوقع  لالداء  كافيا  اهتماما  التقليدية  الموازنة 
دور  لتفعيل  وماسة  ضرورية  حاجة  هناك  وأصبحت  المتوقع.  االداء  الى  الوصول 
فى  العالمية  الممارسات  أفضل  باستخدام  المرغوبة  االهداف  تحقيق  فى  الموازنات 
اعداد الموازنات ،من خالل االستفادة من أساليب اإلدارة العلمية الحديثة في مجاالت 
اإلدارة الحكومية، وبمايخدم في التأكد من قيام الوحدة بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات 
االرتقاء  الحكومية وضرورة  الخدمة  بنوعية  االهتمام  زاد  أنه  وذلك  وفاعلية،  بكفاءة 
بها وتحسين الرقابة عليها، وقد عرف هذا األسلوب بأسلوب موازنة البرامج واالداء. 

اهداف البرنامج :
اعتماده �	 ومدى  العامة  الموازنة  أعداد  فى  التقليدى  بالنظام  المشاركين  تعريف 

على االنفاق دون أن يولى اهتماماً أساسيا لألهداف والعوائد االقتصادية واالجتماعية 
لالنفاق وعدم الربط بين عالقات المدخالت من الموارد المتاحة والمخرجات من 
المنافع المستهدفة والحاجة إلى نظام جديد متطور العداد الموازنة العامة لتحقيق 

تلك األهداف
متطور �	 كأسلوب  األداء  و  البرامج  موازنة  نظام  بمفهوم  المشاركين  تعريف 

العداد الموازنة العامة يركز على تحقيق األهداف ثم على تحليل األهداف األساسية 
إلى أهداف فرعية وتحديد معدالت لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات 

الكفاءة والفعالية
والمحاسبة �	 البرامج  موازنة  نظام  وتطبيق  إعداد  مهارة  المشاركين  إكساب 

عن األداء على كافة األنشطة والبرامج الحكومية فى دولة الكويت فى ضوء دارسة 
تجارب ومناهج الدول المختلفة لتطبيق النظام

من �	 األداء  عن  والمحاسبة  األداء  لتقييم  الحديث  باألسلوب  المشاركين  تزويد 
خالل التركيز على الكفاءة والفعالية وتحقيق ترشيد النفقات العامة

والمتقدمة �	 الحديثة  واالساليب  المنهجيات  تطبيق  مهارات  المشاركين  اكساب 
لتطبيق موازنة البرامج واالداء وتطبيق نظام المحاسبة عن االداء

والمحاسبة �	 البرامج  موازنة  لتطبيق  التطبيقية  الحاالت  بعض  على  التعرف 
عن األداء فى بعض المؤسسات و الوزارات والهيئات العامة والحكومية

الوحدة االولى :
االطار العام العداد الموازنات

استخدامات الموازنات�	
انواع الموازنات�	
مبادىء اعداد الموازنة�	
معوقات وصعوبات اعداد الموازنات�	
االعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة�	
مراحل اعداد الموازنة�	
اعداد الموازنة فى ظل الظروف المختلفة�	
المبادئ العامة العداد واستخدام الموازنات الحكومية�	
أسس تقدير االيرادات والمصروفات�	
التعديالت الحتمية والتعديالت الجديدة فى البنود�	
أسس تبويب عناصر الموازنات الحكومية�	

الوحدة الثانية:
ضرورة التحول من النظام التقليدى العداد الموازنة إلى نظام موازنة البرامج واألداء

تقييم النظام الحالى العداد الموازنة العامة�	
اتجاهات تطوير الموازنة العامة�	
األساليب الحديثة العداد الموازنة العامة�	

موازنة البرامج واالداء�	
موازنة التخطيط والبرمجة�	
الموازنة الصفرية�	
قاعدة تحديد مدد سريان البرامج ودرها فى خفض التكاليف�	
دور االساليب الحديثة العداد الموازنات فى ترشيد االنفاق الحكومى وتقليص عجز �	

الموازنة
أهمية التحول إلى نظام البرامج واألداء�	

الوحدة الثالثة :
ماهية نظام موازنة البرامج واألداء

مفهوم نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء�	
أهداف تطبيق النظام فى الوحدات الحكومية والهيئات العامة�	
مقومات وخصائص موازنة البرامج و األداء�	
أسس تبويب موازنة البرامج و األداء�	
مشاكل تطبيق موازنة البرامج و األداء وسبل العالج�	
تجارب بعض الدول فى تطبيق موازنة البرامج واالداء�	
امثلة وحاالت عملية�	

الوحدة الرابعة :
تطبيق نظام موازنة البرامج و األداء

خطوات ومراحل تطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء�	
متطلبات التطبيق الفعال�	
االساليب الحديثة لتطبيق موازنة البرامج واالداء�	
مجاالت تطبيق النظام لتحقيق الكفاءة والفعالية فى األداء�	
حاالت عملية لتطبيق النظام فى القطاع الخاص�	
حاالت عملية لتطبيق النظام فى القطاع العام والحكومى�	
دور تطبيق النظام فى تحديث اإلدارة وتطبيق نظم الجودة الشاملة�	

تحقيق اإلصالح اإلداريللمؤسسات وللوحدات الحكومية والهيئات العامة�	
تحقيق نظام الجودة الشاملة الشاملة بالنسبةلالنتاج وللخدمات العامة�	
ورش عمل وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :
تطبيق نظام المحاسبة عن األداء

االتجاهات الحديثة فى رقابة وتقييم البرامج�	
مراجعة فعالية البرامج�	
مراجعة كفاءة البرامج�	
مراجعة االقتصاد�	
مراجعة العدالة�	
خطوات ومراحل تقييم كفاءة وفعالية الموازنات�	
األساليب الحديثة لتقييم األداء�	
تطبيق نظام محاسبة المسئولية�	
أبعاد نظام المحاسبة عن األداء�	

المحاسبة عن كفاءة األداء�	
المحاسبة عن فعالية األداء�	
االساليب الحديثة لقياس الكفاءة والفعالية فى االداء�	
مؤشرات قياس الكفاءة والفعالية فى االداء�	



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

)المنهجيات المتقدمة في اعداد موازنة البرامج واألداء ®(
التحول من موازنة البنود إيل موازنة الربامج  واألداء

التــاريــخ :........................

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.


