
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

Budget Specialist - أخصائي الميزانية

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

Budget Specialist - أخصائي الميزانية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
إن الموازنة تمكن المؤسسة من تخطيط احتياجات الموارد على اختالف أشكالها حتى يمكن تحقيق األهداف المطلوبة. وأصبحت هناك حاجة ضرورية وماسة لتفعيل دور الموازنات 
فى تحقيق االهداف المرغوبة باستخدام أفضل الممارسات العالمية فى اعداد الموازنات ،من خالل االستفادة من أساليب اإلدارة العلمية الحديثة في مجاالت اإلدارة المالية، وبمايخدم 
في التأكد من قيام الوحدة بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات بكفاءة وفاعلية، وذلك أنه زاد االهتمام بنوعية الخدمة أو المنتج وضرورة االرتقاء بها وتحسين الرقابة عليها، وقد عرف 

هذا األسلوب بأسلوب الموازنة الموجهة نحو األداء وموازنة المبادرات واالنشطة.

ويختص اخصائى الميزانية باعداد النماذج واإلرشادات الخاصة بمشروع الموازنة وتعميمها على الوحدات التنظيمية المعنية في المنشأة بعد اعتمادها ومراجعة تقديرات الميزانية 
المستلمة من الوحدات التنظيمية المختلفة للتأكد من اتساقها مع السياسات والتعليمات المعتمدة. والعمل مع فريق االستراتيجية للتأكد من موائمة بنود وتقديرات الميزانية مع الخطة 
االستراتيجية المعتمدة لدى الهيئة. وكذلك إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للهيئة من خالل فريق عمل يشكل لهذه الغاية وفقاً لألنظمة واللوائح المعتمدة. بما يضمن تنفيذ 

االرتباطات على البنود المعتمدة في الميزانية.

وتهدف دورة أخصائي الميزانية - Budget Specialis الى تنمية مهارات أخصائيو الميزانيات ى مجال اعداد الميزانيات التقديرية وفق النماذج والنظم الحديثة العداد الموازنات 
التخطيطية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w اكتساب مهارة إعداد الموازنات من خالل التعرف على أسس تقدير عناصر الموازنة من إيرادات ومصروفات والقواعد العامة التى تحكم االعداد والتقدير وكذلك اكتساب
مهارة تبويب الميزانية فى ضوء عدة أسس للتبويب.

	w تطبيق نظام الموازنة الموجهة نحو االداء كأسلوب متطور العداد الموازنة يركز على تحقيق األهداف ثم على تحليل األهداف األساسية إلى أهداف فرعية وتحديد معدالت
لالداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية .

	w.إكتساب مهارة إعداد وتطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء على كافة األنشطة والبرامج فى ضوء دارسة تجارب ومناهج الدول المختلفة لتطبيق النظام
	w.تطبيق تحليل الموازنات باستخدام عدة أساليب ونماذج للتحليل بهدف تحقيق الرقابة وتقييم األداء مع تطبيقاتها باستخدام الحاسب األلى
	w.استخدام مهارة تحليل وتقييم كفاءة وفعالية الميزانيات الحكومية وكيفية تحقيق هدف ترشيد االنفاق العام وتحقيق كفاءة وفعالية األداء مع تقليص عجز الموازنة
	w.تطبيق مهارات رقابة ومتابعة تنفيذ الموازنة وتحديد نسب التنفيذ واالنجاز وقياس انحرافات االداء الفعلى عن تقديرت الموازنة ،وكيفية اعداد وصياغة تقارير متابعة التنفيذ

منهجية التدريب:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
	wأعضاء االدارة العليا ومديرو العموم بكافة المؤسسات الخاصة والحكومية
	wاعضاء ادارات التخطيط االستراتيجى
	wاعضاء ادارات التخطيط المالى والرقابة
	wمديرو االدارة المالية بالمؤسسات
	wاعضاء ادارة الميزانية
	wالمراقبون الماليون فى المؤسسات المختلفة
	wرؤساء االقسام ومديرو االدارات المختلفة بالمؤسسات الخاصة والحكومية
	wالعاملون باالدرات االشرافية والمتابعة
	wالعاملون باالدارات المالية
	wالعاملون فى ادارات فحص الميزانيات والحسابات
	wكافة العاملين فى الوظائف الرقابية
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المحتويات الرئيسية 

مهام ومهارات اخصاىئ المزيانية:

	wالوصف الوظيفى ألخصائى الميزانية

	wمهام ومسئوليات اخصائى الميزانية

االطار العام العداد المزيانيات.التشغيلية:

	wانواع الموازنات

	wمبادىء اعداد الموازنة

	wمعوقات وصعوبات اعداد الموازنات

	wالمسئولية عن اعداد الموازنة

	wاالعتبارات الواجب مراعاتها قبل اعداد الموازنة

	wدور التنبؤ فى اعداد الموازنة

	w.األساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب األلى

	wاستخدام األساليب الكمية فى إعداد الموازنة

مهارات إعداد الموازنات التخطيطية الاشملة:

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة الصناعية

	wإعداد الموازنات التخطيطية فى األنشطة التجارية

	wإعداد الموازنات فى األنشطة الحكومية

	wتقييم النظام الحالي العداد الموازنات ودوافع الحاجة الى تطويره

االجتاهات احلديثة ىف اعداد المزيانيات التقديرية:

	wاألساليب الحديثة إلعداد الميزانيات التقديرية

	wدور الموانات فى ضبط وترشيد االنفاق

	wالمناهج الحديثة لمعالجة قصور المدخل التقليدي العداد الميزانيات التقديرية

	wاعداد الموازنات الصفرية

	w.ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

	wاعداد الموازنات على اساس النشاط

	wاعداد موازنة البرامج واالداء

	w.اعداد الموازنات المرنة

اخلطوات العملية العداد المزيانيات عىل أاسس األنشطة:

	wكيفية تحديد وتصنيف األنشطة
	wأنواع األنشطة
	wأسس المفاضلة بين األنشطة
	wأسس تحديد األنشطة الضرورية واالنشطة غير الضرورية
	wاألساليب الرياضية واالحصائية المتقدمة لتقدير التكاليف وااليرادات
	wتحديد مسببات التكلفة لكل نشاط
	wأسس تقدير غناصر تكاليف األنشطة
	wمعايير اختيار مسببا التكلفة لكل نشاط
	wمنهجية احتساب التكلفة على أساس النشاط
	wصياغة الميزانية التقديرية على أساس األنشطة بصورتها النهائية
	wاعداد موازنة المشاريع على أساس االنشطة
	wورش عمل ودراسة حاالت عملية متنوعة العداد موازنة االنشطة

اطار إعداد الموازنة الرأسمالية:

	wتخصيص البرامج والمشروعات الراسمالية
	wمراحل ودورة اعداد الموازنة الرأسمالية
	wمصادر بيانات الموازنة الرأسمالية
	wاعداد جداول الموازنة الراسمالية
	wمداخل تمويل الموازنة االستثمارية
	wمكونات الموازنة االستثمارية
	wأسس اختيار مشروعات الموازنة
	wموازنة المشروعات الجديدة
	wموازنة مشروعات التوسع واالستكمال
	wموازنة مشروعات اإلحالل والتجديد

اعداد تقاريرمتابعة تنفيذ الموازنات ونسب االجناز:

	w.اجراءات متابعة تنفيذ الموازنات
	wخطوات متابعة تنفيذ الموازنات
	wالجداول والنماذج المستخدمة فى المتابعة
	wاساليب تحديد وقياس انحرافات الموازنة
	wصياغة نسب التنفيذ ومعدالت االنجاز
	w.تحديد نقاط القوة والضعف فى اعداد وتنفيذ الموازنات
	wمهارات اعداد وكتابة وعرض تقارير متابعة تنفيذ الموازنة
	wمعايير اعداد تقارير متابعة تنفيذ الموازنات
	wعرض لبعض نماذج التقارير الفعلية



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

)Budget Specialist - أخصائي الميزانية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


