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مقدمة:

تستخدم المؤسسات المتطورة، والكبيرة الحجم، أسلوباً تخطيطياً هاماً هو الميزانيات التقديرية. وهو أسلوب يحاول أن يترجم األهداف التنفيذية، وخطط األقسام واإلدارات إلى اشكال 

كمية ومالية تعبر عما سيحدث في المستقبل في هذه األقسام واإلدارات، وذلك لكي تكون مرشداً للمديرين يرجعون إليه في تحديد تصرفاتهم، وفي القرارات التي سيتخذونها خالل 

فترة الميزانيات التقديرية )غالباً سنة(. ثم يتم ترجمة خطط األقسام واإلدارات إلى خطط أخرى وميزانيات توضح الموارد التي سيتم استخدامها من خامات، وعمالة، وخدمات، 

وأموال، وأصول ثابتة، وعادة ما يتم تحديد مصادر هذه المواد وكمياتها وقيمتها، كما يتم تحديد المجاالت التي سيتم استخدامها فيها. كما يتم ترجمة ذلك كله في شكل إيرادات 

وتكاليف تعبر عن المركز المالي المتوقع للمشروع في المستقبل. والميزانيات بهذا الشكل تعتبر مستنداً فعااًل يمكن أن تستخدمه اإلدارة في متابعة ما يحدث من تنفيذ للخطة، كما 

يمكن استخدامه للرقابة على كفاءة عمل اإلدارة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم بالطار العام للموازنات من حيث مفهومها وأهميتها وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والمالية والرقابية وكيفية إعدادها

	w اكتساب مهارة إعداد الموازنات الشاملة والمرنة 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 فهم نظام الموازنة الموجهة نحو االداء كأسلوب متطور 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

	wإكتساب مهارة إعداد وتطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء على كافة األنشطة والبرامج فى ضوء دارسة تجارب ومناهج الدول المختلفة لتطبيق النظام

	wالتعرف على بعض الحاالت التطبيقية لتحليل انحرافات الموازنة وتطبيق نظام محاسبة المسؤلية

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:

	wمديرو اإلدارات غير الماليين بكافة المؤسسات

	wالعاملون بكافة إدارات المؤسسات الخاصة والحكومية من غير الماليين

	wالعاملون بادارات التخطيط واعدا الموازنات

	wأخصائيو الميزانيات

	wإدارة الرقابة الداخلية في المؤسسات
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المحتويات األساسية:

اطار اعداد الموازنات التخطيطية:

	wدور الموازنة فى تنفيذ الخطة االستراتيجية

	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة

	wاالساليب الحديثة العداد تقديرات الموازنات

	wتطبيق النماذج الحديثة للتنبؤ فى اعداد تقديرات الموازنات

	wاالساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ

	w فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ

	wفى التنبؤ( )Trend Analysis استخدام اسلوب تحليل االتجاه

	wتطبيق االساليب الحديثة للتنبؤ باستخدام الحاسب االلى

اعداد الموازنات التخطيطية الاشملة:

	wمراحل تجهيز البيانات ألغراض إعداد تقديرات الموازنة الشاملة

	wتحديد العوامل األساسية الحاكمة فى إعداد الموازنة

	wتحديد مصادر البيانات العداد الموازنات

	w نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة

	wتطبيقات اعداد الموازنات التخطيطية الشاملة

	w:حاالت عملية العداد الموازنات الشاملة

	wموازنة المبيعات وااليرادات

	wموازنة اإلنتاج والمشتريات

	wموازنة األجور والمصروفات

	wموازنة المستلزمات السلعية

	wالموازنة النقدية

الموازنات احلكومية واألاسليب احلديثة العدادها:

	w.تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة

	w.تقديرات الموازنة العامة للدولة

	w.دورة الموازنة العامة للدولة

	w.االساليب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة

	w.اعداد موازنة البرامج واآلداء

	w. اعداد الموازنة الصفرية

	w.متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية

	wاساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى

حتليل االحنرافات وتطبيق نظام المحاسبة عن األداء:

	wمداخل و أبعاد تحليل االنحرافات وتقييم األداء

	wاألساليب الحديثة لتحليل انحرافات الموازنة

	wنماذج اعداد تقارير انحرافات الموازنة

	wتطبيق نظام محاسبة المسئولية

	wأبعاد نظام المحاسبة عن األداء

	wالمحاسبة عن كفاءة األداء

	wالمحاسبة عن فعالية األداء

	wاالساليب الحديثة لقياس الكفاءة والفعالية فى االداء

	wمؤشرات قياس الكفاءة والفعالية فى االداء

	wحاالت عملية وتطبيقية متنوعة

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



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

)إعداد الميزانيات للمدراء غير الماليين(

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.


