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آليات ومنهجيات موازنات البرامج واالداء

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

مقدمة:
تعد موازنة البرامج واألداء نظاما متقدما في مجال التخطيط المالي للحكومات وتحديد أولويات االنفاق العام وربطه بتحقيق األهداف واألنشطة التي تخدم المجتمع. وهو نظام تتبناه كثير من 

الدول بهدف تطوير األداء الحكومي والربط بين تخصيص الموازنات والخدمات التي تعمل الوحدات والجهات الحكومية على تحقيقها ويعد بديال فعاال للموازنات التقليدية التي تعتمد على 

بنود لمختلف المخصصات.

تهدف هذه الدورة المكثفة آليات ومنهجيات اعداد موازنات البرامج واالداء، إلى تعريف المشاركين بموازنات البرامج واالداء واختالفها عن موازنات البنود، وزيادة مهاراتهم الذهنية والمهنية 

فيما يتعلق بخطوات تقييم موازنات البرامج وربطها بالسياسات العامة و خطوات تقييم مؤشرات االداء وأساليب قياسها، وكذلك مناقشة معوقات تطبيق موازنات البرامج واالداء. تتناول هذه 

عدة محاور منها أساليب إعداد الموازنة، وكيفية تطبيق موازنة البرامج من خالل اتباع األسس والقواعد التي تتماشى مع النجاح في اتباع القواعد المطلوبة في إعداد الموازنات للبرامج، 

واألنشطة التي تحقق المهنية المطلوبة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

المعرفة بموازنات البرامج واالداء واختالفها عن موازنات البنود 	

تحديد مقومات إعداد موازنة البرامج واألداء 	

التعرف على مراحل اعداد موازنة البرامج واألداء 	

تحديد متطلبات التحول الي موازنة البرامج واالداء 	

االطالع على خطوات وإجراءات اعداد موازنة البرامج واألداء 	

تصنيف العمليات الحكومية بحسب البرامج واالنشطة 	

تقييم موازنات البرامج وربطها بالسياسات العامة 	

تقييم مؤشرات االداء وأساليب قياسها 	

التعرف على التجارب الدولية بشأن تطبيق موازنات البرامج واالداء 	

معرفة معوقات تطبيق موازنات البرامج واالداء 	

إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وفق »البرامج واألداء« إلى جانب موازنة »األبواب والبنود 	

استخدام موازنة البرامج واألداء أداة للتخطيط والرقابة في الوحدات الحكومية 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من التمارين وورش العمل ودراسة الحاالت والعروض التقديمية

من خالل تتناول المنهجيات وأفضل الممارسات في اآلليات ومنهجيات موازنات البرامج واالداء

الفئات المستهدفة:
جميع المدراء والمشرفين والمحللين الذين يقومون بإعداد أو استخدام الموازنات، موظفو اإلدارة المالية والمراقبين والمحاسبين ومحللون الموازنة، المحاسبيين باقسام الموازنات،  والعاملين 

فى مجال التخطيط الما.
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آليات ومنهجيات موازنات البرامج واالداء
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اإلطار العام للموازنات العامة:

الموازنة العامة للدولة 	

خصائص الموازنة العامة وسماتها 	

انواع الموازنة  	

أهداف الموازنة العامة 	

قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة 	

تبويبات الموازنة العامة للدولة 	

التخصيص والتمويل 	

العالقة بالموازنة العامة والنظام المحاسبي الحكومي 	

تنفيذ الموازنة واهمية االلتزام بها 	

رضورة التحول من النظام التقليدي إلعداد الموازنة إىل نظام 
موازنة الرباجم واألداء:

االختالف ب الموازنة العامة والموازنة التخطيطية. 	

األساليب الحديثة إلعداد الموازنة العامة. 	

ماهية نظام موازنة الرباجم واألداء:

مفهوم موازنة البرامج واألداء 	

أهداف موازنة البرامج واألداء 	

أهمية موازنة البرامج واألداء 	

مزايا موازنة البرامج واألداء 	

معوقات تطبيق موازنة البرامج واألداء 	

مقومات وخصائص تطبيق نظام موازنة الرباجم واألداء:

خصائص نظام موازنة البرامج واألداء. 	

مقومات إعداد موازنة البرامج واألداء. 	

أسس تبويب موازنة البرامج واألداء. 	

أسس القياس المحاسبي ألغراض إعداد موازنة البرامج واألداء. 	

تطبيق نظام موازنة الرباجم واألداء:

مراحل اعداد موازنة البرامج واألداء. 	

متطلبات التحول الي موازنة البرامج واالداء. 	

خطوات وإجراءات اعداد موازنة البرامج واألداء 	

ورشة عمل تطبيقة   	

المحتويات األساسية:



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

)آليات ومنهجيات موازنات البرامج واالداء(
ربط فعال بين الموازنات واألنشطة والمشاريع االستراتيجية

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.


