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المحتويات األساسية:

مقدمة:
نظرا لمحدودية الموارد االقتصادية وندرتها النسبية, تسعى المنشآت الى البحث عن 
الرقابة  إحكام  يتطلب  ضرورة  مما  يمكن  ما  بأفضل  واستغاللها  منها  االستفادة  سبل 
على استغالل هذه الموارد , والعمل على تخفيض تكاليفها وترشيدها,. وذلك من خالل 

استخدام مجموعة من االدوات المستحدثة فى مجاالت ترشيد النفقات.

تعد إدارة التكلفة مجموعة من األنظمة التي يمارسها المديرون عند التخطيط القصير 
األجل والطويل األجل فضاًل عن الرقابة على التكاليف سعيًا لتحقيق رضا العمالء الى 
المعلومات  توفير  الى  وتهدف   , مستمرة  بصورة  ومراقبتها  التكاليف  تخفيض  جانب 
التي يحتاجها المدراء إلدارة المنظمة بكفاءة سواء باالضافة الى قياس تكلفة الموارد 
المستهلكة في انجاز أنشطة المنظمة األساسية وتحديد فاعلية وكفاءة األنشطة القائمة 
وتحديد وتقويم األنشطة الجديدة والتي بها يمكن تصور إستراتيجية المنظمة وتحسين 

أدائها مستقبليًا.

ومما الشك فيه ان االخذ بتقنيات ادارة التكلفة فى اعداد الميزانيات التخطيطية يحقق 
تحقيق  االنفاق مع  التكلفة وترشيد  أهداف تخفيض  تحقيق  الميزانيات فى  فاعلية دور 

المستوى المستهدف من االهداف والنتائج. 

أهداف البرنامج :
تعريف المشاركين بالمفاهيم االساسية للتكاليف وكيفية تحليل اى عنصر تكلفة الى  �

عناصره.

تطبيق االساليب المختلفة لتخفيض التكاليف والرقابة عليها.وعرض مجموعة من  �
نماذج تخفيض التكاليف فى بعض المؤسسات العربية واالجنبية الناجحة

عرض وتحليل اهم مجاالت تخفيض التكاليف فى االنشطة المختلفة وكيفية تصميم  �
برامج خفض التكلفة واالجراءات العملية لتطبيقها.

تطبيق  � خالل  من  النفقات  على  الرقابة  تحقيق  فى  الموازنات  دور  على  التعرف 
عدد من االدوات واالستراتيجيات المتقدمة فى اعداد الموازنات الغراض ترشيد 

االنفاق .

اكساب المشاركين مهارات اعداد الموازنات الحكومية فى ضوء االساليب الحديثة  �
 ، واالداء  البرنامج  موازنات  المتقدمة من  الدول  فى  المستخدمة   التكاليف  الدارة 
وموازنة التخطيط والبرمجة ،وموازنة االساس الصفرى ودور هذه االساليب فى 

ترشيد االنفاق الحكومى وتقليص عجز الموازنة.

الوحدة األولى:

االستراتيجيات الحديثة لترشيد النفقات

تحليل األنشطة �
تحليل سلسة القيمة �
مجاالت خفض النفقات �
النفقات التى يمكن تخفيضها �
مراحل وخطوات تطبيق اساليب وبرامج خفض النفقات �
مداخل تطبيق منهج خفض النفقات �
خفض التكلفة من خالل عناصر النفقات �
خفض النفقات من خالل االنشطة �
خفض النفقات من خالل اجراءات واساليب العمل �

الوحدة الثانية :

تصميم وفحص هيكل نظم الضبط والرقابة المالية على االنفاق الحكومى

معايير فحص و تقييم فعالية الرقابة الداخلية �
إجراءات ومراحل تقييم الرقابة الداخلية. �
تصميم وتقييم الرقابة الداخلية على العمليات النقدية �
تصميم وتقييم الرقابة الداخلية على المخازن والمخزون �
تصميم وتقييم الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والعقود �
تصميم وتقييم الرقابة الداخلية على الرواتب والتعويضات. �
مناهج إعداد تقرير اإلدارة عن فعالية الرقابة الداخلية لترشيد االنفاق. �
� Benchmarking الرقابة باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل

الوحدة الثالثة :

تقنيات ادارة التكاليف وترشيد االنفاق الحكومى

منهج ادارة التكاليف ودوره فى التخطيط واعداد الموازنات �
التقنيات الحديثة الدارة التكاليف وترشيد االنفاق �
�  TOTAL QUANTITY MANAGEMENT( | تقنية ادارة الجودة الشاملة

(TQM
� Activity Based Costing (ABC( | تقنية التكلفة على أساس األنشطة
� Activity Based Bageting (ABB ( | تقنية الموازنة على أساس األنشطة
� Target Cost (T.C( | تقنية التكلفة المستهدفة
� Value Engineering (V.E( | تقنية هندسة القيمة
� kaizen | تقنية التحسين المستمر

الوحدة الرابعة :

األساليب الحديثة العداد الموازنات فى القطاع الحكومى لترشيد االنفاق

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 �
تحليل كفاءة وفعالية األنشطة والبرامج الحكومية �

الوحدة الخامسة :

االستراتيجيات الحديثة لترشيد االنفاق الحكومى

تطبيق برامج ترشيد النفقات �
تحسين كفاءة عمليات الشراء �
تخفيض تكلفة الحصول على االيرادات �
تخطيط المصروفات والمدفوعات النقدية �
دراسة جدوى المشاريع �
فعالية نظام إدارة المخزون والممتلكات �



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

التــاريــخ :........................)األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي ®( 

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.


