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النظم الحديثة في
اعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي

محتويات البرنامج:

التعريف بالهندسة المالية:
مفهوم الهندسة المالية  	
وظائف الهندسة المالية  	
استراتيجية الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات 	
أدوات الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات 	

المشتقات المالية:
مفهوم المشتقات المالية  	
انواع المشتقات المالية  	
حاالت تطبيقية علي المشتقات المالية 	
مخاطر المشتقات المالية 	
نماذج قياس خطر المشتقات المالية 	

حتليل سالسل القيمة ودوره يف خفض التكلفة:
منهج سالسل القيمة )المفهوم- األسس – المكونات - الخطوات( 	
أدوات قياس القيمة المضافة للوحدة عبر سلسلة القيمة  	

منهج تقدير قيمة النشاط من موارد المنشأة  	
جدول مؤشر القيمة 	
مصفوفة ضغوط المنافسين  	
قائمة ربحية عناصر سلسلة القيمة  	
استخدام منهج سلسلة القيمة في خفض التكلفة  	

نموذج تكلفة صفات المنتج 	
نموذج تحديد القيمة المضافة لصفات المنتج  	
منهج استبعاد العناصر غير المضيفة للقيمة  	
حاالت تطبيقية  	

اسلوب هندسة القيمة:
مقومات نجاح العمل 	
المؤثرات السلبية على سير العمل  	
ما هي الهندسة القيمية؟ ،كيف بدأت الهندسة القيمية 	
المشاكل واالسباب الرئيسية التي أدت الى نشوء الهندسة القيمية 	
الجدوى االقتصادية من تطبيق الهندسة القيمية  	
إيجابيات ونتائج التطبيق وسلبيات ومعوقات التطبيق 	
مراحل تطبيق الهندسة القيمية: 	
كيف يمكننا نقل مفهوم الهندسة القيمية ألى قطاعاتنا االنتاجية  	
معايير تطبيق دراسات الهندسة القيمية 	

:ABC اسلوب التكاليف المبنية عىل األنشطة
المفهوم 	
تطبيقات اسلوب ABC في القطاعات الصناعية والخدمية  	
	 . ABC مدخل التكاليف المبنية على األنشطة
حاالت تطبيقية 	
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مقدمة:
خالل  من  المالية  النفقات  ترشيد  سياسات  تبني  إلى  الحكومية  المؤسسات  تهدف 
 Financial المالية  الهندسة  أدوات  تستخدم  التي  اإلنفاق  ترشيد  استراتيجيات 
Engineering وهي أدوات تعتمد على قياس المخاطر، وتستهدف شركة يوروماتك 
من برنامج " الهندسة المالية وترشيد النفقات في القطاع الحكومي " إلي تقديم حزمة 
من المعارف والمهارات للمشاركين التي تهدف الى تمكينهم من أدوات الهندسة المالية 
ذات  والمهارات  المعارف  المشاركين   إكساب  والى  الحكومية.  بالوحدات  وتطبيقاتها 
بما يساهم في  التكاليف  أساليب ترشيد  التخطيطية، وتطبيق  الموازنات  بإعداد  الصلة 

ترشيد اإلنفاق الحكومي.

أهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بمفهوم الهندسة المالية 	
تعريف المشاركين بادوات الهندسة المالية الهادفة الى تخفيض المخاطر  	
استخدام األساليب الحديثة في إعداد الموازنات التخطيطية. 	
التمييز بدقة بين أنواع الموازنات. 	
إعداد موازنة اإليرادات والنشاط. 	
تطبيق أساليب ترشيد التكاليف. 	
تحليل تجارب عملية في الترشيد الحكومي 	
تنمية مهارات المشاركين في تخفيض التكاليف وتنمية اإليرادات 	

الفئات المستهدفة:
المحاسبين الماليين  	
محاسبو التكاليف والمدراء الماليين  	
مدراء المصانع ومدراء اإلنتاج  	
المحاسبين اإلداريين  	
المراقبين الماليين والمحللين الماليين. 	



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 :........................)النظم الحديثة في اعداد 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.


