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مقدمة:

هنالك دور هام للمالية العامة في حياة الدولة، وهي العنصر المهم الذي يساعد على تطور مهني وعقالني مبني على منطلقات واضحة، حيث اذا أحسنت الدولة التصرف في ماليتها 

، فذلك حتما سيؤدي بها إلى تجنب الوقوع في تأزم األحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها فإذا توفر االستقرار في المالية 

العامة، تهدف هذه الدورة المكثفة والعملية للمديرين المتوسطين والكبار في القطاع العام إلى خلق وعي وفهم لقانون إدارة المالية العامة )PFMA( ، بصيغته المعدلة ، وآثاره. 

وسيساعد المشاركين على فهم المفاهيم والمبادئ األساسية الالزمة لإلدارة المالية السليمة؛ االمتثال للوائح الخزينة ، تطبيق متطلبات األداء لإلدارة المالية؛ وتطبيق مبادئ اإلبالغ 

الفعال.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم المفاهيم والمبادئ األساسية الالزمة لإلدارة المالية السليمة 	

االمتثال لمتطلبات قانون إدارة المالية العامة 	

االمتثال للوائح الخزينة 	

تطبيق مبادئ نهج اإلدارة المالية على اإلدارة من أجل تحقيق النتائج 	

تطبيق متطلبات األداء لإلدارة المالية؛ وتطبيق مبادئ اإلبالغ الفعال 	

إكتساب مهارات تطبيق ادوات الهندسة المالية فى المؤسسات المختلفة 	

اكتساب مهارة التنبؤ باالداء المالى المستقيلى للمؤسسة والتعرف على النتائج المتوقعة لالداء فى المستقبل 	

تطبيق االساليب المتقدمة العداد الخطط والموازنات المالية التى تركز على تحقيق األهداف 	

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:

مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص 	

المحاسبون والعاملون باالدرات المالية 	

أخصائى التحليل والتقييم المالى 	

العاملون في إدارات التخطيط واعداد الموازنات 	

المسئولون عن اعداد الدراسات المالية 	

أخصائى الميزانيات والقوائم المالية 	

المدققون الداخليون في المؤسسات 	
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وظائف اإلدارة المالية احلديثة:

الوظائف التقليدية لإلدارة المالية 	

الوظائف الحديثة لإلدارة المالية 	

األدوات الحديثة للحصول على األموال 	

أوجه استخدام واستثمار األموال 	

إدارة النقدية والسيولة 	

إدارة المخزون 	

إدارة ديون العمالء 	

أدوات الهندسة المالية لالدارات المالية الدولية:

مدخل الى الهندسة المالية واهميتها 	

ادوات واليات الهندسة المالية لتنمية االيرادات وترشيد االنفاق 	

ابتكار أدوات مالية جديدة لتنمية االيرادات 	

ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف 	

ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أو إدارة االئتمان 	

الهندسة المالية وادارة المخاطر المالية 	

العقود والمشتقات المالية 	

األدوات الحديثة للحصول على األموال 	

التحول اىل ااسس االستحقاق المحاسىب ىف المؤساست احلكومية:

تقييم األساس النقدي 	

لماذا التحول إلى االستحقاق المحاسبي؟ 	

خطوات مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي 	

عناصر نجاح مشروع التحول إلى االستحقاق المحاسبي 	

التحديات التي ستواجهها الدول عند التحول إلى االستحقاق المحاسبي 	

اإلطار المتقدم لتحليل البيانات المالية:

التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي 	

أهمية ومجاالت التحليل المالى 	

تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى 	

التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام 	

التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك 	

أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية 	

التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية 	

التحليل الماىل ألغراض التنبؤ باألداء الماىل المستقبىل:

أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس. 	

المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس. 	

نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى. 	

نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت . 	

حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى. 	

	 . s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج

االجتاهات احلديثة ىف اعداد اخلطط والموازنات المالية:

استراتيجيات التخطيط المالى االستراتيجى 	

اعداد الخطط المالية االستراتيجية 	

االساليب المتقدمة العداد الموازنات المالية 	

	 ROB اعداد الموازنات الموجهة نحو االداء

اعداد الموازنات على اساس النشاط واالهداف 	

اعداد موازنة البرامج واالداء 	

اعداد الموازنات المرنة 	

حتليل وتقييم االداء الماىل باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل 

:)KPI(ومؤرشات قياس األداء الرئيسية Benchmarking

	   Benchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل

	 Benchmarking  أهمية أسلوب

تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة 	

مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية)KPI( والية تحديدها 	

فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات 	

اعتبار ال )KPI( مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة 	

استخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات 	

حاالت عملية ونماذج تطبيقية 	



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

))PFMA( إدارة المالية العامة (

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.


