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ىوازنة اميشاريع وتقدير امتكاميف و تقنيات توفيرٍااعداد   
 ميحة عاىة

 ىيزانية وإدارة تكاميف متقدير امٌزىة واميَارات باميعرفة فيَا اميشاركين تزويد إمي امتدريبية امدورة ٍذٌ تَدف

 وامٌزىة امفعامة وامتقنيات األدوات جييع امتفاعنية امدورة ٍذٌ في اميشاركون سيتعّنً كيا بنجاح، اميشروع

.األىثه امنحو عني منيشروع اميامية امجوانب وىراقبة وإدارة متخطيط   

 امينَجية

 عني اميشاركين ىساعدة إمي تسعي امتي وامجياعية امفردية امتيارين استخداو عني امتدريبية امدورة ٍذٌ تعتيد

 دراسات ىن عدداًا  امدورة ٍذٌ تستخدو كيا امتكاميف، وتقدير اميشروع بييزانية اميرتبطة امرئيسة األنشطة تعّنً

 عند وآخر امدورة بداية عند أحدٍيا اختبارين جانب إمي ذمك امبناءة، امنقاشات تنيَا امتي األدوار ومعب امحاًت

 .نَايتَا

 أٍداف امدورة

 سيتيكن اميشاركون في نَاية امدورة ىن

 اميشروع تكاميف إدارة خطط وتطوير اميشروع تكاميف إدارة عينية شرح

 في اميستخدىة األجه طوينة اًستثيارات متقييً امرأسيامية امييزانية تقنيات واستخداو جدوى دراسة إنشاء

 منيشروع اإلجيامية امتكاميف متقدير استخداىَا ييكن امتي اميختنفة امطرق وتحديد دقيقة تقديرات وضع .اميشروع

 اميخصصة اًحتياطية امييزانية وإدارة امطارئة امحاًت وشرح اميشروع وىيزانية متكاميف متكاميف ىعايير وضع

 اميكتسبة امقيية تحنيه باستخداو اميشروع أداء ىقاييس وحساب اميشروع تباين تحديد .منيشروع

 اميامية اميوارد عني اميستير امتحسين ىفاٍيً وتطبيق منيشاريع اميختنفة امتكاميف توفير استراتيجيات تحديد

 .منيشروع اإلجيامية
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 امفئات اميستَدفة

 حول ىعرفتًَ وتعييق اميشروع ىيزانية وإدارة ىشاريعًَ أنشطة تكاميف تقدير يوّدون امذين اميشاريع ىدراء

  .اميشروع تكاميف توفير عني تساعد امتي اميختنفة امينَجيات

 امكفاءات اميستَدفة

 توفير - اميكتسبة امقيية تحنيه - امتكاميف تقدير - امييزانية وإدارة وضع - اميشاريع تخطيط - اميشاريع إدارة

 امتكاميف

 نظرة عاىة

 امتكاميف إدارة خطة - اميشروع تكاميف إدارة عينيات - اميشروع حياة دورة

 ىوازنة رأس اميال

  األعيال حامة

 امرأسيامية امييزانية تقنيات

  امتكنفة /امفائدة نسبة

  اًستثيار عني امعائد

 اًسترداد فترة

  امحامية امقيية صافي

  امداخني امعائد ىعدل

  اميتوقعة امنقدية امقيية  /امقرار شجرة
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 تقدير امتكاميف

 امتياثه تقدير - امخبراء آراء - امتكاميف تقدير تقنيات - امتقديرات دقة - مألعيال امتفصيني امَيكه إنشاء

 امثٌث امنقاط ذو امتقدير - امتصاعدي امتقدير - امباراىترية امنيذجة

 ىيزانية اميشروع

  اًحتياطيات إدارة - امتكاميف ىعايير - امطوارئ احتياطيات - امتكاميف أنواع - امييزانيات إعداد - امتكاميف تجييع

 اميشروع تكاميف تحسين - امنقدي امتدفق إدارة - امتيويه حدود تسوية

 استراتيجيات توفير امتكاميف

 منيشاريع امتكاميف توفير استراتيجيات

 امعيامة استخداو تحسين

 امعيه ىَاو توزيع تسوية

 عينياتك جودة ىستوى تحسين

 اميشروع ىدة تقصير

 امقيية ىسار ىخططات

 إدارة امقيية اميكتسبة

 اميكتسبة امقيية تحنيه - امتباين تحنيه

 امتكاميف أداء ىقاييس

 األداء ىقاييس جدومة

 ميشروعك امتوّقعات ووضع امتنبؤ

 امحسابات إدارة ىراقبة


