
  
 

 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(    اللجنة االقتصادية 

 
 لطاقةلاإلدارة المالية، والمحاسبة، واألهمية االقتصادية حول "   ةالريفي  ةللسيد ورشة تدريبية

 " اآلمنة والمستدامة
 

 لبنان  ،ارعكّ  ،ار العتيقةعكّ
 2021  يونيو/حزيران  21-22

 
 البرنامج

 

 2021  يونيو/حزيران  21  ثنيناال

 الحضور  تسجيل 09:30  -09:00

  فتتاحيةالا الجلسة     10:00  -09:30

 

 كلمات ترحيبية:

الزراعيةالسيدة ناهد أحمد،    ▪ لتصنيع المنتجات   التعاونية النسائية 
الطاقة  رئيسة،  سداوي  ة راضيةالسيد  ▪ الموارد  ،  قسم  واستدامة  تغيّر المناخ  مجموعة 

اإلسكواالطبيعية مشروع  --  ،  وأهداف   "REGEND" تقديم  وأنشطته  وأهدافه 

التدريبات ومحتواها  سلسلة 
 بالمحاضر  التعريف ▪

المشاريع الريفيةولى:  ألا الجلسة   10:45  -10:00 وإدارة   تنفيذ 
 اإلسكوا  ،ةمستشار،  سابين سابا  د.

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

للمرأة في   ▪ األساسي  الدور  تشاركية حول  الريفيةجلسة   تنفيذ وإدارة المشاريع 

إدارة المـشم ▪ فـي  ية   اريع:  بادئ أساـس

 المشروع حياة دورة راحلم −

o واإلعداد التخطيط مرحلة 

o تنظيم المشروع  مرحلة 
o تنفيذ المشروع  مرحلة 

o واستدامته تقييم المشروع   مرحلة 

للمشاريع  اإلدارة  أساسيات −  المالية 

 
 أسئلة وأجوبة



المنتجات –  الريفية  للمنتجات المالية  اإلدارة   أساسيات  :الثانيةالجلسة   11:30  -10:45  تسعير 
سابين سابا،    اإلسكوا  ،ةمستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

ل   ▪ الريفيةر  ط  عرض عام  المنتجات   ق تسعير 
الكلفة:  طريقة   ▪ حسب     التسعير 

 اإلنتاج دورة −

التكاليف: −  مفاهيم 

o المشروع بدء تكاليف 
o الثابتة التكاليف 

o المتغيرة  التكاليف 

التصنيع − كلفة   احتساب 

السع − الى   رمن الكلفة 
 

 أسئلة وأجوبة

 قهوة   استراحة 11:45  -11:30

المحاسبة –  الريفية  للمنتجات  المالية  اإلدارة   أساسيات:  الثالثةالجلسة   12:30  -11:45    أدوات 
سابين سابا،    اإلسكوا  ،ةمستشارد. 

اإلسكواد.    نانسي زعرور، مستشارة، 

الديوناإل(  تنظيم الحسابات ▪ النفقات،  بنجاح  )يرادات،  إدارة المشروع   من أجل 

السجّل   فالتعرّ  ▪ للمشروععلى  األساسية  المالية والمحاسبية  والقوائم   :ت 

النقدي −  السجل 

الزبائن − حسابات   سجل 

المشروع −  دفتر سجلت 

 رباح والخسائراأل −

 الكلفة  ضبط ▪
ترشيد ▪ الطاقة  أهمية   استهلك 

 
 جوبةأسئلة وأ

األول من  ختام 12:30-13:00 التدريب اليوم   يةالدورة 

 2021  حزيران/يونيو  22  الثالثاء

 الحضور  تسجيل 09:30  -  09:00

لولى:  ألا الجلسة   10:00  - 09:30 التمويل  الدخلمصادر   زيادة 
سابين سابا،    اإلسكوا  ،ةمستشارد. 

نانسي   اإلسكواد.   زعرور، مستشارة، 

القروض( ▪ المحلي،  )السوق  التقليدية   مصادر التمويل 
تطوير طرق التسويق ▪ الجماعي،  التمويل  مانحة،  )جهات  الجديدة   )مصادر التمويل 

 

 
 أسئلة وأجوبة



 المالية  اإلدارة   حولدراسة حالة :  الثانيةالجلسة   11:30  -  10:00
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

حاليا    عرض ▪ اإلدارة المالية المعتمدة  وطرق  السيدات   أمثلة عن منتجات 
المشاركات   ▪ من قبل السيدات  المونة  لمنتجات  حالة حول اإلدارة المالية  دراسة  إعداد 

 في التدريب

خلل التمرين ▪ من  اآلمنة والمستدامة  االقتصادية للطاقة   إبراز األهمية 
 

 أسئلة وأجوبة

قهوة  11:45  -11:30  استراحة 

الحالة:  الثالثةالجلسة   12:30  -11:45    عرض دراسة 
سابين سابا،  د  اإلسكوا  ،ةمستشار. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

المشا ▪ من قبل السيدات  الحالة  التدريبعرض دراسة  في   ركات 

 
 جوبةأسئلة وأ

12:30-13:00 
التدريبيةختام    الدورة 

المشاركة  توزيع شهادات 

 صورة جماعية

 
 

 


