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مقدمة:
تعتبر دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع أداة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات االستثمارية فى ظروف عدم التأكد الناشئة عن وجود متغيرات عديدة داخلية وخارجية يمكن 
التنبؤ بالبعض منها قبل حدوثها بينما ال يمكن التنبؤ او السيطرة فى المستقبل على البعض االخر منها واليخفى انه نتيجة التغيرات المتالحقة وثورة المعلومات التى جعلت العالم 
أشبه بالقرية الصغيرة لم يعد فى اإلمكان عزل المشروعات االستثمارية عن ما يحدث فى مختلف أنحاء العالم من أحداث عديدة تنعكس على أداء المشروعات وعلى عناصر 
التكاليف وعناصر اإليرادات،  وتؤثر فى النهاية على معدل العائد المتوقع الحصول عليه فى نهاية العمر اإلفتراضى للمشروع كما تحدده تقديرات الخبراء قبل إنشاء المشروع. 
ومن ثم فإنه يجب مراعاة الدقة واستخدام األساليب العلمية الحديثة للوصول إلى تقديرات تطابق الواقع الفعلى تماماً ولكنها تقترب منه فقط وتقل درجة االنحراف عنها كلما أمكن 

للقائمين بالدراسات المطلوبة السيطرة على األدوات العلمية

والشك أن اجراء مثل هذه الدراسات يجنب المستثمر إنفاق األموال فى مجاالت غير مريحة او غير ذات نفع اقتصادى واجتماعى للفرد والمجتمع. فهى بذلك أداة حيطة وحذر 
وصمام أمان من التردى الى مجاالت استثمار ال طائل من ورائها.

وتعد دراسة الجدوى االقتصادية والمالية أداة تساعد على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد االقتصادية التى تتصف بالندرة النسبية وبطبيعة الحال فإن أهمية دراسات 
الجدوى وفقاً لهذه االعتبارات ترتفع فى الدول النامية حيث تكون الموارد محدودة مما يتطلب تحديد أولويات للمشروعات المختلفة التى تفيد االقتصاد القومى،  كما أن تحديد مدى 
استحقاق المشروع لتخصيص قدر معين له من الموارد من عدمه ، ومقارنة ما يتوقع أن يدره من عوائد بما يمكن أن يتحقق من االستثمار فى أنشطة استثمارية أخرى ال يمكن 

معرفته اال باستخدام المؤشرات أو المعايير الدولية الحديثة المطبقة فى دراسة الجدوى االقتصادية.

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف العلمية حول دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات وكيفية تدبير التمويل لها وذلك من حيث الدراسة التفصيلية  	

لكل من الدراسة التسويقية والفنية والمالية للمشروعات  

يهدف البرنامج الي إكساب المشاركين مجموعة من المهارات العملية حول إعداد دراسة الجدوى للمشروع  وتحديد هيكل التمويل األمثل للمشروع بما يتالءم مع طبيعة  	
المشروعات وذلك من خالل تقديم بيانات فعلية للمشاركين ألكثر من مشروع  تم تنفيذه بالفعل ويقوم المشاركين بأنفسهم بإعداد دراسة الجدوى لهذا المشروع واختيار هيكل 

التمويل األمثل

تنمية مهارات المشاركين فى استخدام النماذج واالساليب الحديثة والمتطورة لتقييم االستثمارات واعداد دراسات الجدوى 	

اكساب المشاركين المهارات والقدرات االساسية العداد موازنة المشروعات باستخدام نظام B.O.T .ومهارة تقييم المشروعات الرأسمالية باستخدام النماذج الحديثة للتقييم 	

التعرف على مشاكل تنفيذ مشروعات B.O.T وأساليب عالجها والتغلب عليها وكذلك ضوابط تنفيذ القطاع الخاص لمشروعات B.O.T ومعايير اشتراك المستثمر االجنبى  	
.B.O.T للمشاريع بنظام

التعرف على التصنيفات الرئيسية لالصول والعوامل المؤثرة عند اتخاذ قرار شراء وتعلية االصول وكيفية اثباتها فى الحسابات 	

اكتساب المشارك مهارة معالجة الحركات المتعلقة باالصول الثابتة من اهالك واستبدال وعمليات صيانة واصالح االصول  وفق المعايير الدولية 	
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

استراتيجيات ادارة المشروعات

أسس اختيار المشروعات 	

تخصيص البرامج والمشروعات الراسمالية 	

اعداد بطاقة وصف المشروع 	

مراحل ودورة اعداد المشروعات الرأسمالية 	

مصادر بيانات الموازنة االستثمارية 	

مداخل تمويل المشروعات االستثمارية 	

مكونات الموازنة االستثمارية 	

موازنة المشروعات الجديدة 	

موازنة مشروعات التوسع واالستكمال 	

موازنة مشروعات اإلحالل والتجديد للمشروعات واالصول 	

الوحدة الثانية:

المقومات األساسية لدراسة المشروعات االقتصادية

الدراسة القانونية للمشروع وأختيار الشكل القانوني للمشروعات 	

الدراسة التسويقية للمشروع وتقدير حجم الطلب المتوقع والخدمات المقدمة من  	
المشروع

الدراسة الفنية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوب توفيرها 	

وهيكل  	 المشروع  لتنفيذ  المطلوبة  التكاليف  وتقدير  للمشروع  المالية  الدراسة 
ومصادر التمويل والقوائم المالية التقديرية للمشروع

دراسة الجدوى األقتصادية للمشروع والمقارنة مابين العوائد المتوقعة والتكاليف  	
التي سيتم أنفاقها على المشروع

دراسة الجدوى البيئية للمشروع ومدى تأثير تنفيذ المشروع على البيئة المحيطة 	

الوحدة الثالثة:

مهارات اعداد الدراسة المالية واالقتصادية للمشروعات

تحديد التكاليف األستثمارية الكلية المطلوب توفيرها للقيام بالمشروع 	

تحديد حجم مصروفات التشغيل السنوية المطلوبة للوفاء بخطط اإلنتاج المحددة 	

تحديد حجم رأس المال العامل الالزم لعمل استغالل اقتصادي لموارد المشروع 	

تحديد حجم رأس المال المستثمر وهيكل التمويل أما باالعتماد على حقوق الملكية  	
أو بالقروض ومصادر التمويل المختلفة التي يتم االعتماد عليها

كيفية حساب عناصر التدفق النقدي الداخل والخارج والوصول الي الفائض أو  	
العجز النقدي

الوحدة الرابعة:

طرق تقييم المشروعات االستثمارية

طريقة فترة االسترداد 	

طريقة صافي القيمة الحالية 	

طريقة معدل العائد المحاسبي 	

طريقة معدل العائد على األستثمار 	

طريقة التكلفة السنوية المعدلة 	

الرقم القياسي للربحية 	

معدل األسترداد العكسي 	

األساليب الكمية المستخدمة فى تقييم المشروعات االستثمارية 	

الوحدة الخامسة:

B.O.T اعداد موازنة المشروعات بنظام

	 B.O.T الشروط والضوابط الواجب توافرها فى مشروعات

	 B.O.T أساليب تمويل المشروعات التى تدار بنظام

مراحل تنفيذ المشروعات 	

مشاكل تنفيذ مشروعات B.O.T وأساليب عالجها والتغلب عليها 	

	 B.O.T ضوابط تنفيذ القطاع الخاص لمشروعات

	 B.O.T معايير اشتراك المستثمر االجنبى للمشاريع بنظام

	 B.O.T . امثلة وحاالت عملية وتطبيقية لمشاريع

تجارب بعض الدول الناجحة فىتطبيق نظام البوت 	

الوحدة السادسة:

العمليات المتعلقة باقتناء االصول وحساباتها

التصنيفات الرئيسية لالصول 	

متغيرات اتخاذ قرارات شراء األصول 	

شراء االصول وتسجيلها فى الدفاتر 	

المفاضلة بين شراء او استئجار االصل أو تصنيعه 	

حيازة االصول عن طريق التأجير التمويلى 	

اعداد سجل متابعة االصل 	

االصول والمشروعات تجت التنفيذ 	

معالجة الحركات المتعلقة باالصول الثابتة وفق المعايير الدولية 	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)التقييم والجدولة وإعداد ميزانية المشروع ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


