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مقدمة:
يتطلب بناء الخطط االستراتيجية لمنظمات األعمال تحديد الفرص االستثمارية المتوقع االنتهاء منها والفرص االستثمارية الجديدة والتي تحتاج الي إعداد دراسات متخصصة لتقييم 
 COMFAR الجدوي منها ومن ثم يحتاج ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة الى تنمية مهارتهم نحو إعداد وتقييم دراسات الجدوي باستخدام النظم اإللكترونية الحديثة مثل برنامج

.III

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول أسس إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات§	
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول تدبير التمويل للمشروعات§	
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات حول إعداد الدراسات التسويقية والفنية§	
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات حول إعداد الدراسات المالية والبيئية§	
يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات حول طرق تقييم الفرص االستثمارية§	

الفئات المستهدفة:
أصحاب المشروعات االقتصادية§	
مانحي التمويل والتسهيالت االئتمانية للمشروعات بالبنوك§	
المحاسبين الماليين بالمشروعات§	
كل من بيده اتخاذ قرار بشأن تقييم دراسات الجدوى للمشروعات§	

مقدمة عن الفرص االستثمارية:

مفهوم الفرصة االستثمارية§	

أنواع الفرص االستثمارية §	

االستثمار قصير ومتوسط وطويل االجل §	

أهمية دراسات الجدوى االقتصادية§	

المقومات األاسسية لدراسة المرشوعات االقتصادية:

الدراسة القانونية للمشروع واختيار الشكل القانوني للمشروعات§	

الدراسة التسويقية للمشروع وتقدير حجم الطلب المتوقع§	

الدراسة الفنية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوب توفيرها§	

دراسة الجدوى البيئية للمشروع ومدى تأثير تنفيذ المشروع على البيئة المحيطة§	

الدراسة المالية واالقتصادية وتقييم البدائل باستخدام احلاسب:

تحديد التكاليف االستثمارية الكلية للمشروع.§	

تحديد حجم مصروفات التشغيل السنوية.§	

تحديد حجم رأس المال العامل الالزم للمشروع.§	

تحديد حجم رأس المال المستثمر وهيكل التمويل.§	

كيفية حساب عناصر التدفق النقدي الداخل والخارج.§	

اختيار هيكل التمويل األمثل:

هيكل التمويل والرافعة المالية§	
مكونات هيكل التمويل§	
معايير االقتراض من البنوك§	
تكلفة التمويل واختيار هيكل التمويل األمثل§	

طرق تقييم الفرص االستثمارية باستخدام احلاسب:

طريقة فترة االسترداد.§	
طريقة صافي القيمة الحالية.§	
طريقة معدل العائد المحاسبي.§	
طريقة معدل العائد على االستثمار.§	
طريقة التكلفة السنوية المعادلة§	

:COMFAR III تطبيق إعداد درااست اجلدوي باستخدام برناجم

	§COMFAR III خواص برنامج
ادخال المعلومات األساسية للمشروع §	
انشاء قاعدة البيانات األولية §	
كتابة صيغ العالقات والمعادالت §	
تصميم تقارير التقييم النهائية §	
تشغيل البرنامج واستالم التقارير النهائية§	



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

 )® COMFAR III التــاريــخ :........................)دراسة الجدوى وتقييم المشروعات باستخدام برنامج

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.


