
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 3 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

أساسيات عمليات الدمج واالستحواذ ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

أساسيات عمليات الدمج واالستحواذ ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

التفاعلي  التدريبي  البرنامج  هذا  تصميم  واالستحواذ، تم  الدمج  عمليات  أساسيات 
االندماج  لعمليات  الهامة  والمكونات  السمات  استيعاب  على  المشاركين  لمساعدة 
كيفية  المشاركين  سيتعلم  الدورة،  هذه  في  المشاركة  خالل  ومن  المربحة.  والشراء 
واالستحواذ.  الدمج  عملية  في  عليها  التغلب  أو  المشتركة  والقضايا  المشاكل  تجاوز 
ومهارات  الواجبة  العناية  كبيرة حول  معرفة  الدورة  في  المشاركون  يكتسب  وسوف 
التقييم وأساليب الدمج واالستحواذ في االتجاهات التجارية المعاصرة. وسيتيح البرنامج 
واالستحواذ  االندماج  أنشطة  عليها  تنطوي  التي  المخاطر  لدراسة  للحضور  الفرصة 
ومعرفة الطريقة المثلى للحصول على معامالت ذات قيمة أفضل. باإلضافة إلى ذلك، 
سيحصل الحضور على نظرة عامة شاملة حول التحديات القانونية األساسية والعثرات 
التي تواجه عمليات الدمج واالستحواذ. وأخيرا، يغطي هذا النهج مواضيع مثيرة، مثل 
االستراتيجيات، والعمليات، والنمط، والتوقيت، وأساليب عمليات االندماج واالستحواذ.

اهداف الدورة:

يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول اثار االزمة �	

المالية علي منظمات االعمال ودور كل من مجالس ادارات المنظمات وهيئات 

سوق المال والمؤسسات المصرفية في عالج االزمة

يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول االستراتيجيات �	

المالية الممكن استخدامها النقاذ المنظمات من االنهيار واستكمال خطط النمو 

المعطلة

يهدف البرنامج الي اكساب المشاركين مجموعة من المهارات حول كيفية تطبيق �	

استراتيجيات اعادة الهيكلة في منظمات االعمال من خالل ورش عمل تطبيقية

يهدف البرنامج الي اكساب المشاركين مجموعة من المهارات التحليلية في تقييم �	

منظمات االعمال الخاضعة العادة الهيكلة

المحتويات األساسية:

استخدام مهنج اعادة الهيكلة يف منظمات االعمال:

األزمة العالمية ) المفهوم – األسباب – اآلثار (�	

إعادة الهيكلة المالية ) المفهوم - آالثارها – أالغراض(�	

ربط منهج اعادة هيكلة المنظمات في عالج اثار االزمة المالية علي منظمات �	

االعمال

استراتيجيات إعادة الهيكلة المالية�	

إعادة هيكلة منظمات االعمال باستخدام اسرتاتيجة االندماج 

واالستحواذ:

التعريف باستراتيجية االندماج واالستحواذ�	

دوافع قرارات االندماج واالستحواذ�	

صور وأشكال االندماج واالستحواذ�	

ضوابط عملية االندماج واالستحواذ�	

ربط استراتيجية االندماج واالستحواذ بعالج اثار االزمات المالية علي منظمات �	

االعمال

تقييم منظمات االعمال بغرض االندماج أو االستحواذ:

مفهوم تقييم منظمات االعمال�	

المستفيدين من تقييم منظمات االعمال�	

القيمة العادلة لمنظمات االعمال�	

مداخل تقييم منظمات االعمال�	

العالجات المالية لالندماج واالستحواذ يف ضوء معايري المحاسبة 

الدولية:

معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS 3( 3( - اندماج األعمال ) السيطرة – �	

طريقة الشراء – الشهرة – القيمة العادلة – تكلفة االستحواذ (

معيارالمحاسبة الدولية رقم IAS 31( 31( - حصص الملكية في المشروعات �	

المشتركة

حاالت عملية�	

التحليل المايل لمنظمات االعمال يف ظل االندماج واالستحواذ:

أساليب التحليل المالي للمنظمات الخاضعة لعمليات االندماج واالستحواذ. �	

حالة عملية للتحليل المالي لغرض االندماج . �	

تحليل القوائم المالية المجمعة بغرض االندماج�	



 

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

التــاريــخ :........................)أساسيات عمليات الدمج واالستحواذ ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


