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محتويات البرنامج

مقدمة:
حتى تُحقِّق اإلدارة المالية وظيفتها في الُمنشأة يجب أن تتجاوز أعمالها من إعداد التّقارير والحسابات إلى ابتكار ُطرق في االستثمار، وزيادة رأس المال في أُصول )ممتلكات( 
جديدة، واالرتقاء باألداء المالي للُمنشأة، وهذا ُكله من ُمتعلّقات إدارة االعمال المالية، في هذا البرنامج  سيتمكن المشارك من تطوير المعرفة والمهارات  في عدد من الموضوعات 
ذات العالقة باألمور المالية، مثل تقييم األعمال، وآليات إدارة الُمنشآت وتمويلها، وتقنيات االستثمارات، وإدارة األزمات )المخاطر(، ودراسة الّسوق، وعمليات البيع والّشراء 

وإعادة الهيكلة أو الّدمج، وَحْوكمة الّشركات، واإِلْفصاحات المالية، والّسياسات المالية لِريادة األعمال .

ويُقدِّم هذا البرنامج المكثف َتغطية شاملة عن أُسس تمويل الّشركات واالستثمارات، باإلضافة إلى علوم المحاسبة المالية، وُطرق تقييم القرارات المالية االستراتيجية، ودراسة 
األسواق الّرأسمالية من ِوجهة نظر مالية، وفهم البيانات والمعلومات المالية ِبشكل ُمتكامل لِغايات تحليل التّدفقات النّقدية، وإدراك كيفية اتخاذ قرارات التّمويل واالستثمار النّاجحة.

تصميموتنفيذاالسرتاتيجيةالمالية:

 إطار صنع القرار االستراتيجي  	
 أهداف اإلدارة المالية  	
 صياغة واختيار االستراتيجيات المالية  	

إدارةالمخاطر:

 أنواع المخاطر التي تواجهها المؤسسة  	
 تقييم المخاطر المالية  	
	 ) VAR  ( القيمة المعرضة للخطر 

قراراتهيكلرأسالمال:

 مصادر التمويل  	
 المخاطر المرتبطة بخيارات التمويل  	
 نظريات هيكل رأس المال  	
 تصميم وهيكل رأس المال األمثل  	
 التحكم في المشاكل المرتبطة بخيارات التمويل  	

قراراتاالستثمار:

 هدف قرارات االستثمار الرأسمالي  	
الميزانية الرأسمالية  	
 تقنيات تقييم االستثمار  	
 اختيار أفضل استثمار  	

تقييمالرشكات:

 اإلطار المفاهيمي للتقييم  	
 نموذج التقييم القائم على األصول  	
 نموذج التقييم القائم على األرباح  	
 نموذج التقييم القائم على التدفقات النقدية  	
 قياس تكلفة حقوق الملكية  	
 التقييم النسبي  	

عملياتاالندماجواالستحواذوإعادةهيكلةالرشكات:

 عمليات االندماج واالستحواذ  	
 اشتقاق أوجه التآزر  	
 عمليات فك االندماج  	
 عمليات تصفية االستثمارات  	
 إعادة هيكلة الشركات  	
 عمليات االندماج عبر الحدود  	

أسواقرأسالمالوالتمويل:

 اإلطار التنظيمي ألسواق رأس المال  	
 أسواق المال الدولية  	
 أسواق الديون  	
 سندات الدخل الثابت  	
 سوق المال  	

حتليلالمشتقاتوتقييمها:

 العقود المستقبلية  	
 العقود اآلجلة  	
 خيارات  	
 مقايضه  	

التعرضللنقداألجنيبوإدارةالمخاطر:

 تحديد سعر الصرف  	
 سوق العمالت األجنبية  	
 إدارة المعامالت والترجمة والتعرض االقتصادي  	
 التحوط من مخاطر العملة  	
 مشتقات النقد األجنبي – العقود اآلجلة، اآلجلة، الخيارات والمقايضات  	



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

)اإلدارة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي واعداد الموازنات - 10 ايام ®( 
االنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املاىل واعداد املوازنات

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


