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إعداد وتقييم وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية

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

مقدمة:

 تعد دراسة الجدوى المتطورة أساسا أساسيا للسماح ببدء أنشطة تحليل المشروع وتصميمه بطريقة مركزة. فهو إما ينقي حالة عمل من خالل دراسة مجموعة من الخيارات الممكنة 

والقضايا المحتملة أو يشكل أساسا لتطويرها. تعالج دراسات الجدوى القضايا التي يمكن أن تؤثر على نجاح مشروع محتمل وتقييم مزايا وعيوب كل خيار حتى يمكن تصنيفها. 

الناتج النهائي للدراسة هو تقرير موجز واضح يعرض المشروع المقترح .  تزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالكفاءات الالزمة إلعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى وتتضمن 

إعداد نموذج مالي لدراسة جدوى باستخدام برنامج اإلكسل، كما تمكن هذه الدورة المشاركين من تعزيز مستوى الخدمة واالستثمارات باستخدام تقنيات مختلفة في وضع موازنات 

رأس المال وتحليل المؤشرات المالية المرتبطة بتلك العمليات.

اهداف الدورة:

مع انهتاء هذه الدورة التدريبية، سيكون الماشركون قادرون عىل:

تنمية قدراتهم ومهاراتهم التطبيقية إلعداد دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية وعمليات االحالل والتجديد والتوسع للمشروعات القائمة. 	

إعداد نموذج لدراسة الجدوى المالية باستخدام برنامج اإلكسل . 	

تطبيق المنهجيات المختلفة في تعزيز وزيادة الفرص االستثمارية وتحليل المؤشرات المالية لها . 	

تمييز القواعد والسياسات المالية التي يجب إتقانها من أجل إحكام هذه الدراسات، االمر الذي يؤدي في النهاية إلى إقامة مشروعات استثمارية ناجحة. 	

إعداد الدراسات االقتصادية والفنية المتعلقة بالمشروعات الجديدة أو بتوسعة المشروعات القائمة. 	

تحديد المعلومات الحديثة المتعلقة باألجواء االستثمارية. 	

تعريف اإلطار العام والمفاهيم والخبرات المستفادة من دراسات الجدوى. 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من األساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية والتمارين ودراسة الحاالت، كما تتضمن تدريباً عملياً على إعداد نموذج دراسة جدوى  	

باستخدام برنامج اإلكسل.

توفر يوروماتيك الحواسيب المحمولة لتأدية النشاط العملي إلعداد دراسة جدوى باستخدام برنامج اإلكسل، كما يتم توزيع نماذج لدراسة الجدوى، ونسخاً إلكترونية لعروض  	

دراسة الجدوى.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية المدراء  والمهنيين المسؤولين عن إعداد وكتابة وتحليل دراسات الجدوى.
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إعداد وتقييم وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية

محتوى البرنامج:

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

المقدمة والتعريفات:

تعريفات دراسة الجدوى 	
أهداف دراسة الجدوى 	
دراسة الجدوى مقابل خطة العمل 	
دورة دراسة الجدوى 	
خطوات إعداد دراسة الجدوى 	

عنارص دراسة اجلدوى:

عناصر تقرير دراسة الجدوى 	
الملخص التنفيذي 	
محتوى دراسة الجدوى 	
الجدوى السوقية: 	

التحليل والبحث التسويقي 	
أنواع بيانات البحث التسويقي 	
تحليل توّقعات المبيعات 	
الجدوى الفنية: 	

األسئلة الفنية الضرورية 	
جدوى الموارد 	
الجدوى التشغيلية 	
الجدوى المالية: 	

تكاليف المشروع 	
التكاليف غير المباشرة 	
التكاليف المستمرة 	

استخدام برناجم اإلكسل )EXCEL( يف النماذج المالية لدراسة 
اجلدوى:

إعداد النموذج المالي لدراسة الجدوى 	
	 )WACC( متوسط تكلفة رأس المال
	 )CAPM( حساب تكلفة رأسمال المساهمين
	 )UFCF( التدفق النقدي الحر
القيمة النهائية للمشروع 	
إعداد جداول الحساسية 	
إنشاء تحليل بالسيناريوهات المختلفة 	

حتليل وتقييم دراسة اجلدوى:

مؤشرات التحليل المالي: 	

معدالت السيولة 	

معدالت العمليات 	

معدالت الرفع المالي 	

معدالت التأمين 	

معدالت الربحية 	

تحليل تقييم االستثمار: 	

نقاط التعادل للمبيعات والكمية 	

	 )PP( فترة االسترداد

	 )NPV( صافي القيمة الحالية

	 )IRR( معدل العائد الداخلي

	 )PI( مؤشر الربحية

تطبيق وتقييم دراسة اجلدوى:

التلخيص والتوصيات الداخلية 	

تقييم دراسات الجدوى 	

األخطاء الشائعة في استخدام نتائج دراسة الجدوى 	

تطبيق العروض 	



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

)إعداد وتقييم وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


