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ادارة األموال و تقيم كفاءة هيكل التمويل

المحتويات الرئيسية 

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

وظائف اإلدارة المالية احلديثة:

الوظائف التقليدية لإلدارة المالية�	

الوظائف الحديثة لإلدارة المالية�	

األدوات الحديثة للحصول على األموال�	

أوجه استخدام واستثمار األموال�	

إدارة النقدية والسيولة�	

إدارة المخزون�	

إدارة ديون العمالء�	

إدارة الديون قصيرة األجل�	

اسرتاتيجيات تكوين الهياكل المالية:

مفهوم الهيكل المالى�	

الهيكل المالى وهيكل التمويل وهيكل رأس المال�	

مبادئ واسس تكوين الهيكل المالى�	

عناصر ومكونات الهيكل المالى�	

العوامل المحددة للهياكل المالية�	

التمويل بالديون�	

الموازنة بين الديون واألسهم�	

معايير االستثمار األفضل لالموال�	

مقاييس تحليل الهيكل المالى�	

العوامل المحدة للهيكل المالى للمنظمة�	

أدوات الهندسة المالية الدارة الهياكل التمويلية:

مدخل الى الهندسة المالية واهميتها�	

ادوات واليات الهندسة المالية لتنمية االيرادات وترشيد االنفاق�	

ابتكار أدوات مالية جديدة لتنمية االيرادات�	

ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف�	

ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أو إدارة االئتمان .�	

الهندسة المالية وادارة المخاطر المالية�	

العقود والمشتقات المالية�	

األدوات الحديثة للحصول على األموال�	

العمليات المتعلقة بتمويل اقتناء االصول:

التصنيفات الرئيسية لالصول�	

متغيرات اتخاذ قرارات تمويل شراء األصول�	

اعداد الدراسة المالية القتناء االصول�	

المفاضلة بين شراء او استئجار االصل أو تصنيعه�	

حيازة االصول عن طريق التأجير التمويلى�	

اعداد سجل متابعة االصل�	

تمويل االصول والمشروعات تجت التنفيذ�	

معالجة الحركات المتعلقة بتمويل االصول الثابتة وفق المعايير الدولية�	

:B.O.T المدخل احلديث لتمويل المرشوعات 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 في تطبيق نظام البوت�	
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ادارة األموال و تقيم كفاءة هيكل التمويل

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

مقدمة:

يعتبر إدارة الهيكل المالى من أهم وظائف اإلدارة الحديثة التى تتمثل في الحصول على األموال الالزمة للمشروع من جهة، ثم استخدام هذه األموال استخداماً اقتصادياً رشيداً من 
جهة أخرى.

فسعي المنشأة نحو الحصول على األموال بأقل تكلفة وبأفضل شروط ممكنة ال يمكن أن يكلل بالنجاح إال بتخطيط احتياجاتها المالية مقدما, وفي فترة زمنية كافية تسمح بالتفاوض 
المثمر مع مقدمى األموال . وعلى العكس من ذلك , فإن الصعوبات المالية تظهر خطورتها عندما تفاجأ إدارة المنشأة باحتياج ملح إلى األموال دون توقع لهذا االحتياج مما ينشأ 

عنه حدوث فجوة تمويلية او مايطلق علية اختالل تمويلى.

من هنا ظهرت اهمية الحاجة الى تطوير عمليات االدارة المالية ووظائفها لتناسب التطورات المحيطة ببيئة االعمال. واالتجاه الى تطبيق استراتيجيات إدارة الهياكل التمويلية 
الحديثة.حيث  تقوم االدارة المالية بمهام منها تقديم التقارير المالية الخاصة بالشركة المالية وإدارة المخاطر بالنقود والعمالت األجنبية وأسعار الصرف والتضخم والقيام بالتحليل 
المالي للشركة بشكل عام والقيام بالتحليل المالي لالستثمارات والقرارات الواجب اعتمادها من قبل ادارة الشركة تحديد االحتياجات المالية الحالية و المستقبلية وتحويلها لموازنات 
تقديرية وادارة رأس المال العام للشركة وفروعها في الخارج الكشف عن مصادر تمويل داخلية و خارجية. ومواجهة اى اختالالت في مصادر التمويل التفى باالحتياجات المالية 

المطلوبة واستخدام االساليب العالمية الحديثة والمتظورة لمواجهة تللك االختالالت.

أهداف الدورة:

إكساب المشاركين مهارات تطبيق ادوات الهندسة المالية فى المؤسسات المختلفة سواء كانت خاصة او حكومية. ورفع قدراتهم فى استخدام اساليب الهندسة المالية فى تحسين كفاءة 
الحصزل على االموال وتنويع مصادرها وأهم االساليب والنماذج الحديثة لترشيد االنفاق وضبطه والرقابة عليه

تعريف المشاركين بوظائف االدارة المالية الحديثة التى تميز منظومة العمل المالى فى الدول المتقدمة.�	
رفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة االستراتيجيات والنماذج واالساليب ذات الطابع الدولي وذلك في قياس وادارة وتقييم المخاطر المالية للهياكل التمويلية وسبل �	

معالجة االختالالت التمويلية.
اكساب المشاركين المهارات والقدرات االساسية العداد الدراسات المالية لتمويل المنظمات باستخدام نظام B.O.T .ومهارة تقييم المشروعات الرأسمالية باستخدام النماذج �	

الحديثة للتقييم
رفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة االستراتيجيات والنماذج واالساليب ذات الطابع الدولي وذلك في قياس وادارة وتقييم مصادر التمويل وتحديد الشكل األمثل �	

لمكونات للهياكل التمويلية وسبل معالجة االختالالت التمويلية.
ورفع قدرات المشاركين فى استخدام اساليب الهندسة المالية فى تحسين كفاءة الحصول على االموال وتنويع مصادرها وأهم االساليب والنماذج الحديثة لترشيد االنفاق وضبطه �	

والرقابة عليه
التعرف على االتجاهات الحديثة لتمويل اقتناء األصول بتكلفة اقل من مصادر اموال طويلة االجل.�	

منهجية التدريب:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 
في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

أعضاء اإلدارة العليا في المؤسسات الخاصة والحكومية�	
المديرون الماليون في المؤسسات الخاصة والحكومية�	
مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص�	
المحاسبون والعاملون باالدرات المالية�	
أخصائى التحليل والتقييم المالى�	
العاملون في إدارات التخطيط واعداد الموازنات�	
المسئولون عن اعداد الدراسات المالية�	
أخصائى الميزانيات والقوائم المالية�	



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

)ادارة األموال و تقيم كفاءة هيكل التمويل(

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.


