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تحليل وتطوير االداء المالي وإعادة الهيكلة المالية

المحتويات األساسية:

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

مقدمة:

االعمال  لمنظمات  المالي  االداء  تحسين  الى  المالية  الهيكلة  إعادة  استراتيجية  تهدف 
التقليدية ومن ثم يهتم  التي تواجه حاالت تعثر مزمن ال يمكن عالجه بالطرق  خاصة 
ومصالح  المالك  مصاح  لحماية  الهيكلة  إعادة  بتطبيق  للشركات  التنفيذين  المديرين 
االطراف األخرى المتعاملة من المنظمة ، ويهدف البرنامج الى تنمية معارف ومهارات 
لتطبيق  تمهيدا  المالية  بالقوائم  البيانات  تحليل  في  والتمويل  المحاسبة  مهنة  ممارسي 

أساليب إعادة الهيكلة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

منظمات  	 علي  المالية  االزمات  اثار  حول  المعارف  من  مجموعة  على  التعرف 
االعمال ودور كل من مجالس ادارات المنظمات وهيئات سوق المال والمؤسسات 

المصرفية في عالج االزمة.
التعرف على مجموعة من المعارف حول االستراتيجيات المالية الممكن استخدامها  	

النقاذ المنظمات من االنهيار واستكمال خطط النمو المعطلة.
الهيكلة في  	 المهارات حول كيفية تطبيق استراتيجيات اعادة  أكتساب مجموعة من 

منظمات االعمال من خالل ورش عمل تطبيقية.
أكتساب مجموعة من المهارات التحليلية في تقييم منظمات االعمال الخاضعة العادة  	

الهيكلة.

الفئات المستهدفة:

اعضاء مجالس ادارات منظمات االعمال
المراقبين بهيئات اسواق المال

مديري ادارات االئتمان بالمؤسسات المصرفية
المراقبين الماليين

المدراء الماليين

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�	

االندماج  اسرتاتيجة  باستخدام  االعمال  منظمات  هيكلة  إعادة 

واالستحواذ:

التعريف باستراتيجية االندماج واالستحواذ�	

دوافع قرارات االندماج واالستحواذ�	

صور وأشكال االندماج واالستحواذ�	

ضوابط عملية االندماج واالستحواذ�	

منظمات �	 علي  المالية  االزمات  اثار  بعالج  واالستحواذ  االندماج  استراتيجية  ربط 

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�	

المحاسبة  معايري  ضوء  يف  واالستحواذ  لالندماج  المالية  العالجات 
الدولية:

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

طريقة الشراء – الشهرة – القيمة العادلة – تكلفة االستحواذ (

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

المشتركة

حاالت عملية�	

التحليل المايل لمنظمات االعمال يف ظل االندماج واالستحواذ:

أهداف التحليل المالي للمنظمات الخاضعة لعمليات االندماج واالستحواذ�	

حالة عملية للتحليل المالي لغرض االندماج�	

مالحظات هامة عند 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

)تحليل وتطوير االداء المالي وإعادة الهيكلة المالية(

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.


