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الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها

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

المقدمة:

القانونية  ستقدم هذه الدورة العملية والتطبيقية موضوعات تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين العلمية والعملية من خالل تعريفهم بمفهوم االستثمار وأهميته وأنواعه واألطر 

والتنظيمية المتعلقة باالستثمارات العامة ومدى االلتزام بها، إضافة إلى الخطط االستراتيجية لمشاريع االستثمارات العامة في نطاق خطط التنمية المستدامة.

وسيتعرف المشاركون على أهداف ومؤشرات قياس أداء االستثمارات وحوكمة إدارتها، وتطبيقات لتحديد وتقييم مخاطر االستثمارات وإجراءات الحد من هذه المخاطر من وجهة 

نظر المدققين.

ولتحقيق أكبر قدر من االستفادة العلمية سيتم تغليب الجانب التطبيقي على النظري من خالل تطبيقات لتدقيق االستثمارات العامة لألسهم والسندات واالستثمارات العقارية وإجراءات 

تدقيقها وفقاً للمعايير المهنية، ومتطلبات العرض واإلفصاح في القوائم المالية. 

أهداف الدورة:

تعريف المشاركين بالجوانب الفكرية والتطبيقية العملية للمحاسبة عن االستثمار في مختلف مراحلها سواء عند االقتناء أو ما بعد االقتناء، وكذلك مختلف أنواعها خاصة  	

االستثمار في أوراق مالية بغرض االحتفاظ، أو بغرض المتاجرة أو المتاحة للبيع

تنمية مهارات المشاركين في كيفية القياس المحاسبي لمختلف أنواع االستثمارات المالية، وتحديد المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها، باإلضافة إلى مكان عرضها  	

في القوائم المالية، وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية

تهدف الدورة الى المام المشاركين بكيفية االستثمار في األدوات المالية األساسية واالستثمار في المشتقات المالية 	

تفعيل األداء المحاسبي في ظل حالة تكوين المحافظ االستثمارية ، وصناديق االستثمار بمختلف أنواعها 	

الفئات المستهدفة:

المحاسبون بالشركات المساهمة واالستثمارية والقطاع المشترك 	

العاملون بصناديق االستثمار ومحافظ األوراق المالية 	

مدراء االستثمار في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية 	

مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون 	

أعضاء مجالس اإلدارة واإلدارة العليا 	
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المحتويات األساسية:

الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها

المفاهيم األاسسية المرتبطة باالستثمار يف أسواق المال واألهسم:

مفهوم االستثمار 	
نبذة عن انواع الشركات المساهمة ومفاهيم رأس المال 	
السوق النشط 	
انواع االسواق المالية 	
سياسات االستثمار 	
التعامل فى البورصات 	
مؤشرات البورصات 	

األوراق المالية بأسواق المال:

أنواع األوراق المالية 	
توزيعات االرباح وتأثيرها علي اداء السوق 	
سياسة توزيع األرباح المستقرة 	
األسهم المجانية وتجزئة األسهم  	

حمافظ االوراق المالية:

مفهوم محفظة االوراق المالية 	
التنويع االيجابي والتنويع السلبي 	
إدارة محافظ األوراق المالية 	
قياس مخاطر االستثمار في محافظ االوراق المالية  	

االسواق المالية والعائد والمخاطر واألدوات المالية:

سياسات االستثمار والقيمة العادلة 	
عالقة العائد والمخاطر 	
إدارة المخاطر. 	
اشكال وانواع االئتمان 	
القروض التجارية واالسالمية  	

عائد وخماطر حمافظ االوراق المالية:

العائد الفعلى لألوراق المالية. 	

العائد المتوقع لألوراق المالية. 	

مخاطر االستثمار فى األوراق المالية. 	

معامل بيتا وقياس الخطر  	

عوائد وخماطر صناديق االستثمار:

مفهوم صناديق االستثمار 	

مزايا وأنواع صناديق االستثمار 	

القواعد المنظمة لصناديق االستثمار 	

مدير االستثمار 	

القوائم والتقارير المالية لصناديق االستثمار 	

حاالت تطبيقية علي القوائم المالية لصناديق االستثمار 	

تقييم أداء مدير االستثمار 	

أدوات التمويل احلديثة والمشتقات المالية:

التخصيم 	

التوريق 	

بيع الحقوق المستقبلية 	

مفهوم المشتقات المالية 	

انواع المشتقات المالية 	

مخاطر المشتقات المالية 	

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



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

)الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها(

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.


