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المهارات التطبيقية والمهنية الحديثة في 
مجالي المالية واالقتصاد

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

المقدمة:

من  الكثير  بشأنها  تدور  والتي  المتقدمة  المجتمعات  مكونات  من  المال  أسواق  تعد 

النقاشات بين القادة والساسة والباحثين ورواد األعمال كي يصلوا إلى نتائج تعزز من 

االقتصاد في البالد، ومن ثم زاد اهتمام المؤسسات التنظيمية الرسمية بهذه المجتمعات 

األكثر  االستثمار  وأدوات  مجاالت  اختيار  من  يدعم  الذي  االستثماري  الوعي  بزيادة 

موائمة ونفًعا لهذه المجتمعات وخلق قيمة مضافة حقيقية لالقتصاد الوطني، ويستهدف 

برنامج " المهارات التطبيقية والمهنية الحديثة في مجالي المالية واالقتصاد" الى تأهيل 

استخدام  من  ليتمكن  الالزمة  المهنية  بالخبرات  والمراجعة  المحاسبة  مهنة  ممارسي 

وأدوات  والنفط  الذهب  وأسواق  العمالت  وأسواق  المال  أسواق  في  االستثمار  أدوات 

االزمات  حالة  وفي  االعتيادية  الظروف  حالة  في  وذلك  والخاص  الحكومي  الدين 

االقتصادية وذلك في ظل تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي العالمي.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.التعرف بأدوات االستثمار التقليدية والحديثة فى أسواق المال
	w.تنمية المهارات في التعامل مع أسواق العمالت التقليدية والرقمية
	w.التعرف باليات االستثمار في أسواق الذهب والنفط في األسواق المحلية والدولية
	w.تنمية المهارات في االستثمار في أدوات الدين الحكومية والخاص

الفئات المستهدفة:

	w.أعضاء مجالس اإلدارة واإلدارة العليا
	w.المحاسبون بالشركات المساهمة واالستثمارية والقطاع المشترك
	w.العاملون بصناديق االستثمار ومحافظ األوراق المالية
	w.مدراء االستثمار في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية
	w.مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون

المحتويات األساسية:

أسس االستثمار والنظم االقتصادية:

	w.مفهوم وأنواع االستثمار
	w.التصنيفات المختلفة لالستثمارات المالية
	w.االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والمشتركة
	wإطار معايير المحاسبة الدولية المنظمة للمحاسبة عن االستثمارات

أدوات االستثمار يف أسواق المال:

	w.مقدمة عن دور البورصة في االقتصاد المحلي والعالمي
	w.أنواع أسواق المال
	w.أدوات االستثمار في أسواق المال
	w.المعامالت في أسواق المال
	wقياس كفاءة أسواق المال

آليات جتارة العمالت ونظام الهامش:

	wالتأهيل المهني للمحاسبين
	wحول سوق العمالت التقليدية والرقمية
	wأزواج العمالت وخصائصها
	wالعمل بنظام الهامش
	wحسابات التداول وبرنامج الميتاتريدر
	wالعمالت الرقمية

إسرتاتيجيات جتارة الذهب والنفط:

	wالذهب كأحد المالذات االمنة
	wالذهب واالحداث العالمية
	wطرق االستثمار في أسواق الذهب
	wأسواق النفط والغاز
	wمنظمات النفط والغاز الدولية
	wالصناديق السيادية
	wقياس ربحية عقود النفط والغاز

صناديق االستثمار والمشتقات والتصنيف االئتماين:

	wصناديق االستثمار
	wاالستثمار في أدوات الدين الحكومي
	wاالستثمار في أدوات الدين الشركات الخاصة
	wالمشتقات المالية
	wوكالت التصنيف االئتماني



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)المهارات التطبيقية والمهنية الحديثة في مجالي المالية واالقتصاد(

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.


