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تقييم المشاريع واإلدارة المالية

المحتويات الرئيسية 

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

المفاهيم األاسسية لدراسة الماشريع:

مفهوم المشروع االستثماري والفرصة االستثمارية�	

مفهوم تكلفة الفرصة البديلة�	

مفهوم القيمة الزمنية لوحدة النقد�	

مفهوم االختيار األمثل مابين البدائل المختلفة�	

مفاهيم الطاقة االقتصادية للمشروعات�	

المقومات األاسسية لدراسة جدوى المرشوعات االقتصادية:

الدراسة القانونية للمشروع وأختيار الشكل القانوني للمشروعات�	

من �	 المقدمة  والخدمات  المتوقع  الطلب  حجم  وتقدير  للمشروع  التسويقية  الدراسة 
المشروع

الدراسة الفنية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوب توفيرها�	

وهيكل �	 المشروع  لتنفيذ  المطلوبة  التكاليف  وتقدير  للمشروع  المالية  الدراسة 
ومصادر التمويل والقوائم المالية التقديرية للمشروع

دراسة الجدوى األقتصادية للمشروع والمقارنة مابين العوائد المتوقعة والتكاليف �	
التي سيتم أنفاقها على المشروع

دراسة الجدوى البيئية للمشروع ومدى تأثير تنفيذ المشروع على البيئة المحيطة�	

االدارة المالية للماشريع:

تحديد التكاليف األستثمارية الكلية المطلوب توفيرها للقيام بالمشروع.�	

تحديد حجم مصروفات التشغيل السنوية المطلوبة للوفاء بخطط اإلنتاج المحددة.�	

تحديد حجم رأس المال العامل الالزم لعمل استغالل اقتصادي لموارد المشروع.�	

تحديد حجم رأس المال المستثمر وهيكل التمويل أما باالعتماد على حقوق الملكية �	
أو بالقروض ومصادر التمويل المختلفة التي يتم االعتماد عليها.

أو �	 الفائض  الي  والوصول  والخارج  الداخل  النقدي  التدفق  عناصر  حساب  كيفية 
العجز النقدي.

اطار إعداد مزيانية الماشريع:

تخصيص البرامج والمشروعات الراسمالية�	

مراحل ودورة اعداد الموازنة الرأسمالية�	

مصادر بيانات الموازنة الرأسمالية�	

اعداد جداول الموازنة الراسمالية�	

مداخل تمويل الموازنة االستثمارية�	

مكونات الموازنة االستثمارية�	

أسس اختيار مشروعات الموازنة�	

موازنة المشروعات الجديدة�	

موازنة مشروعات التوسع واالستكمال�	

موازنة مشروعات اإلحالل والتجديد�	

مناذج وطرق مراجعة وتقييم المرشوعات:

	�)PP( نموذج فترة االسترداد

	�)ARR( نموذج معدل العائد المحاسبى-

	�) NPV ( نموذج صافى القيمة الحالية

	�)IRR( نموذج معدل العائد الداخلى على االستثمار

	�)LR( )نموذج منسوب السيولة )العادية والمخصومة

	�)PR( نموذج منسوب الربحية

	�)RIC( نموذج العائد على التكاليف االستثمارية

نماذج مراجعة المشاريع باستخدام الحاسب األلى�	
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تقييم المشاريع واإلدارة المالية

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

مقدمة:

تقدم الدورة لمحة عامة عن تمويل المشاريع وتمويلها، ونماذج التكلفة والعائد وتحسين التكلفة، وكيفية تقييم القيمة مقابل المال، المخاطر المالية ومخاطر المشروع، تمويل البنية 

التحتية ،  تقييم المشروع ،  تقنيات التقييم المالي ،  تقنيات التكلفة والعائد وتحسين التكلفة ،  المخاطر المالية وعدم اليقين ،  قياس األداء ،  إدارة القيمة والمخاطر .

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

التزود بمجموعة من المعارف العلمية حول دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات�	

فهم دور حوكمة الشركات  و فهم البيئة التجارية �	

فهم تمويل المشاريع وتمويلها �	

القدرة  على القيام بتقييم المشروع �	

القدرة  على تنفيذ التكلفة والفائدة وتحسين التكلفة �	

فهم المخاطر المالية  وقياس األداء �	

إكتساب مجموعة من المهارات العملية حول أساليب اإلدارة المالية الفعالة للمشروع�	

اعداد ميزانية المشروع وكيفية استخدام نماذج وطرق تقييم المشروعات�	

اعداد الموازنة االستثمارية وكيفية استخدام نماذج وطرق تقييم ومراجعة المشروعات�	

تقييم المشروع بطريقة سليمة قبل البدء فى تنفيذه مع التعرض للعديد من الحاالت العملية العداد الموازنة االستثمارية�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التعلم التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتمارين العملية 

ودراسات الحالة  والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئة المستهدفة:

مدراء االدارات المالية وادارة المشروعات ورؤساء اقسام التخطيط واعداد الموازنات. العاملون فى ادارات واقسام ادارة وتنفيذ المشاريع االستثمارية. المحاسبون فى االدارات 

المالية وادارة الميزانية. العاملون فى ادارات التخطيط المالى واالستراتيجى والعاملون فى مجال اعداد دراسة جدوى المشاريع.



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

)تقييم المشاريع واإلدارة 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.


