دورة مقدمة في دراسات الجدوى اﻻقتصادية
مقدمة
لكل شركة أو منظمة امكانيات بشرية ومادية محدودة تحتم عليها حسن ادارة هذه اﻻمكانيات واستغﻼلها لتحقيق أعلى عائد ممكن منها و
ضمان استمرار الشركة أو المنظمة في المستقبل في بيئة يغلب عليها التحديات و عوامل عدم التأكد و المنافسة القوية .
ويقع على عاتق ادارة هذه الشركات و المنظمات مسؤولية حسن اتخاذ القرارات وﻻسيما قرار اختيار المشاريع اﻻقتصادية من عدة
مشاريع اقتصادية مقترحة  ,ومن هنا كانت أهمية هذه الدورة " مقدمة في دراسات الجدوى اﻻقتصادية "
ت هدف هذه الدورة في تفسير و توضيح معنى دراسات الجدوى اﻻقتصادية وآلية اﻻختيار اﻷمثل بين المشاريع المقترحة وفقا" للمعايير
العلمية المعتمدة مع شرح تفصيلي لمكونات الدراسة حيث يستفيد الحضور من خارطة طريق يمكن بناء دراسات جدوى اقتصادية عليها
مستقبﻼ" .

المحتويات التدريبية
-1
-2
-3
-4

تعريف دراسة الجدوى اﻻقتصادية
أهمية دراسة الجدوى اﻻقتصادية
Pre-Feasibility Study
دراسة الجدوى اﻻقتصادية المبدئية
دراسة الجدوى اﻻقتصادية التفصيلية
أ -دراسة الجدوى التسويقية
ب -دراسة الجدوى الفنية
ج -دراسة الجدوى التمويلية
د -دراسة الجدوى المالية والتقييم المالي للمشروعات المقترحة من خﻼل:
Payback Period Method
 معيار فترة اﻻستردادNet Present Value
 معيار صافي القيمة الحاليةInternal Rate of Return
 معيار معدل العائد الداخليProfitability Index
 -معيار مؤشر الربحية

 -5دراسة عملية واقعية

تفاصيل الدورة
أوقات الدورة  5 :أيام  15 -ساعة
اﻻثنين في  4شباط 2019
الثﻼثاء في  5شباط 2019
اﻷربعاء في  6شباط 2019
الخميس في  7شباط 2019
الجمعة في  8شباط 2019

من الساعة  6مساء"حتى  9مساء"
من الساعة  6مساء" حتى  9مساء"
من الساعة  6مساء" حتى  9مساء"
من الساعة  6مساء" حتى  9مساء"
من الساعة  6مساء" حتى  9مساء"

يحصل كل مشترك على :
 -كتيب خاص به يشمل جميع المواضيع المطروحة في الدورة كمرجع له .
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 -شهادة حضور

مكان الدورة:

بيروت  -شارع الحمراء  -سنتر الساروﻻ BFC -

لمن هذه الدورة ؟






المحاسبين
اخصائيين الضرائب
اخصائيين التدقيق المالي
المستشارين الماليين
أصحاب الشركات والجمعيات

رسوم الدورة :

للتسجيل والحجز
 USD 200فقط ﻻ غير

للحجز ،يتوجب دفع  $ 100قبل بداية الدورة والمبلغ المتبقي خﻼل أول يوم الدورة
يمكن الدفع عبر زيارة مكاتبنا المتواجدة في شارع الحمراء الرئيسي ،سنتر الساروﻻ ،الطابق الثامن خﻼل دوام عملنا من الساعة العاشرة
صباﺣا“ حتى السادسة مساء " من اﻻثنين حتى الجمعة.
أو يمكن الدفع من خﻼل تحويل المال عبر )  ، ( OMTويتم ذلك عبر تحويل المبلغ لحساب السيد أحمد محمد نجا وبعد تسلم رقم الحوالة ،يتم
بعث رساله )  (SMSالى الرقم  03 -938736مع ذكر في الرسالة اسم المسجل ورقم الحوالة وعناوين الدورات المهتم بها.
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