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 هدف الدورة :

 الية علي منظمات يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول اثار االزمة الم

االعمال ودور كل من مجالس ادارات المنظمات وهيئات سوق المال والمؤسسات المصرفية في عالج 

  االزمة

  يهدف البرنامج الي تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول االستراتيجيات المالية الممكن

  المعطلةاستخدامها النقاذ المنظمات من االنهيار واستكمال خطط النمو 

  يهدف البرنامج الي اكساب المشاركين مجموعة من المهارات حول كيفية تطبيق استراتيجيات اعادة

  الهيكلة في منظمات االعمال من خالل ورش عمل تطبيقية

  يهدف البرنامج الي اكساب المشاركين مجموعة من المهارات التحليلية في تقييم منظمات االعمال

 الخاضعة العادة الهيكلة

:لفئة المستهدفة ا  

 اعضاء مجالس ادارات منظمات االعمال 

 المراقبين بهيئات اسواق المال 

 مديري ادارات االئتمان بالمؤسسات المصرفية 

 المراقبين الماليين 

 . المدراء الماليين 

 

 :محتوى الدورة 
 

  منظمات االعمالالوحدة األولي : استخدام منهج اعادة الهيكلة في عالج اثار االزمة المالية علي 

 اآلثار ( . –األسباب  –األزمة العالمية ) المفهوم  (1

 أالغراض( .  –آالثارها  -إعادة الهيكلة المالية ) المفهوم  (2

 ربط منهج اعادة هيكلة المنظمات في عالج اثار االزمة المالية علي منظمات االعمال. (3

 استراتيجيات إعادة الهيكلة المالية .  (4

 حاالت عملية .  (5

  الوحدة الثانية : إعادة هيكلة منظمات االعمال باستخدام استراتيجة االندماج واالستحواذ 

 التعريف باستراتيجية االندماج واالستحواذ .  (1

 دوافع قرارات االندماج واالستحواذ .  (2

 صور وأشكال االندماج واالستحواذ .  (3

 ضوابط عملية االندماج واالستحواذ .  (4

 واالستحواذ بعالج اثار االزمات المالية علي منظمات االعمالربط استراتيجية االندماج  (5

 حقائق عن االندماج واالستحواذ في العالم .  (6

 حاالت عملية . (7
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 : الوحدة الثالثة : تقييم منظمات االعمال بغرض االندماج أو االستحواذ- 

 مفهوم تقييم منظمات االعمال .  (1

 المستفيدين من تقييم منظمات االعمال .  (2

 القيمة العادلة لمنظمات االعمال .  (3

 مداخل تقييم منظمات االعمال .  (4

 حاالت عملية .  (5

 الوحدة الرابعة : العالجات المالية لالندماج واالستحواذ في ضوء معايير المحاسبة الدولية 

الشهرة  –طريقة الشراء  –اندماج األعمال ) السيطرة  -( IFRS 3) 3معيار التقارير المالية الدولية رقم  (1

 تكلفة االستحواذ ( .  –القيمة العادلة  –

حصببببم الملكية في المشببببروعات المشببببتركة ) خصببببائم  -( IAS 31) 31معيارالمحاسبببببة الدولية رقم  (2

العمليات الخاضبببعة للسبببيطرة المشبببتركة أصبببول ومنشببب ت السبببيطرة  –وأشبببكال المشبببروعات المشبببتركة 

 شتركة ( الم

  الوحدة الخامسة : التحليل المالي لمنظمات االعمال في ظل االندماج واالستحواذ 

 أهداف التحليل المالي للمنظمات الخاضعة لعمليات االندماج واالستحواذ.  (1

 حالة عملية للتحليل المالي لغرض االندماج .  (2

 .مالحظات هامة عند تحليل القوائم المالية المجمعة بغرض االندماج  (3

 :رسوم الدورة 
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 

:منهجية التدريب   
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 

 

 جدول توقيت الدورة :

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


