
 

 

 بعنوانمتخصصة دورة تدريبية 
 "دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع وآليات تقييمها"

 

الكوادر جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 
( ساعة 61وبمعدل ) ,"اسات الجدوى االقتصادية للمشاريع وآليات تقييمهادر "بعنوان  متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 

 من( من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء 22/2/2162 ولغاية 22/2/2162تدريبية اعتبارًا من تاريخ )
حيث  ،األردن –عمان  ،( الشميساني61رقم ) الواكد، مبنى يموذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزالة، شارع عبدالرح (األربعاء – )األحد

 الدورة.التي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة س
 

 األهداف العامة
    .تعريف المشاركين بطبيعة دراسة جدوى المشروعات وأهميتها 
   ات الجدوى االقتصاديةإكتساب المشاركين المهارات األساسية الالزمة إلعداد دراس 
    .تدريب المشاركين على إيجاد أفكار جديدة للمشروعات وثم واتخاذ القرار االستثماري 
  المشاركين المهارات المتعلقة بإعداد الدراسات.  إكتساب 

 

 الفئة المستهدفة

  أنواع ومراحل دراسة الجدوى 
 دراسة الجدوى التمهيدية أو األولية: مفهومها، أهميتها، ومكوناتها.  -
 مفهومها، أهميتها، ومكوناتها.  :دراسة الجدوى التفصيلية -
 م السوق وحصة المشروع. الدراسة السويقية: حج -
 الدراسة الفنية: احتياجات المشروع وتحديد التكاليف.  -
 الدراسة التمويلية: مصادر وكلفة التمويل.  -

  مقدمة عن مفهوم االستثمار والمشروع االستثماري 
 دات االستثمار.مفهوم االستثمار، أنواع االستثمار، محد -
 مفهوم المشروع االستثماري. -
 مراحل المشروع االستثماري. -
 أنواع وتقسيمات وأهداف المشروعات االستثمارية -
 دراسة الجدوى وتقييم المشروعات واتخاذ القرار االستثماري.  -
 مفهوم، أهداف، واسس عملية تقييم المشروعات االستثمارية. -
 . طرق المفاضلة بين الفرص االستثمارية -
 مستويات تقييم المشروعات االستثمارية.  -
 مفهوم وأهمية دراسة الجدوى وخصائص الدراسة الجيدة. -



 

 

 الدراسة البيئية .  -
 معايير الربحية التجارية.  :الدراسة المالية والتجارية -
 معايير الربحية القومية .  :الدراسة االجتماعية والقومية -
 التحليل المالي واتخاذ القرار االستثماري  -

  .تطبيقات عملية 
 عرض بعض دراسات الجدوى التي تم اعدادها .  -
 .  تقييم بعض دراسات الجدوى تم اعدادها لمشروعات افتراضية -
 مساعدة المشاركين في اعداد دراسة جدوى لمشاريع مقترحة واقامة حلقات نقاشية بين المشاركين  -

 كتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى واتخاذ القرار االستثماري 
 
 
 

 دراسة الجدوى المالية والتجارية وربحية المشروع 
 تقييم المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.   -
 معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد.  -
 فترة االسترداد.  -
 معدل العائد على االستثمار.  -
 ية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف عدم التأكد. معايير قياس الربح -
 نقطة التعادل .  -
 تحليل الحساسية.  -
 معايير قياس الربحية المخصومة.  -
 صافي القيمة الحالية.  -
 معدل العائد الداخلي.  -
 معيار التكلفة إلى العائد.  -
 معايير قياس الربحية القومية او االجتماعية. -

  تقييم مكونات دراسة الجدوى 
 ييم الدراسة السوقية. تق -
 تقييم الدراسة الفنية.  -
 تقييم الدراسة التمويلية.  -
 تقييم دراسة الجدوى االقتصادية والمالية.  -
 تقييم الدراسة االجتماعية والقومية. -



 

 

 :رسوم االشتراك
 .اً ( دينار 221)هي  

 ( ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.%61خصم )
 ( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك.%61خصم )

 
" على (األردن)سم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إالشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي ب نماذجترسل 

 ( بالدينار األردني1160161216162111/162لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ) الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك ، راجين أن يصلنا الرسوم المطلوبة تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  ، علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 تصال على:ستفسارات والتسجيل يرجى ال لإل
 (0955155هاتف: )

 9051/9011فرعي:  
 (0955159: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasociety.org 

 
 

 رشا أبوعفار
 مسؤول التدريب
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