Course overview









The overall aim of this course is to provide participants with competencies required
to prepare, analyze and evaluate feasibility studies.
The course competencies involve planning, analyzing data, evaluating options,
thinking proactively, Managing scenarios, and Cognitive ability
The course also aims at enabling participants to appraise service and industrial
investments using different capital budgeting techniques as well as analyzing the
related financial parameters.
This course is a complete guide for preparing, analyzing, and evaluating a
feasibility study for your project and explains the difference between a business
plan and a feasibility study,
The course also explains the importance of a well-structured feasibility study in
order to ensure the organization's success.
Finally, this course gives a complete outline of the main areas found within the
feasibility study and offers guidelines for all information contained under the main
headings. It also gives guidance to the entrepreneur about the Unique Points
related to his/her project(s).

Learning Outcomes:
Upon the completion of this course, the participant will be able to:






Define feasibility study and compare it to business plan
Identify the crucial elements in the feasibility study
Build the feasibility study financial model
Apply different investment appraisal methods and analyze financial parameters
Analyze the feasibility study and find its merits and shortcomings

Target Audience:


For Qatari entrepreneurs of different educational backgrounds planning to open
their businesses in Qatar or those who are already in their early stages of their
business in order to assist them in correctly and soundly preparing a feasibility
study and/or analyzing an existing study.

نظرة عامة على الدورة التدريبية
.تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة إلعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى
 إدارة، التفكير بشكل استباقي، تقييم الخيارات، تحليل البيانات،تتضمن الدورة أيضا تحسين مهارات التخطيط
. والقدرة على اإلدراك،السيناريوهات
تمكين المشاركين من تقييم الخدمات واالستثمارات الصناعية باستخدام تقنيات إعداد الميزانيات الرأسمالية
.المختلفة وكذلك تحليل المعايير المالية ذات الصلة
تعد هذه الدورة دليلا كاملا إلعداد وتحليل دراسة جدوى لمشروعك وتوضح الفرق بين خطة العمل ودراسة
.الجدوى

•
•
•
•

•
•

تشرح الدورة أيضاا أهمية إجراء دراسة جدوى منظمة لضمان نجاح المؤسسة.
وأخيرا ا ،تحديد النقاط الرئيسية الموجودة في دراسة الجدوى وتقديم إرشادات لجميع المعلومات الواردة
تحت العناوين الرئيسية .و إرشادات إلى رواد األعمال بشأن المواضيع الفريدة المتعلقة بمشاريعهم.

مخرجات التعلم:
عند االنتهاء من هذه الدورة التدريبية  ،سيتمكن المشارك من:
•
•
•
•
•

تعريف دراسة الجدوى ومقارنتها مع خطة العمل
معرفة العناصر المهمة الحاسمة في دراسة الجدوى
بناء نموذج مالي لدراسة الجدوى
تطبيق أساليب تقييم االستثمارات المختلفة وتحليل المعلمات المالية
تحليل دراسة الجدوى والعثور على مزاياها وأوجه قصورها

الجمهور المستهدف:
أصحاب المشاريع من القطريين الذين يخططون لتأسيس مشاريعهم ،أو من هم في المراحل األولى من مشاريعهم من أجل
مساعدتهم في إعداد دراسة جدوى صحيحة و/أو تحليل دراسة قائمة.

Registration Link

