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المحتويات األساسية:

مقدمة البرنامج:

 Spread من أهم برامج الجداول الحسابية االليكترونية Microsoft Excel يعتبر برنامج
Sheet، التى تستخدم أساسا للتعامل مع البيانات الرقميةوما تحتاجه من عمليات حسابية 
ورياضية وإحصائيةوذلك بتخزين تلك البيانات ومعالجتها وتحليليها وإجراء العمليات 
الحسابية عليهاوتحديثهاواستخدام نتائج العمليات فى إعداد بعض التقارير الهامةوحل 
كثير من المشاكل المحاسبيةبالشكل الذى يناسب متخذ القرارات، مثل إعداد و تصميم 
الموازنات التخطيطية ، تصميم النظم المحاسبية ، حساب الضرائب ، إعداد وتصميم 
قوائم التكاليف وإعداد القوائم المالية للشركاتالصناعية والتجارية . بجانب القيام بعمليات 

التحليل المالى المختلفة للبيانات والمعلومات المحاسبية.

كما يتيح برنامج Excelتمثيل البيانات برسوم و تخطيطات بيانية ، ذات شكل مالئم 
ومناسب، كما يوفر البرنامج إمكانية تصميم وإدارة قواعد بيانات ذات عالقات بسيطة 

غير معقدة. 

أهداف البرنامج :

w  المالية القوائم  و  للميزانيات  المالى  التحليل  واستراتيجيات  أساليب  على  التعرف 
بغرض قياس األداء المالى الماضى للمؤسسات والتنبؤ باألداء المالى المستقبلى

w  و المالية  للقوائم  اإللكتروني  المالى  التحليل  آليات  مهارات  المشاركين  إكساب 
المالية و االتجاهات  للتحليالت  البياني اإللكتروني  التمثيل  المقارن بالحاسوب مع 

المالية الحديثة

w  المالى و التحليل  بأدوات مالية ومحاسبية وإحصائية حديثة في  المشاركين  تزويد 
قياس الصالبة المالية للمؤسسات وتطبيقاتها باستخدام الحاسب االلى

w  كأحد االتجاهات)KPI(التعرف على كيفية استخدام مؤشرات قياس األداء الرئيسية
الحديثة لقياس وتحليل األداء المالى

w  البيانات قواعد  وإعداد  المحاسبية  النظم  وتصميم  إعداد  بكيفية  المشاركين  تزويد 
M.s Excel المحاسبية باستخدام الجداول االلكترونية وبرنامج

الوحدة  األولى :
االطار المتقدم للتحليل المالى للقوائم المالية باستخدام الحاسب

w التحليل المالي وعالقته بقياس وتقييم األداء المالي
w االساليب الحديثة للتحليل المالى فى ضوء معايير المحاسبةالدولية
w تحليل السالسل الزمنية والتحليل المقطعى
w تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى

التحليل األفقى وتحليل االتجاه العام «
التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك «
w أمثلة وحاالت عملية متنوعة باستخدام الحاسب االلى
w أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
w التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية

الوحدة  الثانية :
نماذج التحليل المالى ألغراض التنبؤ باألداء المالى المستقبلى

w أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
w تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
w المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
w نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
w نموذج كيدا وكمبورث لقياس قدرة المنشأة على االستمرارية
w نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت
w حاالتعملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى باستخدام الحاسب االلى

الوحدة الثالثة :
المهارات المتقدمة للتحليل المالى باستخدام تطبيقات Excel المتقدمة

w M.s Excel أدوات التحليل المالي في برنامج
w التحليل باستخدام الرسوم البيانية واالساليب الرياضية والكمية
w Solver األداة سيناريو ـ األداة استهداف ـ االداة
w M.S Excel  تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالى باستخدام  برنامج
w Chartwizard  تصميم خرائط الربحية باستخدام

w التحليل التفاضلي وتقييم البدائل  -   سيناريو
w في التخطيط والتحليل المالي وإعداد المزازنات Solver  استخدام معالج الحلول
w االساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
w  فى )Regression Analysis(استخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد

التنبؤ
w فى التنبؤ)Trend Analysis( استخدام اسلوب تحليل االتجاه

الوحدة الرابعة :
تحليل االداء المالى باستخدام أسلوب المقارنة باألفضل Benchmarking ومؤشرات 

)KPI( قياس األداء الرئيسية

w   Benchmarking فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
w Benchmarking أهمية أسلوب
w تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
w .والية تحديدها )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية
w .فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات
w مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI(اعتبار ال
w استخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات
w حاالت عملية ونماذج تطبيقية

الوحدة الخامسة :
تحليل وادارة قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الحاسب االلى

w . وأنواعها Data Bases مفهوم قواعد البيانات
w البيانات المالية الكترونيا Sort استخدام خاصية فرز
w البيانات المالية الكترونيا Filter استخدام خاصية تصفية
w للبيانات المالية الكترونيا SubTotal استخدام خاصية المجاميع الفرعية
w  ـ النتائج  واستخالص  المعلومات  تلخيص  فى   Queries االستعالمات  استخدام 

استعالمات التحديد ـ استعالمات االلحاق ـ استعالمات الحذف ـ استعالمات التعديل



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)الفحص التحليلى للبيانات المالية واعداد التقارير واتخاذ القرارات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


