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المحتويات األساسية:

مقدمة:
تعد دورة التحليل المالي المتقدم من أهم الدورات الالزمة لتاهيل وتنمية قدرات المشاركين في جوانب معرفية بكل ما يتعلق بالتحليل المالي للقوائم المالية للشركات والمؤسسات  
بمختلف القطاعات المالية إضافة إلى إكسابهم المهارات الخاصة بوظيفة المحلل المالي, بحيث ترتكز هذه الدورة على التدريب العملي باإلضافة الى النظري وعلى أهم األدوات 
والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي إلعداد المشارك ليصبح خبير ومحلل مالي معتمد بطريقة تميزه عن المحلل المالي التقليدي وذلك من خالل تزويده بالمعرفة واألسس 
واألساليب الحديثة للتحليل المالي والتطرق إلى الواقع العملي من خالل األمثلة التطبيقية على الشركات في قطاعات مختلفة وكذلك إكساب المشاركين مهارة استخدام الحاسوب في 

.IFRS التحليل المالي و الموازنات التقديرية و معايير المحاسبة الدولية المعدلة

الهدف من البرنامج :
w وكيفية تكوين النماذج المالية المتنوعة Excel يهدف البرنامج الي تقديم مجموعة من المعارف للمشاركين حول خواص ومالمح برنامج
w Excel يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية تحليل النماذج المالية باستخدام
w Excel يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية اعداد نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام
w Excel يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام
w Excel Analysis Toolpak يهدف البرنامج الي تنمية مهارات المشاركين حول كيفية اجراء التحليل االحصائي للنماذج المالية باستخدام

الهدف العام:
w مقدمة في أهمية نظم المعلومات
w تعريف المشاركون بأساليب التحليل المالي
w مساعدة المشاركين في تفسير نتائج التحليل المالي وكيفية إستخدامها في إتخاذ القرارات
w Excel إكساب المشاركين مهارات استخدام الحاسوب في التحليل المالي من خالل التطبيق العملي على الحاسوب باستخدام نظام
w تطوير المهارات الستخدام األدوات والتقنيات المختلفة إلجراء عملية التحليل المالي بشكل فعال وكذلك قراءة المؤشرات المالية وتقييم األداء واالستدامة المالية للشركة

الفئة المستهدفة:
w المحاسبون  والمدراء الماليون
w المحللون الماليون في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص
w المدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات

الوحدة االولي :
Excel اعداد النماذج المالية باستخدام برناجم

w Excel خواص ومالمح برنامج
w Excel الدوال االساسية والدوال المتخصصة ببرنامج
w تصميم النماذج المالية للقوائم المالية
w تصميم النماذج المالية لتقارير التحليل الفعال للتقارير المالية
w تصميم النماذج المالية للموازنات التخطيطية

الوحدة الثانية :
Excel حتليل النماذج المالية باستخدام برناجم

w SORT تحليل النماذج المالية باستخدام فرز البيانات المالية
w FILTER تحليل النماذج المالية باستخدام تصفية البيانات المالية
w SUPTOTALS تحليل النماذج المالية باستخدام المجاميع الفرعية

w SCENARIOS تحليل النماذج المالية باستخدام السيناريوهات

الوحدة الثالثة :
Excel مناذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام برناجم

w SUMIF نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام
w V-LOOKUP  نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام
w H-LOOKUP  نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام

الوحدة الرابعة :
Excel تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام برناجم

w Forecast تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام
w Trend تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام
w CHARTS تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام

الوحدة الخامسة :
Excel Analysis Toolpak التحليل االحصايئ للنماذج المالية باستخدام

w activating Analysis Toolpak  عملية التنشيط
w Correlation قياس االرتباط بالنماذج المالية
w Regression Simple قياس االنحدار البسيط بالنماذج المالية 
w Regression Multiple قياس النحدار المتعدد بالنماذج المالية



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

 )® MS Excel التــاريــخ :........................)التحليل المالي المتقدم باستخدام أوراق العمل

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.


