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مقدمة:

ال يمكن للمؤسسات أن تتخذ قراراً خاطئاً عندما يتعلق األمر باالستثمار ألن مثل هذه القرارات لها تأثير طويل األمد على األعمال التجارية. من المهم إتقان تقنيات النمذجة المالية 

ألنها األساس في اتخاذ قرارات االستثمار.

 تهدف دورة النمذجة والتقييم المالي العملي إلى تزويد المشاركين بأسس تقييم األعمال التجارية ، بما في ذلك الممارسة العملية باستخدام Excel لبناء البيانات المالية األساسية ، 

سيتعلم المشاركون كيفية إجراء تحليالت السيناريو ، وهيكلة التدفق النقدي الشتقاق قيمة النشاط التجاري  وتعلم كيفية بناء العناصر األساسية ألي نموذج مالي  ) الميزانية العمومية 

وبيانات التدفق النقدي(.  من خالل هذه دورة النمذجة المالية، سيتمكن المشاركين من إتقان فن النمذجة المالية ، كما ستمكن هذه الدورة المشاركين من بناء نموذج مالي، من خالل 

منهج خطوة بخطوة، إضافة إلى دمج مزيج من دراسات الحالة الشاملة واألمثلة العملية وأدوات برنامج إكسل متقدمة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wإعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل

	wاستخدام تقنيات النمذجة المالية األساسية

	wتطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات االستثمار

	wاستخدام تقنيات النمذجة المالية األساسية

	wتوقع االستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة

	wتطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات االستثمار

	wتعريف النمذجة وتقييم االعتبارات الخاصة

	wالمشاركة في عملية التخطيط والتنبؤ ودعمها 

	wالمتقدمة في وضع النماذج المالية في هذه العمليات الرئيسية Excel تطبيق مهارات 

	w بشكل فعال Excel استخدام أدوات تحليالت البيانات من 

	wوضع نماذج مالية التخاذ القرارات االستثمارية الهامة 

	wوضع نماذج للمساعدة في إدارة مخاطر األعمال وعدم اليقين 

	wتعلم كيفية تطبيق األساليب المختلفة للتقييم 

المنهجية:

تعتمد الدورة نهجا تفاعليا وعمليا موجها نحو العمل. سيكتسب المشاركون ممارسة عملية باستخدام Excel لبناء نموذج مالي من الصفر. وتستخدم هذه الدورة تطبيقات عملية حول 

النمذجة المالية باستخدام برنامج اإلكسل. وكجزء من تدريبهم العملي على النمذجة المالية، سيقوم المشاركين تدريجيا ببناء ميزانية عمومية متكاملة، واألرباح والخسائر، ونموذج 

التنبؤ بالتدفقات النقدية، ومناسب لتحليل تمويل المشاريع، وتقييم الشركة، وهيكلة الديون، وتحسين هيكل رأس المال. 

الفئات المستهدفة:

المدققون الداخليون والمحللون الماليون  والمتخصصون المسؤولون عن التقارير المالية والمحاسبون في الشؤون واإلدارات المالية  والمهنيون الماليون المشاركون في تقييمات 

األعمال وأخصائيو تمويل الشركات وأخصائيو االستثمار والمدراء الماليون والمراقبون الماليون والمحللون الماليون ومحللو تطوير األعمال.
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المحتويات األساسية:
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عداد النماذج المالية بإستخدام تطبيق اجلداول اإللكرتونية:

	w.Excel خواص ومالمح تطبيق

	w.Excel الدوال االساسية والدوال المتخصصة بتطبيق

	w.حاالت عملية لتصميم بعض النماذج المالية

	w.العالقات بين النماذج المالية والربط بينهم

تصميم النماذج والقوائم المالية باستخدام تطبيق اجلداول 

اإللكرتونية:

	w شكل القوائم المالية في الوحدات االقتصادية وفقاً ألحدث التعديالت في المعايير

المحاسبية.

	w.Excel تصميم قائمة المركز المالي ببرنامج

	w.Excel تصميم قائمة الدخل الشامل ببرنامج

	w.Excel تصميم قائمة التدفقات النقدية ببرنامج

استخدام خواص حتليل البيانات يف النماذج المالية باستخدام تطبيق 

اجلداول اإللكرتونية:

	w.SORT خاصية فرز البيانات في النماذج المالية

	w.FILTER خاصية تصفية البيانات المالية

	w.SUPTOTALS خاصية المجاميع الفرعية

	w SUMIF- خواص نماذج االستعالم عن البيانات المالية باستخدام دوال

.VLOOKUP

	wCHARTS استخدام ارسم البياني في تحليل البيانات المالية

حتليل البيانات بالقوائم المالية باستخدام تطبيق اجلداول اإللكرتونية:

	w.Analysis Horizontal التحليل االفقي للبيانات المالية

	w.Vertical Analysis التحليل االفقي والتحليل الراسي للبيانات المالية

	w Financial قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية

.Ratios & Benchmarking

تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام تطبيق اجلداول 

اإللكرتونية:

	w.Forecast تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام

	w.Trend تقدير البيانات بالنماذج المالية باستخدام

	w.Excel استخدام النماذج االحصائية في التنبؤ باالستمرارية بإستخدام برنامج



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.ae

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في
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التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


