
 

 

 

 بعنوانمتخصصة تدريبية  دورة
 "MS Excelأوراق العمل ستخدام إالتحليل المالي المتقدم ب"

 

الكوادر في بناء قدرات وتأهيل ( األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 
وبمعدل , "MS Excelستخدام أوراق العمل إالتحليل المالي المتقدم ب"ن بعنوا متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 

من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة ( 01/0/0202ولغاية  02/0/0202)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 02)
 الكائن في عّمان في إدارة األعمالكلية طالل ابو غزاله للدراسات العليا في مبنى وذلك  ( الخميس –األحد ) منوالنصف مساء 

 .الدورةالتي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة حيث س شارع مكة,
 

 األهداف 
  مقدمة في أهمية نظم المعلومات 
  تعريف المشاركون بأساليب التحليل المالي 
  تخاذ القراراتإستخدامها في إ لمالي وكيفيةمساعدة المشاركين في تفسير نتائج التحليل ا 
  ستخدام نظامإلتطبيق العملي على الحاسوب بامن خالل  ستخدام الحاسوب في التحليل الماليإمهارات   إكساب المشاركينExcel  

 

 الفئة المستهدفة
 المدراء الماليون والمحاسبون ,المحللون الماليون.  
 المحاسبونو  موظفو اإلدارات المالية. 
 موظفو األبحاث والتطوير. 
 مدققو الحسابات والطالب. 

 

 اإلطار العام
 ستخدام الحاسب في نظم المعلوماتإ.   
 عناصر نظام المعلومات في ظل الحاسب االلكتروني.  
 مقدمة إلى التحليل المالي.  
 أساليب وأدوات التحليل المالي. 
 القوائم المالية .  
 تحليل التدفقات النقدية وتقييم المشروعات من خالل الحاسوب .  
 اإلدارة المالية باستخدام الحاسب اآللي .  
 القيمة الزمنية للنقود.  
 ستثمارتطبيق معايير اإل NPV,IRR سترداد, فترة اإل  
 نظام ستخدامإخدام الحاسوب من قبل المشاركين بستإتطبيقات عملية ب EXCEL لي األفقي والعمودي والنسب الماليةفي التحليل الما  
 حليل المالي األفقي والعمودي والنسب الماليةالت . 



 

 

 
 :رسوم االشتراك 

 .دينار( 222)هي  
 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 02)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 02)خصم 

 
على " (األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين "سم إللتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بالشتراك  نماذجترسل 

بالدينار األردني ( 2202202021210222/200)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة, راجين أن يصلنا  تسديدة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و األولوية في حضور الدور  , علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 
 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على

 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 
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