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التحليل املالي والتقني للشركات

فهم معمق للوضع املالي للشركات بهدف مشاركة اخملاطر من خالل التمويل او اإلستثمار

الخلفية
التحليل المالي والتقني للشركات يهم شريحة واسعة من األفراد الذين
لديهم خلفيات متنوعة ويمارسون مختلف األعمال اإلقتصادية .إن
الذين يديرون أعمالهم بشكل مباشر ويملكون أو يديرون شركات
ومؤسسات أعمال يتحتم عليهم القيام باإلدارة المالية السليمة لهذه
المؤسسات من خالل التحليل السليم للوضع المالي للشركة والعمل
على تحسينه بإستمرار.
أما أولئك األفراد الذين يقومون بدراسة الوضع المالي للشركات
بغية منحها قروضا ً بناء على الدراسات والتحاليل التي تساعد على
التوصل الى القرار المناسب للتمويل أو الإلستثمار سواء في األسواق
األولية أوالثانوية ،فينبغي عليهم وضع تلك الدراسات في خدمة قرار
التسليف أو اإلستثمار.
وفي هذه الحالة ،ينبغي القيام بالتحليل الصحيح للوضع المالي للشركة
بهدف تقييم المخاطر المتعلقة بها لتأمين مشاركة أمنة في متطلباتها
المالية من خالل قروض قصيرة األجل أو طويلة األجل.
لهذا الغرض ،وباإلضافة الى التحليل التقليدي ،سيوفر التحليل التقني
أو دراسات الرسم البياني والنسب المالية والتدفقات النقدية ودراسات
الجدوى ،أداة إضافية لالستثمارات المربحة في الوقت المناسب إستنادا ً
إلى أساليب مجربة تطبقها الغالبية العظمى من األفراد أو الشركات في
مختلف أنحاء العالم.

األهداف
تهدف هذه الدورة الى التعرف على أساليب تحليل البيانات المالية
للشركات من خالل فهم وإستعاب مكونات الميزانيات العمومية
والقوائم المالية ،وذلك بإستخدام نهج مبتكر يكشف أدوات ونسب
مالية مثيرة لالهتمام ومتاحة لهذا الغرض.
يستخدم التحليل التقني (دراسات الرسوم البيانية) والنسب المالية
للوصول الى إتخاذ القرار األنسب لإلستثمار في األسواق
والبورصات المالية .إن ذلك يتيح تغطية شاملة إلتقان التحليل
المالي لتمويل الشركات واالستثمارات.

متطلبات حضور الندوة:
المعرفة المعمقة باللغة اإلنكليزية ضرورية جدا ً

ستغطي هذه الدورة موضوعين رئيسيين مهمين هما:
اوالً :التحليل المالي
ثانياً :التحليل التقني
اوالً :التحليل المالي
 .1مكونات عمودية
 .2مكونات أفقية
 .3الرافعة المالية
 .4النمو
 .5الربحية
 .6السيولة
 .7الكفاءة
 .8التدفق النقدي
 .9معدالت العائد

ثانياً :التحليل الفني  -الستثمارات البورصة
 .1المقدمة
 .2األنماط األساسية للرسوم البيانية وتطبيقاتها
. 3التعرف على أنماط االستمرارية
 .4تحليل األنماط المعاكسة
 .5تقييم زخم السوق
 .6عندما تجد األسواق اتجاهًا ومؤشرات الزخم تفشل
 / Bollinger Bands .7التفاعل ما بين تحليل السوق والتطاير
 . 8استكشاف وتطبيق
Elliott
استهدافWave
(EW) FIBONACCI . 9
والتنازالت
االتجاهات
من الذي ينبغي أن يحضر؟
• محللو الشركات
• مدراء العالقات
• القطاع الخاص
	•مدراء البنوك
• مدراء المحافظ
• الوسطاء
• المستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات
• المصرفيين االستثماريين
• مديرو المخاطر ومحللو البحوث
• منظم مدراء المنتجات ومديرو الصناديق
• إدارة مستشارون

CORPORATE FINANCIAL &TECHNICAL ANALYSIS
IN-DEPTH UNDERSTANDING OF CORPORATES FINANCIAL CONDITION FOR THE PURPOSE OF
RISK PARTICIPATION THROUGH FINANCING OR INVESTING.

Background

Main topics

Corporates’ Fundamental & Technical Analysis
concerns a wide scope of individuals with a diversified
background and involved in diversified business
sectors.In the case of direct business involvement,
a proper management of the finances of the firm is
necessary in order to fine-tune its performance and
maximize its returns. In case of an indirect business
involvement, a proper company’s analysis is required
in order to assess risks for the purpose of a safe
participation in its cash requirements through short
term or long term loans. Finally, each person is
interested to invest in sound companies for the purpose
of financial gains through securities investments in
the primary and secondary markets. For this purpose,
and on top of the classical Fundamental Analysis,
the Technical Analysis or chart studies will provide
an additional tool for timely lucrative investments that
are based on proven methods applied by millions of
traders worldwide.

This course will cover two main important subjects:
1- FINANCIAL ANALYSIS : During which we
will understand the main financial components
of a company and the several means of its
analysis for the purpose of assessing the related
risks or dysfunction for the purpose of better
management (Financial management ) or for the
purpose of safer financing (Corporate loans) or
entering into partnership .
2- TECHNICAL ANALYSIS: or Charting, during
which we will understand the several methods
used as an addition tool of the fundamental
analysis, for the sole purpose of investing in the
securities of companies that are listed on the
stock exchange.

Objectives
To master the analysis of corporates’ 'financial
strength by understanding the components of
Balance Sheets and Income Statements through
an innovative approach that explores interesting
tools and ratios available for this purpose.
Technical analysis (Studies of Charts) will be
explored for better investments decisions in the
stock market. This completes a 360 degrees
coverage of financial analysis mastery for
corporate financing and investments.

1- FINANCIAL ANALYSIS
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2- TECHNICAL ANALYSIS

Who should attend?
• Corporate Analysts
• Relationship Managers •
Private Banking Managers • Portfolio Managers •
Brokers
• Private and Institutional Investors • Investment
Bankers • Risk Managers & Research Analysts •
Structured Products Managers & Fund Managers •
Management Consultants & Advisors

•
•

Profound English is a Must

•
•
•

•
•
•
•

Introduction
Analysis of Basic Chart Patterns and their
Applications
Recognize Continuation Patterns
Interprete Reversal Patterns
Assess Market Momentum
When Markets Find a Trend and Momentum
Indicators Fail
Bollinger Bands/Interaction of MA and Volatility
Exploring & Applying Elliott Wave (EW)
Fibonacci – Targeting Trends and Retracements

CORPORATE FINANCIAL &TECHNICAL ANALYSIS
التحليل املالي والتقني للشركات

Global Business Development Manager, Credit Libanais Lebanon.

SPEAKER
MR. GEORGE H. HOMSI

Holder of an executive MBA from ESA-ESCP and masters in
Economics from USJ.
Started his career with ABN AMRO Bank in the corporate
department and headed the International division covering
financial institutions in the Levant area.
He held several senior positions within the private banking and
financial advisory in Banque Bemo and Credit Libanais where he
headed the Private banking department for more than 5 years.
He is a founding member of the Lebanese Society of Technical
Analysts LSTA that he presided between 2015 and 2017.

. لبنان-  بنك اإلعتماد اللبناني،مدير تطوير األعمال العالمية
 لبنان وماجستير في االقتصاد من- ESA-ESCP حاصل على درجة ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة
 – لبنانUSJ جامعة القديس يوسف
 في إدارة ائتمان الشركات ورئاسة قسم تغطية الدولية المؤسسات المالية فيABN AMRO بدأ حياته المهنية مع بنك
.بالد الشام
شغل العديد من المناصب في الخدمات المصرفية الخاصة واالستشارات المالية في بنك بيمو واالعتماد اللبناني حيث ترأس
. سنوات5 إدارة ائتمان للشركات ألكثر من
.2017 و2015  حيث تراسها بين عاميLSTA عضو مؤسس من جمعية المحللين الفنيين اللبنانيين
.

PARTICIPATION FEES:

400$

عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص
. دوالر أميركي فقط3000 وقدره
MEANS OF PAYMENT

Please find below our account in USD
at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510
Iban no:
JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks
For more information and registration kindly send an email to:training@uabonline.org

