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الخلفية
التحليل المالي والتقني للشركات يهم شريحة واسعة من األفراد الذين 
إن  اإلقتصادية.  األعمال  مختلف  ويمارسون  متنوعة  خلفيات  لديهم 
شركات  يديرون  أو  ويملكون  مباشر  بشكل  أعمالهم  يديرون  الذين 
لهذه  السليمة  المالية  باإلدارة  القيام  عليهم  يتحتم  أعمال  ومؤسسات 
والعمل  للشركة  المالي  للوضع  السليم  التحليل  من خالل  المؤسسات 

على تحسينه بإستمرار.

للشركات  المالي  الوضع  بدراسة  يقومون  الذين  األفراد  أولئك  أما 
بناء على الدراسات والتحاليل التي تساعد على  بغية منحها قروضاً 
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 إستناداً 
إلى أساليب مجربة تطبقها الغالبية العظمى من األفراد أو الشركات في 

مختلف أنحاء العالم.

اليوم األول:  

مقدمة  -
تحفيز الذاكرة  -

تقنية الخرائط الذهنية  -
أدوات تحليل األعمال:   -

             الجوانب الرئيسية لتحليل الشركات
التحليل المالي األساسي والتحليل التقني  -

نظرة شاملة وتحليلية على الميزانية العمومية وحساب     -
األرباح والخسائر  

حالة عملية  -

األهداف
البيانات  تحليل  أساليب  على  التعرف  الى  الورشة  هذه  تهدف 
الميزانيات  مكونات  وإستعاب  فهم  خالل  من  للشركات  المالية 
يكشف  مبتكر  نهج  بإستخدام  وذلك  المالية،  والقوائم  العمومية 

أدوات ونسب مالية مثيرة لالهتمام ومتاحة لهذا الغرض. 

يستخدم التحليل التقني )دراسات الرسوم البيانية( والنسب المالية 
األسواق  في  لإلستثمار  األنسب  القرار  إتخاذ  الى  للوصول 
التحليل  يتيح تغطية شاملة إلتقان  المالية. إن ذلك  والبورصات 

المالي لتمويل الشركات واالستثمارات.

البرنامج الزمني

المشاركون المستهدفون

العاملون في إدارة االئتمان  -
محللو الشركات والمستشارون الماليون  -

مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون  -
مدراء المحافظ االستثمارية  -

الوسطاء الماليون  -
مدراء المخاطر ومحللوالبحوث  -

مدراء الرقابة المالية ومعاونوهم الرئيسيون  -
العاملون في ادارة الصيرفة الخاصة  -

اليوم الثاني:  

DuPont Analysis التحليل النسبي  -
نسبة السيولة والتدفق النقدي  -

الرافعة المالية  -
نسبة التشغيل  -
نسبة الربحية  -

العائد على االستثمارات   -
حالة عملية  -

اليوم الثالث:  

التحليل التقني:  -
درس األنماط والرسوم البيانية: تحليل خطوط االتجاه     

والمقاومة بهدف االستثمار في األدوات المالية  
Billinger Bands  -  

Elliott Wave  -  
Fibonacci  -  

دراسة الرسوم البيانية: تطبيق عملي  -

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



البرنامج الزمني

PARTICIPATION FEES:  400$

المحاضر
األستاذ جورج حمصي

مدير تطوير األعمال العالمية، بنك اإلعتماد اللبناني - لبنان.

 - ESA-ESCP حاصل على درجة ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة
لبنان وماجستير في االقتصاد من جامعة القديس يوسف USJ – لبنان

بدأ حياته المهنية مع بنك ABN AMRO في إدارة ائتمان الشركات ورئاسة قسم 
تغطية الدولية المؤسسات المالية في بالد الشام. 

شغل العديد من المناصب في الخدمات المصرفية الخاصة واالستشارات المالية في 
بنك بيمو واالعتماد اللبناني حيث ترأس إدارة ائتمان للشركات ألكثر من 5 سنوات. 

عضو مؤسس من جمعية المحللين الفنيين اللبنانيين LSTA حيث تراسها بين عامي 
2015 و2017.

.
محاضر ومدرب معتمد لدى اتحاد المصارف العربية ومؤسسات دولية...

التحليل املالي والتقني للشركات

اخلرطوم ملكتب  اإللكتروني  لبريد  ا عبر  لتواصل  ا لرجاء  ا املعلومات  من  ملزيد 

MEANS OF PAYMENT 

FAB  - USD :
First Abu Dhabi Bank 

Corniche Branch 
Swift code : NBADAEAA

Account no : 1411203132414017
Iban no: AE91 0351411203132414017

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

uabkh.office@gmail.com
or kh.uabonline@hotmail.com


