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 دورة تدريبية متخصصةعن إعالن 
 

 :دوسح تذسٌجٍخ تخصصٍخ ثعُىاٌ إلبيختعهٍ سىق ديشك نألوساق انًبنٍخ عٍ 

 " وانًصارف انشزكات أداء نحقييى انجىهزية انًانية انًؤشزات" 

نتمٍٍى أداء انًُشأح  كأداح انًاني انححهيم أهًٍخودوس  عهى تسهٍظ انضىء انذوسحفً هزِ سٍتى  

َمبط انضعف ويعشفخ انًبنً فً انًبضً وانحبضش وانًستمجم  وتحذٌذ يىلفهب االلتصبدٌخ

كمٍ  يٍ نتمٍٍى أداء األسبسٍخ  انًؤششاد انًبنٍخنهب، ورنك يٍ خالل انتعشف عهى وانمىح 

 .انششكبد وانًصبسف

 

 اندورة هدافأ

 داء انًبنً انشئٍسٍخ فهى يبهٍخ يؤششاد األنهزا انجشَبيج انًتًٍز  ٌؤهمFinancial KPI's 

 .انًصشفأو نهششكخداسح انًبنٍخ واستخذايبتهب فً اإل

 

 :وجحضًٍ اندورة انًحاور انزئيسة انحانية 

 التحليل المالي للشركات غير المصرفية: القسم األول 

  وانسٍىنختحهٍم انذوسح انُمذٌخ وانُشبط. 

 ًتحهٍم انشفع انًبنً وانتشغٍه. 

 تحهٍم انشثحٍخ وانسىق. 

 تحهٍم جىدح األسثبح وانمذسح عهى االستًشاس. 

  ششكبد يختهفخ أسثعأيثهخ عًهٍخ شبيهخ عهى.  

 

 

 

 

 

 



 
Tel;  00 963 11 915 00 00 

Fax;  00 963 11 519 00 99  

Mob; 00963 99 1111160 

Email;  info@dse.sy  

www.dse.sy 

P.O. Box: 6564 

Damascus – Syria 

 

 
2 
 

 التحليل المالي للمصارف : القسم الثاني 

 تحهٍم كفبٌخ سأس انًبل وانشفع انًبنً نهًصبسف. 

 تحهٍم كفبءح انًصبسف. 

 تحهٍم سٍىنخ انًصبسف. 

 تحهٍم جىدح أصىل انًصبسف. 

 تحهٍم سثحٍخ انًصبسف وانشثحٍخ انًعذنخ ثبنًخبطش وجىدح األسثبح.   

 تطجٍك يؤششاد انتمٍٍى انًبنً انًصشفٍخ عهى انًصبسف انسىسٌخ انخبصخ ويُبلشتهب. 
 

 

 

 :اندورة ِهذ يٍ جسحهدف

 يذساء ويىظفً اإلداسح انًبنٍخ. 

  إداسح انًخبطشويىظفً يذساء.  

  اإلئتًبٌداسح إويىظفً يذساء.  

 انًهٍُىٌ فً يجبل انتًىٌم وانًحبسجخ. 

 ٌانًحههىٌ انًبنٍى. 
 

  .3233 تششٌٍ األول  36   نغبٌخ و  32  يٍ تبسٌخأٌبو   4  :انزياٌ

 .(ساعات يىييا    5-4 )  13:00 – 18:00 :انحىقيث

  .يذٌُخ انشجبة -جبيع األكشو َزنخ  -انًزح -يذٌُخ انٍبسًٍٍ  فُذق: انًكاٌ

 .أنف نٍشح سىسٌخ سجعًبئخ وخًسىٌ س.ل 750,000 :رسى اندورة

عهى انًىلع  نكحزوَيا  اطهة انحدرية تعجئخ  و يٍ جهخ انعًم كحاب جزشيحإسسبل انشجبء  :طزيقة انحسجيم

دوساد  - انعًم انذوساد انتذسٌجٍخ ووسش - تجىٌجخ انتىعٍخ واإلعالو وانًىجىد ضًٍ نهسىق نكتشوًَاال

  .اختٍبس أٌمىَخ طهت انتذسٌتتذسٌجٍخ يتخصصخ و

courses/register/84-and-http://www.dse.sy/seminars  

 .3233 تششٌٍ األول  81 انثالثبءَهبٌخ دواو ٌىو : انًىعد انُهائي نهحسجيم

 ثُك سىسٌخ انذونً اإلساليًفً ( 332244) سلى انسىقحسبة أواإلٌذاع فً تحىٌم انعجش : انزسىودفع 

 Studies@dse.syانجشٌذ اإلنكتشوًَ عهى / اإلٌذاع/وتزوٌذَب ثئشعبس انتحىٌم 
 

 :انذساسبد واإلعالو عهى األسلبو انًجٍُخ أدَبِ أسبيخ حسٍ يذٌش تصبل ثبألستبرستفسبس وانتسجٍم االالن

 :انجشٌذ االنكتشوًَو 57 11 111 99 : خهىي،  6666: فشعً  00 00 519-011: انهبتف
 ohasan@dse.sy 

http://www.dse.sy/seminars-and-courses/register/84
mailto:ohasan@dse.sy

