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محتويات البرنامج:
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مقدمة:

يعتبر التخطيط السليم للموازنات، أداة تساعد على تحقيق األهداف الرئيسية والفرعية 

باإلضافة إلى تحقيق التوازن بين األهداف واإلمكانيات المتاحة، وتتضمن عملية 

التخطيط محاوالت جادة من جانب اإلدارة للتنبؤ بالمشاكل التي قد تصادف تحقيق 

أهداف معينة، وبالتالي التوصل إلى أفضل األساليب لمقابلة هذه المشاكل تجنباً لعنصر 

المفاجأة وما يترتب عليه من اتخاذ قرارات لترشيد استغالل الموارد المتاحة.

نظراً ألن الموازنة تمثل خطة كمية وقيمية تتضمن األهداف المختلفة للمنشأة، كما 

تحتوي علي مجموعة األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف، والمفاضلة بين البدائل 

المختلفة وتقييمها واختيار البديل أو مجموعة البدائل المناسبة فإن إعداد الموازنة يدعو 

اإلدارة إلى التفكير في المستقبل ، ورسم خطة العمل حتى تواجه المستقبل وتخطط لما 

يلزم اتخاذه لتجنب العقبات أو الصعوبات التي تعوق تحقيق األهداف.

اهداف البرنامج:

إكساب المشاركين المهارة الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية��

إكساب المشاركين المهارة استخدام القائمة واالستفادة منها في تحليل الموقف ��

المالي للمنشاة

تنمية مهارات المشاركين في كيفية اعداد الموازنة النقدية للمنشاة��

الفئات المستهدفة:

المحاسبين الماليين��

رؤساء الحسابات فى القطاعات المالية��

المحللون الماليون��

أعضاء ادارت المراجعة الداخلية��

مقدمة عن التدفقات النقدية:

المقارنة بين أساس االستحقاق واألساس النقدي��

أسباب التحول إلى األساس النقدي��

الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية��

التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية��

أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي��

أهداف قائمه التدفقات النقدية��

االستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية��

عرض وحتليل قامئة التدفقات النقدية:

الطريقة المباشرة��

الطريقة الغير المباشرة��

حاالت تطبيقية��

بعض المشكالت المتعلقة بقامئة التدفقات النقدية:

التدفقات النقدية بالعملة األجنبية��

البنود غير العادية��

الفوائد وتوزيعات األرباح��

الضرائب على الدخل��

حتليل قامئة التدفقات النقدية:

كفاءة الحصول على تدفقات نقدية )القدرة على توريد النقدية(:��

عائد التدفق النقدى�«

التدفق النقدى الى المبيعات�«

التدفق النقدى الى صافى األصول�«

التدفق النقدى الحرالموجب والسالب��

المقارنات التحليلية��

مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل�«

مقارنة رقم األعمال بالمبالغ المحصلة من العمالء�«

مقارنة المشتريات خالل الفترة بالمدفوعات للموردين�«

:Cash Budgetمهارات إعداد الموازنة النقدية

العالقة بين الموازنة النقدية والموازنات االخرى��

نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون��

الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات إلعداد الموازنة النقدية��

نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية��

استخدام األساليب اإلحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية��



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

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  ��00971 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


