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مقدمة:
النقدية هي أكثر األصول سيولة وهي التي تمثل شريان الحياة للنمو واالستثمار. من أجل 
توليد التدفقات النقدية ، يجب إدارة األنشطة التي تولد نقدا بكفاءة وفعالية. وتشمل هذه 
األنشطة تحصيل فواتير العمالء في أسرع وقت ممكن، وعدم سداد المدفوعات إال عند 
هذا  يساعد  الراكدة.  األموال  استثمار  وأيضا  المتأخرة  المستحقات  وتحصيل  استحقاقها 
التخطيط  المطبقة في  الحديثة  العلمية  التعرف على األساليب  المشاركين على  البرنامج 

المالي وأهمية الخطة المالية كأداة لرصد وتقييم األداء.

محتويات البرنامج:
وظائف اإلدارة المالية في المنشأة، وأهميتها في دعم وإدارة أموال المنشأة�	
أسس ومبادئ التخطيط المالي طويل وقصيراألجل�	
طرق تخطيط الهياكل التمويلية�	
واإلئتمان �	 األجل  قصير  المصرفي  االئتمان  لسياسات  التخطيط  أساليب 

التجاري وطرق تحليل أثر هذه السياسات علي الربحية والسيولة
الشراء �	 لدفعة  االقتصادي  الحجم  وتحديد  والتخزين  الشراء  خطط  وضع  مناهج 

وتحديد نقطة إعادة الطلب وأثر ذلك على كل من الربحية والسيولة
حركة �	 وضبط  األموال  إدارة  ترشيد  بهدف  النقدية  التدفقات  خطة  إعداد  طرق 

النقدية من أجل تخفيض تكلفة األموال

الفئة المستهدفة:
النقدي  التدفق  عن  المسؤولين  التنفيذيين  المديرين  من  لكل  مناسب  البرنامج  هذا 
رؤساء  الخزينة  ومديري  الموازنات  مديرى  الماليين  المديرين  مؤسساتهم.و  في 

الحسابات،المراقبين الماليين و المحاسبين والمحللين الماليين. 

فوائد البرنامج:

بهناية الربناجم يكون المتدرب قادرًا عىل:

إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطرية الغير مباشرة�	
التخطيط السليم لسياسات االئتمان المصرفي قصير األجل واإلئتمان التجاري�	
األجل �	 وقصيرة  طويلة  واألنشطة  الجارية  المعامالت  تمويل  مشاكل  حل 

والتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

الفوائد الرئيسية للشركات:

تاسعد مستخدمي المعلومات المحاسبية )المستثمرين والدائنني 
وغريهم( من تقييم اجلوانب التالية:

قدرة الشركة على توفير تدفقات نقدية في المستقبل�	
قدرة الشركة على دفع األرباح وتلبية اإللتزامات�	
تواريخ �	 فى  الميزانية  مقارنة  خالل  من  للشركة  المتاح  السيولة  حجم  معرفة 

مختلفة
السيولة �	 وضع  بشأن  دقيقة  وتقديرات  توقعات  معرفة  في  الشركة  يساعد 

المستقبلي للشركة، وبالتالي اتخاذ الترتيبات الالزمة ألي نقص في السيولة وبالتالى 
يتضح حجم العائد الحقيقى الذى تحتاجة الشركة

على �	 للحكم  والمستثمرين  المحللين  من  العديد  قبل  من  ويستخدم  فلترة  اداة  يعتبر 
ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت بشكل صحيح أم ال

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 �	

عرض وحتليل قامئة التدفقات النقدية:

أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي�	
أهداف قائمه التدفقات النقدية�	
االستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية�	
الطريقة المباشرة والطريقة 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(�	
التدفق النقدى الحر�	
المقارنات التحليلية�	

:Cash Budget مهارات 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

109 Mount Pleasant
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

 )® Cash Flow Management التــاريــخ :........................)ادارة التدفقات 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.


