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شهادة في اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تُقّدم الدورة التدريبية " شهادة في اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد" للمشاركين فيها نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في اإلدارة الفعالة للنقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل 

الخزينة واالستثمار والتحّوط المالي، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث األدوات التكنولوجية في اإلدارة الفعالة للخزينة مع االلتزام بمجموعة معينة من السياسات واإلجراءات.

وسوف بتعلم  المشاركين مهام إدارة خزانة الشركات ودور الخزانة الذي يعتمد على استراتيجيات التحوط النشطة، وهياكل الحسابات التي تتمتع بسمات فعالة من حيث الضرائب. 

فضاًل عن ذلك فإنهم سوف يتعلمون كيفية تحسين رأس المال العامل من أجل تعزيز األداء التجاري. سيتاح للمشاركين في الدورة فرصة تطوير توقعات التدفق النقدي، مع التركيز 

على أفضل الطرق للتنبؤ بأرصدة النقد والقروض في الوقت المناسب.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها�	

تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات اإلدارة الفعالة للنقد�	

بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة�	

تعميق االستيعاب العملي الستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها�	

تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة�	

الحفاظ على سيولة الشركات المطلوبة للوفاء بااللتزامات الحالية والمستقبلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.�	

توظيف استراتيجيات رأس المال العاملة وأدوات إلدارة األصول والخصوم الحالية .�	

مراقبة تعرض الشركات للمخاطر المالية والتشغيلية.�	

تحسين هيكل رأس المال، وإدارة تكاليف رأس المال طويلة األجل وتقييم استثمارات رأس المال كمياً.�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً متنوعاً من األساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية والنظريات التطبيقية ومجموعة واسعة من التمارين الجماعية التي تهدف لتمكين تبادل 

الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة التدريبية.

الفئات المستهدفة:

المتخصصون في إدارة الخزينة، والمهنيون الماليون، ومدراء المالية، ومراقبو الشركات، والمراقبون الماليون، وكبار المحاسبين، ومدراء المحاسبة، وموظفي البنوك، ومدراء 

مكاتب العمليات المساندة ورجال األعمال  والمسؤولين عن وضع األنظمة المالية في الشركات.
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شهادة في اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد

المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة يف عمليات اخلزينة:

تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة 	
عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي 	
دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة 	
التحّديات االستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات 	
المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة: 	

مخاطر السوق: مخاطر معّدل الفائدة، ومخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر  	
أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع

مخاطر السيولة 	
مخاطر االئتمان 	
المخاطر األخرى 	
صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة 	

إدارة النقد والسيولة:

األرصدة التعويضية 	
التوازن النقدي األمثل: 	

نموذج باومول 	
نموذج ميلر – أور 	
إدارة وتسريع تحصيل المستحقات 	
المعاوضة: ثنائية ومتعددة األطراف 	
إعادة الفوترة 	
تحليل المعدالت التخاذ القرارات: 	

حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط االئتمان 	
عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب 	
عدد أيام تسديد الذمم الدائنة 	
دورة تحويل النقد 	
مؤشرات األداء الرئيسة للخزينة 	

تنبؤ التدفق النقدي:

الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي 	
أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات 	
عملية التنبؤ 	
منهجيات التنبؤ: 	

طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير 	
التنبؤ على المدى المتوسط والطويل 	
الطرق اإلحصائية في التنبؤ 	

متويل اخلزينة واالستثمار:

إدارة القروض قصير األجل: 	

بدائل التمويل على المدى القصير 	

تمويل الديون طويلة األجل: 	

أسعار الفائدة قصيرة األجل مقابل أسعار الفائدة طويلة األجل 	

اتفاقيات  وعقود القروض 	

وكاالت التصنيف االئتماني 	

السندات كأداة لالستثمار طويل األجل والتمويل 	

إدارة االستثمارات قصيرة األجل: 	

سياسات االستثمار قصير األجل 	

خدمات حفظ األوراق المالية 	

استثمارات حقوق الملكية طويلة األجل واألسهم 	

أسواق المشتقات والتحوط )الخطط االحتياطية( 	

التكنولوجيا يف عمليات اخلزينة:

المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات 	

أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها: 	

إدارة النقد 	

جداول البيانات 	

الدفعات 	

الديون والمعامالت االستثمارية 	

نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا 	

أساسيات التجارة اإللكترونية 	

	 eBAM إدارة الحسابات المصرفية اإللكترونية

حاالت االحتيال المتعلّقة بالخزينة 	



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

)شهادة في اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


