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 تحليل التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال

مقدمة:
إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة األعمال. ترّكز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال 

للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية،  كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة باإلضافة ألساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.

  ستوفرهذه الدورة المكثفة والعملية "  تحليل التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال " للمشاركين نظرة شاملة حول إدارة التدفقات النقدية وتحليلها ووضع نماذجها والتنبؤ بها. وفي 
هذه الدورة التدريبية، سيقوم المشاركون بممارسة واستخدام نماذج التنبؤ النقدي التي يتم تنظيمها بشكل عام جنبا إلى جنب مع األطر الزمنية القصيرة والمتوسطة واألطول.  وتصنف 
هذه النماذج إلى نماذج قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للتدفقات النقدية. من خالل هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من اتخاذ قرار بشأن النموذج الذي سيتم استخدامه استنادا إلى 

احتياجات األعمال األساسية وما تتطلبه إدارة الرؤية للمراكز النقدية القادمة. 

أهداف البرنامج:
سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

	wتحسين التدفق النقدي والسيولة من خالل اتباع عملية تقييم رأس المال العامل 
	wوضع خطة استراتيجية لرأس المال العامل لدفع مؤسساتهم إلى األمام في البيئة االقتصادية الحالية 
	wفهم   أهمية النقد،  وكيفية صياغة الميزانية النقدية، وكيفية التحكم في التدفقات النقدية وتقييم األداء، وكيفية تحسين التدفق النقدي 
	wتعلم الممارسات المختلفة التي تساعد في التغلب على الديون واسترداد حالة التدفق النقدي 
	wتقييم ومعرفة نوعية واستدامة محركات التدفق النقدي
	wمبادئ توجيهية واستراتيجيات لتصميم تنبؤات التدفقات النقدية 
	w تفسير بيانات ونسب التدفق النقدي، والعثور على أداء الشركات اإليجابي والسلبي 
	w فهم سبب أهمية تحليل التدفق النقدي أكثر من تحليل الميزانية العمومية وبيان الدخل 
	w تقييم وتقييم التدفق النقدي الحر وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية 
	wالحصول على نظرة عامة مكثفة على األدوات المطلوبة للتنبؤ واقعيا بمحركات التدفق النقدي الرئيسية في األعمال
	w تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في األعمال التجارية، لتقييم الجودة والقدرة على التحمل للتأكد من قدرة المؤسسة او الشركة على الديون والقدرة على 

خدمة الديون

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والتطبيقات العملية المكثفة والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات 

وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
الماليين والمحاسبين اإلداريين ومحللي األعمال  الماليين ومدراء تطوير األعمال والمدراء  العامل والمحللين  المال  الماليين ومدراء رأس  المراقبين  التدريبية  الدورة  تستهدف هذه 

ومحاسبي الخزينة.
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المحتويات األساسية:

مقدمةإدارةالتدفقالنقدي:

	w فهم تحركات التدفق النقدي 
	w فهم أهمية إدارة التدفق النقدي 
	w هيكل رأس المال 
	w إدارة رأس المال العامل   لتحسين التدفق النقدي 
	w قرارات االستثمار الرأسمالي 
	w التدفق النقدي المباشر مقابل التدفق النقدي غير المباشر 

مكوناتالبيانالمايل:

	w الميزانية العمومية 
	w حساب اإليرادات والنفقات 
	w بيان التدفق النقدي 
	w بيان التغيرات في اإلنصاف 
	w مالحظات على البيانات المالية 
	wدراسة حالة - بيان التدفق النقدي 
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 تحليل التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال

عرضالتدفقالنقدي:

	wأساسيات العروض
	wالنقد والنقد المعادل
	wالتدفق النقدي التشغيلي
	wالتدفق النقدي اإلستثماري
	wالتدفق النقدي التمويلي
	wمنهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
	wالمنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
	wإعداد تقارير العمليات غير النقدية

فهمنسبرأسالمالالعامل:

	w أهمية نسب رأس المال العامل 
	w كيفية تحديد كفاءة إدارة رأس المال العامل؟ 
	w النسبة الحالية 
	w نسبة األصول السائلة 
	w نسبة دوران المخزون 
	w نسبة دوران المدينين 
	w دورة التشغيل 
	w)CCC( دورة التحويل النقدي 

إدارةرأسالمالالعاملوالتدفقالنقدي:

	wالعالقة العكسية بين السيولة والربحية
	wإدارة رأس المال المتحفظة
	wإدارة رأس المال المغامرة
	wمصادر النقد
	wتكلفة التمويل
	wاستخدام المديونيات طويلة األمد وقصيرة األمد
	wرأس المال العامل األمثل
	wدورة تحويل النقد
	w رهن وبيع الذمم المدينة
	wخصومات الدفع المبكر للموردين

كشوفاتالتدفقالنقدي:

	wالمرونة المالية والسيولة
	wتقييد النقد والنقد المعادل
	wتقارير اإلجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
	wالتدفق النقدي الصحي

أهميةختطيطمواردالمؤساستيفختطيطالتدفقالنقدي:

	w مبيعات 
	w إدارة المواد 
	w المشتريات 
	w إنتاج 
	w الماليه 

توقعاتالتدفقالنقدي:

	w أهمية توقعات التدفق النقدي 
	w وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية 
	w تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة 
	w تحديد االستثمارات قصيرة األجل 
	w استكشاف مصادر األموال 
	w التحكم في تطبيق األموال 
	w أفضل الممارسات في إدارة النقد 

السيولةمقابلالمالءةالمالية:

	w الفرق بين السيولة والمالءة المالية 
	w فهم نسب المالءة المالية 
	w نسبة حقوق المساهمين 
	w نسبة حقوق الدين 
	w تغطية الفائدة 

اإلنفاقالرأسمايل:

	w تقييم االستثمار الرأسمالي 
	w العائد على االستثمار 
	w فترة االسترداد 
	w صافي القيمة الحالية 
	w معدل العائد الداخلي 
	w قرارات اإليجار أو الشراء 

اتكلفةرأسالمال:

	w متطلبات االقتراض 
	w االقتراض طويل األجل على المدى القصير 
	w رأس المال السهمي أم رأس المال الدين؟ 
	w سياسة توزيع األرباح 
	w تكلفة رأس المال 
	w متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال 

درااستاحلالة:

	w إعداد بيانات التدفق النقدي المباشر وغير المباشر 
	wتفسير البيانات المالية 

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



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

) تحليل التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال(

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.


