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إدارة مخاطر الخزينة

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

مقدمة:
تقع الخزينة في قلب كل عملية تمويلية حيث يعتمد البقاء األساسي ألي مؤسسة على 
السيولة، ال يمكن أبدا القضاء على مخاطر السوق وسعر الفائدة والمخاطر التشغيلية، 
ولكن بدال من ذلك يجب قياسها ومراقبتها والتحكم فيها لضمان الربحية. ستوضح لك 
هذه الدورة العملية التي تستغرق 5 أيام،   إدارة مخاطر الخزينة  ، كيفية استخدام مجموعة 
كاملة من أدوات التمويل والتحوط لالستجابة لسيناريوهات الميزانية العمومية والسوق 

المتغيرة.  واإلدارة السليمة لمخاطر الخزينة.

 تمكن هذه الدورة المكثفة والعملية المتخصصين في الخزينة من استخدام استراتيجيات 
السوق  بسيناريوهات  المرتبطة  للمخاطر  لالستجابة  والتمويل  التحوط  مثل  مختلفة 
والميزانيات العمومية. تغطي الدورة هذه جميع الجوانب والموضوعات واالستراتيجيات 
القدرة على أن تصبح مديرا  النهاية  الخزينة ، ويوفر لك في  الهامة في   إدارة مخاطر 

لمخاطر الخزينة وأداء المسؤوليات الرئيسية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

ادارة جميع المخاطر في قسم الخزانة بشكل صحيح لزيادة أرباح المنظمة�	
 تحليل وتقييم األنواع المختلفة من المخاطر الناشئة عن األصول والخصوم في �	

الميزانية العمومية 
السوق �	 لظروف  وحساسيتها  المخاطر  لقياس  األساسية  األدوات  وفهم   استخدام 

المتغيرة 
وقت �	 وأفضل  المخاطر  إدارة  وأدوات  استراتيجيات  تطبيق  قابلية  مدى   معرفة 

لممارستها 
 تقييم المستوى المناسب من ضوابط مخاطر السيولة، مع ما يترتب على ذلك من �	

عواقب على اإلقراض
 فهم مفهوم تسعير تحويل األموال الداخلي وتقييم مدى مالءمة نموذج معين ألي �	

نوع من المؤسسات 
 معرفة احتياطيات السيولة، وإدارة هذه الهوامش الوقائية، ومخاطر السيولة التي �	

تتجاوز الودائع، والقروض األساسية بعمق 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة 
النماذج والتطبيقات  النظريات وورش العمل وعرض  التي يقدمها المستشار وتطبيق 
الفعلية والتمارين العملية  والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة 

المكتسبة خالل الدورة. .

الفئات المستهدفة:
 المدراء والعاملين  في قسم الخزينة، المديرون والمهنيون   الذين لديهم مسؤوليات تتعلق 

بالتمويل ،  المهنيين على رأس العمل   في قسم الخزينة وإدارة المخاطر 
 صناع القرار   في مجال التمويل 

المحتويات األساسية:

مقدمة يف إدارة اخلزينة :

 مقدمة في إدارة الخزينة �	
 أهداف إدارة الخزينة �	

وظائف إدارة اخلزينة :

 التنبؤ بالنقد �	
 إدارة رأس المال �	
 إدارة النقد واالستثمار �	
 إدارة المخاطر وصياغة االستراتيجيات �	
 وظائف أخرى �	

هيكل إدارة اخلزانة وأنواعه :

 أنواع أقسام الخزينة: مركزية / المركزية �	
 هيكل المكتب األمامي �	
 هيكل المكتب األوسط �	
 هيكل المكتب الخلفي �	

حتليل متعمق للسيولة وإدارة النقد :
 دور التنبؤات النقدية �	
 إعداد التوقعات النقدية �	
 استثمار الفوائض النقدية لتعظيم العائد �	
 تمويل قصير األجل �	
 تحديد المستوى األمثل إلدارة رأس المال العامل �	
 اإلدارة الجماعية والدولية للنقد �	
 معالجة الميزانيات النقدية �	
 مراقبة الميزانيات النقدية �	

إدارة رأس المال والتمويل :
المال �	 تكلفة رأس  المال لخفض   تحسين هيكل رأس 

)المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال( 
	� )CAPM( نموذج تسعير رأس المال 
	� IRR ،  ، )االسترداد  المال  رأس  استثمار   تقييم 

 )NPV
 التقنين الداخلي والخارجي لرأس المال �	
االندماج �	  ، )النمو  المالية  االستراتيجية   األهداف 

واالستحواذ ، التوحيد ، التنويع ، المشاريع المشتركة 
، وما إلى ذلك( 

 تمويل طويل األجل )مدين المشتري والمورد مقابل �	
األسهم العامة والخاصة( 

حتديد المخاطر :

 المخاطر الخارجية �	
 المخاطر الداخلية �	
 المخاطر غير المالية �	
 المخاطر المالية �	

اسرتاتيجيات إدارة المخاطر:

 التدقيق الداخلي �	
 الضوابط الداخلية �	
 إدارة مخاطر االئتمان والطرف المقابل �	



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

)إدارة مخاطر الخزينة(
 استكشاف التقنيات الحديثة لضمان السيولة  وتحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية 

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.


