
 

 

 بعنوانمتخصصة  تدريبية دورة
 "إعداد بيان التدفقات النقدية وأهميته في تقييم الوضع المالي للمنشأة"

 
 

الكوادر جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل  تنتهجه الذي ستمرارًا لسياسة التدريب المهني إ
إعداد بيان التدفقات النقدية وأهميته في تقييم الوضع المالي  " بعنوان متخصصةتدريبية  أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 
( من الساعة الرابعة والنصف حتى 22/2/2162ولغاية  22/2/2162) ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ (61, وبمعدل )" للمنشأة

الواكد،  يمجامعة طالل أبوغزالة، الشميساني، شارع عبدالرح وذلك في مبنى (األربعاء – )األحد منالساعة الثامنة والنصف مساء 
األردن، حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها  –( عمان 52مبنى رقم )

 .الدورة
 

 األهداف العامة
فادة منها في تحليل لهدف منها وكيفيه استخدامها واالستإكساب المشاركين المهارة الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية وا

ة والبيانات المطلوبة النقد المعادل، وهيكلة قائمة التدفقات النقدية، واألنشطة التشغيلي ومفهوم وفهم أوضاع المنشأة المالية
 إلعداد قائمة التدفقات النقدية.

 
 المستهدفة الفئات

تحليلها.ك الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام البيانات المحاسبية و مديرو وموظفو الشركات والمؤسسات والبنو   
 

 اإلطار العام
 .قائمة التدفقات وأهميتها والهدف منها 

 .النقدية المعادلة وهيكلة قائمة التدفقات النقدية 

 .األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية 

 .الطريقة المباشرة إلعداد التدفقات النقدية 

 .الطريقة غير المباشرة إلعداد التدفقات النقدية 

 البيانات المطلوبة إلعداد قائمة التدفقات النقدية 

 .تحليل قائمة التدفقات النقدية والمعيار المحاسبي الدولي السابع 
 
 
 
 



 

 

 رسوم االشتراك :
 .اً ( دينار 221)هي  

 مجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.( ألعضاء ال%61خصم )
 أكثر من مشارك. بتنسيب( للمؤسسات التي تقوم %61خصم )

 
" على (األردن)سم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي باإل نماذجترسل 

 ( بالدينار األردني1162161215152111/162دى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم )ل الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك ، راجين أن يصلنا الرسوم المطلوبة تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  ، علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 
 

 ستفسارات والتسيي  يري  االتصا  عل :لال
 (0055055هاتف: )

 0000/0050فرعي:  
 (0055050: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasociety.org 

 
 
 

 رشا أبوعفار
 مسؤو  التدريب
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