
 
 

 

 03755/17ـم : م د / ــــــالرق

 23/03/2017 التاريخ :

 سعـادة السيد المدير العــــــام االكـــرم

 رمــــــر الموارد البشرية االكــــالسيد مدي

  تحية وبعد ،

  للمشاركة في : دعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

  االول لــدوليا الملتقى العربي 
 إلستراتيجيات إدارة المحـافظ والصناديق اإلستثمارية

 وضمن الوصف التالـي:  ، 05/2017/ 24-21خـــالل الفــــترة من  بريطــانيا/  لــندنفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  08.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات

: محاضــرون متصووــون فــي ادارة المحــافد والوــناديي االســتصمارية المتصووــة  ، وفــي  لملتقــىمحاضــروا ا
ــــة ، ويتمتــــ   ــــال االســــتصمارية العالمي ــــي عحــــد، المنهعي ــــة االتــــم وف ــــا لتســــتصمارال قوــــيرة وحويل الســــبم المصل

 . في االردن والعديد من الدول العربية  المحاضرون بصــبرال عملية واسعه في هذا المعـــال
 أواًل : أهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا الملتقـى : 

 تعريف المحافد االستصمارية والتأكيد علا عهمية االستصمار بها . -
اســتعرام منونــال المحــافد االســتصمارية ) عخونــال الصدينــة ، اــهادال االيـــدار ، القبــوالل الموــرفية ،  -

 راء ( .االوراق التعارية ، عتفاقيال اعادة الشـ
استعرام عهم االدوال المالية المتداولة في اسواق رعس المـال )اسسـهم والمراـرال اسسـهمية ، السـندال  -

ـــــة  ـــــة والمتتيـــــرة ، االســـــتصمار فـــــي عدوال ادقـــــرام متوســـــطة استـــــم ، العقـــــود ا تل خال الفائـــــدة الصابت
 والصيارال( وبيان عهمية االستصمار في كم منها .

الماليــة ، الســيولة، العمــالل  ومــال بنــاء المحفاــة )العائــد ، التنويــ  ، المــالءةمناقشــال متعمقــة فــي مق -
 المستصمر فيها واددارة(.

اددارة السلبية واددارة اديعابية لمحـافد وصـناديي االسـتصمار ) خاصـة بالنسـبة للنشـام االسـهمي ( بمـا  -
 .(DCA)في خلك من عسلوب الشراء التدريعي بمبلغ  ثابت 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 -لخدمات المقدمة للمشاركين :: انيـًا ثا

 توزي  الحقائب التدريبية علا المشاركين .    -
 قرص مدمج لكم مشارك يحتوي عهـــم الموضوعال التي سيتناولها البرنامج ، وصور الفعاليــال .    -
 تقديم المشروبال الساخنة والباردة لعمي  المشاركين خالل فترة انعقــاد البرنامج .    -
( مشاركين 3تقديم  درر النعــــم الذهبــــي لتستشـــارال علا كافــــة العهال المشاركة في الملتقا ب )   -

 عو عكصر.
 توزي  اهادال المشاركة علا الحضور في اليوم االخـــير من الملتقا .   -
وقــــال ، سيتم عمم بعض العوالل السياحية خارج ع القطار السياحي في مدينة لــندنبالتعاون م     -

 ( . معـانــــــاً )  فعاليال الملتقــا
لكم  تنيـه استرليني( 2500تبلغ رسوم التسعيم ):  : رسوم التسجيل وطرق الدفعثالثـًا  -1

 (. مجـانـــاً )  الرابعقبلكــم ، تكون رسوم المشارك ( مشاركين من 3) حفي حــال ترشيو، مشارك 
   

، وخلك بهدف تبــادل المعرفة والصبرال واسفكــار  موضوعال هذا الملتقاآمــــلين مساهمتكم من خـــالل         
ـود االمــان المنش مستويال، والكفيلة بتحسين  الصبرال المهنية العاليةلرف  مستويال حول عفضم الممارسال 

  .للمحافاة علا اموال المصافد والوناديي االستصمارية 

 
 ااكرين ومقدرين لكم مشاركتكم  

          وتفضلوا بقبول فائي التقدير واالحترام ،،،

 

                                                               

 


