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 المحترمين شركة الكهرباء االردنيةالســادة 

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  رةـــــدارتمم الوققإلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  الولتقى

 في إتخاذ القرارات االستراتيجيةودورها  العليــا اتاالدار ر كفـاءة ـــطويت
 وضون القصف التالـي:  ، 04/10/2017-01الفترة من خـــالل  اسبانيا/  برشلقنهفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 

 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  09.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدمة يةونهجيات االدار المحاضرون متخصصقن في   : لملتقىامحاضروا 

 ، ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه  طقيلة ومتقسطة الودى االستراتيجيةالقرارات                   
 لعديد من الدول العربية .افي   في هذاالوجـــال                  

 
 :   الملتقىالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور : أهم الموضوعـات أوالا 

 ستعراض الهم الونهجيات الحديثة في علم االدارة الوالية .إ 
  ما هي االستثوارات طقيلة األجل التي على الونظوة مباشرتها التعرف. 
 طقيل قصيرة وطقيلة االجل  كيفية إدارة التوقيالت. 
  لإدارة رأس الوال العامو  قرارات التوقيل قصير األجل  يتم اتخا كيفإستعراض 
   على الودى قصير االجل . ستثوار الفائض من األمقالإكيف يتم   
  الوقبقضات والودفقعات( ورصيد  مراقبة حركة النقدية )وكيف يتم  األنشطة الوالية اليقمية كيفية إدارة

 .للونظوة  الوالي الخزينة والوركز
 اء عوليات التخطيط والرقابة واتخا  القرارات, وتضم ــواألساليب الوحاسبية أثن النظم التعرف على

 . ، حسابات التماليف ، الوحاسبة االدارية والرقابة الداخلية ( الحسابات الوالية ) : األدوات التالية
  ام .ــــــاش عــــنق+ عولية دراسية حاالت 

 

 عاجل ...لطفـاا 



 
 

 

 : ثانيـاا : المستفيدون من البرنامج
الوــدراء العامـقن ومساعديهم ، مدراء االدارات الوالية ومساعديهم ، مدراء التخطيط ومساعديهم،   

مدراء الرقابة الداخلية ومساعديهم ، رؤساء إدارات الوقازنة ومساعديهم ، مدراء ادارات الوخاطر ، 
 . وجويع رؤساء االقسام واالدارات واالفرااد التابعة لهذه االدارات 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين ::ثالثـًا 

 تقزيع الحقائب التدريبية على الوشاركين .    -
 قرص مدمج لمل مشارك يحتقي أهـــم الوقضقعات التي سيتناولها البرنامج ، وصقر الفعاليــات .    -
 تقديم الوشروبات الساخنة والباردة لجويع الوشاركين خالل فترة إنعقــاد البرنامج .    -
( مشاركين 3ع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على كافــــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب )تقديم  در    -

 أو أكثر.
 تقزيع شهادات الوشاركة على الحضقر في اليقم االخـــير من الولتقى .   -

 
  يلرسقم التسج ، شامالً للوشارك القاحد يقرو( 2750تبلغ رسقم التسجيل ): : رسوم التسجيل رابعــاا 
 ) مجـــانًا ( . الرابع( مشاركين ، تمقن رسقم الوشارك 3في حال ترشيح )و ،  الولتقى في  والوشاركة       

 
، و لك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار  الولتقىمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

االمــان الونشـقد  مستقيات، والمفيلة بتحسين  ية العاليةالخبرات الوهنلرفع مستقيات حقل أفضل الووارسات 
  . بها  العليــاالوؤسسات ، وتحسين مستقيات األداء فيها ، وكفاءة االدارات  اصقلللوحافظة على 

 
 شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم  

                                                                            وتفضلقا بقبقل فائق التقدير واالحترام ،،،

 


