
 
 

 

  01400/17ـم : م د / ــــــالرق

 12/01/2017 التاريخ :

 ـام االكـــــرمـــسعــــادة السيــد المــديـــر العــ       

   تحية وبعد ،

  :  البرنامج المتخصص للمشاركة فيدعــوتكم   (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

 تقييم االنشطة البيعية في المصارفتسعير الخدمات المصرفية و 
 التجارية ومؤسسات التمويــل

  

ـــــتر  مــــ  ـــــل بوت / تركيـــــا إفــــي مد  ــــة  والـــــــسي  ـيع ـــــد      وضــــم   ، 02/2017/ 01-29/01خـــــــلت الــــ
 الوصف التالـي: 

ـاء قـوامم لب ـ، وفـي السـبا المىلـ  تسـوي  الخـدماا المصـرفية : محاضرون متخصصـون فـي  البرنامجمحاضروا 
وبما  ، والمعا ير الماليــة الدوليــةوف  أحدث الم هجياا الخاصة بهسه الخدماا ، قصير  وطويلة االجا تسعير ال

في   ويتمتع المحاضرون بخــبراا عملية واـعه في هسا المجـــات .يح   متللباا االداراا العليــا في المصــارف 
 العد د م  الدوت العربية . يا وفي والخليج العربي ودوت شمات افرياالردن 

 
 :  البرنامجأهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا : اواًل 

 ان ، المخاطر  (ـــلتوظيف األموات لدى الب وك ) السيولة ، الربحية ، األم أهم المحاور . 
   التجارية  للب وك االمواتمصادر. 
 ( الخدماا اإلقراضية+  اا المصرفية الخدم)   واع الخدماا التي ت دمها الب وكأن . 
   دى الب وك ــــع اصر تكلـة األموات ل . 
   المؤثر  بها  والعواماأـاليب تسعير الخدماا المصرفية 
  بي  تسعير الخدماا المصرفية والتسوي  المصرفي العلقة . 
 ت ييم ومراجعة أثر التسعيير في الخدماا المصرفية . 
 المصرفيةاا الم افع المصاحبة للخدم . 
  . ن ــاش عـــــام + حاالا تلبي ية 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 : البرنامجالفئـــات المستهدفة للمشركة في هذا  :ثانيـــــاً 

، ومساعد هم  الخدماا المصرفية، مــدراء  التسهيلا ومساعد همالمـدراء العامـون ومساعد هم ، مــدراء        
باإلضافة ال  جميع ، ومساعد هم  التسوي دراء ـــمـمدراء العمليــاا ومساعد هم  ، مدراء الخزي ة ومساعد هم ، 

اء الدوامـر واالقســام العاملي  في هسه االداراا .  رـؤ

 -ة للمشاركين :ـــالخدمات المقدمثالثـــًا: 

 ادق التي ي يم بها المشاركـــــون .ال  الـ  وايصـات المشاركي ـت بات في ملار إـل بوت ، اإل   -
 قرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العما الم دمـــة في الملت   والتوصياا وصور الـعاليــاا .   -
ت اوت طعام العشاء برف ــــة باقي المشاركي  بعد إختتام فعالياا اليوم االخير للملت   عل  شرف    -

 هــــبي لإلـتشــاراا  .المشاركي  ، وبإـتضافة خاصة م  ال جــم الس
 . البرنامجفي عل  كافــــة الجهاا المشاركة  لإلـتشارااي ــــالسهب ال جم درع  توزيع   -
بمىا ما  مودعي  المشاركي  ال  الملـــار في اليوم االخير م  أماك  إقــامتهم في إـل بوت ،  ن ا   -

 ـاو  وتكريـــم .ـــت بلوا به م  حـــإ
في حــال و  ، له(ــــ) شاما جميع الخدماا أع دوالر أمريكي(  1750 ف ط )  -: لمشاركةرابعـًا : رسوم ا

 (. مجـانـــاً )  الخامس( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 4) حترشي
، وذلك بهدف تبــادت المعرفة والخبراا  البرنامجموضوعاا هسا آمــــلي  مساهمتكم م  خـــلت                

اا  بتح ي  معدالا ، والكـيلة لرفـــــــع المستوياا البيعية للخدماا المصرفية واألفكــار حوت أفضا المماـر
الربحية الم شـود  للمصرف ، م  خـلت الدقــة والمه ية العالية في ب ــــاء اإلـتراتيجيــاا الماليــة المىــــل  لتحليا 

 فضا الخدماا للعمــلء . وأد للمصرف ، ـــــشكا السي يح   اعل  عاملوت ييم وتسعير الخدماا المصرفية ، وبا
   وتـضلوا ب بوت فام  الت د ر واالحترام ،،،

 


