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 المحترمين .........................................الســادة               

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  دارتمم الوققر إلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  الولتقى

 ستراتيجيةاإلة ـالماليرارات ـفي إتخاذ القودورها  العليــا اتاالدار ر كفـاءة ــتطوي
 وضون القصف التالـي:  ، 2017 /29/03-26الفتر  من خـــالل  فرنســا/  ســباريفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 

 :  ملتقــىالالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور أواًل : أهم الموضوعـات

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

 .للونظوة  الوالي لوركزالخزينة وا
 اء عوليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات, وتضم ــالنظم واألساليب الوحاسبية أثن التعرف على

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

 
 ملتقــىنيـًا : المستفيدون من الثا : 

الوــدراء العامـقن ومساعديهم ، مدراء االدارات الوالية ومساعديهم ، مدراء التخطيط ومساعديهم،   
مدراء الرقابة الداخلية ومساعديهم ، رؤساء إدارات الوقازنة ومساعديهم ، مدراء ادارات الوخاطر ، 

 . د التابعة لهذه االدارات وجويع رؤساء االقسام واالدارات واالفراا

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 : الخدمات المقدمة للمشاركين :ثالثـًا- 

 . في اليقم االول للولتقــى م الحقائب التدريبية للوشاركينـــــتقدي   -
 . ولتقــىالنعقاد خالل فتر  إوجبات الغداء لجويع الوشاركين ستراحات القهق  إتقديم    -
 وصقر الفعاليــات .الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لمل مشارك قرص مدمج    -
على شرف  ولتقــىللتناول طعام العشاء برفقــــة باقي الوشاركين بعد إختتام فعاليات اليقم االخير    -

 الوشاركين ، وبإستضافة خاصة من النجــم الذهــــبي لإلستشــارات  .
( مشاركين 4ب )الولتقى في ارات على كافــــة الجهات الوشاركة ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع درع النج   -

 .أو أكثر
 

في حال و ، للوشارك القاحد يقرو( 2800ل )تبلغ رسقم التسجي:  والمشاركة: رسوم التسجيل  رابعــاً 
 . ) مجـــانًا ( الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4ترشيح )

 

وذلك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار ،  الولتقىمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         
 أداء العاملين في مستقيات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع مستقيات حقل أفضل الووارسات 

  . بها  العليــااالدارات  االداء في اء ـــالوؤسسات ، وتحسين مستقيات كف
 

 مشاركتممإهتوامكم و رين ومقدرين لمم ــــــشاك
                                                                            ترام ،،،ـــــر واالحــــق التقديــقل فائـــــقبوتفضلقا ب

 
 

 
 


