
 
 

 

  10999/16ـم : م د / ــــــالرق

 31/10/2016 التاريخ :

 ـام االكـــــرمـــسعــــادة السيــد المــديـــر العــ

   تحية وبعد ،

  :  البرنامج المتخصص للمشاركة فيدعــوتكم   (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

 شنشةة البيعية في المصار تسعير الخدمات المصرفية وتقييم اال 
 ومؤسسات التمويــل

  

 وضمن الوصف التالـي:  ، 11/2016/ 30 -27خـــالل الفــــترة من  تــونـــسفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
لبنــا  قـوا م ، وفـي السـبا المىلـ  تسـوي  الخـدماا المصـرفية : محاضرون متخصصـون فـي  البرشنامجمحاضروا 

وبما  ، والمعايير الماليــة الدوليــةوف  أحدث المنهجياا الخاصة بهذه الخدماا ، وطويلة االجا قصيرة تسعير ال
في   ويتمتع المحاضرون بخــبراا عملية واسعه في هذا المجـــال .يحق  متطلباا االداراا العليــا في المصــارف 

 العربية .العديد من الدول والخليج العربي ودول شمال افريقيا وفي االردن 
 

 :  البرشنامجأهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا : اواًل 
 ان ، المخاطرة (ـــلتوظيف األموال لدى البنوك ) السيولة ، الربحية ، األم أهم المحاور . 
   التجارية  للبنوك االموالمصادر. 
 ( إلقراضيةالخدماا ا+  الخدماا المصرفية )   واع الخدماا التي تقدمها البنوكأن . 
   دى البنوك ــــعناصر تكلفة األموال ل . 
   المؤثرة بها  والعواماأساليب تسعير الخدماا المصرفية 
  بين تسعير الخدماا المصرفية والتسوي  المصرفي العالقة . 
 تقييم ومراجعة أثر التسعيير في الخدماا المصرفية . 
  المصرفيةالمنافع المصاحبة للخدماا . 
  ــــام + حاالا تطبيقية .نقــاش عـ 

 عاجل ...لةفـاً 



 
 

 

 : البرشنامجالفئـــات المستهدفة للمشركة في هذا  :ثاشنيـــــاً 

، ومساعديهم  الخدماا المصرفية، مــدرا   التسهيالا ومساعديهمالمـدرا  العامـون ومساعديهم ، مــدرا         
باإلضافة ال  جميع ، ومساعديهم  التسوي درا  ـــمـمدرا  العمليــاا ومساعديهم  ، مدرا  الخزينة ومساعديهم ، 

 رؤسا  الدوا ـر واالقســام العاملين في هذه االداراا .

 -للمشاركين : المقدمةالخدمات ثالثــًا : 

 وصور الفعاليــاا . الورشة التدريبيةدمج يحتوي أهـــم أوراق العما المقدمـــة في قرص م   -
 .البرنامج( يوميًا وطيلة أيــــام إنعقــــاد 2وة والشاي عدد )ـــتقديم إستراحــاا القه -
مشاركين ، تناول طعام العشا  برفقــــة باقي المشاركين بعد إختتام فعالياا اليوم االخير عل  شرف ال   -

 وبإستضافة خاصة من النجــم الذهــــبي لإلستشــاراا  .
 ( مشاركين أو أكىر .3ب ) عل  كافــــة الجهاا المشاركة لإلستشارااي ــــالذهب النجمدرع  توزيع   -

 

 اله(ــــ) شاما جميع الخدماا أع دوالر أمريكي(  1800 فقط )  -: رابعـًا : رسوم المشاركة

، وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبراا واألفكــار  البرنامجموضوعاا هذا آمــــلين مساهمتكم من خـــالل          
بتحقي  معدالا الربحية ، والكفيلة لرفـــــــع المستوياا البيعية للخدماا المصرفية حول أفضا الممارساا 

للمصرف ، من خـالل الدقــة والمهنية العالية في بنــــا  اإلستراتيجيــاا الماليــة المىــــل  لتحليا وتقييم  المنشـودة
 فضا الخدماا للعمــال  . وأد للمصرف ، ـــــشكا الذي يحق  اعل  عا لوتسعير الخدماا المصرفية ، وبا

   وتفضلوا بقبول فا   التقدير واالحترام ،،،
 (. مجـاشنـــاً )  الرابع( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 3) حفي حــال ترشي هامة : اتـــمالحظ 

 


