
 
 

 

 03905/17ـم : م د / ــــــالرق

 27/03/2017 التاريخ :

 ر العــــــام االكـــرمـــــسعـادة السيد المدي               

 رمـــــــــــاالك المـــالير ـــــــمديالالسيد 

  تحية وبعد ،

  في : للمشاركة دعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

   ملتقى 
ستراتيجيةية الحديثة في إتخاذ القرارات اإلمنهجيات االدارة المال  

 وضمن الوصف التالـي:  ، 05/2013/ 24-21خـــالل الفــــترة من  بريطـانيا/  لــندنفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 . ( ظهراً  02.30)  –( صباحًا  09.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات

ل، وفــي الســبم الم لــ    منهجيــاا االدارة الماليــة المتقدمــة: محاضــرون متصووــون فــي  محاضــروا الملتقــى
ـــبراا عمليــة واســع  فــي  ــذا  إتصــاا القــراراا الماليــة وويلــة ومتوســطة المــد   ، ويتمتــا المحاضــرون بصـ
 في االردن والعديد من الدول العربية .  المجـــال

 التي سيتم تناولها خالل هذا الملتقـى :  والمحـاور أواًل : أهم الموضوعـات

 ما  ي االست ماراا وويلة األجم التي عل  المنظمة مباشرتها ؟ 
  ؟ است ماراتهامن أين ستحوم المنظمة عل  التمويم وويم األجم لتتمكن من مباشرة  
 إدارة رأس المال العاممو  قراراا التمويم قوير األجم يتم اتصاا كيف 
  ست مار الفائض من األموالإ كيف يتم.   
 المقبوضاا والمدفوعاا( ورصيد  مراقبة حركة النقدية )وكيف يتم  كيف ستدير األنشطة المالية اليومية

  للمنظمة ؟ المالي الصزينة والمركز

  اء عملياا التصطيط والرقابة واتصاا القراراا, وتضم ــالنظم واألساليب المحاسبية أثن التعرف عل
     ، حساباا التكاليف ، المحاسبة االدارية والرقابة الداخلية ( . الحساباا المالية ) : التاليةاألدواا 

 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 الخدمات المقدمة للمشاركين : نيـاً ثا :- 

 توزيا الحقائب التدريبية عل  المشاركين ، متضمنة المواد العلمية التي تغطي محاور الملتقـ  .   -
 عمم المقدمـــة في الملتق  والتوصياا وصور الفعاليــاا .قرص مدمج يحتوي أ ـــم أوراق ال   -
 . في الملتقـــ اراا عل  كافــــة الجهاا المشاركة ـــي لإلستشــــم الذ بــــتوزيا درع النج   -
 (  GSCتوزيا شهاداا المشاركة في الملتق  والوادرة عن النجم الذ بي لإلستشاراا )    -
  م معالم المدينة ، والك جولة تعريفية أل، سيتم عمم  نة لــندنالقطاع السياحي في مديبالتعاون ما    -

 ( . مجـانــــــاً )  قــــاا فعالياا الملتقــ خارج أو 
 

لكم  جني  استرليني( 2800تبلغ رسوم التسجيم ):  : رسوم التسجيل وطرق الدفعثالثـًا  -1
قبم موعد الملتق  باسبوع واحد عل  االقم ، أو نقدًا ة ــحوالة بنكيبواسطة ويتم تسديد ا  مشارك 

( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 3) حفي حــال ترشيوصباح اليوم االول للملتق  . 
 ) مجـانـــًا (. الرابع

 

األفكــار ، والك بهدف تبــادل المعرفة والصبراا و  موضوعاا  ذا الملتق آمــــلين مسا متكم من خـــالل         
االمــان المنشـود  مستوياا، والكفيلة بتحسين  الصبراا المهنية العاليةلرفا مستوياا حول أفضم الممارساا 

  .للمحافظة عل  اموال المصافظ والوناديق االست مارية 
 

 شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم  
                                                                            وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،

 
 


