
 
 

 

  12942/16/  م بـم : ــــــالرق

 28/12/2016 التاريخ :

 ـام االكـــــرمـــسعــــادة السيــد المــديـــر العــ           
 

   تحية وبعد ،

  :  البرنامج المتخصص دعــوتكم للمشاركة في  (GSCالنجــم الذهــبي لإلستشارات )يسر         

 االسالميةوشركات التمويل ت المصرفية في البنوك اساليب تسعير الخدما
  

ـــ    عيعدـــد  ـــتر  مــ   عمــا  مدينــةفنــدا الميريــديا  فــي فــي  والــ ـــ ا الــــ وضــم  الو ــ   ، 02/2017/ 20-18خــ
  التالـي: 

 :  البرنامجأهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا : اواًل 
 ع مية  في المصارف اال أهمية قرارات التسعير 
 قتصاد  لدرارات تسعير الخدمات المصرفيةاإلطار اإل   
  (  طرا التسعير المعتمد  على ععر إعاد  الخصم وععر الـائد  بي  بنوك لند LIBOR)   
 طرا التسعير المعتمد  على تكلـة األمواا في البنوك   
  طرا التسعير األخرى   
 مزايا ومساوىء طرا التسعير المختلـة   
 سعير المستخدمة في المصارف اإلع ميةطرا الت   
 موق  اإلع م م  طرا التسعير الحالية   
 مصادر األمواا في المصارف اإلع مية وخصو يتها   
  الع قة بي  تكلـة األمواا في المصرف اإلع مي والعائد المطلوب م  قبل المستثمري  والمودعي   
 ئد المطلوب م  قبل المودعي  والمستثمري  في المصارف دور الزكا  والمخاطر  والتضخم في تحديد العا

    اإلع مية
 المتوعط الموزو  لتكلـة األمواا في المصرف اإلع مي   
  دوات التمويل االع مي  أتسعير األعاليب الحديثة في 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 : البرنامجركة في هذا االفئـــات المستهدفة للمش :ثانيـــــاً 

مــدراء النوافـ  االع مية في ومساعديهم ،  مصارف وشركات التمويل اإلع ميةفي الالماليو  المـدراء        
، ومساعديهم التدقيق والرقابة مدراء ومساعديهم ،  مدراء االعتثمارومساعديهم ،  الخزينةمــدراء المصارف التجارية ، 
المهتمي  وجميع ، دارات ر واالقســام العاملي  في ه ه اإلباإلضافة الى جميع رؤعاء الدوائـ، المدقدو  الخارجيو  

  باالعتثمار في األدوات المالية اإلع مية

 -ة للمشاركين :ـــالخدمات المقدمثالثـــًا: 

  والى أماك  االقامة في مدينة عما  ( التند ت ) شامً  عند الددوم االعتدباا في مطار عما  الدولي    -
 و ور الـعاليــات   البرنامجفي  الوضوعات التي تمت مناقشتهاـــم قرص مدمج يحتو  أه   -
  و  والشا  والمشربات البارد  ــعتراحات الدهتدديم إ   -
  ـاد ـــنعدخ ا أيـام اإلتناوا وجبات الغـداء ) بوفيــه مـتــوح ( داخل الـنـدا   -
  ( مشاركي  أو أكثر4ب) البرنامجفي على الجهات المشاركة  لإلعتشاراتي ــــال هب النجمدرع  توزيع   -
ندل المشاركي   عند انتهاء البرنامج الى مطار عما  الدولي عند المغادر  ، مودعي  بمثل ما اعتدبلوا به    -

 م  حـــاو  وتكـريم  
  

  تكو ( مشاركي  م  قبلكــم ، 4) حفي حــاا ترشيو ، ال غير دوالر أمريكي( 1250) -: رابعًا: رسـوم التسجيل  
 ) مجـانـــًا (  الخامسرعوم المشارك 

 
، وذلك بهدف تبــادا المعرفة والخبرات واألفكــار حوا  البرنامجموضوعات ه ا آمــــلي  مساهمتكم م  خـــ ا          

للحـاظ  ، وذلك ضم  االطار العامفضل الخدمات للعمــ ء وأ،  االدارية  والماليةلرفـــــــع المستويات أفضل الممارعات 
    المصارف وشركات التمويل االع ميةعلى أمواا وموجودات 

 
 شاكري  وقدري  لكم إهتمامكم 

  وتـضلوا بدبوا فائق التددير واالحترام ،،،
 
 
 



 
 

 

 
 

 -: لمزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا على
 +962 6 55 20 580     هات  :
 +962 6 55 33 602     فاكس :
 +962 79 50 55 105:    خلو  

  c e o @ g s c j o .c o mالبريد الكتروني  : 
 www. g s  c j o .comالموقع االلكتروني :  

 

mailto:ceo@gscjo.com

