
 

 

 01385/17/  ب دـم : ــــــالرق

 11/01/2017 التاريخ :

 المحترمين ...........................السادة 
 

 
 تحية وبعد ،   

النجــم نظــرًا للظـروف الجوية السائـدة في مدينة اسطنبول واستمرار العاصفة الثلجية هناك ، قررت إدارة       
  ، تأجيل البرنامج العلمي المتخصص بعنوان  :  (GSC) الذهــبي لإلستشارات

  
 " االساليب الحديثة لتحصيل الذمـم المدينة في منشآت قطـاع الخدمات"

 
ليصـب  الموعـد  ، 2017/ 18/01-15خــــلل الفتـرة مـ  والـــذي  كان مقررًا عقـد  فـي مدينـة اسـطنبول / تركيـا 

   الوصف التالـي: وضم 01/02/2017- 29/01الجديد هو م  تاريخ 
 

 -:وضمن الوصف التالـي 
 ة .ـــ( ساعة تدريبي 24: ) البرنامجمـدة  
 . منطقة تقسيم:  مكـان االنعقـاد 

 . عصرًا. 15:00صباحًا ولغاية الساعة  09:00م  الساعة :   زمن المحاضرات
اديميـة وعمليـة وتدريبيـة : خبيـر متخصـص فـي نـاون الجبايـة والت،صـيل ، ويتمتـ  بخبـرة ا البرنامجمحاضروا  

  الدول العربية. م  العديدواسعه في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والتعليمية في 
 اهـم موضوعـات ورشة العمل :اواًل : 
  الت،صيل واهميته بالنسبة للمنشآت التجارية والخدمية في القطاعي  العـام والخاص  .مفهـوم 

  متطلبـات الت،صيل الرضـائي . 

 . استخدامات الت،صيـل الجبـري 

 . طرق الت،صيل المعتمدة دوليـًا وآليـات العمل بها 
  ادخـال التقنيـة التكنولـوجية في انظمة الفوتـرة .مدى واهمية 

 تطويـر خطط تطبيق انظمـة الت،صيل االلكتروني  . 

  . بيـان ادوات الت،صيل واالنظمة المتعلقة بها 

 ل باستخدام فترات ت،صيل الذمم ومعدالت المديونية.يم مكاتب الت،صيــطرق تقي 

 ترافـي .ــحـاالت عمليـة مختلفة في تطبيقات الت،صيل االح 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

  

 المدراء الماليـون ، مدراء الجباية والت،صيل ومساعديهم ، رؤساء مكاتب الت،صيل  :  المستفيـدون ثانيــًا :  
الدوائــر فــي    الموظفي  العـاملي  فـي هــذ  التدقيق الداخلي ، باالضافـة الىالفرعية ومساعديهم ، مـدراء الرقابة و 

 المنشآت العاملـة ضم  القطاعات التجـارية والخدميـة .
  

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـاً 
 . بها ون الى الفنادق التي يقيم ونقل المشاركي ،  اسطنبولاالستقبال في مطار  -
 . البرنامجلقهوة لجمي  المشاركي  خلل فترة إنعقاد تقديم إستراحات ا   -
 وصور الفعاليــات .الموضوعات التي سيتناولها البرنامج، ي،توي أهـــم لكل مشارك قرص مدمج    -
على نرف  للبرنامجتناول طعام العشاء برفقــــة باقي المشاركي  بعد إختتام فعاليات اليوم االخير    -

 صة م  النجــم الذهــــبي لإلستشــارات  .المشاركي  ، وبإستضافة خا
( مشاركي  4ب ) البرنامجفي ارات على كافــــة الجهات المشاركة ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزي  درع النج   -

 .أو أ ثر
، مودعي  بمثل ما  اسطنبولل المشاركي  الى المطـــار في اليوم االخير م  أما   إقــامتهم في ــــنق   -

 ا به م  حفـــاوة وتكريـــم .استقبلو 
تسجيل للمشارك الواحد، وفي حال  دوالر امريكي( 1750تبلغ رسوم التسجيل ): : رسوم التسجيلرابعًا 

 ( . مجانــــــــــاً ( مشاركي  ، ستكون رسوم المشارك الخامس ) 4)
 

حرصـكم علـى تطـوير اداء  نـا ري  ومقـدري  لكـماملي  ان ينال هذا العـر  الخـاص لكـم علـى قبـولكم ،        
، حتـى  االنعقـادقبـل وقـك كـاف مـ  موعـد  راجي  ابلغنا بردكمالعاملي  لديكم ، لخير وتقدم ماسستكم الرائـدة ، 

نتمك  م  اتخـا  الترتيبـات الضـرورية للسـير بـاالجراءات حسـب االصـول ، والـذي سيسـاهم بصـورة فاعلــة لتقـديم 
 مل با ن هللا .على الوجه اال  هذا البرنامجوانجـاح 

 واقبلوا منا فائق التقدير واالحترام ،،،،

 


