
 
 

 

 7803/15ـم : م د / ــــــالرق

 24/07/2016 التاريخ :

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

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  دارتمم الووقر إلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  ي الوتخصص بعنوان العلو الولتقى

 االستراتيجيةالمالية في إتخاذ القرارات ودورها  العليــا اتاالدار تطوير كفـاءة 
 وضون الوصف التالـي:  ، 2016 /23/09-19الفتر  ون خـــالل  سبانياإ/  برشلونهفي ودينة  والـــذي  سيعقـد 
 

 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  09.30: ون الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخاذ إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدوة يةونهجيات االدار الوحاضرون وتخصصون في   : الملتقىمحاضروا 

 ، ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه  طويلة ووتوسطة الودى االستراتيجيةالقرارات                   
 ردن والعديد ون الدول العربية .في اال  في هذاالوجـــال                  

 
 :   الملتقىالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور أواًل : أهم الموضوعـات

 ستعراض الهم الونهجيات الحديثة في علم االدار  الوالية .إ 
  وا هي االستثوارات طويلة األجل التي على الونظوة وباشرتها التعرف. 
 طويل لة االجل قصير  وطوي كيفية إدار  التوويالت. 
  دار  رأس الوال العاوو  قرارات التوويل قصير األجلذ يتم اتخا كيفإستعراض  لا 
   على الودى قصير االجل . ستثوار الفائض ون األووالإكيف يتم   
   الوقبوضات والودفوعات( ورصيد  وراقبة حركة النقدية )وكيف يتم  األنشطة الوالية اليووية كيفية إدار

 .للونظوة  الوالي ركزالخزينة والو
 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 

 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 الخدمات المقدمة للمشاركين : ـاً نيثا :- 

 . بها ون الى الفنادق التي يقيو ونقل الوشاركين،  برشلونهاالستقبال في وطار  -
 . الولتقىنعقاد خالل فتر  إوجبات الغداء لجويع الوشاركين ستراحات القهو  إتقديم    -
 وصور الفعاليــات .الووضوعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتوي أهـــم لمل وشارك قرص ودوج    -
على شرف  للولتقىتناول طعام العشاء برفقــــة باقي الوشاركين بعد إختتام فعاليات اليوم االخير    -

 الوشاركين ، وبإستضافة خاصة ون النجــم الذهــــبي لإلستشــارات  .
( وشاركين 3ب )الولتقى في ارات على كافــــة الجهات الوشاركة ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزيع درع النج   -

 .أو أمثر
       البرناوج، سيتم عول بعض الجوالت السياحية خارج أوقــــات فعاليات  برشلونهبالتعاون وع بلدية    -

 ( . وجـانــــــاً ) 
، وودعين بوثل وا  برشلونهي ل الوشاركين الى الوطـــار في اليوم االخير ون أوامن إقــاوتهم فــــنق   -

 استقبلوا به ون حفـــاو  وتمريـــم .
 

 ، شاوالً للوشارك الواحد يورو( 3200تبلغ رسوم التسجيل ):  : رسوم التسجيل وطرق الدفعثالثـًا 
  .ة ــحوالة بنكيبواسطة ويتم تسديدها ،  الولتقىرسوم التسجيل في 

 

، وذلك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفكــار  الولتقىووضوعات هذا آوــــلين وساهوتمم ون خـــالل         
االوــان الونشـود  وستويات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع وستويات حول أفضل الووارسات 

  . بها  العليــا، وكفاء  االدارات  وال الوؤسسات ، وتحسين وستويات األداء فيهاـأوللوحافظة على 
 

 شامرين ووقدرين لمم وشاركتمم  
                                                                            وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،

 


