
 

 

  11355/16ـم : م د / ــــــالرق

 11/11/2016 التاريخ :

 عطــوفة السيد المديــر العـــام االكــــرم 

   تحية وبعد ،

  للمشاركة في : دعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

  الثــالثالملتقى العربي الــدولي  

 ركات والمصارف ومؤسسات التمويل مهارات التفاوض مابين الش
 للوصول الى التمويالت المثــلى

 
 وضمن الوصف التالـي:  ، 14/12/2016-11خـــالل الفــــترة من في مدينة اسطنبول  والـــذي  سيعقـد       

 
: محاضـــروت متوننـــوت فـــي دراســـة اموتياةـــان التمويليـــة للمنشـــ ن ، وفـــي الســـب  الم لـــ   محاضـــروا الملتقـــى

ـــة ، لل ـــة الدوليـ حنــول علــ  التســليالن المنــرفية قنــيرة و ويلــة امةــ  وفــ  اوــدي المنلايــان والمعــايير الماليـ
فـي امردت والولـيا العربـي ودول لـمال افريقيـا وفـي   ويتمتع المحاضروت بوــبران عمليـة واسـعف فـي  ـذا الماــــال

 العديد من الدول العربية .
 

 سيتم تناولها خالل هذا الملتقـى : أهم الموضوعـات التي  اواًل :
 . تننيف المؤسسان اإلقتنادية وسب الوضع القانوني و بيعية النشاط والحام 
 . اإلدارة المالية في الشركان والمؤسسان اإلقتنادية 
 .  رق تحديــد اإلوتيا ان التمولية للمنشــ ن اإلقتنادية  
  ساسيان منح التسليالن .الودمان المنرفية التي تقدملا البنوك للشركان وا 
   إةراءان الحنول عل  التسليالن والتموي  من البنوك والمؤسسان التمويلية وإعداد والوثائ

 والمستندان .
 . اسس واساليب التفاوض مع البنوك وسب نوع الودمة وتقييم العروض المنرفية 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

  ـومن ، الغرامــــان ، فتران العناصر الرئيسية للتفاوض مع البنوك  ) اسعار الفوائـــــد ، العمــ
 السداد ، ةدولة القــروض ، الليكالن  ، قروض الموظفين ، التأمين المنرفي ( .

 . رق إوتساب الفوائــــد البنكية والعمومن لدى المنـارف ، ومطابقة مذكـــرة تسوية البنــــــوك  
 التامع البنكي وتموي   المداخ  العلمية للتفاوض مع البنوك والمؤسسان التمويلية لقروض

 المشروعان الكبرى .
  . التقيــيم الـــدوري للعالقة والتعام  المنرفي مع البنــــوك 
 . مراةعة الوثــائ  والمستندان والعقـــود المنرفية 

 : الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا الملتقــى :نياً ثا

الماليــوت ، مــدراء الوــزينة ، مــدراء التسليالن ومنح امئتمات في المـدراء العامـوت ومساعديلم ،  المــدراء       
المنـارف  ومؤسسان التمويـ  ، مـــدراء التدقي  والرقابـة الداخلية ، مسؤولي التوطيط المالي ، باإلضافة ال  

 ةميع رؤساء الدوائـر وامقســام العاملين في  ذه امداران .

 / مشارك . دومر امريكي ( 1750تبلــــغ رسوم التساي  والمشاركة في الملتقـ  ): رسوم التسجيل ثالثـا: 

 -رابعــًا : الخدمات المقدمـــة للمشاركين :

 قرص مدما يحتوي ا ـــم اوراق العم  المقدمـــة في الملتق  والتوصيان وصور الفعاليــان .  -
ام فعاليان اليوم امخير للملتق  عل  لرف تناول  عام العشاء برفقــــة باقي المشاركين بعد إختت  -

 المشاركين ، وبإستضافة خاصة من الناــم الذ ــــبي لإلستشــاران  .
 توزيـــع درع الناــــم الذ بــــي لإلستشـــاران عل  كافــــة الالان المشاركة في الملتقـــ  .  -
( ماـانــــــًا اوقــــان فعاليان الملتقــ  ) سيتم عم  ةولة بحرية للمشاركين عبر مضي  البوسفور ، خارج    -

 للتعرف عل  ا م معالم مدينـة اسطنبول .
نقــــ  المشاركين في اليوم امخير من اماكن إقــامتلم في مدينـة اسطنبول ال  مطـــار اسطنبول ، مودعــين  -

 بم   ما إستقبلوا بف من وفـــــاوة وتكريـــم .
    

 متكم من خـــالل موضوعان  ذا الملتق  ، وذلك بلدف تبــادل المعرفة والوبران واألفكــار آمــــلين مسا       
وول افض  الممارسان لرفـــــــع مستويان الوبران الملنية العاليـــــــة ، والكفيلة بتحسين الشروط التمويلية للمحافظة 



 

 

وتلفة ، وإبعـــاد ا عن الموا ر الماليـــــة عل  استمرارية عم   المنشـ ن  والمنارف ومؤسسان التموي  الم
المحتملة الوقـوع مستقباًل ، من خـالل الدقــة والملنية العالية في بنــــاء الدراسان التمويلية الم ــــل  وتحليـــ  

  الموـــا ر .

   
 لاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم

      وتفضلوا بقبول فائ  التقدير واموترام ،،،
                                                                      

 

 
 
 

 مالحظـــات هامة :
 (. مجـانـــاً ( مشاركين من قبل مؤسستكم الرائدة ، تكون رسوم المشارك الرابع ) 3) حفي حــال ترشي -1

                                                                      
 
 

 
 

  


