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التاريخ 8711/74/74 :

عطــــوفة السيد المديـــر العــــام األكــــرم
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCتقديم عرضها الخاص إلدارتمم الوققـ ـ ـرة  ،للوشاركة في
الولتقى العلوي الوتخصص بعنقان :

تطويـــر كفـاءة اإلدارات العليــا ودورها في إتخـاذ القــ اررات اإلستراتيجية
وال ــذي سيعقـد في مدينة برشلقنه  /إسبانيا خ ــالل الفترة من  ، 8711/05/70-70وضون القصف التالـي:
زمن المحاضرات والنقاشات  :من الساعة (  ) 90039صباحاً – (  ) 93039ظه اًر .
محاضروا الملتقى  :محاضرون متخصصقن في الونهجيات االدارية الوتقدمة  ،وفي السبل الوثلى إلتخا

الق ـ اررات االستراتيجية طقيلة ومتقسطة الودى  ،ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه
في هذاالوج ــال في العديد من الدول العربية واالوروبيــة .

أوالً  :أهــم الموضوعــات والمحـاور التي سيتم تناولها خـالل هذا الملتــقى :
 إستعراض ألهـ ـم الونهجيات الحديثة في ع ــلم اإلدارة الوالية .

 التعرف ما هي اإلستثوارات طقيلة األجل التي على الونشأة مباشرتها .
 كيفية إدارة التوقي ـ ـالت قصيرة وطقيلة األجل .

 إستعراض كيف يتم إتخا ق اررات التوقيل قصير األجل وإدارة رأس الوال العامل .
 كيف يتم إستثوار الفائـ ـض من األمـ ـقال على الودى قصير األج ـ ـل .

 كيفية إدارة األنشطة الوالية اليقمية  ،وكيف يتم مراقبة حركة النقدية ( الوقبقضات والودفقعات)
ورصيد الخزين ـ ـة والوركز الوـ ـالي للونظوة .

 التعرف على النظم واألساليب الوحاسبية أثن ـاء عوليات التخطيط والرقابة وإتخا الق اررات ,وتضم
األدوات التالية  ( :الحسابات الوالي ـة  ،حسابات التماليف  ،الوحاسبة االدارية والرقابة الداخلية ) .

 حاالت دراسية عولية  +نق ـ ـاش ع ـ ـ ـام .

ثانيـاً  :المستفيدون من البرنامج :

الوــدراء العامـ ــقن ومساعديهم  ،مدراء اإلدارات الواليـ ـة ومساعديهم  ،مدراء التخطيط ومساعديهم،

مدراء الرقابة الداخلية ومساعديهم  ،رؤساء إدارات الوقازنة ومساعديهم  ،مدراء ادارات الوخاطر ،

وجويع رؤساء االقسام واالدارات واالفرااد التابعة لهذه االدارات .

ثالثـاً :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
-

تقزيع الحقائب التدريبية على الوشاركين .

-

تقديم الوشروبات الساخنة والباردة لجويع الوشاركين خالل فترة إنعقــاد البرنامج .

-

قرص مدمج لمل مشارك يحتقي أه ــم الوقضقعات التي سيتناولها البرنامج  ،وصقر الفعاليــات .

 تقديم درع النجـ ــم الذهبـ ــي لإلستش ــارات على كافـ ــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب ( )3مشاركينأو أكثر.

 -تقزيع شهادات الوشاركة على الحضقر في اليقم االخ ــير من الولتقى .

رابعــاً  :رسوم

التسجيل :تبلغ رسقم التسجيل ( )8077يقرو للوشارك القاحد ،شامالً رسقم التسجيل

والوشاركة في الولتقى  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تمقن رسقم الوشارك الخامس ( مج ــاناً ) .
آمـ ــلين مساهوتمم من خ ــالل مقضقعات هذا الولتقى  ،و لك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار

حقل أفضل الووارسات لرفع مستقيات الخبرات الوهنية العالية  ،والمفيلة بتحسين مستقيات األمــان الونشـقد
للوحافظة على أصقل الوؤسسات  ،وتحسين مستقيات األداء فيها  ،وكفـ ــاءة اإلدارات العليــا بها .
شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم

وتفضلقا بقبقل فائق التقدير واالحترام ،،،

