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

  تحية وبعد ،

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

 االستراتيجيةالمالية في إتخاذ القرارات ودورها  العليــا اتاالدار تطوير كفـاءة 
موعـد ليصـب  ال ، 2017/ 18/01-15الفتـرة مـ  خــــلل  تركيـا/  اسـطنبولمدينـة  كان مقررًا عقـد  فـيوالـــذي  

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

 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  09.30: م  الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل المثلى  المتقدمة يةمنهجيات االدار المحاضرون متخصصون في   : الملتقىمحاضروا 

 ، ويتمتع المحاضرون بخــبرات عملية واسعه  طويلة ومتوسطة المدى االستراتيجيةرات القرا                  
 لعديد م  الدول العربية .افي   في هذاالمجـــال                  

 :   البرنامجالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور أواًل : أهم الموضوعـات

 ارة المالية .ستعراض الهم المنهجيات الحديثة في علم االدإ 
  ما هي االستثمارات طويلة األجل التي على المنظمة مباشرتها التعرف. 
 طويل قصيرة وطويلة االجل  كيفية إدارة التمويلت. 
  لإدارة رأس المال العامو  قرارات التمويل قصير األجل  يتم اتخا كيفإستعراض 
   على المدى قصير االجل . ستثمار الفائض م  األموالإكيف يتم   
  المقبوضات والمدفوعات( ورصيد  مراقبة حركة النقدية )وكيف يتم  األنشطة المالية اليومية كيفية إدارة

 .للمنظمة  المالي الخزينة والمركز
 اء عمليات التخطيط والرقابة واتخا  القرارات, وتضم ــالنظم واألساليب المحاسبية أثن التعرف على

 . ، حسابات التكاليف ، المحاسبة االدارية والرقابة الداخلية ( ليةالحسابات الما ) : األدوات التالية
  ام .ــــــاش عــــنق+ عملية دراسية حاالت 

 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 ثانيـًا : المستفيدون من البرنامج : 
المــدراء العامـون ومساعديهم ، مدراء االدارات المالية ومساعديهم ، مدراء التخطيط ومساعديهم،   

مدراء الرقابة الداخلية ومساعديهم ، رؤساء إدارات الموازنة ومساعديهم ، مدراء ادارات المخاطر ، 
 . وجميع رؤساء االقسام واالدارات واالفرااد التابعة لهذ  االدارات 

  الخدمات المقدمة للمشاركين ::ثالثـًا- 

 . بها ون الى الفنادق التي يقيم ونقل المشاركي ،  اسطنبولاالستقبال في مطار  -
 . البرنامجنعقاد خلل فترة إوجبات الغداء لجميع المشاركي  ستراحات القهوة إتقديم    -
 صور الفعاليــات .و الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون ، يحتوي أهـــم لكل مشارك قرص مدمج    -
( مشاركي  4ب )الملتقى في ارات على كافــــة الجهات المشاركة ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزيع درع النج   -

 .أو أكثر
، مودعي  بمثل ما  اسطنبولل المشاركي  الى المطـــار في اليوم االخير م  أماك  إقــامتهم في ــــنق   -

 ـم .استقبلوا به م  حفـــاوة وتكريــ
 

 رسوم  شاملً  ، للمشارك الواحد دوالر امريكي( 1750تبلغ رسوم التسجيل ): : رسوم التسجيل رابعــاً 
 ) مجـــانًا ( . الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و ،  البرنامجالتسجيل في 

 
بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار ، و لك  الملتقىموضوعات هذا آمــــلي  مساهمتكم م  خـــلل         

 أداء العاملي  في مستويات، والكفيلة بتحسي   الخبرات المهنية العاليةلرفع مستويات حول أفضل الممارسات 
  . بها  العليــااالدارات  االداء في اءةـــالمؤسسات ، وتحسي  مستويات كف

 
 شاكري  ومقدري  لكم مشاركتكم  

                                                                            ر واالحترام ،،،ــــفائق التقديوتفضلوا بقبول 

 



 

 

 
 
 -: لمزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا علىو 
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