
 
 

 

  74140/11: م د /  الرقم   
 74/74/8711 التاريخ :

 عطــــوفة السيد المديـــر العــــام األكــــرم

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  رةـــــدارتمم الوققإلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  الولتقى

 ستراتيجيةــرارات اإلاذ القـفي إتخودورها  العليــا اتدار اإلر كفـاءة ـــتطوي
 وضون القصف التالـي:  ، 70/05/8711-70الفترة من خـــالل  سبانياإ/  برشلقنهفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 

 ( ظهرًا . 93039)  –( صباحًا  90039: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدمة يةونهجيات االدار المحاضرون متخصصقن في   : الملتقىحاضروا م

 ، ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه  طقيلة ومتقسطة الودى االستراتيجيةرارات ــالق                  
 . واالوروبيــة ةلعديد من الدول العربيافي   في هذاالوجـــال                  

 
 :   قىــالملتالل هذا ـالتي سيتم تناولها خ والمحـاور ـاتـم الموضوعــأواًل : أه

 الوالية . ـــلم اإلدارةم الونهجيات الحديثة في عـــهستعراض ألإ 
  مباشرتها  الونشأةستثوارات طقيلة األجل التي على ما هي اإلالتعرف. 
  جلقيلة األقصيرة وط التــــالتوقي إدارةكيفية . 
  لرأس الوال العام إدارةو  قرارات التوقيل قصير األجل  تخايتم إ كيفإستعراض . 
   ل .ــــجعلى الودى قصير األ قالـــض من األمـــستثوار الفائإكيف يتم   
  الوقبقضات والودفقعات(  مراقبة حركة النقدية )وكيف يتم ،  األنشطة الوالية اليقمية  إدارةكيفية

 .للونظوة  اليـــالو ة والوركزــــصيد الخزينور 
 تخا  القرارات, وتضم إاء عوليات التخطيط والرقابة و ــالنظم واألساليب الوحاسبية أثن التعرف على

 . ، حسابات التماليف ، الوحاسبة االدارية والرقابة الداخلية ( ةــالحسابات الوالي ) : األدوات التالية
  ام .ــــــاش عــــنق+ عولية دراسية حاالت 

 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 : ثانيـًا : المستفيدون من البرنامج
ة ومساعديهم ، مدراء التخطيط ومساعديهم، ـــدارات الواليـــقن ومساعديهم ، مدراء اإلالوــدراء العامـ  

مدراء الرقابة الداخلية ومساعديهم ، رؤساء إدارات الوقازنة ومساعديهم ، مدراء ادارات الوخاطر ، 
 . ساء االقسام واالدارات واالفرااد التابعة لهذه االدارات وجويع رؤ 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :ثالثـًا :

 تقزيع الحقائب التدريبية على الوشاركين .    -
 قرص مدمج لمل مشارك يحتقي أهـــم الوقضقعات التي سيتناولها البرنامج ، وصقر الفعاليــات .    -
 الباردة لجويع الوشاركين خالل فترة إنعقــاد البرنامج .تقديم الوشروبات الساخنة و     -
( مشاركين 3تقديم  درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على كافــــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب )   -

 أو أكثر.
 تقزيع شهادات الوشاركة على الحضقر في اليقم االخـــير من الولتقى .   -

 
  رسقم التسجيل ، شامالً للوشارك القاحد يقرو( 8077تبلغ رسقم التسجيل ): : رسوم التسجيل رابعــاً 
 ) مجـــانًا ( . الخامس( مشاركين ، تمقن رسقم الوشارك 4في حال ترشيح )و ،  الولتقى في  والوشاركة       

 
والخبرات واألفمــار ، و لك بهدف تبــادل الوعرفة  الولتقىمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

مــان الونشـقد األ مستقيات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع مستقيات حقل أفضل الووارسات 
  . بها  العليــادارات ــــاءة اإلالوؤسسات ، وتحسين مستقيات األداء فيها ، وكف صقلأللوحافظة على 

 
 شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم  

                                                                            بقل فائق التقدير واالحترام ،،،وتفضلقا بق

 


