
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونية ات اإللكتر  سلسلة المحاضر

 Zoomعتر برنامج 

 بعد الظهر  12:30قبل الظهر إىل  11:00، من 2021مارس  23

ي ظل الجائحة( 
 كيفية التحضير لالئتمان ورأس المال )حتى ف 

م أفضل الممارسات من مؤسسات الودائع الخاصة 
ّ
كات التجارية تعل ي ظل األزمات. حيث يمكن للشر

 
 باألقليات من المساهمير  لالستفادة من رأس المال حتى ف

 عرًصا 2:30قبل الظهر إىل  11:00، من 2021إبريل  22

ي 
ي مجالس اإلدارة: موجهة إىل ملتحقى

 والمهنيير  الشباب  M/WBESزيادة مطالب التنوع ف 

م كل ما  
ّ
كات العامة. حيث يمكن ألصحاب األعمال التجارية والمهنيير  الشباب تعل ي الشر

 
 يلزم ليصبحوا مدراء لمجالس اإلدارة ف

 بعد الظهر 12:30قبل الظهر إىل  11:00، من 2021مايو  12

 كيفية تطبيق نهج مدير التنوع 

ي يتبعونها 
ي صلب طريقة العمل التى

م كيفية تفعيل التنوع ف 
ّ
ي مدينة نيويورك تعل

وحيث يمكن    -حيت يمكن للمؤسسات والكليات/ الجامعات والوكاالت ف 
م كيفية القيام بالعمل عىل الوجه المطلوب. 

ّ
 للطالب تعل

 بعد الظهر 12:30قبل الظهر إىل  11:00، من 2021يونيو  9

ي 
اء لملتحقى ي مدينة نيويورك M/WBESكيفية زيادة فرص أساليب الشر

 : موجهة إىل الوكاالت ف 

ي مدينة نيويورك، ومو 
ي الوكاالت ف 

ي حيث يمكن لمسؤوىلي العقود ف 
يات واضعير  التنوع نصب أعينهم.   M/WBEظق  م كيفية التخطيط للمشيى

ّ
 ومدير التنوع تعل

ا إىل  10:00، من 2021يونيو  14
ً

 قبل الظهر  11:30صباح

 كوفيد عالقات استثمارية مع مستشارين متخصصير  بالمعاش التقاعدي لمرحلة ما بعد مرض  

ي جامعة  
ي مدينة نيويورك.   M/WBEحيث يمكن لمديري االستثمار الملتحقير  ف 

 أن يتعّرفوا ويبنوا عالقات مع المستشارين المتخصصير  بالمعاش التقاعدي ف 

 رًصاع  2:00قبل الظهر إىل  9:30، من 2021أغسطس  4

 ممارسة أعمال تجارية مع مكتب الرقابة المالية

ة من خالل مكتب الرقابة المالية عىل الفرص المتاحة للخدمات المهنية والقانونية والخدمات الُمثىل والعقود الخاصة بالبضا  م أفضل  تعّرف مباشر
ّ
ئع، وتعل

ي  
ي مجاالتهم ف 

يات عىل أيدي الرواد ف   . M/WBEالممارسات المتعلقة بالمشيى

ر واحفظ هذا التاري    خ: ديسمتر 
ّ

 2021تذك

ي 
 M/WBEالمؤتمر السنوي للمديرين الناشئير  والملتحقير  ف 

ي األسهم العامة والدخل الث
كاء ومديري المحافظ االستثمارية ممن يعملون ف  ابت العمومي  نحن نشّجع بشدة حضور كل من المديرين التنفيذيير  وكبار الشر

 والعقارات والبنية التحتية وصناديق التحوط والعمليات االئتمانية البديلة والمؤسسات االستثمارية المستهدفة اقتصادًيا، باإلضافة إىلواألسهم الخاصة 
 .  المضاربير  والوسطاء التجاريير 

ي إىل   http://Comptrollerdiversity.eventbrite.comيمكنك الرد عىل الدعوة من خالل زيارة 
ون  أو إرسال رسالة بريد إلكيى

diversity@comptroller.nyc.gov .    ة للغات اإلسبانية واألوردية والبنغالية والروسية والصينية والَعَرِبي ة والفرنسية  ستتوفر ترجمة فورية مباشر
جمة الفورية عند الرد عىل الدعوة وقبل يومير  عىل األقل من  . يرىح طلب خدمات اليى ة.  والكانتونية والكورية والنيبالية والهاييتية المحىلي  موعد كل محاض 

ات تبًعا لقوانير  الطوارئ والموارد  ها أثناء هذه المحاض  ي يتم توفير
ّ المعلومات التى ي قد تطرأ خالل جائحة مرض كوفيدقد تتغير

. ال  19-والعوامل األخرى التى

التابعة للواليات المتحدة ووالية نيويورك ومدينة نيويورك   19-نستطيع إخطارك بشأن هذه التطورات. يرىحى مراجعة المواقع المتعلقة بمرض كوفيد

 لالطالع عىل أحدث المعلومات. 

 

 المدينةاحصل عىل مساعدة للتعّرف عىل 

ي المدينة، يمكنك تحديد موعد مع مكتب  
يات والموارد ف  ي البحث عن فرص للمشيى

إذا كنت صاحب عمل تجاري وتحتاج إىل مساعدة ف 
ونية إىل   . diversity@comptroller.nyc.govالرقابة المالية عيى إرسال رسالة إلكيى

وني  ة إىل  إذا كنت من األعضاء الناخبير  وتحتاج إىل مساعدة فيما يخص الشكاوى أو االستفسارات حول الخدمات الحكومية، يرىحى إرسال رسالة إلكيى
 . action@comptroller.nyc.govرقابة المالية عىل العنوان مركز العمل المجتمعي لل
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