
 

 

 

 

 

 

 

 يُتذٖ اإلعالو االقتصاد٘ انخهٛجٙ  تشَايج

 

 3122 عثتًثش 32-32

 غشفح انششقٛح 

 

 

 

 

 

 

 

 انشؤٚح:



 عايالا  نٛكٌٕ ٔدعًّ  انخهٛجٙ انتعأٌ يجهظ دٔل يغتٕٖ عهٗ اإلقتصاد٘ اإلعالو أًْٛح َشش

 دٔنّ.  إقتصاداخ ٔتًُٛح َٓضح فٙ ٔفاعالا  تُاءاا 

 انشعانح: 

 انًغتذايح انتًُٛح ٚخذو تًا ٔانخاص انعاو انقطاعٍٛ جٕٓد إتشاص فٙ اإلقتصاد٘ اإلعالو ٚغاْى أٌ

 انخهٛجٙ. انتعأٌ يجهظ دٔل فٙ

 انًحأس:

 .انٕطُٛح االقتصاداخ تًُٛح فٙ االقتصاد٘ اإلعالو دٔس -

 .اإلقتصاد٘ اإلعالو فٙ اإلعتثًاس تحذٚاخ -

 .انعانًٛح اإلقتصادٚح األصياخ يعانجح فٙ ٔدٔسِ اإلعتثًاساخ جزب عهٗ  اإلعالو أثش -

 انشاعٙ انشعًٙ : 

 يعانٙ ٔصٚش اإلعالو انغعٕد٘ انذكتٕس  عثذانعضٚض تٍ يحٛٙ انذٍٚ خٕجّ.

 :انًٕعذ 

 3122 عثتًثش 32-32

 ششكاء انتُظٛى:

 غشفح انششقٛح  -

 داس انٕٛو نإلعالو-

 إتحاد غشف دٔل يجهظ انتعأٌ -

 

 

 انثشَايج انعهًٙ 

 

 
 ٔسشح عًم: 

 تطٕٚش آنٛاخ انعًم اإلعاليٙ ٔ أداء انًجالخ انتٙ تصذسْا انغشف انخهٛجٛح 

 : 3122 عثتًثش 32 انثالثاء:  انٕٛو األٔل م



 

ًً  90..0)   ورشخ عًم  (ظهزاً 99090 – صجبزبً

 انًشبركىٌ:

 يسئىنٍ تسزَز يدالد انغزف ثبنًًهكخ ودول يدهس انتعبو0ٌ -

 

 

 :3122 عثتًثش 32 انثالثاء:  انٕٛو األٔل 

 االفتتاحٛح انجهغح م

 
 انًتحذثٍٛ .

 
 انثشٚذ االنكتشَٔٙ انجٕال 

 

   يغاءا(10.11 –يغاءا  12.11انجهغح انشئٛغٛح  ) 

 سئٛظ غشفح انششقٛح            -عثذانشحًٍ تٍ ساشذ انشاشذ  –ألعتار اكهًح 
  

   نإلعالوداس انٕٛو  انًُٓذط عثذانعضٚض انحقٛم سئٛظ يجهظ إداسج  كهًح

   كهًح سئٛظ إتحاد غشف دٔل يجهظ انتعأٌ انخهٛجٙ

   ٔصٚش اإلعالو انذكتٕس عثذانعضٚض تٍ يحٙ انذٍٚ خٕجّ   –كهًح ساعٙ انًُتذٖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني:
 : 3122 عثتًثش 32األستعاء  الجلسة األولى: 

 تًُُخ االلتصبداد انىطُُخفٍ  االلتصبدٌاإلعالو  دور



 

 صجبزبً ( 51059 –صجبزبً  99090اندهسخ األونً  ) 

 

  – ثىزهُمّإزسبٌ عهٍ  درئُس اندهسخ:

 عضى يدهس انشىري 

 
 

 انًتسذثىٌ:
 

 انعُٕاٌ انًُصة اعى انًتحذث

 يتاتعح أداء تقٛٛى أداء اإلعالو انخهٛجٙ فٙ  رئُس خًعُخ انصسفٍُُ انخهُدٍُُ تزكٍ عجذ هللا انسذَزٌا/

 ٛح.انخهٛج اخقتصاداال
انتششٚعاخ ٔاألَظًح نتطٕس اإلعالو يذٖ يالئًح   انًذَز اإللتصبدَخ ثًصزف دثٍ انذكتىر يسًذ انعسىيٍ

 االقتصاد٘.

 

جزايدٍ انًشتزن نذول انزئُس انتُفُذٌ نإلَتبج ان عجذانًسسٍ انجُبٌا/

 انخهُح

 أداء انغٕق  آنٛاخ انًٕاكثح اإلعاليٛح نشقاتح

 انخهٛجٛح انًشتشكح.

 

   زىار يفتىذ

   فتزح إستزازخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  3122 عثتًثش 32األستعاء  :الجلسة الثانية م
 اإلستثًبر فٍ اإلعالو اإللتصبدٌتسذَبد  5

   ٙيتاتعح أداء تقٛٛى أداء اإلعالو انخهٛجٙ ف 

 ٛح.انخهٛج اخقتصاداال
  يذٖ يالئًح انتششٚعاخ ٔاألَظًح نتطٕس اإلعالو

 االقتصاد٘.
 أداء انغٕق  آنٛاخ انًٕاكثح اإلعاليٛح نشقاتح

 انخهٛجٛح انًشتشكح.
 



 

 

 صجبزبً ( 19055 –صجبزبً  51059اندهسخ انثبَُخ  ) 

 

 يذَز عبو دار انُىو -انسًُذاٌ  صبنر ا/ اندهسخ : رئُس

 

 انًتسذثىٌ :
 

 انعُٕاٌ انًُصة اعى انًتحذث

وسارح انثمبفخ و اإلعالو انًسبعذ نهتطىَز  وكُم   عجذانعشَش سهطبٌ انًهسىد0 

  وانتخطُظ
 انًٕاسد انثششٚح ٔأثش انتذسٚة تحذٚاخ

 انجسزٍَ-رئُس يدهس انفُبر نإلستثًبر انُجٍ انشعهّ  رةعجذ/5

  ٍَانتسذَبد وانفزص انتٍ تُتظز انًستثًز 

يمىيبد االستثًبر فٍ اإلعالو االلتصبدٌ  وسَز إعالو كىَتٍ سبثك سعذ ثٍ طفهّ انعدًٍد 

  انخهُدٍ
 
 
 
 

 :  3122 عثتًثش 32األستعاء  الثالثة:الجلسة  
 انعبنًُخ اإللتصبدَخ األسيبد يعبندخ فٍ ودورِ عهً خذة اإلستثًبراد ثز اإلعالو أ 5

 

 

 (ظهزاً  19095 – ظهزاً  59055اندهسخ انثبنثخ  ) 

 

 َبئت رئُس شزكخ انكهزثبء  -عجذانسالو انًٍُُا/   –رئُس اندهسخ :

 انسعىدَخ نشئىٌ انعاللبد انعبيخ

 انًتسذثىٌ:

 

 
 

 انجٕال  انًُصة اعى انًتحذث

 انثشٚذ االنكتشَٔٙ

 أثش اإلفصاح ٔانشفافٛح عهٗ قٛاو اإلعالو تذٔسِ رئُس تسزَز  صسُفخ  انشزق انمطزَخ انسزيٍ خبثز ا/
 واإلعالو انتسىَك لطبع رئُس زًُذ انذٍَفهذ /5

 نإلسثتًبر انعبيخ ثبنهُئخ

ٔتقٛٛى أثشْا األصياخ دٔاخ اإلعالو فٙ تحهٛم أ يغاًْح

 انحقٛقٙ
إلتصبدٌ نههُئخ اإلستثشبرَخ نًدهس انتعبوٌ يستشبر   َدُت انشبيسٍ/5

 )اإليبراد(انخهُدٍ 

 ٕاالقتصاد٘ ش انخطاب اإلعاليٙٚآنٛاخ تط 

 

فٙ انتشٔٚج نإلعتثًاساخ  اإلعالو انخهٛجٙ دٔس /  كبتت صسفٍ عًبٍَ                                                  ُشاوٌيسًذ انش/5

 فٙ تالدِ

 

 دلُمّ 59إستزازخ         
 

 

  ٘يقٕياخ االعتثًاس فٙ اإلعالو االقتصاد

 انخهٛجٙ.
  انتحذٚاخ ٔانفشص انتٙ تُتظش

 .انًغتثًشٍٚ 

 انًٕاسد انثششٚح ٔأثش انتذسٚة تحذٚاخ. 

 األصياخ دٔاخ اإلعالو فٙ تحهٛم أ يغاًْح

 ٔتقٛٛى أثشْا انحقٛقٙ.
 فٙ انتشٔٚج  اإلعالو انخهٛجٙ دٔس

 نإلعتثًاساخ فٙ تالدِ.
   أثش اإلفصاح ٔانشفافٛح عهٗ قٛاو اإلعالو

 تذٔسِ.
 ٕاالقتصاد٘ ش انخطاب اإلعاليٙٚآنٛاخ تط 


