عاجل ...لطفـاً

الرق ـ ـ ــم  :م د 91/00700 /

التاريخ 0091/00/09 :

الســادة المحترمين

تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCتقديم عرضها الخاص إلدارتمم الوققر  ،للوشاركة في
الولتقى العلوي الوتخصص بعنقان :

معايـير ومتطلبات الحوكمــة في الشركات والمؤسسات
( الوبادئ والسياسات والووارسات في القاقع العولي )
وال ــذي سيعقـد في مدينة اسطنبقل خ ــالل الفتر من  ، 0272 /20/02-71وضون القصف التالـي:

زمن المحاضرات والنقاشات  :من الساعة (  ) 01030صباحاً – (  ) 00.00ظه اًر .
محاضروا الملتقى  :محاضرون متخصصـقن فـي الونهجيـات القانقنيـة الحديثـة  ،وفـي السـبا الوثلـى لميفيـة فهـم
وتقنين وتطبيق متطلبات الحقكوة في االنظوة والققانين والتعليوات والقـ اررات الواليـة واالداريـة االسـتراتيجية طقيلـة

ومتقسطة الودى في الونشآت  ،ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه في هذا الوج ــال في العديـد مـن الـدول

العربية .

أوالً  :أهمية الملتقــى

أصبحت الحقكوة عاما رئيسي من العقاما التي تؤثر على الق اررات االستثوارية  ،با وتحدد تدفقات رأس

الوال على الوستقى العالوي  ،ويهدف هذا الولتقى الى تأهيا مسئقلي حقكوة الشركات  ،من خالل تقديم
الوعلقمات الالزمة حقل قضايا الحقكوة  ،وأفضا الووارسات الدولية لتطبيقها بشكا فعال ،وهي كذلك تدعم مبدأ

وجقد "مسؤول حقكوة" في كا مؤسسة  ،يققم باستطالع كافة التطقرات في مجال الحقكوة والعوا على تطبيقها
داخا مؤسسته  ،من خالل القنقات الوخقلة بذلك  ،وكذلك تجعله يضع نصب عينيه ما يتم إصداره من تعليوات

وق اررات من الجهات اإلدارية والرقابية الوختلفة  ،بخصقص ما يستجد بتطبيقات الحقكوة  ،موا يجنب مؤسسته

مخاطر عدم االلتزام بتلك التشريعات  ،ويجعلها على دراية كاملة بها  ،والذي يساعد بدوره على حسن إدار وكفاء
وإستدامة تلك الوؤسسات  ،على الودى الطقيا .

ثانيــاً  :الهدف العــــام للملتقى :

 إكساب الوشاركين الوفاهيم واألسس العلوية والوهارات العولية في مجال الحقكوة . -االطــالع على الوبادئ األساسية للحقكوة الدولي ـ ـة واإلقليوية والوحلية .

 تعريف الوشاركين باالساليب الحديثة الوستخدمة في عوليات تطبيق الحقكوة  ،والعقاما الوؤثر عليها. -تعريف الوشاركين بهيكلية صالحيات كافة االطراف ذات العالقة  ،بعد تطبيق عولية الحقكوة

وإجراءاتها  ،وتعريف دور مجلس اإلدار والجوعية العوقمية والعاملين  ،وتحديد اللجان الالزمة واللقائح
والسياسات الونظوة لها.

ثالثــاً  :موضوعات ومحـــاور الملتقى
 تعريف الحوكمــة ونشـــأتهـا ،أســـباب التطـــور
 التعريف بوفهقم الحقكوة الوؤسسية والنشأ التاريخية له ،وأسباب ظهقر الحاجة لتنظيم العالقة بين
إدار الشركة واألطراف األخرى ذات العالقة Agency Problem.
 تحديد الوفاهيم والوصطلحات التي تقع ضون إطار الحقكوة الوؤسسية
 األسس التي تققم عليها مفهقم الحقكوة الوؤسسية
 الفقائد الوترتبة للجهات التي تققم بووارسة التطبيق الجيد لوفهقم الحقكوة
 أثر تطبيق الحقكوة الوؤسسية على تعزيز اآلداء الوؤسسي للونشات.
 الحوكمة ومبررات تطبيقها
 الققاع ـ ـد الدولية واإلقليوية والوحلية لحقكوة الشركات .
 هيكا حقكوة الشركات .
 الجوعية العامة .
 مجلس اإلدار ودوره وتشكيله ونبذ عن دور أمين سر الوجلس .
 لجان مجلس اإلدار طبقاً ألفضا الووارسات الدولية .
 نبذ عن مكقنات البيئة الرقابية (نظام الرقابة الداخلية  ،إدار الوراجعة الداخلية  ،إدار الوخاطر،

إدار االلتزام  ،وإدار الحقكوة) .
 دور مسئقل حقكوة الشركات
 التفاعا مع الجهات الرقابية
 متطلبات اإلفصاح والشفافية
 التقرير السنقي ،تقرير مجلس اإلدار  ،وتقرير حقكوة الشركات
 دور مجالس اإلدارة في رفع مستوى الحوكمة في المؤسسات
 -تشكيا مجالس إدار الشركات .

 -التعريف بأهوية مجالس اإلدار .

 التطرق لوقضقع عضق مجلس اإلدار الوستقا وغير التنفيذي والتفريق بين الوصطلحين -تقضيح مسؤوليات ومهام مجلس اإلدار

 التطرق لبعض الوقاضيع ذات العالقة بوجالس اإلدار مثا حجم الوجلس والوكافآت الوترتية -ألعضائه وغير ذلك

 إمتيازات المساهمين واألطراف ذات العالقـة
 تحديد حققق الوساهوين واالطراف ذات العالقة في الشركات الونصقص عليها في التشريعات الوختلفة التعريف ببعض اآلليات التي تعزيز حققق الوساهوين في حال حدوث بعض األحداث الطارئة الصالحيات الوتقفر بيد الوساهوين فيوا يخص إنتخاب أعضاء مجلس اإلدار وإقالتهم ومساءلةإلدار التنفيذية وغيرها.
 أثر الحوكمة المؤسسية في الفصل بين مصالح اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة
 التطرق لوقضقع تحديد مكـافآت ورواتب اإلدار العليا للونشأ . التعريف ببعض القسائا التي قد تساعد على تعزيز أداء اإلدار العليا . -الوسؤولية القانقنية إلدار الونشأ عن أعوالها ونشاطاتها .

رابعــاً  :المشاركون في الملتقى

 رؤساء وأعضـاء مجالس االدار في مختلف الوؤسسات والقطاعات .
 الودراء العامقن ومساعديهم .

 الودراء الواليقن واالداريقن ومساعديهم .
 مدراء التخطيط .

 الوستشارون القانقنيقن ومقظفقا الدوائر القانقنية .

 رؤساء وأعضـاءاللجان االدارية والوالية والعطاءات  ،باالضافة الى لجان التدقيق والرقابة الداخلية.
 مقظفق الرقابة الداخلية والخارجية والتفتيش والتدقيق الداخلي والوتابعة .
 رؤساء ادارات االمتثال ومساعديهم .
 رؤساء ادارات الوخاطر ومساعديهم.

خامســاً  :أسلوب إدارة النقاشات والحوارات في الملتقى

يعتود أسلقب الولتقى على أستعراض ومراجعة الوفاهيم االساسية لوحتقى مقضقعاته  ،ويحتقي على نقاش

مفتقح ومشاركة فعالة  ،ويتخلله تشكيا فرق عوا وتوارين وحاالت عولية  ،بحيث يتوكن الوشاركقن من التطبيق

العولي للوفاهيم االساسية والوهارات لوقضقعات الولتقــى .

سادساً  :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 االستقبال في مطار اسطنبقل عند القــدوم  ،ونقا الوشاركين الى الفنادق التي يقيوقن بها .-

تقزيع الحقائب التدربية مع القرطاسية على جويع الوشاركين .

 تقفير الونهاج الوتماما والوتخصص في مقضقعات الولتقى  ،والوعد وفق ـاً الفضا الووارساتالوهنية الدولية ) ) International Best Practice
 -تقديم إستراحات القهق والشــاي خالل فتر إنعقاد الولتقى .

 قرص مدمج لما مشارك يحتقي أه ــم الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون  ،وصقر الفعاليــات . تقزيع شهادات الوشاركة في الولتقى على الوشاركين  ،وتقزيع درع النج ـ ـم الذهب ـ ـي لإلستشـ ـارات علىكافـ ــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب ( )4مشاركين أو أكثر.

 نق ـ ـا الوشاركين الى الوط ــار في اليقم االخير من أماكن إقــامتهم في اسطنبقل  ،مقدعين بوثا مااستقبلقا به من حف ــاو وتمري ــم .

سابعــاً  :رسوم التسجيل:

تبلغ رسقم التسجيا ( )0022دوالر أمريكي للوشارك القاح ـ ـد ،شامالً رسقم

التسجيا والوشاركة في الولتق ــى  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـــاناً ) ،
وفي حال ترشيح ( )6مشاركين  ،تكون رسوم المشاركين السابع  +الثامن مجانـــاً .
ثامنـ ًا  :خدمات اإلقامـــــة  :يوكننا مساعد الوشاركين بتقفير اإلقامة الفندقية  ،بغرف مفرد أو مزدوجة
ضون الفنادق ( )0نجقم أو فنادق ( )4نجقم باسعار تفضيلية للوشاركين .

آمـ ــلين مساهوتمم من خ ــالل مقضقعات هذا الولتقى  ،وذلك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار

حقل أفضا الووارسات لرفع مستقيات الخبرات الوهنية العالية  ،والمفيلة بتحسين مستقيات االمــان الونشـقد
للوحافظة على ديوــقمة الوؤسسات  ،وتحسين مستقيات األداء فيها  ،وكفاء االدارات العليــا بها .
وتفضلقا بقبقل فائق التقديـ ـ ـر واالحـ ـترام ،،،

