
 

 

 

 86910/60ـم : م د / ــــــالرق

 16/86/1860 التاريخ :

 السيد المديــر العــــام االكــــرم                          

  تحية وبعد ،

تقديم عرضها  ،  AZ.International-USAوبالتعــاون مع ، (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العل ي ال تخصص بعنوان  ال لتقى لل شاركة في ،  وقرةدارتمم ال إلالخاص 

 معايير الحوكمــة في الشركات والمؤسسات
 ( ال بادئ والسياسات وال  ارسات في الواقع الع لي)  

 وض ن الوصف التالـي:  ، 1108 /10/10-10الفترة من خـــالل  اسطنبولفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 ( ظهرًا . 81.88)  –( صباحًا  89018: من الساعة )    اتزمن المحاضرات والنقاش

لميفيـة فهـم  ، وفـي السـبا ال ثلـى  الحديثـة القانونيـة نهجيـات المحاضرون متخصصـون فـي   : الملتقىمحاضروا 
يلـة طو  االسـتراتيجيةاالداريـة ال اليـة و القـرارات االنظ ة والقوانين والتعلي ات و  في متطلبات الحوك ة وتقنين وتطبيق

لعديـد مـن الـدول افي   ال جـــال في هذا ال حاضرون بخــبرات ع لية واسعه ، ويت تعفي ال نشآت  ومتوسطة ال دى
 العربية .
 الملتقــىهمية أواًل : أ

با وتحدد تدفقات رأس ، أصبحت الحوك ة عاما رئيسي من العواما التي تؤثر على القرارات االستث ارية      
، من خالل تقديم  تأهيا مسئولي حوك ة الشركاتالى  هذا ال لتقىهدف يو ، العال ي ال ال على ال ستوى 

ال، وهي كذلك تدعم مبدأ وأفضا ال  ارسات الدولية لتطبيقها بشكا فع، ال علومات الالزمة حول قضايا الحوك ة 
ع ا على تطبيقها يقوم باستطالع كافة التطورات في مجال الحوك ة وال، ول حوك ة" في كا مؤسسة ؤ وجود "مس

، وكذلك تجعله يضع نصب عينيه ما يتم إصداره من تعلي ات  من خالل القنوات ال خولة بذلك، داخا مؤسسته 
 ا يجنب مؤسسته ، متطبيقات الحوك ة ما يستجد ببخصوص ال ختلفة ، وقرارات من الجهات اإلدارية والرقابية 
حسن إدارة وكفاءة  ، والذي يساعد بدوره علىى دراية كاملة بها ويجعلها عل، مخاطر عدم االلتزام بتلك التشريعات 

 .الطويا على ال دى ، ستدامة تلك ال ؤسسات إو 
  

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 

 : ملتقىام  للــــف العالهدثانيــًا : 
 .إكساب ال شاركين ال فاهيم واألسس العل ية وال هارات الع لية في مجال الحوك ة  -
 . وال حلية ة واإلقلي يةــــالدولي  ةوكال بادئ األساسية للح االطــالع على -
 .والعواما ال ؤثرة عليها ،تعريف ال شاركين باالساليب الحديثة ال ستخدمة في ع ليات تطبيق الحوك ة  -
طبيق ع لية الحوك ة بعد ت، تعريف ال شاركين  بهيكلية صالحيات كافة االطراف ذات العالقة  -

اللوائح وتحديد اللجان الالزمة و ، عية الع ومية والعاملين ة والج تعريف  دور مجلس اإلدار و ، جراءاتها إو 
 والسياسات ال نظ ة لها.

 
 ملتقىال ومحـــاور موضوعاتثالثــًا : 

 
  تعريف الحوكمــة ونشـــأتهـا، أســـباب التطـــور 

 ين التعريف ب فهوم الحوك ة ال ؤسسية والنشأة التاريخية له ،وأسباب ظهور الحاجة لتنظيم العالقة ب
 .Agency Problemإدارة الشركة واألطراف األخرى ذات العالقة  

  تحديد ال فاهيم وال صطلحات التي تقع ض ن إطار الحوك ة ال ؤسسية 
 األسس التي تقوم عليها مفهوم الحوك ة ال ؤسسية 
 الفوائد ال ترتبة للجهات التي تقوم ب  ارسة التطبيق الجيد ل فهوم الحوك ة 
 ال ؤسسية على تعزيز اآلداء ال ؤسسي لل نشات. أثر تطبيق الحوك ة 

 
 الحوكمة ومبررات تطبيقها 

 د الدولية واإلقلي ية وال حلية لحوك ة الشركاتــــالقواع . 
 هيكا حوك ة الشركات . 
 الج عية العامة . 
 مجلس اإلدارة ودوره وتشكيله ونبذة عن دور أمين سر ال جلس . 
 رسات الدوليةلجان مجلس اإلدارة طبقًا ألفضا ال  ا . 
 إدارة ال خاطر،  ، إدارة ال راجعة الداخلية نبذة عن مكونات البيئة الرقابية )نظام الرقابة الداخلية ،



 

 

 

 . ، وإدارة الحوك ة( إدارة االلتزام
 دور مسئول حوك ة الشركات 
 التفاعا مع الجهات الرقابية 
 متطلبات اإلفصاح والشفافية 
 رة، وتقرير حوك ة الشركاتالتقرير السنوي، تقرير مجلس اإلدا 

 
 دور مجالس اإلدارة في رفع مستوى الحوكمة في المؤسسات 

 تشكيا مجالس إدارة الشركات . -
 التعريف بأه ية مجالس اإلدارة. -
 التطرق ل وضوع عضو مجلس اإلدارة ال ستقا وغير التنفيذي والتفريق بين ال صطلحين  -
 توضيح مسؤوليات ومهام  مجلس اإلدارة  -
 التطرق لبعض ال واضيع ذات العالقة ب جالس اإلدارة مثا حجم ال جلس وال كافآت ال ترتية  -
 ألعضائه وغير ذلك  -

 
   إمتيازات المساهمين واألطراف ذات العالقـة 

 تحديد حقوق ال ساه ين واالطراف ذات العالقة في الشركات ال نصوص عليها في التشريعات  -
 ال ختلفة -
 التي تعزيز حقوق ال ساه ين في حال حدوث بعض األحداث الطارئةالتعريف ببعض اآلليات  -
الصالحيات ال توفرة بيد ال ساه ين في ا يخص إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإقالتهم ومساءلة  -

 إلدارة التنفيذية وغيرها.
 أثر الحوكمة المؤسسية في الفصل بين مصالح اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة 

 . لل نشأةع تحديد مكـافآت ورواتب اإلدارة العليا التطرق ل وضو  -
 .التعريف ببعض الوسائا التي قد تساعد على تعزيز أداء اإلدارة العليا  -
 .ال سؤولية القانونية إلدارة ال نشأة عن أع الها ونشاطاتها  -

 
 



 

 

 

 ملتقىالمشاركون في الرابعــًا : 
  قطاعاتمختلف ال ؤسسات وال فيمجالس االدارة وأعضـاء رؤساء . 
  ومساعديهم .ال دراء العامون 
 . ال دراء ال اليون واالداريون ومساعديهم 
 . مدراء التخطيط 
  الدوائر القانونية اال ستشارون القانونيون وموظفو . 
  التدقيق والرقابة الداخلية االدارية وال الية والعطاءات ، باالضافة الى لجاناللجان وأعضـاءرؤساء. 
 خلية والخارجية والتفتيش والتدقيق الداخلي وال تابعةموظفو الرقابة الدا . 
 ومساعديهماالمتثال  اتادار  رؤساء . 
 ومساعديهمال خاطر  اتادار  رؤساء. 

 
 إدارة النقاشات والحوارات في الملتقىأسلوب خامســًا : 

يحتوي على نقاش ، و  موضوعاتهستعراض ومراجعة ال فاهيم االساسية ل حتوى أعلى  ال لتقىيعت د أسلوب       
بحيث يت كن ال شاركون من التطبيق ، ، ويتخلله تشكيا فرق ع ا وت ارين وحاالت ع لية  مفتوح ومشاركة فعالة

 . ل وضوعات ال لتقــى وال هاراتاالساسية الع لي لل فاهيم 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين : : سادساً 

 . بها ون الى الفنادق التي يقي  ال شاركينونقا ، عند القــدوم  اسطنبولاالستقبال في مطار    -
 .على ج يع ال شاركين  الحقائب التدربية مع القرطاسيةتوزيع     -
فضا ال  ارسات ال وفقــاً وال عدة ،   لتقىتوفير ال نهاج ال تماما وال تخصص في موضوعات ال   -

 ( International Best Practice  (ال هنية الدولية 
 . ال لتقىنعقاد خالل فترة إوالشــاي هوة ستراحات القإتقديم    -
 وصور الفعاليــات .ال وضوعات التي سيتناولها ال حاضرون ، يحتوي أهـــم لما مشارك قرص مدمج    -
ارات على ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزيع درع النجتوزيع شهادات ال شاركة في ال لتقى على ال شاركين ، و    -

 .( مشاركين أو أكثر0ب )ال لتقى في كافــــة الجهات ال شاركة 
، مودعين ب ثا ما  اسطنبولا ال شاركين الى ال طـــار في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في ــــنق   -

 استقبلوا به من حفـــاوة وتمريـــم .
 



 

 

 

  رسوم  شامالً  ، لل شارك الواحد دوالر أمريكي( 1011تبلغ رسوم التسجيا ) : : رسوم التسجيل سابعــاً 
 ) مجـــانًا (  الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و،  وال شاركة التسجيا

  
أو مزدوجة ة بغرف مفرد، بتوفير اإلقامة الفندقية  ي كننا مساعدة ال شاركينة : ـــــقام: خدمات اإلثامنـًا 
  شاركين .تفضيلية للر اسعا( نجوم ب0فنادق ) أونجوم (  0الفنادق )ض ن 

 
، وذلك بهدف تبــادل ال عرفة والخبرات واألفمــار  ال لتقىموضوعات هذا آمــــلين مساه تمم من خـــالل         

االمــان ال نشـود  مستويات، والمفيلة بتحسين  الخبرات ال هنية العاليةلرفع مستويات حول أفضا ال  ارسات 
  . بها  العليــامستويات األداء فيها ، وكفاءة االدارات  ال ؤسسات ، وتحسين دي ــومةلل حافظة على 

 
      ترام ،،،ـــر واالحـــــوتفضلوا بقبول فائق التقدي

                     
 

 

 


