
 

 

 

 

 07914/81ـم : م د / ــــــالرق
  28/70/8781 التاريخ :

 السيد المديـــــر العــــام االكــــرم سعـــادة
       

 تحية وبعد ، 
تقديم عرضها الخاص إلدارتكم الموقرة ،  للمشاركة في الملتقى  ، (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر     

  نوان  : العلمي المتخصص بع

 معايــير الحوكمــة في الشركات والمؤسسات 
 ) المبادئ والسياسات والممارسات في الواقع العملي ( 

 وضمن الوصف التالـي:  ، 8800/ 16/80-13خـــالل الفترة من في مدينة اسطنبول  والـــذي  سيعقـد 
 ( ظهرًا . 77::8)  –( صباحًا  87:77: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات

:  محاضرون متخصصـون فـي المنهجيـات القايوييـة الحدي،ـة  ، وفـي السـبى الم،لـى لكيفيـة فهـم  محاضروا الملتقى
وتقنـــين وتطبيـــب متطلبـــات الحوكمـــة ، فـــي االيامـــة والقـــوايين والتعليمـــات والقـــرارات الماليـــة واالداريـــة االســـتراتيجية 

فـي االردن   محاضـرون بخـــبرات عمليـة واسـع  فـي هـذا المجــــالطويلـة ومتوسـطة المـدي فـي المنشـوت ، ويتمتـع ال
 وفي العديد من الـــدول العربيــــة .

 
 أواًل : أهمية الملتقــى

بى وتحدد تدفقات رأس ، أصبحت الحوكمة عامى رئيسي من العوامى التي تؤثر على القرارات االست،مارية      
لملتقى الى تأهيى مسئولي حوكمة الشركات ، من خالل تقديم المال على المستوي العالمي ، ويهدف هذا ا

المعلومات الالزمة حول قضايا الحوكمة ، وأفضى الممارسات الدولية لتطبيقها بشكى فعال، وهي كذلك تدعم مبدأ 
وجود "مسؤول حوكمة" في كى مؤسسة ، يقوم باستطالع كافة التطورات في مجال الحوكمة والعمى على تطبيقها 

مؤسست  ، من خالل القنوات المخولة بذلك ، وكذلك تجعل  يضع يصب عيني  ما يتم إصداره من تعليمات داخى 
وقرارات من الجهات اإلدارية والرقابية المختلفة ، بخصوص ما يستجد بتطبيقات الحوكمة ، مما يجنب مؤسست  

الذي يساعد بدوره على حسن إدارة وكفاءة مخاطر عدم االلتزام بتلك التشريعات ، ويجعلها على دراية كاملة بها ، و 
 وإستدامة تلك المؤسسات ، على المدي الطويى .

  

 عاجى ...لطفـاً 



 

 

 

 ف العــــام  للملتقى :ثانيــًا : الهد
 إكساب المشاركين المفاهيم واألسس العلمية والمهارات العملية في مجال الحوكمة . -
 ية والمحلية .االطــالع على المبادئ األساسية للحوكمة الدوليــــة واإلقليم -
 .تعريف المشاركين باالساليب الحدي،ة المستخدمة في عمليات تطبيب الحوكمة ، والعوامى المؤثرة عليها -
تعريف المشاركين  بهيكلية صالحيات كافة االطراف ذات العالقة ، بعد تطبيب عملية الحوكمة  -

ن ، وتحديد اللجان الالزمة واللوائح وإجراءاتها ، وتعريف  دور مجلس اإلدارة والجمعية العمومية والعاملي
 والسياسات المنامة لها.

 

 ثالثــًا : موضوعات ومحـــاور الملتقى
  تعريف الحوكمــة ونشـــأتهـا، أســـباب التطـــور 

  التعريف بمفهوم الحوكمة المؤسسية والنشأة التاريخية ل  ،وأسباب ظهور الحاجة لتنايم العالقة بين
 .Agency Problemاف األخري ذات العالقة  إدارة الشركة واألطر 

  تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تقع ضمن إطار الحوكمة المؤسسية 
 األسس التي تقوم عليها مفهوم الحوكمة المؤسسية 
 الفوائد المترتبة للجهات التي تقوم بممارسة التطبيب الجيد لمفهوم الحوكمة 
 داء المؤسسي للمنشات.أثر تطبيب الحوكمة المؤسسية على تعزيز اآل 

 

 الحوكمة ومبررات تطبيقها 
 . القواعــــد الدولية واإلقليمية والمحلية لحوكمة الشركات 
 . هيكى حوكمة الشركات 
 . الجمعية العامة 
 . مجلس اإلدارة ودوره وتشكيل  ويبذة عن دور أمين سر المجلس 
 . لجان مجلس اإلدارة طبقًا ألفضى الممارسات الدولية 
 مكويات البيئة الرقابية )ياام الرقابة الداخلية ، إدارة المراجعة الداخلية ، إدارة المخاطر،  يبذة عن

 إدارة االلتزام ، وإدارة الحوكمة( .

 



 

 

 

 
 دور مسئول حوكمة الشركات 
 التفاعى مع الجهات الرقابية 
 متطلبات اإلفصاح والشفافية 
 ركاتالتقرير السنوي، تقرير مجلس اإلدارة، وتقرير حوكمة الش 

 
 دور مجالس اإلدارة في رفع مستوى الحوكمة في المؤسسات 

 تشكيى مجالس إدارة الشركات . -
 التعريف بأهمية مجالس اإلدارة. -
 التطرق لموضوع عضو مجلس اإلدارة المستقى وغير التنفيذي والتفريب بين المصطلحين  -
 توضيح مسؤوليات ومهام  مجلس اإلدارة  -
 التطرق لبعض المواضيع ذات العالقة بمجالس اإلدارة م،ى حجم المجلس والمكافوت المترتية  -
 ألعضائ  وغير ذلك  -

 
   إمتيازات المساهمين واألطراف ذات العالقـة 

 تحديد حقوق المساهمين واالطراف ذات العالقة في الشركات المنصوص عليها في التشريعات  -
 المختلفة -
 التي تعزيز حقوق المساهمين في حال حدوث بعض األحداث الطارئةالتعريف ببعض اآلليات  -
الصالحيات المتوفرة بيد المساهمين فيما يخص إيتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإقالتهم ومساءلة  -

 إلدارة التنفيذية وغيرها.
 

 أثر الحوكمة المؤسسية في الفصل بين مصالح اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة 
 وع تحديد مكـافوت ورواتب اإلدارة العليا للمنشأة .التطرق لموض -
 التعريف ببعض الوسائى التي قد تساعد على تعزيز أداء اإلدارة العليا . -
 المسؤولية القايويية إلدارة المنشأة عن أعمالها ويشاطاتها . -

 



 

 

 

 رابعــًا : المشاركــون في الملتــقى
    سسات والقطــاعـــات .رؤســاء وأعضـاء مجالس االدارة في مختلف المؤ 
   . المــدراء العامـــون ومساعديهم 
   . أمنــاء سر مجالس اإلدارة ومساعديهم 
   . المــدراء الماليـــون واالداريون ومساعديهم 
   . رؤســاء وأعضـاء لجان الحوكمة والمخاطــر ولجان الترشيحات والمكافــوت 
    ، باإلضافة الى لجــان التدقيب والرقابة الداخـليـــة .رؤســــاء إدارات اإلمت،ـال ومساعديهم 
   . ضباط إرتبـــاط الحوكمة مع هيئات األوراق الماليــــة 
     . المستشارون القايوييون وموظفو الدوائــــر القايويية 

 

 خامســًا : أسلوب إدارة النقاشات والحوارات في الملتقى
      

أستعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوي موضوعات  ، ويحتوي على يعتمد أسلوب الملتقى على        
يقاش مفتوح ومشاركة فعالة ، ويتخلل  تشكيى فرق عمى وتمارين وحاالت عملية ، بحيث يتمكن المشاركون من 

 التطبيب العملي للمفاهيم االساسية والمهارات لموضوعات الملتقــى .

 -ن :الخدمات المقدمة للمشاركيسادسًا : 

 االستقبال في مطار اسطنبول عند القــدوم ، ويقى المشاركين الى الفنادق التي يقيمون بها .   -
 الحقائب التدربية مع القرطاسية على جميع المشاركين .توزيع     -
توفير المنهاج المتكامى والمتخصص في موضوعات الملتقى ، والمعد وفقــًا ألفضى الممارسات المهنية    -

 ( International Best Practice  (الدولية 
 تقديم إستراحـــات القهوة والشــاي خالل فترة إيعقاد الملتقى تناول طعام الغــداء خالل أيـــام إيعقــاد الملتقـــى    -
 قرص مدمج لكى مشارك يحتوي أهـــم الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون ، وصور الفعاليــات .   -
اركة في الملتقى على المشاركين ، وتوزيع درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على توزيع شهادات المش   -

 ( مشاركين أو أك،ر.4ب )الملتقى كافــــة الجهات المشاركة في 
يقــــى المشاركين الى المطـــار في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في اسطنبول ، مودعين بم،ى ما    -

 ــاوة وتكريـــم .استقبلوا ب  من حفـ
 
 
 



 

 

 

 للمشارك الواحد،  شاماًل رسوم   دوالر أمريكي( 8088تبلغ رسوم التسجيى )  : رسوم التسجيل:سابعــًا 
 ) مجـــايًا (  الـرابــع( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 3في حال ترشيح )و التسجيى والمشاركة ، 

  
ركين بتوفـــير اإلقامة الفندقيــة ، بغرف مفـــردة أو مزدوجة يمكننا مساعدة المشا:  ثامنـًا : خدمات اإلقامـــــة

 ( يجوم ، وبأسعار تفضيلية للمشاركين .4(  يجوم أو فنادق )0ضمن الفنادق )
 

آمــــلين مساهمتكم من خـــالل موضوعات هذا الملتــقى ، وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار         
ت لرفع مستويات الخبرات المهنية العالية ، والكفيلة بتطبيب معايير الحوكمة ، بهدف  حول أفضى الممارسا

  للمحافاة على تقنـين عمى المؤسسات وفب أحــدث المعـاييــر الدوليــة، وتحسين مستويات األداء فيها .
 

 وتفضلوا بقبول فائب التقديـــــر واإلحـــترام ،،،     
                     

 
 

 

 


