
 

 

 

 00700/91ـم : م د / ــــــالرق

 09/00/0091 التاريخ :

 المحترمينالســادة 

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  دارتمم الوققر إلتقديم عرضها الخاص  ، (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  الولتقى

 الحوكمــة في الشركات والمؤسسات ومتطلبات يريـمعا 
 ( الوبادئ والسياسات والووارسات في القاقع العولي)  

 وضون القصف التالـي:  ، 0272 /02/20-71الفتر  من خـــالل  اسطنبقلفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 ( ظهرًا . 00.00)  –( صباحًا  01030)  : من الساعة   زمن المحاضرات والنقاشات

لميفيـة فهـم  ، وفـي السـبا الوثلـى  الحديثـة القانقنيـةونهجيـات المحاضرون متخصصـقن فـي   : الملتقىمحاضروا 
طقيلـة  االسـتراتيجيةاالداريـة الواليـة و القـرارات االنظوة والققانين والتعليوات و  في متطلبات الحقكوة وتقنين وتطبيق
لعديـد مـن الـدول افي   الوجـــال في هذا الوحاضرون بخــبرات عولية واسعه ، ويتوتعفي الونشآت  ىومتقسطة الود

 العربية .
 الملتقــىهمية أواًل : أ

با وتحدد تدفقات رأس ، أصبحت الحقكوة عاما رئيسي من العقاما التي تؤثر على القرارات االستثوارية      
، من خالل تقديم  تأهيا مسئقلي حقكوة الشركاتالى  هذا الولتقىهدف يو ، الوال على الوستقى العالوي 

ال، وهي كذلك تدعم مبدأ وأفضا الووارسات الدولية لتطبيقها بشكا فع، الوعلقمات الالزمة حقل قضايا الحقكوة 
يققم باستطالع كافة التطقرات في مجال الحقكوة والعوا على تطبيقها ، ول حقكوة" في كا مؤسسة ؤ وجقد "مس

، وكذلك تجعله يضع نصب عينيه ما يتم إصداره من تعليوات  من خالل القنقات الوخقلة بذلك، داخا مؤسسته 
وا يجنب مؤسسته ، متطبيقات الحقكوة ما يستجد ببخصقص الوختلفة ، وقرارات من الجهات اإلدارية والرقابية 

حسن إدار  وكفاء   ، والذي يساعد بدوره علىا ويجعلها على دراية كاملة به، مخاطر عدم االلتزام بتلك التشريعات 
 .الطقيا على الودى ، ستدامة تلك الوؤسسات إو 
  

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 

 : ملتقىام  للــــف العالهدثانيــًا : 
 .إكساب الوشاركين الوفاهيم واألسس العلوية والوهارات العولية في مجال الحقكوة  -
 . والوحلية قليويةة واإلــــوة الدوليقكالوبادئ األساسية للح االطــالع على -
 .والعقاما الوؤثر  عليها ،تعريف الوشاركين باالساليب الحديثة الوستخدمة في عوليات تطبيق الحقكوة  -
طبيق عولية الحقكوة بعد ت، تعريف الوشاركين  بهيكلية صالحيات كافة االطراف ذات العالقة  -

اللقائح وتحديد اللجان الالزمة و ، عاملين   والجوعية العوقمية والتعريف  دور مجلس اإلدار و ، جراءاتها إو 
 والسياسات الونظوة لها.

 
 ملتقىال ومحـــاور موضوعاتثالثــًا : 

 
  تعريف الحوكمــة ونشـــأتهـا، أســـباب التطـــور 

  التعريف بوفهقم الحقكوة الوؤسسية والنشأ  التاريخية له ،وأسباب ظهقر الحاجة لتنظيم العالقة بين
 .Agency Problemواألطراف األخرى ذات العالقة  إدار  الشركة 

  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 
 زيز اآلداء الوؤسسي للونشات.أثر تطبيق الحقكوة الوؤسسية على تع 

 
 الحوكمة ومبررات تطبيقها 

 د الدولية واإلقليوية والوحلية لحقكوة الشركاتــــالققاع . 
 هيكا حقكوة الشركات . 
 الجوعية العامة . 
 مجلس اإلدار  ودوره وتشكيله ونبذ  عن دور أمين سر الوجلس . 
 لجان مجلس اإلدار  طبقًا ألفضا الووارسات الدولية . 
 إدار  الوخاطر،  ، إدار  الوراجعة الداخلية بذ  عن مكقنات البيئة الرقابية )نظام الرقابة الداخليةن ،



 

 

 

 . ، وإدار  الحقكوة( إدار  االلتزام
 دور مسئقل حقكوة الشركات 
 التفاعا مع الجهات الرقابية 
 متطلبات اإلفصاح والشفافية 
 الشركات التقرير السنقي، تقرير مجلس اإلدار ، وتقرير حقكوة 

 
 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 -
 التي تعزيز حققق الوساهوين في حال حدوث بعض األحداث الطارئةالتعريف ببعض اآلليات  -
الصالحيات الوتقفر  بيد الوساهوين فيوا يخص إنتخاب أعضاء مجلس اإلدار  وإقالتهم ومساءلة  -

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

 . للونشأ ع تحديد مكـافآت ورواتب اإلدار  العليا التطرق لوقضق  -
 .التعريف ببعض القسائا التي قد تساعد على تعزيز أداء اإلدار  العليا  -
 .الوسؤولية القانقنية إلدار  الونشأ  عن أعوالها ونشاطاتها  -

 
 



 

 

 

 ملتقىالمشاركون في الرابعــًا : 
  قطاعاتمختلف الوؤسسات وال فيمجالس االدار  وأعضـاء رؤساء . 
  ومساعديهم .الودراء العامقن 
 . الودراء الواليقن واالداريقن ومساعديهم 
 . مدراء التخطيط 
  الدوائر القانقنية االوستشارون القانقنيقن ومقظفق . 
  التدقيق والرقابة الداخلية االدارية والوالية والعطاءات ، باالضافة الى لجاناللجان وأعضـاءرؤساء. 
 خلية والخارجية والتفتيش والتدقيق الداخلي والوتابعةمقظفق الرقابة الدا . 
 ومساعديهماالمتثال  اتادار  رؤساء . 
 ومساعديهمالوخاطر  اتادار  رؤساء. 

 
 إدارة النقاشات والحوارات في الملتقىأسلوب خامســًا : 

يحتقي على نقاش ، و  مقضقعاتهستعراض ومراجعة الوفاهيم االساسية لوحتقى أعلى  الولتقىيعتود أسلقب       
بحيث يتوكن الوشاركقن من التطبيق ، ، ويتخلله تشكيا فرق عوا وتوارين وحاالت عولية  مفتقح ومشاركة فعالة

 . لوقضقعات الولتقــى والوهاراتاالساسية العولي للوفاهيم 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين : : سادساً 

 . بها قن الى الفنادق التي يقيو الوشاركينونقا ، عند القــدوم  اسطنبقلاالستقبال في مطار    -
 .على جويع الوشاركين  الحقائب التدربية مع القرطاسيةتقزيع     -
فضا الووارسات ال وفقــاً والوعد  ،  ولتقىتقفير الونهاج الوتماما والوتخصص في مقضقعات ال   -

 ( International Best Practice  (الوهنية الدولية 
 . الولتقىنعقاد خالل فتر  إوالشــاي هق  ستراحات القإتقديم    -
 وصقر الفعاليــات .الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لما مشارك قرص مدمج    -
ارات على ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع درع النجتقزيع شهادات الوشاركة في الولتقى على الوشاركين ، و    -

 .( مشاركين أو أكثر4ب )الولتقى في كافــــة الجهات الوشاركة 
، مقدعين بوثا ما  اسطنبقلا الوشاركين الى الوطـــار في اليقم االخير من أماكن إقــامتهم في ــــنق   -

 استقبلقا به من حفـــاو  وتمريـــم .
 



 

 

 

 اًل رسقم  د،  شامــــللوشارك القاح دوالر أمريكي( 0022تبلغ رسقم التسجيا ) : : رسوم التسجيل سابعــاً 
، ( مشاركين ، تكون رسوم المشارك الخامس ) مجـــانًا ( 4حال ترشيح ) فيو،  ولتقـــىالالتسجيا والوشاركة في 

 ( مشاركين ، تكون رسوم المشاركين السابع + الثامن مجانـــًا .6وفي حال ترشيح )
  

أو مزدوجة   بغرف مفرد، قامة الفندقية بتقفير اإل يوكننا مساعد  الوشاركينة : ـــــقام: خدمات اإلثامنـًا 
 تفضيلية للوشاركين .ر اسعا( نجقم ب4فنادق ) أونجقم (  0الفنادق )ضون 

 
، وذلك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار  الولتقىمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

االمــان الونشـقد  مستقيات، والمفيلة بتحسين  نية العاليةالخبرات الوهلرفع مستقيات حقل أفضا الووارسات 
  . بها  العليــاالوؤسسات ، وتحسين مستقيات األداء فيها ، وكفاء  االدارات  ديوــقمةللوحافظة على 

 
      ترام ،،،ـــر واالحـــــوتفضلقا بقبقل فائق التقدي

                     

 

 

 

 


