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املعهد العربي للتخطيط

»املعهد  بينها  خا�صة  اتفاقية  مبوجب  العربية  احلكومات  اأن�صاأت 
تنموية  موؤ�ص�صة  واملعهد  الكويت،  دولة  مقره  للتخطيط«  العربي 
واإدارات  جهود  دعم  اإلى  تهدف  م�صتقلة،  �صخ�صية  ذات  عربية 
خالل  من  العربية،  الدول  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 
الوطنية  القدرات  وتطوير  بناء  ت�صمل  التي  ومهامه  اأن�صطته 
املوؤ�ص�صي،  والدعم  اال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  الب�صرية، 
والندوات  واملتخ�ص�صة،  العامة  والدرا�صات  البحوث  واإعداد 
واملوؤمترات واالأن�صطة الثقافية والتوعية التنموية، واإ�صدار التقارير 
التنمية،  ق�صايا  يف  املتخ�ص�صة  والكتب  والن�صرات  املتخ�ص�صة 
االإمنائي،  االأداء  حت�صني  يف  االإ�صهام  جميعها  ت�صتهدف  والتي 
لذلك،  باالإ�صافة  العربية.  الدول  يف  واالجتماعي،  االقت�صادي 
امل�صروعات  تنمية  ومركز  اال�صت�صارية،  اإن�صاء مركز اخلدمات  مت 
ملا  وذلك  للمعهد  التنظيمي  الهيكل  اإطار  واملتو�صطة يف  ال�صغرية 
تكت�صبه اأهداف هذين املركزين من اأهمية خا�صة. ويتوفر للمعهد 

يف جمال اخت�صا�صه خربة ت�صل اإلى اأربعني عامًا يف جمال دعم 
التخطيط االإمنائي والتنمية االقت�صادية العربية مما يجعله بيت 

خربة عربي موؤهل خلدمة التنمية العربية. 
وي�صمل املعهد العربي للتخطيط يف ع�صويته الدول العربية التالية:

اململكة االأردنية الها�صمية
دولة االإمارات العربية املتحدة

مملكة البحرين
اجلمهورية التون�صية

جمهورية ال�صودان
اجلمهورية العربية ال�صورية

اجلمهورية العراقية
�صلطنة ُعمان
دولة فل�صطني

دولة قطر
دولة الكويت

اجلمهورية اللبنانية
دولة ليبيا

جمهورية م�صر العربية 
اململكة املغربية

اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية 
اجلمهورية اليمنية

اجلهات 

املنظمة 

للم�ؤمتر
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�سكور كون�ستن�سي لال�ست�سارات

يف  متخ�ص�ص  كون�صلتن�صي(«  )�صكور  لال�صت�صارات  »�صكور  مكتب 
العام واخلا�ص  للقطاع  واالإدارية  االقت�صادية  اال�صت�صارات  تقدمي 
اأ�صحاب  بقيادة الدكتورة اأماين بور�صلي ونخبة من املتخ�ص�صني 

اخلربات واملهارات تلبي كافة احتياجات ال�صركات واملوؤ�ص�صات.
اخلدمات واالن�صطة

تقدمي  القطاعات  ملختلف  متخ�ص�صة  اقت�صادية  تقارير  اعداد   -
كافة اال�صت�صارات املتعلقة بحوكمة ال�صركات واملوؤ�ص�صات 

املتعلقة  والتقارير  ال�صيا�صات  اعداد  يف  الفني  الدعم  تقدمي   -

متتلك موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي �صجاًل تاريخيًا حافاًل ميتد 
نحو 37 عامًا من دعم وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي يف دولة 
يف  االقت�صادية  القطاعات  قادة  تلقى  الكويت. ويف عام 1976، 
البالد توجيهًا �صاميًا من املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ جابر االأحمد 
اجلابر ال�صباح )ويل العهد ورئي�ص جمل�ص الوزراء اآنذاك( يتعلق 
باإن�صاء موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي. وبناء عليه، مت ن�صر مر�صوم 
دي�صمرب   12 يف  اليوم«  »الكويت  الر�صمية  اجلريدة  يف  اأمريي 
املرجعية، كموؤ�ص�صة  �صروطها  وحتديد  املوؤ�ص�صة  باإن�صاء   ،1976
خا�صة غري ربحية، تهدف يف املقام االأول اإلى دعم البحث العلمي 

على اأعلى امل�صتويات، وت�صجيع الباحثني.
اإن�صاء املوؤ�ص�صة من ال�صعور العميق بالتقدير والعرفان نحو  وياأتي 
يف  املتاأ�صلة  اخلري  روح  على  دلياًل  املوؤ�ص�صة  اإن�صاء  ويعد  الوطن، 

ال�صعب الكويتي ودعمهم للتقدم العلمي وت�صجيعهم للعلماء.
ويدير املوؤ�ص�صة جمل�ص اإدارة، يرتاأ�صه �صاحب ال�صمو اأمري البالد، 
ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح، حفظه اهلل ورعاه.  وتتلقى 
املوؤ�ص�صة الدعم املايل من ال�صركات امل�صاهمة الكويتية، التي تقدم 

كل منها م�صاهمًة �صنويًة للموؤ�ص�صة بواقع %1 من �صايف ربحها.
ويتمثل اأحد اأهم اأهداف املوؤ�ص�صة يف ترويج وتعزيز تطوير العلوم 
واملجتمع  العلمية،  امل�صروعات  دعم  خالل  من  الكويت  دولة  يف 

العلمي والبنية التحتية العلمية يف البالد.

اال�صرتاتيجية  وجاأت 
ملوؤ�ص�صة  اجلديدة 
الكويت للتقدم العلمي  

)2016 – 2012(

نتاج  اأحدث  لتعك�ص 
فكري حول احتياجات 
والتكنولوجيا  العلوم 
الكويت،  يف  واالإبداع 
املنا�صب  والدور 
ومراكزها  للموؤ�ص�صة 
من  جزء  تلبية  يف 
االحتياجات،  تلك 
حتديد  اإلى  اإ�صافة 
انتظامًا  اأكرث  اأ�صلوب 

احتياجات  ا�صتيفاء  يف  ي�صهم  مبا  املمولة  الربامج  ال�صتحداث 
امل�صتقبل ملنظومة العلوم والتكنولوجيا واالإبداع يف الكويت. وكذلك 
دعم قدرات البحث والتطوير  يف املجاالت ذات االأولوية الوطنية 
مثل املياه، والطاقة البديلة والبيئة ون�صر الثقافة العلمية والتقنية 

واالبداع يف دولة الكويت.

بااللتزام باحلوكمة واعداد درا�صات جدوى متخ�ص�صة
- تقدمي ا�صت�صارات وحلول خا�صة مالئمة الحتياجات ال�صركات 

اأداء موؤ�ص�صات  لتطوير  اإبداعية ومهنية ومبادرات  - تقدمي حلول 
القطاع العام واخلا�ص

التجارية  القوانني  م�صروعات  اعداد  جمال  يف  الدعم  تقدمي   -
واالقت�صادية واللوائح

- تقدمي الدعم الفني ل�صركات اال�صت�صارات االأجنبية التي تعمل يف 
منطقة اخلليج العربي
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العربي  املعهد  به  يقوم  الذي  االإمنائي  الدور  مع  متا�صيًا 
باملنطقة  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  تعزيز  يف  للتخطيط 
وم�صاندة  لدعم  العاملية  التوجهات  اإلى  واإ�صتنادًا  العربية، 
احلوكمة،  معايري  تطبيق  يف  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات 
ت�صهده  وما  واجهتها،  التي  االأخرية  االأزمات  بعد  وخا�صة 
اجلوانب  خمتلف  الم�صت  م�صتجدات  من  العربية  املنطقة 

االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية.
ويف �صوء االهتمام املتزايد الذي توليه قيادات دول املنطقة 

واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات  بدور  لالإرتقاء 
العربي  املعهد  ينظم  التنمية،  م�صرية  يف 
الكويت  موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  للتخطيط 
 Score اال�صت�صاري  واملكتب  العلمي  للتقدم 
دول  يف  احلوكمة  موؤمتر   Consultancy
�صعار  حتت  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
حوكمة  معايري  ت�صميم  اإلى  “احلاجة 

خليجية”.
املنظمة  للجهات  عظيم  ل�صرف  واأنه 
برعاية  احليوي  املوؤمتر  هذا  يحظى  اأن 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  �صمو  من  كرمية 
ال�صباح،  احلمد  املبارك  جابر  ال�صيخ/ 
واالهتمام  احلر�ص  مدى  عن  ينم  والذي 

الذي يوليه �صموه ملوؤ�ص�صاتنا االإمنائية بالكويت واملنطقة.
اال�صتفادة  حتقيق  يف  للموؤمتر  املنظمة  اجلهات  من  ورغبة 
املرجوة  ونتائجة  املوؤمتر  هذا  انعقاد  فر�صة  من  الق�صوى 
حيث  املجتمعني،  ومداوالت  مناق�صات  تعك�صها  �صوف  التي 
الدعوة املجموعة مميزة من اخلرباء واملخت�صني  مت توجيه 
املنظمات  ممثلي  من  عدد  مل�صاركة  اإ�صافة  القطاع،  هذا  يف 
اإثراء احلوار والنقا�ص، وا�صتعرا�ص  العربية والدولية بهدف 

جمال  يف  الناجحة  والدولية  العربية  والتجارب  اخلربات 
تطبيقات معايري احلوكمة، بغية امل�صاهمة يف ت�صميم معايري 
حوكمة خليجية ت�صهم يف تطوير موؤ�ص�صاتنا العامة واخلا�صة، 
اأهمية  حول  الوطنية  الكفاءات  قدرات  وتعزيز  باالإ�صافة 
من  االأ�صا�صي  الهدف  وهو  للحوكمة،  ر�صيدة  معايري  تطبيق 
تنظيم هذا املوؤمتر. حيث ناأمل تبنى برنامج تنفيذي خليجي 
وجماالت  الأ�ص�ص  العام  االإطار  خالله  من  يتحدد  م�صرتك 
خ�صو�صية  االعتبار  بعني  تاأخذ  خليجية  حوكمة  معايري 
وقطاع  وخرباته  وجتاربه  اخلليجي  املجتمع 

املال واالأعمال به.
اإننا يف املعهد العربي للتخطيط ن�صعى بجهد 
�صركائنا   مع  مثمر  تعاون  لتحقيق  دوؤوب 
اال�صرتاتيجيني باملوؤ�ص�صات االإمنائية والفنية 
بدول املنطقة، بهدف دعم كافة القطاعات 
اإلى  ن�صعى  اأولوية  ذو  هدف  وهو  التنموية، 

حتقيقه على الدوام.
هذا  فعاليات  نفتتح  ونحن  هنا  واأود 
اجلهات  وباإ�صم  باإ�صمي  اأتقدم  اأن  املوؤمتر 
بال�صكر  امل�صاركني  وكافة  والراعية  املنظمة 
واالمتنان ل�صمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�صيخ 
رعايته  على  ال�صباح  احلمد  املبارك  جابر 
لرعاية هذه  الوطنية  واإلى موؤ�ص�صاتنا  املوؤمتر،  لهذا  الكرمية 
الفعالية التخ�ص�صية، واإلى كافة ال�صيدات وال�صادة احل�صور 
هذا  جل�صات  اإدارة  يف  امل�صاركني  واخلرباء  واملحا�صرين، 
التوفيق  للجميع  متمنيًا  العمل،  وور�ص  املتخ�ص�ص  املوؤمتر 
اإيجابية  وتو�صيات  بنتائج  املوؤمتر  وباأن يخرج هذا  والنجاح، 
جمل�ص  بدول  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  دعم  على  تعمل 

التعاون اخلليجي.

كلمة 

امل�ؤ�س�سات 

املنـظـمــة

د. بدر عثمان مال اهلل
مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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التقدير  ووافر  ال�صكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  البداية  يف  ي�صرين 
ل�صمو  رئي�ص  جمل�ص الوزارء ال�صيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح 
على الرعاية الكرمية لهذا املوؤمتر احليوي ولكل من �صاهم يف 
تقدمي الرعاية والدعم املايل والفني من موؤ�ص�صاتنا الوطنية 
اإلى  تهدف  التي  الفعالية  هذه  تنظيم  على  املنظمة  وللجنة 
تطوير ممار�صات واأنظمة احلوكمة اإقليميا وحتديدًا يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي. 

فقد �صهدت اأ�صواق املنطقة وموؤ�ص�صاتها خالل ال�صنوات الع�صر 
على  واالأحداث  املتغريات  من  عدد  املا�صية 
والت�صريعي  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  ال�صعيد 
لكثري  مراجعة  اإجراء  فر�ص  اإلى  اأدت  واملايل 
بهدف  ال�صارية  واللوائح  الت�صريعات  من 
املالية  لالأزمات  كان  كما  وحتديثها.  تطويرها 
نهاية  حتى  وامتدت   2007 عام  يف  بداأت  التي 
2008، تداعيات فر�صت على حكومات املنطقة 
احلوكمة  مفهوم  تبني  الرقابية  واالأجهزة 
حت�صني  الى  تهدف  جديدة  قوانني  واإ�صدار 

اإدارات املخاطر يف ال�صركات. 

املكتبة  اثراء  يف  واإ�صهامًا  املنطلق  هذا  ومن 
لوائح  تطبيق  بتجارب  واالإقليمية  العربية 
االأراء  لتبادل  فر�صة  اإيجاد  وبهدف  احلوكمة، 

واخلربات بني اجلهات املعنية واملخت�صني يف جمال احلوكمة، 
مت الدعوة لهذا للموؤمتر ملناق�صة اأف�صل اأدوات واآليات تطبيق 
احلوكمة يف منطقة اخلليج، اآخذين يف االعتبار طبيعة اأ�صواق 
واحلكومية  العائلية  امللكيات  حيث  من  وموؤ�ص�صاتها  املنطقة 
ا�صافة اإلى ت�صليط ال�صوء على حماور عديدة منها مدى تقبل 
خلق  وكيفية  واالف�صاح  ال�صفافية  مبادئ  لتطبيق  املوؤ�ص�صات 

موازنة لذلك مع مبداأ �صرية املعلومات.  

فلقد اأثبتت الدرا�صات واالأبحاث اأن االلتزام بلوائح احلوكمة 
فرتات  يف  ال�صمود  من  ال�صركات  متكني  يف  ايجابي  اأثر  له 
ال�صلبية.   تداعياتها  ومواجهة  واالقت�صادية  املالية  االأزمات 
وبال �صك دفعت تلك االأزمات جهات االخت�صا�ص يف خمتلف 
اأنحاء العامل اإلى حتفيز مراجعة الت�صريعات ال�صارية وكذلك 

اإ�صدار قوانني جديدة.

اأنظمة  وا�صتعرا�ص  التعرف  �صيتم  املوؤمتر  هذا  خالل  من 
فعالية  وتقييم  التعاون  جمل�ص  دول  يف  املقرة  احلوكمة 
�صعف  معاجلة  يف  االأنظمة  هذه 
واأنظمة  االإف�صاح  ومعايري  ال�صفافية 
املتوفرة  واملعلومات  الداخلية  الرقابة 
على  قدرتها  مدى  وتقييم  للم�صتثمرين، 
البيانات  يف  التالعب  حاالت  من  احلد 
كفاءة  ورفع  امل�صالح  وتعار�ص  املالية 
كما  للم�صتثمرين.  وجاذبيته  ال�صوق 
ومناق�صة  االطالع  اإلى  املوؤمتر  يهدف 
هذا  يف  الناجحة  العاملية  التجارب 
اال�صتفادة  اإمكانية  ودرا�صة  اخل�صو�ص 
�صيتم  كما  امل�صتوى اخلليجي.  منها على 
موؤ�ص�صات  جتارب  ومناق�صة  عر�ص 
يف  الرقابية  واالأجهزة  العام  القطاع 
اال  الي�صعني  وختاما  احلديثة.  احلوكمة  معايري  تطبيق 
تقدمي جزيل ال�صكر واالمتنان لل�صادة اخلرباء واملحا�صرين 
احلوار  هذا  اإدارة  يف  ي�صاركوننا  الذين  اجلل�صات  ومديري 
العلمي الهادف، اآملني اأن يحقق هذا املوؤمتر اهداف املرجوة 

واهلل من وراء الق�صد.

اأهاًل 
و�ســهـــاًل

د. اماين خالد بورو�سلي
رئي�سة اللجنة املنظمة للموؤمتر
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خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية �صهدت بيئة االأعمال باملنطقة عدد من املتغريات واالأحداث على امل�صتويات ال�صيا�صية واملالية واالقت�صادية والت�صريعية.  ففي نهاية 
2007، �صهدت اأ�صواق املال العاملية اأزمة الرهن العقاري االأمريكي وما تبعها من حاالت اإفال�ص ل�صركات �صخمة نتج عنها تعرث واأزمات مالية يف عدد من اأ�صواق 
منطقة ال�صرق االأو�صط واخلليج العربي.  وكذلك �صهدت االأ�صواق املالية موجة اأخرى من االرتدادات يف العامل مبا فيها منطقة االحتاد االأوروبي )اأزمة اليورو يف 
اليونان وا�صبانيا واإيطاليا وعدد من الدول االأخرى( حيث حتولت االأزمات املالية ايل اأزمات اقت�صادية حادة تتوا�صل تداعياتها ال�صلبية الى اليوم.  وبال �صك دفعت 
تلك االأزمات جهات االخت�صا�ص يف خمتلف بلدان العامل اإلى حتفيز مراجعة الت�صريعات ال�صارية وكذلك اإ�صدار قوانني جديدة ذات عالقة برقابة املوؤ�ص�صات 

املالية ت�صتهدف حت�صني اإدارات املخاطر ب�صكل اأكرث فعالية.

ويف ظل هذا التوجه، وحيث اأن االأزمات املالية التي عانى ب�صببها االقت�صاد عامليا وحمليا، اأ�صبح مفهوم حوكمة ال�صركات �صمن االأولويات، لذلك كان من الطبيعي 
اجلهات  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  خالل  بداأت  اأن  فكان  العربي.   واخلليج  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأ�صواق  يف  احلوكمة  معايري  باإقرار  املطالبات  تت�صاعد  اأن 
الرقابية لدول اخلليج بفر�ص معايري احلوكمة التي اأوجبت وجود اإدارات للمخاطر يف املوؤ�ص�صات املالية و�صركات اال�صتثمار والو�صاطة املالية.  فتم يف قطر اإ�صدار 
نظام حوكمة ال�صركات املدرجة يف عام 2009، ويف ال�صوق ال�صعودي مت اإقرار الئحة احلوكمة يف نهاية 2006 ومت تعديلها يف مار�ص من عام 2010.  اأما يف 
�صوق البحرين فلقد مت اإقرار الئحة احلوكمة يف يناير من عام 2011.  ويعترب ال�صوق العماين من اأول االأ�صواق يف املنطقة التي اأقرت الئحة للحوكمة )يف عام 
اأوائل االأ�صواق يف املنطقة التي ف�صلت اجلانب الرقابي عن التنفيذي.  اأما فيما يخ�ص الكويت ، �صهد عام 2013 اإقرار للوائح  2002/2003(، وكذلك من 
احلوكمة يف ال�صوق الكويتي حيث خ�صعت كافة البنوك لالئحة احلوكمة يف يوليو من عام 2013 اأما ال�صركات املدرجة فلقد اأ�صدرت هيئة اأ�صواق املال خالل 

العام الئحة احلوكمة والتي �صتكون نافذة يف نهاية 2014 اإال اأن تاريخ النفاذ قد مت تاأجيله حتى نهاية 2015. 

وبالرغم من كل هذه اخلطوات االيجابية، حتتاج املنطقة الى املزيد من اال�صالحات يف هذا املجال، ذلك الأن تطبيق مباديء احلوكمة ي�صاعد على اإن�صاء بيئة 
عمل �صليمة جتعل من املوؤ�ص�صات االقت�صادية وال�صركات املالية قادرة على حتقيق م�صاهمة تنموية اأف�صل.  كما اأن تر�صيخ ثقافة احلوكمة الر�صيدة وتطبيق مبادئها 
ي�صاعد على تقليل املخاطر وبناء الثقة مع اأ�صحاب امل�صالح ، مبا ي�صهم يف رفع مردودية اال�صتثمارات وحتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صات، وهو ما يرتتب 

عنه رفع م�صتوى كفاية االقت�صاد الكلي. 

انطالقًا من اأهمية احلوكمة الر�صيدة ومدى تاأثريها على بيئة االأعمال، ميثل هذا املوؤمتر فر�صة فريدة جلمع كافة اجلهات ذات العالقة بتطبيق اأنظمة احلوكمة 
هذا  ابعاد  وتدار�ص خمتلف  العربي  اخلليج  منطقة  التطبيق يف  احلوكمة حديثة  ومعايري  هياكل  ملناق�صة  اخلا�ص  القطاع  وجهات  وتنظيمية  رقابية  اأجهزة  من 
املو�صوع.  وكذلك يهدف املوؤمتر اإلى ا�صتعرا�ص اأنظمة احلوكمة املقرة يف دول جمل�ص التعاون وتقييم فعالية هذه االأنظمة يف معاجلة �صعف ال�صفافية ومعايري 
االإف�صاح واأنظمة الرقابة الداخلية واملعلومات املتوفرة للم�صتثمرين ، وتقييم مدى قدرتها على احلد من حاالت التالعب يف البيانات املالية وتعار�ص امل�صالح 
ورفع كفاءة ال�صوق وجاذبيته للم�صتثمرين.  كما يهدف املوؤمتر اإلى االطالع ومناق�صة التجارب العاملية الناجحة يف هذا اخل�صو�ص ودرا�صة اإمكانية واال�صتفادة 

منها على امل�صتوى اخلليجي. 

م�ؤمتر احل�كمة يف دول جمل�س التعاون

احلاجة الى ت�سميم معايري ح�كمة خليجية
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• املحور االأول: اأهمية تطبيق معايري احلوكمة )رفع تناف�صية الدول واملوؤ�ص�صات ، وجذب روؤو�ص االأموال ، تعزيز مكانة الدولة كمركز مايل 	
جتاري ، رفع ثقة امل�صتثمرين يف ال�صوق ، رفع  كفاءة ال�صركات من حيث االإيرادات، بناء بيئة عمل �صليمة تعني ال�صركات على حتقيق اأداء 

اأف�صل،  ودعم �صمعة ال�صركات حمليا واقليميا(.

• املحور الثاين: اأثر االأزمة املالية على منظور الرقابة والت�صريعات يف املنطقة ، واأهم مقومات وخ�صو�صيات القوانني احلديثة العاملية التي 	
مت اإقرارها بعد االأزمة العاملية.

• املحور الثالث: تقييم التجارب الدولية واأهم التجارب الناجحة يف جمال تطبيق احلوكمة على االأ�صواق املالية واحلوكمة كو�صيلة ملواجهة 	
االأزمات املالية ولتح�صني بيئة االأعمال.

• املحور الرابع: اال�صرتاتيجيات املقرتحة لتطبيق احلوكمة على االأ�صواق اخلليجية وبناء قدرات ال�صلطات التنظيمية يف املنطقة: واأهمية 	
�صياغة اأنظمة حوكمة منا�صبة يف املوؤ�ص�صات يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

•  املحور اخلام�ص: انعكا�صات تطبيق اأنظمة احلوكمة على االأ�صواق اخلليجية : ا�صرتاتيجية التطبيق التدريجي )طبق اأو برر �صبب عدم 	
االلتزام اأو االلتزام بعد فرتة حمددة( وا�صرتاتيجية الع�صاة واجلزرة. 

•  املحور ال�صاد�ص: جتارب القطاع اخلا�ص للتكيف مع اأنظمة وهياكل احلوكمة احلديثة.	

• قدرات 	 بناء  مناهج  احلكومية:  اال�صتثمار  وموؤ�ص�صات  الرقابية  واالأجهزة  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  احلوكمة  معايري  ال�صابع:  املحور 
ال�صلطات التنظيمية يف �صياغة اأنظمة احلوكمة وتطوير اجلانب البحثي واال�صتثمار يف التدريب.

حمـاور 

الـمـ�ؤتـمـــر
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12:15 –  11:00
اجلل�سة الأولى:

املحـــــــ�ر

واأث���ر  احل��وك��م��ة  م��ع��اي��ري  تطبيق  اأه��م��ي��ة 
االأزم�����ة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى م��ن��ظ��ور ال��رق��اب��ة 

والت�صريعات يف املنطقة
رئي�س اجلل�سة:

• ال�صيخ د. م�صعل جابر االأحمد ال�صباح مدير عام هيئة ت�صجيع اال�صتثمار واللجنة الدائمة لتح�صني بيئة االأعمال - دولة الكويت	
• ال�صيخ عبداهلل ال�صاملي الرئي�ص التنفيذي للهيئة العامة ل�صوق املال - �صلطنة عمان	
• د. يلماز اآرغودين رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك روث�ص�صايلد لال�صتثمار - ع�صو ميثاق االأمم املتحدة العاملي للحوكمة - تركيا	
• د. اأماين بور�صلي وزير التجارة وال�صناعة االأ�صبق - رئي�ص منتدى احلوكمة	

رئي�ص اجلل�صة:  اأ. يو�صف اجلا�صم اأمني عام احتاد امل�صارف ال�صابق

12:30 – ا�صرتاحة - �صالة الظهر12:15 

د. يلماز اأرغ�دين�سعادة/عبد اهلل بن �سامل ال�سامليال�سيخ د. م�سعل ال�سباحاأ. ي��سف اجلا�سم

اال�صتقبال  - الت�صجيل. 8:001 – 9:00 

9:30 –  9:00

اجلل�سة

الفتتاحية

مداخلة كبار املتحدثني

10:30 –  9:30

تكرمي اجلهات الراعية - املنظمة 

ال�صالم الوطني  - القراآن الكرمي
• كلمة رئي�ص اللجنة املنظمة للموؤمتر د. اأماين بور�صلي	
• كلمة ممثل الراعي الر�صمي للموؤمتر معايل حمافظ حويل فريق اأول متقاعد ال�صيخ اأحمد نواف االأحمد ال�صباح	
• كلمة ممثل اجلهات املنظمة د. بدر مال اهلل - مدير عام املعهد العربي للتخطيط	

• د. نايف احلجرف رئي�ص جمل�ص مفو�صي هيئة اأ�صواق املال - دولة الكويت	
• د. حممد الها�صل حمافظ بنك الكويت املركزي	

11:00 – ا�صرتاحة10:30 

الربنامج  العلمي

الي�م الأول: الثنني 3 ن�فمرب 2014

د. اأماين خالد ب�ر�سليد. حممد الها�سلد. نايف احلجرفد. بدر عثمان مال اهلل
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2:00 –  12:30
اجلل�سة الثانية:

املحـــــــ�ر

التجارب  واأهم  الدولية  التجارب  تقييم 
احلوكمة  تطبيق  جمال  يف  الناجحة 
كو�صيلة  واحلوكمة  املالية،  االأ�صواق  على 
بيئة  ولتح�صني  املالية  االأزمات  ملواجهة 

االأعمال 
رئي�س اجلل�سة:

• اأ. علي املو�صى رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك التجاري الكويتي	
• د. اأ�صرف جمال الدين الرئي�ص التنفيذي ملعهد حوكمة دبي غرفة التجارة وال�صناعة 	
• د. ه�صام �صرور ال�صريك التنفيذي يف بيكر تلي لال�صت�صارات االقت�صادية.	
• د. عبداهلل احليان كلية احلقوق - جامعة الكويت	

رئي�ص اجلل�صة: اأ. بدر ال�صبيعي الرئي�ص التنفيذي لل�صركة الكويتية لال�صتثمار

ا�صرتاحة - غذاء

اأ. ه�سام �سروراأ. بدر ال�سبيعي د. عبد اهلل م�سفر احليان د. اأ�سرف جمال الديناأ. علي امل��سى
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10:30 –  9:00
اجلل�سة الرابعة:

املحـــــــ�ر

اأنظمة  لتطبيق  املقرتحة  اال�صرتاتيجيات 
وبناء  اخلليجية  االأ�صواق  على  احلوكمة 
قدرات ال�صلطات التنظيمية يف املنطقة: 

منا�صبة  حوكمة  اأنظمة  �صياغة  واأهمية 
ملوؤ�ص�صات اخلليج

رئي�س اجلل�سة:

• ال�صيد الك�صندر بريغ ، رئي�ص جمموعة حوكمة ال�صركات ق�صم تنمية اأ�صواق را�ص املال العاملية البنك الدويل.	
• د. مهدي اجلزاف نائب رئي�ص مفو�صي هيئة اأ�صواق املال )ال�صابق(  – دولة الكويت 	
• ال�صيدة اميالدا دانلوب – املدير التنفيذي ملبادرة بريل اني�صيتف – اجلامعة االأمريكية ال�صارقة	
• د. تركي ال�صمري  كلية العلوم االإدارية – جامعة الكويت	

رئي�ص اجلل�صة: اأ. د. علي عريفة عميد كلية بوك�صهل الكويت

11:00 – ا�صرتاحة ق�صرية10:30 

د. تركي ال�سمرياإميلدا دانل�بد. مهدي اجلزافالك�سندر بريغاأ. د. علي عريفة

12:00 – 11:00
اجلل�سة اخلام�سة:

املحـــــــ�ر

مع  التكيف  يف  اخلا�ص  القطاع  جتارب 
اأنظمة وهياكل احلوكمة احلديثة

رئي�س اجلل�سة:

• اأ. طارق م�صاعد ال�صالح رئي�ص اجلمعية االقت�صادية - دولة الكويت	
• اأ. في�صل �صرخوه الرئي�ص التنفيذي ل�صركة م�صاريع الكويت الإدارة االأ�صول	
• د. ر�صيد القناعي – KPMG   ال�صريك املدير – دولة الكويت	

رئي�ص اجلل�صة: اأ. د. رم�صان ال�صراح االأمني العام ل�صركات اال�صتثمار الكويتية

12:15 – ا�صرتاحة - �صالة الظهر 12:00 
اأ. في�صل �صرخوهاأ.د. رم�سان ال�سراح د. ر�صيد القناعياأ. طارق م�صاعد

الي�م الثاين: 

الثالثاء 4 ن�فمرب 2014
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1:30 –  12:15
اجلل�سة ال�ساد�سة:

املحـــــــ�ر

العام  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  احلوكمة 
الرقابية وموؤ�ص�صات اال�صتثمار  واالأجهزة 

احلكومية
رئي�س اجلل�سة:

• –  كلية احلقوق - جامعة الكويت	 د. عبدالكرمي الكندري النائب ال�صابق  
• اأ. حممد الهاجري الرئي�ص ال�صابق الحتاد املحا�صبني واملراجعني العربي	
• اأ. اأحمد العربيد �صاحب مبادرة الكويت عا�صمة النفط يف العامل  - الرئي�ص التنفيذي ل�صركة �صيفني �صي�صرتز 	
• اأ. د. توفيق رابح م�صت�صار دولة – مدير عام ملوؤ�ص�صة �صاماف لال�صت�صارة والتنمية - تون�ص	

رئي�ص اجلل�صة :  اأ. عبدالوهاب الهارون وزير التخطيط والتنمية االأ�صبق

1:45 – ا�صرتاحة1:30 

اأ. د. ت�فيق رابحاأ. اأحمد العربيداأ. عبدال�هاب الهارون اأ. حممد الهاجري د. عبدالكرمي الكندري

2:30 –  1:45
جل�سة ختامية:

حوار مفتوح - مناق�صة خمرجات املوؤمتر
تو�صيات املوؤمتر

• د. فهد الف�صالة خبري اأول املعهد العربي للتخطيط	
• اأ. د. حنان خملوف - ا�صتاذ القانون التجاري جامعة بنها - ج. م. ع.	
• م. في�صل املرتوك مدير برنامج تطوير ال�صركات موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي	

ا�صرتاحة - غذاء

م. في�سل املرتوك د. حنان خمل�ف د. فهد الف�سالة
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يحتوي الربنامج العلمي للموؤمتر على جل�صات عمل وحلقات نقا�صية حوارية يف الفرتة ال�صباحية حول املوا�صيع املطروحة وذلك على مدار يومان، كما ي�صاحب 
جل�صات املوؤمتر ور�ص عمل تطبيقية تتفق ومو�صوع املوؤمتر يقدمها نخبة من اخلرباء واملخت�صني يف جمال اإدارة تطبيقات احلوكمة، حيث تقدم هذه الور�ص يف 

اليوم الثالث للموؤمتر وذلك على فرتتني، 

الور�صة ال�صباحية من 8:00 - 12:00 ظهرا    -     الور�صة امل�صائية   من 1:00 - 6:00 م�صاءا

حيث يتيح هذا النظام للم�صارك من الت�صجيل يف احداى الور�ص وح�صور االأخرى اإذا رغب يف ذلك، و يح�صل امل�صارك على �صهادة معتمدة من املوؤمتر باإجتيازه 
لربنامج ور�ص العمل امل�صاحبة للموؤمتر.

تطبيق مبادئ احل�كمة يف امل�ؤ�س�سات اخلليجية ب�س�رة فاعلة  -  د. تركي ال�سمري بعنوان   1:00  - - ور�سة العمل ال�سباحية: 8:00 

اهداف ال�ر�سة

2 التطبيق ال�صليم ملبادئ احلوكمه 1 عر�ص لتطور مبادئ احلوكمه  

4 حتديات تطبيق مبادئ احلوكمه 3 تطبيق افرتا�صي ملبادئ احلوكمه يف موؤ�ص�صه حكوميه خا�صه وموؤ�ص�صه خا�صه جتاريه 

- ور�سة العمل امل�سائية: 2:00 - 7:00 م بعنوان  - العالقة ما بني ح�كمة ال�سركات والقيمة ال�س�قية لل�سركات امل�ساهمة د. ح�سن ال�سادي

اهداف ال�ر�سة

2 اجلمعية العمومية، 1 التعرف تاأثري قواعد احلوكمة املتعلقة ب�مجل�ص االإدارة،   

االإف�صاح وال�صفافية علي القيمة ال�صوقية الأ�صهم ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف البور�صة.  4 3 حقوق امل�صاهمني،  

ور�س العمل امل�ساحبة للم�ؤمتر



التطبيق  وت�شجيع  حتفيز  على  احلر�ص  منطلق  من 
ال�شنوية  اجلائزة  اإطالق  مت  احلوكمة  ملعايري  الطوعي 
للتميز يف احلوكمة.  حيث مت ر�شد خم�شة جوائز لتكرمي 
احلوكمة  ملعايري  الأمثل  التطبيق  يف  املتميزة  اجلهات 
قبل  من  كاملة  منهجية  اإعداد  خالل  من  متت  والتي 
اأهلية  لتقييم  بور�شلي  اأماين  د.  برئا�شة  خمت�شة  جلنة 
يف  الدخول  معايري  جتتاز  التي  للجهات  ال�شتحقاق 
املناف�شة.  منها جائزة واحدة للتميز يف احلوكمة لقطاع 

البنوك نظرا لختالف طبيعة هيكل البنوك.
الهياكل  مع  لتتالءم  اجلائزة  هذه  منهجية  ت�شميم  مت 
الدولية  املعايري  ومع  املحلية  العامة  لل�شركات  املركبة 
العوامل  من  عدًد  حتديد  خاللها  مت   .OECD ملنظمة 
كال�شفافية  احلوكمة  انظمة  تطبيقات  يف  ال�شا�شية 
والإدارة  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  والتزام  والف�شاح 
م�شالح  حتقيق  يف  ودورهم  مب�شوؤولياتهم  التنفيذية 

ال�شركة وهيكل امللكية.  
يف  نوعها  من  الأولى  احلوكمة  يف  التميز  جائزة  تعترب 
املنطقة، وقد اأطلقت هذه اجلائزة بهدف حتفيز تطبيق 
الدولية  احلوكمة  معايري  واأف�شل  ال�شفافية  ممار�شات 
معايري  جتتاز  التي  املوؤ�ش�شات  وتناف�شية  ب�شمعة  للرقي 
التاأهيل يف دولة الكويت ودول جمل�ص التعاون اخلليجي.
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The Need for GCC Governance Code.
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