برنامج إعداد أعضاء مجلس اإلدارة
الجزء األول  -مقدمة في حوكمة الشركات

جدول األعمال
 9و  10مايو 2022
 10صباحا ً الى  1ظهرا ً
بتوقيت دبي
مقدمة في حوكمة الشركات
يعد" مقدمة في حوكمة الشركات "الجزء األول من برنامج إعداد أعضاء مجلس اإلدارة ،والذي يستعرض مواضيع
عدة كمفهوم الحوكمة ،ونشأﺗها وﺗطورها ،واألطراف المعنية بها ،ومبادئها الرئيسية ،وفوائد ﺗطبيقها .كما يناقش
الجزء األول موضوعات اإلفصاح والشفافية ،ويقوم بتعريف المشا ركين بدور المساهمين وأصحاب المصالح في
منظومة الحوكمة .يطرح هذا الجزء حلول ا لقضايا الحوكمة العالقة وﺗحدياﺗها ،مستخدما ا العديد من دراسات الحالة
العالمية واإلقليمية.
أهداف البرنامج
•

شرح الحوكمة بشكل عام ،وعرض مستجداﺗها وأفضل ممارساﺗها

•

ﺗأهيل الحضور للتعامل مع التحديات المتعلقة بالحوكمة في مؤسساﺗهم

الفئة المستهدفة
•

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمرﺗقبين

•

المدراء المخالطون لمجلس اإلدارة بشكل دائم

•

المهتمين بمعرفة المزيد عن الحوكمة
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اليوم األول
 9مايو 2022

الوحدة األولى :مقدمة في حوكمة الشركات
 10صباحا ا –  11:30صباحا ا

•

التعريف والمفهوم والمبادئ

•

إطار حوكمة الشركات

•

الحالة العملية لتطبيق الحوكمة بالشركات

الوحدة الثانية :فوائد ﺗطبيق الحوكمة للشركات
 11:30صباحا ا –  1ظهرا ا

•

ﺗحديد أهمية ﺗطبيق حوكمة الشركات بشكل عام

•

معرفة الفوائد والتكاليف التي يمكن أن ﺗعود على الشركات
من ﺗطبيق الحوكمة
اليوم الثاني
 10مايو 2022

الوحدة الثالثة :اإلفصاح والشفافية
 10صباحا ا –  11:30صباحا ا

•

األسس العامة لإلفصاح وأهميته

•

المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها وكيفية اإلفصاح عنها

•

ﺗقارير الحوكمة

الوحدة الرابعة :المساهمين وأصحاب المصالح
 11:30صباحا ا –  1ظهرا ا

•

مفهوم المساهمين وحقوقهم

•

الجمعية العامة

•

مفهوم أصحاب المصالح وحقوقهم

•

إشراك أصحاب المصالح في اﺗخاذ القرارات
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السيرة الذاتية للمدرب

د .أشرف جمال الدين  -الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة
زميل معهد الحوكمة البريطاني  ICSAوخبير حوكمة معتمد .هو رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد سابقاا .كما عمل
قبلها نائب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ،الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري ،وهو المؤسس والرئيس
األسبق للمركز المصري لمسئولية الشركات المختص بالمسئولية الجتماعية للشركات ومركز المديرين المصري والمعني
بنشر حوكمة الشركات في مصر والمنطقة العربية .د .أشرف عمل كعضو مجلس إدارة ورئيس لجان المراجعة بعدد من
الشركات المصرية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك شركة مصر لتأمينات الحياة .كذلك فقد خدم كعضو
الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د .أشرف جمال يعمل أيضا ا كأستاذ إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة .حاصل علي درجة الدكتوراه في اإلداره من
جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة ودرجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة كارلتون بكندا ،حصل علي درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة القاهرة بدرجة إمتياز مع مرﺗبة الشرف .د .أشرف عمل كرئيس قسم إدارة األعمال
بجامعة النيل للدراسات العليا التابعة لوزارة اإلﺗصالت خالل  2005-2004كذلك عمل بالتدريب في الجامعة األمريكية
بالقاهرة حيث لديه خبرة واسعة في ﺗصميم وﺗقديم الدورات التدريبية في مجالت الحوكمة والمسئولية الجتماعية واإلدارة
والسلوك التنظيمي .عمل د/أشرف أيضا ا كمستشار لوزير الستثمار المصري .2010-2004
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