
 

 

 
 
 
 
 

 بالتعاون مع
ربيــد العــندوق النقــص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حول الثاني السنوي منتدىال

  تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية
  

  

  بناء الجسور مع مجالس اإلدارة""
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2017 )ارآذ( مارس 8-9

  أبوظبي 

  المتحدةدولة اإلمارات العربية 
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 بالتعاون مع
ربيــد العــندوق النقــص  

  2017 مارس 8 األولاليوم 

  التسجيل  9:00 – 8:30
  االفتتاحيةالكلمات   9:30 – 9:00
  الرئيسيةالكلمة   10:30 – 9:30

  استراحة  11:00 – 10:30

11:00 – 12:00  

  تطور دور هيئات الرقابة على القطاع الماليالجلسة األولى: 

  
  القضايا المطروحة:

 .إدارة المخاطر -
 .الهيكلية في القطاع المصرفيالتغيرات  -
 .قياس المخاطر -
 .االبتكار والتكنولوجيا -
 .تعقيدات القطاع المالي وتكاليف الرقابة -
  

12:00 – 13:00  

المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الجلسة الثانية: 
(OECD)  والمعتمدة من مجموعة دول العشرين(G20)  

  
  القضايا المطروحة:

 .الجديدة G20/OECDمبادئ  -
 .الجديدة ئالتحديات التي تواجه تطبيق المباد -
 .دور البيئة التشريعية والرقابية في التطبيق الفعال للمبادئ الجديدة -

  

  استراحة  13:30 – 13:00

13:30 – 14:30  

  نظر مجالس اإلدارةوجهة  -كيف يمكن بناء الجسور مع مجالس اإلدارة؟ : الثالثةالجلسة 
  

  القضايا المطروحة:
 مناقشة التحديات من وجهة نظر المدراء وأعضاء مجالس اإلدارة -
 أفضل الممارسات -لس اإلدارة؟ اكيف يتم التواصل ما بين هيئات الرقابة ومج -
الجسور في ظل التطورات االقتصادية والرقابية والجوانب العملية المرتبطة بتطوير  وجدكيف ت -

 األعمال بقطاع الشركات؟
 ؟بلية في القطاع الماليكيف نضمن أن التشريعات ستأخذ بعين االعتبار الظروف الحالية والمستق -

14:30  

  
  دعوة غداء من صندوق النقد العربي
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 بالتعاون مع
ربيــد العــندوق النقــص  

  2017مارس  9 اليوم الثاني

9:30 – 10:30  

وهل يجب إخضاعها للرقابة، دور  مكافآتتنويع مجالس اإلدارات: المدراء المستقلون، ال: الرابعةالجلسة 
  المرأة في مجلس اإلدارة

  
  القضايا المطروحة:

 أهمية أعضاء مجالس اإلدارة المستقلين وكيف يمكن الرقابة على ذلك؟ -
 أو أن يترك ذلك بشكل طوعي؟هل هناك ضرورة لوضع تشريع يضمن وجود المرأة  -
 المدراء والمخاطر المرتبطة بذلك؟ مكافآت -
 تأكد من اختيار أفضل مجالس اإلدارة؟اختيار مجالس اإلدارة: كيف ن -
  

  استراحة  11:00 – 10:30

11:00 – 12:30  

  مراقبة االلتزامالجلسة الخامسة: 
  

  القضايا المطروحة:
 .المستفادةأفضل الممارسات الدولية والدروس  -
 ؟وتضارب المصالح (RPT)كيف نراقب تعامالت األطراف ذوي العالقة  -
 .التقارير الرقابية والمعلوماتية -
  

12:30 – 14:00  

  سادسة: لوائح حوكمة الشركاتالجلسة ال

  
  القضايا المطروحة:

 .التطورات الحديثة -
 .للحوكمة "السهلة"مقابل اللوائح  "المتشددة"اللوائح  -
 منهجيات االلتزام، االلتزام والتفسير، التطبيق والتفسير.مناقشة  -
 .تطوير لوائح للمستثمرين وتشجيع مشاركة المساهمين -
 .أفضل ممارسات حوكمة الشركات -

  

  ختاميةالجلسة   14:30 – 14:00

  دعوة غداء   14:30
  


