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استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

الحوكمة المؤسسية” )Enterprise Governance(، هي تلك الممارسات التي تحدد وتحكم التوقعات والقرارات االستباقية القابلة للتنفيذ والتطبيق، عند منح السلطات اإلدارية 

وتوزيع األدوار والمسئوليات داخل المؤسسة الواحدة،  ان  تطبيق آليات ”منظومة للحوكمة المؤسسية“ مرتبط بأهداف الرؤية التي تنتهجها المؤسسة في خطتها االستراتيجية وتتم 

صياغة مفردات الحوكمة اثناء عمليات صياغة أهداف التخطيط االستراتيجي للمؤسسة

المشاركـة  العـــل  بيئـة  بـناء  نحو  المنظمـة  إلدارة  والخارجية  الداخليـة  الرقابة  ممارسات  وتعزيـز  المؤسـسيـة،  الحوكمة  بمنظومة  المشاركين  لتعريف  الدورة  هذه  تصميم  تم 

والمسـاندة في اتخاذ كافة القـرارات  وتعزيز مبـدأ اإلدارة الرشيدة و تحقيق األهداف، بتناغم وتكاملية إشرافية ورقابية عالية، كما يساهم البرنامج في التعرف على ضوابط  ووسائل 

الرقابة وأفضل الممارسات التي تضمن حسـن وكفـاءة وفعاليّـة اإلدارة  والحد من استغالل السلطـة واإللتـزام بالقوانين و مصلحـة العمل  وخلق بيئة عمل تتميز بالفعاليـة والنزاهـة 

وتحقيق الشفافية والعدالة وصوال للعالمية في الحوكمة المؤسسية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تفهم ماهية و اهمية الحوكمة المؤسسية�	

تنمية المعارف المتصلة بمرتكزات و معااير الحوكمة المؤسسية�	

تطوير استراتيجيات الحوكمة بما يتالئم مع سياسات المؤسسة و الضوابط الخارجية�	

تنمية مهارات ادارة عمليات و موارد المؤسسة�	

التعرف على األساليب الحديثة في منظومة الحوكمة المؤسسية الرشيدة�	

تعزيز ممارسات الرقابة الداخلية والخارجية إلدارة المؤسسات علية الجودة�	

التعرف على مبادئ اإلدارة المؤسسية الرشيدة وتحقيق األهداف والتميز�	

خلق بيئة عمل تتسم بالفعالية وتحقيق الشفافية والعدالة�	

إتقان تطبيق محددات الحوكمة وتفعيل عوامل نجاحها�	

تحليل هيكلية حوكمة المؤسسات وسياسات إدارة المخاطر�	

تطبيق استراتيجيات جديدة لتحسين مستوى الحوكمة في المؤسسات�	

استخدام أفضل الممارسات في حوكمة المؤسسات�	

المنهجية:

توّظف هذه الدورة التدريبية عدداً من أساليب التدريب التفاعلية؛ مثل العروض التقديمية من المستشار والمشاركين، والتمارين ودراسات الحاالت والمناقشات المختلفة.

الفئات المستهدفة:

صمم هذا البرنامج لمقابلة احتياجات العاملين من مختلف اإلدارات واالقسام بالمؤسسة الراغبين في تنمية قدراته و مهاراتهم المتصلة بالحوكمة المؤسسية و ممارساتها.
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استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مفهوم ونأشت احلوكمة:

أهمية وجود الحوكمة�	

منظمات الحوكمة العالمية�	

مبادئ الحوكمة الرئيسة�	

مستويات مراقبة وضبط الحوكمة�	

األطراف الرئيسة للحوكمة�	

أسباب تطبيق الحوكمة�	

ممارسات الحوكمة المؤسسية�	

مؤشرات أداء الحوكمة�	

بناء منظومة الحوكمة�	

العنارص الرئيسية للحوكمة:

وضوح االستراتيجيات�	

توثيق النظم و العمليات�	

ثقافة مؤسسية تعتمد علي الوضوح و الشفافية�	

مباديء احلوكمة:

ضمان حقوق المساهمين�	

المعاملة المتساوية�	

االفصاح و الشفافية�	

اسس الحوكمة�	

ادوار اصحاب المصالح�	

ضوابط احلوكمة:

الضوابط الداخلية�	

الضوابط الخارجية�	

اإلدارة الرشيدة يف بيئة عالمية متغرية:

تعريف مصطلح رشيدة وترشيد�	

المتغيرات العالمية واإلقليمية والمحلية�	

موقف اإلدارة من هذه المتغيرات�	

تحديات اإلدارة في بيئة عالمية�	

المبادئ األاسسية يف احلوكمة المؤسسية الرشيدة:

مفهوم الحوكمة المؤسسية الرشيدة�	

تعريف الحوكمة المؤسسية الرشيدة�	

خصائص الحوكمة المؤسسية الرشيدة.�	

أهداف الحوكمة المؤسسية الرشيدة�	

أهمية ممارسة الحوكمة المؤسسية الرشيدة �	

مزايا الحوكمة المؤسسية الرشيدة�	

أنواع ومستويات احلوكمة الرشيدة وعوامل جناحها:

أنواع الحوكمة الرشيدة�	

تعريف حوكمة الشركات أو الحوكمة التنظيمية�	

مستويات الحوكمة الرشيدة�	

تحديات الحوكمة�	

عوامل نجاح الحوكمة�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية(
الممارسة الفاعلية الليات ووسائل الحوكمة لتحقيق سياسات واستراتيجيات المؤسسة

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


