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 أمين سر مجلس اإلدارة
  الدور والمسؤوليات والمهام وفق أفضل الممارسات الدولية

06th ‐08th Apr. 2020 

  
  

  الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي:

  تطوير المهــارات والمعــارف األســــــاســـــيــة المطلوبــة ألمين ســـــر الشـــــركــة 
  

اإلدارة من خالل ـضمان التزام يلعب أمين ـسر مجلس اإلدارة دوراً رئيـسيا في تعزيز حوكمة الـشركات داخل قاعة مجلس  
  المجلس بـحوكمة الشركة ووجود عالقة صحية بين المجلس واإلدارة التنفيذية.

يعتبر أمين مجلس اإلدارة "المحترف" أمًرا ضـروريًا لتحسـين فعالية المجلس وكفاءته، عالوة على ذلك، لديهم دور مهما  
 .يلعبونه في تطوير المخرجات والتقييمات أيًضا

ورشــة العمل هذه أمناء ســر مجالس اإلدارات الحاليين واألطراف المعنية األخرى بنظرة ثاقبة حول دور أمين ســر تزود 
 .مجلس اإلدارة ومسؤولياته المتعددة في االمتثال لقانون الشركات والمجلس وحوكمة الشركات في المؤسسة

ة العمل هذه إلى تطوير المهارات   ركة من كما تهدف الدورة التدريبية وورـش ر الـش ية المطلوبة ألمين ـس اـس والمعارف األـس
ــل  ــط في تطوير أداء مجلس اإلدارة، والقيام بأدوارهم ومســؤولياتهم بشــكل فعال بما يتماشــى مع أفض أجل لعب دور نش

ــات الدولية ــب للمجلس أو  .الممارســ ــاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة إلجراء تقييم مناســ كما تهدف إلى تزويد المشــ
  اعدة في إجراء ذلك، والذي يؤدي إلى خلق مؤسسات وشركات لديها حوكمة بشكل أفضل في السوق.للمس

  
  

  المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي:
 

  اليوم األول 
  

  المحور األول: حوكمة الشركات  
 تعريف حوكمة الشركات.  
 أهمية حوكمة الشركات. 
 األطراف الرئيسية في الحوكمة. 
  المتوقعة من تطبيق الحوكمة في الشركات الكويتيةالفوائد. 
 اآلثار المترتبة على وجود قصور في تطبيق الحوكمة . 
  تحليل قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال وفقا مبدأComply or Explain . 
 

  المحور الثاني: نطاق عمل ودور ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة.

  هامفهومالسر و تعريف وظيفة أمين. 
 اإلطار الرقابي والقانوني لوظيفة أمين سر مجلس اإلدارة. 
 المهارات السلوكية واإلدارية والفنية ألمين السر. 
 الصفات الشخصية والمهارات الفنية واإلدارية الواجب توافرها في أمين السر. 
 لميةنطاق عمل ودور ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة وفق أفضل الممارسات العا. 
 دور أمين السر مع مجلس اإلدارة. 
 دور أمين السر مع اللجان المنبثقة عن المجلس. 
  .دور أمين السر في المعامالت التي تتم مع األطراف ذات الصلة 
 دور أمين السر في التنسيق مع اإلدارة التنفيذية. 
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 .والتخطيط الجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المختلفة دور أمين سر مجلس اإلدارة في التحضيرالمحور الثالث: 

  اإلدارة.التخطيط الجتماع مجلس 
 بنود جدول االعمال.   
 األعضاء والحضور . 
 تحديد موعد االجتماع وتقدير األوقات . 
 إرشادات عامة لوضع جدول األعمال. 
 إجراءات الدعوة لالجتماع . 
 تحضيرات ما قبل انعقاد المجلس. 
  االجتماعنصاب. 
 التصويت على قرارات المجلس. 
 نصائح عملية . 

  
 الثاني:اليوم 

  
  .: صياغة وكتابة محاضر االجتماع المحور الرابع

 فن وحرفية كتابة محاضر االجتماعات . 
 الهدف من كتابة المحضر وأهمية ُأثبات االجتماع بمحضر. 
 العناصر األساسية المكونة لمحضر االجتماع. 
  بوسائل التواصل الحديثةاالجتماع. 
 اعتماد القرارات بالتمرير . 
 .حالة للمناقشة 

 
  .دور أمين السر في أول اجتماع لمجلس اإلدارةالمحور الخامس: 

  اإلدارة.تشكيل مجلس 
 تشكيل لجان مجلس اإلدارة. 
 األسس السليمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتصنيفها . 
  متابعة تنفيذ قرارات المجلساستخدام التكنولوجيا الحديثة في. 
 التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس. 
 سجل محاضر االجتماعات .  

 
  .دور أمين السر في تطبيق قواعد اإلفصاح والشفافية المحور السادس: 

 اإلفصاحات المطلوب متابعتها من قبل أمين السر. 
  مجلس اإلدارةاألحوال التي يتعين اإلفصاح فيها عن اجتماعات. 
 التزامات أخرى بشأن اإلفصاحات . 
 متابعة إفصاحات المطلعين ألعضاء مجلس اإلدارة. 

 
  المحور السابع: صياغة وكتابة محاضر االجتماع.

 دور أمين السر في تطبيق قواعد الحوكمة. 
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  اليوم الثالث 

  
  .تقرير الحوكمة السنويالمحور الثامن: 

 والمحتويات الرئيسية للتقرير منهجية عمل التقرير السنوي لحوكمة الشركات. 
  

 تقييم مجلس اإلدارة واللجان التابعة له. المحور التاسع: 
 منهجية تقييم مجلس اإلدارة. 

   

  : االتجاهات المستقبلية. العاشرالمحور 
 أبرز المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركات. 

  



 

 

 

 

 About Grant Thornton International 

Grant Thornton (GT) is the fifth largest international accounting and consulting organizations in 

the world, with more than 700 offices in over 135 countries, more than 2,500 partners, 
and about 50,000 employees’ world-wide, and annual revenues in excess of US$5 billion. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 About Grant Thornton Kuwait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban 

and Partners established in 1973, is 

one of the oldest public accounting 

firms in Kuwait and has been a full 

member of Grant Thornton International 

since 1985.  

 

We provide our audit, advisory and tax 

services to over 500 clients, some of 

them are major clients and listed on the 

Kuwait Stock Exchange, others include 

major local groups such as Tamdeen, 

Bahar group, National Industries Group 

and others. 

Our Mission 

 

Our mission is to enhance our clients’ 

success and offer a distinct business 

advantage. Combining innovative 

thinking with distinctive personal 

attention. 

 

Grant Thornton Kuwait provides 

services and products that are truly 

unique. Unique because we listen, 

obtain a thorough understanding of 

your needs and then work closely with 

you to provide meaningful and 

functional solutions; unique because 

we take a proactive interest in each 

client’s success. 

 



 

  
  

  عماد عبدهللا الحسينالسيد/ 
Mr. Emad A. K. Al-Hussein 

  
  
  
  

  

 األموال غســل ومكافحة الشــركات واإلفصــاح وحوكمةالرقابي  االلتزام مجاالت في متخصــص
 عدة خاللها  شــغل المجاالت هذه في ســنة عشــر أربعة من ألكثر خبرته تمتد اإلرهاب، وتمويل
الكويت وقدم دورات تدريبية للعديد من الشـركات   دولة في مالية مؤسـسـات من عدد لدى وظائف

 المساهمة والمرخص لها.
 

  شـركة أصـول   (حاليا عمل في وحدة االلتزام الرقابي في شـركة أصـول لإلجارة والتمويل
ــتثمار) ــل إلى مدير  لالسـ ــابط أول في وحدة االلتزام الرقابي إلى أن وصـ وتدرج من ضـ

إضـــافية  أوكلت إليه عدة مهام ، م2016ولغاية   2005وحدة المطابقة وااللتزام. من ســـنة 
رئيس وحدة  ، ورئيس وحدة مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهابكأخرى في الشــركة 

ل حوكمة الشـركات وعضـو في عدة أمين سـر مجلس اإلدارة ومسـؤو، والعمالء شـكاوى
  لجان داخلية في الشركة.

   ــتثمار المالي بوظيفة مدير وحدة المطابقة وااللتزام ومكافحة ــركة نور لالســ عمل في شــ
 شركات.ومدير وحدة حوكمة ال اإلرهاب،غسل األموال وتمويل 

  لقانون هيئة  تنفيذية التعديالت التي تمت على الالئحة الوـصياغة بعض ـشارك في مراجعة
  عن طريق اتحاد شركات االستثمار في دولة الكويت 2010لسنة  7أسواق المال رقم 

  ـحاصــــل على دبلوم العلوم منArab Community College المملـكة األردنـية   من
    الهاشمية.

   ــهادة ضـــابط التزام رقابي معتمد  CCO” Certified“  2012ســـنة حاصـــل على شـ
Compliance Officer  مـــنInternational Academy of Business and 

Financial Management  

  ــهادة الدولية المتقدمة في االلتزام الرقابي ــل على الشـ ــمبر  IACCحاصـ من   2015ديسـ
ICA international compliance association   ــتر في المملـكة ــســ ـجامـعة ـمانشــ

 .المتحدة

  ــارك حيث التدريب، مجال في خبرة لديه  البرامج من العديد في ومناقش كمحاضــر ش
 الحوكمة اإلفصــاح اســتشــارات مجال فيو .النقاشــية والحلقات وورش العمل التدريبية

 والتقارير اإلفـصاح ونظم الحوكمة وـسياـسات ونظم هياكل تطوير في وـساهم ،ا وتطبيقاته
 .من المؤسسات المالية لعدد
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