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 دول مجلس التعاونفي  لحوكمةالثاني لمؤتمر ال

 في ضوء اإلصالح االقتصاديالخاص والعام  ينالقطاع حوكمة

 الكويتفندق مارينا  -قاعة سلوى  – 2017 مارس 22 - 20

 

 

 :المؤتمر نبذة عن

ات تغسسرإحداث تررض جوهر ة سههساسههسة وادتةههاد ة  ا  أحداث تشهه د دول المقة ة ل ل ه ا الرتر 

نخراضهههات اال تأتي في م دمة ه ا األحداثو.  والمؤسهههسهههي االدتةهههاد على المسهههتو س   سةهسكل

السههساسههات ولمالسة افي السههساسههات واسههعة تغسسرات إجراء  دادت إلىالتي  أسههعاا القر   في الحاد

وترعسل ، الدعمالقر ات وت قس  الترشهههسد وتخرس  بتتعلق   راااتجملة م  التخاذ او .االدتةهههاد ة

بإطاا اسهتراتسجي، وتقو   القات  ومةهادا الدلل وا اا  ار رادات رسر  الخةهخةهةسهساسهات 

 وكما ه ،العام ال ةاعسههسههات مؤتحةههس  لى أكدت الحاجة إ سراتتغستل  الأن شهه   وال القرةسة.

، ولكي  كون أكثر فعالسة القمو االدتةهههاد  ت اطؤلموجة  ثاا السهههل سةضهههد اآ، الخاصاألمر في 

في تحسس  مقاخ االستثماا وللق ال سئة ال امة للدوا الر اد  لل ةاع الخاص في مساا التقمسة. 

تطبيق معايير وزيادة تنافسيته هو  لتحةس  االدتةاد وت و تهاألدوات المستخدمة  م  أهملعل و

إصههداا أو السههاا ة االدتةههاد ة التشههر عات مراجعة  وك ل في كافة دةاعاته،  ديثةالحوكمة الح

ـالحوكم معا سر ن تة سقإ.  ق دولسا  حد ثة معاصر  تت ءم م  المة    دوانس  ـ ـ ةال ة علىـ ـ ـ ـ اع ـ

داف ـههـههـههـههـههأو األه و ـههـههـههـههـهه  المرجـههـههـههـههـههق القتائـههـههـهه   ح ـههـههـههـههلالخاص  بمعزل ع  ال ةاعالعام 

 . واعتماد أحدهما على اآلر الات اطه الوثسق را  ـــــنظ ود ـــــالمقش
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 والخلس  العربي ة ة الشرق األوس قإدراا معا سر الحوكمة في أسواق مفري ال ةاع الخاص، تم 

 ااسـههههههههم ل فيد  ع  و 2006في ن ا ة  ةالسههعود و ،2009 دةر)الماضههسة   لسلةالسههقوات الل ل 

 2015ول قوك ل 2013 ،تـالكو ، وفي 2003مان ع  وفي  ،2011 رـ   قا ـال حر  فيو ،2010

إال أن ال ةاع العام لم  واكب موجة الحوكمة التي اجتاحت مؤسهههسهههات ال ةاع العام  للشهههركات ،

ال االت المقة ة  دولف . أو مؤسسات ال ةاع الخاص على الةعسد االدلسمي على الةعسد العالمي

. حسث  لسد الرجو  بس  ال ةاعس صةلا ص حات في ه ا المجالز د م  ارالم إجراءبحاجة إلى 

.  لهواالسههههههتدامة م ومات القجاح أهم م  بكراء  في ال ةاع العام  الحوكمة م ادئ  عت ر تة سق

دالت الشهههرافسة وتخرس  اف  معفالحوكمة ل ا تأثسر م اشهههر في اف  معدالت القمو االدتةهههاد  و

أصههه ب م  الرهههروا   حاالت تعااض المةهههالب وبالتأكسد تحسهههس  األداء واف  ارنتاجسة.  ل ل 

ا اصههههههدإ الحوكمة على نةاق واسهههههه  م  ل ل إلزام مؤسههههههسههههههات ال ةاع العام بتة سق معا سر

والتي تأتي في  ال سكلسةحزمة م  ارصهههههه حات ت قي  جانب ضههههههروا  إلى، جد د  تشههههههر عات

 أفرههههههل المعا سر الدولسة.بتة سق  لزام أج زتهوإ، وكراءتهإنتاجسته  ، واف مهحج ت لسص م دمت ا

طاااعين الخاااص والعااام في ضااااااوء اإلصااااااالح الق حوكمااةالحااا ااة  ل  "و ههأتي تقظسم مؤتمر 

لرف  الرصهههسد المعرفي في مجال حوكمة والحرص سهههعي المتواصهههل الفي إطاا  االقتصاااادي"

   والخاص.ال ةاعس  العام 

 أهداف المؤتمر:

 التالي:الم مة التي تشمل م  األهداف  عدد   دف المؤتمر إلى تح سق  

في ظل  إدلسمسا  و محلسا  في حوكمة مؤسههسههات ال ةاع الخاص أهم ما تم إنجااا  اسههتعراض .1

 .الحوكمة ودلول ا حسز التة سق سر ان لوائب

كمتةلب م  ل ل التشههههههر عات  تة سق الحوكمةب  ال ةاع العام إلزام أج زأهمسة  بحث .2

 .وكمتةلب لتح سق التقمسة المستدامة إص حات مالسة وادتةاد ة ةنجاح أ ر

 

 

برام  لةهههههخةهههههة  متةل ات نجاحأهم  ة أحدالحوكمالم ومات التي تجعل م  دااسهههههة  .3

 ال ةاع العام.

وتسههههلس   ،تة سق الحوكمةالقاجحة في مجال التجااب الدولسة واردلسمسة اسههههتعراض أهم  .4

 الخاص والعام. س أبرا االلت فات بس  معا سر ال ةاعالروء على 
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حسز التقرس  ة  معا سر الحوكمة بعد دلول اللوائب تة سقأهم التحد ات التي تواجه تحد د  .5

والتشههر عات ذات في ظل ت اطؤ معدالت القمو االدتةههاد  وانخراض أسههعاا القر   القراذ

 الةلة.

وتعز ز الشهههرافسة واف  تةهههقسرات الكو ت  ،الرسهههادمكافحة أثر تة سق الحوكمة في ت د ر  .6

 في المؤشرات والت اا ر العالمسة.

  على مسهههتول المؤسهههسهههات الحوكمة في بقاء نظام محاسههه ة ومسهههاءلة متستدااس دوا  .7

 ومؤسسات ال ةاع الخاص. الحكومسة

الخدمات العامة واف  مستول مقادشة دوا الحوكمة في ال راء على ال سرودراطسة واف   .8

 جاذبسة االستثماا في دولة الكو ت.

 

وجاذبسة االسههههههتثماا في  على بسئة األعمال هاتأثسرمدل و الرشههههههسد  الحوكمة أهمسة م  نة دا  ا

ه ا المؤتمر  فإن، لة سعة وحجم ال ةاع العام واات اطه الوثسق بال ةاع الخاص ونظرا   ،الدولة

ج ات وسق أنظمة الحوكمة واسههتعراض لجم  كافة الج ات ذات الع دة بتة  م مةفرصههة  مثل 

إضههههافة إلى وج ات نظر األكاد مسس  ومقظمات المجتم  ، عام والخاصال س عال ةاأطراف نظر 

في ال ةاعس   الم ر  في دول مجلس التعاونأنظمة الحوكمة اسههههههتعراض إلى ، إضههههههافة المدني

بشههكل  درااهاوتحد د مدل الحاجة إلى إواسههتعراض التجااب اردلسمسة والدولسة  ،الخاص والعام

 التجااب ومقادشة ط عاال إلى المؤتمر   دف كما ،أشمل لسرم كافة الج ات والمؤسسات العامة

  .الخلسجي المستول على مق ا االستراد  إمكانسة ودااسة الخةوص ه ا فيالقاجحة  العالمسة

 

  



4 
 

 

 المؤتمر محاور

 الحوكمههة على األج ز  الحكومسههة في  معهها سر الحههاجههة الى تة سقمههدل : المحور األول

معدالت ارنتاجسة وتحسس   على ضوء م اداات ارص ح المالي واالدتةاد .  وأثر ذل 

 .األداء ودعم متةل ات التقمسة المستدامة

 الخاص محلسا  في حوكمة مؤسههسههات ال ةاع أهم ما تم إنجااا  اسههتعراض :المحور الثاني 

  .في ظل سر ان لوائب الحوكمة ودلول ا حسز التة سق إدلسمسا  و

 أهمسة الحوكمة للتراعل بس  ال ةاعس  الخاص والعام لرف  معدالت األداء : لمحور الثالثا

سة راف تاجسة وتعز ز الشهههههه الخاص  س وأهم أو أبرا االلت فات بس  معا سر ال ةاع وارن

 .والعام

 في لةههخةههة ال ةاعات العامة. وأهمسة الحوكمة  الدولسة لتجاابا ت سسم :المحور الرابع

 ةلب أساسي ومحوا  لقجاح برام  لةخةة ال ةاع العام.كمت

  خامسالمحور ثة للحوكمة في ال ةاع الخاص: ال حد  حد ات  .ت سسم التجااب ال وأهم الت

في ظل ت اطؤ  القراذتة سق معا سر الحوكمة بعد دلول اللوائب التقرس  ة حسز التي تواجه 

 .معدالت القمو االدتةاد  وانخراض أسعاا القر  والعبء التشر عي

   أثر تة سق الحوكمة في تخرس  معدالت الرسهههههاد وتعز ز الشهههههرافسة الساااااادسالمحور :

  واف  تةقسرات الكو ت في المؤشرات والت اا ر العالمسة وتحسس  األداء.

 

 المستهدفة الفئات

 الشركات حوكمة مجال في المختلرة ال حث بجوانب الم تمس  جمس  است ةاب إلى المؤتمر و سعى

 م  الرئات التالسة: والمؤسسات الحكومسة

 مجالفي  وال انون المختةس  والمحاس ة واالدتةاد االعمال إداا  مسس  بكلسات األكاد 

 .الحوكمة

  .اؤساء ومدااء المؤسسات العامة وال سئات الردابسة والتقظسمسة الحكومسة  

 

 والخاص العام ال ةاعس  فيومجالس اردااات  العلسا ارداا أعراء و التقرس  س  ااءالمد. 
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 والدولي المحلي المستو س  على الحوكمة في واالستشااات التدا ب ل راء. 

  دول مجلس التعاونب المال أسواق  سئاتب الردابسة ج ز واااات وفي األال في العاملس 

 .الخلسجي

 المركز ة ال قوك في عاملس مسؤولس  والال. 

  الخلسجسة الحكومسة االستثماا تشجس  وهسئات االستثماا هسئات في العاملس. 

 العامة المساهمة شركاتالو ال قوك في والعاملس  اردااات مجالس أعراء. 

  الحوكمة مجال وفي المالي الشأن في المتخةةة والجمعسات المعاهدالمسؤولس  في.  

 وال انون واالدتةاد المحاس ة) الم قسة لجمعساتالمسؤولس  في ا . 

  المالسة الوساطة أنشةةالشركات التي تمااس و ال واصاتالعاملس  في. 


