
 

 

 

 

 

 
 

 

 مؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون

RANCEGCC GOVERNANCE CONFE nd2 
 القطاعين الخاص والعام في ضوء اإلصالح االقتصادي حوكمة

20-22 March 2017, Marina Hotel, Kuwait 

 البرنامج األولي المقترح

 
 2017مارس  20اليوم األول: االثنين 

 االستقبال والتسجيل 9:00 – 8:00

9:00 – 
10:00 

 الجلسة االفتتاحية: السالم الوطني والقرآن الكريم
 .كلمة ممثل الراعي الرسمي  للمؤتمر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء 
 .كلمة الدكتور/ بدر مال هللا مدير المعهد العربي للتخطيط ممثل الجهات المنظمة 
  /أماني بورسلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمركلمة الدكتورة 
 تكريم الجهات الراعية 

 استراحة
10:00 – 10:30 

10:30 – 
11:45 

 الجلسة األولى: 
 مدى الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة على األجهزة الحكومية في ضوء مبادرات اإلصالح المالي واالقتصادي.

 مدير عام معهد الدراسات المصرفية. –رئيس الجلسة: الدكتور/ يعقوب الرفاعي 
 المتحدثون:

 مجلس األمة الكويتي. –النائب السابق/ ناصر الصانع 
 المستشار الدولي في حوكمة القطاع العام. –الدكتور/ بيتر ستروم 

 مجلس األمة الكويتي. –النائب/ عبدالكريم الكندري 
 رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. –الدكتورة/ أماني بورسلي 

 استراحة صالة الظهر
 11:45 – 12:00 

12:00 – 
1:30 

 الجلسة الثانية:
تقييم التجارب الدولية وأهم التجارب الناجحة في مجال حوكمة مؤسسات القطاع الخاص محلياً وإقليمياً في ظل  

 سريان لوائح الحوكمة ودخولها حيز التطبيق
 األمين العام التحاد مصارف الكويت. –رئيس الجلسة: الدكتور/ حمد الحساوي 

 المتحدثون:
 رئيس مجلس إدارة بنك الكويت التجاري. –السيد/ علي الموسى 

 الرئيس التنفيذي لشركة كامكو. –السيد/ فيصل صرخوه 
 المستشار الدولي في حوكمة القطاع الخاص. –الدكتور/ سيمون وونغ 

 ك بوبيان.نائب رئيس مجلس إدارة بن –السيد/ عادل الماجد 

 اءدحفل غ

1:30 

 2017مارس  21اليوم الثاني: الثالثاء 

9:00 – 

10:15 

 :الثالثةالجلسة  

أهمية الحوكمة للتفاعل بين القطاعين الخاص والعام لرفع معدالت األداء واإلنتاجية وتعزيز  الشفافية وأهم أو  

 أبرز االختالفات بين معايير القطاع الخاص والعام

  وزير اإلعالم األسبق –رئيس الجلسة: السيد/ سامي النصف 

 المتحدثون:

http://www.kfas.com/ar/
http://www.kisr.edu.kw/


  األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط –الدكتور/ خالد مهدي 

 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الدكتور/ هشام الطبطبائي 

  جامعة الكويت  –الدكتور/ فايز الكندري 

  الشريك وعضو في المعهد الدولي للتطوير اإلداري  –البروفيسور/ ديدير كوسونIMF  وخبير

 الحوكمة في منطقة الخليج العربي.

 استراحة 

10:15 – 10:45 

10:45 – 

12:00 

 الجلسة الرابعة:

تقييم التجارب الدولية في خصخصة القطاعات العامة، وأهمية الحوكمة كمتطلب أساسي ومحوري لنجاح برامج  

 خصخصة القطاع العام

  رئيس الجلسة: السيد/ محمد الهاجري رئيس جمعية المحاسبين الكويتية األسبق وعضو المجلس األعلى

 للبترول.

 المتحدثون:

  الصناعيين الكويتي. رئيس اتحاج –السيد/ حسين الخرافي 

  المركز المالي الكويتي. –الرئيس التنفيذي للشركة  –السيد/ مناف الهاجري 

  المعهد العربي للتخطيط. -الدكتور/ حسين الطالفحة 

  جامعة الكويت. –الدكتور/ نايف الشمري 

 استراحة صالة الظهر

 12:00 – 12:15 

12:15 – 

1:30  

 الجلسة الخامسة:

الحوكمة في تخفيض معدالت الفساد وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المرشدات والتقارير أثر تطبيق 

 العالمية وتحسين األداء

  رئيس جمعية الشفافية الكويتية. –رئيس الجلسة: السيد/ صالح الغزالي 

 المتحدثون:

  المدير العام لهيئة تشجيع االستثمار المباشر. –الدكتور/ الشيخ مشعل جابر الصباح 

  عضو مجلس األمة الكويتي. –النائب/ يوسف الفضالة 

  رئيس مجلس ادارة  –السيد/ عبدالمجيد الشطي دولة الكويت. –ممثل البنك الدولي  –الدكتور/ فراس رعد

 البنك التجاري السابق

 المؤتمرجلسة ختامية: حوارية لمناقشة مخرجات  2:00 – 1:30

 رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر –رئيس الجلسة: الدكتورة/ أماني بورسلي 

 قراءة توصيات المؤتمر

 حفل غداء 2:00

                    2017مارس  22اليوم الثالث: األربعاء 

 ورش عمل المؤتمر

 جامعة الكويت -الورشة األولى: الدكتور/ تركي الشمري 

 خبير دولي –هانز بيتر ستيرم الورشة الثانية: الدكتور/ 

 
 


