
أمين سر مجلس اإلدارة

Board Secretary 

Investment Studies Center (ISC) @ Union of 

Investment Companies, is delighted to invite you to 

a training program & workshop regarding the board 

secretary and the duties and tasks assigned to it, 

according to the following details: 

اإلعالن  يسر االستثمار  شركات  اتحاد  لدى  مركز دراسات االستثمار 

حول    ودعوتكم للمشاركة فيه  برنامج تدريبي وورشة عملعن تنظيم  

السر أمين  بها  وظيفة  املنوطة  واملهام   وذلك  ،  والواجبات 
ً
وفقا

للتفاصيل اآلتية:

Training Program: 
أمين سر مجلس اإلدارة 

Board Secretary 
: التدريبي البرنامج

Instructor: Emad El Hussein  :املحاضر

Dates: (Wed. & Thurs.) 15th & 16th February 2023 التاريخ :

Timing: 09:00AM - 02:30PM  :الوقت

Language: Arabic لبرنامجلغة ا :

Venue: In-person @ UIC premises  :املكان

Course Details, Registration & Fees in link below في الرابط أدناه  تفاصيل البرنامج، التسجيل والرسوم

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx 
Registration is open according to availability 

UIC Members KWD 140  أعضاء االتحاد 

Non-Members KWD 190  االتحاد غير أعضاء  

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx
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أمين سر مجلس اإلدارة 

 أهداف البرنامج 

 تطوير املهارات واملعارف األساسية املطلوبة ألمين سر مجلس اإلدارة في الشركات  •

 صقل مواهب وقدرات أمناء السر لتحسين فعالية مجلس اإلدارة وكفاءته  •

خلق كوادر متميزة قادرة على القيام باملهام الكبيرة املتوقعة من أمين السر ولعب دور محوري في منظومة الحوكمة بالشركة   •

 البرنامج: محاور 

 تعريف وظيفة أمين سر مجلس اإلدارة.  .1

 . التشريع القانوني ألمين سر مجلس اإلدارة .2

 . نطاق عمل ودور ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة .3

 .تعريف حوكمة الشركات وأهميتها .4

 دور أمين السر في تطبيق قواعد الحوكمة.  .5

.الدور الذي يمارسه أمين السر لتحضير ومتابعة أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان )دوره قبل وبعد االجتماع( .6

 . دور أمين السر في إعداد تقرير حوكمة الشركات .7

 والشفافية. دور أمين السر في تطبيق اإلفصاح  .8

 . دور امين السر في متابعة الجمعيات العامة للشركة .9

 . احتراف صياغة وإعداد وكتابة محاضر االجتماع .10

 دور أمبن السر في تقديم املشور ملجلس اإلدارة.  .11

   دور أمين السر في تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان. .12

Board Secretary
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 املحاضر: عماد الحسين  

 

 االلتزام الرقابي وحوكمة الشركات واإلفصاح والشفافية ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. متخصص في مجاالت   •

ية،  ستثمار اال و   ،اليةامل ؤسسات  املسنة في هذه املجاالت شغل خللها عدة وظائف قيادية لدى عدد من    17تمتد خبرته ألكثر من   •

 في دولة الكويت ومسجل لدى هيئة أسواق املال.  يةتمويلالو 

ل التدريب، حيث شارك كمحاضر ومناقش في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والحلقات النقاشية  لديه خبرة في مجا  •

  ، الجمعيات العامة للشركات املساهمةو   ، اإلفصاح والشفافيةو   ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابو   ،في حوكمة الشركات 

 ساعة تدريب.  420ولديه أكثر من ، القوانين ولوائح هيئة أسواق املو  ، أمين السر مجلس اإلدارةو 

الصقر للتدريب والتطوير في غرفة تجارة الصناعة    زعبد العزيمركز    منها   ج تدريبية متخصصة لصالح جهات رقابية ماقدم بر  •

استثمارية مرخصة  ،ركات االستثمارشتحاد  ا  ،الكويت الكويت  ،شركات  بورصة  قي  مكاتب  و   ،شركات عقارية وخدمية مدرجة 

 استشارية. 

املالية • املؤسسات  من  لعدد  والتقارير  اإلفصاح  ونظم  الحوكمة  وسياسات  ونظم  هياكل  تطوير  في  ،  واالستثمارية  ،ساهم 

 . والقابضة  ،والعقارية

 2010لسنة    7شارك في ورشة العمل ملراجعة بعض التعديالت التي تمت على الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال رقم   •

 .ستثمار في دولة الكويتعن طريق اتحاد شركات اال 

 اململكة األردنية الهاشمية.    من Arab Community Collegeحاصل على دبلوم العلوم من  •

التزام رقابي معتمد سنة   •  CCO Certified Compliance  التزام محترف  ضابط  CCP  2012حاصل على شهادة ضابط 

Officer من International Academy of Business and Financial Management  

 ICA international complianceمن    2015ديسمبر      IACCاصل على الشهادة الدولية املتقدمة في االلتزام الرقابي  ح •

association   .جامعة مانشستر في اململكة املتحدة 

وااللتزام   • املخاطر  وإدارة  الحوكمة  أخصائي  شهادة  على  وال  GRCPحاصل  االلتزام  مجموعة   OCEG،  Openنزاهة  من 

Compliance and Ethics Group الواليات املتحدة األمريكية  من 

بالتعاون   IMACهولندا  –من الكلية الدولية لإلدارة الحديثة  GIDS حاصل على شهادة أخصائي الحوكمة والتطوير املؤسس ي •

 KHIDAمع هيئة املعرفة وتنمية املوارد البشرية في دبي 

قواني • شهادة  على  معهد حاصل  من  املال  أسواق  هيئة  ولوائح   & CISI   " Chartered Institute for securities  ن 

Investment  " 
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