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المصرفية غير  المالية  والمؤسسات  المصارف  في  اإلدارة  مجلس  سكرتير  ودور  مهارات  تطوير 

تعتبر  اليوم وظيفة "سكرتير مجلس اإلدارة" او " امين سر مجلس اإلدارة " من الوظائف المهمة واالساسية بالشركات والتي ال بد من المحافظة 
عليها  نظراً لدورها الحساس في تيسير اعمال مجلس اإلدارة وتسهيل قيامه بمهامه، ولما يحمله من أهمية من حيث التأكد من وجود حوكمة 
رشيدة للشركات وان يكون ملماً باإلجراءات والسياسات المتبعة في البنك الذي يعمل به لكي يتمكن من لفت نظر مجلس اإلدارة ألي أمر يتعلق 

بالحوكمة او تضارب المصالح او مخالفة اإلجراءات والسياسات المعتمدة في البنك. 

ونظراً لتعاظم وتطور العمل المصرفي في العالم ، وكبر حجم المسؤوليات التي تترتب على مجلس إدارة أي مصرف وخاصة اللجان المتخصصة 
المنبثقة عنه، فقد أضحى من المهم ان يتمتع سكرتير مجلس اإلدارة بمعرفة واسعة بمختلف الجوانب المالية والمحاسبية ، والقانونية واإلدارية.

وإنطالقاً من دور إتحاد المصارف العربية في نشر الثقافة المصرفية المتطورة ونقل التجارب العالمية إلى بنوكنا العربية، يعقد هذا البرنامج 
التدريبي في مدينة الخرطوم لتعريف المشاركين بالمسؤوليات الجديدة المترتبة على سكرتير مجلس اإلدارة واهميتها وارتباطها بالحوكمة الرشيدة.

: لـخـلـفـيـة ا

-  حائز على دبلوم الداراسات العليا في القانون العام منذ العام 1998  - لبنان

-  خبرة واسعة في القطاع المصرفي تزيد عن 20 عاماً.

-  امين سر مجلس اإلدارة والمدير القانوني في مكتب رئيس مجلس اإلدارة في جمال ترست بنك ش.م.ل سابقاً - لبنان.

-  المستشار القانوني لشركة مجموعة مترا ش.م.م سابقاً – لبنان و االمارات العربية المتحدة.

-  عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركات المالكة في كل من شركة فنادق حدائق األهرام وشركة بيراميدز للسياحة ) سابقاً ( - جمهورية مصر العربية.

-  محاضر ومدرب معتمد لدى اتحاد المصارف العربية.

المحاضر
األستاذ مازن علي وجيه ابو ملحم 

أهـداف البرنامج :
تتمحور اهداف هذه الورشة بما يلي:

- تعريف سكرتير مجلس اإلدارة بماهية واهداف عمله. 

- التعريف بدور سكرتير مجلس اإلدارة في إطار الحوكمة 

- التعريف باالعمال اإلدارية واإلستراتيجية التي يقوم بها   

سكرتير مجلس اإلدارة .

- تعريف سكرتير مجلس اإلدارة بأنظمة العمل الالزم اتباعها.

ومحاضر  التقارير  إعداد  من  اإلدارة  مجلس  سكرتير  تمكين   -

اإلجتماعات،  والمذكرات السرية .



المصرفية غير  المالية  والمؤسسات  المصارف  في  اإلدارة  مجلس  سكرتير  ودور  مهارات  تطوير 

: لـخـلـفـيـة ا محاور البرنامج
والجدول الزمني

بها  يقوم  التي  واإلستراتيجية  اإلدارية  الثالث:ااألعمال  اليوم 
سكرتير مجلس اإلدارة

1- األعمال اإلدارية:
 - الحفظ واألرشفة

 - التأّكد من وجود حوكمة جيدة في المصرف
 - تعزيز الشفافية واإلفصاح

 - تنبيه المجلس ورئيسه ألي أمور تتعلّق بالحوكمة / تضارب المصالح 
/ مخالفة اإلجراءات

والسياسات
 - متابعة تنفيذ القرارات مع اإلدارات التنفيذية

2-  األعمال اإلستراتيجية:
 - إدارة العالقة بين مجلس اإلدارة وأصحاب الحقوق )المساهمين(

 - التأّكد من إبقاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على إطالع دائم ومستمر 
بواجباتهم ومسؤولياتهم

 - إدارة العالقة بين مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
واللجان اإلدارية األخرى

250$ رسم االشتراك:

وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD 
First Abu Dhabi Bank 

Corniche Branch 
Swift code : NBADAEAA

Account no : 1411203132414017
Iban no: AE91 0351411203132414017

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

For more information and registration kindly send 
an email to :training@uabonline.org

اليوم االول: ماهية وطبيعة عمل سكرتير مجلس اإلدارة :

1- السمات الشخصية:
- الدقة والمالحظة والتنظيم .

- منطقية التفكير
- اللباقة في الحديث وحسن المظهر واألناقة

- القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة .
- قدرة العمل تحت الضغط

2 - المهارا ت اإلدارية:
- اإلتصال والتمثيل

- القدرة على عرض األفكار وصياغة التقارير والمذكرات
- مهارات إدارة الوقت

- القدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات
- القدرة على العمل في أكثر من مهمة بنفس الوقت

3 - المهارات الكتابية:
  Microsoft Office إجادة استخدام التطبيقات -

- المعرفة بأنظمة وتقنيات اإلتصال المستخدمة في سوق العمل

4 -  المهام والمسؤوليات:

- كتابة وحفظ محاضر اإلجتماعات
- التنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة بإعداد جداول اإلجتماعات

- كتابة اإلشعارات ألعضاء مجلس اإلدارة عن اإلجتماعات
- إعداد جزء من مراسالت البنك المتعلقة باإلتصال مع الجهات الرسمية

- متابعة إنسجام عمل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية واللجان مع 
القانون والنظام األساسي للمصرف

- إعداد تقارير مجلس اإلدارة السنوية للجمعية العمومية للمساهمين
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اإلجتماعات

- أعمال أخرى مختلفة تتصل بأهداف الوظيفة ومجاالت العمل

اليوم الثاني: أنظمة العمل الالزم إتباعها من قبل سكرتير مجلس 
اإلدارة وكيفية إعداد التقارير ومحاضر اإلجتماعات والمذكرات 

1- أنظمة العمل الالزم إتباعها من قبل سكرتير مجلس اإلدارة:
 - القوانين المرعية اإلجراء

-  النظام األساسي / النظام الداخلي للمصرف
-  شرعة عمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

واللجان

2- كيفية إعداد التقارير ومحاضر اإلجتماعات والمذكرات:
-  إعداد التقارير

  - إعداد محاضر اإلجتماعات
-    إعداد المذكرات  )الرسمية  والسريّة(

www.uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias


