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 مقدمة
 

مار من خالل ومناخ األعمال واالستثإذا كانت الدولة تحرص على تهيئة بيئة األعمال 

ومعدالت التشغيل  ،سن التشريعات والقوانين بهدف زيادة معدالت التنمية االقتصادية

 يزيد من االستثمارات األجنيية املوجذب  ،عملالوتوفير فرص 

تعيزييز العالقات اإليجابية فإن التنفيذ الفعال لتلك التشريعات والقوانين يرتبط ب

شئون الشركات  مسئوليبناء قدرات  اللبين الحكومة ومجتمع األعمال وذلك من خ

بالشركات ومنظمات األعمال على كيفية إدارة عالقتها  والخارجية العالقات الحكوميةو 

والتواصل مع الحكومات لنقل وجهة نظرها وتضمينها فى مشروعات القوانين التى تقرها 

 في مجاالت التجارة واالستثمار،الحكومات
ً
لك القوانين بما التعامل مع تكيفية بو  ، خاصة

 حشد عملياتيكفل توجيهها لخدمة مجتمع األعمال، والحد من تأثيراتها السلبية من خالل 

  هاالعام تجاه الرأي وصياغة الرأي بناء وأساليب العامة، والعالقات التأييد

 ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة 

 

 أهداف الورشة:
 

بالشركات ومنظمات  والخارجية حكوميةالعالقات الشئون الشركات و  مسئوليبناء قدرات 

 ها، من خالل:والتواصل مع باألجهيزة الحكومية إدارة عالقتهافي األعمال 

  القدرة على التأثير في إعداد وصياغة القوانين في طور اإلعداد  1

القدرة على إدارة ومعالجة املشكالت العملية التي تواجه الشركات في عالقتها   2

 باألجهيزة الحكومية 

  فرص لتنمية أعمال الشركات مع املؤسسات الحكومية خلق   3

 

 حماور وموضوعات الورشة:
 

 :األول  املحور 

   والخارجية شئون الشركات والعالقات الحكوميةعن مقدمة   -

   الشركات شئون  مفهوم -

  تنوعة الدارة العالقات الحكومية وشئون الشركات داخل املؤسسات الهياكل امل -
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 مع الحكومة  اعل والتفأهمية شئون الشركات  -

 :الثاني املحور 

 األعمدة الخمسة للشئون الحكومية   -

 مع الحكومة وما يجب تجنبه   اتباعهما يجب على الشركات  -

 الثالث:  املحور 

  وسائل الضغط في مجتمع األعمال -

 مفهوم وسائل الضغط واملمارسات   -

 الوسائل الهيكلية واملنظمة للضغط وحمالت الضغط   -

 ثل للوسيلة  االختيار األم -

 دارتها ومواجهتها  وكيفية إتوقع القوانين،  -

 توجيه القواعد والقوانين نحو تسهيل األعمال -

 

 :ورشة العمل تنفيذمنهجية 
 

العمليررررررررة فرررررررري ( لتقررررررررديمل خالصررررررررة املعرفررررررررة والخ رررررررررات Lecturettesمحاضرررررررررات قصرررررررريرة   -

 حوار ونقاش تفاعلي مع املشاركين ورشة العمل في نطاقموضوعات 

مل املشررراركين إلرررى مجموعرررات ملناقشرررة االشررركاليات التررري ترررمل عرضرررها فررري اليرررومين تقسررري مرررع -

  األول والثاني وتسجيل وقائع الورشة وما تنتهي إليه من رؤى

قيررام مجموعررات العمررل بررإجراء تطبيقررات عمليررة فرري ضرروء املعلومررات الترري تررمل تقررديمها و  -

وى استيعاب املعلومات واالشكاليات التي تمل مناقشتها، وتتمثل في تكليفات لقياس مست

  وتنمية مهارات املشاركين كعرض قضايا لتحليلها

 

 :املدعوون للمشاركة
 رجال االعمال جمعيات  -

 الشركات التجارية واالستثمارية -

 اتحادات املستثمرين  -
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 املجالس التصديرية -

 التجارية والصناعيةالغرف  -

 االكاديميين والباحثين  -

 بالدول العربية وزارات التجارة والصناعة واالستثمار -

 

 باحلضور:رسوم املشاركة 
 500  دوالر أمريكي 

 3000 جنية للمصريين  

 

 :ورشة العملتتضمن رسوم االشرتاك يف 
  االشتراك في جلسات ورشة العمل 

  حقيبة األوراق العلمية 

  بوفيه املشروبات واملأكوالت خالل االستراحات طوال فترة ورشة العمل 

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  شهادة معتمدة باملشاركة من 

 

 اإلشراف على تنفيذ الورشة:
 مستشار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية –عادل عبد العزيز السن  /د.

 رئيس جملس إدارة شركة ترين –/ كريم رفعت  أ

 نائب رئيس جملس إدارة شركة ترين – فهمى شريف /.د

 

 :ةالتنفيذي يةراالسكرت
 +(202  22580077+( فاكس: 202  22580006الهاتف: 

  201066689461 336داخلي  - أ/ سامح صالح +    SSaleh@arado.org 

 201156625663 327 داخلي -العوض ي    حور / أ + HHussam@arado.org 

 201111132227 أ/ أحمد عبد الوارث + Ahmed.wareth@traineg.com 

 


