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النشاطات التي تم تنفيذها
انسجاماً مع ما جاء في أىدافو المذكورة في النظام الداخمي ،فقد قامت إدارة المعيد خالل العام الماضي ( )2112بالعديد
من النشاطات التي تستيدف تحقيق أىدافو ورسالتو .وفيما يمي وصفاً موج اًز ليذه النشاطات مصنفة بحسب الخطة

االستراتيجية لممعيد.

 -0ورش تثقيفية تستهدف رجال األعمال األعضاء في الغرف التجارية

تعتبر الغرف التجارية الشريك الرئيسي لممعيد فيما يتعمق بالنشاطات التثقيفية والعالقات مع المنشآت التجارية بشكل

عام .لذا فقد قامت إدارة المعيد بتنظيم عدة ورش استيدفت إجراء نقاشات حول برامج الغرف التجارية والتعريف
بمبادىء الحوكمة .وفيما يمي قائمة بالورش التي عقدت بالتعاون مع الغرف التجارية.
 1-1ورشة غرفة تجارة وصناعة طوباس
التاريخ:

2112/1/31

المكان:

قاعة غرفة تجارة طوباس

المتحدثون:

د .مروان طوباسي ،السيد فوزي العينبوسي ،السيد عقاب دراغمو ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 48شخص

 2-1ورشة غرفة تجارة وصناعة رام اهلل
التاريخ:

2112/2/29

المكان:

قاعة غرفة تجارة رام اهلل

المتحدثون:

د .ليمى غنام ،السيد عبدالحفيظ نوفل ،السيد خميل رزق ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 61شخص

 3-1ورشة غرفة تجارة وصناعة قمقيمية
التاريخ:

2112/5/5

المكان:

قاعة غرفة تجارة قمقيمية

الكممة االفتتاحية العميد ربيح الخندقجي
المتحدثون:

المشاركون:

إبراىيم نزال ،السيد عثمان داود ،السيد عدوان ممحم ،د .ىشام عورتاني

 25شخص

 4-1ورشة حول الشركات العائمية في محافظة الخميل
التاريخ:

2112/12/24

المكان:

غرفة تجارة وصناعة الخميل.

الكممات االفتتاحية

د .خالد القواسمي

المداخالت الرئيسية:

م .محمد غازي الحرباوي ،د .داود الزعتري ،األستاذ نظام أيوب ،د .ىشام عورتاني،
م .جواد السيد الحرباوي

المشاركون:

 75شخص

1

 -2ورش الحوكمة والتدقيق في الشركات المساهمة العامة

تحتل القضايا المتعمقة بالتدقيق (المالي واإلداري) المكانة الرئيسية في مدونة الحوكمة .وقد انعكس ذلك عمى نشاطات
المعيد خالل العام  ،2112حيث قام المعيد بتنظيم العديد من النشاطات حول مختمف جوانب الموضوع .ومن

الجدير بالذكر بأن أحد المتحدثين الرئيسيين في ىذه الورش ىو من كبار الخبراء العاممين في مؤسسة ارنست ويونغ،

قدم خدماتو لممعيد مجاناً .وفيما يمي قائمة بالورش التي عقدت ليذا الغرض:
عمماً بأنو قد ّ
 1-2دور التدقيق الداخمي في تحديث الحوكمة وادارة المخاطر في المنشآت التجارية
التاريخ:

2112/1/25

المكان:

مقر بورصة فمسطين  -نابمس

المتحدثون:
المشاركون:

الكممات االفتتاحية:

السيدة عصماء المصري ،السيد أحمد عويضو

المداخمة الرئيسية:

السيد حازم صبابا – ارنست ويونغ

 25مشارك من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة والشركات المساىمة العامة األخرى
في محافظة نابمس.

 2-2الحوكمة والتدقيق في شركات التأمين
التاريخ:

2112/3/1

المكان:

فندق بست ايسترن – رام اهلل

الكممات االفتتاحية:

السيدة عبير عوده ،السيد محمد الريماوي

المداخالت الرئيسية:

د .أكرم داود ،السيد حازم صبابا

المشاركون:

 31شخص

 3-2الحوكمة والتدقيق في البنوك
التاريخ:

2112/3/7

المكان:

فندق بست ايسترن – رام اهلل

الكممات االفتتاحية:

د .شحادة حسين ،د .محمد نصر

المداخالت الرئيسية:

السيد رياض أبوشحاده ،السيد حازم صبابا

المشاركون:

 52شخص

 4-2دور التدقيق في تحديث الحوكمة وادارة المخاطر في المنشآت التجارية
التاريخ:

2112/5/17

المكان:

مقر ممتقى رجال األعمال في الخميل.

الكممات االفتتاحية:

السيد محمد نافذ الحرباوي ،محمد أكرم حسونو

المداخالت الرئيسية:

السيد محمد رجائي القيسي ،السيد حازم صبابا ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 41شخص

 5-2اإلطار التنظيمي لمينة تدقيق الحسابات في فمسطين :الوضع الراىن ومتطمبات التطوير
التاريخ:

2112/11/11

المكان:

فندق جراند بارك – رام اهلل.

الكممات االفتتاحية:

د .سحر القواسمي
2

المداخالت الرئيسية:

المشاركون:

السيدة منى المصري ،السيد محمد أكرم حسونو ،د .سائد الكوني

 73شخص

 6-2دور تقارير التدقيق في تقييم الحوكمة بالشركات
التاريخ:

2112/11/7

المكان:

فندق الموفيمبك – رام اهلل.

المدخالت الرئيسية:

د .جياد الوزير ،السيد حنا ناطور ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 85شخص

 -3الندوات الجامعية

 1-3حوكمة المنشآت التجارية :المبادىء ،المشكالت ،متطمبات التحديث
التاريخ:

2112/3/12

المكان:

جامعة القدس المفتوحة  -نابمس

المداخالت:

د .ىشام عورتاني ،د .جميل عالونو
 45طالب ومدرس

المشاركون:

 2-3حوكمة المنشآت التجارية :المبادىء ،المشكالت ،متطمبات التحديث
التاريخ:

2112/3/14

المكان:

جامعة بيرزيت

المداخالت:

د .ىشام عورتاني ،السيد ماىر المصري ،د .نصر عبدالكريم

المشاركون:

 45طالب ومدرس

 3-3الحوكمة في الشركات الفمسطينية
التاريخ:

2112/5/3

المكان:

جامعة القدس

المداخالت الرئيسية:

د .زياد قنام ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 65شخص

 4-3حوكمة المنشآت التجارية :المبادىء ،المشكالت ،متطمبات التحديث
التاريخ:

2112/7/18

المداخالت:

د .خالد الصويص ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 85طالب ومدرس

المكان:

جامعة طولكرم التكنولوجية (خضوري)

 5-3حوكمة المنشآت التجارية :المبادىء ،المشكالت ،متطمبات التحديث
التاريخ:
المكان:

2112/11/12

جامعة النجاح الوطنية

المداخالت:

د .ىشام عورتاني ،د .أكرم داود

المشاركون:

 65طالب ومدرس
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 6-3حوكمة المنشآت التجارية :المبادىء ،المشكالت ،متطمبات التحديث
التاريخ:

2112/12/31

المكان:

الجامعة األمريكية  -جنين

المداخالت:

د .ىشام عورتاني ،د .شريف أبوكرش

المشاركون:

 65طالب ومدرس

 -4ورش تستهدف سيدات األعمال
 1-4سيدات األعمال في نابمس :المعوقات الراىنة واآلفاق المتاحة
التاريخ:

2112/9/2

المداخالت الرئيسية:

السيدة عصماء المصري ،السيد محمد شاىين ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 28سيدة أعمال

المكان:

غرفة تجارة نابمس

 2-4سيدات األعمال في محافظة طوباس :المعوقات الراىنة واآلفاق المتاحة
التاريخ:

2112/12/26

المكان:

قاعة بمدية طوباس

الكممات الترحيبية:

السيد عقاب ضراغمو

المداخالت الرئيسية:

السيد فوزي عينبوسي ،السيدة ميا عبدالرازق ،السيد جمال المبسمط ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 42شخص

 -5معوقات اإلدراج ومزاياه

لقد لوحظ أن ىنالك عدداً من الشركات المساىمة العامة التي لم تدرج حتى اآلن في البورصة ،رغم أن ذلك مخالف

ألحكام قانون األوراق المالية .كما أن ىنالك عدد من الشركات العائمية الكبيرة التي أصبحت تتردد في التحول
لشركات مساىمة عامة لتفادي ضغوط االدراج .ولمتعرف عمى أسباب ىذه الظاىرة فقد قام باحثو المعيد بإجراء
مقابالت ميدانية مع المسؤولين في اثنتين من الشركات وىما شركة دار الشفاء لألدوية وشركة كيرباء الشمال.
كما قامت إدارة المعيد أيضاً ،وبالتعاون مع إدارة بورصة فمسطين ،بتنظيم ورش استيدفت حث الشركات ،خاصة
المساىمة العامة عمى اإلدراج في السوق المالي الفمسطيني ،ليس فقط ألن ذلك متطمب إلزامي بحكم القانون ،بل

اء عمى مستوى الشركات أو االقتصاد القومي بشكل عام .وفيما يمي
لمفوائد الكثيرة التي تنجم عن ىذه العممية ،سو ً
قائمة بالورش التي عقدت ليذا الغرض.
 1-5اإلدراج في السوق المالي – المزايا واألعباء
التاريخ:

2112/5/2

المكان:

قاعة غرفة تجارة وصناعة نابمس

الكممات االفتتاحية:

السيد عمر ىاشم

المداخالت الرئيسية:

السيد ماىر المصري ،السيد أحمد عويضة ،السيد عمار العكر ،السيد زاىي عنبتاوي

المشاركون:

 45شخص
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 2-5اإلدراج في السوق المالي – المزايا واألعباء
التاريخ:

2112/7/2

المكان:

فندق بست ايسترن – رام اهلل.

الكممات االفتتاحية:

السيدة عصماء المصري ،د .جواد الناجي

المداخالت الرئيسية:

السيد أحمد عويضة ،م .مازن سنقرط ،السيد محمد المسروجي

المشاركون:

 43شخص

 -6ورش تستهدف إجراء حوارات حول الحوكمة في مؤسسات ذات عالقة

انسجاماً مع أحد أىم األىداف المذكورة في نظامو الداخمي ،فقد قامت إدارة المعيد بتنظيم عدد من المقاءات التي

ا ستيدفت إجراء حوار موضوعي وايجابي حول األطر التنظيمية والقانونية في مؤسسات معينة ليا ارتباطات وثيقة مع
القطاع الخاص واالقتصاد الفمسطيني بشكل عام .وقد شارك في ىذه النشاطات عدد من كبار المسؤولين في
المؤسسات ذات العالقة ،باإلضافة لخبراء ومسؤولين من مؤسسات القطاع الخاص والجامعات.
 1-6الحوكمة في الجمعيات التعاونية الزراعية
التاريخ:

2112/5/12

المكان:

قاعة الجمعية الزراعية في طولكرم.

المتحدثون:

السيد صدقي نجيب ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 11شخص

 2-6حوكمة إدارة المال العام وانعكاساتيا عمى األزمة المالية الراىنة
التاريخ:

2112/9/21

المكان:

غرفة تجارة نابمس

المتحدثون:

السيدة ماجدة المصري ،د .ىشام عورتاني ،د .نادر سعيد

المشاركون:

 24شخص

 3-6اإلطار التنظيمي لممجالس الزراعية المتخصصة :الوضع الراىن والبدائل المتاحة
التاريخ:

2112/11/3

المكان:

فندق بست ايسترن – رام اهلل.

المداخالت الرئيسية:

م .وليد عساف ،م .نبيو الذيب ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 42شخص

 4-6الحوكمة في مؤسسات القطاع العام ذات العالقة بالشأن االقتصادي
التاريخ:

2112/11/6

المكان:

مقر اليالل األحمر – رام اهلل

المتحدثون:

السيد سمير حميمو ،السيد بسام ولويل ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 211شخص

 5-6التسجيل المجدد ألراضي "المالية" :المعيقات ،المحاذير ،البدائل المقترحة
التاريخ:

2112/11/21

المكان:

فندق بست ايسترن – رام اهلل.
5

المداخالت الرئيسية:

المشاركون:

السيد نديم براىمو ،السيد شوكت البرغوثي ،األستاذ رائد عصفور ،األستاذ سامر عوده

 32شخص

 7-6الدور الرقابي لممجمس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية
التاريخ:

2112/12/4

المكان:

قاعة االجتماعات في المجمس التشريعي – رام اهلل.

الكممات الترحيبية:

د .محمد نصر ،السيد بسام الصالحي

المداخالت الرئيسية:

د .أحمد أبو ىولي ،د .سمير أبوزنيد ،السيد صقر الجراشي ،د .ىشام عورتاني

المشاركون:

 31شخص

 -7نشاطات تتعمق باألطر القانونية والتنظيمية المتعمقة بالحوكمة

قام المعيد بعدد من النشاطات التي استيدفت تسميط الضوء عمى بعض القوانين واألطر التنظيمية التي تتعمق ببعض

جوانب الحوكمة .وقد استيدفت ىذه النشاطات التعرف عمى الثغرات الموجودة في بعض ىذه القوانين والتعديالت
المطموب إدخاليا عندما يصبح ذلك ممكناً.
 1-7متطمبات موائمة التشريعات الفمسطينية مع مرتكزات الحوكمة الحديثة في الشركات المساىمة العامة
التاريخ:

2112/6/27

المكان:

مقر البورصة في الطابق السادس من عمارة بريكو ىاوس في المصيون – رام اهلل.

المتحدث:

السيد راسم كمال

المشاركون:

 15شخص

 2-7مشروع قانون الشركات :مالحظات أخيرة قبل اإلقرار
التاريخ:

2112/9/5

المكان:

فندق سيزر – رام اهلل.

الكممات االفتتاحية:

د .محمد نصر

المداخالت الرئيسية:

األستاذ ىيثم الزعبي ،األستاذ نظام أيوب

المشاركون:

 29شخص

 -8دراسة تقييم فجوة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة

 1-8تم إعداد االستمارة التي ستستخدم في تقييم فجوة الحوكمة ) (Gap Assessmentفي الشركات المدرجة،
وقد شارك في مراجعة ىذه االستمارة فريق من الخبراء ىم :د .عاطف عالونو ،د .بشار أبو زعرور ،األستاذ
نظام أيوب.
 2-8بدأ العمل الميداني في تقييم فجوة الحوكمة في عينة من الشركات المساىمة العامة ،خاصة المدرجة في
بورصة فمسطين .وقد تم حتى  2111/12/31إجراء مقابالت مع كبار المسؤولين في  21شركة .وقد استخدم
ليذا الغرض االستبيان الذي تم إعداده من قبل إدارة المعيد وبمشاركة بعض الخبراء من العاممين في
المؤسسات الرقابية الرئيسية .وسيتم في وقت الحق إجراء المزيد من المقابالت إلى أن يصل عدد الشركات
الداخمة في الدراسة إلى حوالي  32شركة مدرجة ،أي ما يعادل  %71من المجموع .وسيتم بعد ذلك تفريغ

البيانات واعداد تقرير مرجعي عن أوضاع الحوكمة في الشركات المساىمة العامة ،بحيث يستخدم ىذا التقرير
عند اإلعداد لمنشاطات التي سيقوم بيا المعيد في ىذا المجال.
6

 -9نشرة "الحوكمة في فمسطين"

 1-9تتضمن خطة عمل المعيد إصدار نشرة دورية بعنوان "الحوكمة في فمسطين" ،بحيث تكون ىذه النشرة
متخصصة بقضايا الحوكمة في القطاع الخاص .ويتطمع معيد الحوكمة ألن تصبح ىذه الدورية منب اًر رئيسي ًا

إلجراء حوارات حول قضايا الحوكمة في فمسطين ،خاصة فيما يتعمق بالقضايا والمؤسسات االقتصادية .كما
ستستخدم النشرة لغرض الضغط باتجاه التطبيق الفعمي لألطر القانونية والتنظيمية المتعمقة بالحوكمة ،وكذلك
العمل عمى نشر ثقافة الحوكمة عمى مستوى القيادات في المؤسسات ذات العالقة.
 2-9قام مجمس اإلدارة بتكميف عدد من أعضاءه ومن العاممين في اإلدارة التنفيذية بالعمل كمجنة تحرير لمنشرة،
وىم:

 .1د .سائد الكوني
 .2د .بشار أبوزعرور
 .3األستاذ نظام أيوب
 .4السيد محمد خميفو

 .5د .ىشام عورتاني – رئيس التحرير
 3-9بدأ العمل في اإلعداد إلصدار العدد األول من النشرة ،وينتظر بأن يصدر ىذا العدد في آذار  .2113وكما
ىو متوقع ،فإن العدد األول سيشكل تجربة غنية بالخبرة المكتسبة ،مما سينعكس عمى األعداد الالحقة لمنشرة.

 -01ورش ونشاطات أخرى

شارك موظفو المعيد بعدد كبير من المؤتمرات والورش التي عقدتيا مؤسسات حكومية وأىمية حول قضايا ذات عالقة

برسالة المعيد ،كان من أىميا ما يمي:

 1-11ورشة حول الوضع االقتصادي الراىن في منطقة شمال الضفة الغربية
عقدت ىذه الورشة بتنظيم من جياز االحصاء المركزي بتاريخ  2112/6/15في نابمس (شارك بيا أمير).
 2-11ورشة حول كيفية الحصول عمى المنح
عقدت في غرفة تجارة نابمس بتاريخ  2112/8/31بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ االستثماري )(ICI
الممول من ( USAIDشارك بيا د .ىشام عورتاني ،أمير صوالحو).

 3-11ورشة حول "األسعار واألرقام القياسية وغالء المعيشة"
عقدىا الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بتاريخ ( 2112/9/19شارك بيا محمد خميفو).
 4-11مؤتمر فمسطين الثاني لمتأمين

عقده اتحاد شركات التأمين بتاريخ ( 2112/9/23شارك بو د .ىشام عورتاني ،محمد خميفو).

 5-11ورشة بعنوان " مسودة نظام عالقات العمل في الجمعيات الخيرية والييئات األىمية"
عقدت في مؤسسة أمان بتاريخ ( 2112/11/16بمشاركة محمد خميفو).
 6-11مؤتمر “تدقيق الحسابات  ..مسؤولية وانتماء”

عقدتو جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية بتاريخ ( 2112/11/7شارك بيا د .ىشام عورتاني،

محمد خميفو).
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 7-11ورشة لمناقشة مسودة قانون تسوية الديون

عقدتو و ازرة االقتصاد الوطني بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ االستثماري الفمسطيني ) (ICIالممول من

 USAIDفي نابمس بتاريخ ( 2112/11/7شارك بيا أمير صوالحو).
 8-11مؤتمر "مخاوف الشركات العائمية....الواقع والطموح"
عقدتو غرفة تجارة وصناعة نابمس بتاريخ ( 2112/11/27شارك بو د .ىشام عورتاني ،محمد خميفو ،أمير
صوالحو).
 9-11قام مدير المعيد بزيارة لييئة مكافحة الفساد استجابة لدعوة من إدارة الييئة ،حيث عقد اجتماعاً مع عدد من

كبار المسؤولين فييا بيدف مناقشة اقتراح مقدم من الييئة لمدخول في شراكة مع المعيد لتنفيذ مشاريع

مشتركة .وقد تم االتفاق عمى أن يتم دراسة ىذا الموضوع من قبل اإلدارة التنفيذية لممعيد مع مجمس إدارتو.

استراتيجية المعهد
عمالً بالتوصيات التي خرجت بيا الخموة التي عقدىا مجمس اإلدارة ومسؤلو مؤسسة سايب في تشرين ثاني  ،2111فقد
قامت اإلدارة التنفيذية بإعداد الخطة االستراتيجية لثالث سنوات ( .)2114 – 2112وتتضمن الخطة نبذة عن الوضع
القانوني لممعيد ورسالتو وأىدافو والنشاطات التي سيزاوليا ،وخطة العمل والييكل التنظيمي لممعيد والمتطمبات التمويمية
ومصادر التمويل المحتممة .وقد درست الخطة من قبل مجمس اإلدارة وتم إقرارىا.

التقرير اإلداري
-0

اجتماع الهيئة العامة

عقدت الييئة العامة اجتماعيا األول بعد انتياء المرحمة التأسيسية ،وبعد أن تم زيادة أعضاء الييئة العامة من 13
عضو إلى  25عضو .وقد عقد ىذا االجتماع بتاريخ  2112/5/27وحضره ممثل عن و ازرة االقتصاد .وتم في
االجتماع المذكور إقرار التقرير اإلداري والمالي وخطة العمل لمسنة القادمة .كما تقدم مجمس اإلدارة التأسيسي
باستقالتو ،واتخذت الييئة العامة ق ار اًر بإخالء ذمة أعضاء المجمس .كما تم إجراء انتخابات ألعضاء مجمس اإلدارة
الجدد ،وكانت النتائج عمى النحو التالي:
د .بشار ابو زعرور
السيد جمال حداد
د .سائد الكوني

د .سحر القواسمي
السيدة عصماء المصري
السيدة عال عوض
السيد عمر ىاشم
د .فادي قطان

السيد محمد غازي الحرباوي

د .محمد نصر
السيد نظام ايوب
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ىذا وقد عقد أعضاء المجمس الجدد اجتماعاً بعد انتياء اجتماع الييئة العامة ،وتم خالل ذلك االجتماع توزيع
المناصب اإلدارية عمى النحو التالي:

-2

د .محمد نصر

رئيس مجمس اإلدارة

د .سائد الكوني

نائب رئيس المجمس

السيد عمر ىاشم

أمين الصندوق

د .فادي قطان

أمين سر المجمس

مجمس إدارة المعهد

عقد مجمس اإلدارة خمس اجتماعات خالل العام  .2112وكان سجل الحضور في ىذه االجتماعات عمى النحو

التالي ،عمماً بأن عدد أعضاء المجمس ىو ( )11عضو.

عدد األعضاء الحاضرون

تاريخ الجمسة
2112/4/1

11

2112/5/6

8

2112/5/27

8

2112/9/2

11

2112/12/9

8

 -3تم تخويل األعضاء التالية أسماؤهم بالتوقيع عمى المعامالت والصكوك المالية لممعهد:
د .محمد نصر

رئيس المجمس

د .سائد الكوني

نائب رئيس المجمس

السيد عمر ىاشم

أمين الصندوق

وتماشياً مع النظام الداخمي لممعيد ،يشترط توقيع اثنين من المخولين بالتوقيع عمى المعامالت والصكوك المالية ،شريطة
أن يكون أمين الصندوق واحداً منيما.

 -4المجان المتخصصة

تم تشكيل ثالث لجان متخصصة من أعضاء مجمس اإلدارة عمى النحو التالي ،عمماً بأن مدير المعيد سيكون مقر اًر
لجميع ىذه المجان .وفيما يمي قائمة بأسماء وأعضاء ىذه المجان وعدد االجتماعات التي عقدتيا خالل العام .2112
 1-4لجنة البرامج والنشاطات:

األعضاء

د .بشار أبو زعرور

عدد االجتماعات
2

د .سحر القواسمي
السيدة عال عوض
األستاذ نظام أيوب
 2-4لجنة التمويل:

السيد محمد غازي الحرباوي

د .محمد نصر

1

السيدة عال عوض
د .بشار أبو زعرور
 3-4لجنة التدقيق:

د .سائد الكوني

السيدة عصماء المصري
9

3

د .فادي قطان

السيد عمر ىاشم

 -5الجهاز التنفيذي

ط أر خالل العام  2112التغيرات التالية فيما يتعمق بالجياز التنفيذي:
1-5

السيد مالك خضر
تنفيذاً لقرار مجمس اإلدارة في االجتماع رقم ( )4بتاريخ  2111/11/18فقد تم تعيين السيد مالك خضر

نائباً لمدير معيد الحوكمة ،وذلك بموجب عقد ينتيي في  .2112/6/31ونتيجة لظروف صحية طارئة فقد
بدأ السيد خضر بمزاولة العمل في  ،2112/2/1واستمر في العمل لغاية انتياء العقد .ولم يتم تجديد عقد
الموظف المذكور بعد انتياء عقده.

2-5

السيد محمد خميفو
في أعقاب شغور وظيفة نائب المدير فقد كمف مجمس اإلدارة لجنة خاص لدراسة تجربة نائب المدير وتعيين
موظف رئيسي آخر في المعيد .وبعد تقييم التجربة السابقة فقد ارتأت المجنة أن األولوية بيذه المرحمة ىي

تعيين باحث وليس نائب مدير .ولدى دراسة الطمبات المقدمة لوظيفة نائب المدير فقد أوصت المجنة بتعيين
السيد محمد خميفة بوظيفة باحث ولمدة ثالث أشير ،وبدون أي إلتزام بتمديد فترة عممو في المعيد بعد ىذه
المدة .وبالفعل ،فقد بدأ السيد خميفو عممو بتاريخ  ،2112/9/9ثم تم تمديد عممو لثالث أشير أخرى تنتيي
في .2113/3/9

الموقع االلكتروني لممعهد
لم تتمكن اإلدارة التنفيذية لممعيد من تصميم وتنفيذ الموقع االلكتروني لممعيد خالل الفترة الماضية ،وذلك النشغال
الجياز التنفيذي بالكثير من الميام القانونية والبرامجية األخرى ،خاصة وأن األعمال التنفيذية التي تتعمق باإلعداد
لمنشاطات وتنفيذىا كان يقوم بيا شخص واحد حتى أواخر العام  .2112إال أن الوضع تغير بشكل ممحوظ بعد تعيين
الباحث محمد خميفو ،مما سمح بتوسيع نطاق النشاطات لكي تشمل إعداد موقع الكتروني يميق بالمعيد .وبالفعل فقد

بدأ العمل بيذا المشروع حيث تقوم شركة عمره لتكنولوجيا المعمومات بتصميم الموقع ،ويقوم موظفو المعيد بإعداد
ستنزل عميو .ومن المنتظر أن ينتيي العمل ويطمق الموقع بشكل رسمي في آذار .2113
المواد التي ّ
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