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القدس المفتوحة في طولكرم تنظم ندوة علمية حول الحوكمة في المؤسسات
الفلسطینیة بين الواقع والمأمول

ندوة طولكرم  في  المفتوحة  القدس  جامعة  بفرع  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلیة  عمادة  نظمت 

رعاية تحت  نظمت  التي  والمأمول"،  الواقع  الفلسطینیة...بين  المؤسسات  في  "الحوكمة  حول  علمیة 

العلوم كلیة  وعمید  سالم،  سالمة  د.  طولكرم  فرع  مدير  وبحضور  عمرو،  يونس  د.  أ.  الجامعة  رئيس 

اإلدارية واالقتصادية د. يوسف أبو فارة، ومدير دائرة الموارد البشرية أ. طارق المبروك.

 

شارك في الندوة من خارج الجامعة: نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية/ خضوري للشؤون اإلدارية د.

نافع عساف، وحشد كبير من الطلبة، وأعضاء ھیئة التدريس والمهتمين من المجتمع المحلي، إلى جانب

بحضور واسع من وسائل اإلعالم.

 

مؤكدًا عمرو،  يونس  د.  أ.  الجامعة  رئيس  تحيات  ناقالً  بالحضور،  مرحبًا  سالم  د. سالمة  الندوة  افتتح 

الجامعة بين  العالقة  تعزز  التي  الجامعة،  في  الكلية  تعقدها  التي  العلمية  والفعاليات  األنشطة  أهمية 

ومؤسسات المجتمع المحلي، مشيدًا بجهود الكلية في السعي الدائم إلى التطوير في مجال التخصص،

بناء شخصیة إيجابًا على  التي تنعكس  المشاركة في تنظیم مثل ھذه األنشطة  إلى  الكلية  داعيًا طلبة 

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريا أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت
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تناول ثم  بقوة،  والمنافسة  العمل  سوق  في  بنجاح  االنخراط  على  وقدراتهم  مھاراتهم  وزيادة  الطلبة 

اجتازوا الذين  للطلبة  مباركًا  والمجتمع،  الشراكات  على  المختلفة  وتأثیراتھا  وأھدافھا  الحوكمة  أھمیة 

مساق "حوكمة الشركات" إنجازهم ونجاحهم.

 

داخل وتبنیھا  نشوئها  إلى  أدت  التي  واألسباب  للحوكمة  التاريخي  التطور  فارة  أبو  د.  واستعرض 
المؤسسات، مؤكدًا أن الحوكمة بمفهومها البسيط هي نظام لتوجيه المؤسسات والرقابة عليها، متناوالً

العالقة الوثیقة ما بین الحوكمة والتنمیة، وأن الحوكمة تركز على إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية

تطبیقًا األكثر  البلدان  إلى  االستثمارات  جذب  في  الحوكمة  دور  متناوالً  التنمية،  تحقيق  إلى  وصوالً 

لمبادئها ومضامینھا.

 

ومكافحة بالحوكمة،  ملحوظًا  اھتمامًا  األخیرة  السنوات  خالل  أبدت  الجامعة  أن  فارة  أبو  د.  وأوضح 

الفساد، ونشر ثقافة الحوكمة، من خالل تضمین موضوعاتها ضمن المناھج الدراسیة للجامعة، حیث تم

"النزاھة والشفافیة والمساءلة لمكافحة الفساد" ضمن مقررات "حوكمة الشركات"، ومقرر  اعتماد مقرر 

التحديات الفساد:  "مكافحة  إلى أن  العلوم اإلدارية واالقتصادية اإلجبارية واالختیارية، كما أشار  كلیة 

الفساد، مكافحة  هيئة  مع  بالتعاون  الجامعة،  طلبة  لجمیع  االختیارية  المقررات  ضمن  أدرج  والحلول" 

وضمن مذكرة تفاهم وقعها حديثًا أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة مع رئيس هيئة مكافحة الفساد.

 

نشأة الشركات في فلسطين: واقع وتحديات"، موضحًا  "حوكمة  البحثية  وتناول د. عساف في ورقته 

العامين بين  ما  مقارنة  الحوكمة  واقع  إلى  متطرقًا  لها،  المنظمة  والتنظيمية  القانونية  والبيئة  الحوكمة 

(2012-2015) من حيث مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية في التركيبة، واللجان المنبثقة عنها، باإلضافة

الخارجي، وتركيبة التدقيق  اإلدارة، وأهمية  الممنوحة ألعضاء مجلس  المنافع  اإلفصاح عن  أهمية  إلى 

التي تواجه الحوكمة، وأهمية إصدار قانون شركات حديث يسهم التحديات  إلى  الملكية. وأشار كذلك 

في حل تلك العقبات والتحديات.

 

وقدم عضو ھيئة التدريس في فرع الجامعة بطولكرم، د. خالد زبدة، ورقة بحثية أخرى تناول فيها واقع

الفلسطيني، المالي  السوق  في  المدرجة  الشركات  إلى  مشیرًا  الخاص،  القطاع  في  الحوكمة  ومعيقات 

مع مقارنة  عقدت  حيث  الشركات،  هذه  إدارات  قبل  من  الحوكمة  لتطبيق  الراهن  الوضع  مستعرضًا 

األوضاع لألعوام بين (2012/2015) وللعام 2016م، وقد لوحظ أن هناك اختالفًا في تطبيق الحوكمة من

اللجان تشكيل  مثل  القضايا،  بعض  في  القصور  بعض  هناك  وأن  النواحي،  من  كثير  في  الشركات  قبل 

أو عضوية مجالس رئاسة  للمؤسسات مع  العام  المدير  بين موقع  والجمع  الداخلي،  التدقيق  وخصوصًا 

اإلدارة في هذه الشركات.

 

الفساد الحّد من  "الحوكمة ودورها في  فيها  تناول  أخرى  بحثية  ربايعة ورقة  أنيس  أ.  من جانبه، قدم 

مزاياها، أهم  إلى  باإلضافة  تطبيقها،  وأهمية  للحوكمة  الحديث  المفهوم  تضمنت  والمالي"،  اإلداري 

متطرقًا إلى المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة، وآليات حوكمة الشركات التي تساعد وتسهم في مكافحة

الفساد اإلداري والمالي.

 

إلى تدوين باإلضافة  المتحدثين والحضور، ثم أجيب عن جميع االستفسارات،  بين  ودار حوار ونقاش 

المالحظات المهمة الخاصة بأهمية موضوع الورشة.

وفي ختام الندوة، وزع د. سالم، ود. عساف، ود. أبوفارة، والمساعد األكاديمي للفرع د. حسام حرز هللا

شھادات اجتیاز مساق "حوكمة الشركات" على الطلبة الذين اجتازوه بنجاح، وھي شھادات صادرة عن

ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة، ومؤسسة التمويل الدولیة.

 

ج

لماذا ينقص وزن الرجال أسرع من ا

االتحاد العام لعمال فلسطين يصد
جديدًا يوثق محطات من مسيرة اال

جعلوني مجرمة
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