
 
 

 

 2021ئتالف أمان إل  الثامنجتماع مجلس اإلدارة إمحضر 
 

   14:00الـالساعة  2021- 11- 17، األربعاء: یوم التاریخ
 

المدیر التنفيذي لالئتالف  جتماع  ، كما حضر اإلعضو  11من أصل    أعضاء  8كتمل النصاب بحضور  إ:  الحضور
مستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي، باإلضافة إلى لجنة  السيد عصام حج حسين،  

 السيدة نور عودة.  التدقيق الداخلي
 

 أجندة اإلجتماع: 
 العضوية في اإلئتالف:   .1

التريد )أمين الصندوق الحالي في إستقالة كل من السيد حسين حجاز من عضوية مجلس ادارة مؤسسة ب -
أمان(، وكذلك استقالة السيد وضاح بسيسو من عضوية مجلس ادارة بال تريد )عضو مجلس ادارة امان  

 حاليا(.  

يشغل عضو   - وفاته رحمة هللا، حيث كان  بسبب  الحمامي  وليد  السيد  إنتهاء عضوية  الفردية:  العضوية 
 مجلس ادارة أمان )عضوية فردية(.  

 :، بعد تضمين مالحظات األعضاء على المسودات دلة المطورةاألوالمصادقة لألنظمة و قرار إستكمال اإل .2
 المالحظات(النظام اإلداري )تم تضمين كافة  -

 نظام المشتريات ) تم تضمين كافة المالحظات(  -

 نظام التدقيق الداخلي )تم تضمين كافة المالحظات( -

 )تم االخذ بالمالحظات( 2021هيكلية أمان  -

 إستعراض ومناقشة سلم الرواتب المقترح في أمان بناء على المناقشات السابقة.  -

 مان. استعراض ومناقشة سياسة منع التحرش الجنسي في أ -



 قرارات اإلجتماع:
 العضوية في اإلئتالف:   (1

مركز التجارة الفلسطيني بال تريد عضوين جدیدین بدل من السيد حسين حجاز والسيد وضاح بسيسو    رشح -
الغالیيني  السيدة منى  العامورو   وهما:  تم رفع  السيد یوسف  بقبول، حيث  العامة  للهيئة    عضويتهما   التوصية 

 االدارة عن بال تريد.في مجلس  كعضويين
( على أن تقوم اإلدارة التنفيذية  2022التوصية للهيئة العامة بدراسة العضوية الفردية في اإلجتماع السنوي )آذار   -

 بتحضير ملف المرشحين وسيرهم الذاتية للدراسة.
 األنظمة التالية:   التعدیالت على تم إقرار (2

 . داري قرار النظام اإلإتم  -
 . ريات قرار نظام المشتإتم  -
 .قرار نظام التدقيق الداخليإتم  -
 .2021قرار هيكلية أمان  إتم  -

 على أن یتم تطبيقها وفحص اي تحديات او ثغرات للعمل على تطويرها وتقديم توصيات حولها بعد عام. 
 بخصوص سلم الرواتب: -

o  .تأجيل إقرار سلم الرواتب المعدل حتى بداية العام القادم 
o   الموافقة على جسر الفجوة في رواتب منسقي فئةB   بمنح ثالث خطوات على سلم الرواتب لمن أمضى

 أكثر من عام منهم في العمل في أمان، على أن یبدأ تطبيق القرار بداية العام القادم.
 قرار سياسة منع التحرش الجنسي للجلسة القادمة.إتأجيل مناقشة و  -


