االجخًبع انثبًَ نًجًٕعت انعًم انٕطٍُت انخبيست نًببدسة ششاكت انذكٕيبث انشفبفت -0202
0205

انخبسٌخ
8282/7/82
يكبٌ االجخًبع
ػٍ تؼذ ػثش يُصح صووو ()ZOOM
انذضٕس
▪ يٍ ػهًُاخ -وحذج انحكىيح انشفافح /وصاسج انرخطُظ وانرؼاوٌ انذونٍ
▪ آَاخ انخطُة -وحذج انحكىيح انشفافح /وصاسج انرخطُظ وانرؼاوٌ انذونٍ
▪ خراو انشُُكاخ  -سجم انجًؼُاخ
▪ َذي خاطش -وصاسج االقرصاد انشقًٍ
▪ هُهذا ػجُالخ  -يشكض انشفافُح األسدٍَ
▪ دمحم قشَىذٍ – انًُرذي االقرصادٌ االسدٍَ
▪ صهُة ستاتؼه -يشكض وسطاء انرغُُش نهرًُُح انًسرذايح
▪ دًَا جىَحاٌ -انجًؼُح انًهكُح نهرىػُح انصحُح
▪ داَه يشػٍ  -وحذج انحكىيح انشفافح /وصاسج انرخطُظ وانرؼاوٌ انذونٍ
االػرزاس:
▪ نًا قطُشاخ – دائشج يشاقثح انششكاخ
أبشص انًٕاضٍع انخً حى يُبقشخٓب فً أٔال :فً بذاٌت االجخًبع حى انذذٌث عٍ انًعبٌٍش ٔآنٍت انخقٍٍى ٔاسخعشاض أْى انُقبط انخً ٌجب انخشكٍض عهٍٓب خالل
انًقببالث يع يقذيً انطهببث انًقخشدت ،يشفقًب يقخشدبث االنخضايبث ٔانًعبٌٍش األسبسٍت انخً حى حقٍٍى طهببث
االجخًبع
االنخضايبث عهى أسبسٓب.
انًعبٌٍش األسبسٍت انخً حى حقٍٍى طهببث االنخضايبث عهى أسبسٓب ًْ:
 أهًُح انفكشج وكىَها سائذج ويًُضج
 اَسجايها يغ انرىجه انؼانًٍ
 اَسجايها يغ قُى يثادسج ششاكح انحكىياخ انشفافح (إذاحح انىصىل إنً انًؼهىياخ ،انًسائهح ،انًشاسكح
انشؼثُح ،االَفراح ػهً انركُىنىجُا واالتركاس)
 اَسجايها يغ األونىَاخ االسرشاذُجُح انىطُُح
 فًُا إرا كاٌ االنرضاو يٍ ضًٍ صالحُاخ ػًم انحكىيح
ثبٍَب ً :حى اجشاء انًقببالث عٍ بعذ عبش يُصت صٔٔو ( )ZOOMيع يقذيً انطهببث انًقخشدت انزٌٍ حى اخخٍبسْى
خالل االجخًبع األٔل ألعضبء يجًٕعت انعًم ٔانزي عقذ بخبسٌخ  ،0202/7/21دٍث حى حقٍٍى ْزِ انطهببث بُب ًء
عهى األسس ٔانًعبٌٍش انخً حى ركشْب ببألعهىٔ ،حى انخٕاصم يعٓى بخبسٌخ ٔ 0202/7/21اعاليٓى بأَٓى حأْهٕا
نهًشدهت انخبنٍت ًْٔ يشدهت اجشاء انًقببالث يع انجٓبث يٍ يقذيً انطهببث ،يشفقُب جذٔل انًٕاعٍذ نٓزِ انجٓبث.
ثبنثًب :حى االسخًبع انى يقذيً االنخضايبث انًقخشدت ٔطشح األسئهت نخٕضٍخ االنخضايبث بشكم أفضمٔ ،شًهج األسئهت
دٕل أْى يب ًٌكٍ انعًم عهٍّ نخكٌٍٕ االنخضاؤْ ،م ٌٕجذ خطظ ٔاسخشاحٍجٍبث حشحبظ ببالنخضاو انًقخشحٔ ،كٍف
ًٌكٍ أٌ ٌسبْى االنخضاو انًقخشح فً دم ٔحذسٍٍ انًشكهت انعبيت انخً حى طشدٓب.
انًخشجبث





تؼذ ذقُُى األفكاس تُا ًء ػهً انًؼاَُش انرٍ ذى َششها سات ًقا ،ذى اخرُاس  7أفكاس يقرشحح ورنك حسة إجًاع
يؼظى أػضاء يجًىػح انؼًم كىٌ األفكاس سائذج ويًُضج وذُسجى يغ انرىجه انؼانًٍ وقُى يثادسج ششاكح
انحكىياخ انشفافح واالونىَاخ انىطُُح ،حُث فٍ انًشحهح انقاديح وهٍ يشحهح ذصفُح األفكاس انً خًس
انرضاياخ انرٍ سُرى ذُفُزها يٍ خالل انخطح انىطُُح انخايسح نششاكح انحكىياخ انشفافح حسة انًُهجُح
انًُشىسج ،يشفقًا االنرضاياخ انًخراسج.
حُث أجًغ أػضاء يجًىػح انؼًم ػهً اسسال كرة سسًُح نهجهاخ انحكىيُح راخ انؼالقح تاالنرضاياخ
انرٍ ذى اخرُاسها ،ورنك نُرى ذُسُق اجرًاػاخ تُا ًء ػهً سدود انجهاخ انحكىيُح؛ نهُقاش يؼهى حىل
االفكاس انًقرشحح وفٍ حال كاَد انفكشج يقثىنح سُرى فًُا تؼذ انًضٍ فٍ انخطىج انرانُح وهٍ ذشكُم فشَق
ػًم يكىٌ يٍ خًسح أصحاب يصهحح ػهً األقم (انخثشاء ،انًُظًاخ غُش انحكىيُح ،أػضاء انثشنًاٌ /
انسهطاخ انًحهُح ،إنخ) نالَضًاو إنً فشَق انؼًم نكم انرضاو ( )Task Forceانزٌ سُؼًم َحى ذطىَش
االنرضاو.

