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محضر جلسة  

 لالستثمار ألتشاركيلبرنامج السنوي ل عدادفي إطار اإل

 2020 لسنة 

 2019 أكتوبر 31بتاريخ         

 

 

 انزي ٌعتًذ عهى انًُهجٍخ انتشبسكٍخ 2020  فً إطبس اإلعذاد نجشَبيج االستثًبس انجهذي نسُخ 

، اَعقذد جهسخ عًم يع يًثهً انًجتًع انًذًَ دىل يسبس اعذاد وضًٍ انًشادم انتذضٍشٌخ نهزِ انًُهجٍخ 

 عهى انسبعخ  انثبنثخ ثعذ انزوال ثشآسخ انسٍذ ثهذسٍ 2019 أكتىثش 31انجشَبيج انًزكىس ورنك ٌىو انخًٍس 

 :ششٌف عضى انخهٍخ وثذضىس انسبدح 

 يذًذ عهً سئٍس نجُخ انشؤوٌ انًبنٍخ واالقتصبدٌخ ويشاقجخ انتصشف- 

 انكبتت انعبو نهجهذٌخ انسٍذ يٍُش عشفخ - 

 انسٍذ صىاٌ يذٌش انشؤوٌ اإلداسٌخ انعبيخ - 

 انسٍذ تىفٍق انشٌغً يذٌش انتهٍئخ انعًشاٍَخ - 

 يًثهٍٍ عٍ جًعٍبد ويُظًبد- 

 :وافتتخ انجهسخ انسٍذ ثهذسٍ ششٌف  يشدجب ثبنذضىس ووضخ اطبس انجهسخ انتً تًذىسد دىل 

اعالو يًثهً انًجتًع انًذًَ ثًسبس ثشَبيج االستثًبس انسُىي وانتىافق يعهب نهًعبضذح فً هزا انًسبس فً - 

 .يجبل دعىح وتىعٍخ انًىاطٍ نهًشبسكخ

 .وانتً نهب وضع قبَىًَ (يشجع انُظش نجهذٌخ قفصخ )تذٍٍٍ قبئًخ انجًعٍبد وتكىٌٍ قبعذح  ثٍبَبد تخصهى - 

 .(االتصبل ثبكثش عذد يًكٍ يٍ انًىاطٍٍُ ) 2020وضع انخطخ االتصبنٍخ إلعذاد يخطظ االستثًبس نسُخ- 

 فً يشدهخ ثبٍَخ  إسسبء خطخ اتصبنٍخ ثٍٍ انجهذٌخ ويختهق يكىَبد انًجتًع انًذًَ - 

 (انتُىٌش ، تعجٍذ تجًجم انًذٌُخ ، يُبطق خضشاء )تذذٌذ كٍفٍخ االتصبل ثبنًىاطٍٍُ العذاد يشبسٌع انقشة - 

 :وقع طشح سأٌٍٍ اثٍٍُ 
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