
 

 

 

 

 

 (5اجتماع مجلس ادارة رقم )

 

 24/10/2019 حارٍخ بذأ االجخًاع

 12:00 وقج االجخًاع دظب انذعوة

 14:00 وقج اخخخاو االجخًاع

 انطابق انظابع -انعزبٌ   اإلطاليٌقاعت اجخًاعاث انبُك  يكاٌ االجخًاع

 

 الحضور 
 

 د. عاطف عالوَه رئاطت االجخًاع

 انظَذ نؤً دايذ كاحب انجهظت

 

 

 اإلدارةمجلس  أعضاءالحضور من  
 

 رئَض يجهض االدارة )دضور االجخًاع ( انذكخور عاطف كًال عالوَه .1

 االدارة )دضور االجخًاع(َائب رئَض يجهض   انذكخور يذًذ يذًود َصز .2

 عضو يجهض ادارة )دضور االجخًاع( ٌَُانظَذ رشذً يذًود انغالٍ .3

 عضو يجهض ادارة )دضور االجخًاع( انظَذ شادً عذَاٌ انخطَب .4

 عضو يجهض ادارة )يشاركت عبز االحصال انًزئٌ( انظَذ طهًاٌ "يذًذ طعًه" قًَهه  .5

 )يشاركت عبز االحصال انًزئٌ( عضو يجهض ادارة انظَذ فَصم غاسً انشوا  .6

 (دضور االجخًاع)عضو يجهض ادارة  انظَذ ياهز جواد فزح  .7

 عضو يجهض ادارة )دضور االجخًاع( انظَذ يذًذ عوٌَ ابو ريضاٌ  .8

 عضو يجهض ادارة )دضور االجخًاع( انظَذ طاو طايٌ بذور  .9

 عضو يجهض ادارة )دضور االجخًاع( انذكخورة صفاء َاصزانذٍٍ  .11

 عضو يجهض االدارة )دضور االجخًاع( انظَذة طًز َخهه .11

 
 الحضور من غير األعضاء 

 انظَذ هاٌَ َاصز/ انًذٍز انعاو .1

 

 االجتماع: أعمالجدول  

 

 انًصادقت عهي جذول أعًال االجخًاع انذانٌ.  .1
 .وانًصادقت عهَه 29/18/2119بخارٍخ   14/2119اإلطالع عهي يذضز االجخًاع انظابق رقى   .2
 .14/2119يخابعت قزاراث اجخًاع يجهض االدارة انظابق رقى   .3
 . 31/19/2119االطالع عهي انبَاَاث انًانَت نهبُك االطاليٌ انعزبٌ وحقزٍز َخائج األعًال واألداء كًا فٌ   .4
 .16/11/2119نغاٍت  31/17/2119االطالع عهي قزاراث انهجُت انخُفَذٍت نالجخًاعاث انخٌ حًج يا بٍَ   .5
 .16/11/2119بخارٍخ  15/2119الع عهي يذضز نجُت االطخثًار رقى االط  .6
 .17/19/2119بخارٍخ  15/2119االطالع عهي يذضز اجخًاع نجُت إدارة انًخاطز رقى   .7
 (.14/19/2119( بخارٍخ )15/2119االطالع عهي يذضز نجُت انًزاجعت وانخذقَق رقى )  .8
 يهَوٌ دوالر. 111نَصبخ  االطالع عهي انخطت انشيَُت نشٍادة راص انًال  .9

 اٍت ايور اخزى.  .11

 
 

 



 

 

 

 

 

 نتائج االجتماع:  

 

 حى انًصادقت عهي جذول أعًال االجخًاع انذانٌ.  .1
 .وانًصادقت عهَه 29/18/2119بخارٍخ   14/2119حى اإلطالع عهي يذضز االجخًاع انظابق رقى   .2
 .14/2119انظابق رقى  ًخابعت قزاراث اجخًاع يجهض االدارةاألخذ عهًا ب  .3
حى االطالع وانًصادقت عهي انبَاَاث انًانَت نهبُك االطاليٌ انعزبٌ وحقزٍز َخائج األعًال واألداء كًا فٌ   .4

31/19/2119 . 
 .16/11/2119نغاٍت  31/17/2119حى االطالع عهي قزاراث انهجُت انخُفَذٍت نالجخًاعاث انخٌ حًج يا بٍَ   .5
 .16/11/2119بخارٍخ  15/2119جُت االطخثًار رقى حى االطالع عهي يذضز ن  .6
ورقى    17/19/2119بخارٍخ  15/2119حى االطالع عهي يذضز اجخًاع نجُت إدارة انًخاطز رقى   .7

16/2119. 
 (.14/19/2119( بخارٍخ )15/2119حى االطالع عهي يذضز نجُت انًزاجعت وانخذقَق رقى )  .8
 يهَوٌ دوالر. 111انًال نَصبخ  حى اعخًاد انخطت انشيَُت نشٍادة راص  .9

 اٍت ايور اخزى.  .11
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 انبُك االطاليٌ انعزبٌ

 


