حمضر اجتماع جملس اإلدارة رقن (  ) 10للعام املايل  2020م
فً ذًاو انساعح (انساتعح ٔانُصف) يٍ يســاء ٌٕو االثٍٍُ ْ 1442 /03 /09ـ انًٕافك 2020 /10 /26و
عمذ اجرًاع يجهس اإلداسج سلى (  )10عٍ تُعذ "انماعح االفرشاضٍح" ٔرنك تشئاسح األسرار  :عثذانشدًٍ تٍ دًذ انعٍذ
ٔدضٕس كم يٍ:
 -1فٍصم تٍ سعذ انًٌٕجذ

 -2عثذانعضٌض تٍ يشاسي انًشاسي

 -3عثذاهلل تٍ سهًٍاٌ انًٍٓذب

 -4خانذ تٍ عثذانعضٌض انُصاس

 -5عثذاهلل تٍ عثذانعضٌض انًعٍٕف

ٍْ -6هح تُد إتشاٍْى انطٌٕم

جــدول األعمـال :
1ـ افرراح انجهسح .
 -2اإلطالع عهى انخطاتاخ ٔانرعايٍى انٕاسدج.
 -3يُالشح ذعٍٍٍ انًذٌش انرُفٍزي نهجًعٍح .
 -4يا ٌسرجذ يٍ األعًال.
 -5انخاذًح.

القــرارات :
أٔ ًال  :افررخ سعادج سئٍس يجهس اإلداسج األسرار  /عثذانشدًٍ تٍ دًذ انعٍذ اجرًاع انًجهس ٔسدة تانذضٕس ٔشكشْى عهى
دضٕسْى ،يرًًٍُا نهجًٍع انرٕفٍك ٔانسذاد.
ثاًٍَا  :أطهع انًجرًعٌٕ عهى انخطاتاخ ٔانرعايٍى انٕاسدج خالل انفرشج انساتمح .
ثانثًا  :تُاءً عهى يا سفعـرّ انهجــُح انًخــٕنح يٍ أعضــاء يجهــس اإلداسج نًماتـهح ٔفشص انًرمــذيٍــٍ نٕظٍـفح انًذٌش انرُفٍزي،
ٔافك انًجرــًعٌٕ عهى ذعٍــٍٍ األسرــار َاجى تٍ عثذاهلل انُاجـى ،عهى ٔظٍـــفـح انًذٌــش انرُفـــٍزي نهجًــعٍح ،تشاذــة شٓــشي
ٔلذسِ 4000 /سٌالٔ /ذفٌٕض سئٍس انًجهس تركًهح إجشاءاخ ذٕلٍع انعمذ ٔإعذاد ٔصف ٔظٍفً يركايم نألعًال اإلداسٌح انرً
ٌعًم عهٍٓا خالل فرشج انرجشتح ( ثالثح أشٓش ) ٌرى ذمٍٍى أعًانّ ٔسفعّ نهًجهس إلصذاس انمشاس انًُاسة فً دٍُّ.
ال اهلل ذعانى أٌ ٌجعم يا
ساتعًا  :فً انخراو لذو سئٍس انًجــهس شكشِ ٔذمذٌشِ ألعضــاء انجًعٍح عهى دضٕسْى ٔذفاعهٓى ،سائ ً
ٌمذيَّٕ فً يٍضاٌ أعًانٓى .

ٔدٍث نى ٌسرجذ يٕضٕعاخ فمذ ذى إلفال االجرًاع فً ذًاو انساعح  8:30يساءً
اَرٓى ٔتاهلل انرٕفٍك،،
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