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 يحضر جهسة

ورنك فً لاعت  23:41فً حًاو انساعت  32/14/3122انًُعمذة ٌىو انثالثاء انًىافك  5/3122يذضر جهست انًجهس انبهذي رلى 

 .لسى انهُذست

 :انحضور

 لائى باالعًال- يصطفى سهٍم يذايٍذ رئٍس- خانذ يذًذ دًذاٌ اغبارٌت

 َائب ثاٌ- اًٌٍ سهًٍاٌ جبارٌٍ َائب أول- يصطفى ادًذ غهٍىٌ

 عضى- عثًاٌ يروح دًذ عضى- فٍصم ظاهر يذاجُت

 عضى- رٌاض جًال يذايٍذ عضى- يرواٌ خانذ يذاجُت

 عضى- عًاد يهك يذايٍذ عضى- يذًذ صبذً جبارٌٍ

 عضى- وائم خهٍم ابى زٌُت عضى- جًال يذًىد يذايٍذ

 عضى- عذَاٌ خانذ طه يذايٍذ
 

 

 :وتًشاركة كم يٍ

 انًسخشار انمضائً- يصطفى ادًذ لبالوي يذاسب انبهذٌت- حىفٍك يذًذ لرياٌ

 

 :انغياب

 عضى- رايس يذًىد جابر عضى- عبذ انرؤوف يذاجُت

 يرلب انبهذٌت- رفعج ادًذ يذاجُت عضى- ادًذ صمر اغبارٌت

 يذٌر يكخب رئٍس انبهذٌت- طاهر رجا يذايٍذ يساعذ رئٍس انبهذٌه- َاصر خانذ اغبارٌه

 

 :جذول االعًال

 . 3121انًصادلت عهى اغالق انًٍساٍَاث انغٍر اعخٍادٌت نعاو  1 1.

شٍكم  654665231انخاصت نبُاء يذرست لطاٌٍ انشىير بًبهغ  342انًصادلت عهى حعذٌم انًٍساٍَت انغٍر اعخٍادٌت رلى  2.

 : يًىنت يٍ يفعال هباٌس عهى انُذى انخانً

 . عهى حعذٌم نجاٌ انبهذٌت اثر حغٍٍر فً حركٍب اعضاء انبهذٌت يٍ كافت انكخم انًصادلت 3.

 

 :يجرى انجهسة

بسى هللا انردًٍ انردٍى وانصالة وانسالو عهى سٍذ انًرسهٍٍ سٍذَا يذًذ وعهى انه  " افخخخ انجهست رئٍس انبهذٌت بانبسًهت لائال

 " وصذبه وسهى

 



  

 . 0202انًصادلة عهي اغالق انًيزاَيات انغير اعتيادية نعاو  1.

 
 . حًج انًصادلت باألجًاع

 
------------------------------------------------ 

انخاصة نثُاء يذرسة لطايٍ انشوير تًثهغ  738انًصادلة عهي تعذيم انًيزاَية انغير اعتيادية رلى  2.

 : شيكم يًونة يٍ يفعال هثايس عهي انُحو انتاني 553555002

 

 يفعال هباٌس= انًذخىالث 

 انًٍساٍَت بعذ انخعذٌم األضافت انًٍساٍَت انسابمت

 شٍكم 17,230,923 شٍكم  5,355,120 شٍكم11,875,803  

 بُاء يذرست لطاٌٍ انشىير= انًصروفاث 

 شٍكم 17,230,923 شٍكم  5,355,120 شٍكم 11,875,803

  

 . حًج انًصادلت باألجًاع

 
------------------------------------------------ 

 . عهي تعذيم نجاٌ انثهذية اثر تغيير في تركية اعضاء انثهذية يٍ كافة انكتم انًصادلة 3.

 

 . الخرح رئٍس انبهذٌت اٌ حمىو كم لائًت بخذضٍر وعرض والخراح اسًاء يُذوبٍها فً كم نجُت يٍ نجاٌ انبهذٌت

 . وادضارها نجهست انبهذٌت انماديت يٍ اجم اجراء انخعذٌم عهٍها

 : نجُت انًُالصاث عهى انُذى انخانً   وَظرا نضرورة األير فالخرح انًصادلت عهى حركٍب

 نجُت انًُالصاث

 رئٍس وائم خهٍم جبارٌٍ

 عضى يذًذ صبذً جبارٌٍ

 عضى فٍصم ظاهر يذاجُه

 عضى رٌاض جًال يذايٍذ

 عضى جًال يذًىد يذايٍذ

 ابراهٍى نطفً يذايٍذ 
يركس 

  انهجُت

  

 
------------------------------------------------ 

 

 
 تإحتراو

  توفيك يحًذ لرياٌ


