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 دعوة 

 السادة والسيدات أعضاء وعضوات الجمعية العمومية 

ف                           مجلس إدارة جمعية اكتفاء األهلية بجدة رئيس تتشر

وان خ  اب  ات مجاد اةدا ة لا  دو ة ال ابع  ة م 2020العمومي  ة لاع  ام الم  ا   دعوتكم لحض                و  ا  م  ا  الجمعي  ة ب  

وحتى  6.30الس  اعةمن  ـه6/1443/  22م الموافق 25/1/2022الثالثاء يوم والذي س  يع د بمئ  هللا ة ا تعا  

يديان بح  ال وض       ة فب مس       اء   9.30 لألعض      اء  إ س      ار الس      ير الذاتية . س       هللا م ( tea room)قاعة ندق المير

  لاجمعيةا
ونن ها عىل الموقع اةلكيى ن لعضوية مجاد اةدا ة الطالعكم كما سهللا م نشر  . لم شحير

يفكم لنا                                                            ن لتشر   م طاعير

ام،وتقبلوا وافر التقدير                           ،،،واالحتر

 

                                         
 

    
 

  المباد ة بالتسديد.  م  2021لاعامنأمل من األعضاء الغير مسددين ل سوم العضوية 

  حار االع ذا  عن الحضو  نأمل منكم إفادتنا  
حتى ن مكن من ت شيح أحد االعضاء المؤكدين ل وكياه 0593262925عىل ال قم فن

 بالنيابة.  بالحضو  

  ( قاعةtea room بالدو  ا )من المدخل ال ئيس  لافندق  
  6d8X5sWpjywWs4https://goo.gl/maps/KAC أل ضن

  م2020-اك فاء-لجمعية-السنوي-ال  ريpdf (ektefaa.org). 
 

  

 رئيس مجلس اإلدارة

 فريدة محمد علي فارسي 

 

 

 

https://goo.gl/maps/KAC4sWpjywWs5X8d6
https://www.ektefaa.org/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-2020%D9%85.pdf
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 م 2020للعام المالي  دول أعمال اجتماع الجمعية العموميةج

  وانتخابات مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 

 لجمعية اكتفاء األهلية                                                  

 هـ 22/6/1443م الموافق 25/1/2022الثالثاء الموافق 
 

 مساء   /الزمن البنــــد

 6.15 االستقبال والتسجيل 

 6.30 ) رئيس مجلس اإلدارة األستاذة فريدة فارسي ( فتتاحيةاالكلمة ال

 م واعتمادها من الجمعية العمومية 2020عرض ومناقشة اإلنجازات للعام 
 6.35 )المدير التنفيذي األستاذة هناء الطويرقي (

 واعتمادها من الجمعية العمومية 2020وتقرير مراجع الحسابات للعام عرض القوائم المالية 
 م واعتمادها من الجمعية العمومية 2021للعام  الموازنة التقديريةعرض 

 )المشرف المالي األستاذة سارة بغدادي (
6.50 

 عرض خطة االستثمار االستراتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية 
 7.15 الدكتور أحمد العطاس ()رئيس لجنة االستثمار 

 - إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

 استراحة ألداء صالة العشاء 

 8.00 عرض السير الذاتية لألعضاء المرشحين  

 8.10 العملية االنتخابية 

 9.00 إعالن النتائج 

 9.30 الصور التذكارية و الختام  

  

  

 


