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 د/ محمود محمد العايش

 جمعية اكتفاء األهلية عاديةالغير  العموميةمحضر اجتماع الجمعية 

 
 اليــوم: األربعاء

 هـ25/6/1444التاريــــخ: 
 م 18/1/2023الموافق: 

 م 8.30 -6.30الزمان: من الساعة 
يديان المكان:    فندق المير

 
 اإلدارة: أعضاء مجلس 
 

ون:    الحاضر
 رئيس مجلس اإلدارة.  - الدكتور محمود محمد زين العايش .1
 المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس اإلدارة.  .2
ف المال   -األستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العال  .3

 . ) عن بعد ( المشر
ر الجفــــــــــــــر   .4 رئــــــــــــــيس لجنــــــــــــــة الت  ــــــــــــــي   اإلدارة،عضــــــــــــــو مجلــــــــــــــس  –الــــــــــــــدكتور أســــــــــــــامة حســــــــــــــ ر

 والت وير. 
5.   

  ســـــــــــليما ر
المـــــــــــوارد  رئـــــــــــيس لجنـــــــــــة -عضـــــــــــو مجلـــــــــــس اإلدارة  -المهنـــــــــــدس غالـــــــــــد عبـــــــــــد الغـــــــــــ ر

 . االستثمار المالية و 
 عضو مجلس اإلدارة ) عن بعد (  –المهندس عصام عبد الل يف أبو العال  .6

 

  المتغيبون: 
 اإلدارة. عضو مجلس  –نشوى عبد الهاد  طاهراألستاذة  .1

  : الجمعية العموميةأعضاء 
 ( عضوا. 27الحضور من أعضاء الجمعية العمومية )عدد  -
 . ( عضوا 10الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية )عدد  -
 ( عضوا. 17)عددأعضاء الجمعية العمومية  )عن بعد( منو باألصالة الحضور  -

 

 رئيس الجلسة: 
 

 رئيس مجلس اإلدارة.  -الدكتور محمود محمد زين العايش  -
ين من أعضاء الجمعية العمومية   . مرفق بيان بالحاضر
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 اكتمال النصاب

                                          .أكتمل     .لم يكتمل 

 الهدف من االجتماع: 
الموافقـــــــــة عـــــــــ  اســـــــــتقالة عضــــــــــو مجلـــــــــس اإلدارة األســـــــــتاذة نشـــــــــوى عبــــــــــد الهـــــــــاد  طـــــــــاهر مــــــــــن 

 . مجلس اإلدارة 

 : الغير عادية العموميةجدول اعمال الجمعية 

الموافقـــــــة عـــــــ  اســـــــتقالة عضـــــــو مجلـــــــس اإلدارة األســـــــتاذة نشـــــــوى عبـــــــد الهـــــــاد  طـــــــاهر مـــــــن    .1
مجلـــــــــــــس اإلدارة و الموافقـــــــــــــة عـــــــــــــ  انت ـــــــــــــاب المهنـــــــــــــدس غالـــــــــــــد أســـــــــــــعد جمجـــــــــــــوم لشـــــــــــــغل 

 المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة. 

 مناقشته مما ت الموضوع

الموافقـــــــــــــــة عـــــــــــــــ  اســـــــــــــــتقالة عضـــــــــــــــو 
األســــــــــــــتاذة نشــــــــــــــوى مجلــــــــــــــس اإلدارة 

عبــــــــــد الهــــــــــاد  طــــــــــاهر مــــــــــن مجلــــــــــس 
اإلدارة و الموافقــــــــــــــة عــــــــــــــ  انت ــــــــــــــاب 
المهنـــــــــــدس غالـــــــــــد أســـــــــــعد جمجـــــــــــوم 
لشــــــــــغل المقعــــــــــد الشــــــــــاغر بمجلــــــــــس 

 اإلدارة. 

بـــــــ ن رئيس مجلس اإلدارة الـــــــدكتور محمود العـــــــايش ذكر 
بناًء ع   نشوى طاهر استقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذة 
ء المجلس ع  ما قدمته طلبها وقدم شـــــكرب نيابة عن أعضـــــا 

ة عضـــــــــــــــويتهــــــا لمجلس اإلدارةللجمعيــــــة  ، وقـــــد تم غالل فير
التصــــــــــــــويج ع  موافقة الجمعية العمومية ع  االســــــــــــــتقالة 

المهندس غالد أســـــــــــــــعد جمجوم لشـــــــــــــــغل المقعد وترشـــــــــــــــي  
 الشاغر بمجلس اإلدارة. 

 اســــــــــتقالة عضــــــــــو مجلــــــــــس تــــــــــم التصــــــــــويج باإلجمــــــــــاع مــــــــــن قبــــــــــل أعضــــــــــاء الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة عــــــــــ 

اإلدارة األســــــــــــتاذة نشــــــــــــوى عبــــــــــــد الهــــــــــــاد  طــــــــــــاهر مــــــــــــن مجلــــــــــــس اإلدارة و الموافقــــــــــــة عــــــــــــ  انت ــــــــــــاب 

 المهندس غالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة. 

  تمام الساعة
ر
 مساًء.  9 انتىه االجتماع ف
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