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 ـٕس:نذعـــــا

 انٕظيفت  اإلعى و

 يذيش انٕدذة . سصق ععذ عهٗ د /  1

 َبئب يذيش انٕدذة . أ / عبيخ ععيذ عبذ انًمصٕد 2

 األكبديًيت نهبشايج .يغئٕل نجُت انًشاجعت  أ / ععذ عبذ انذًيذ 3

 .يغئٕل نجُت انتخطيػ ٔانًتببعت  أ / إبشاْيى عبذ انالِ 4

 يغئٕل نجُت انًشاجعت ٔاعذاد انتمبسيش . أ / نًيبء فتذٗ 5

 .يغئٕل نجُت انذعى ٔانًغئٕنيت انًجتًعيت  أ / أششف انغعيذ  6

 . يغئٕل نجُت انميبط ٔتمٕيى اآلداء أ / بكش عبذ انغعيذ 7

 . يغئٕل نجُت األصيبث ٔانكٕاسث  أ / ععيذة عبذ انغتبس   8

 ععٕ ْيئت تذسيظ يٍ رٖٔ انخبشة . د / دمحم جالل انعيغٕٖ  9

 يغئٕل نجُت انتطٕيش اإلداسٖ ٔانًيكُت  د / أدًذ أبٕ انًجذ 

 . عكشتيش  أ / ْبت عبغف 11

  غبنب . أ / أدًذ جًعت سيعبٌ 12

نٕدذة ظًبٌ انجٕدة ٔانتطٕيش انًغتًش ببنكهيت  انتُفيزٖنهًجهظ  2017نهعبو  ت انثبنث انجهغت ث عمذ

 :  يٍ ٔععٕيت كم, انتُفيزٖ نهٕدذة  ٔسئيظ انًجهظ  – سصق ععذ عهٗ انغيذ انذكتٕس /  بشئبعت

 انصفّ االعى و

 َبئب يذيش انٕدذة . أ / عبيخ ععيذ عبذ انًمصٕد 1

 انًشاجعت األكبديًيت نهبشايج .يغئٕل نجُت  أ / ععذ عبذ انذًيذ 2

 يغئٕل نجُت انتخطيػ ٔانًتببعت . أ / إبشاْيى عبذ انالِ 3

 يغئٕل نجُت انًشاجعت ٔاعذاد انتمبسيش . أ / نًيبء فتذٗ 4

 يغئٕل نجُت انذعى ٔانًغئٕنيت انًجتًعيت . أ / أششف انغعيذ  5

 .يغئٕل نجُت انميبط ٔتمٕيى اآلداء  أ / بكش عبذ انغعيذ 6

 يغئٕل نجُت األصيبث ٔانكٕاسث . أ / ععيذة عبذ انغتبس    7

 ععٕ ْيئت تذسيظ يٍ رٖٔ انخبشة . د / دمحم جالل انعيغٕٖ  8

 يغئٕل نجُت انتطٕيش اإلداسٖ ٔانًيكُت  د / أدًذ أبٕ انًجذ 9

 عكشتيش . أ / ْبت عبغف  10

 غبنب .  أ / أدًذ جًعت سيعبٌ 11
 

  

   

  

  

 ال يٕجذ . ٕس:عٍ انذعـ ٔاعتزس

                . ال يٕجذ ٔتـغـيـب                :

 

 

  

  كهيت انذمٕق . –نٕدذة ظًبٌ انجٕدة  انتُفيزٖانًجهظ جتًبع ا اعى االجتًبع

 ..................... كٕد االجتًبع 2017/  3 سلى االجتًبع

 12:00:  انغبعت  َٓبيت االجتًبع   11:  00 انغبعت : بذء االجتًبع و 2017/ 3/  6 تبسيخ االجتًبع

 كهيت انذمٕق . – يمش ٔدذة ظًبٌ انجٕدة يكبٌ االجتًبع
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 :الفتتـــبحا
ثى تُبٔل ، بزكش "بسم ميحرلا نمحرلا هللا" ٔانتشديب ببنذعٕس انجهغت  - يذيش انٕدذة  –انذكتٕس / سصق ععذ  افتتخ   

 انًٕظٕعبث انتبنيت:
   :بدلبثـــٔالً: انًصأ
 .(اإلنكتشَٔٗ نهكهيت أٔ انٕدذة  ًٕلع ان)يًكٍ تذًيهّ يٍ       2017 فبشايش شٓشجهغت انتصذيك عهٗ يذعش  1/1

 بدلت.ــــانًصانمشاس: 
 :ثبَيبً: يٕظٕعبث اإلدبغت

 و ْٔي: 2017 /3 / 4بتبسيخ  اإلداسة انًُعمذانًٕظٕعبث انتي اعتًذث بًجهظ  2/1

 2017 فبشايشانًجهظ انتُفيزٖ ٔاإلداسٖ نهٕدذة عٍ شٓش  ظشبانًصبدلت عهٗ يذ . 

 :ٗانًٕافمت عه 

  ٔيب تذتبجّ  2017 فبشايشانتمشيش انًمذو يٍ انغيذ انذكتٕس يذيش انٕدذة عٍ ايكبَيبث انٕدذة َٔشبغٓب خالل شٓش ,

 انٕدذة يٍ دعى يبدٖ ٔتذسيب نهميبو ببنًٓبو انًٕكهت إنيٓب فٗ انفتشة انمبديت .

  نًتببعت االَتٓبء يٍ اعذاد ٔتجٓيض اإلغالع عهٗ َتبئج انضيبسة انًيذاَيت انتٗ لبو بٓب فشيك يٍ يشكض انجٕدة ببنجبيعت

 انًهفبث انًُطيت نالداساث انًختهفت داخم انكهيت .

  ببنجبيعت انتُغيك يع انغيذ انذكتٕس / أدًذ أبٕ انًجذ بشؤٌ اعتكًبل يتطهببث يشكض ظًبٌ انجٕدة ٔانتطٕيش انًغتًش

, انًٕافمت عهٗ تفٕيط انغيذ انذكتٕس  2015/  9001انٗ آيضٔ  2008/  9001بشؤٌ انتمذو نتشليت شٓبدة اآليضٔ 

لبم يٕعذ  2015/ 9001يُغك اآليضٔ ببنكهيت بكم االختصبصبث انالصيت إلَجبص يٓبيّ ٔانٕفبء بًتطهببث اآليضٔ 

 . 2017/ 3/ 11انضيبساث انخبسجيت ٔانتٗ عتبذأ بتبسيخ 

  ٗيخبغبت انغبدة أععبء ْيئت انتذسيظ ببأللغبو انًختهفت بإعذاد تمبسيش عٍ انًٕاد انذساعيت انًُتٓيت دساعتٓب ف

 8و , ٔتكهيفٓى ببإلَتٓبء يُٓب لبم يٕعذ غبيتّ األسبعبء انًٕافك  2017/ 2016انفصم انذساعٗ األٔل نهعبو انجبيعٗ 

/3 /2013 . 

   , ِتكهيف كم يٍ انغيذة / نًيبء فتذٗ , ٔانغيذ / بكش عبذ انغعيذ ٔانغيذ / ععذ عبذ انذًيذ , ٔانغيذ إبشاْيى عبذ انال

 2017/ 3/  8بًتببعت انبُذ انغببك لبم إجتًبع انًجهظ انتُفيزٖ نًشكض انجٕدة ببنجبيعت انًذذد نّ األسبعبء انًٕافك 

. 

 بكتببت تمشيش عٍ يٕاصفبث انٕسلت اإليتذبَيت عٍ انفصم انذساعٗ انًُصشو ,  تكهيف انغيذ انذكتٕس / يذيش انٕدذة

 ٔسفع انتمشيش نًشكض انجٕدة ببنجبيعت .

  ٍتكهيف انغيذ / عبيخ ععيذ ٔانغيذ اششف انغعيذ ببنتُغيك يع عكشتيش انٕدذة نكتببت انتمشيش انشبع عُٕٖ ع

 انٕدذة .

  شٓش كًٕعذ دائى نالجتًبع انشٓشٖ نهًجهظ انتُفيزٖ نهٕدذة .االتفبق عهٗ تذذيذ يٕو االثُيٍ األٔل يٍ كم 

 

 داسيت:انشئٌٕ انًبنيت ٔاإلثبنثبً: 
 . 2017 فبشايشنٕدذة ظًبٌ انجٕدة بـشٓش  انشٓشيتث شؤٌ صشف انًكبفآب 3/1

 املبلغ التاريخ والنسبة النصاط

 املكافأة الصهزية
 %011النسبة   فربايز شهز 

 

  فربايزشهز  التنفيذيبدل حضور اجمللس 

  فربايزشهز  بدل حضور جملس اإلدارة
 

 خ انجٕدة ببنًشكض انشئيغٗ ٔانٕدذة .عهٗ انصشف ٔفمب نًب ْٕ يمشس بهٕائانًٕافمت  :انمـــشاس

 سابعب: انشئٌٕ انفُيت ٔانتمُيت:
 7102 ومارس متابعة تنفيذ املهام اإلدارية والتنفيذية لصهزى فربايزبصأن  4/1

يذيش انٕدذة بإتخبر يب يهضو يٍ تذابيش ٔإجشاءاث بغشض تغييش انعًم ببنٕدذة  –تفٕيط انغيذ انذكتٕس / سصق ععذ عهٗ  :نمـــشاسا

يبسط  11ٔاعتكًبل انًٓبو انًطهٕبت ٔاإلششاف عهٗ نجُت األيضٔ انتببعت نهٕدذة , ٔاإلعتعذاد نضيبسة خبسجيت تتى فٗ 

2017 . 

 
 هغت ييٍ انجأ

.......................... 

 عًيذ انكهيت                               انٕدذة يذيش 

 


