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 اجتماع الجمع�ة العموم�ة الثان�ة   مح�ض 

ي الساعة 7من الساعة  – zoomعن ط��ق برنامج   09/09/2021الموافق  الخم�س يوم    مساء  ٨ مساء وحيت

 االسم  المنصب 

 أ. مرام بنت مطلق الحاز�ي  رئ�س مجلس اإلدارة  

 د. نا� بن فهد بن ده�م نائب رئ�س مجلس اإلدارة 

ي  المدير التنف�ذي   أ. نورە بنت عبد الرحمن الثم�ي

 أ. تر�ي بن عبد هللا الفراج عضو

 د. طالل االحمدي   عضو

ي ال مدن   عضو
 د. هايض

ي عضو ض  د. باتل بن خالد الع�ض

ي   عضو  د. محمد بن فؤاد زمخ�ش

ي  عضو
 د. ن��ه بن شجاع العثمايض

ي  عضو
 د. عبد هللا عبد الرحمن الع��ر�ض

 عبد الرحمن بن منصور المرشد أ.  عضو

ي  عضو
 ا. مدى حسن �سيويض

 رشا عبد هللا المبارك  عضو 

 مشاعل الجا�  عضو

 الدكتور زا�د الخمع�ي  عضو

ي  عضو  إبراه�م الثم�ي

ي  عضو
 ساري �سيويض

 

 اجندة االجتماع 

ان�ة الجمع�ة لعام  ض  2020مناقشة واستعراض م�ي
 2022مناقشة واستعراض الموازنة التقدي��ة لعام 

وعقودها   ةاالقتصاد� المشار�ــــع   إدارةمناقشة واستعراض   
ات�ج�ة الجد�دة للجمع�ة  مناقشة الخطة االس�ت

ي استثمار الفائض من أمو 
اء �ض ي أي من أموال الجمع�ة بالبيع او ال�ش

ي الت�ف �ض
وعات  تف��ض من الجمع�ة العموم�ة لمجلس اإلدارة �ض ال الجمع�ة او إقامة الم�ش

 تحد�ث نموذج االستدامة  - واالقتصاد�ة  االستثمار�ة
اح مجاالتها تحد�ث نموذج االستدامة  - -إقرار خطة االستثمار أموال الجمع�ة واق�ت  

 استعراض أ�شطة الجمع�ة لهذا النصف ومآتم تحق�قه وما هو جاري العمل عل�ه
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والتوص�ات   االجتماع  ئعوقا   

ان�ة الجمع�ة لعام تم  ض  و اعتمادها  2020مناقشة واستعراض م�ي
 واعتمادها  2022مناقشة واستعراض الموازنة التقدي��ة لعام تم 

واعتمادها  وعقودها  ةاالقتصاد� المشار�ــــع  إدارة مناقشة واستعراض تم    
ات�ج�ة الجد�دة للجمع�ةتم  واعتمادها  2024ا� 2022لألعوام  مناقشة الخطة االس�ت  

ي استثمار الفائض من أموال الجمع�ة  
اء �ض ي أي من أموال الجمع�ة بالبيع او ال�ش

ي الت�ف �ض
وعات  تف��ض من الجمع�ة العموم�ة لمجلس اإلدارة �ض او إقامة الم�ش

 واعتمادها  -نموذج االستدامة المال�ةتحد�ث  – واالقتصاد�ة  االستثمار�ة
اح تم  واعتمادها  -تحد�ث نموذج االستدامة المال�ة –  مجاالتها إقرار خطة االستثمار أموال الجمع�ة واق�ت  

 واعتمادها  -ومآتم تحق�قه وما هو جاري العمل عل�ه حيت ال��ــع الثالث استعراض أ�شطة الجمع�ة تم 
ي شهر مارس للعام القادم الستعراض تم التوص�ة 

ان�ة عام بانعقاد اجتماع �ض ض  2021أ�شطة الجمع�ة لعام و  2021م�ي
 

واالعتماد التوقيع   

 االسم  لتوقيع ا 

 أ. مرام بنت مطلق الحاز�ي  

 د. نا� بن فهد بن ده�م 

ي  ا أ. نور    بنت عبد الرحمن الثم�ي

 أ. تر�ي بن عبد هللا الفراج 

ي   د. طالل االحمدي   عنه: نورا الثم�ي

ي ال مدن   
 د. هايض

ي غ�اب ض  د. باتل بن خالد الع�ض

ي ع
ي   نه: مدى �سيويض  د. محمد بن فؤاد زمخ�ش

ي  
 د. ن��ه بن شجاع العثمايض

ي  غ�اب
 د. عبد هللا عبد الرحمن الع��ر�ض

 أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد  نه: مرام الحاز�ي ع

ي  
 ا. مدى حسن �سيويض

 رشا عبد هللا المبارك  نه: د. نا� بن ده�مع

 مشاعل الجا�  

 زا�د الخمع�ي د.  

ي إبراه�م    الثم�ي

ي  
 ساري �سيويض

 
Sary Bysouni




