اجلُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاد ١ٜيًػسن ١يعاّ ّ2017
ثدع ٛغسن ١االثصاالخ ايطعٛدَ ١ٜطاُٖٗٝا إىل حضٛز اججُاع اجلُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاد١ٜ
ٜطس جمًظ إداز ٠غسن ١االثصاالخ ايطعٛد ١ٜدعَ ٠ٛطاُٖٗٝا ايهساّ إىل حضٛز اججُاع اجلُع ١ٝايعاَ ١غري ايعادٜة١
يًػسن ،١املكةسز عكةد ٙمبػة ١ ٝاهلل ثعةاىل اةاملسنص ايةس ٝظ يًػةسن ١اايسٜةا

ححة ٞاملسضةطخ قسٜةل ا َةاّ ضةعٛد اةٔ

عبةةد ايعصٜةةص ايبٛااةة ١ايػةةُاي ١ٝزقةةِ حَ )3بٓةة ٢زقةةِ  )41ايطةةاع ١ايطادض ةٚ ١ايٓصةةـ َطةةا ٜ ،ةة ّٛاالدةةٓ ٖ1438/07/13ة ة
املٛاؾل ٚ ّ2017/04/10ذيو ملٓاقػ ١جد ٍٚاألعُاٍ ايجاي:ٞ
 )1ايجصٜٛح عً ٢ثكسٜس جمًظ ا داز ٠عٔ ايطٓ ١املاي ١ٝاملٓجٗ ١ٝيف .ّ2016/12/31
 )2ايجصٜٛح عً ٢ثكسٜس َساجع حطاااخ ايػسن ١يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓجٗ ١ٝيف .ّ2016/12/31
 )3ايجصٜٛح عً ٢ايكٛا ِ املاي ١ٝاملٛحد ٠يًػسن ١يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓجٗ ١ٝيف .ّ2016/12/31
 )4ايجصةةٜٛح عًةة ٢ارجٝةةاز َساجةةع املطةةاااخ املسغة َةةٔ قبةةٌ جلٓةة ١املساجعةة ١يجكةةد ِٜرةةدَاخ املساجعةةٚ ١ايصنةةا٠
ٚايضسٜب ١يًػسن ١يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓجٗ ١ٝيف ٚ ّ2017/12/31ايبٝاْاخ املاي ١ٝزاع ايطٓٚ ١ٜٛحتدٜد أثعاا٘.
 )5ايجصٜٛح عً ٢إاسا ذَ ١أعضا جمًظ ا داز ٠عٔ ايطٓ ١املٓجٗ ١ٝيف .ّ2016/12/31
 )6ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜايٓظاّ األضاع يػة سن ١االثصةاالخ ايطةعٛد ١ٜمبةا ٜجٛاؾةل َةع ْظةاّ ايػةسناخ ايصةادز
ااملسض ّٛاملًه ٞزقِحّٚ )3/ثازٜخ ٚ ّ1437/1/28ايُٓٛذج زقِ ح )4ايصادز َٔ ٚشاز ٠ايججازٚ ٠االضجذُاز.
 )7ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )4ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١ااملػازنٚ ١ايجًُو يف ايػسناخ.
 )8ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )5ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١ااملسنص ايس ٝظ اايػسن.١
 )9ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )9ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١ااألضِٗ املُجاش٠
 )10ايجصٜٛح عً ٢اضاؾ ١املاد ٠زقِ ح َٔ )12ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١اػسا ايػسن ١ألضةُٗٗا أ ٚاٝعٗةا
ا ٚزٖٓٗا.
 )11ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )16ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١اايطٓداخ ٚايصهٛى.
 )12ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )20ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١املجعًك ١اصطحٝاخ اجملًظ.
 )13ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )22ايٓظاّ األضاع يًػةسن ،١املجعًكة ١اصةطحٝاخ ز ةٝظ اجملًةظ ْٚا ةة
ايس ٝظ ٚاَ عاّ اجملًظ.
 )14ايجصٜٛح عً ٢ثعد ٌٜاملاد ٠زقِ ح َٔ )23ايٓظاّ األضاع يًػسن ،١اخلاص ١ااججُاعاخ اجملًظ.
 )15ايجصةةٜٛح عًةة ٢ضٝاضةة ١ثسغةة ٝأعضةةا جمًةةظ ا دازَٚ ٠هاؾة ثَِٗٚ ،هاؾة خ ايًجةةإ املٓبذكةةَ٘ٚ ،هاؾ ة خ ا داز٠
ايجٓؿٝر.١ٜ
 )16ايجصٜٛح عً ٢ال خ ١عٌُ جلٓ ١ايرتغٝخاخ ٚاملهاؾ خ.
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 )17ايجصٜٛح عً ٢ال خ ١عٌُ جلٓ ١املساجع.١
 )18ايجصٜٛح عً ٢ثػه ٌٝجلٓ ١املساجع ،١ااجةدا َةٔ ٜة ّٛاْعكةاد اجلُعٝة ١إىل اْجٗةا دٚز ٠جمًةظ ا داز ٠املايٝة١
اجازٜخ ٚ ،ّ2018/4/27عًَٗ ٢اَٗةا ٚضةٛااع عًُةٗاَٚ ،هاؾةعخ أعضةا ٗا ايبايػة ١ح  )100.000زٜةاٍ ضةٜٓٛا ،يهةٌ
عضٚ ،ٛادٍ حضٛز َبًؼ ح )5000زٜاٍ عٔ نٌ جًط ،١عًُا اعٕ األعضا املسغخ ِٖ :
 .1 )19األضجاذ عبدايعصٜص أ ٖبدإ اهلبدإ حعض ٛجمًظ إداز ، ٠غري ثٓؿٝر)ٟ
 .2 )20ايدنجٛز رً ٌٝأ عبدايؿجاح نسد ٟحعض ٛجمًظ إداز ، ٠غري ثٓؿٝر)ٟ
 .3 )21األضجاذ رايد أ حمُد اخلٜٛطة ةةس حعض ٛرازج)ٞ
 .4 )22ايدنجٛز ر ةةاية ة ة ة ة ة ة ةةد أ داٚد ايؿة ة ة ة ةةداؽ حعض ٛرازج)ٞ
 )23ايجصٜٛح عً ٢قساز جمًظ االداز ٠اجعَ ٝعاي ٞحماؾظ املؤضط ١ايعاَ ١يًجكاعد االضجاذ /حمُد أ قطٍ
ايٓخاع عضٛا مبجًظ اداز ٠غسن ١االثصاالخ ايطعٛد ١ٜاعجبازا َٔ ٚ ّ2017/2/2حجْٗ ٢ا ١ٜايةدٚز ٠املايٝة١
جملًةةظ ا داز ٚ ٠ايةةن ضةةجٓجٗ ٞيف  ،ّ2018/4/27رًؿةةا يعضةة ٛجمًةةظ ا داز ٠ايدنجٛز/رايةةد اةةٔ عبةةدايعصٜص
ايعسؾج املطجك َٔ ٌٝعض ١ٜٛاجملًظ.
 )24ايجصةةٜٛح عًةة ٢املهاؾ ة خ ٚايجعٜٛضةةاخ املدؾٛعةة ١ألعضةةا جمًةةظ ا دازْ ٠ظةةري عضةةٜٛجِٗ ٚاملضةةُٓ ١يف ثكسٜةةس
جمًظ ا داز ٠يًؿرتٜٓ 1 َٔ ٠اٜس ٚ ّ2016حج 31 ٢دٜطُرب .ّ2016
يهٌ َطاِٖ حل حضٛز االججُاع قبكا يٓظاّ ايػسناخ ٚعًٜ َٔ ٢جعرز حضٛزَ ٙةٔ املطةاُٖ يف املٛعةد ا ةدد
ي٘ املل يف إٔ ٜٛنٌ عٓ٘ غخصا آرس ملضةٛز االججُةاع َةٔ غةري أعضةا جمًةظ ا داز ٠أَ ٚة ٛؿ ٞايػةسن ١مبٛجةة
ثٛنٝةةٌ رطةةَ ٞصةةدم َةةٔ ايػسؾةة ١ايججازٜةة ١ايصةةٓاع ١ٝأَ ٚةةٔ أحةةد ايبٓةةٛى املسرصةة ١أ ٚنجااةة ١ايعةةدٍ أ ٚاألغةةخا
املةةسرهل هلةةِ اععُةةاٍ ايجٛدٝةةل ححطةةة املسؾةةل) ٚثصٜٚةةد ايػةةسن ١آطةةخَ ١ةةٔ ايجٛنٝةةٌ ٚإزضةةاي٘ عًةة ٢ايعٓةةٛإ ايجةةاي:ٞ
غة ةةسن ١االثصة ةةاالخ ايطة ةةعٛد– ١ٜا داز ٠ايعاَة ةة ١يعطقة ةةاخ املطة ةةجذُس ،ٜٔغة ةةعب ١املطة ةةاُٖ
 87912ايسٜا

– َبٓة ةة ٢زقة ةةِ ،2

ت

ٚ ; 11652ذيو قبٌ  َٜٛعً ٢األقٌ َٔ َٛعد اْعكةاد اجلُعٝةٚ .١عًة ٢نةٌ َطةاِٖ أٚ ٚنٝةٌ ٜسغةة

يف حضٛز االججُاع إٔ حيضس َع٘ أصٌ اهلٚ ١ٜٛأصٌ ايجٛنٚ ٌٝاملضٛز قبٌ َٛعةد االججُةاع ٚذيةو ْٗةا إجةسا اخ
ايجطةةجٚ ٌٝضةةٛف ٜٓجٗةة ٞايجطةةجَ ٌٝةةع اداٜةة ١االججُةةاع .عًُةةا اةةعٕ ايٓصةةات ايكةةاْ ْٞٛالْعكةةاد اجلُعٝةة ١ايعاَةة ١غةةري
ايعاد ٖٛ ١ٜح َٔ )% 50زأع املاٍ عً ٢األقٌ ٚيف حاي ١عدّ انجُاٍ ايٓصات ايطشّ يعكد االججُاع ضٝجِ عكد االججُةاع
ايذاْ ٞاعد ضاع َٔ ١اْجٗا املد ٠ا دد ٠الْعكاد االججُاع األٜٚ ٍٚه ٕٛاالججُاع ايذاْ ٞصخٝخا إذا حضسَ ٙطاُٖٕٛ
ميذً ٕٛزاع زأع املاٍ عً ٢األقٌ .يطضجؿطاز ميهٔ االثصاٍ عً ٢ايسقِ ايجايٖ : ٞاثـ  ، 8001161100 :أ ٚؾانظ زقِ:

0112152732
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**ثٛن**ٌٝ
أْا املطاِٖ/ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
}االضِ زااعٝا  /أ ٚاضِ ايػسن ١أ ٚاملؤضط ١نُا ٖ ٛيف ضجًٗا ايججاز{ٟ
املٛقةةع أدْةةا ،ٙمبٛجةةة ح

) ٚثةةازٜخ ٖ14 / /ة ة ٚاصةةؿن أحةةد َطةةاُٖٞ

) زقةةِ ح

غ ة ة ة ة ةةسن ١االثص ة ة ة ة ةةاالخ ايط ة ة ة ة ةةعٛدٚ ١ٜاملاي ة ة ة ة ةةو يع ة ة ة ة ةةدد ح
) ايطجٌ املدْ ٞزقِ ح

) ض ة ة ة ة ةةِٗ ،ق ة ة ة ة ةةد ٚنً ة ة ة ة ةةح املط ة ة ة ة ةةاِٖ ح

) } َٔ ٖٛٚغري أعضةا جمًةظ ا داز ٠أَ ٚة ٛؿ ٞايػةسن ١أٚ

املهًؿ اايكٝاّ اصةؿ ١دا ُة ١اعُةٌ ؾة أ ٚإداز ٟملطةااٗا{ يٓٝةٛت عة يف حضةٛز اججُةاع اجلُعٝة ١ايعاَة١
غةةري ايعادٜةة ١يًػةةسن ١املكةةسز عكةةد ٙيف ٜةة ّٛاألدةةٓ ٖ1438/07/13ة ة املٛاؾةةل  ّ2017/04/10ايط ةاع ١ايطادضةة١
ٚايٓصـ َطا ٚايجصٜٛح عً ٢آٛد جد ٍٚأعُاٍ اجلُعْٝ ١ٝاا ١ع ٚايجٛقٝع عً ٢نٌ املطجٓداخ املطًٛا١
ٚايض ةةسٚزٚ ١ٜايطشَ ةة ١ج ةةسا اخ االججُ ةةاع .نُ ةةا ٜط ةةس ٖ ٟةةرا ايجٛن ٝةةٌ يطججُ ةةاع ايذ ةةاْ ٞيف حاي ةة ١ثعج ٝةةٌ
االججُاع.
حسز يف
ايجٛقٝع /

/

/

االضِ /
ايصؿ/ ١

ايجصدٜل /
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