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 )عرب الصّّو( 0202ستضس اجتناع ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ العادٓ٘ لعاو 
 

الدعْٗ املْجَ٘ مً زٜٔظ زتلظ إدازٗ مجعٔ٘ بس الْالدًٓ )أبساز( مبيطك٘ السٓاض  ٙبياٛ عل

السابع٘ زٜٔظ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ اىعكدت ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ العادٓ٘ يف متاو الطاع٘ 

عرب تطبٔل  2024 ضبتنرب 29املْافل  4443 ؾفس 22 األزبعاْٛٓو  ّاليؿف عؿسا مً

 ، ّذلك لليظس يف جدّل األعنال التالٕ: )الصّّو(

 ّاملعتندٗ مً احملاضب الكاىْىٕ  0202عسض الكْاٜه املالٔ٘ لعاو  .1

  0202عسض تكسٓس زتلظ اإلدازٗ ألداٛ خط٘ عاو  .0

 ىكاؽ مفتْح  .3

ّقد حضس االجتناع كل مً أعضاٛ زتلظ اإلدازٗ ّأعضاٛ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ )حطب الكػف 

، األضتاذ / ستند اذتسبٕ، ّممجل مكتب  بالسٓاض ٘ االجتناعٔ٘التينٔمسكص  ّممجلاملسفل( 

 عبدالسمحً الػبٔػريٖ )ستاضبٌْ ّمساجعٌْ قاىْىٌْٔ( األضتاذ /ستنْد إبسأٍه.

ٛ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ املْضخ٘ أمساَٜه يف عضاأبٔينا اعترز عً عدو اذتضْز لالجتناع 

 الكػف املسفل

حٔح افتتح االجتناع  ،الْشاٌ أ.د. خالد بً علٕاإلدازٗ ّقد زأع االجتناع زٜٔظ زتلظ 

ّمبنجل املكتب احملاضب الكاىْىٕ  بالسٓاض التينٔ٘ االجتناعٔ٘مسكص  مبنجلبالرتحٔب 

ّبأعضاٛ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘، ّأعلً اكتنال اليؿاب الكاىْىٕ لالجتناع، حٔح بلؼ عدد 

ّاإلدازٗ ، إلدازٗعضًْا، كنا غكس زتلظ ا 11عضًْا مً أؾل  13األعضاٛ اذتاضسًٓ 

ٔل اٍداف ٓبرلْىُ ٍرا العاو لتخكمً جَد خالل العاو امليؿسو ّما  التيفٔرٓ٘ علٙ ما برلِْ

  .جلَاأادتنعٔ٘ اليت أىػٝت مً 

 ه املتْاؾل ّمطاىدتَهدعنَعلٙ  ّ٘التينٔ٘ االجتناعٔ املْازد البػسٓ٘كنا قدو غكسِ لْشازٗ 

 .للجنعٔ٘ يف غتٙ اجملاالت

املْضْعات املدزج٘ علٙ  ت ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ىاقػ جدّل االعنال حٔح ذٌ باضتعساضثه أ

 الكسازات التالٔ٘: تّاختر عناهلاجدّل ا
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  ّاملعتندٗ مً احملاضب الكاىْىٕ 0202عسض الكْاٜه املالٔ٘ لعاو : أّال

، الكْاٜه املالٔ٘ ستنْد إبسأٍه  مً مكتب احملاضب الكاىْىٕ عبدالسمحً الػبٔػريٖ أ. عسض 

املكتب، ّقد غكس ادتنعٔ٘ علٙ تعاّىَا ّاضتٔفاَٜا دتنٔع املتطلبات، ّاملعتندٗ مً  2020لعاو 

 كنا أثيٙ علٙ التيظٔه املالٕ للجنعٔ٘، ّىِْ أىُ ال ْٓجد أٓ٘ حتفظات علٙ الكْاٜه املالٔ٘.

 .احملاضب الكاىْىٕاملعتندٗ مً   2020الكْاٜه املالٔ٘ لعاو  املْافك٘ علٙ: الكساز

 

  0202عسض تكسٓس زتلظ اإلدازٗ ألداٛ خط٘ عاو : ثاىًٔا

األداٛ لعاو عسضا لتكسٓس  املدٓس التيفٔرٖ املكلف للجنعٔ٘ ميؿْز بً ستند املكسٌقدو 

 .مً قبل األعضاٛ ّمتت مياقػتُ 2020

 .2020لعاو  األداٛاملْافك٘ علٙ تكسٓس : الكساز

 

 ىكاؽ مفتْح: ثالجًا

x  األضتاذ ستند اذتسبٕ إىل ضسّزٗ اعتناد  بالسٓاض التينٔ٘ االجتناعٔ٘مسكص ىبُ ممجل

ّعيد ضؤالُ : ٍل إزضال ارتط٘ التػػٔلٔ٘ املعتندٗ  .الْشازٗ ألٖ بسىامج تكدمُ ادتنعٔ٘

مً ادتنعٔ٘ إىل مسكص التينٔ٘ االجتناعٔ٘ يف بدآ٘ الطي٘ ّعدو ّزّد أٖ حتفظ أّ 

املسكص علَٔا ؟ . أجاب بيعه. لكً البد مً مْافك٘  اضتفطاز  مً املسكص ٓعين مْافك٘ 

 مدزجا يف ارتط٘ املعتندٗ. املسكص املطبك٘ علٙ أٖ بسىامج تسغب ادتنعٔ٘ بتيفٔرِ ّلٔظ

x  طلب عضْ زتلظ اإلدازٗ األضتاذ / عْض ادتنٔلٕ مً اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ للجنعٔ٘ إعداد

ملف تعسٓفٕ مبػسّع ) ّضع عبازات يف املطازات ّستطات الكطاز حتفص علٙ التْاؾل 

مع الْالدًٓ( ّذلك لٔطَه أعضاٛ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ يف تطْٓكُ لدٚ مطؤّلٕ املطازات 

 غسك٘ ضاز.ّ

x  عضاٛ ادتنعٔ٘ بإىػاٛ زتنْع٘ )ّاتظ أب( ألإىل اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ ُطسح مكرتح

 َدف إىل :العنْمٔ٘، ت
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 تعسٓف األعضاٛ أّاًل بأّل بأخباز ّميتجات ادتنعٔ٘ املتنٔصٗ. -

 مػازك٘ األعضاٛ يف تكدٓه أفكاز  تطْٓسٓ٘ ألعنال ّميتجات ادتنعٔ٘.  -

جََا ّحتتاج فَٔا إىل اباملعْقات ّالؿعْبات اليت  تْزفع اإلدازٗ التيفٔرٓ٘   -

 مطاىدٗ األعضاٛ.

  ّقد ّافل األعضاٛ علٙ ٍرا املكرتح.

 

بػكس زٜٔظ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّتكدٓسِ  عؿسا 5:45ّقد اختته االجتناع عيد الطاع٘ 

 .ع اذتاضسًٓ علٙ مػازكتَه الفاعل٘دتنٔ

 
 ّاهلل املْفل

 
 زٜٔظ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘                                                   املكسز                        

 أ.د. خالد بً علٕ الْشاٌ                                                    أ. ميؿْز بً ستند املكسٌ   
 

                                                                          
 

 
 ممجل مسكص التينٔ٘ االجتناعٔ٘ بالسٓاض

   ستند اذتسبٕ . أ
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 و0202لعاو  ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ دتنعٔ٘ بس الْالدًٓ )أبساز(اجتناع 

  و0201 ضبتنرب 01املْافل  1443 ؾفس 00 األزبعاٛ
 

 العنْمٔ٘ادتنعٔ٘ أعضاٛ اذتضْز مً 

 امليؿب اضه العضْ 

 زٜٔظ اجمللظ أ.د. خالد علٕ امحد الْشاٌ 4

 املػسف املالٕ أ.عنس إبسأٍه العْغً 2

 عضْ زتلظ اإلدازٗ د. خالد ستند اذتطً 3

 عضْ زتلظ اإلدازٗ و. خالد ىاؾس الػياو 4

 عضْ زتلظ اإلدازٗ أ. عْض علٕ ادتنٔلٕ 5

 عضْ زتلظ اإلدازٗ عبدالسمحً العنس أ.محاد 6

 عضْ زتلظ اإلدازٗ أ.ميؿْز ستند املكسٌ 7

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ باٍناوضامل د. عبداهلل  8

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ احمللطٕعبداهلل د. عبدالعصٓص  9

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ باىاجُستند و. عبدالعصٓص  40

 ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘عضْ  الػْمسؾاحل أ عبدالعصٓص  44

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ الطخٔباىٕ ؾاحل أ عبداهلل 42

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ السغٔد زغٔد  أ . ميؿْز 43
 

 العنْمٔ٘ املتػٔبٌْادتنعٔ٘ أعضاٛ 

 امليؿب اضه العضْ ت

 زٜٔظ اجمللظىاٜب  د. ستند عبدالعصٓص الػسٓه 4

 عضْ زتلظ اإلدازٗ د. ستند عبداهلل املَيا 2

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ د. ؾاحل محْد الطْٓلنٕ 3

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ د. ستند عبداهلل الدّٓؼ 4

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ أ ستند حئٙ األمري 5

 عضْ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ أ ٓاضس عبدالكسٓه اذتند 6

 


