
 1 

 االجتماع الدوري العام
يتشكك االجتمتعككلدالج ككعامالج  ككلعالعككاالمعيككلال، بككل الج عم كك االكتككمأالج لقككمال ككاالج  ت ككلال،االج مل عككلالجتلتللكيككلالج تكك اليلتعكك ال  ككل الاي يككاال
جتمتعككلدالج ككعامعالج  ككلعال ععك كك الج  تككاالج عاجبككيلالاج مبككليلاال عككلالي ي  ككلال عمعا ككل الج  عككاال ككاالااككنالعام ككلالاج تعلعلت ككل ال عككلاليلككل  ال

المتعلدالج عامعالج  لعالتملميمالاتاتيل العمعا ل الج  عاالايمم ل جت
اي كككنال   تكككاالج كم علليكككلالاجتمتعكككلدالج كككعامعالاعمعا كككل الج  عكككاالج كم علليكككلالا كككحالجتمتعكككلدالعكككلال،عالعكككاال، بكككل الج   اعكككلاال،االم  كككل ال

العلع ج  ي ل الج  لعلالا الج عا لاال،اال،عال ل عالعاال لعةالجألم زةالجألعليلاال علل شلالج عابا ل الذج الجت ت
 

 نشاطات االجتماع الدوري
 مككعالجتمتعككلدالج ككعامعالج  ككلعالت ككلال شككمةالجمتعل ككلتااللككل  اللع  ككلالتمككلميمالعمعا ككل الج  عككاالج كم علليككلالج عمععككلال  يكك الاج  عيككعالعككاالج مبككليلال

الجأللمىالياب  لالج معااالج تل  :
 
 

 موضوع االجتماع تاريخ االجتماع #
يملعالآ يلال تف 5/6/9002  .1 ال ياال عااللاجحالج عم  تع يععال علل شلالاج 
الج ت علااللمل الاج  مجمالتش ياالعمعا ل الج  عاالاآ يل ال ع  ل 12/6/9002  .9
الجت تعلدال  ىالتملميمالعل م العمعا ل الج  عا 3/7/9002  .3
عجمةالج ع كككلكماالاجتمتعكككلدالعكككلالتمميكككمالعمعا كككلالج عجل يكككلال كككااال 94/7/9002  .4 جت كككتمج لالاج 

الم ي العم  الج مبل الجأل  ى 
ال–  كككككتمجتيميلال عكككككاالال–لمكككككل الال–ج الجألليكككككمةالاككككك ال اكككككلدال كككككزةالج ع كككككتمع 6/2/9002  .5

الاتاتيل  ال-ليلمج 
تمميمال ااالعلتتل الج  لتيااالتمميمال ااالزيلمج العيعجليلال شكعلاال كمحال 90/2/9002  .6

ج مكككع الاملاك كككلاالتمميكككمال كككااالع كككت مل الج كككمالج شككك عج االعابكككادالج عكككل ال
يكككككلالج عمج كككككيلال  اكككككعحالجألاج كككككاالاككككك الج تكككككامي  االعابكككككادال كككككمجمالازجمةالج تمك

الج للصالكع عاالج مكااالا الملع ل الج اااالاج للمج 
(االVIPعلل شلالعاجبيلالجأل ذيلالج فل عةاالاماجزج الج  فمالج عك اعل يلال)ج ككال 3/2/9002  .7

بككمجحالعكككاقف ال اج تككعج ج الج ع ككتاالياال  ككىالج عككاجالياالج ف  ككايلييااالاج 
ال ال  الج ت  يعالاج ت لالا ال زة 

 شكناالج عكل  الاجت تتكلععال كااالج عاجزلكلالتمميمالعمعا كلالج  عكاالج للتكلالكل 94/2/9002  .2



 2 

ال 2002ج  لعلال    الالج االيلال   للالج عل يلال
الت  عالج تمميمالج  لاعال عياجاالج م لكل  99/10/9002  .2
تمميمالعمعا لالج شناالج عل  الاجت تتلععالج للصالكعشمادال للااالج عاجزلكلال 94/19/9002  .10

ال 2002ج  لعلال    الالج االيلال   للالج عل يلال
جألخال ي ىال،كاالشمجمالم ي العم  الج مبل الجأل  ىاليمععالعشلميلالج مكمجمج ال 11/9/9002  .11

الكل ماجلياالج مبل يلال  ىالج عم  الج تشمي   
ال بيلالج  عجالكل للمجالاعشلميلالج ماجلياالج مبل يلالا يم ل  11/3/9002  .19
التت يعالجإلممج ج الجإل مج ي يلال ت ايعالععيللالج مع   15/4/9002  .13
اليمالج  لاعال عياجاالج م لكلالج عل يلالاجإلعجميل ج تععالج تممال 6/5/9002  .14
التف ياال عاالج لاجحالاعمعا ل الج  عا  5/10/9002  .15
جإلمككمج ج الجإل ككمج ي يلالاكك الج مككع الا كككاالعاجم ت ككلاالاتشكك ياال ملككلالللتككلال 14/10/9002  .16

الك ذجالج لتاص 
الج ابلالج  يل  الج مج االاالاج ابلالج مللال ال  عم    12/11/9002  .17
التلقيعالعمعا ل الج  عاالاعل مي ل   لعةال 90/1/9010  .12
تمميكككككمالشكككككف  ال كككككااالجمتعكككككلدال ي كككككلالج  تكككككاالاج مكككككاج عالج ليلكيكككككلاالاالتمكككككلميمال 97/1/9010  .12

العمعا ل الج  عاالالااال ع  لال  عم  لالج ملععل 
ج مككككمجمالج عت  ككككنالكل مجتككككحالاج  مككككانالج عل يككككلال ككككم ي ال ي ككككلالع لا ككككلالج ف ككككلعاال 95/4/9011  .90

ال للااالج تلعانالج اال ال  تاايمالاجإل مجضالج ملع  اعمتمحال
العشمادال للااالعجمالجإلاتل الج ف  ايل  03/6/1322  .91
االتمميككمالال ككمجمالكمككللااالعجمالجإلاتككل الج ف  ككايليلالج عمتككمحالعككاالعم كك الج ككازمج  22/23/1322  .99

،عياال كلعالج عم ك ال كااالعكل الج عم ك الج كاال الج ف  كايل الع للكلالج شكمي ال
االج عيعممجايككلالعككلالج مع يككلالج كم علليككلال عم كك الاكك الكملككلعشالج شككمج لالعككاالجمكك

ال،اماكلالا للال الج شم ل الابميكلالج علا
 مككل العككلالجألخالاميككعالج مككععاللم ككي العم كك الج مبككل الجأل  ككىلال ع ككتعلدال كك ال 7/1/1321  .93

ال ااالت عياالك ضالج ماجليا
 مل العلالجألخال ععالايلضالم ي العم  الج كازمج الج لكلصالكت كعيع ال كللااال 8/1/1321  .94
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العلاالاج  يل لالج عل يلالاجت تتلعيلال    اعلبميكلالج 
تمميمالجألخال كععالايكلضالج لكلصالككل تاامج الج  لتك لال  كىالج مكمجمالكمكللااال 13/1/1321  .95

ال2011بميكلالج علاال   لعال
لمككل الع ككاعةالتمميككمالعمعا ككلالج  عككاالج للتككلالكل شككناالج عككل  الاجت تتككلععال 12/0/1321  .96

ال2012يلال ااالعشمادال للااالج عاجزللالج  لعلال   للالج عل 
97.  16/0/1321  

 
تمميككمالعمعا ككلالج  عككاالج للتككلالكل شككناالج عككل  الاجت تتككلععال ككااالعشككمادال

 الالامعالجألخال كككععال2012ج عاجزلكككلالج  لعكككلال   ككك الالج االيكككلال   كككللالج عل يكككلال
الايلضالازيمالج عل يلال ااالعع قل الج  ملل

آ يككل ال عككاال، بككل الج عم كك الج تشككمي  الاكك القككاالج ابككلالج  ككل  ال ت زيككزال 28/4/1321  .92
العام عالكل م لكلال  ىالج   اعل

الجت تعلدال  ىالازيمالج عل يلاللكياال  ي ال ااالج ابلالج عل  ال    ال 2/8/1321  .12
جت كككتعلدال  كككىالجألخالازيكككمالج ت  كككيعالج  كككل  الج كككع تامال  ككك الج ممككككلاعال كككااال 02/21/1321  .03

عشمادال للااالتلعانال  مجضالا كلالع   ل الج ت  كيعالج  كل  الاك الا  كاياال
ال يعالج  ل   ج عمتمحالعاالازجمةالج ت 

الجت تعلدال  ىالازيمالج عل يلاللكياال  ي ال ااالج ابلالج عل  ال    ال  10/2/1320  .02
عشمادال للااالتلعانال  مجضالا كلالع   ل الج ت  كيعالج  كل  الاك الا  كاياال 02/2/1320  .01

الج عمتمحالعاالازجمةالج ت  يعالج  ل   
الجت تعلدال  ىالجألخالع م لعالج ازيمالم ي ال  الالج لمعال 13/1/1320  .00
ال2013عا أالج عم  العاالج عاجزللالج  لعلال 1-0/4/1320  .04
جت كككتعلدال  كككىالجألخالاميكككعالج مكككععاللم كككي العم ككك الج مبكككل الجأل  كككىلال كككااال 12/4/1320  .02

ج ابككلالج مبككل  االاعلل شككلالعمعا ككلالج  عككاالج للتككلالكككل   عال ككااالتمميككمال
عيكككاجاالج م لككككلالج عل يكككلالاجإلعجميكككلالكشكككناالععكككشالج  ي كككل الج ع  يكككلالاككك الج بكككفلال

الج غمكيل 
جت ككتعلدال  ككىالجألخالمايككنالج لتشكك الم ككي ال ي ككلالع لا ككلالج ف ككلعال ككااالج  ي ككلال  20/2/1320  .06

الاج عل  ل 
ت  عالج تمميمالج  لاعال عياجاالج م لككلالجإلعجميكلالاج عل يكلاالاجت كتعلدال  كىالجألخال 24/2/1320  .07

ج عككككعالعمككككعتل الازيككككمالج  عككككاال ككككااالع ككككاعةال ككككللااالج عم كككك الجت تتككككلععال
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ج مكككككككمجمج الكمكككككككاجلياالذج الج شكككككككناالاجتمتعكككككككل  االاعلل شكككككككلالعمعا كككككككلالعكككككككاال
الج مبل   

الج لعأالكياالجت لعالج ع  عياالاازجمةالج تمكيلالاج ت  يعاللجبمجحالج ع  عيال 11/8/1320  .08
 مككككل العككككلالم ككككي الج ككككازمج الاازيككككمالج عل يككككلالاازيككككمالجت تتككككلعال ككككااالكملككككلعشال 1/23/1320  .02

الج   اعلالا ع  لالاعشلمي  لالج ع تمك يل 
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