غسنة يوْيفـسضاٍ يصـٓاعـة َواد ايتعبـئة وايتػًيف وايـوزم  -يـوْيــباى
غـسنـة َطـاٖـُة َصـسيــة خـاضـعــة الحـهــاّ ايكـاْــوٕ زقــِ ( )8يطــٓة . 1997
مبـديٓـة ايعـاغـس َـٔ زَـضــإ  -املٓـطـكــة ايصـٓاعـــية ب2
تًيفوَٕ )015( 368606 - 365707 :وبايٌ  01001784359 - 01001784336 :فانظ )015( 360424 :

دعــوة حـضـــوز اجتـُــــاع اجلـُـعـــيـة ايـعـاَـــة ايـعــاديـــــة
يتػـسف جمـًـظ إدازة ايػـسنـة بـدعـــوة ايطـــادة املطـاُٖــني حلـضـوز اجلُعــية ايعــاَــــة ايعـاديـــة يًػـسنـــة
املكــسز عكـدٖــا يــوّ األحــد املـوافـــل  2015/6 /28فـــ تـُــــاّ ايطــاعــــة ايجـايـــجــة عـصـــسا مبكــس
ايػـسنــة مبـديــٓة ايعـاغــس َــٔ زَـضـــإ  -املـٓـطـــكـة ايصـــٓاعـــيـة ب2

و ذيـو يًٓظــس فـ جــدوٍ األعُــاٍ االتـ :
 اْتخابــات اعضــاء جمًــظ ادازة ايػسنــة يفــرتة جديـدة.و ْوجــ٘ عٓايــة ايطــادة املطاُٖــني ايـ َــايًـ :
 يهــــٌ َطـاٖـــــِ احلـــــل فـــ حـضــــوز اجلُعــــية ايعاَـــة ايعـاديــــة يًُطـــاُٖني بطـسيكــــة األصـايـــــة أو
اإلْـابـــــة ويػـــــرتط فــــي صـحـــــة االْـابـــــة إ تـهـــــوٕ الحـــــد املطـاُٖــــني َــــٔ غــــري اعـضـــــاء
جمًــظ االدازة وإٔ يـهـوٕ ايتونـيــٌ َصـدقــا عًــي٘.
 عًــ نـــٌ َطـــاِٖ يسغـــع ة حضـــوز اجلُعيـــة ايعاَـــة ايعاديـــة إ يجبـ ـ اْـــ٘ قـــد اودع فـ ـ َسنـــص ايػـــسنة
نػـــف حطـــاب َعتُـــد صــــادز َــــٔ احــــد ايبٓـــوى املعتُـــدة او احــــدى غـسنــــات ادازة ضجــــالت االوزام
املـايـــية قبـــٌ اْعكـــاد اجلُعيـــة بـجـالثـــ٘ ايـ ــاّ عًـــ االقـ ــٌ وإ يـسفـــل َـ ــع ٖـــرا ايهػـ ــف غٗـ ــادة
بتجـُــيد ٖـرا ايـسصـــيد َـٔ االضـٗـِ حلــني اْفـضــاض اجلُعــية.
 عًـــ ايطـــادة ايساغبــــني بايرتغـــع يعضـــوية جمًـــظ اإلدازة تكـــديِ مًـــع بـــريو باضـــِ ايطـــيد  /زئـــيظ
جمًـــظ اإلدازة مبكـــس ايػـــسنة َطـــتوفيا ايػـــسوط ايكاْوْيـــة قبـــٌ عكـــد اجتُـــاع اجلُعيـــة ايعاَـــة ايعاديـــة
يًػسنة خبُطــة أيــاّ عًـ األقــٌ.
 فـ ــي حـايـــــة ايـسغـ ــبة فـ ــي تكـديـ ــِ ايـ ــ٘ اضـــئًة او اضتفطـ ــازات يتعـ ــني تكدميٗـ ــا َهـتوبـــــة مبكـ ــس
ايػـسنـــــة باييـــد َكـابــــٌ ايـصــــاٍ او بايـربيــــد املطجــــٌ عًــــ عــــٓوإ ايػـسنــــة قــــبٌ اْعكــــاد
اجلُعــية بجـالثـة أيــاّ عًـ االقـٌ.
 فـ حـــايـــة عـدّ انتـُاٍ ايٓصـاب ايكـاْـوْـ الْعكـاد اجلُعـيـة ايعـاَــة ايعـاديــة حبضـــوز َطاُٖــني ميجًــوٕ
زبـع زأع املـاٍ يــؤجـٌ االجتُـاع ايـ يــوّ األزبعــاء املـوافــل  2015/ 7 /15ايطـاعـــة ايجايجـة عصسا مبكـس ايػـسنة
مبديٓة ايعـاغس َـٔ زَضـإ ويعتـرب االجتُـاع صحيحـا ايـا نـإ عـدد االضٗـِ املُجًـ٘ .
 ضـوف تكـتـصــس املٓـاقػـة فـ اجلُعيـة عً َـا وزد جبـدوٍ األعُـاٍ .

زئيظ جمـًـظ اإلدازة
وايعضو املٓتدب يالضتجُاز
ياضس حمُد شن ابساٖيِ

غسنة يوْيفـسضاٍ يصـٓاعـة َواد ايتعبـئة وايتػًيف وايـوزم  -يـوْيــباى
غـسنـة َطـاٖـُة َصـسيــة خـاضـعــة الحـهــاّ ايكـاْــوٕ زقــِ ( )8يطــٓة . 1997
مبـديٓـة ايعـاغـس َـٔ زَـضــإ  -املٓـطـكــة ايصـٓاعـــية ب2
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دعــوة حـضـــوز اجتـُــــاع اجلـُـعـــيـة ايـعـاَـــة غــري ايـعــاديـــــة
يتػـسف جمـًـظ إدازة ايػـسنـة بـدعـــوة ايطــــادة املطـاُٖـــني حلـضـــوز اجلُعـــية ايعــاَــــة غـــري ايعـاديـــة
يًػـسنــة املكــسز عكـدٖــا يــوّ األحــد املـوافــل  2015/6 /28عكـب اْتٗــاء اجلُعيــة ايعاَــة ايعاديــة يًػسنـة
وايتـى ضــوف تٓعكــد فـى متــاّ ايطاعــة ايجايجــة عصـــساً بــرات اييـــوّ وايتازيــخ مبكــس ايػـسنـــة مبـديـــٓة
ايعـاغــس َــٔ زَـضـــإ  -املـٓـطــكـة ايصــٓاعـيـة ب2

و ذيـو يًٓظــس فـى جــدوٍ األعُــاٍ االتـى :
 تهٗــني وبيــع بعــض املعـــدات واملانيٓــات مبصٓــع ايهستــوٕ املضًـــع بايػسنـــة حيــح تــِ اْتٗـــاء عُسٖـــااإلفـرتاضـى وأصبـحت غــري ذى جـدوى اقتصاديــة يًتػػيــٌ.

و ْوجــ٘ عٓايــة ايطــادة املطاُٖــني ايـى َــايًـى :
 يهـــٌ َطـاٖـــــِ احلـــــل فـــى حـضـــوز اجلُعـــية ايعاَـــة غـــري ايعـاديـــة يًُطـــاُٖني بطـسيكـــة األصـايـــــة
أو اإلْـابـــــة ويػـــــرتط فـ ــي صـحـــــة االْـابـــــة إ تـهـــــوٕ الحـــــد املطـاُٖـ ــني َـ ــٔ غـ ــري اعـضـــــاء
جمًــظ االدازة وإٔ يـهـوٕ ايتونـيــٌ َصـدقــاً عًــي٘.
 عًــى نــٌ َطــاِٖ يسغــب جل حضــوز اجلُعيــة ايعاَــة غــري ايعاديــة إ يجبــت اْــ٘ قــد اودع فــى َسنــص ايػــسنة
نػـــف حطـــاب َعتُـــد صــــادز َــــٔ احــــد ايبٓـــوى املعتُـــدة او احــــدى غـسنــــات ادازة ضجــــالت االوزام
املـايـــية قبـــٌ اْعكـــاد اجلُعيـــة بـجـالثـــ٘ ايـ ــاّ عًـــى االقـ ــٌ وإ يـسفـــل َـ ــع ٖـــرا ايهػـ ــف غٗـ ــادة
بتجـُــيد ٖـرا ايـسصـــيد َـٔ االضـٗـِ حلــني اْفـضــاض اجلُعــية.
 فـــي حـايـــــة ايـسغـــبة فـــي تكـديـــِ ايـــ٘ اضـــئًة او اضتفطـــازات يتعـــني تكدميٗـــا َهـتوبـــــة مبكـــس
ايػـسنـــــة باييـــد َكـابــــٌ ايـصــــاٍ او بايـربيــــد املطجــــٌ عًــــى عــــٓوإ ايػـسنــــة قــــبٌ اْعكــــاد
اجلُعــية بجـالثـة أيــاّ عًـى االقـٌ.
 فــــى حـــايــــــة عــــدّ انتــــُاٍ ايٓصــــاب ايكـاْـوْــــى الْعكــــاد اجلُعــــية ايعـاَـــــة غـــــري ايعـاديـــــة
حبضــــوز َطاُٖـــــني ميجًــــوٕ ْصـــف زأع املـــاٍ يــتِ حتديــد َوعــــد ثــإ الحكـــــاً بٓـــاءى عًــــى قــــساز
جمًــظ إدازة ايػسنــة.
 ضـوف تكـتـصــس املٓـاقػـة فـى اجلُعيـة عًى َـا وزد جبـدوٍ األعُـاٍ .

زئيظ جمـًـظ اإلدازة
وايعضو املٓتدب يالضتجُاز
ياضس حمُد شنى ابساٖيِ

