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 األزبعــاء املـوافـــل  2015/4 /8فـــ تـُــــاّ ايطــاعــــة ايجـايـــجــة عـصـــسا مبكــس
ايػـسنــة مبـديــٓة ايعـاغــس َــٔ زَـضـــإ  -املـٓـطـــكـة ايصـــٓاعـــيـة ب2

و ذيو يًٓظس ف جدوٍ األعُاٍ االت :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ايتصديل عً تكسيس جمًظ االدازة عٔ ْػاط وْتائج اعُاٍ ايػسنة خــالٍ ايطــٓة املـايـية املٓتٗية ف 2014/12/31
ايٓظــس فـ تكـسيـس َساقــب احلطـابـات عـٔ ايـكـوائـِ املـايـية يًطٓة املـايية املٓتٗـية فـ 2014/12/31
ايـتـصـــديـــل عـًــ ايكــوائـــِ املــايـــية يًطــــــٓة ايــُــايــــــية املـٓـتــٗـــــية فــــــ 2014/12/31
ايتصديل عً ايتػيـريات وايتعييٓـات ايت طـسأت عً جمًـظ اإلدازة خــالٍ ايطٓة املـايـية املٓتٗـية فـ 2014/12/31
اخــالء طــسف زئـيــظ واعـضـــاء َـجـًــظ االدازة عــٔ ايـطــٓـة املــايـــية املـٓـتــٗــــيـة فـــ 2014/12/31
حتـــديـــد بــدٍ حـضـــوز وَـصــسوفـــات االْـتـكـــاٍ يًـطـــادة أعـضـاء جمـًـظ اإلدازة عـٔ جـًـطــات َـجـًــــظ اإلدازة
عــٔ ايطـــــٓة املـــايـــيـة املـٓـتــــٗــــيـة فــــي 2015/12/31
تعـيـني َــساقـب احلـطــابــات و تـحــــديـــــد أتـعــابــــ٘ عـــٔ ايـطـــٓـة املـــايـــــيـة فـــ  31ديـطـُـــرب 2015
ايـرتخــيــــمل ملـجـًــــظ االدازة فــــ تـكـــديــــــِ ايـتـبـسعـــــــات ايـتـــ تـصيــــــد عـــــٔ ايــــف جـٓــــي٘ وفــكـــــــا
الحــهـــــاّ قـــاْــــوٕ ايـػــــسنـــــات املـطــــاٖـــــــُــة

و ْوجــ٘ عٓايــة ايطــادة املطاُٖــني ايـ َــايًـ :
 يهـٌ َطـاٖــِ احلــل ف حـضـوز اجلُعـية ايعاَة ايعـاديـة يًُطاُٖني بطـسيكـة األصـايــة أو اإلْـابــة ويػــرتط فـي
صـحــة االْـابــة إ تـهــوٕ الحــد املطـاُٖـني َـٔ غـري اعـضــاء جمًـظ االدازة وإٔ يـهـوٕ ايتونـيٌ َصـدقـا عًـي٘.
 عً نٌ َطاِٖ يسغب يف حضوز اجلُعية ايعاَة ايعادية إ يجبت اْ٘ قد اودع ف َسنص ايػسنة نػف حطاب َعتُـد صــادز
َـٔ احـد ايبٓوى املعتُدة او احـدى غـسنـات ادازة ضجـالت االوزام املـايـية قبٌ اْعكـاد اجلُعيـة بـجـالثــ٘ ايــاّ عًــ
االقـٌ وإ يـسفـل َـع ٖـرا ايهػـف غٗـادة بتجـُــيد ٖـرا ايـسصـــيد َـٔ االضـٗـِ حلـني اْفـضــاض اجلُعـية.
 فـي حـايــة ايـسغـبة فـي تكـديـِ ايـ٘ اضئًة او اضتفطــازات يتعــني تكدميٗــا َهـتوبـــة مبكــس ايػـسنـــة باييـد
َكـابـٌ ايـصـاٍ او بايـربيـد املطجـٌ عًـ عـٓوإ ايػـسنـة قـبٌ اْعكـاد اجلُعـية بجـالثـة اياّ عًـ االقـٌ.
 فـ حـــايـــة عـدّ انتـُاٍ ايٓصـاب ايكـاْـوْـ الْعكـاد اجلُعـية ايعـاَــة ايعـاديــة عضوز َطاُٖني ميجًوٕ زبع زأع
املاٍ يــؤجـــٌ االجتُاع اىل يــوّ األحــد املـوافــل  2015/ 4 /26ايطـاعـــة ايجايجة عصسا مبكس ايػسنة مبديٓة ايعاغس
َٔ زَضإ ويعترب االجتُاع صحيحا ايا نإ عدد االضِٗ املُجً٘ .
 ضـوف تكـتـصــس املٓـاقػـة ف اجلُعية عً َا وزد ظدوٍ االعُاٍ .

زئيظ جمـًـظ اإلدازة
وايعضو املٓتدب يالضتجُاز
ياضس حمُد شن ابساٖيِ

