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دعوة
حلضور اجتماع اجلمعيه العامه غري العاديه
املقرر انعقاده يوم السبت املوافق 2102-2-8

ىىالسادة/ىالمساهمونىىى ى
تحوظىطوبظى....ىىوبطد ى
يرشسف زئيط يجهط اإلدازج تدعٕج ظيادذكى نحضٕز اجرًاع انجًعيح انعايح غيس انعاديح انًمسز عمدِ يٕو انعثد انًٕافك
 2102/2/8انعاعح انثاَيّ عشس ظٓسا تفُدق يازشال انجصيسج  -تانًُظٕزج غ انًشايح ٔذنك ندعِٕ انجًعيّ انعايّ غيس
انعاديّ ٔذنك نهُظس في جدٔل االعًال انراني :
 -0شياااااادِ زاظاااااًال انشاااااسدّ انًظااااادز ٔانًااااادفٕع ٔفاااااي ااااادٔد انًاااااس ض تاااااّ ياااااٍ  029202912جُياااااّ اناااااي
 071021071جااااى تصيااااادِ لاااادزْا  20201272جااااى شيااااادِ َمديااااّ عااااٍ اسيااااك دعاااإِ لاااادايي انًعاااااًْيٍ
نالدرراب في انصيادِ ٔ ,ذنك نرٕفيس انعيٕنّ االشيّ الظركًال يشسٔعاخ انشسدّ .
 -2انُظااس فاااي جااإاش اعًااال كاااى انًاااادِ  )21ياااٍ انالئحااّ انرُفيرياااّ نهماااإٌَ  90نعااُّ  0992تشااااٌ ذااادأل اااك
االدررااااب اااالل فراااسِ االدررااااب فاااي انصياااادِ انًمرس اااّ ٔاثماااا نماااساز يجهاااط ادازِ انٓي اااّ زلاااى  ) 282نعاااُّ
 2102تشاٌ لٕاعد ذدأل مٕق االدرراب .
 -2ذفٕيض يجهط االدازِ تفرح تاب اال درراب ٔغهمّ ٔدرنك دافّ االجساءاخ انًرعهمّ تّ .

 -2ذفااإيض يجهاااط ادازِ انشاااسدّ فاااي ذحدياااد يٕاعياااد فااارح تااااب االدررااااب فاااي انصياااادِ ٔترعاااديم انًاااادذيٍ  7,1ياااٍ
انُظاااو االظاظااي فااي

اإء يااا ذعاافس عُااّ َريجااّ االدرراااب ٔاالفااسا عااٍ انًثااانب انًعااددِ تانثُااك ذحااد عاااب

انصيادِ .
 -0يكٌٕ ضٕز انًعاْى نهجًعيّ تاالطانّ أ تانُياتّ تشسط اٌ ذكٌٕ ثاترّ ترٕديم دراتي اص .
 -1عهااي داام يعاااْى يسغااة فااي ضااإز االجرًاااع اٌ يماادو دشااا عاااب يعرًاااد نالظاآى انرااي يًهكٓااا فااي انشاااسدّ
طااادز لثاام اَعماااد انجًعيااّ تثالثااّ اياااو عهااي االلاام يااٍ ا ااد ايُاااء انحفاال يرضااًُا ذجًيااد انرعاياام عهيٓااا نحاايٍ
اَفضا ٓا .
 -7نكاام يعاااْى انحااك فااي ذمااديى اظاا هرّ انًعهاإب االجاتااّ عهيٓااا تانجًعيااّ يكرٕتااّ فااي يمااس ادازِ انشااسدّ تانثسيااد
أ تانيد لثم اَعماد انجًعيّ تثالثّ اياو عهي االلم .
 -8فاااي اناااّ عااادو ادرًاااال انُظااااب انماااإََي نظاااحّ اَعمااااد انجًعياااّ انعاياااّ غياااس انعادياااّ يااارى ذٕجياااّ دعا إِ ثاَياااّ
اااالل ثالثااإٌ يٕياااا ياااٍ االجرًااااع االٔل نهُظاااس فاااي َفاااط جااادٔل االعًاااال فاااي َفاااط انًكااااٌ َٔفاااط انرٕلياااد
ٔيعرثس االجرًاع انثاَي طحيحا تُعثّ ضٕز  %20يٍ زاض انًال .
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