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إخطاز أول

انششكخ انششقيخ انٕطُيخ نأليٍ انغزائي
ششكخ يغبًْخ يصشيخ ط.د  – 23034:انضقبصيق
سأط انًبل انًشخص ثّ  043يهيٌٕ جُيّ يصشي
سأط انًبل انًصذس ٔانًذفٕع  20910013جُيّ يصشي

دعــوة
نذضٕس اجزًبع انجًعيخ انعبيخ انعبديخ
يزششف انغيذ األعزبر  /سئيظ يجهظ إداسح انششكخ ٔيجهظ إداسرٓب
ثذعٕح انغبدح انًغبًْيٍ نذضٕس انجًعيخ انعبيخ انعبديخ نهششكخ
يٕو األسثعبء انًٕافق 4340/0/00و في رًبو انغبعخ انثبنثخ عصشا
ثًقش يصبَع انششكخ انكيهٕ  2.433طشيق ثهجيظ انعبشش يٍ سيضبٌ
وذلك للىظس في جدول األعمال التالي:
 -0رقشيش يجهظ اإلداسح عٍ َشبط انششكخ خالل عبو 4343و.
 -4رقشيش يشاقت دغبثبد انششكخ عٍ انقٕائى انًبنيخ ٔانًيضاَيخ عٍ انعبو انًبني انًُزٓي في 4343/04/00و.
 -0انًصبدقخ عهي انقٕائى انًبنيخ نهششكخ عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في 4343/04/00و.
 -2انًٕافقخ عهي يششٔع رٕصيع األسثبح انًقزشدخ يٍ يجهظ اإلداسح.
 -0إثشاء ريخ سئيظ ٔأعضبء يجهظ اإلداسح عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في 4343/04/00و.
 -1رذذيذ يكبفأح ٔثذالد أعضبء يجهظ اإلداسح.
 -3انًٕافقخ عهي رعييٍ يشاقت انذغبثبد عٍ عبو 4340و ٔرذذيذ أرعبثّ.
 -2انًٕافقخ عهي انزشخيص نًجهظ اإلداسح في رقذيى انزجشعبد.
 -9انًٕافقخ عهي رقشيش دٕكًخ انششكبد عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في 4343/04/00و.
 -03إَزخبة أعضبء يجهظ اإلداسح نهششكخ.
وووجه عىايت السادة المساهميه إلي ما يلي -:
 -0نكم يغبْى انذق في دضٕس انجًعيخ انعبيخ ثطشيق األصبنخ أٔ اإلَبثخ نًغبْى آخـش يٍ غيش أعضبء يجهظ اإلداسح ،عهي
أٌ يقذو شٓبدح يٍ أييٍ انذفظ رفيذ رجًيذ األعٓى قجم انًٕعذ انًذذد نجذء اجزًبع انجًعيخ ثثالثخ أيبو كبيهخ عهي األقم.
 -4أي أعئهخ أٔ اعزفغبساد رزعهق ثبنًٕضٕعبد انًزكٕسح يزعيٍ رقذيًٓـب كزبثخ إنـي اإلداسح انًبنيخ نهششكخ قجم إَعقـبد انجًعيخ
ثثالس أيبو عهي األقم ثًقش انششكخ ثًجُي يجًع انًششٔعبد اإلعزثًبسيخ أيبو يذيشيخ انضساعخ – انضقبصيق.
 -0نكم يغـبْى يشغت فـي انزششخ نعضٕيخ يجهظ اإلداسح أٌ يقذو طهت انزششخ إلداسح انششكخ يشفق ثـّ عيشِ راريّ نهًششخ
يٕضخ ثٓب عٍ انًششخ ٔخجشارّ انعًهيّ ٔاألعًبل انزي رٕالْب في انغُٕاد انغبثقخ ٔيب إرا كبٌ يشغم أعًبل ثزاد انششكخ
ٔأعًّٓ انزي يًزهكٓب في انششكخ قجم إَعقبد انجًعيخ ثخًغخ عشش يٕيب عهي األقم.
 -2عـٕف رضع إداسح انششكخ كشـٕف انًششذيٍ نعضٕيخ يجهظ اإلداسح رذذ رصشف انًغـبًْيٍ نإلطـالع ثًشكـض انششكخ
ٔكزنك انجيبَبد ٔانًغزُذاد انزي إشزشطٓب انقبٌَٕ سقى ٔ 009الئذزّ قجم إَعقبد انجًعيخ ثخًغخ عشش يٕيب عهي األقم.
 -0فـي دـبنـخ عـذو رـٕافـش انُصـبة يكـٌٕ االجزًـبع انثبَــي يـٕو األسثعـبء انًـٕافق 4340/2/3و فـي رًـبو انغـبعـخ انثبنثـخ
عصـشا ثُفظ انعُٕاٌ .
زئيط مجلط اإلدازة
طازق عبدالحميد الجىدي
اإلداسح  :انضقبصيق – يجُي يجًع انًششٔعبد اإلعزثًبسيخ أيبو يذيشيخ انضساعخ
انًصبَع  :انكيهٕ  2,433طشيق ثهجيظ – انعبشش يٍ سيضبٌ
E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com
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