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

دعــوة حـطـــوز اجتـُــــاع اجلـُـعـــيـة ايـعـاَـــة ايـعــاديـــــة
يتػـسف دلـًـظ إدازة ايػـسنـة بـدعـــوة ايطـــادة املطـاُٖــني حلـطـوز اجلُعــية ايعــاَــــة ايعـاديـــة يًػـسنـــة
املكــسز عكـدٖــا يــوّ األحــد املـوافـــل  2015/8 /23فـــ تـُــــاّ ايطــاعــــة ايثـايـــثــة عـضـــسا مبكــس
ايػـسنــة مبـديــٓة ايعـاغــس َــٔ زَـطـــإ  -املـٓـطـــكـة ايضـــٓاعـــيـة ب2

و ذيـو يًٓظــس فـ جــدوٍ األعُــاٍ االتـ :
 ايٓظــس فــ إبــساّ عكــد بيــئ َــواد تعبئــة وتػًيــف يًػــسنة ايعسبيــة ملٓت ــا االيبــإ  -أزاب ديــس  -باْــداش ( ّ.ّ.أحــد األطــساف ذا ايعالقــة ).

و ْوجــ٘ عٓايــة ايطــادة املطاُٖــني ايـ َــايًـ :
 يهــــٌ َطـاٖـــــِ احلـــــل فـــ حـطــــوز اجلُعــــية ايعاَـــة ايعـاديــــة يًُطـــاُٖني بطـسيكــــة األصـايـــــة أو
اإلْـابـــــة ويػـــــرتط فــــي صـحـــــة االْـابـــــة إ تـهـــــوٕ الحـــــد املطـاُٖــــني َــــٔ غــــري اعـطـــــاء
دلًــظ االدازة وإٔ يـهـوٕ ايتونـيــٌ َضـدقــا عًــي٘.
 عًــ نـــٌ َطـــاِٖ يسغـــع ة حطـــوز اجلُعيـــة ايعاَـــة ايعاديـــة إ يثبـ ـ اْـــ٘ قـــد اودع فـ ـ َسنـــص ايػـــسنة
نػـــف حطـــاب َعتُـــد صــــادز َــــٔ احــــد ايبٓـــوى املعتُـــدة او احــــد غـسنــــا ادازة ض ــــال االوزام
املـايـــية قبـــٌ اْعكـــاد اجلُعيـــة بـثـالثـــ٘ ايـ ــاّ عًـــ االقـ ــٌ وإ يـسفـــل َـ ــئ ٖـــرا ايهػـ ــف غٗـ ــادة
بت ـُــيد ٖـرا ايـسصـــيد َـٔ االضـٗـِ حلــني اْفـطــاض اجلُعــية.
 فـ ــي حـايـــــة ايـسغـ ــبة فـ ــي تكـديـ ــِ ايـ ــ٘ اضـــئًة او اضتفطـ ــازا يتعـ ــني تكدميٗـ ــا َهـتوبـــــة مبكـ ــس
ايػـسنـــــة باييـــد َكـابــــٌ ايـضــــاٍ او بايـربيــــد املط ــــٌ عًــــ عــــٓوإ ايػـسنــــة قــــبٌ اْعكــــاد
اجلُعــية بثـالثـة أيــاّ عًـ االقـٌ.
 نافــة املطتٓـدا اخلاصــة ظـدوٍ أعُــاٍ اجلُعيــة َوجـــودة فــ َكـــس ايػسنـــة حتـــ تضـــسف املطاُٖـــني
إلطالعٗــِ اخلــاص.
 فـ حـــايـــة عـدّ انتـُاٍ ايٓضـاب ايكـاْـوْـ الْعكـاد اجلُعـيـة ايعـاَــة ايعـاديــة عطـــوز َطاُٖــني ميثًــوٕ
زبـئ زأع املـاٍ يــؤجـٌ االجتُـاع ايـ يــوّ األزبعــاء املـوافــل  2015/ 9 /9ايطـاعـــة ايثايثـة عضسا مبكـس ايػـسنة
مبديٓة ايعـاغس َـٔ زَطـإ ويعتـرب االجتُـاع صحيحـا ايـا نـإ عـدد االضٗـِ املُثًـ٘ .
 ضـوف تكـتـضــس املٓـاقػـة فـ اجلُعيـة عً َـا وزد ظـدوٍ األعُـاٍ .

زئيظ دلـًـظ اإلدازة
وايعطو املٓتدب يالضتثُاز
ياضس ذلُد شن ابساٖيِ

