
 نادى اليخت المصرى

                                                       باإلسكندرية      

 
 

 دعوة لحضور أجتماع الجمعية العمومية العادية      
 وذلك بمقر ه  الرئيسي بقايتباى

 وتعديالته 1975/  77وفقا ألحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 
 2013لسنة  929األساسى لألندية الرياضية الصادره بقرار وزير الرياضة رقم والئحة النظام 

 
يتشرف مجلس اإلدارة بدعوة السيدات والسادة األعضاء العاملين الذين لهم حق حضوراجتماع الجمعية العمومية 

الموافق  ) اجتماع أول( والجمعة  2017 /3 /2العادية للنادى والمقرر عقدها يومي الخميس الموافق 
 -) اجتماع ثانى ( وذلك للنظر فى جدول األعمال اآلتى : 3/3/2017

  0التصديق على محضر االجتماع السابق   – 1
وبرامج النشاط وخطة   31/12/2016النظر  فى تقرير مجلس االدارة عن اعماله عن السنة المنتهية  فى   – 2

 وتقرير  2017العمل للعام الجديد 
 0حسابات مراقب ال       

مرفق بها    31/12/2016 اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى – 3
 بإيرادات ومصروفات  تفصيلى تقرير
 0والتصويت على البند 2017صندوق رعاية العاملين ومشروع الموازنة للسنة المالية       

  0تحديد مكافأة المدير التنفيذى   – 4
 0تحديد مكافأة مراقب الحسابات   – 5
 . النظر فى االقتراحات المقدمة من االعضاء قبل إجتماع الجمعية العمومية  بخمسة عشر يوماً على األقل  – 6
 0تقييم المطاعم وشركات االمن والنظافة فى النادى والتصويت على البند  – 7
لمدة ثالث سنوات  ى إنشاء مصيف مرسي مطروحقدره  مائة جنيه من األعضاء مساهمة فمبلغ تحصيل   – 8

 . 2018بداية من عام 
 . حفظ العضوية لمدة عام التى تسدد مع قيمة األشتراك السنوىزيادة قيمة  – 9

 زيادة قيمة رسم أستخدام غرف المالبس لألعضاء والضيوف . –10
 رسوم األيواء وغرامة عدم نزول البحر للعائمات .قيم تعديل  –11
 ة قيمة التراكي والمبيت على السقالة .زياد–12
 لنش اليخت المصرى لألعضاء والضيوف ونشاط الصيد .زيادة قيمةتأجير –13
 قبول عدد خمسون عضو جديد بنفس قيمة التبرع اإلنشائي السابق .–14

 
 
 
 
 

أ التوقيع بالكشوف من الساعة العاشرة صباحاحتى الساعة الثانية بعدالظهر وسوف يتم مناقشة  على ان يبد   
( 1%+  50حضور االغلبية المطلقة لألعضاء )وقيع فى االجتماع األول فى حالة جدول األعمال بعد األنتهاء من الت

  -ل النصاب القانونى يؤجل األجتماع إلى : فإذا لم يكتم وذلك  بصالة الدكتور /أدهم النقيب  ) بالمبنى الرئيسي (.
 
 
 
 

على أن يبدأ التوقيع بالكشوف من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءاً ويكون االجتماع صحيحا     
عضو ) ألف عضو ( أيهما أقل ، وسوف يتم مناقشة  جدول األعمال بعد  1000% من األعضاء أو  20بحضور 

بصالة الدكتور / أدهم النقيب   الجتماع الثاني فى تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك اإلنتهاء من التوقيع فى ا
 0المبنى الرئيسي (  )
 

 2/3/2017حيث يعقد االجتماع االول يوم الخميس الموافق 

 3/3/2017االجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق



 
 
 
والذين مضت على  2016علما بأن األعضاء الذين لهم حق الحضور هم المسددين لألشتراك السنوى لعام *   

أن يكون السداد قبل خمسة عشر يوما من عقد عضويتهم العاملة سنة حتى تاريخ  اجتماع الجمعية العمومية على 
 اجتماع الجمعية العمومية  .

يكون التوقيع فى كشوف الحضور الخاصة بكال االجتماعين بموجب بطاقة عضوية النادى + بطاقة الرقم القومى *
  0أو رخصة السالح أو جواز السفر أو رخصة القيادة 

% من قيمة االشتراك  50لتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل على السادة األعضاء عدم التخلف عن الحضور وي*
  0 2013لسنة  929من القرار الوزارى رقم  52السنوى يحصل مع االشتراك السنوى للعام التالى طبقا للمادة 

  0ال يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها *
 المدير التنفيذي

 ( أحمد على عثمان) 

 27/1/2017معة الموافق تم النشر بجريدة األهرام يروم الج -


