
 نادي االتحاد السكندري
 

 دعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي

 وتعديالته 1975لسنة  77وفقا الحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 

 2013لسنة  929الندية الرياضية الصادر بقرار وزير الرياضة رقم والئحة النظام االساسي ل
 

 

ياة المقارر عقاديا ياومي الايي  لهام حاض حضاور الجمعياة العمومياة العادادة االعضاا  العااملي  يتشرف مجلس االدارة بدعوة الس

) اجتمااااو  اااان ي وقلااان بمقااار الناااادي  17/3/2017الجمعاااة الموافاااض   )اجتمااااو او  ي وياااوم 16/3/2017الخمااايس الموافاااض 

 بالشاطبي 

  ا  التالي :.بجدو  االعموستعقد الجمعية العمومية للنظر في الموضوعات المدرجة 

 التصديض علي محضر الجمعية العمومية السابض  .1

 .2017وخطة العمل للعام الجديد  31/12/2016السنة المنتهية في  أعما ع   اإلدارةالنظر في تقرير مجلس  .2

بلاة ومشاروو الموازناة للسانة المالياة المق 2016للسنة المالياة  و تحليله اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي .3

 والتصويت علي البند .وتقرير مراقب الحسابات  2017

 تقييم المطاعم وشركات االم  والنظافة في النادي والتصويت علي البند . .4

 تحديد مكافأت مراقب الحسابات . .5

 تحديد مكافأة المدير التنفييي و المدير المالى . .6

 يوم علي االقل .  15عمومية بـــ ات المقدمة م  االعضا  قبل انعقاد الجمعية الالنظر في االقتراح .7

   ألااااااااااا  جنياااااااااااة  ال اااااااااااونتحدياااااااااااد معاناااااااااااة نشااااااااااااط مقابااااااااااال العضاااااااااااوية العاملاااااااااااة الجديااااااااااادة بمبلااااااااااا 

 عضوية . 2000بحد أقصى  

 . تحديد مبل   ال ة آالف جنية معانة منشائية للعضو الجديد 

 . أعتماد اللوائح الرياضية الخاصة بالنادى 

  ر النادىبمقابل حض أستغال  لمدة عشرون عام .عقد منشا  محا  تجارية على سوأعتماد 

 اال   سكيب لمدة الالند طرح مزايدة عامة بالمظاري  المغلقة لحض استغال  كافيتريا المبني االجتماعي ومطعم النادي و 

 سنوات .

   سنوات .  ال طرح مزايدة عامة بالمظاري  المغلقة لحض استغال  محل علي بوابة النادي الرئيسية لمدة 

 م كمنافي بيع ال نشطة تجارية لمدة  ال  سنوات 3×م 2بمسطح  كرح مزايدة عامة بالمظاري  المغلقة لعدد  ال  اكشاط

. 

 االجتماعي النشطة تجارية متعددة لمدة عشر سنوات . ف المغلقة لحض استغال  سطح المبنىطرح مزايدة بالمظار 

  المالعاب االكريلان لمادة عشار  خادماتفوق مجمع  2م450طرح مزايدة عامة بالمظاري  المغلقة لحض استغال  مساحة

 سنوات .

  بالااااااااادور ال الااااااااا  تقريباااااااااا  2م300طااااااااارح مزايااااااااادة عاماااااااااة بالمظااااااااااري  المغلقاااااااااه اساااااااااتغال  مسااااااااااحة 

 لمدة  ال  سنوات .

  متار 436بالناادي بمسااحة  االرضي بالمبني االجتماعي طرح مزايدة عامة بالمظاري  المغلقة الستغال  مسطح الطابض

 مدة عشر سنوات م  تاريخ نهاية عقد استغال  مسطح الطابض االرضي .تقريبا ل
 

 
 
 

 



 األولاالجتماع 
 

 

السااعة ال انياة  التوقياع فاي الكشاوف ما  السااعة العاشارة صاباحا حتايعلي ان يبادأ  2017 /16/3الخميس الموافض يوم  

ما  التوقياع فاي االجتمااو امو  فاي حالاة حضاور امللبياة المطلقاة  االنتهاا ناقشاة جادو  امعماا  بعاد و سوف ياتم مظهرا 

50%  +1 . 

 

 واقا لم يكتمل النصاب القانوني يوجل الي 
 

 

 االجتماع الثاني
 

و مساة مساا ا بالكشوف م  الساعة العاشارة صاباحا حتاي السااعة الخاعلي ان يبدأ التوقيع   17/3/2017يوم الجمعة الموافض 

لسانة  929الئحة النظام االساسي لالندية الرياضية الصادر بقرار وزير الرياضة رقام م   44وفقا للمادة يكون االجتماو صحيحاً 

ساوف ياتم مناقشاة جادو  و   وتعديالتاه 1975لسانة  77قانون الهيئات الخاصة للشاباب والرياضاة رقام م  38و المادة 2013

 التوقيع في االجتماو ال انى في تمام الخامسة مسا اً بصالة الدكتور كما  شلبى . امعما  بعد اإلنتها  م 
 

 
   واليي  مضات علاي عضاويتهم  2016نوي يم المسددي  لالشتراك السعلما بان االعضا  اليي  لهم حض الحضور

عقاد اجتمااو  ما  العاملة سنة حتي تاريخ اجتماو الجمعية العمومياة علاي ان يكاون الساداد قبال خمساة عشار ياوم 

 الجمعية العمومية .

 يكاااااون التوقياااااع فاااااي كشاااااوف الحضاااااور الخاصاااااة بكاااااال االجتمااااااعيي  بموجاااااب بطاقاااااة عضاااااوية الناااااادي 

 .+ بطاقة الرقم القومي او رخصة سالح او جواز السفر او رخصة القيادة  

   ماة االشااتراك ما  قي %50علاي الساادة االعضاا  عادم التخلاا  عا  الحضاور ويلتازم المخاال  بسااداد مبلا  يعااد

 929ما  القارار الاوزاري رقام  52السنوي المقرر يحصل مع االشتراك السانوي المقارر للعاام التاالي طبقاا للماادة 

 .2013لسنة 

 . ال يجوز للعضو ان ينيب ليره في حضور الجمعية العمومية او التصويت في قرارتها 

 المدير التنفييي

 جاسر منير


