
 

 

  ٩٤٨:صادر رقم        
   ١١/٢٠١٧/ ٢٦ :القاھرة في                        

  
  
  
  

  
  

  
  الممثل القانوني للشركة / السید األستاذ 

  وعضو الجمعیة العمومیة                       
  

  تحیة طیبة وبعد ،،،
  

وذلك في تمام  ٢٠١٧أتشرف بدعوة سیادتكم لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة للغرفة لعام 
  .  القاھره - نایل جراند تاوربفندق  -فرحتي  بقاعة ١٧/١٢/٢٠١٧ الموافق األحد یومالعاشرة صباحاً الساعة 

  

  : وذلك على النحو التالي 
  

، وإذا لم یكتمل النصاب القانوني لصحة  العاشره صباحاً تعقد الجمعیة العمومیة العادیة في تمام الساعة :  أوالً 
عقد االجتماع وھو نصف عدد األعضاء الذین لھم حق الحضور یؤجل االجتماع لمدة ساعة واحدة لینعقد في تمام 

ً الساعة  ً بحضور أي عدد من الحادیة عشر صباحا من نفس الیوم وبذات المكان ویكون االجتماع حینئذ صحیحا
   :ول األعمال التالياألعضاء وذلك للنظر في جد

 .    ٢٠١٦/٢٠١٧عرض المیزانیة والحساب الختامي للغرفة للسنة المالیة  )١
 .   ٢٠١٧/٢٠١٨عرض الموازنة التقدیریة للغرفة للسنة المالیة  )٢
  . عتماد تعیین وتحدید مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات إ )٣
 .  ٢٠١٧لعام  لغرفةل السنوي النظر في التقریر )٤

  

 ً   : الضوابط القانونیة واإلداریة لحضور االجتماع : ثانیا
بتاریخ )  ٦٣٠( رقم  من الالئحة األساسیة المشتركة للغرف السیاحیة)  ٥( حددت المادة  •

  :  كما یليلدى الغرفة والوزارة للمنشأه شروط الممثل القانوني   ١٩/٧/٢٠١٧
 

من بین "  للمنشأه المعتمد لدى وزارة السیاحھ یمثل المنشأه السیاحیھ لدى الغرفة الممثل القانوني  )١
المنوط بحسب األحوال أو الشریك المتضامن أو العضو المنتدب في شركات األموال اإلدارة  رئیس مجلس

أو من في شركات المساھمھ أو عضو مجلس اإلدارة من مالكي األسھم بھ اإلدارة في شركات األشخاص 
ئول یر المسأو مالك المنشأه الفردیھ أو المدأصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولیھ المحدوده 

 . "من المالك أو الممثل القانوني للمنشأه موافقة كتابیھ ب
 .للمنشأه ) واحد ( رسمیاً بممثل ویتعین إخطار وزارة السیاحھ والغرفة 

  
  

  دعوة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة
   ٢٠١٧لعام 

 لغرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة



 

 

ً لذلك یرجى التفضل بإخطار الغرفة بالممثل القانوني لشركتكم الموقرة بموجب خطاب رسمي من الشركة  وتنفیذا
وذلك قبل  بما یفید صفتھ ) دارة البرامج بوزارة السیاحھ إ(  أوالً  ومعتمد من وزارة السیاحة

، حیث سیتم إصدار كارنیة خاص لحضور الجمعیة العمومیة للممثل القانوني لكل  إجتماع الجمعیة العمومیة
  .  شركة ولن یسمح بحضور اإلجتماع إال لمن یحمل ھذا الكارنیة

  

أن تكون المنشأة قد أدت جمیع االشتراكات المستحقة علیھا للغرفة قبل أربع وعشرین ساعة على األقل من تاریخ   )٢
 .یة اجتماع الجمعیة العموم

 فتحى سعید  / یرجى التفضل بإرسال كافة االستفسارات المتعلقة بالمیزانیة إلى مكتب السید األستاذ  )٣
ً من اآلن وحتى الغرفة وذلك تحسابا راقبم انعقاد الجمعیة العمومیة حتى ساعة من  ٤٨قبل  إعتبارا

  . یتولى الرد علیھا
  الجیزة  -العجوزه  –شارع المتحف الزراعي  ٢٠:ھ ـــوعنوان
   ٠٢٣٧٤٩١٩١٣ -٠٢٣٣٣٥٤٩٨٨:تلیفون 
  ٠٢٣٣٣٦٠١٩٤: فاكس 

   com.fathysaid@info: البرید االلكتروني 
ً من اآلن وحتى قبل  -د  ٤٨كما یرجى إرسال كافة اإلستفسارات والتعلیقات التي تودون طرحھا وذلك إعتبارا

  .حتى یتسنى الرد علیھا   etaa-egypt.org@٢٠١٧_ga :جتماع على البرید اإللكترونيساعة من اإل
  

  .وإذ نشكركم على عظیم تعاونكم ، لنتمنى لسیادتكم دوام التوفیق 
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

  
    األعمال إدارةلجنة رئیس                                    األمین العام            

  ورئیس الجمعیة العمومیة                                         
  

                                               
                                                            

   نادر الببالوي                                                          أسامة عمارة        
  

  : ملحوظة 

 . لكتروني على إیمیل شركتكم الموقرة المسجل بالغرفة  رفقات بالبرید اإلمسیتم إرسال الدعوة وال -١
                                غرفة على الموقع اإللكتروني الخاص بالغرفةالسنوي لل تقریرالسیتم نشر المیزانیة والحساب الختامي و -٢

 org.egypt-etaa.www 
 یرجى التفضل بإرسال مندوب للغرفة إلستالم الدعوة والمرفقات یدویاً بموجب تفویض من الشركة -٣

  
  

 أحمد ٢٦/١١/٧٢٠١

mailto:@etaa-egypt.org

