
 

 

 
 

 
 
م الشيخ ف  2022ديسمبر    11:   شر

 
، يوم   2022 لعامدعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية 

ندق   6الساعة  2022/ 12/ 19الموافق   اإلثني   
ُ
 الغردقة بمدينة  – أريبيا أزور مساًء بف

 
 لغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية السيدات والسادة / أعضاء الجمعية العمومية 

 تحية طيبة وبعد ،،،       
 

ف رئيس     380الُمشكلة بقرار وزير السياحة واآلثار رقم  غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية    لجنة تسيبر أعمال يتشر
رفة  2022لسنة  

ُ
للغ العادية  العمومية  الجمعية  إجتماع  لحضور  م 

ُ
سيادتك يوم    2022لعام    بدعوة  الموافق    اإلثني   وذلك 

ندق  2022/ 12/ 19
ُ
 تمام الساعة    الغردقة بمدينة    أريبيا أزور  بف

 
القانونى لصحة    مساءً   6ف النصاب  إكتمال  ، وفى حالة عدم 

مساًء فى ذات   7اإلجتماع بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة عىل األقل، يؤجل اإلجتماع ليعقد فى تمام الساعة  
 بحضور أى عدد من األعضاء 2022/ 12/ 19اليوم 

ً
 .  وبذات المكان ، وفى هذه الحالة يكون اإلجتماع صحيحا

ندق  •
ُ
  :  الغردقةبمدينة  أريبيا آزورموقع إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بف

https://maps.app.goo.gl/Wwreyvc2UoQcsh9p6 
 

 :   ُمالحظات هامة 
احم أو  و  وزارة السياحة واآلثار  وحرًصا من  -1 ى ازية ومنع البر الغرفة عىل إجراءات تنظيم االجتماع واتخاذ اإلجراءات االحبر

رفة التسجيل الُمسبق من خالل
ُ
ي حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغ

الرابط التاىل   التكدس يجب عىل من يرغب فى
 :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDV
FgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRklFUElYMVlNNkNNRlFXNy4u 

 
 اإلعتبار 

 
 ما يىل : مع األخذ ف

 مساًء.   4الساعة  2022ديسمبر  18الموافق يوم األحد  للتسجيل هو خر موعد آ -
ية.  - ى  أن النموذج ُمتاح باللغة العربية واإلنجلبر
 يجب مىلء نموذج لكل ُمنشأة ُعضو.  -
 النموذج. يجب حضور ُممثل قانونى واحد لكل ُمنشآة يتم تحديده فى  -
 حالة تعديل أى بيانات وإلختيار ُممثل آخر عن الُمنشآة يجب مىلء نموذج جديد.  -

ى
 ف

ونى لتأكيد الحضور.  -  بعد ُمطابقة البيانات مع سجالت الوزارة ، سوف يستقبل ُمقدم الطلب بريد إلكبر

 
 
 

https://maps.app.goo.gl/Wwreyvc2UoQcsh9p6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDVFgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRklFUElYMVlNNkNNRlFXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDVFgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRklFUElYMVlNNkNNRlFXNy4u


 

 

 
 جدول األعمال التاىل: 

 
 وذلك للنظر ف

 . 2022النظر فى التقرير السنوى لمجلس اإلدارة لعام  -1
انية والحساب الختاىم للغرفة عن السنة المالية  -2 ى  . 2022 – 2021الموافقة عىل المبر
 . 2023-2022عرض الموازنة التقديرية لعام   -3
رفة أو أكبر وتحديد أتعابه للعام الماىل  -4

ُ
ى ُمراجع لحسابات الغ  . 2023-2022إعتماد تعيير

 
المعتمد لدى  هذا ونود اإلحاطة أنه من يحق له حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة هو الُممثل القانونى للُمنشآة  

 لنص المادة رقم )وزارة السياحة واآلثار  
ً
كة للغرف السياحية الصادرة بالقرار الوزارى رقم  5طبقا   630( من الالئحة األساسية المشبر

 وهو:  2018لسنة   420تها بالقرار الوزارى رقم وتعديال  2017لسنة 
كات األموال بحسب األحوال.   -  رئيس مجلس اإلدارة أو الُعضو الُمنتدب فى شر
كات األشخاص.   - يك الُمتضامن المنوط به اإلدارة فى شر  أو الشر
كات الُمساهمة.   -  أو ُعضو مجلس اإلدارة من مالىك ألسُهم فى شر
كات ذا -  ت المسئولية المحدودة . أو من أصحاب الحصص بالشر
 أو مالك الُمنشآة الفردية .  -
 أو الُمدير المسئول بموافقة كتابية من المالك أو الُممثل القانونى للُمنشآة.   -
 

 يحق حضور ُممثل واحد فقط لكل ُمنشآة ، وهو الُممثل القانونى الذى تم إخطار وزارة السياحة واآلثار والغرفة به  
ً
 بأنه رسميا

ُ
علما

ى إخطار وزارة ال م تغيبر الُممثل القانونى للُمنشآة ، يتعير
ُ
ونى الُمشار إليه عاليه ، وفى حالة رغبتك  من خالل الرابط اإللكبر

ً
سياحة  رسميا

 
ً
 .  قبل غلق باب التسجيل فى الموعد الُمشار إليه عاليه   واآلثار والغرفة به رسميا

ط اكات ُمستحقة للغرفة وترخيصها أن تكون الُمنشآة التر ُيمثلها قد سددت ما   : بشر  لم يلغى أو يوقف كلًيا.  عليها من إشبر
 

 :  مع التفضل بمالحظة اآلتى
بكافة أشكالها   -1 باإلنابة  الُممثل القانونى للُمنشآة فى الجمعية العمومية للغرفة بالتوكيل أو بالتفويض أو  ال يجوز الحضور عن 

 القانونية. 
 يتم التحقق من شخص الُممثل القانونى للمنشآة عند حضور إجتماع الجمعية العمومية للغرفة من واقع تحقيق   -2

 الشخصية. 
ط للحضور سبق التسجيل عىل الرابط التاىلي  -3  :  يشبر

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDV
FUElYMVlNNkNNRlFXNy4uFgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRkl 

 

 :  مرفقات •

 .  2022التقرير السنوى لمجلس اإلدارة لعام  •

انية والحساب الختاىم للغرفة عن السنة المالية  • ى  . 2022 – 2021المبر

 . 2023-2022الموازنة التقديرية لعام  •

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDVFgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRklFUElYMVlNNkNNRlFXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDdr9e4WEWf7DEvfrvoIElMBdvnKDVFgAgiipdq31ZUN1RQTjZTUlgxRklFUElYMVlNNkNNRlFXNy4u


 

 

 
فى حالة وجود إستفسارات أو تساؤالت خالل إنعقاد الجمعية العمومية ، الرجا التكُرم بتقديمها مكتوبة لُمناقشتها خالل فاعليات  

 اإلجتماع بعد اإلنتهاء من ُمناقشة بنود جدول األعمال.  
 
 
 

 وسوف يسعدنا حضوركم.  

  
 

رفة
ُ
رفة رئيس                                                األمي   العام للغ

ُ
 لجنة تسيي  أعمال الغ

           

 مصطف  حفن            إسماعيل محمد 

 

 


