الجمعية الطبية المصرية ألمراض الصدر والتدرن
المشهرة برقم  680لسنة  ، 1967وتم توفيق أوضاعها طبقا ً لقانون
تنظيم العمل األهلي رقم  149لسنة  2019والئحته التنفيذية

دعـــــــوة

لحضور الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
و إنتخاب مجلس إدارة الجمعية (الخميس الموافق  20أكتوبر )2022
السيد الفاضل الزميل عضو الجمعية
تحية طيبة وبعد ،
يتشر مجلس رراجة ا ججايسل ي ر جبنرراًاجع ر جةستلاع ر جبتررا ي ج/ 21ج/7ج 2022بدددعوة سدديادتكض لحضددور
الجمعيددة العموميددة العاديددة يددوض الخمدديس الموافددق  20أكتددوبر  2022فررتجتلرراسجاي رراع جايعا ي ر جعشر ج
صباعاججب ا جايضياف جبسال جعينجشلاجخ مجل تشف جعينجشلاجايتخصصصتج– اي با ي ج– ايقاه ج
وذلك لمناقشة جدول األعمال على النحو التالى :
 -1إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
 -2إعتماد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن عاض  ، 2021حتى 2022 /6 /30
 -3إعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعاض  ، 2021والنصف األول من عاض 2022
من  2022 /1/1حتى . 2022 / 6 /30
 -4تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه لسنة . 2022
 -5مناقشة الموازنة التقديرية لعاض ( 2023 ، 2022من  2022 /7/1حتى )2023 / 6 /30
 -6ما يراه مجلس اإلدارة من إدراجه في جدول األعمال.
مع العلض بأنه سوف يتض فدتح وللدق بداب الترشديح إلنتخابدات مجلدس اإلدارة الجديدد مدن يدوض / 8/ 13
 2022وحتى يوض  2022/ 8/ 20وسوف تقدض طلبات الترشح الى سكرتارية الجمعيدة بمقدر الجمعيدة
بدار الحكمة  -شارع القصر العيني  -القاهرة مدن السداعة التاسدعة صدباحا حتدى السداعة النانيدة ظهدرا
طوال أياض فتح باب الترشيح .
• وطبقاجي لا جج()26جلنجايالئع جايتنفيذير جي سل ير ج:جي تبر جةستلرا جايسل ير جاي لولير جصرعيعاجبعضرو جن رب ج
األغ بي جايلط ق ج()1+%50جلنجاألعضاًجايذينجيهسجعقجايعضرو فننجيرسجيتتلراجاي ر جيؤسراجاجستلرا جاير
س جأخ ىجت ق جب ج اع جلنجتا ي جو اع جأن قا جاجستلا جاألوا.جويتونجاجن قا جفتجهذهجايعاي صرعيعاج
ةذاجعض هجن ب ج%10جلنجاألعضاًجايذينجيهسجعقجايعضو بأنف هسج(أيجب ونجتوتيالتجأوجةناب ).
• وتنصجايلا جج()27جيسوزجي ضوجايسل ي جاي لولي ججأنجينيبجعن جعضواجأخ جفتجعضو جايسل ي جاي لولير ج
وفقاجيلاجي :
 -1اجناب جبلوسبجتوتياج لت
 -2اجناب جبلوسربجتوتيراجبرذيوجلومر جلرنجايلوتراجوايوتيراجولومر جلرنجايل رئواجعرنج عروججايسل ير جاي لولير ج
ولختوسجبخراتسجايسل ير جوذيروجمبراجايلوعر جايلعر جيألستلرا جوالجيسروزجأنجينروبجاي ضروجعرنجأتنر جلرنجعضروج
واع .
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