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 jO×�  w�  ¨¡UMO�Ð  Âö��«  ÷—√
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 W¹cOHM²�«  qO�UH²�«  W�UJÐ  ÂUL²¼ôUÐ
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 ÊUJÝù« d¹“Ë ÷dŽË ÆqOM�« gO½—u�
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 WF�U'« UNO� U0 ¨…b¹b'« …—uBM*«
 ¡UOŠ_«Ë  vÝUÝ_«  rOKF²�«  ”—«b�Ë
 d¹“Ë  ‰ËUMð  UL�  ÆgO½—uJ�«Ë  WOMJ��«
 —UÞ≈  w�  …—«“u�«  œuNł  ÊUJÝù«
 …UOŠò  …—œU³0  WIKF²*«   UŽËdA*«
 ·dB�«  UŽUD� w� ÎW�Uš ¨åW1d�
 ÆW'UF*«   UD×�Ë  ÁUO*«Ë  v×B�«
 ZzU²½  ¡«—“u�«  fK−�  fOz—  ÷dŽË
 WM¹b*  « ÎdšR�  UNÐ  ÂU�  w²�«  …—U¹e�«
 ¡«—“u�«  s�  b�Ë  ”√—  vKŽ  ¨vÐœ
  «¡UI� …bŽ  bNý v²�«Ë ¨5�ËR�*«Ë
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 w�  ¨jÝu²*«  d×³�«Ë   «dO×³�«  w�
 rOEF²�  W�Ëb�«  WO−Oð«d²Ý«  —UÞ≈
 WF�— …œU¹“Ë ÁUO*« œ—«u� s� …œUH²Ýô«
 ¨“«u�  ‚UOÝ  w�  ÆWOŽ«—e�«  v{«—_«
 ªUŽUL²ł« ¨¡«—“u�« fK−� fOz— bIŽ
  UŽËdA*  ÈcOHM²�«  n�u*«  WFÐU²*
 —uC×Ð  ¨…b¹b'«  W¹—«œù«  WL�UF�«
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 W�dý  fOz—  ¨s¹bÐUŽ  v�“  bLŠ√
 ¡«uK�«Ë  ¨…b¹b'«  W¹—«œù«  WL�UF�«
 WOÝbMN�«  W¾ON�«  fOz—  ¨—UH�«  »UN¹≈
 ¨W×Oý bLŠ√ ¡«uK�«Ë ¨W×K�*«  «uIK�
  «uIK� WOÝbMN�« W¾ON�« fOz— bŽU��
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 ¨W¹—«œù«  WL�UF�«  “UNł  fOz—
 WOÝbMN�« W¾ON�UÐ ¨ÂöŽ bO��« ÂbI*«Ë
 ¡«—“u�«  fOz—  ‰U�Ë  ÆW×K�*«   «uIK�
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  «—«“u�«  √b³ð  ÊQÐ  ¨v�O��«  fOzd�«
 v�uJ(« v×K� v−¹—b²�« ‰UI²½ô« w�
 W¹UN½  ¨…b¹b'«  W¹—«œù«  WL�UF�UÐ
 qOGA²�«  r²¹  YO×Ð  ¨q³I*«  d³L�¹œ
 —U³²š«Ë ¨WO�uJ(« v½U³LK�  v³¹d−²�«
 ∂  …b*  WHK²�*«  WO½Ëd²J�ù«  WLE½_«
 n�u*«  WFÐU²�  r²ð  t½√  «b�R�  ¨dNý√
 WHK²�*«   UŽËdALK�  ÈcOHM²�«
 ÆW¹—Ëœ  WHBÐ  W¹—«œù«  WL�UF�UÐ
 ÷«dF²Ý«  -  ŸUL²łô«  ‰öšË
 ¡UOŠ_«  ∫ UŽËdA*  ÈcOHM²�«  n�u*«
 v(UÐ   «—«“u�«   PAM�Ë  ¨WOMJ��«
 ¨…QAM�  ≥¥  U¼œbŽ  m�U³�«Ë  v�uJ(«
 vM³�Ë  ¨WL�UF�«  s�√  W¹d¹b�  vM³�Ë
 ¨‰«d²M��«  v½U³�Ë  ¨qOGA²�«Ë  …—«œù«
 WM¹b�Ë ¨‰ULŽ_«Ë ‰U*« vŠ sŽ ÎöC�
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 u¼ sJ�Ë WE×K�« bO�Ë fO� t½√ „—b¹ ÆÆtO�« ÕËd�« …œuŽ
 s� b¹bF�« qþ v� …eNłô« q� s� ÂUL²¼«Ë rŽœ ÃU²½
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 ö¦2 v½UJÝù« ÊËUF²�« Ê« vKŽ ‰b¹ U/U� ‰œ Ê« «c¼Ë
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 v�«  v½UJÝù«  ÊËUF²K�  5L²ML�  dEM½  Ê«  V−¹  UM¼
 vKŽ  ÊU¼d�«  Ê«  vKŽ  b�R½Ë  X³¦½  Ê«  ‰ËU×½Ë  UM�H½«
 r¼U��Ë rŽ«œ u¼ qÐ «dÝUš U½U¼— fO� ŸUDI�« «c¼
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 «b¹b%  UM¼  vMŽ«Ë  Æw½UJÝù«  ÊËUF²�«  vKŽ  5LzUI�«
 W³žd�«  sJ�Ë  ÆÆWO½UJÝù«   UOFL'«  ¡UCŽ«Ë  ¡UÝƒ—
 WO½UJÝù«  WO½ËUF²�«   UŽËdA*«  ÕU−M�  vHJð  ô  jI�
 V−¹ W³žd�U� ÆÆU¼cOHMð  œ«d*«  Ë«  cOHM²�«  X% ¡«uÝ
 qJÐ ÂU*ù« vKŽ WLzU� WOIOIŠ …œ«—UÐ WÐu×B� ÊuJð Ê«
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 WOHOJÐ  ÂU*ô« ÂbŽË 5½«uI�UÐ  qN'« V³�Ð  UH�U��
 q¦L²�  œU%U�  UM½S�  p�c�  ÆÆWOFL'«  Êu¾ý  dOO�ð
 VB½  UMF{Ë  tÐ  5K�UF�«  W³O²�Ë  tð—«œ≈  fK−�  v�
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 WO½ËUF²�«   UOFL'«   «—«œ«  f�U−�  ¡UCŽ«Ë  ¡UÝƒ—
 v� rN²³ž—Ë ÆÆbOFÝ—u³Ð v�Ëô« …—Ëb�« v�  WO½UJÝù«
 …d� dA³¹ U2 WBB�²*«  «d{U;« W�UJ� ŸUL²Ýô«
 WOIOIŠ …œ«—≈ W¹«bÐ sJ²�Ë  ¨ÕËd�« …œuFÐ —d�√Ë ¨Ídš«
 ÂU*ô«Ë W�—UA*« qł« s�  UOFL'« vKŽ 5LzUI�« Èb�
 ÂuNH0 WŽUMI�« Ê«Ë ÆÆrNðUOFLł dOO�ð h�¹ U� qJÐ
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 t�H½  Êu½UI�«  v�  W�uBM�   «¡«eł
 YOŠ  s�  W¹—«“u�«   «—«dI�«  v�  Èdš«Ë
 sJ1   «¡«eł  „UMN�  ÆUNIO³Dð  ‚UD½
 W�uEM*«  d�UMŽ  q�  vKŽ  UNIO³Dð
 fK−� uCŽ ≠WOFL'« uCŽò WO½ËUF²�«

ÆåW¾ON�« ≠œU%ô« ≠ …—«œù«
 nOMBð  v�«  ÊUłd�  W�UÝ«  —Uý«Ë

∫ È—b�« ÂUB�
 …—«œù« fK�� vK� V��

 vK� dN� q� …d� lL��� Ê√
 t�U�UB��« …d�U�* q�_«



 

 WOFL'« uCŽ vKŽ o³Dð v²�«  «¡«e'«
 ÊöDÐ  –hOB�²�«  V×Ýò  UNM�Ë
 – dE(« …b� q³� …bŠu�« v� ·dB²�«
 UNM�Ë  WOFL'«  oŠ  v�  W1dł  »UJð—«
 ¡«eł q¦� …—«œù«  fK−� uCŽ  «¡«eł
 tM�  WI¦�«  V×Ý  Ë«  W¹uCF�«  ◊UIÝ«
 „UM¼  UC¹«Ë  åq�UJ�UÐ  fK−*«  qŠ  Ë√
 «–«  UNKŠË  UNð«–  WOFL'«  vKŽ   «¡«eł
 «–« ‰U¦*« qO³Ý vKŽ q(« eO&  d�«uð

◊UA½ UN� sJ¹ r�
 WO�U*«   «bM²�*«ò  ‰uŠ  tðd{U×�  v�Ë
 VÝU;« ÷dF²Ý« åWO½UJÝù«  UOFL−K�
 U¼uM�  «bM²�*« Ÿ«u½« rOK(«b³Ž ËdLŽ
 W¹bM²�*«  WŽuL−*«  v�«  r�IMð  UN½«  v�«
 b¹—uð  Ê–«  –  WM¹eš  b¹—uð  Ê–«  åqLAðË
 W¹bI½ i³� bM²�� – W¹bI½ l�œ Ë« pOý
ÆåpOýË W¹bI½ ·d� bM²�� – pOý Ë«

 rOK(«b³Ž  ËdLŽ  VÝU;«  ·U{«Ë
 UNM�  Ÿ«u½«  …bŽ  UN�  WO�U*«  dðU�b�«  Ê«
 r²¹  t�öš s�  √e−�  pMÐ  ‚ËbM� d²�œ
 WO�U*«   ö�UFLK�  WOKFH�«   «œ«d¹ô«  bO�
 œuOI�«ÆÆW�UŽ  WO�u¹  d²�œË  ÆÆWOFL−K�
 „UM¼Ë  åsz«œË  s¹b�  ò  WLz«b�«  WO�uO�«
  UÐU�(« tO�« qŠd¹ ÂUF�« –U²Ýô« d²�œ
 bMÐ qJ� –U²Ý« »U�ŠË WO�uO�« d²�œ v�

 „UM¼  dOš_«  v�Ë  ÆÆWO½«eO*«  œuMÐ  s�
 ŸuL−�  tÐ  q−�¹  ¡UCŽ_«  È—Uł  d²�œ
 qJ�  W×H�  bFðË  ¡UCŽ_«   UŽu�b�
 ·dÞ  tÐU�Š  dNEð  WOFL'UÐ  uCŽ

ÆWOFL'«
 ÊU�—√  ¡«u�  vI²�«  v�U²)«  ¡UIK�«  v�Ë  
 fK−�Ë ¨œU%ô« fOz— ”U³Ž œ«R� »dŠ
  «—«œ« f�U−� ¡UCŽ√ l� œU%ô« …—«œ≈
 bOFÝ—uÐ WE�U×0 WO½UJÝù«  UOFL'«
  ôƒU�²�«  vKŽ  WÐUłö�  Õu²H�  ¡UI�  v�
  UOFL'« tł«uð v²�«  öJA*« ÷dF�Ë

WE�U;UÐ

 „d³� ÕËb2 ”bMN*« l� WKš«b� v�Ë 
 bOFÝ—u³Ð  WÝbMN�«  WOK�  WOFLł  ¨Áb³Ž
 ÊUš  ŸËdA�ò  WOFL'«  vŽËdA�  ‰uŠ
 XH�uð  t½«  œU�«  å‚dA�«  vŠ  ¨vKOK)«
 —UFÝ« …œU¹“ l� 5�UŽ cM� l¹—UA*« Ác¼
 r²¹ r�Ë U½Ëd� W×zUł —UA²½«Ë ¡UM³�« œ«u�
 qOJAð  -Ë  ¨Êü«  v²Š  qLF�«  ·UM¾²Ý«
 sJ�Ë ‰ULŽô« ‰ULJ²Ýô v(« s� WM'
 ÊUš  ŸËdA0  qLF�«  ·UM¾²Ý«  r²¹  r�
 qOJAð  WŽd�Ð  V�UD½  s×½Ë  vKOK)«

ÆŸËdA*UÐ qLF�« ·UM¾²Ýô WM'
 Y×³�  UM¼  UM½«  œU%ô«  fOz—  œ—Ë  
  UOFL'«  tł«uð  v²�«   öJA*«  qŠË
 bO��«  l�  ¡UI�  UM�  ÊU�  b�Ë  WE�U;UÐ
 bOFÝ—uÐ  k�U×�  ÊU³CG�«  ‰œUŽ  ¡«uK�«
  öJA*«  pKð  ÷dŽ  ‰uŠ  ‚UHðô«  -Ë
 U½«Ë  UNKŠ  WŽd�Ð  tðœUOÝ  bŽË  b�Ë
 „UM¼ ÊU� p�c�  UŽu{uLK� bOł lÐU²�
 pKð q( WE�U;«Ë œU%ô« 5Ð UIO�Mð

Æ öJA*«
 fOz—  —ULŽ  Èb−�  ”bMN*«  V�UÞË  
 ¨œU%ô«  ¨bOFÝ—u³Ð  W�d²A*«  WOFL'«
 W�d²A*«  WOFL−K�  WOMJÝ   «bŠË  ¡UM³Ð
 t½« —ULŽ `{Ë«Ë ¨WOFLł µ∑ rCð v²�«Ë
 X½U� ±π∏± tM�� ±¥ Êu½U� —Ëb� q³�

∫v�U��« b�� bL�√
 Õd� »uK�√ b�b% 

 W�U� WB�UM� ¡«u� ‰UL�_«
 d�_U� œUM�≈ Ë√ …œËb�� Ë√

 UNL�� vK� n�u�� d�U�*«
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 v�öN²Ýô«  œU%ö�  lC�ð   UOFL'«
  «bŠu�« sŽ  ô“UM²�« WKJA� błË√ U2
 «uLK²Ý« ¡UCŽ√ „UMN� ¡UCŽú� WOMJ��«
 rNLOK�ð r²¹ r� ¡UCŽ√Ë ¡«dC)« œuIF�«

Æ ô“UM²�« V³�Ð
 v�U*« ·dA*« —UH�« bL×� ”bMN*« œ—Ë 
 .bIð  UOFL'« vKŽ V−¹ t½«  œU%ö�
 v�«   U³KD�«Ë  UNNł«uð  v²�«   öJA*«
 UN1bIðË  U¼dB(  W¹œU%ô«  WOFL'«
 ·uÝ ¡Uý Ê«Ë bOFÝ—uÐ k�U×� bO�K�

ÆqłUF�« V¹dI�UÐ ZzU²½ „UM¼ ÊuJ¹
 ¨…d¼“  uÐ«  bLŠ«  –U²Ýö�  WKš«b�  v�Ë  
 -  t½«  ‰U�  ¨»eF�«  ÈdJ×�  WOFLł
 WE�U;«  s�  ÷—«  WFD�  hOB�ð
 V³�Ð  hOB�²�«  ¡UG�≈  -Ë  WOFL−K�
 p�–Ë  ŸËdA*«  n�uðË  U½Ëd�  W×zUł
 ¨WOFL−K� oÐU��« fK−*« v�uð …d²� ‰öš
 s×½Ë r�U;« v� W�Ë«b²� U¹UC� „UM¼Ë
 WOFL'« …—«œ≈ v�uð Èc�« b¹b'« fK−*«

ÆWKJA*« pKð q( vF�½
 fOz—  oO�uð  ”U³Ž  œ«R�  ¡«uK�«  œ—Ë  
 U³³Ý  fO�  U½Ëd�  W×zUł  Ê«  œU%ô«
 Ê«Ë ¨WOFL'« …—«œ≈ fK−� ‰UL¼ù uŽb¹
 ¡UN²½UÐ vN²Mð ô oÐU��« fK−*« WO�u¾��
 qLF�«Ë  Y×³�«  V−¹  UL�  WO½u½UI�«  tðb�

  UŽËdA*« ¡UN²½«Ë  öJA� È« qŠ vKŽ
 WOFL'«  V�UD½Ë  ¨WOFL−K�  WIÐU��«
 œU%ö� Ÿu{uLK� WŠ—Uý …d�c� œ«bŽUÐ
 q( W�“ö�«   «¡«dłù«  cš_  UN²Ý«—œË

ÆWKJA*« pKð
 W¹d¹b*« WOFLł ¨vL−F�« …e¹U� X³�UÞ UL� 
 qšb²Ð ¨bOFÝ—u³Ð Èe�d*« “UN'«Ë WO�U*«
 ÊuJ¹ Ê«Ë œU%ô« fOz— ”U³Ž œ«R� ¡«uK�«
  UOFL'«  öJA� q( ò Âö��« qDÐ ò
 W�UšË  bOFÝ—u³Ð  WO½UJÝù«  WO½ËUF²�«
 „UM¼  Ê«  YOŠ  WO�U*«  W¹d¹b*«  WOFLł
 WOFL'«  ¡UCŽ_  …dO³�  —UE²½«  WLzU�
 sJ�Ë  l¹—UA� ¡UM³�  ÷—√  dO�u²�  ÃU²×½Ë
 ÷—ô«  dFÝ  …œU¹“  v¼Ë  WKJA�  „UM¼
 ÷—√ WFD� WÝ«—bÐ WOFL'« X�U� YOŠ

 «bł WO�UŽ  —UFÝô«  sJ�Ë  WF¹dH²�«  ‚dý
 s� •≤µ WŠU�� vKŽ ¡UM³�« v�« W�U{ôUÐ

Æ÷—_« WŠU��
 V�UD½  UM½«  œU%ô«  fOz—  ¡«uK�«  œ—Ë  
 U¼UDŽ« v²�« …eO*«  UOFL'« cšQð ÊQÐ
 iOH�²Ð ÷—_« ¡«dý v¼Ë Êu½UI�«  UN�
 dF��«  ÊuJ¹  ÊUÐ  vF�½  qÐ  ¨•≤µ  W³�MÐ
 ÊUJÝù«  UOFL' ÷—_« WLO� s� •µ∞

ÆtO�« vF�½ Èc�« «c¼Ë
 5OI³D²�« WOFLł ¨Wýuý ‰UL� V�UÞ UL� 
 ŸËdA� ¡UN½ù WŽd�Ð qšb²�UÐ ¨bOFÝ—u³Ð
 t½«  YOŠ WE�U;« l³²¹  Èc�«Ë  WIý uÐ«
 b¹bł błu¹ ôË q¹uÞ X�Ë cM� n�u²�
 rJðœUOÝ  V�UD½  p�c�  ŸËdA*«  «c¼  v�

ÆtzUN½«Ë qšb²�UÐ
 Ê« ¨œU%ô« fOz— ”U³Ž œ«R� ¡«uK�« œ—Ë 
 œU%ô« fO�Ë WE�U;« l³²¹ ŸËdA*« «c¼
 l�  q�«u²½  ·uÝË  W¾ON�«  Ë«  v½UJÝù«

ÆWKJA*« Ác¼ Y×³� k�U;«
 ·dA*« —UH�« bL×� ”bMN*« œdD²Ý«Ë 
 W¾O¼ 5Ð UDKš „UM¼ Ê«  œU%ö� v�U*«
 «c¼  Ê«Ë  v½UJÝù«  œU%ô«Ë   UO½ËUF²�«
 Y×³Ð ÂuIð v²�«Ë WE�U;« l³²¹ ŸËdA*«
 t�Ëdþ  V�Š  q�  5�bI²*«   U³KÞ

ÆW¾ON�« Ë« œU%ô« fO�Ë rN³Oðdð œb%Ë

  «—ËdC�« ∫rOM� bL��
  U�ËdA*« ¡UM�√ WOMH�«

 iF� cOHM� V�u��� b�
…b���*« œuM��«

اشرف جابر عمرو أحمد حسنعمرو عبد احلليم



 

 fK−� t−N²M¹ Èc�« ÊËUF²�« ÂuNH* UIOLFð
 Èe�d*« v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ô« …—«œ≈
 «d¹bIðË  ”U³Ž  œ«R�  ÕÆ«  ¡«uK�«  WÝUzdÐ
 v� ‰Ëô« qOŽd�«Ë œ«Ëd�« tÐ ÂU� U* ¡U�ËË
 s0  bOFÝ—u³Ð  v½UJÝù«  ÊËUF²�«  ŸUD�
 fK−�  ÂU�  ÆÆU½UO½œ  sŽ  qŠ—  s�  rNO�
 Èe�d*« v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ô« …—«œ≈
 qJ� ¡U�u�«Ë d¹bI²�« ŸË—œ .bI²Ð UFL²−�

∫s�
 WOFL'« fOz— —ULŽ s�Š qŠ«d�« rÝ« ≠
 ÊUJÝù«Ë  ¡UM³K�  W�d²A*«  WO½ËUF²�«
 Èb−�  tK$  tLK�ðË  o³Ý_«  bOFÝ—u³Ð

Æ—ULŽ
 uCŽ vKŽ bL×�Æ« qŠ«dK� ¡U�u�« Ÿ—œ ≠
 fK−�  uCŽË  o³Ý_«  VFA�«  fK−�
 Èe�d*« v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ô« …—«œ≈
 fK−�  fOz—Ë  WO�U(«  WOH�ô«  lKD�

 ÊUJÝù«Ë  ¡UM³K�  WO½ËUF²�«  WOFL'«  …—«œ≈
 5K�UF�«Ë  W¹—«œô«  s�U�*«  vKžUA�

ÆbOFÝ—u³Ð
 tÞ  ”bMN*«  rÝUÐ  d¹bI²�«  Ÿ—œ  ≠
 WOFL'«  …—«œ≈  fK−�  fOz—  ÈËU�dA�«
 ÊUJÝù«Ë  ¡UM³K�  W¹œU%ô«  WO½ËUF²�«
 eOL²*«  Á—Ëœ  vKŽ  bOFÝ—uÐ  WE�U×0
  UOFL'«  W�bš  v�  U�UŽ  ≤µ  WÐ«dI�

ÆbOFÝ—u³Ð WO½UJÝù« WO½ËUF²�«
 rOKÝ ÊUBL� bOÝ rÝUÐ d¹bI²�« Ÿ—œ ≠

 ÊËUF²�«  ŸUD�  v�  ‰Ëô«  5zUM³�«  bŠ«
 v�  dO³J�«  Á—ËœË  bOFÝ—u³Ð  v½UJÝù«
 WO½UJÝù«  WO½ËUF²�«   UOFL'«  W�—UA�

ÆWE�U;UÐ
 œ«R�  ÕÆ«  ¡«uK�«  ÂU�  dš¬  V½Uł  vKŽ
 v½ËUF²�«  œU%ô«  …—«œ≈  fK−�Ë  ”U³Ž
 ¡«uK�« s� q� v� ö¦2 Èe�d*« v½UJÝù«
 fOz— ‰Ë« VzU½ .dJ�« b³Ž k�U(«b³Ž
 VzU½ UHB�«uÐ« »U¼u�«b³Ž ¡«uK�«Ë œU%ô«
 —UH�« bL×� ”bMN*«Ë ¨œU%ô« fOz— ÊUŁ
 Âö��«b³Ž  VÝU;«Ë  ¨v�U*«  ·dA*«
 rOK�²Ð  ¨œU%ô«  ÂUŽ  dOðdJÝ   u×²Š
 ¡UCŽ_ WO³¹—b²�« …—Ëb�« “UO²ł«  «œUNý
 WO½ËUF²�«   UOFL'«   «—«œ«  f�U−�
 ±∂µ  «uGKÐ  s¹c�«Ë  bOFÝ—u³Ð  WO½UJÝù«
 WO½ËUFð WOFLł ±µ∞ WÐ«d� ÊuK¦1 «uCŽ

ÆWO½UJÝ≈

 ÊËUF��« œ«Ë— ÂdJ� ”U�� œ«R� ÕÆ« ¡«uK�«
åbOF�—u�ò?� v�UJ�ù«

…—Ëb�« “UO��«  «œUN�
 f�U�� ¡UC�√ s� ±∂µ ?� 

 UOFL'«  «—«œ≈





دليل جمعيات ا�سكان
مجلة تصدر عن ا�تحاد 

التعاونى ا�سكانى المركزى

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٤ فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية ٢٠٠ عضو فى مجلة (برح التعاون) التى يصدرها االتحاد 
العمومية  الجمعيات  انعقاد  أحد مالحقها عن مواعيد  أو فى  المركزى  التعاونى اإلسكانى 

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

االعالنات  قيمة  أن  المعلنين  بالسادة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يهيب 
جنيه   ٢٠٠٠ مبلغ  والمزادات  جنيها   ١٢٥٠ مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
المجلة حتى  المراد نشرها فى  والمناقصات مبلغ ١٥٠٠ جنيه وأن يرسلوا اإلعالنات 
يوم ٥ من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم ٢٠ من نفس الشهر لنشرها فى 

عدد أول الشهر،
برجاء االلتزام بهذه المواعيد حيث لن يتم نشر االعالن الذى يأتى بعد هذه المواعيد 

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt



 

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية درع مصر لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية بعد  الساعة  وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٦ - فى تمام 
الظهر.

وذلك بمقر الحديقة الملحقة بمقر جمعية عمر بن عبدالعزيز 
الجولف - مدينة نصر -  - ١٧ شارع اسماء فهمى - ارض 

القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الرياض لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٤ - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 - الطائف  شارع   -  ٣٧ رقم  العمارة  حديقة  بمقر  وذلك 

المهندسين - الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية البستان التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٦ يوم  وذلك 

ظهرا.

قاعة   - النصر  - طريق  األلكترونية  الحرب  دار  بمقر  وذلك 

سندريال - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية النموذجية 
لإلسكان للدبلوماسيين المصريين 

ومنتفعى ومالك مشروع قرية 
الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن

المسجلة برقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٧ يوم  وذلك 

ظهرا.
وذلك بمقر النادى الدبلوماسى النهرى - ١٤٩ شارع النيل 

- الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لموظفى 
ومعلمى إدارات شرق القاهرة التعليمية

المسجلة برقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠١٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢٠ حتى ٢٠٢١/١١/٢٤ 
وللطعون يومى ٢٥ و٢٠٢١/١١/٢٧ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ١٥ شارع عبدالحميد أبوهيف 
- خلف محكمة مصر الجديدة - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر قاعة اللؤلؤة - حديقة ٦ أكتوبر - جسر السويس 
- بجوار التجنيد القديم.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

جمعية اإلسكان التعاونى الشعبي
المسجلة برقم ٥ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٦ يوم  وذلك 

ظهرا.

وذلك بمقر البهو الرئيسى - ٦ شارع فوزى فهيم من شارع 

االشول - مشعل - الهرم

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بمراقبة 
حسابات التخطيط العمرانى 

والمجتمعات العمرانية بالجهاز 
المركزى للمحاسبات بالقاهرة

المسجلة برقم ١١٨٩ لسنة ٢٠١٥

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  وذلك فى 
الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧.

وذلك بمقر دار المدرعات - شارع صالح سالم - مدينة نصر.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية، 

ومناقشة باقى جدول االعمال.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نقابة المهن الزراعية فرع الجيزة

المسجلة برقم ٣٣١ لسنة ٢٠١٥
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢٠ حتى ٢٠٢١/١١/٢٤ 
وللطعون يومى ٢٥ و٢٠٢١/١١/٢٧ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

- من شارع  الشعب  الكائن: ٧ شارع  الجمعية  بمقر  وذلك 
محمود سامى البارودى - الهرم - الجيزة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٣ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج



 

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية ٦ أكتوبر الستصالح 

األراضى والتنمية الزراعية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٣.

وذلك بمقر قاعة الياسمين بمشروع الياسمين - الحى الرابع 

عشر بمدينة الشيخ زايد.

الجمعية،  إدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة 

القاهرة
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٢

وذلك بمقر كلية التجارة (مدرج أ) جامعة القاهرة - جيزة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية دار السعادة لإلسكان 
التعاوني

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  مساء  الخامسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧.

 - النصر  طريق   - االلكترونية  الحرب  دار  بمقر  وذلك 

القاهرة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن (النصر الجديدة)

المسجلة برقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨٢

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  الثالثة عصرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.٢٠٢١/١٢/٣

وذلك بمقر نادى الغابة الرياضى بمصر الجديدة.

الجمعية،  إدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء واإلسكان

المشهرة برقم ٣٥٠ لسنة ١٩٨٢ - القاهرة
بناء على قرار لجنة التنسيق بدعوة الجمعية العمومية الطارئة النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية فقد قرر االتحاد دعوة 

الجمعية العمومية الطارئة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ - الساعة الحادية عشرة صباحا بحديقة أوزوريس بالهيئة 

المصرية العامة للمؤتمرات والمعارض - صالح سالم - القاهرة.

حيث يصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع االول يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول و الثانى يؤجل الجتماع ثالث فى تماما الساعة الحادية عشرة 

صباحا يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ - بنفس مقر االجتماع االول.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالجهاز المركزى 

للمحاسبات بالقاهرة
بناء على قرار الهيئة رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢١ باسقاط عضوية مجلس اإلدارة عن خمسة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
حتى   ٢٠٢١/١١/٢١ من  الفترة  فى  بالمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  االتحاد  قرر  فقد  وعليه 
٢٠٢١/١١/٢٥ وتحدد يومى ٢٨ و٢٠٢١/١١/٢٩ للطعون على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش 
والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: ١٢ شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - جيزة، 
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد ويعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨ 
القاهرة، ويصح االجتماع االول  الجمهورى - مدينة نصر -  الحرس  الحادية عشرة صباحا بنادى ضباط  الساعة  فى تمام 

بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له يؤجل االجتماع لمدة ساعة ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى 

عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
الموافق  السبت  يوم  الثالث  االجتماع  ينعقد  والثانى  األول  لالجتماعين  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

٢٠٢١/١٢/٢٥ - الساعة الحادية عشرة صباحا بنفس المقر بحضور اى عدد من األعضاء.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى وعمال سالح المهندسين

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/١٧.

 ١١/١٠ شارع   - المدينة  مسجد  مناسبات  دار  بمقر  وذلك 

حلوان.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية االشتراكية لبناء 
المساكن للعاملين بالمساحة - 

الجيزة
المسجلة برقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  الثالثة عصرا يوم السبت  وذلك فى تمام الساعة 
.٢٠٢١/١٢/٤

الكائن:  االطباء  نقابة  بنادى  الملكية  القاعة  بمقر  وذلك 
 - األعظم  البحر  مكتبة  امام   - األعظم  البحر  شارع   ١٦٢

الجيزة.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين ببنك 

اإلسكندرية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة الملحقة بمقر الجمعية - ٣٠٢أ 

شارع بورسعيد - امام مستشفى أحمد ماهر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الصف لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم ١ لسنة ١٩٨٢ - جيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  الثالثة عصرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.٢٠٢١/١١/٢٧

وذلك بمقر نادى األطباء - شارع البحر األعظم - جيزة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية طالئع المستقبل لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم ٣٢٧ لسنة ١٩٨٢

تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع برج حلوان.
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم ٢٠٢١/١١/٢٥ - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الكائنة: ٤٢ شارع سوزان مبارك - عمارات الشركة السعودية - ميدان السواح - القاهرة
الحاضرين  لألعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  األعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى عين حلوان
المسجلة برقم ١٠٣٨ لسنة ٢٠١١

تعلن الجمعية للسادة اعضائها الحاجزين بمشروع الجمعية بالقاهرة الجديدة (لؤلؤة القاهرة الجديدة) مرحلة اولى عن عقد جلسة 
التخصيص لوحدات المشروع.

وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ طبقا للشرائح المعدة من جانب الهيئة وجداول الترتيب بناء على تلك الشرائح والمعلقة 
بمقر الجمعية.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء بالسرادق المقام امام مقر الجمعية الكائن: ١٨ شارع 
ادهم - امام مدرسة الدسوقى الخاصة - حلوان

وذلك لألعضاء المسددين مبلغ ٦٥٠٠٠٠ جنيه (ستمائة وخمسون الف جنيه الغير).
وسوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد لكل عضو.

علما بانه سيتم التخصيص طبقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن قواعد العمل بالجمعيات 
ووفقا للشرائح المحددة بخطاب الهيئات العامة لتعاونيات البناء واإلسكان فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: ١٨ شارع ادهم - امام مدرسة الدسوقى الخاصة - الدور االرضى - شقة رقم ١ - 

حلوان.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير منطقة العجمى والمناطق السياحية
المسجلة برقم ١٩١ لسنة ١٩٨٢

تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الساحل الشمالي.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم ٢٠٢١/١١/٢٧ - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة - ٦ عمارة الزهور - عمارات الدمرداش - شارع لطفى السيد - العباسية - القاهرة

الحاضرين  لألعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  األعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 

لالجتماع. وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الصقر لإلسكان 
التعاوني

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط 
«المرحلة  مدينتى  بمشروع  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

الرابعة».
وعشرون  (خمسة  جنيه   ٢٥٠٠٠ قدره  حجز  بمقدم  وذلك 

الف جنيه الغير).
تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: اإلدارة العامة للشئون االدارية 
باكاديمية الشرطة - العباسية.

على ان تستكمل نسبة الـ٣٠٪ من قيمة الوحدة السكنية 
قبل جلسة التخصيص.

 ٢٠٢١/١١/٢٠ من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 
حتى ٢٠٢١/١٢/٥.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
الرابعة من  وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة 
العمل  قواعد  بشأن   ١٩٨٢ لسنة   ٤٦ رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات اإلسكانية.

جمعية النورس التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم ٦٩٩ لسنة ١٩٩١
لؤلؤة  بمشروع  الحاجزين  األعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 

القاهرة الجديدة عن تحديد موعد جلسات التخصيص.
 ٢٠٢١/١١/٢٢ الموافق  االثنين  من  الفترة  خالل  وذلك 

حتى يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣.
وذلك حسب الشرائح المحددة بمقر الجمعية وطبقا لخطاب 
للجمعية  الوارد  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 

برقم ٨٠٥٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤.
جنيه   ٥٦٥٠٠٠ لمبلغ  مسددا  العضو  يكون  ان  على 
موعد  قبل  الغير)  جنيه  الف  وستون  وخمسة  (خمسمائة 

جلسة التخصيص.
قاعة  بمقر  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
االجتماعات باإلدارة العامة المن الموانى - المجمع الشرطى 

- زهراء مدينة نصر - القاهرة
وسوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول 

على عناوينهم المقيدة بسجالت الجمعية.
علما بأن التخصيص سيتم وفقا الحكام المادة الرابعة من 
قواعد  بشأن  الصادر   ١٩٨٢ لسنة   ٤٦ رقم  الوزارى  القرار 

العمل بالجمعيات اإلسكانية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

جمعية النسور التعاونية للبناء 
واإلسكان «الجو»

المسجلة برقم ٢٤١ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة اعضائها أو من تنطيق عليه شروط 
بمشروع  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

اللؤلؤة بمدينة القاهرة الجديدة «المرحلة الرابعة».
(ثالثمائة  جنيه   ٣٥٠٠٠٠ قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
وخمسون الف جنيه الغير) تسدد بحساب الجمعية بموجب 

اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.
برج   - الحلمية  زهراء  مدينة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

الهنا ٤١ - شقة ١٣ - حلمية الزيتون - القاهرة
الفترة من ٢٠٢١/١١/٢٠  الحجز خالل  فترة  تبدأ  ان  على 

حتى ٢٠٢١/١٢/٢٠.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر، 
وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من 
العمل  قواعد  بشأن   ١٩٨٢ لسنة   ٤٦ رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى النيابة 

اإلدارية
المشهرة برقم ٩٠١ لسنة ٢٠٠٥

تعلن الجمعية للسادة األعضاء الحاجزين بمشروع القاهرة 
الجديدة عن تحديد موعد جلسات التخصيص.

الساعة   ٢٠٢١/١١/٢٠ الموافق  السبت  يوم  وذلك 
السادسة مساء.

وذلك بمقر حديقة مساكن االميرية القديمة - بلوك ٦٨ - 
االميرية - القاهرة.

جنيه   ٣١٠٠٠٠ لمبلغ  مسددا  العضو  يكون  ان  على 
جلسة  موعد  قبل  الغير)  جنيه  الف  وعشرة  (ثالثمائة 

التخصيص.
وسوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول 

على عناوينهم المقيدة بسجالت الجمعية.
علما بأن التخصيص سيتم وفقا الحكام المادة الرابعة من 
قواعد  بشأن  الصادر  لسنة ١٩٨٢  رقم ٤٦  الوزارى  القرار 
العمل بالجمعيات اإلسكانية، وطبقا لخطاب الهيئة العامة 
لتعاونيات البناء واإلسكان رقم ٨٥٠٥ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١

مساكن  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 
االميرية القديمة - بلوك ٦٨ - االميرية - القاهرة.
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محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بمأمورية ضرائب مبيعات برج العرب

المسجلة برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠١٠
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٨ و٢٠٢١/١١/٢٩ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: المجاورة الثالثة - بجوار بنك 
التنمية الصناعية.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم ٢٠٢٢/١/٦ 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

الثالثة  المجاورة  بالمبنى  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
ضرائب  مأمورية  مبنى   - الصناعية  التنمية  بنك  بجوار   -

المبيعات الجديدة.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمهندسين 

باإلسكندرية
المسجلة برقم ٩١ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٠ يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر البهو الرئيسى لعمارتى بولكلى بين البرجين - 
٤٩٦ طريق الحرية - بولكلى - اإلسكندرية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بقطاع كهرباء اإلسكندرية

المسجلة برقم ٧٣ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢٠ حتى ٢٠٢١/١١/٢٤ 
وللطعون يومى ٢٥ و٢٠٢١/١١/٢٧ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - المتولى  سيدى  شارع   ٩ الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
العطارين - االسكندرية.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢١ - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر نادى شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء - شارع 
النتاج  الدلتا  غرب  شركة  امام   - جليم  بمنطقة   - ابوقير 

الكهرباء.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى حى المنتزه باإلسكندرية

المسجلة برقم ١٤٩ لسنة ١٩٨٣
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٨ و٢٠٢١/١١/٢٩ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

لوزان   - الحرية  الكائن: ٧٠٥ طريق  الجمعية  بمقر  وذلك 
- االسكندرية.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى فاروس - المحافظة سابقا - الشاطبى - 
شارع بورسعيد - االسكندرية.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة، ومناقشة 

باقى جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية البحر األبيض التعاونية 
لبناء المساكن

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٤

 - العجمى  مارينا  بقرية   - سنتر  مارينا  قاعة  بمقر  وذلك 

ابويوسف - اإلسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

القوى العاملة باإلسكندرية
المسجلة برقم ٥١ لسنة ١٩٨٢

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة.

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٨ و٢٠٢١/١١/٢٩ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٣ شارع مصطفى كامل - خلف 
نقابة األطباء - سموحة - االسكندرية.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى التجاريين - سابا باشا - االسكندرية.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية نادى أسرة قناة السويس 
التعاونية لإلسكان باإلسماعيلية

المسجلة برقم ١٢ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٦ - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر نادى جمعية أسرة قناة السويس - طريق القناة 

- االسماعيلية - بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمنتفعين بمشروع 

إسكان مدينة مبارك المنطقة ٤/أ
المسجلة برقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠١

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة.

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٨ و٢٠٢١/١١/٢٩ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارة ١٢٤ - شقة ٤ - مدينة 
مبارك - امام مدرسة الشعلة االعدادية.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى النحاس - شارع تكال باشا - فلمينج - خلف 
كلية التربية الرياضية بنات - االسكندرية.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهندسين الفرعية 

باإلسماعيلية
المسجلة برقم ٣٢٣ لسنة ١٩٨٢

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الخميس  يوم  مساء  السادسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢.

وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية الكائن: امتداد شارع 

العشرينى - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى السالم 

باإلسماعيلية
المسجلة برقم ٤٠ لسنة ١٩٨٤

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٤ - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
شارع   - السالم  بحى  المجتمع  تنمية  جمعية  بمقر  وذلك 

المستشفى االميرى - بجوار قسم ثان االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مركز ومدينة اإلسماعيلية

المسجلة برقم ٤٥ لسنة ١٩٨٤
تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

سما البهتيني.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/٤ - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر حديقة النصر التابعة للقوات المسلحة بالطريق 

الدائرى باالسماعيلية
األعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالمحطة 

الغازية باإلسماعيلية
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٠ يوم  وذلك 

ظهرا.
طريق   - المسلمين  الشبان  جمعية  نادى  بمقر  وذلك 

البالجات - االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الفيوم

محافظة االسماعيلية

محافظة الفيوم

محافظة االسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى قضاة الفيوم

المسجلة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٦ - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر نادى قضاة الفيوم - محافظة الفيوم.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالضرائب العقارية وأسرهم 

باإلسماعيلية
المشهرة برقم ٤٤ لسنة ١٩٨٤

نشر بملحق العدد ٢٦٤ أكتوبر ٢٠٢١ عن دعوة الجمعية 

العمومية السنوية لالنعقاد.

الثانية عشرة ظهرا  وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٧ - الساعة 

بمقر نادى الشجرة باالسماعيلية.

وقد تم تعديل مكان االنعقاد ليصبح بمقر حديقة النصر 

بالطريق الدائرى باالسماعيلية بذات الزمان المحدد سلفا.

ولذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة التطبيقيين بالفيوم

المسجلة برقم ١٩ لسنة ١٩٨٣
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٧ و٢٠٢١/١١/٢٨ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: الحادقة - عمارة التطبيقيين - 
امام المعهد الدينى للبنات - الفيوم.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٣٠ - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر حديقة التطبيقيين - الفيوم الجديدة - محافظة 
الفيوم.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية الخدمات االجتماعية 

ألبناء مركز البدارى باإلسماعيلية
المسجلة برقم ٨٢ لسنة ١٩٩٦

يوم  لها  المحدد  العمومية  الجمعية  اجتماع  اللغاء  نظرا 
السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ الستكمال المقاعد الشاغرة 
ومناقشة باقى جدول االعمال فقد قرر مجلس اإلدارة اعادة 
الموافق  السبت  يوم  العمومية  للجمعية  الدعوة  توجيه 

.٢٠٢١/١١/٢٧
طريق  فى  الكائن  المسلمين  الشبان  نادى  بمقر  وذلك 

البالجات - االسماعيلية، وذلك لالجتماع األول.
يؤجل  باالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
بحضور  الثانى  االجتماع  يصح  بعدها  ساعة،  لمدة  االجتماع 

١٠٪ من اجمالى األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة ومناقشة 

باقى جدول االعمال.
مع االحتفاظ بالمرشحين السابقين.
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محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخمحافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مركز كفر الشيخ

المسجلة برقم ٧٣ لسنة ١٩٩٤
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٣١ يوم  وذلك 

مساء.
الشيخ - كفر  الفرعية الطباء كفر  النقابة  وذلك بمقر قاعة 

الشيخ.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمديرية الضرائب 

العقارية بكفر الشيخ
المشهرة برقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٥

معهم  تتعامل  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الجمعية بأنه قد تم تغيير مقر الجمعية من المقر القديم 

امام   - الكوثر  برج   - العقارية  الضرائب  بمديرية  والكائن 

مستشقى الرمد - ومسجد اباظة.

الى عنوانها الجديد والكائن: تقسيم ٤٧ عمارة - عمارة ٤٥ 

-شقة ١ - بندر أول كفر الشيخ

صندوق بريد ص - ب ٥ - كود رقم ٣٣٥١١

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمساحة بكفر الشيخ

المسجلة برقم ٢٦ لسنة ١٩٨٢ - كفر الشيخ
نظرا لالستقاالت المقدمة من عدد خمسة أعضاء بالمجلس، فقد تقرر فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة خالل 
و٢٠٢١/١١/٢٩   ٢٨ ويومى   ٢٠٢١/١١/٢٥ الموافق  الخميس  يوم  حتى   ٢٠٢١/١١/٢١ الموافق  االحد  من  الفترة 

للطعون.
على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: ١٢ شارع النيل االبيض - ميدان 

لبنان - المهندسين - الجيزة، خالل مواعيد العمل الرسمية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨ - الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر نادى 

نقابة الزراعيين بشارع الجيش - امام مديرية األمن بكفر الشيخ اجتماع أول.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع االول يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
 -  ٢٠٢١/١٢/٢٥ الموافق  السبت  يوم  ثالث  الجتماع  يؤجل  الثانى  لالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

الساعة الحادية عشرة صباحا بنفس المقر.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.
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محافظة بنى سويف

محافظة بورسعيد

محافظة بنى سويف

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة العاملين بنيابات 

ومحاكم مصر - بنى سويف
المسجلة برقم ٧١ لسنة ٢٠١٣

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الثالثة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٧ يوم  وذلك 
عصرا.

وذلك بمقر مشروع ابراج العدالة ١ - شارع الروضة - حى 
الحميات - بنى سويف.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى جمارك بورسعيد 

الرياضي
المسجلة برقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٩

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

السابعة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٥ يوم  وذلك 
مساء.

ديسمبر   ٢٣ شارع   - بورسعيد  جمارك  نادى  بمقر  وذلك 
والعبور - حى المناخ - بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالوحدة 
المحلية لمدينة بنى سويف

المسجلة برقم ٩ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٧ و٢٠٢١/١١/٢٨ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - سويف  بنى  مدينة  مجلس  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
المنطقة الخامسة - شارع المدارس.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٠ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر حديقة عابدين بمدينة بنى سويف.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالخدمات التعليمية 

ببورسعيد
المسجلة برقم ٨٧ لسنة ١٩٨٩

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١ يوم  وذلك 
صباحا.

العاشر من رمضان - بورفؤاد -  وذلك بمقر مركز شباب 
االمام احمد بن حنبل - بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
حق  لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪١٠ بحضور 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظة سوهاج

محافظة سوهاج

محافظة القليوبية

محافظة سوهاج

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية الشعبية التعاونية 
لبناء المساكن بسوهاج

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٤.

وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين - سوهاج.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لشباب محافظة سوهاج
المسجلة برقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

السابعة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٤ يوم  وذلك 
مساء.

مستشفى  امام   - السالم  مسجد  قاعة  بمقر  وذلك 
الحميات - سوهاج.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
الذين لهم حق  بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لإلسكان 
بالمدينة السياحية بالقناطر الخيرية

المسجلة برقم ١٥ لسنة ١٩٨٣
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الواحدة  الساعة  تمام  - فى  يوم ٢٠٢١/١٢/١٠  وذلك 

والنصف ظهرا.
وذلك بمقر مركز شباب القناطر الخيرية - القليوبية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بجامعة سوهاج
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
الجمعة  يوم  مساء  السادسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١١/٢٦.
وذلك بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج 

- سوهاج.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الغربية

محافظة السويس

محافظة الشرقية

محافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن الزراعية 

بالغربية
المسجلة برقم ٣٢ لسنة ١٩٨٤

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الثانية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١١/٢٧ يوم  وذلك 
عشرة ظهرا.

الزراعية  المهن  نقابة  المفتوحة بمقر  القاعة  وذلك بمقر 
- الغربية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
النصر لألسمدة بالسويس

المسجلة برقم ٢٠ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٦ - فى تمام الساعة الثانية بعد 

الظهر.
مسجد  بجوار   - النهضة  شارع   - النوبة  نادى  بمقر  وذلك 

العشى - السويس.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
بالزقازيق بالشرقية

المسجلة برقم ١٦ لسنة ١٩٨٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١١/٢٦ - فى تمام الساعة الثانية بعد 

الظهر.
وذلك بمقر قاعة نقابة التجاريين بالزقازيق - شارع جمال 

عبدالناصر - الشرقية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم حق  الذين  األعضاء  إجمالى عدد  بحضور ١٠٪ من 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة النصر للبترول 

بالسويس
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧.

وذلك بمقر نادى النصر للبترول.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة شمال سيناء

محافظة جنوب سيناء

محافظة البحر األحمر

محافظة الوادى الجديد

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية اإلسكان التعاونى 
للعاملين بديوان عام المحافظة 

ومديرياتها بشمال سيناء
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.
الثانية عشرة ظهرا يوم السبت  وذلك فى تمام الساعة 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.
وذلك بمقر النادى االجتماعى - شارع جمال عبدالناصر - 

حى المساعيد - العريش - شمال سيناء.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة نويبع

المسجلة برقم ٩ لسنة ١٩٨٨
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الواحدة  الساعة  تمام  فى   - يوم ٢٠٢١/١٢/١٠  وذلك 

ظهرا.
األعظم -  البحر  - شارع  األطباء  نقابة  نادى  بمقر  وذلك 

الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
الذين لهم حق  بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد األعضاء 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة 
مرسى علم بالبحر األحمر

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  وذلك فى 

الموافق ٢٠٢١/١١/٢٦.

وذلك بمقر مركز شباب مرسى علم بالبحر األحمر.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان لخريجى المعاهد 

الزراعية بالوادى الجديد
المسجلة برقم ٧ لسنة ١٩٩٠

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة.

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١١/٢٣ حتى ٢٠٢١/١١/٢٨ 
وللطعون يومى ٢٩ و٢٠٢١/١١/٣٠ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - اآلثار  متحف  خلف  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الخارجة - الوادى الجديد.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - الخارجة - الوادى الجديد.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء جمعية خدمات وعالج ورعاية 
العاملين والمحالين للمعاش بشركة بترول بالعيم

المسجلة برقم ١٠٥٠ لسنة ٢٠٢١
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٧ /١١/ ٢٠٢١ - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 
وذلك بمقر مشروع بتروفيو - القاهرة الجديدة - القطعة رقم ٥١ - قطاع األندلس. 

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى 

عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء جمعية خدمات وعالج ورعاية 
العاملين والمحالين للمعاش بشركة بترول بالعيم

المسجلة برقم ١٠٥٠ لسنة ٢٠٢١
تعلن الجمعية للسعادة اعضائها الحاجزين للوحدات بمشروعها بالقاهرة (بتروفيو) عن مواعيد جلسات تخصيص الوحدات لألعضاء 

المسددين لمبلغ ٣٦٠٠٠٠ جنيه (ثالثمائة وستون ألف جنيه الغير) للوحدات مساحة ١٢٠م.
وسيتم انعقاد جلسات التخصيص الساعة الحادية عشرة صباحا بموقع المشروع بالقاهرة الجديدة.

وذلك ابتداء من يوم األحد الموافق ١١/٢٨/ ٢٠٢١ ويوم االثنين الموافق ٢٩ /١١/ ٢٠٢١ ويوم الثالثاء الموافق  ٣٠ /٢٠٢١/١١ 
وذلك طبقا لكتاب الهيئة الصادر برقم ٨٦٠٤ فى ٣٠ /١١ /٢٠٢١  طبقا لشرائح كل مرحلة على حدة.

والتفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: ٤٢ طريق النصر - امتداد رمسيس ٢ - شقة ١١ - مدينة نصر - القاهرة.
علما بأن التخصيص سيتم وفقا الحكام المادة (٤) من القرار الوزارى (٤٦) لسنة ١٩٨٢ الصادر بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

التعاونية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين بقنا
المسجلة برقم ٥٤ لسنة ١٩٩٢

ÆŸUL²łö� W¹uM��« WO�uLF�« WOFL'« …uŽœ sŽ UNzUCŽ√ …œU�K� WOFL'« sKFð
ÆUŠU³� …dAŽ W¹œU(« WŽU��« ÂU9 v� ≠ ≤∞≤±Ø±±Ø≥∞ Âu¹ p�–Ë

ÆUMIÐ ≠ W¹—«œô« WÐU�d�« —«u−Ð ≠  UOHA²�*« Ÿ—Uý ≠ 5¹—U−²�« WÐUI½ dI0 p�–Ë
Æ¡UCŽú� WIKD*« WO³Kž_« —uC×Ð ‰Ë_« ŸUL²łô« `B¹Ë

 •±∞ —uC×Ð v½U¦�« ŸUL²łô« `B¹ U¼bFÐ ≠ WŽUÝ …b* ŸUL²łô« qłR¹ ≠ t� v½u½UI�« »UBM�« ‰UL²�« ÂbŽ W�UŠ v�Ë
Æ—uC(« oŠ rN� s¹c�« ¡UCŽ_« œbŽ v�ULł≈ s�

ÆWOFL'« dI0 tMŽ sKF*« ‰ULŽ_« ‰Ëbł WA�UM* p�–Ë
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة القاهرة

محافظة القاهرة

جمعية تيباروز التعاونية للبناء واالسكان
تعلن الجمعية للسادة األعضاء المنتفعين بمشروع الجمعية بالعاصمة اإلدارية عن بدء جلسات التخصيص بمشروع العاصمة 

اإلدارية على النحو التالى:
١ـ يوم األثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ لألعضاء الحاجزين الفيال المنفصلة وسيبدأ التخصيص فى تمام الساعة العاشرة صباحاً 

بمقر الجمعية.
٢ ـ يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ لألعضاء الحاجزين فيال توينز وسيبدأ التخصيص فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر 

الجمعية.
٣ـ  اعتباراً من يوم األربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ وحتى يوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥ لألعضاء الحاجزين  مساحة ٢٠٠م٢ 
لعدد ٤١٠ وحدة طبقا للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجمعية بواقع 

٤٠ عضواً يومياً.
٤ـ يوم األثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ لألعضاء الحاجزين مساحة ١٧٦م٢ لعدد 
٤٠٨ وحدة طبقاً للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص فى تمام الساعة العاشرة بمقر الجمعية بواقع ٤٠ عضواً 

يومياً.
٥ـ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨ وحتى يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨ لألعضاء الحاجزين مساحة ١٥٠م٢ لعدد 
٣٨٧ وحدة طبقاً للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص فى تمام الساعة العاشرة بمقر الجمعية بواقع ٤٠ عضواً 

يومياً.
٦ـ  يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ للتخلفات عن مواعيد الجلسات الخاصة 

بهم طبقاً لكل نموذج بواقع ٤٠ عضواً يومياً.
سوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد لكل عضو علماً بأن التخصيص سيتم وفقاً للمادة الرابعة من القرار 
الوزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ وطبقاً للشرائح المحددة بخطابات الهيئة العامة لتعاونيات للبناء واإلسكان وباقى التفصيل معلنه 

بمقر الجمعية الكائن ٤٥ عمارات رابعة االستثمارى مدينة نصر القاهرة.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لألثاريين وأسرهم بمصر العليا بسوهاج

المشهرة برقم ٢٣ سوهاج
 ١٨٢ للقانون  طبقا  العلنى  بالمزاد  بيع  عن  الجمعية  تعلن 

لسنة ٢٠١٨ وبتسهيالت فى السداد
ادارى -  ادارية - ١ مكتب  عدد ٦ محالت تجارية - ٢ شقة 

وبدروم
تباع صفقة واحدة او مجرأة وأولوية للصفقة الواحدة

جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٨ - الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بمشروع الجمعية الكائن: بحى الكوثر بسوهاج 
- بشارع عثمان بن عفان - بجوار نادى طالئع احمس - امام 

المرور
تأمين دخول المزاد ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آالف جنيه الغير) 
الغير)  جنيه  ألف  (مائة  جنيه  و١٠٠٠٠٠  الواحدة،  للقطعة 
بالجلسة  الرسو  حالة  فى   ٪١٠ الى  تزاد  كاملة  للصفقة 

و٥,٥٪ عمولة خبرة وداللة وضريبة قيمة مضافة.
(ثالثمائة  جنيه   ٣٠٠ مبلغ  نظير  الشروط  كراسة  تطلب 
شارع   - بسوهاج  الكائن:  الجمعية  بمقر  الغير)  جنيه 
بورسعيد - عمارة جمعية النقل - الدور الثامن (قطعة األثار 
 -  ٠١٠٠٦٧٠٢٣٩٩ ت:  بسوهاج)  القبطية  االسالمية 

٠١٢٠٠١٠٧٧٩٣
ومكتب الخبير المثمن مجدى زكى عجايبي

 -  ٠١٢٨٦٣١١٨٨٨  - سوهاج  اسيوط  شارع   - سوهاج 
٠٩٣٢٣١١٥٤٥

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمركز 

القاهرة للمالحة الجوية
المسجلة برقم (٧٧٠) لسنة ١٩٩٥ -

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
المحدد  المنتفعين  اجتماع جماعة  لحضور  الجديدة  القاهرة 

يوم ٢٠٢١/١١/٢٧ الساعة (الحادية عشر صباحا).
القاهرة  ميناء  ـ  الرياضى  ايروسبورت  نادي  بمقر:ـ  وذلك 
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح  الجوى 
المنتفعينـ  وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء 

الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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بيع كبير بالمزاد العلنى لصالح االتحاد التعاونى االسكانى المركزى
إدارة التصفية

أوال جلسة الخميس ٢٠٢١/١٢/٩ الساعة ١٢ظ لقاعة قرية الماسة أول طريق ميت غمر ـ بنها السريع بعد مصنع الغزل
بيع قطعة أرض بالمنصورة ـ اتميدة مساحة ٦٠٦م - تأمين ٢٥٠,٠٠٠ج ـ ثمن الكراسة ٥٠٠ج

بيع منزل مقام على مساحة ١٧٥م حوض الحمصـ  ش المخبز البلدىـ  ميت أبوخالد تأمين ١٠٠,٠٠٠جـ  قيمة الكراسة ٥٠٠ج
بيع قطعة أرض بميت أبوخالد ـ حوض داير الناحية ـ زمام ميت أبوخالد تأمين ١٠٠,٠٠٠ج قيمة الكراسة ٥٠٠ ج

١٠٪ فور  الرسو ٥,٥٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة
ثانيا الخميس ٢٠٢١/١٢/٣٠ الساعة ١٢ظ بالقاعة الكبرى باألتحاد األسكانى ١٢ش النيل األبيضـ  ميدان لبنانـ  المهندسين

بيع قطعة أرض لسنانيه بدمياط مساحة ٢ف ٥ظ ١٣س
بيع بدروم مساحة ٥٠م ش طومان باى ـ الزيتون حدائق القبه تأمين دخول المزاد - مليون جنيها أرض السنانيه بدمياط

٢٥٠٠٠ج للبدروم - ١٠٪ فور الرسو ٥,٥٪ عمولة وضريبة قيمة مضافه
األستعالم وكراسة الشروط

األتحاد التعاونى األسكانى المركزى ت: ٠١٠٠٧٧٦٥٩٦٥/ ٠١١٤٠٨٠٤٠٨٢
مكتب الخبراء المثمنون

عبدالرؤوف إبراهيم ت: ٠١٢٢٢٨٢٦٧٣٤/ ٠١٠٩١٩١٦٧٦٠ - حسام الطحاوى ت: ٠١٠٠٥٠٦٠٥٦٣/ ٠١١٥٥٥٧٤٣٣٣
٢ش شريف عمارة اللواء ـ عابدين القاهرة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنوك وأسرهم بسوهاج

بيع بالمزاد العلني
عدد ٢ محل تجارى مساحات مختلفة

عدد ١٠ وحدات إدارية مساحات مختلفة
الجمعية  ملك  بسوهاج  الكوثر  بحى  الجمعية  بمشروع 
وأسرهم  بالبنوك  للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية 

بسوهاج.
جلسة الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ - الساعة الثانية عشرة 

ظهرا بمقر مكتب الخبير المثمن
١٠ شارع أسيوط سوهاج - سوهاج

١٠٠٠٠ جنيه تأمين ابتدائى - ١٠٪ عربون - الكراسة ٥٠٠ 
جنيه تسهيالت كبيرة فى السداد

لالستعالم وشراء الكراسة
مكتب الخبير المثمن أ. احمد محمد عبدالاله احمد نصر

 -  ٠١٢٢٣٤٧٤٥٤٧  -  ٠١٠٠٣٣٦٠٩٥١ ت: 
٠١١٢٠٥٢٠٥٢٣

تليفاكس: ٠٩٣٢٧١٦٤٠٤

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمستشارى مجلس 
الدولة بجنوب الوادى - سوهاج

بيع بالمزاد العلني
 - الكوثر  بحى  الكائنة  بمساحة ١٥٢٧,٥٠م٢  ارض  قطعة 

سوهاج
 - الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤  االربعاء  يوم  المزاد  تعقد جلسة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا
قاعة نقابة الزراعيين - خلف قصر ثقافة سوهاج

٢٥٠٠٠٠ جنيه تأمين ابتدائى - ١٠٪ عند الرسو باالضافة 
الى ٥,٥٪ عمولة خبرة وضريبة قيمة مضافة

تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ ٣٠٠ جنيه
 - الدولة  مجلس  محاكم  مجمع  الكائن:  الجمعية  مقر  من 

سوهاج
وشركة الخبرة والتثمين

دكتور هانى أبو احمد
٤٠ شارع شريف - القاهرة - ت: ٠١٢٢٣٢٤٥٣١٣

مزادات مزادات

مزادات
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