


المصريون يحتفون 
بالرئيس السيسى بهاشتاج 

«جابر الخواطر»







اجتياز هذه الدورات.. ضرورة

اللواء ا.ح فؤاد عباس:

محاضرات متخصصة بالدورة التدريبية
فى «ا سكانى المركزى»

الرئيس يحقق أمنيات وأحالم ذوى الهمم

بين السائل والمجيب
هذه الزاوية منك ولك، تمثل نافذة وطاقة تنويرية 

لكل أعضاء مجالس إدارات الجمعيات

د�qO ا'UOFLت اu� - WO�UJ�ùا�bO ا'UOFLت ا�WO�uLF - ا*eادات - ا*UB�UMت - ا��uق ا�UIFري

 ������� ����� ���� ��� ��� �
	  
������ ��� �� ��������



فى خطوة غير مسبوقة.. وعاظ األزهر مع رواد المقاهي

تصدر عن االحتاد التعاونى 
اإلسكانى املركزى شهريًا

رئيس مجلس اإلدارة

مصطفى العياريلواء أ. ح. فؤاد عباس
رئيس التحرير

مدير التحرير التنفيذي: عمرو عبدالغنيمدير عام التحرير: اسماعيل عبداجلواد

املاكيت األساسي: باسم جالل

www.facbook.com/chcu.egypt الصفحة الرسمية لالحتاد
www.mhucgov.eg الصفحة الرسمية لوزارة اإلسكان

 admin@chcuegy.com البريد االلكترونى لالحتاد

االشتراك السنوي:
للجمعيات:

١٩٢ + ١٧٨ جنيها مصاريف البريد 
للشركات:

٣١٢ جنيها + ١٨٨ جنيها مصاريف البريد

املراسالت:
١٢ ش النيل األبيض ميدان لبنان املهندسني اجليزة

الرمز البريدي: ١٢٦٥٦ املعلمني اجليزة
فاكس: ٣٣٤٧٦٧٣٩ ٣٣٤٦٠٣٧٠٤

إدارة التحرير والتوزيع
٦ شارع النيل األبيض ميدان لبنان املهندسني

ت: ٣٣٠٣٠٨٤٧ فاكس: ٣٣٠٣٠٨٦١

�vHDB ا�UOFرى 

الدروس  ولن يحضر  الصالة،  قاصد  إال  املسجد  يدخل  لن 
الفقهية  لآلراء  يستمع  ولن  العلم،  طالب  إال  الشرعية 
أفراد  باقى  عن  فماذا  شرعية..  فتوى  عن  الباحث  سوى 
اجملتمع؟ ماذا عن اخملطئ والعاصى واجلاهل املقصر واملتشدد 
ومتأل  رأسه  فى  الشبهات  تفشت  ماذا عمن  وامللحد؟  بل 
دينية  عتبة  أى  جتاه  يخطو  ان  يجرؤ  وال  قلبه  الوساوس 

ليسأل ويستشير.
كل هؤالء شئنا أم أبينا جزء من جمهور املسلمني الذين 
يجب ان نعترف ان لديهم أمية دينية تنعكس سلبا على 
فى  كثيرة  مشكالت  يعاونون  وانهم  مجتمعية  قضايا 
فهم وتطبيق الدين بجناحيه االثنني، العبادات واملعامالت 
لذا فمن الطبيعى ان نصفق لألزهر عندما يذهب وعاظه 
شكل  فى  ليغير  جديد  جمهور  عن  بحثا  املقاهى  الى 
الى مرسل  الدينية من مرسل فقط  للمعلومة  املتلقى 
يتبادالن األفكار فى صورة دردشة، ولكن على  ومستقبل 

الطريقة الشرعية.
البحث عن طريقة جديدة للتواصل مع الناس خارج مقار 
املؤسسات الدينية واملساجد امر لم يغب سابقا عن األزهر 
الشريف.. فهناك لقاءات مباشرة للدعاة باملواطنني تتم 
ومراكز  والنوادى  واجلامعات  باملدارس  املقامة  الندوات  فى 

الشباب، ولكن فكرة املقاهى كانت لقاءات من نوع آخر، 
وتوافرت لها مقومات جناح وجماهيرية مختلفة جعلتها 
ان  نستطيع  الناس  من  وقبوال  كبيرا  استحسانا  تالقى 
نلمسه ونحصد تأثيراته االيجابية، ومن هنا جاءت فكرة 
ما سميناه باملقاهى الثقافية لتنويع أشكال التواصل بني 
وعاظ األزهر واجلماهير.. حيث كانت البداية التى كانت فى 
االقصر فى عام ٢٠١٦ من خالل فكرة طرحها  محافظة 
الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر  فضيلة االمام األكبر 
للمقاهى  بالنزول  الدعاة  خاللها  من  ليقوم  الشريف 
انتقلت  ثم  الصحيحة،  الدين  بقواعد  املواطنني  وتعريف 
بعد ذلك الى اسوان والبحر األحمر وسوهاج وحظيت بردود 
أفعال ايجابية ورضا من املواطنني ثم بدأ تعميمها فى باقى 

محافظات اجلمهورية بعد جناحها فى معظم احملافظات.
احلقيقة ان الفكرة ممتازة حيث ان الناس كانت ترى اخلطيب 
فى املسجد اثناء خطبة اجلمعة فقط ونتيجة للزحام لم 
يكن احد يستطيع ان يتواصل مع الواعظ او يسأله عن 
فتوي، لذلك كانت قدوم الوعاظ الى رواد املقاهى مفاجأة 
من  لديه  ما  منهم  كل  ليطرح  للناس  بالنسبة  سارة 
استسفارات يجيب عليها الواعظ ويتواصل مع الناس كل 

يوم على املقاهي.
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خالل  السيسي  الرئيس  اعرب  حيث 
اجلهود  لكافة  تقديره  عن  االحتفالية 
الوطن  هذا  خدمة  سبيل  فى  تُبذل  التى 
الغالي، وحتقيق نهضته الشاملة فى شتى 
املعنية  اجلهود  تلك  منها  وأخص  اجملاالت 
ذوى  وأبنائنا من  بناتنا  ودعم ومتكني  برعاية 
الهمم  أصحاب  اخلاصة  والقدرات  الهمم 

العظيمة».
جديد  من  لكم  أؤكد  أن  أود  «كما  وأضاف: 
مبشاركتى  واالمتنان  بالفخر  أشعر  اننى 
معكم اليوم فى تلك املناسبة التى أضحت 
تقليدًا نحرص عليه وواحدة من أهم جسور 
وأصبحت  بيننا  واملستمر  املمتد  التواصل 
بذلك أحد أعياد الوطن الذى يحتفى خالله 
منكم  لنستمد  الهمم  ذوى  من  بأبنائه 
على  القدرة  ونستلهم  والعزمية  اإلرادة 
من  الدؤوب  العمل  على  واحلرص  العطاء، 
أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق 
بإذن  القادمة  لألجيال  ا  جميعً به  نحلم  ما 

اهللا».
واإلرادة  واإلصرار  الكفاح  قصة  إن   » وتابع: 
العديد  قابلها  احلديثة  دولتنا  بناء  أجل  من 
واجهناها  والتحديات،  التشابكات  من 
نقف  زلنا  وما  املاضية  السنوات  ا خالل  معً
أجل  من  بيد  يدًَا  ونعمل  بكتف  ا  كتفً ا  معً
الواقع  لتغيير  سعيًا  الصعاب  كل  تخطى 
بتوفيق  راسخ  إميان  وكلنا  املسار  وتعديل 
أعلى  وبأن  عمله،  يتقن  ملن  وجل  عز  اهللا 
أن  ميكن  ما  مبقدار  مرهونة  اإلتقان  مراتب 
من  الهمم،  ذوى  من  وبناتنا  ألبنائنا  نقدمه 
القدرات اخلاصة، وهو ما حرصنا عليه  ذوى 
ووجهنا به مختلف اجلهات املعنية بالدولة 
املناخ  وتوفير  الصعاب  تذليل  على  للعمل 
لتمكينهم  الصاحلة  والبيئة  املناسب 
اجملاالت  شتى  فى  الفعالة  املشاركة  من 

وقدراتهم  إسهاماتهم  من  واالستفادة 
املتفردة فى مسارات العمل الوطني».

من  أبنائنا  فى  نرى  «واليوم  واستكمل: 
يجعلنا  ما  اخلاصة  والقدرات  الهمم  ذوى 
نفتخر ونعتز مبا وصلوا إليه وما حققوه من 
احملافل  مختلف  فى  مسبوقة  غير  إجنازات 
واملناسبات مما يعكس القدرات االستثنائية 
التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير احملدودة 
ما  وهو  وجتاوزها،  التحديات  مواجهة  على 
يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا 
جتاههم، ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس 
مهاراتهم  وتنمية  متكينهم  سبيل  فى 
وإتاحة اخلدمات التدريبية والتأهيلية لهم، 
واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة».
واستطرد: «كما أود أن اغتنم هذه الفرصة 
ألوجه جميع اجلهات املعنية بالدولة للعمل 
واخلطط،  البرامج  من  املزيد  وضع  على 
تستهدف  تنفيذية  إجراءات  واتخاذ  للعمل 
جميع  فى  ودمجهم  الهمم  ذوى  متكني 
تقوم  التى  القومية  واملبادرات  املشروعات 
الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود متكني أبنائنا 
جزءا ال يتجزأ من األولويات التى تستهدف 

االرتقاء بحياة املواطنني بوجه عام».
بأن  لى  اسمحوا  هنا  «ومن  الرئيس:  وأكد 
التنفيذية  اإلجراءات  من  حزمة  عن  أعلن 
الفترة  فى  خاللها  من  العمل  سيتم  التى 
الهمم..  لذوى  ا  خصيصً واملوجهة  املقبلة 
أوالً تضمني املشروعات املنفذة ضمن مبادرة 
لكافة  احملافظات  جميع  فى  كرمية  حياة 
املتطلبات واالحتياجات اجملتمعية والثقافية 
الهمم،  بذوى  والتنموية اخلاصة  والرياضية 
وتأهيل  تدريب  مجاالت  فى  التوسع  ثانيًا، 
الطرق  وأسس  ومهارات  بآليات  املعلمني 
ذوى  مع  والتواصل  التعامل  فى  احلديثة 
التعلم  من  متكينهم  أجل  من  الهمم 

مختلف  فى  والتفوق  اجليد  والتحصيل 
اجملاالت الدراسية والعملية».

اإلنتاج  قطاعات  قيام  «ثالثًا،  وأضاف: 
الفنى والثقافى بإنتاج العديد من األعمال 
إبراز  تستهدف  التى  والثقافية  الدرامية 
وإسهاماتهم  الهمم  ذوى  وإبداعات  قدرات 
قيام  ا،  رابعً اجلديدة،  اجلمهورية  بناء  فى 
بتوفير  والرياضية  الشبابية  الهيئات  كافة 
الهمم  لذوى  مخصصة  وأنشطة  برامج 
وصقل  البدنية  لياقتهم  رفع  تستهدف 
التنسيق  ا،  خامسً الرياضية،  مهاراتهم 
برامج  لصياغة  املعنية  الدولة  أجهزة  بني 
تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى 
العمل  سوق  مبتطلبات  لصقلهم  الهمم، 
يفتح  مما  التشغيل  قطاعات  مختلف  فى 

لهم آفاق املستقبل».
أمور  وأولياء  أسر  واألخوات،  «اإلخوة  وأوضح: 
أصحاب الهمم، إن كلمات الشكر والتقدير 
ال تفى مبا قدمتموه وما زلتم تقدمونه، من 
رعاية ألبنائنا من ذوى الهمم، واعلموا أنكم 
تغمركم مشاعر احلب واحلنان للقيام بهذا 
تساهمون  أنكم  لكم  أؤكد  أن  وأود  الدور، 
بقدر كبير وشأن عظيم فى بناء هذا الوطن 
وتعززون بذلك من قدرات بناء نهضة أمتنا، 
العظيم  الدور  بهذا  أنكم  جيدًا  واعلموا 
األمانة  شأن  من  وعظتم  الرسالة  أديتم 
أهم  من  واحدة  جتاه  املسؤولية  وحتملتم 
النعم التى من اهللا بها علينا وهى ثروتنا من 

بناتنا وأبنائنا».
كلمتى  ختام  فى  وبنات،  «أبنائى  واختتم: 
أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديرى واحترامى 
لعزميتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتى 
بتواجدى معكم ولقائكم اليوم متمنيًا لكم 
ا ملا  كل التوفيق والنجاح، وفقنا اهللا جميعً

فيه اخلير لهذا الوطن العظيم،





 من احلقائق التى يعرفها خبراء التعاون فى العالم ان 

اجلمعيات التعاونية بشكل عام وباختالف أنشطتها وما 

تقدمه من خدمة.. لم تكن فى اصل نشأتها مؤسسات 

انبثقت من نصوص قانونية.. بل كانت ظاهرة اجتماعية 

واقتصادية، فقد تألقت اجلمعيات االولى قبل ان يظهر 

احلركة  رواد  وابتكر  الوجود،  حيز  الى  التعاونى  القانون 

واقع  من  التنظيمى  الشكل  هذا  االوائل  التعاونية 

الدولة  جهد  الى  يرجع  امنا  واخيرا  اوال  فاالمر  جتاربهم. 

حكومة وشعبا فى تربية اجملتمع على االسس االخالقية 

االرتقاء  طريقها  عن  ميكن  التى  والعلمية  والنظامية 

كان  ولذلك  الرفيع  االجتماعى  السلوك  الى  باجملتمع 

انشاء  قبل  التعاونيني  «أعدوا  التعاونية  احلركة  شعار 

اجلمعيات التعاونية» وسبق ان حتدثنا عن هذا املفهوم 

فى تلك الزاوية.

لذلك ال ميكن للقوانني ان تصبغ الصفة التعاونية على 

االعضاء.. الن هذه الصفة ال تتحقق اال عن طريق التدريب 

كبير  بشكل  االهتمام  نوليه  الذى  التعاونى  والتعليم 

ادارة  كمجلس  ونحرص  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  فى 

وعاملني فى االحتاد على ترسيخ هذا املفهوم من خالل 

الدورات التدريبية والتعليمية سواء للجمعيات واعضاء 

رفع  باالحتاد من خالل  للعاملني  وايضا  ادارتها،  مجالس 

خدمة  بكيفية  وتسليحهم  وقدراتهم  كفاءاتهم 

القائمون  اليه  يلجا  الذى  اجلسر  بوصفهم  اجلمعيات 

على ادارة اجلمعيات من خالل االدارات املتعددة فى االحتاد.

للحركة  الحقا  جاء  الذى  للقانون  اخرى  مرة  أعود 

التعاونية بكافة صورها وفى القلب منها قانون التعاون 

اإلسكانى رقم ١٤ لسنة ٨١ وانطالقا من نص الدستور 

على وجوب رعاية الدولة للجمعيات التعاونية، فان قانون 

التعاون اإلسكانى قد ثمن تنفيذ هذا النص الدستورى 

اإلسكانى  للتعاون  تقدم  بان  الدولة  التزام  خالل  من 

ما  ومنها  املتعددة  واملزايا  واالعفاءات  واحلماية  الدعم 

قرره القانون للتعاونيات اإلسكانية من اعفاءات ضريبية 

كاملة، فضال عن االعفاء من بعض الرسوم. واملادة االهم 

والتى نعمل على تفعيلها مع كل اجلهات احلكومية..

هى حق اجلمعيات التعاونية اإلسكانية فى احلصول على 

مقداره  بتخفيض  مشروعاتهم  القامة  الالزمة  األرض 

٢٥٪ يزداد الى ٥٠٪ لدى موافقة وزير املالية. وتلك املادة من 

وجهة نظرى هى مبثابة عودة الروح للعديد من اجلمعيات 

التى اصيبت باجلمود نتيجة عدم وجود مشروعات لديها. 

اخيرا.. اؤكد بان ادارة االحتاد التعاونى اإلسكاني تعمل على 

تفعيل تلك املادة التاحة الفرصة للجمعيات اإلسكانية 

املسئولني  مع  ونتواصل  جيدة..  مشروعات  اقامة  فى 

وفقا  اإلسكانية  اجلمعيات  دعم  اجل  من  دائم  بشكل 

للقانون الذى ميزها فى احلصول على االراضى من الدولة.. 

ودائما ما نؤكد على مفهوم ان التعاون اإلسكانى ممثال 

من  املقصد  وهو  الربح..  عن  يبحث  ال  وحداته  كل  فى 

فكرة التعاونيات بوجه عام والتعاون اإلسكانى على وجه 

اخلصوص.

  التعاون ا�سكانى ..
و«قوانينه» 

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني:



 

في الدورات التدريبية فى «ا�سكانى المركزى»
أنواع الجمعيات والمستندات والنظام المحاسبى وفض المظاريف

wMG�ا b�� وdL� :WF�U��
 أ�bL� n�U� - vLN� dOي

r�U� bL�� :d�uB�

 �v إ�Uر �uI� Uم �t إدارة ا��bر�V وا�U�öFت ا�U%ôU� W�UFد ا��UFو�v اv�UJ�ù ا*e�dي، 
�l�d و�UN� qIرات ا�UCء ��f�U ادارات ا'UOFLت ا��UFو�WO اbI� ،WO�UJ�ùت ا�bورة 
 v�� ٢٠١٢١Ø١١Ø٢٨ s� ةd�H�ل اö� WO�UJ�ùت اUOFL'ادارات ا f�U�� ءUC�ô WO��رb��ا
٢٠٢١Ø١١Ø٢٩ وذ�uC�� pر ا�uK_اء ا.ح �Rاد ��Uس �oO�u رfOz اU%ôد ا��UFو�v اw�UJ�ù، وا�uKاء 
 fOzن رU� VzU� UHB�ا u�ب اU�u�ا b�� اءuK�د، واU%ôا fOzاول ر VzU� .dJ�ا b�� k�U(ا b��
 dO�dJ� تu��� مö��ا b�� V�U;د، واU%ö� v�U*ف اdA*ر اUH�ا bL�� سbMN*د، واU%ôا
�Uم اU%ôد، وا*bMNس ��bى ���Uر وا;bL�� vM� W��U ا�dا�rO واU��ôذ �U�` ا�bL ا�UCء 
��fK اôدارة، و��uCر �bد  ٣٧ �uCا uK�1ن   ٣٠ �WOFL إ�UE�U�� s� WO�UJت ا�d�UIة 

ود�UOط و�uMب �UMOء.  

اللواء ا.ح فؤاد عباس: اجتياز هذه الدورات .. ضرورة





احملاضرات  من  العديد  الدورة  تضمنت  وقد 
املتخصصة.. حيث قدم احملاسب عبد السالم 
حتحوت سكرتير عام االحتاد محاضرة حول  
التعاونية  اجلمعية  ميزانية  اعداد  «كيفية 
توزيع  وقواعد  وحساباتها  واإلسكان  للبناء 
الفائض السنوى» والذى ينقسم الى ثالثة 
موضوعى  جانب   : وهى  رئيسية  جوانب 
واخملصصات  اخملتلفة،  املصروفات  ويتضمن 
التى يرى مجلس االدارة ادراجها فى امليزانية 
ومالئمة  وضرورية  فعلية  نفقات  ملواجهة 
املقر،  هذا  تأثيث  او  للجمعية  مقر  لشراء 
التعاونى  االحتاد  لرقابة  ذلك يخضع  وحتديد 
اإلسكانى عند اجراء املراجعة للتحقق من 
يوزع  ذلك  بعد  تبقى  وما  قيمة اخملصصات، 
ورد  ملا  وفقا  الثمانية،  التوزيع  عناصر  على 
باملادة  ٥٢ من قانون التعاون اإلسكانى رقم 
١٤ لسنة ١٩٨١ وهى «االحتياطى القانونى، 
مكافأة  احمللية،  اخلدمات  العامة،  اخلدمات 
العاملني  حصة  االدارة،  مجلس  اعضاء 
باجلمعية، التدريب التعاونى، حساب الوفاء 

مبستحقات العاملني، العائد العينى».
يجدر  انه  االحتاد  عام  سكرتير  ويضيف    
التعاون  مبادئ  عن  احلديث  الى  االشارة 
التعاونية  اجلمعيات  حتكم  التى  اإلسكانى 
التعاون  قانون  نص  والتى  كافة  اإلسكانية 
اإلسكانى فى املادة «١» منه على  ان التعاون 
اإلسكانى فرعا من القطاع التعاونى يعمل 
واخلدمات  لالعضاء  املساكن  توفير  على 
ويتولى  السكنية  للتجمعات  االزمة 
للمبادئ  وفقا  وذلك  وادارتها  صيانتها 
االقتصادية  التنمية  وخطة  التعاونية 
مستوى  رفع  بهدف  للدولة  واالجتماعية 

االعضاء اقتصاديا واجتماعيا.
نائب  مدنى  سمير  احملاسب  ألقى  كما     
رئيس احتادية القاهرة محاضرة حول النظام 
للبناء  التعاونية  اجلمعية  فى  احملاسبى 
واملراجعه  احملاسبة  ومعايير  واإلسكان 
احملاسبى  النظام  قسم  حيث  به  املرتبطة 
الى «مجموعة مستندية، مجموعة دفترية 

امليزانية  ادارية»،  ودفاتر  مالية  «دفاتر  ومنها 
واحلساب اخلتامى، املوارد البشرية».

     وحتدث احملاسب محمد ابو سريع املشرف 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  على 

اجلمعيات  اجراءات  اعداد  كيفية  حول 
اجلمعية  مسمى  ان  الى  مشيرا  وانواعها 
يؤمنون  االفراد  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 
مببدأ التعاون بغرض انشاء وحدات سكنية 

ا;b�� V�U ا��öم ���uت: 
 t�O�Q� أو WOFL�K� dI� اءd�

 v�وUF��د اU%ôا W�U�d� lC��
 v�UJ�ùا

استاذ باسم
 الحظ

يوجد كالم كثير تحت الصور

في هذه الصفحة



 

لح  لصا
صفة  فيهم  تتوافر  الذين  اجلمعية  اعضاء 
للجمعيات  انواعا  هناك  ان  كما  الفئوية، 
العمومية التى تعقدها اجلمعية اإلسكانية 
جمعية  سنوية،  عمومية  «جمعية  منها 
منتفعني»  جماعة  استثنائية،  عمومية 
ولكل منها جدول اعمال مييزها عن االخرى.

قطاع  رئيس  الدرى  عصام  واستعرض     
محاضرة  فى  االدارى  والتوجيه  التفتيش 
ادارة  مجلس  ومسئوليات  واجبات  حول 

اإلسكانية  اجلمعية 
مجلس  يشكل  حيث 
االعضاء  بني  من  االدارة 
للجمعية  املؤسسني 
اعضاء  بني  من  وينتخب 
اجلمعية باالقتراع السرى ملدة 
يعقد  وبعدها  اعوام   خمسة 
اجتماعاته  االدارة  مجلس 
واصدار القرارات فى اجللسات 
وزمان  مكان  به  مبينا 
احلاضرين  واسماء  االجتماع 
مهام  وتتمثل  والغائبني، 
التعاونية  ادارة اجلمعية  مجلس 
اجلمعية  مسئولية  تولى  فى 
بالنظر فى جميع  ويختص  وشئونها 
املوضوعات التى لم ينص عليها القانون. 
للجمعيات  املالية  املستندات  وحول     
عبد  عمرو  احملاسب  استعرض  اإلسكانية 
املالى باالحتاد  احلليم رئيس قطاع التفتيش 
تكون  ان  يجب  التى  املستندات  انواع 
توريد  اذون  الى  قسمها  حيث  باجلمعية 
شيك او دفع نقدى ومستندات قبض نقدى 

او شيك ومستند صرف نقدى وشيك».
  واضاف عمرو عبد احلليم ان الدفاتر املالية 
لها عدة انواع منها دفتر صندوق مجزأ من 
خالله يتم قيد االيرادات الفعلية للمعامالت 

املالية للجمعية ودفتر يومية عامة القيود 
بند  لكل  استاذ  وحساب  الدائمة  اليومية 
من بنود امليزانية ودفتر جارى االعضاء والذى 

يسجل به مجموع مدفوعات االعضاء.
حسن  احمد  عمر  االستاذ  واستعرض      
محاضرة  باالحتاد  املالية  االدارة  عام  مدير 
من  تتكون  والتى  احملاسبية»  «الدورة  حول 
سجل  فى  «التسجيل   : منها  مراحل  عدة 
وجدت،  ان  املساعدة  واليوميات  اليومية 
واليوميات  اليومية  سجل  من  ترحيل 
باجملاميع  املراجعة  ميزان  حتضير  املساعدة، 
سجل  فى  القفل  قيود  حتضير  واالرصدة، 
االستاذ  سجل  الى  وترحيلها  اليومية 
املساعد، حتضير الكشوف والقوائم املالية».
العمل  ان  حسن  احمد  عمر  واضاف    
«تتكون   : فى  يتلخص  امليزانية  اعداد  فى 
الطرف  يشمل  حيث  طرفني  من  امليزانية 
األيسر  والطرف  باالصول  يسمى  ما  األمين 
«اخلصوم»  االلتزامات  مجموعة  ويشمل 
دائما  امليزانية  اجراء  عند  امللكية،  وحقوق 
فى  متساويني  الطرفان  يكون  ان  يجب 
تساوى  عدم  حالة  وفى  النهائية  القيمة 
احملصلة  وفى  امليزانية،  رفض  يتم  امليزانني 
نتيجة  معرفة  ميكن  للميزانية  النهائية 
اخلسارة والربح للمنشأة «اجلمعية» وعليه 
اجتماع  بعد  املهمة  القرارات  اتخاذ  يتم 

اعضاء  بني  من  وينتخب 
اجلمعية باالقتراع السرى ملدة 
يعقد  وبعدها  اعوام   خمسة 
اجتماعاته  االدارة  مجلس 
واصدار القرارات فى اجللسات 

لح  لصا

التعاونية  ادارة اجلمعية  مجلس 
اجلمعية  مسئولية  تولى  فى 
بالنظر فى جميع  ويختص  وشئونها 
املوضوعات التى لم ينص عليها القانون. 
للجمعيات  املالية  املستندات  وحول     





هيئة مجلس االدارة فى املنشأة ويتم اعداد 
امليزانية فى نهاية السنة املالية بعد اقفال 

كافة احلركات احملاسبية.
  وحول االجراءات والقواعد املنظمة العمال 
فض املظاريف فى املناقصات طبقا لقانون 
االستاذ  محاضرة  جاءت   ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢
جاء  والتى  البت  جلنة  رئيس  حافظ  ياسر 
فيها ان اجلمعية املقبلة على طرح مناقصة 
النشاء مشروع تعاونى يجب عليها القيام 
ببعض االجراءات قبل عملية فض املظاريف 
املناقصة سواء  : حتديد اسلوب طرح  منها 
املباشر،  باألمر  إسناد  او  محدودة  او  عامة 
املزمع  االعمال  حجم  على  ذلك  ويتوقف 
للسلطة  بطلب  اجلمعية  وتتقدم  طرحها 
اخملتصة للحصول على املوافقة على الطرح 
باالمر  اسناد  او  محدودة  او  عامة  سواء 

املباشر.
عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  التقى  وكعادته     
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس  توفيق 
التدريبية فى لقاء   الدورة  املركزى فى ختام 
واملصداقية  والوضوح  بالشفافية  اتسم 
حيث شدد فى مستهل حديثه على اهمية 
صقل  شأنها  من  التى  الدورات  تلك  مثل 
وان  اجلمعيات  ادارة  اعضاء مجلس  مهارات 
جملالس  املرشحون  اجلمعيات  اعضاء  يكون 
وفقا  الدورات  هذه  مثل  اجتازوا  قد  االدارات 

لتفعيل القانون.
مشاركة  حول  سؤال  على  وردا      
اجلمعيات اإلسكانية فى مشروع اإلسكان 
رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  قال  االجتماعي.. 
االحتاد انه سوف يتم اعداد مذكرة وتقدميها 
الصندوق  رئيس  احلميد  عبد  مى  للدكتورة 
مشاركة  ضرورة  شارحة  االجتماعى 
هذا  فى  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
وحدات  لتوفير  وذلك  العمالق  املشروع 

سكنية لالعضاء بسعر التكلفة.
  وحول ندرة االراضى التى حتتاجها اجلمعيات 
القامة املشاريع... قال املهندس محمد الفار 
املشكلة هى  تلك  ان  لالحتاد  املالى  املشرف 
ان  وخاصة  اجلمعيات  لدى  عامة  مشكلة 
هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوى 
ونسعى للتنسيق مع الهيئة لتوفير أراض 
للجمعيات وكذلك وزارة اإلسكان النه ليس 

من سلطه االحتاد توفير االراضى .
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التمويل  لديهم  يتوافر  ال  الذين  وأعضائها  اجلمعيات  ملصلحة  رعاية 

الكافى والالزم لتنفيذ مشروعاتهم ألسباب خارجة عن إرادتهم، وافق 

مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى فى جلسته املنعقدة فى ٤ / ١ / 

٢٠١٢  على قيام اجلمعية بتنفيذ مشروعاتها السكانية بنظام املقابل 

العينى.

و يتمثل ذلك فى حصول املقاول الذى ينفذ املشروع على عدد من وحدات 

املشروع املسند إليه من جانب اجلمعية بدال من حصوله على مقابل 

نقدى، على أن تلتزم اجلمعية فى تنفيذ مشروعها السكنى بأحكام 

قانون التعاون اإلسكانى والقرارات املنفذة له وأحكام قانون التعاقدات 

العامة والئحته التنفيذية وكذا الضوابط التى اعتمدها مجلس إدارة 

واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعيات  لقيام  وشروط  كقواعد  االحتاد 

بتنفيذ مشروعاتها بأسلوب املقابل العينى وليس النقدى.

واستمرارا لرعايته لنشاط جمعيات اإلسكان وحتقيق صالح أعضائها، 

فى جلسته  احلالى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  قام مجلس  فقد 

٢٠٢١ مبراجعة شروط وقواعد تنفيذ   /  ٣  / املنعقدة فى ٢٣  رقم [٤٣] 

مشروعات اجلمعيات باملقابل العينى حيث انتهى إلى تخفيف بعض 

مشروعات  تنفيذ  قواعد  اقرار  إلى  وانتهى  والقواعد  الشروط  هذه 

اجلمعيات عن املقابل العينى وفق شروط وقواعد.

أهم هذه الشروط أن تكون األرض املراد إقامة املشروع عليها مملوكة أو 

مخصصة للجمعية. وأن يثبت للسلطة اخملتصة تعذر قيام اجلمعية 

بتوفير التمويل الكافى إلمتام املشروع ألسباب ال دخل إلدارة اجلمعية 

فيها. واستيفاء املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية والتى لها حقوق 

امتياز على األرض. وأن يكون الهدف من الطرح هو إمتام تنفيذ املشروع 

اإلسكانى ألعضاء اجلمعية. وايضا العرض على أقرب جمعية عمومية 

جلماعة املنتفعني لإلحاطة مبا مت نحو الطرح بأسلوب املقابل العينى 

وذلك وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن االحتاد التعاونى اإلسكانى 

املركزى.

كما  يجب أن تتضمن كراسة الشروط حتديدا دقيقا ملكونات املشروع 

مصيفية  أو  سكنية  وحدات  من  اجلمعية  أرض  على  تنفيذه  املراد 

ووحدات خدمية وجتارية وإدارية وغيرها. وحتديد املواصفات الفنية جلميع 

وحدات ومكونات املشروع حتديدا دقيقا ومفصال مبعرفة استشارى قبل 

الطرح. على ان يتم تقييم سعر األرض بالسعر السائد مبعرفة االحتاد. 

ويتم حتديد القيمة التقديرية لألعمال نقدا وفى مظروف مغلق وكذا 

حتديد املقابل الذى يحصل عليه املقاول او املطور كمبلغ على أن يحصل 

املقاول أو املطور العقارى على عدد من الوحدات تعادل املبلغ النقدى 

املستحق له، مع مراعاة نسب التميز لوحدات املشروع. و يجب أن يلتزم 

املقاول أو املطور العقارى بتقدمي تأمني ابتدائى وتأمني نهائى وبوجه عام 

كامل الضمانات وفقا لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها اجلهات 

العامة والئحته التنفيذية على أن حتسب قيمة التأمني النهائى من 

اجمالى قيمة األعمال التى يتم الترسية وفقا لها.

لسنة ٢٠١٨  القانون ١٨٢  املشروع طبقا ألحكام  تنفيذ  متابعة  يتم 

والئحته التنفيذية والقواعد املنظمة لذلك. و يجب االتفاق بني اجلمعية 

املشتركة  باألجزاء  االنتفاع  يكون  أن  على  العقارى  املطور  أو  واملقاول 

والالندسكيب واالجزاء اخلدمية جلميع املنتفعني باملشروع على السواء.

و تلتزم اجلمعية بأن تؤدى إلى االحتاد نسبة (٢٫٥٠٪) (أثنان ونصف فى 

املائة) من قيمة جزء األرض التى سيتم نقل ملكيتها للمقاول أو املطور 

العقارى بحسبان أن نقل امللكية فى هذه احلالة يعد بيعا جلزء من أرض 

اجلمعية مع االلتزام بالنسب الواردة واملقررة كمصروفات لالحتاد والواردة 

بالنظام الداخلى والالئحة املالية لالحتاد.

كما يتعني أن يكون طرح املشروع بني املقاولني ممن تتناسب فئة قيدهم 

باالحتاد املصرى ملقاولى التشييد والبناء مع حجم املشروع وبالنسبة 

للمطورين العقارين أن يكونوا مسجلني بالهيئة العامة لالستثمار.

و ال يجوز للمقاول أو املطور العقارى الذى يتم ترسية تنفيذ املشروع 

عليه أن يتنازل عنه ألى شخص آخر.

القواعد  لهذه  وفقا  بالتنفيذ  االلتزام  على  املشتمل  العطاء  ويكون 

وبالشروط واملواصفات الفنية املطروح على أساسها العملية مقابل 

هو  املشروع  أرض  من  يخصها  وما  عينية  حصة  أقل  على  احلصول 

العطاء األقل سعرا وذلك بعد توحيد أسس املقارنة األخرى.

و يراعى أن تتضمن كراسة الشروط النص على جميع هذه القواعد 

والشروط وفى جميع احلاالت مراعاة كافة أحكام القانون ١٨٢ لسنة 

٢٠١٨ والئحته التنفيذية والقواعد املنظمة.

وقد يكون من املالئم إعادة عرض تلك الشروط والقواعد على قسمى 

الفتوى والتشريع مبجلس اإلدارة إلقرارها على ضوء اعتبارين:

األول: أن تلك القواعد قد سبق اقرارها من قسمى الفتوى والتشريع 

مبجلس الدولة فى ظل قانون املناقصات واملزايدات وقبل صدور القانون 

١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التى تبرمها اجلهات العامة.

والثانى: إلغاء مجلس إدارة االحتاد لبعض القواعد السابق إقرارها من 

قسمى الفتوى والتشريع مبجلس الدولة.

ضوابط تنفيذ مشروعات جمعيات 

ا�سكان  بالمقابل العينى  (٢)

لواء عبدالوهاب ابوالصفا
نائب ثان رئيس االحتاد 





تعتبر الدفاتر من االمور الضرورية لكل جمعية، حيث يجب ان متسك 
اجلمعية الدفاتر الالزمة حلسن سير العمل بها، وذلك وفقاً ملا ورد بنص 

املادة (١٢) من النظام الداخلى.
وهذه الدفاتر عبارة عن الدفاتر املالية (دفتر يومية صندوق/ بنك مجزأـ 
دفتر يومية عامةـ دفتر أستاذ عام ـ دفتر أستاذ مساعد لقيد حساب 

جارى األعضاء).
و الدفاتر اإلدارية.. وهى دفتر سجل العضوية واألسهم (ويبني فيه اسم 
العضو وصناعته ومحل إقامته وعدد األسهم التى اكتتب فيها وتاريخ 
قبوله أو استقالته أو فصله أو وفاته، وحركة العضوية واألسهم، وكل 
ما يطرأ عليها من تعديالت) ويتم القيد فى دفتر العضوية بالترتيب 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
ودفتر محاضر جلسات مجلس اإلدارة و اجلمعيات العمومية.

و الدفاتر التى تتطلب طبيعة العمل فى كل جمعية مسكها، وينبه 
إليها االحتاد والهيئة.

و ملفات األعضاء، ويحفظ بكل منها جميع األوراق اخلاصة بالعضو.
و ملفات للمكاتبات (الصادر والوارد).

رئيس  ويتولى  اجلمعية،  بخامت  وتختم  الدفاتر  هذه  ترقم  أن  ويجب 
اجمللس أو نائبه التوقيع على محاضر توثيق الدفاتر املشار إليها باجلهة 
اخملتصة (إدارة التعاون باحملافظة) التابع لها، وذلك العتمادها وبصمها 
دائمة  وبعده وحتفظ بصفة  بها  العمل  قبل  اجلمهورية  بخامت شعار 
مبقر اجلمعية، ويتم القيد بها باألسلوب السليم مع عدم الشطب أو 

الكشط أو الكتابة فى احلواشى.
مفتشى  مبعرفة  طلبها  عند  الدفاتر  هذه  تقدمي  اجمللس  على  ويجب 

الهيئة أو االحتاد.
وترجع أهمية هذه الدفاتر من الوجهة القانونية إلى أنها تعد قرينة 

لإلثبات أو النفى أمام أجهزة التحقيق وفقاً للشروط املذكورة أعاله.
كما أن هناك دفاتر وسجالت مساعدة أخرى ميكن للجمعية إمساكها 
حتليلى  ودفتر  والعمومية.  اإلدارية  للمصروفات  حتليلى  دفتر  ومنها.. 
لكل مشروع على حدة. ودفتر حتليلى املدينون والدائنون. ودفتر حتليلى 

األصول الثابتة وإهالكاتها. ودفتر حتليلى للسلفة املستدمية.
وبالنسبة لدفتر يومية صندوق/ بنك اجملزأ فهو السجل الذى يتم فيه 
قيد وتسجيل جميع العمليات املالية التى تتم يومياً وفقاً للتسلسل 
التاريخى لها بالصندوق والبنك (قبض أو دفع) ويكون القيد فى هذا 
يحتوى  اذ  ـ مستند صرف)  قبض  (مستند  وهما  السجل مستندياً 
هذا الدفتر على جانبني، ويخصص أحد اجلانبني األمين لإليرادات واأليسر 

للمصروفات.
أما دفتر اليومية العامة فيعتبر هذا الدفتر من أهم الدفاتر باجلمعية 

ويكون مصدر القيد به (مستند قيد يومية عامة) ويحتوى هذا الدفتر 
على جانب (منه ـ املدين) وعلى جانب (له ـ الدائن) وخانة للبيان وخانة 

لرقم قيد اليومية وخانة للتاريخ.
ويجب أن جتمع كل صفحة من صفحات هذا الدفتر ويرحل اجملموع إلى 
الصفحة التالية وحتى نهاية العام بحيث يكون مجموع جانب منه 

(املدين) مساوياً جملموع جانب له (الدائن).
ويقيد فى هذا الدفتر باإلضافة إلى ما سبق بيانه من حركة املقبوضات 
بعد  التسوية  قيود  وتنشأ  التسوية..  قيود  ـ  الشهرية  واملدفوعات 
هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد  العام  األستاذ  حسابات  جميع  مراجعة 
أحداث وقعت ولم يتم تسجيلها أو أن هناك بيانات مت تسجيلها بصورة 
أو لتحديد استقاللية كل سنة مالية على  خاطئة ويجب تعديلها 

حدة.
أما  دفتر األستاذ العام فهو يحتوى على جميع احلسابات املدونة بدفتر 
اليومية العامة ويصور جميع هذه احلسابات تصويراً مفصالً ويحتوى 
هذا السجل على صفحة أو أكثر لكل حساب وترحل إليه من واقع 

قيود اليومية.
استخراج  لغرض  شهرياً  السجل  بهذا  املوجودة  احلسابات  وترصد 
بغرض  املالية  السنة  نهاية  فى  جتمع  ثم  شهرياً  مراجعة  موازين 
استخراج ميزان املراجعة اخلتامى الذى تصور منه احلسابات اخلتامية 

وامليزانية العمومية.
ويجب أن يتضمن هذا الدفتر فهرست وأرقام الصفحات بكل حساب 

مدرج فى هذا الدفتر لسهولة الرجوع إليه.
والقيد يكون له طرفان أحدهما مدين واآلخر دائن ويرحل إلى اجلانب 
املدين من كل حساب املبالغ التى يكون مديناً بها فى دفتر اليومية 
رقم  اآلخر وكذا  أمام كل مبلغ اسم احلساب  أن يكتب  العامة على 
صفحة اليومية التى نقل منها هذا املبلغ. و يرحل إلى اجلانب الدائن 
من احلساب املبالغ التى يكون دائناً بها فى دفتر اليومية العامة إلى 
أن يثبت أمام كل مبلغ اسم احلساب اآلخر املدين به ثم رقم صفحة 

اليومية التى نقل منها هذا املبلغ.
وتسجيل حركة  قيد  فيه  يتم  فهو سجل  األعضاء  جارى  دفتر  وعن 
مدفوعات ومسحوبات كل عضو ثم يستخرج رصيد حسابه وتخصص 
لكل عضو صفحة أو أكثر يسجل فيها تفصيالً الدفعات املسددة منه 
ويقفل عند إمتام وفائه بالتزاماته املالية كاملة مقابل انتفاعه بثمن 

األرض أو الوحدة السكنية.
مع  املشروع  أعضاء  جارى  حساب  رصيد  بني  مطابقة  إجراء  ويجب 
املشروع فى هذا  املنتفعني بنفس  أرصدة حسابات األعضاء  إجمالى 

الدفتر.

المجموعة الدفترية 
وكيفية استخدامها  (٢)

احملاسب عبد السالم حتحوت 
سكرتير عام االحتاد 



 

قامت احدى اجلمعيات التعاونية اإلسكانية بإنشاء مشروع سكنى متكامل.. وخصصت ضمن وحدات 

املشروع مبنى خاص ليكون مقرا للجمعية وترغب اجلمعية فى نقل وتغيير مقرها احلالى إلى املقر اجلديد 

فما هى اإلجراءات القانونية الواجب على اجلمعية القيام بها لنقل إدارات اجلمعية إلى املقر اجلديد ؟ 
- يلزم على كل جمعية إسكان أن تتخذ مقرا تباشر من خالله أعمالها اإلدارية واملالية وعقد جلسات مجلس اإلدارة ويكون هذا املقر محال لكافة 
املراسالت بني اجلمعية واجلهات الرقابية عليها من االحتاد واجلهة اإلدارية اخملتصة كما يكون محال لكافة اإلعالنات القانونية للجمعية سواء 
من األعضاء أو غيرهم فى حالة وجود دعاوى قضائية ضد اجلمعية. لذلك يجب ان يكون لكل جمعية عنوان محدد داخل نطاق احملافظة التى مت 
تأسيسها فى دائرتها ويكون هذا العنوان هو مقر اجلمعية ويدرج هذا العنوان فى النظام الداخلى ويتم النشر عنه فى جريدة الوقائع املصرية 

مع نشر النظام الداخلى الذى يتم مبعرفة إدارة التعاون باحملافظة.
وفى حالة رغبة اجلمعية فى تغيير عنوان املقر الى عنوان جديد فانه يلزم عليها اتباع اإلجراءات االتية :-

أوال : صدور قرار من مجلس إدارة اجلمعية باتخاذ العنوان اجلديد مقرا للجمعية.
ثانيا : إخطار كل من االحتاد التعاونى واإلدارة املركزية للتعاون بالهيئة بعنوان املقر اجلديد.

ثالثا : إخطار إدارة التعاون باحملافظة التى مت تأسيس اجلمعية فى دائرتها حتى يتم نشر عنوان املقر اجلديد فى جريدة الوقائع املصرية.
رابعا : النشر عن تغيير عنوان مقر اجلمعية فى جريدة برج التعاون.

خامسا : اإلعالن بلوحة اإلعالنات باجلمعية عن العنوان اجلديد ملقر اجلمعية.
سادسا : اعالن أعضاء اجلمعية العمومية بالعنوان اجلديد ملقر اجلمعية طبقا للوسيلة احملددة لإلعالن 

عن عقد اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية.

االستثنائية  أو  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد  يجوز  هل   

التى مت تأسيس اجلمعية داخلها ومتارس  أو الطارئة خارج نطاق احملافظة 

نشاطها داخل حدودها؟ 
- األصل فى القانون ان يكون مكان اجتماع اجلمعية العمومية العادية أو االستثنائية أو الطارئة مبقر 
اجلمعية  اجتماعات  عقد  يجوز  ولكن  فيها  اجلمعية  تأسيس  مت  التى  احملافظة  حدود  داخل  اجلمعية 
العمومية بكافة أنواعها خارج نطاق محافظة التأسيس بناء على قرار من مجلس إدارة اجلمعية وبعد 
احلصول على موافقة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 

وذلك إذا كانت هناك أسباب جدية يقبلها كل من االحتاد والهيئة مع مراعاة أن تتضمن الدعوة املوجهة 
من اجلمعية على األعضاء موعد وتاريخ عقد اجلمعية العمومية ومكان انعقادها وجدول االعمال. ويتم 

هذا االجراء قبل موعد عقد اجلمعية العمومية بعشرة أيام على األقل وذلك من خالل وسيلة اإلعالن 
احملددة فى النظام الداخلى للجمعية.

بين السائل والمجيب
هذه الزاوية منك ولك، متثل نافذة وطاقة تنويرية لكل أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات بحيث يقف اجلميع على 

حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها أحد وحدات البنيان التعاونى 

اإلسكاني. 

من خاللها يجيب اخلبراء والقانونيون فى مجال التعاون اإلسكانى عن كل استفسارات وتساؤالت وإرهاصات ما مير 

به القائمون على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض االحيان إلى عرقلة دوالب العمل 

سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع 

الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم.





دليل جمعيات ا�سكان
مجلة تصدر عن ا�تحاد 

التعاونى ا�سكانى المركزي

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   ٢٥٠٠ مبلغ  والمزادات  جنيها   ٢٠٠٠ مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ( نصف صفحة ) وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى 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 المركزي

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



 

دعوة الجمعية العمومية السنوية 
لالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى

المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  ادارة  مجلس  قرار  على  بناء 

بجلسته رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٧ بدعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الساعة الحادية عشرة 

صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥ بمقر نادى المقاولون 

الدولة  النيل - خلف مجلس  الكائن: ١٢٢ شارع  للتجديف  العرب 

ويصح  االتحاد  بمقر  المعلن  األعمال  جدول  فى  للنظر  بالجيزة 

االجتماع األول باالغلبية المطلقة.

يؤجل  األول  لالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

الجمعية  أعضاء  بـ ١٠٪ من  الثانى  االجتماع  لمدة ساعة، ويصح 

العمومية لالتحاد.

رئيس االتحاد

لواء. أ. ح/ فؤاد عباس توفيق
سكرتير عام االتحاد

االستاذ/ عبدالسالم حتحوت





مبدأ عام
للبناء  التعاونية  الجمعيات  لعمل  التنظيمية  القواعد  وضع  ضوء  فى 

واإلسكان..

قررت لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ اآلتي:

يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان الذى 

يتقدم باستقالته من عضوية المجلس معاودة الترشيح على المقاعد 

الشاغرة بالمجلس فى ذات الدورة التى شهدت تقديم استقالته.

تنبيه عام
تالحظ قيام بعض الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان بالتعاقد مع بعض الهيئات والجهات المختلفة 
المختصة  السلطة  موافقة  على  الحصول  دون  سكنية)  وحدات  او  أراضى  شراء  على  التعاقد  (بشأن 

(االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي).
فعلى الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان التى تتعاقد مع أى هيئة او جهة (بشأن التعاقد على شراء 
أراضى او وحدات سكنية) ان ترجع أوال لالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى بصفته السلطة المختصة 
وذلك ألخذ الموافقات الالزمة قبل التعاقد، وفى حالة عدم تطبيق ذلك سيتعرض المتسبب للمساءلة 
القانونية وذلك لمخالفته القرار الوزارى رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٩ حيث تنص المادة األولى من القرار 
على اآلتي: (يتم تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة 
٢٠١٨ على التعاقدات التى تبرمها جمعيات اإلسكان التعاوني، مع اعتبار مجلس ادارة االتحاد التعاونى 

اإلسكانى المركزى هو السلطة المختصة بشأن تطبيق القانون المشار إليه).
لذا نوجه جميع الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان التى تعاقدات مع أية هيئة/ جهة على شراء أراضى 

او شراء وحدات سكنية الرجوع للسلطة المختصة لمراجعة واعتماد ما تم فى هذا الشأن.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالرقابة اإلدارية وعائالتهم

المسجلة برقم ٢٦٥ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢٢/١/١ - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر مؤسسة دار المعارف - المركز العربى للبحوث 

هيلتون  بجوار   - النيل  كورنيش  شارع   ١١١٩  - واالدارة 

رمسيس - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
بالجيزة قسم أول

المسجلة برقم ٣٧
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

 - األعظم  البحر  شارع   - األطباء  نقابة  نادى  بمقر  وذلك 

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النورس التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم ٦٩٩ لسنة ١٩٩١
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٣٠ يوم  وذلك 

عشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات باالدارة العامة ألمن الموانئ 

- المجمع الشرطى - زهراء مدينة نصر - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية االنتماء التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم ٩٨٠ لسنة ٢٠١٠
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

تقسيم   - رقم ١٣  القطعة   - الجمعية  بمقر مشروع  وذلك 

المعاهد والجامعات - لؤلؤة القاهرة الجديدة.

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.





محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الشهيد الرفاعى 
لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم ٥ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

وذلك بمقر نادى ٦ أكتوبر بالحلمية - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى حدائق األهرام

المسجلة برقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٥
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الثانية بعد  الساعة  وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام 

الظهر.

وذلك بمقر نادى حدائق األهرام - خلف المبنى االجتماعى - 

حديقة طيبة - هضبة االهرام - الهرم - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية عمر بن الخطاب 
التعاونية للبناء واإلسكان

المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمقر الشركة الوطنية لألمن 
 - المليجى  احمد  محمود  شارع   - الشمس  لؤلؤة  عمارة   -

ميدان الحجاز - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية بدر التعاونية للتعمير 
واإلسكان

المسجلة برقم ١٤٧
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٨ يوم  وذلك 

ظهرا.

 - أمين  على  شارع   ٧٤ الكائنة:  المفتوحة  بالساحة  وذلك 

عمارات عثمان - مدينة نصر - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصانع 
التقطير والمصانع الشقيقة

المسجلة برقم ٢ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الوحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى كمبوند ٣٤أ - حدائق اكتوبر - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى الزاوية الحمراء

المسجلة برقم ٨٤٤ لسنة ١٩٩٩

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢٢/١/١ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - شارع امتداد رمسيس - 

بجوار وزارة المالية - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمؤسسة األهرام وأسرهم

المسجلة برقم ٤٠٩ لسنة ١٩٨٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية الطارئة لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢٢/١/١ يوم  وذلك 

ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مدينة الزهور بالهرم

المسجلة برقم ٢١١ لسنة ١٩٩٦
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٧ - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - ٧٢ شارع الملك 

فيصل - المريوطية - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين المصريين بدولة قطر

المسجلة برقم ٥٣٩ لسنة ١٩٨٤
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بالمقر االدارى - الحى الخامس 

- العقد االول - المجارة األولى - عمارة رقم ١٥/١٣ - مدينة 

٦ أكتوبر.

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 للعاملين بشركة 

مصر لألسواق الحرة
المسجلة برقم ٦٤٧ لسنة ١٩٨٨

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين - الدقى - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى 
مشروعات الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بشركة أسمنت بورتالند حلوان
المسجلة برقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٢

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

«برج  رياض  شارع   ٦٠ الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
البنفسج» - الدور الرابع - شقة ٤٣ - حلوان - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر دار المهندسين - بوابة رقم ٦ - كورنيش النيل 
- حلوان - امام محطة 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية اإلسكان التعاونى للعاملين فى 
مجال التدريب وأسرهم بشركة المقاولون 

العرب «عثمان أحمد عثمان وشركاه»
المسجلة برقم ١٣ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الثانية بعد 
الظهر.

كورنيش   - للتجديف  العرب  المقاولون  نادى  بمقر  وذلك 
النيل - خلف مجلس الدولة - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية اإلسكان التعاونى لحاجزى 
وحدات التمليك بالجبل األحمر

المسجلة برقم ٣٨٩ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ١٨ج - تعاونيات الجبل األخضر 
- امام استاد المقاولون العرب - مدينة نصر - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٩ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

للتنمية  السالم  بجمعية  الخاصة  الحديقة  بمقر  وذلك 
التعاونيات  إسكان   - ١٤ج  رقم  عمارة  امام   - االجتماعية 

بالجبل األخضر - مدينة نصر - القاهرة.
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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين برئاسة 

مجلس الوزراء
المسجلة برقم ٥٨٣ لسنة ١٩٨٦

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ١٨ شارع حجازى - متفرع من 
شارع قصر العينى - الدور الثامن - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٧ - فى تمام الساعة السادسة مساء.

النيل - بجوار  وذلك بمقر نادى الكهرباء - شارع كورنيش 
ساحل روض الفرج.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية سعد بن أبى وقاص 
التعاونية للبناء واإلسكان

المسجلة برقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٤٢ شارع نزيه خليفة - مصر 
الجديدة - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٧ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

شارع   ٤٦ - الجديدة  - مصر  البازليك  حديقة  بمقر  وذلك 
االهرام - بجوار مول الحرية.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقطاعات القاهرة الكبرى 

«المصرية لالتصاالت»
المسجلة برقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٧

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٦ حتى ٢٠٢١/١٢/٣٠ 
طلبات  تقدم  أن  على  و٢٠٢٢/١/٢   ١ يومى  وللطعون 

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

 - عباس  يوسف  شارع   ٢٣ الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
عمارة بنك مصر - الدور االول - شقة ١٠٩ - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٩ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر النادى االجتماعى للشركة المصرية لالتصاالت 
- ٨٢ شارع كورنيش النيل - العجوزة - امام مسرح البالون.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

المسجلة برقم ٧١١ لسنة ١٩٩٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال 
األعمال  جدول  باقى  ومناقشة  االدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد 

المعلن عنه بمقر الجمعية.
 ٢٠٢١/١٢/٢٣ حتى   ٢٠٢١/١٢/١٩ من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و٢٠٢١/١٢/٢٧   ٢٦ يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مركز المعلومات بالقصر العينى - ١ 
شارع مجلس الشعب - القصر العينى - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/٢٢ - 
فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

شارع   ٢٤١  - القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  بمقر  وذلك 
الهرم - محطة المطبعة - الجيزة.

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

الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة ومناقشة باقى 

جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الشرارة التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم ٢٧٠ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

جمعية  عمارات   -  ٤٠ عمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الشرارة - من شارع حسن المأمون - مدينة نصر - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سالف 
الذكر.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مدينة النور الجديدة بالهرم

المسجلة برقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٥ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٩ 
وللطعون يومى ١٢/٣٠ و٢٠٢٢/١/١ على أن تقدم طلبات 

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

 - مشعل  محطة  شارع   ٣٢ الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
مدينة بيتكو - الدور الثالث - الهرم.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٣ - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

شارع   - المحافظة  نادى   - المكشوفة  القاعة  بمقر  وذلك 
البحر األعظم - بجوار القرية الفرعونية - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

باقى جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين ببنك اإلسكندرية

المسجلة برقم ٢٥٠ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

شارع   - أ   ٣٠٢ رقم  العقار  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
بورسعيد - امام مستشفى احمد ماهر - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الجمعية  بمقر  الملحقة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
بالعنوان سالف الذكر.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية البستان التعاونية 
للبناء واإلسكان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  الثالثة عصرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.٢٠٢١/١٢/٣١

وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - طريق النصر - بمدينة 

نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بشركة بدر 
الدين للبترول بالقاهرة
المسجلة تحت رقم ٦٣٣ لسنة ١٩٨٧

يدعو االتحاد السادة اعضاء الجمعية عن فتح باب الترشيح 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

وذلك خالل الفترة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ 
ويومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ للطعون، على ان تقدم طلبات 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح 
للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 
 - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   ١٢

الجيزة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.

فى  العمومية  الجمعية  اجتماع  موعد  تحديد  يتم  ان  على 
موعد الحق.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية درع مصر لإلسكان 
التعاوني

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢٢/١/١٤.

بن  عمر  جمعية  بمقر  الملحقة  الحديقة  بمقر  وذلك 

 - الجولف  ارض   - فهمى  اسماء  شارع  ١٧أ   - عبدالعزيز 

مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بشركة 
القاهرة إلنتاج الكهرباء

المشهرة برقم ١١٠٣ لسنة ٢٠١٣

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٣٠

وذلك بمقر نادى محطة كهرباء شمال القاهرة الكائن فى 

شارع ترعة االسماعيلية - السواح - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للمصريين العاملين 
بالجزائر - القاهرة

المسجلة برقم ٢٠٢ لسنة ١٩٨٢
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم االربعاء الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٢٩
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بالعمارة رقم ٢٣ طريق مصر 
اكاديمية  خلف   - الجزائر  برج   - المعادى   - الزراعى  حلوان 

السادات - القاهرة.
الجمعية،  ادارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية النموذجية 

لإلسكان للدبلوماسيين المصريين 
ومنتفعى ومالك مشروع قرية 

الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  االحد  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.٢٠٢٢/١/٩

وذلك بمقر النادى الدبلوماسى النهرى - ١٤٩ شارع النيل 

- الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء السلك 

الدبلوماسى بوزارة الخارجية
المشهرة برقم ٢٣٧ لسنة ٢٠٠٠ - جيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.

النيل  كورنيش   - الدبلوماسى  النهرى  النادى  بمقر  وذلك 
- الجيزة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية اإلسكان التعاونى 
الشعبي

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٣١

وذلك بمقر النادى النهرى - شارع البحر األعظم - قاعة لمار 

- الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

المسجلة برقم ٧١١ لسنة ١٩٩٢
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

القاهرة الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/٣٠ - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - ٢٤١ شارع 

الهرم - محطة المطبعة - الجيزة
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لضباط مديرية أمن الجيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢٢/١/١.

وذلك بمقر مسجد الشرطة - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمؤسسة األهرام وأسرهم

المسجلة برقم ٤٠٩ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليهم شروط 
بمشروع  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة «قطعة رقم ١٥».
وذلك بمقدم حجز ٤٩٠٠٠٠ جنيه (اربعمائة وتسعون الف 
جنيه الغير) تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر 

من الجمعية لبنك مصر.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مؤسسة األهرام - شارع الجالء 

- المبنى الحديث - غرفة رقم ٥٣٧ - القاهرة.
الفترة من ٢٠٢١/١٢/٢٠  الحجز خالل  فترة  تبدأ  ان  على 
الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى   ،٢٠٢٢/١/٥ الى 

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

بالجمعيات اإلسكانية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى 

شركات شل
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.
الحادية عشرة صباحا يوم االربعاء  وذلك فى تمام الساعة 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩.
وذلك بمقر القاعة الصغرى المفتوحة بشركة مصر للبترول 

- ٦ ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج
ين

فع
منت

عة 
ما

ج

ات
حد

ز و
حج





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالبنك المركزى 
المصري

المشهرة برقم ٣٩٠ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة اعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية من المقر القديم الكائن: ٢ ميدان األوبرا - القاهرة

الى مقرها الجديد الكائن: ٨ أ شارع ٢٦ يوليو - عمارة الشربتلى - االزبكية - القاهرة

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى مشروعات الجمعية التعاونية 
للبناء واإلسكان للعاملين بشركة اسمنت بورتالند حلوان

المسجلة برقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة اعضائها المنتفعين بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة - القطعة ١٤ عن استكمال مدخراتهم لمبلغ ٥٠٠٠٠٠ 

جنيه (خمسمائة الف جنيه الغير) وذلك بحساب الجمعية بموجب اذن صادر من الجمعية للبنك.
على ان تبدأ فترة السداد خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢٢/١/١٠

علما بأن التخصيص يتم طبقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢.
وسوف يتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة بعلم الوصول.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن: ٦٠ شارع رياض - حلوان - القاهرة.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى مشروعات الجمعية التعاونية 
للبناء واإلسكان للعاملين بشركة اسمنت بورتالند حلوان

المسجلة برقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٢

تنبيه هام
على السادة االعضاء المنتفعين بجميع مشروعات الجمعية سرعة التوجه لمقر الجمعية لعمل مصادقة لمدفوعاتهم فى موعد 

غايته ٢٠٢٢/١/١٥

وعلى الجهات واألفراد الذين لديهم أية تعامالت او تعاقدات مع الجمعية موافاة الجمعية بالمستندات الدالة على ذلك.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شقة ٤٣ - الدور الرابع - ٦٠ شارع رياض - امام مستشفى امان - حلوان - القاهرة.
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة مصر للبترول ببورسعيد

المسجلة برقم ٢٧
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٣٠ يوم  وذلك 

صباحا.
 - ببورفؤاد   - رمضان  من  العاشرة  مركز شباب  بمقر  وذلك 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء الجمعيات 
الزراعية وعائالتهم ببورسعيد

المسجلة برقم ١١٩ لسنة ١٩٩٥
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

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

ظهرا.
وذلك بمقر ارض مشروع الجمعية - ارض النورس - جنوب 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

اإلسكان ببورسعيد
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢٢/١/٦ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 - الزهور  تعاونيات   - الزهور  شباب  مركز  بمقر  وذلك 

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة القناة لرباط 

وأنوار السفن وأسرهم ببورسعيد
المسجلة برقم ١٩

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٧ - فى تمام الساعة السابعة مساء.

وذلك بمقر نادى بورسعيد الرياضى بجوار استاد 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالخدمات 

التعليمية ببورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

.٢٠٢٢/١/٨
 - بورفؤاد   - رمضان  من  العاشر  شباب  مركز  بمقر  وذلك 

بورسعيد.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
مساكن العاملين بوزارة العدل 

ببورسعيد
المسجلة برقم ٨٧ لسنة ١٩٨٤

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الثامنة مساء.
 - الزهور  تعاونيات   - الجمعية  مقر  امام  بالحديقة  وذلك 

عمارة زمزم - مدخل ٢ دور ارضى - شقة ٢.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 

الجمارك ببورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق 

.٢٠٢٢/١/٢٠
وذلك بمقر نادى الجمارك ببورسعيد - شارعى ٢٣ ديسمبر 

والعبور - حى المناخ.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقصر ثقافة ورواد قصر 

وبيوت الثقافة ببورسعيد
المسجلة برقم ٤٣ لسنة ١٩٨٢

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

تقسيم   - األصدقاء  برج  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
التعاونيات ١٤ أ - حى الزهور - بورسعيد.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٤ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد.
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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية لنقل 

الكهرباء - اإلسماعيلية
المسجلة برقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٠

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣٠ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

المصرية  بالشركة  للعاملين  االجتماعى  النادى  بمقر  وذلك 
لنقل الكهرباء - شبين الكوم - امام نقابة المحامين - بجوار 

مقر الشركة.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
مساكن العاملين بالهيئة 

القومية لالتصاالت السلكية 
والالسلكية ببورسعيد

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم األحد الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٢٦

وذلك بمقر ساحة جراج سنترال بورسعيد العمومي.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى شياخة مكة باإلسماعيلية

المسجلة برقم ٣٩ لسنة ١٩٨٤
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
ثان   - االتحادية  بالجمعية  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
االسماعيلية - شارع المستشفى والمحلة رقم ٨٤ - عرايشية 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمحكمة استئناف 

اإلسماعيلية وأسرهم
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الثالثة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٣٠ يوم  وذلك 

والنصف عصرا.

وذلك بمقر نقابة التجاريين - قاعة جلوريا - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بالضرائب 
العامة وأسرهم باإلسماعيلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  الثالثة عصرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.٢٠٢١/١٢/٢٥

وذلك بمقر نادى الطيران باالسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسى وزارة األشغال 

بمحافظات القناة باإلسماعيلية
المسجلة برقم ٧٣ لسنة ١٩٩٥

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: برج الجمرك - االسماعيلية.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر قاعة سندريال - نادى التمساح - الدور االرضى 

- شارك الجمرك - االسماعيلية
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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية ٢٤ أكتوبر التعاونية 
للبناء واإلسكان باإلسماعيلية

المسجلة برقم ٢١ لسنة ١٩٨٢

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  وذلك فى 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.

وذلك بمقر نزل الشباب اإلسماعيلية - محافظة االسماعيلية.

وذلك بمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية حى العباسى لإلسكان 
التعاونى باإلسماعيلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.

االتحادية  الجمعية  اعلى مقر  المفتوحة  القاعة  وذلك بمقر 

 - عرايشية مصر   - االميرى  المستشفى  الكائن: ٨٤ شارع 

االسماعيلية.

الجمعية،  ادارة  المقاعد الشاغرة بمجلس  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الغربية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة البحر األحمر

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية 

تنمية المجتمع المحلى بالشيخ 
زايد باإلسماعيلية

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 
العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  وذلك فى 
.٢٠٢١/١٢/٢٥

ثالث   - الدوحة  شارع    - المشروع  حديقة  بمقر  وذلك 
االسماعيلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة 

رأس غارب بالبحر األحمر
المسجلة برقم ٣٧ لسنة ١٩٩٧

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

المحلية  بالوحدة  المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
لمدينة رأس غارب - البحر األحمر.

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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية العروة الوثقى للبناء 
واإلسكان باإلسماعيلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  االحد  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.٢٠٢١/١٢/٢٦

وذلك بمقر نزل الشباب االسماعيلية - محافظة االسماعيلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزياج
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بشركة مصر للغزل 
والنسيج بالمحلة الكبرى - غربية

المسجلة برقم ٥ لسنة ١٩٨٢
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٣١
شارع   - الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

عمار بن ياسر - المحلة الكبرى - الغربية.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمديرية الزراعة بالبحر األحمر

المسجلة برقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٦
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

 - الغردقة   - الزراعة  مديرية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
البحر األحمر.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٧ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

البحر   - الغردقة   - الرياضى  الغردقة  نادى  بمقر  وذلك 
األحمر.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
بمحافظة البحر األحمر
المسجلة برقم ٤ لسنة ١٩٨٢

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

وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

ادارة  امام   - المحكمة  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
 - الدهار   - سابقا»  الوطنى  «الحزب  التعليمية  الغردقة 

الغردقة - البحر األحمر.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

٢٠٢٢/١/٣٠ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 - الجمعيات  ارض   - الجمعية  مشروع  موقع  بمقر  وذلك 

مدينة الغردقة - قطعة رقم ٧٥ - البحر األحمر.
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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

أوقاف البحر األحمر
المشهرة برقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

تعلن الجمعية للسادة االعضاء المنتفعين بمشروع الجمعية 

مدخراتهم  استكمال  عن  األحمر  بالبحر  الغردقة  بمدينة 

لمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثالثون الف جنيه الغير) وذلك بحساب 

الجمعية بموجب اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.

 ٢٠٢٢/١/١ من  الفترة  خالل  السداد  فترة  تبدأ  ان  على 

المنتفعين  االعضاء  اخطار  يتم  حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وسوف 

بالمشروع بخطابات مسجلة بعلم الوصول تطبيقا الحكام 

المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن: مدينة الغردقة 

- خلف مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض - البحر االحمر.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين وأسرهم بتأمينات البحر األحمر

المسجلة برقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٥ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

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

البحر  تأمينات  الكائن: ديوان منطقة  الجمعية  وذلك بمقر 
االحمر - شارع المصالح الحكومية - الغردقة - البحر األحمر.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمبنى التأمينات االجتماعية - 
شارع المصالح الحكومية - البحر األحمر.

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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة المنيا

محافظة المنيا

محافظة الوادى الجديد

محافظة المنيا

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء اتحاد نقابات 

المهن الطبية بالمنيا
المسجلة برقم ٢٨ لسنة ١٩٨٣

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣١ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بفندق ايتاب - المنيا.

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 ببنى مزار بالمنيا

المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة السابعة مساء.

وذلك بمقر الحديقة التابعة لمقر الجمعية - عمارة الجمعية 

رقم ١٥ - التقسيم الثالث - مدينة بنى مزار - المنيا.

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 ألهالى مركز ومدينة 

باريس بالوادى الجديد
المسجلة برقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٨

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٥ يوم  وذلك 
صباحا.

وذلك بمقر دار مناسبات مدينة باريس - الوادى الجديد.

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 للعاملين باتحاد 
اإلذاعة والتليفزيون بالمنيا

المسجلة برقم ٥٢ لسنة ١٩٩٨
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٩ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
كلية  - خلف  بشلبى  االعالميين  مدينة  بمقر مشروع  وذلك 

اآلداب - المنيا.
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.





محافظة قنا

محافظة الوادى الجديد

محافظة قنا

محافظة الوادى الجديد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالوحدة المحلية لمركز 

ومدينة نجع حمادي
المسجلة برقم ٩٦ لسنة ١٩٩٩

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

لمركز  المحلية  بالوحدة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
ومدينة نجع حمادى - قنا.

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 
للعاملين بالوحدة المحلية لمركز 

ومدينة الخارجة
المسجلة برقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢٢/١/٦ - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
الوحدة  بمقر  المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
المحلية لمركز ومدينة الخارجة - شارع جمال عبدالناصر - 

الخارجة - الوادى الجديد.
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 
للعاملين بإدارات جامعة جنوب الوادى 

بقنا
المسجلة برقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٧

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٥ يوم  وذلك 
صباحا.

جامعة   - الشهداء»  «قاعة  المدرجات  قاعة  بمقر  وذلك 
جنوب الوادى بقنا.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألبناء مدينة موط بالوادى الجديد

المسجلة برقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ 
وللطعون يومى ٢٥ و٢٠٢٢/١٢/٢٦ على أن تقدم طلبات 

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

 - بموط  فندق مشعال  خلف  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الوادى الجديد.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/٢٢ - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

الرياضى بموط - مركز الداخلة  وذلك بمقر نادى الداخلة 
- 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محافظة أسيوط

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع التأمين 
االجتماعى بأسيوط
المسجلة برقم ٤١ لسنة ١٩٩٦

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢٢/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات الترشيح 

والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٩ شارع عزت جالل - الدور االول - شقة ٢ - اسيوط.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم ٢٠٢٢/١/٣١ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الحقوقيين - شارع كورنيش النيل - اسيوط. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 

لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمديرية أوقاف كفر 
الشيخ

المسجلة برقم ٢٣ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وذلك بمقر الساحة المفتوحة - شارع النبوى المهندس - المساكن االقتصادية - عمارة رقم ٤٠ - شقة ١ - كفر 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمأمورية مال كفر الشيخ
المسجلة برقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٧

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية الطارئة لالجتماع.
وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى اشبيلية - شارع الخليفة المأمون - بجوار عمارات مجلس المدينة - امام قصر بدوى - كفر 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

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





محافظة اإلسكندرية

محافظة أسيوط

محافظة دمياط

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
أبوقير لألسمدة باإلسكندرية

المسجلة برقم ١٣ لسنة ١٩٨٢
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

برج العرب.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢٢/١/٨ - الساعة الحادية عشرة صباحا.
 - لألسمدة  أبوقير  بشركة  العاملين  مساكن  بمقر  وذلك 

الطابية - خط رشيد - االسكندرية
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الرجاء التعاونية للبناء 
واإلسكان بأسيوط
المسجلة برقم ٧٦ لسنة ٢٠١١

تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

أبراج المستقبل لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد 

يوم ٢٧ /١٢/ ٢٠٢١ - الساعة السادسة مساء. 

وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة بأسيوط. 

االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 

المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى   - المنتفعين 

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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية 

بدمياط
المسجلة برقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٣

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
رأس البر.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
٢٠٢١/١٢/٢٥ - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى التجاريين بدمياط الجديدة
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن العلمية 

باإلسكندرية
المسجلة برقم ١٧٠ لسنة ١٩٨٥

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٨ - فى تمام الساعة الثانية بعد 
الظهر.

شارع   ٢٠  - طالب  ابى  بن  على  جمعية  نادى  بمقر  وذلك 
فوزى معاذ - سموحة - االسكندرية.

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.
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محافظة المنوفية

محافظة دمياط

محافظة بنى سويف

محافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للزراعيين بالمنوفية

المسجلة برقم ٥ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٧ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

جمال  شارع   - سابقا  العلياء   - الياسمين  قاعة  بمقر  وذلك 

عبدالناصر - شبين الكوم - المنوفية.

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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة 

دمياط الجديدة
المسجلة برقم ٦٦ لسنة ٢٠١٠

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.

وذلك بمقر نادى التجاريين - دمياط الجديدة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 

التدريس جامعة بنى سويف
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٦ 
وللطعون يومى ٢٧ و٢٠٢١/١٢/٢٨ على أن تقدم طلبات 

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

الكائن: شارع على خليل - امام كلية  وذلك بمقر الجمعية 
الطب البيطرى - بنى سويف.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢١/١/٢٢ - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة الياسمين - كورنيش النيل - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين باإلصالح 

الزراعى بالدقهلية
المسجلة برقم ٤ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٣٠ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى التطبيقيين - طلخا - الدقهلية.
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.
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محافظة السويسمحافظة البحيرة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية أبناء مركز الدلنجات 
بالبحيرة لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم ١٩ لسنة ١٩٨٤

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق ٢٠٢٢/١/١.

الدلنجات  شباب  بمركز  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
بالبحيرة.

الجمعية،  ادارة  المقاعد الشاغرة بمجلس  وذلك الستكمال 
ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
النصر لألسمدة بالسويس

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٣١

 - الخطاب  بن  عمر  بمسجد  المناسبات  دار  بمقر  وذلك 

المرحلة الثالثة - مدينة الصفا - السويس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى الرحالت بالجيزة

تعلن عن بين بالمزاد العلني
وحدات تجارية وادارية بدروم وجراج بالمول التجارى رقم (١) 
بجوار صن كابيتال وخلف جامعة زويل ونادى الزمالك - حدائق 

أكتوبر - قطعة رقم ١
تأمين دخول المزاد

تأمين ابتدائي: ٥٠٠٠٠ جنيه للوحدة التجارية او االدارية او 
 - المضافة  القيمة  وضريبة  الداللة  عمولة   ٪٥,٥  - البدروم 

١٠٪ تأمين نهائى تسهيالت فى السداد
جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ - الساعة الثانية 

عشرة ظهرا بمقر الجمعية بعاليه
مقابل  التفاصيل  بها  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 

٣٠٠ جنيه
تليفون الجمعية: ٠١٠٢٤٦٣٦٢١٨ - ٠١٠١٤٢٥٨٦٦٠

من مكتب الخبراء المثمنون
ابراهيم عارف ابراهيم

هبة عارف - كريم عارف - معتز عارف
القاهرة - ٢ شارع شريف - عمارة اللواء

ت: ٢٣٩٢١٥٥٨ - ٢٣٩٥٣٧٨٢ - فاكس: ٢٣٩٢٠٤٦٦
موبايل: ٠١١٢١٨٢٨٨٤٤ - ٠١٢٢٤٤١٤٢١٤

 الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس

بيع بالمزاد العلني
عدد ٥ محالت تجارية وعدد ٥ جراجات

بمدينة النور - خلف مسجد ابراهيم نافع - عتاقة - السويس
عشرة  الثانية  الساعة   -  ٢٠٢١/١/٣ الموافق  االثنين  جلسة 

ظهرا بمقر نادى السالم بمنطقة الموشى - حى فيصل
١٠٠٠٠ جنيه تأمين ابتدائى - ١٠٪ عربون عند الترسية - 

٥,٥٪ عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة
ثمن الكراسة ٣٠٠ جنيه - تسهيالت فى السداد

لالستعالم وشراء الكراسة، مقر الجمعية بالسالم ٢ - مدينة 
النور - خلف مسجد ابراهيم نافع - عمارة ٢٦ ب - مربع ٤

 -  ٠١٠٠١٦٦٤٦٢٣  -  ٠١٠٠١٦٢٩٩٨٥ موبايل: 
٠١٠٠١٦٢٨٨٠١ - ٠١٠٠٩٩٩٢١٧٦

ومن مكتب الخبير المثمن احمد محمد عبدالاله احمد نصر
١٠ شارع اسيوط سوهاج بحرى نقابة التجاريين - سوهاج

 -  ٠١١٢٠٥٢٠٥٢٣  -  ٠١٠٠٣٣٦٠٩٥١ ت: 
٠١٢٢٣٤٧٤٥٤٧



 

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما بأسوان
محافظة اسوان - مساكن شركة كيما - عمارة ٤٦ دال غرب

عن طرح مناقصة عامة بين مقاولى قطاع االعمال العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة ثالثة 
على األقل اعمال مبانى متكاملة والمسجلين بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة وذلك للمناقصة اآلتية:

انشاء عدد ٥  عمارات سكنية بالقطعة رقم ١٨ بالتجمع الثالث بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة طبقا للتراخيص ارقام ٤٥٢٨، 
.٤٨٤٨

١- تطلب كراسة الشروط العامة والمواصفات من مقر الجمعية اسوان - مساكن شركة كيما - عمارة ٤٦ دال غرب، ومن مقر 
التعاونى اإلسكانى المركزي: الجيزة - المهندسين - ١٢ شارع النيل االبيض - ميدان لبنان، وذلك نظير مبلغ ٧٩٩  االتحاد 

جنيها (سبعمائة تسعة وتسعون جنيها الغير).
٢- تقدم العطاءات باسم السيد مهندس رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احداهما فنى واآلخر مالي.

٣- يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره ٦٠٠٠٠٠ جنيه (ستمائة الف جنيه الغير) بصورته القانونية باحدى وسائل الدفع 
االلكترونى او خطاب ضمان بنكى باسم الجمعية غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ فض المظروف الفنى 
او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته يزاد الى ٥٪ كتأمين نهائى عند الرسو وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة 

بخاتم مقدم العطاء.
بمقر  الثانية عشرة ظهرا  الساعة  تمام  فى  الموافق ٢٠٢٢/١/١٦  االحد  يوم  الفنية  المظاريف  وتحدد موعد جلسة فض   -٤

الجمعية بالقاهرة - ١٢ شارع طلعت حرب - مكتب شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما.
٥- مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

تحتوى  وان  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته   ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢ رقم  والمزايدات  المناقصات  قانون  الحكام  المناقصة  وتخضع 
المظاريف الفنية والمالية على كافة ما جاء من متطلبات بكراسة الشروط والمواصفات وكذا جدول المعامالت وعناصر التكلفة 

الخاضعة للتغيير.

جمعية الفداء التعاونية للبناء واإلسكان
المسجلة برقم ٨٨٦ لسنة ٢٠٠٣

تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير مثمن 
للقيام باعمال الداللة لبيع ارض الخدمات «حضانة + مول تجاري» بمشروع الجمعية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر بمنطقة التوسعات 
الشرقية قطعتى ٥، ٦ - تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: ١٦ شارع الطيران - رابعة العدوية - 
مدينة نصر - القاهرة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: ١٢ شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة، وذلك نظير مبلغ ٢٩٩ جنيها (مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير».
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واالخر مالى على ان 
يحتوى المظروف الفنى على التأمين االبتدائى وقدره ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آالف جنيه الغير) بصورته القانونية باسم الجمعية 
باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة اربعة اشهر من تاريخ فض المظاريف الفنية او 
تاريخ انتهاء مدة مد صالحية العطاء ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى ٥٪ اتعاب الخبير «مكتب/ شركة» 

نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.
والئحته   ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢ رقم  القانون  الحكام  المناقصة  وتخضع  الفنى  الفض  تاريخ  من  اشهر  ثالثة  العطاء  سريان  مدة 

التنفيذية.
تحدد يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٠ - الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان 

سالف الذكر.

مناقصات

مناقصات







 

اللواء ا.ح فؤاد عباس يسلم شهادات اجتياز الدورة 

التدريبية التى نظمها االتحاد التعاونى ا�سكانى
االدارة  مجلس  واعضاء  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام 
بتسليم شهادات اجتياز الدورة العضاء مجالس ادارات 
التدريبية  الدورة  اجلمعيات اإلسكانية. وذلك فى ختام 

التى نظمها االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى.. 
إدارة  به  تقوم  ما  إطار  فى  الدورات  هذه  تأتى  حيث 
التعاونى اإلسكانى  باالحتاد  العامة  والعالقات  التدريب 
ادارات  مجالس  اعضاء  مهارات  وصقل  لرفع  املركزي، 

اجلمعيات التعاونية اإلسكانية.
ادارات  مجالس  العضاء  التدريبية  الدورة  عقدت  وقد 
 ٢٠١٢١/١١/٢٨ من  الفترة  خالل  اإلسكانية  اجلمعيات 
حتى ٢٠٢١/١١/٢٩ وذلك بحضور اللو_اء ا.ح فؤاد عباس 
عبد  واللواء  اإلسكاني،  التعاونى  االحتاد  رئيس  توفيق 
واللواء عبد  االحتاد،  رئيس  اول  نائب  الكرمي  احلافظ عبد 
واملهندس  االحتاد،  رئيس  ثان  نائب  الصفا  ابو  الوهاب 
عبد  واحملاسب  لالحتاد،  املالى  املشرف  الفار  محمد 
السالم حتحوت سكرتير عام االحتاد، واملهندس مجدى 
واالستاذ صالح  ابراهيم  واحملاسبة منى محمد  مختار 
احمد اعضاء مجلس االدارة، وبحضور عدد  ٣٧ عضوا 
القاهرة  ميثلون   ٣٠ جمعية إسكانية من محافظات 

ودمياط وجنوب سيناء. 


