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ما هى أعظم 13 دقيقة فى العمر؟!
 أعظم دقيقة عندما تعلم أن قراءة سورة اإلخالص مرة واحدة 
 تعدل ثلث قراءة القرآن كله مع أنك تقرؤها فى دقيقة واحدة.

األخيرتني  اآليتني  قرأ  أن من  تعلم  دقيقة عندما  وأعظم 
من سورة البقرة فى ليلته كفتاه مع أن وقت قراءتهما ال 

يستغرق دقيقة.. 
وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسى بعد 
أن  مع   ميوت  أن  إال  اجلنة  دخول  من  مينعه  ال  صالة  كل 
قراءتها ال تستغرق دقيقة وأن من قرأ آية الكرسى عند 
النوم اليزال عليه حافظ من اهلل حتى يصبح وال يقربه 

شيطان.. وقراءتها ال تستغرق دقيقة واحدة.. 
للمؤمنني  استغفر  من  أن  تعلم  عندما  دقيقة  وأعظم 
واملؤمنات كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة أجر سنة مع 
أن االستغفار ال يستغرق دقيقة.. وأعظم دقيقة عندما 
تعلم أن سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر 
خير مما طلعت عليه الشمس تقول ذلك وهى ال تستغرق 

قراءتها إال ثوان.. معدودة.. 
وأعظم دقيقة عندما تعلم أن قول »سبحان اهلل واحلمد 
هلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد يحيى ومييت 
بيده اخلير وهو على كل شىء قدير« 10 مرات بعد صالة 
تعدل  جلستك  تغير  أن  قبل  الفجر  صالة  وبعد  املغرب 
وتساوى عتق 4 رقاب من ولد اسماعيل وهى ال تستغرق 

دقيقة واحدة.. 
وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال اللهم أجرنى من 
النار حتى  له جواز من  مرات حينما ميسى كتب   7 النار 
يصبح ومن قالها حني يصبح كتب له جواز من النار حتى 
ميسى.. ومن قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
الوسيلة  محمد  سيدنا  آت  القائمة  والصالة  التامة 
والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم املقام 
احملمود الذى وعدته إنك ال تخلف امليعاد حتل له شفاعة 
القيامة. وال يستغرق  يوم  النبى صلى اهلل عليه وسلم 

الدعاء دقيقة واحدة.. 
وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال اللهم إنى أعوذ بك 
من الهم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك 
من اجلنب والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال 
صباحا ومساء يذهب عنه الهم ويقضى عنه الدين مع 

أن قراءتها ال تأخذ دقيقة.
 وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال أستغفر اهلل الذى 
ال إله إال هو احلى القيوم وأتوب إليه 3 مرات تغفر ذنوبه 

ولو كان قد فر من الزحف.
وأعظم دقيقة عندما تعلم أن قول »سبحان اهلل وبحمده 
 3 كلماته«  وعداد  عرشه  وزنة  نفسه  ورضا  خلقه  عدد 

مرات من أعظم األذكار وأكثرها أجراً.
أسعد اهلل قلوبكم وعفا عنكم.. اللهم آمني.
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الجمهورية الجديدة
هى جمهورية الحلم واألمل والعلم والعمل

البلد دى ربنا سبحانه  » إحنا فى بيت من بيوت ربنا واللى حامى 
اللى بيسبب  وتعالى، والكل يدعى إن ربنا يحمى مصر، وربنا هو 
األسباب«.. هكذا أكد الرئيس السيسى خالل تواجده فى كاتدرائية ميالد 

املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
العلم  وأضاف سيادته: »اجلمهورية اجلديدة هى جمهورية احللم و األمل، 
والساملة وليست  الغاشمة،  القادرة وليست  اجلديدة  العمل، اجلمهورية  و 

البلد مع بعض رغم اى حتدى وصعاب والكل  املستسملة، وهنبنى 
بيهون ملا نكون كلنا مع بعض على قلب رجل واحد«.

الرئيس السيسى من كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة:
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وقال الرئيس السيسي: »كل سنة وأنتم 
وقتكم..  من  آخد  عاوز  مش  طيبني.. 
طيبني  وانتم  سنة  كل  كالمى  أبدأ 
وسالم  خير  كلنا..  علينا  جميلة  سنة 
سبحانه  اهلل  من  ونعمة  ورحمة  وأمان 

وتعالى«.
جاء ذلك خالل حضور الرئيس السيسى 
قداس عيد امليالد اجمليد، بكاتدرائية ميالد 
اجلديدة،  اإلدارية  بالعاصمة  املسيح، 

للتهنئة بعيد امليالد اجلديد.
وأضاف الرئيس السيسي: »أدعو اهلل أن 
الوطن،  لهذا  أمينًا  شريًفا  خادًما  أكون 
حفظ اهلل هذا البلد وندعوه أن يحافظ 

عليه«.
طريًقا  مصر  فى  »بدأنا  الرئيس:  وأردف 
مًعا،  استكماله  على  ونعاهدكم  مًعا 
وطريق اجلمهورية اجلديدة يسعنا جميًعا 

وال تسمحوا ألحد بالدخول بيننا«.
»الطريق  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
اجلديدة  اجلمهورية  طريق  بنقول  ما  زى 
أو  فرق  دون  كلنا  ولينا  للجميع  تتسع 
متييز، نعيش فى سالم وأمان مع بعض.. 
للمصريني..  الناس  لكل  ده  الكالم 
يفتنا..  حد  اوعوا  بينا..  يدخل  حد  اوعوا 
هنكمل  ما  كل  هينتهي..  مش  ده  ألن 

وهننجح«.
وتابع: »فى األيام اجلميلة دي.. واهلل إحنا 
خادم  أكون  إنى  يعيننى  ربنا  بنحبكوا.. 
أمني وشريف للبلد دى، يارب يعيننا على 
قولت  ما  زى   .. أقولكم  خلينى  كده.. 

البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا.. وإحنا ربنا 
سبحانه وتعالى هو اللى بيحمي.. إحنا 
إن  تعرفوا  والزم  ربنا..  بيوت  بيت من  فى 
اللى حامى البلد ربنا سبحانه وتعالى.. 
داميا ندعوه ونتوسل له يحمينا ويهدينا 

ويكملنا هو ربنا وبيسبب األسباب«.
هى  اجلديدة  »اجلمهورية  وقال:   
القادرة  والعمل،  واألمل  احللم 
وليست  املساملة  الغاشمة،  وليست 
أى   .. بعض  مع  هنبنى  املستسلمة.. 
على  كلنا  إحنا  لو  تهون  وصعاب  حتدى 
كل  بعض..  مع  كلنا  واحد..  راجل  قلب 
والدنيا  بخير  ومصر  بخير  وأنتم  عام 
عليكم  أسلم  أمتنى  كنت  بخير..  كلها 
عننا  يزيح  ربنا  يعنى  لكن  كلكم.. 

اجلائحة ويحمينا ويحميكم كلكم«.
كلمته،  السيسي،  الرئيس  واختتم 
واحملبة  التقدير  متعرفوش  »انتوا  قائال: 
اللى بكنها لقداسة البابا.. خلى بالكم 
الصعبة جدا..  املواقف  فى  توزن  الرجال 
تخلوا  كمان  انتوا  البابا..  قداسة  لكن 

بالكم منه.
املسيح«  »ميالد  كاتدرائية  وتعد 
افتتحها  والتى  اإلدارية،  بالعاصمة 
عام  فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
األوسط،  الشرق  فى  األكبر  هى  2019؛ 
وتسع لـ8200 فرد، وهى عبارة عن طابق 

أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  صل  وقد 
املسيح  ميالد  كاتدرائية  مقر  إلى 

لتقدمي  اجلديدة؛  اإلدارية  بالعاصمة 
تواضروس  البابا  لقداسة  التهنئة 
الكرازة  بابا اإلسكندرية بطريرك  الثانى 
مبناسبة  األقباط،  وجموع  املرقسية 

االحتفال بعيد امليالد اجمليد.
الثاني،  تواضروس  البابا  واستقبل 
الرئيس السيسى لدى وصوله، بصحبته 
األساقفة املشاركني له فى الصالة، عند 
املدخل املؤدى إلى الكنيسة وسط أجواء 

من الترحاب.
إلى  السيسى  الرئيس  دخول  وشهد 
ميالد  بكاتدرائية  الكبرى  الكنيسة 
املشاركني  بني  الفرح  املسيح، حالة من 
مصر  أعالم  رفعوا  الذين  الصالة،  فى 
الرئيس  حرص  حيث  به،  ترحيبا  والورود 
مجموعة  مصافحة  على  السيسى 
كبيرة من احلاضرين للصالة مقدمني له 

باقات من الورود.
الثانى  تواضروس  البابا  قداسة  وترأس 
من  اجمليد  امليالد  عيد  قداس  صلوات 
بالعاصمة  املسيح  ميالد  كاتدرائية 
اإلدارية اجلديدة بحضور كبار رجال الدولة 
وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات 

العامة وممثلى وسائل اإلعالم.
تواضروس  البابا  قداسة  موكب  ودخل 
وسط  الكنيسة  صحن  إلى  الثانى 
أساقفة  وبصحبته  الشمامسة،  أحلان 
واآلباء  الصالة  فى  املشاركون  الكنيسة 
الكهنة والشمامسة، حيث تلوا األحلان 

والترانيم اخلاصة مبيالد السيد املسيح.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك فى قداس عيد امليالد اجمليد
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منذ اكثر من قرن وربع عرفت مصر النظام التعاوني..وحتديدا على 

يد مؤسس احلركة التعاونية احملامي »عمر لطفي«. .رئيس نادى 

املدارس العليا وأحد قيادات احلزب الوطنى القدمي بقيادة الزعيم 

الراحل مصطفى كامل. ومنذ ذلك التاريخ مرت احلركة التعاونية 

الكثير من احملن  فى مصر مبراحل عديدة وجتارب كثيرة واجتازت 

والصعاب حتى وصلت لصورتها احلالية..

وما يهمنا فى هذا املقام ما قام به التعاون اإلسكانى بوصفه احد 

فروع التعاون بوجه عام. وبالبحث فى التاريخ يتضح لنا ان فكرة 

انشاء تعاونيات اإلسكان ظهرت فى مصر خالل فترة الثالثينيات 

بهدف توفير املسكن املالئم لالفراد.. ومنذ ذلك التاريخ والتعاون 

اإلسكانى ممثال فى جمعياته التى كان عددها ال يتعدى اصابع 

اليد الواحدة حتى بلغ مجموعها اآلن اكثر من 3 آالف جمعية 

منتشرة فى كل ربوع مصر احملروسة.. ساهمت فى حل جزء من 

مشكلة اإلسكان فى مصر بل كانت السباقة واالولى فى انشاء 

القرى السياحية ويسجل لها التاريخ نيل شرف تعمير منطقة 

الساحل الشمالي..

فى املقابل شجعت الدولة عبر هذا التاريخ هذا القطاع احليوى 

واملساهم بشكل فعال فى احداث التنمية.. ومتثل هذا التشجيع 

صريح  بشكل  وتضمينها  اخملتلفة  الدستورية  النصوص  فى 

اهمية هذا القطاع »التعاون« بشكل عام وفى القلب منه التعاون 

اإلسكانى ودوره فى النهوض بهذا البلد.. ونظرا للطبيعة اخلاصة 

للتعاون اإلسكانى واهميته فى تخفيف حدة ازمة اإلسكان على 

اإلسكانى  بالتعاون  خاصا  قانونا  الدولة  اصدرت  السنني  مدار 

وهو القانون 14 لسنة 1981 بعد ان كانت اجلمعيات التعاونية 

اإلسكانية تخضع لعضوية االحتاد التعاونى االستهالكي..

وهذا إن دل فامنا يدل على نظرة الدولة من جانبها لهذا القطاع 

واهميته كما سبق ان ذكرنا وهو ما أدى الى ظهور هذا التشريع 

الى النور بصدور القانون فى عام 1981 والذى تكون من 14 بابا 

يضم 96 مادة..

ما أود ان اقوله هو ان الدولة ساندت عبر تاريخها بالوقوف خلف 

لتحقيق  خاص  بوجه  اإلسكانى  والتعاون  عام  بوجه  التعاون 

رسالته من خالل التشريعات املساندة له وايضا حلمايته وصيانة 

ملكياته.. 

الدولة  رعاية  وجوب  على  الدستور  نصوص  من  وانطالقا 

للجمعيات التعاونية.. فان قانون التعاون اإلسكانى قد تضمن 

تقدم  بان  الدولة  التزام  خالل  من  الدستورى  النص  هذا  تنفيذ 

للتعاون اإلسكانى الدعم واحلماية واالعفاءات واملزايا .. ويأتى على 

رأس أشكال هذا الدعم هو حق اجلمعيات التعاونية اإلسكانية 

بتخفيض  القامة مشروعاتها  الالزمة  األرض  على  احلصول  فى 

قدره 25% يزداد الى 50% مبوافقة وزير املالية.

مراحل  الى  اشير  خاللها..ان  من  أردت  التاريخية  النبذة  تلك 

ما  وايضا  اإلسكانى  التعاون  قطاع  على  مر  الذى  التشريع 

الدساتير  تضمنتها  ومساندة  حماية  من  الدولة  به  قامت 

املتعاقبة وآخرها الدستور احلالى وقناعة واهتمام السيد الرئيس 

عبدالفتاح السيسى بالدور الهام الذى يلعبه القطاع التعاونى 

بوجه عام واإلسكانى على وجه اخلصوص والذى متثل فى انشاء 

اجمللس االعلى للتعاون فى عهد فخامته.. ويترأسه معالى رئيس 

الوزراء .. ونحن بصدد مناقشات وعصف ذهنى بني خبراء التعاون 

اإلسكانى من اجل وضع تعديالت على قانون التعاون اإلسكاني..

لكى يواكب املستجدات واملتغيرات احلالية.

من  االول  عامنا  نبدأ  ونحن  اإلسكانى  التعاون  قطاع  ان  أخيرا.. 

عبدالفتاح  الرئيس  لبناتها  أرسى  التى  اجلديدة  اجلمهورية 

السيسى يتطلع الى مزيد من التشريعات التى تساعده للقيام 

مبهامه والوفاء بدوره فى توفير املسكن املالئم بسعر التكلفة 

دون حتميل الدولة اية اعباء.. وهو بالفعل قادر على ذلك والتاريخ 

يشهد له مبا قام به وشيده عبر عدة عقود فى ظل القانون احلالى 

والذى ال غبار عليه وليس هناك نية لدى خبراء التعاون اإلسكانى 

يستمر  لكى  اخرى  وتفعيل  مواد  استحداث  ولكن  تغييره  فى 

التعاون اإلسكانى من خالل جمعياته فى أداء رسالته الوطنية 

ومهامه اإلنسانية.

  التعاون اإلسكانى.. ورسالته 

الوطنية واإلنسانية

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني
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إرجاء مناقشة ميزانيات الجمعية من عام 2012 - 2021 
لحين ورود موافقة الجهات الرقابية

متابعة – عمرو إسماعيل

فى  حلوان  بزهراء  املساكن  لبناء  التعاونية  للجمعية  السنوية  العمومية  اجلمعية  قررت 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  على  محمد  ناجى  محمد  الدكتور  برئاسة  الثالث  اجمتاعها 
اجلهات  موافقة  ورود  حلني   2021  -  2012 عام  من  للجمعية  العمومية  امليزانيات  مناقشة  ارجاء 
الرقابية ووافقت على اعمتاد خطة عمل اجلمعية للسنة املالية املقبلة من 1-7-2021 وحتى 6-30-
2022. كما وافقت على مخاطبة األعضاء املتأخرين عن سداد االشتراكات للجمعية وكذا مخاطبة 

االعضاء املتأخرين عن بناء قطع األراضى املخصصة لهم حتى اآلن.

 فى عمومية جمعية بناء املساكن بزهراء حلوان..

السنوية  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
بزهراء  املساكن  لبناء  التعاونية  للجمعية 
القاعة  مبقر  الثالث  اجتماعها  حلوان 
بزهراء  اخلطاب  بن  عمر  مبسجد  املفتوحة 
 25 املوافق  السبت  يوم  وذلك  حلوان 
محمد  الدكتور  برئاسة   2021 سبتمبر 
إدارة  مجلس  رئيس  على  محمد  ناجى 
أحمد  وسكرتارية سهير محمود  اجلمعية 
باعمال  والقائمة  اإلدارة  مجلس  عضو 
أحمد  من  كل  وبحضور  السكرتارية 
االحتادية  اجلمعية  عن  مندوبا  التومى 
مندوبا  عزت  وأحمد  القاهرة  حملافظة 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن 
عدد  اجمالى  من  عضوا   )20( وبحضور 
 )1887( عددهم  والبالغ  اجلمعية  أعضاء 
الثالث  االجتماع  لصحة  ونظرا  عضوا، 
االعضاء  من  عدد  أى  بحضور  يصح  والذى 
أحمد  الدين  اختيار كل من محيى  مت  فقد 
صالح  الدين  جمال  محمد  ومهند  السيد 
كمالحظى تصويت وبعد موافقة االعضاء 
جدول  فى  النظر  بدأ  عليهم  احلاضرين 

االعمال.. 
حيث عرض تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة 

السابقة .
صرف  على  احلاضرون  األعضاء  وافق  كما 
جنيه  و500  تفرغ  بدل  جنيها   250 مبلغ 

بدل انتقال لسكرتير اجلمعية .
ووافق األعضاء على تكليف احملاسب خالد 
 750 مبقابل  امليزانيات  باعداد  خفاجى 

جنيها شاملة الضرائب .
دفعها  مت  التى  الكفالة  قيمة  وعرض 
أرض  على  مت  الذى  االعتداء  بخصوص 
اخلطاب  بن  عمر  مسجد  أمام  اجلمعية 
ارجاؤه  مت  فقد  البند  هذا  فى  وبالنظر 
بحافظة  املنتفعني  االعضاء  اخطار  لعدم 
القانونى  النصاب  اكتمال  وعدم  بريد 

للمنتفعني. 
للسنة  اجلمعية  عمل  خطة  واعتماد 
املالية املقبلة من 1-7-2021 وحتى 6-30-

امليزانيات من 2012-6-30  2022 ومناقشة 
وحتى 2021-6-30 .

خطة  اجلمعية  رئيس  استعرض  وكذلك 

العمل عن العام القادم واملتمثلة فى : 
متر   4000 مبساحة  األرض  قطعة  اعادة   •
النظافة  هيئة  من  عليها  املستولى  مربع 

بدعوى قضائية مقامة حاليا ومؤجلة . 
• متابعة دعوى أرض الكشافة فى اخلبراء .

النادى  الستعادة  األعضاء  مع  التنسيق   •
العربى من وزارة الشباب والرياضة .

 2012-6-30 من  للميزانيات  بالنسبة  أما 
حلني  ارجاؤها  مت  فقد   2021-6-30 وحتى 
والعرض  الرقابية  اجلهات  من  اعتمادها 

على اجلمعية العمومية .
ووافق األعضاء احلاضرون على قيام اجلمعية 
للجمعية  مصيفى  مشروع  عن  بالبحث 
ووجه  األعضاء  خلدمة  سكنى  ومشروع 
اية  اتخاذ  بعدم  الرقابية  اجلهات  مندوبو 
احلصول  قبل  التعاقد  أو  تنفيذية  اجراءات 
الرقابية  واجلهات  األعضاء  موافقة  على 
وذلك عند احلصول على مشروع مناسب .

اخطار  لعدم  البنود  بعض  ارجاء  مت  وقد 
وعدم  بريد  بحافظة  املنتفعني  األعضاء 

اكتمال النصاب القانونى .
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واجهت  التى  الصعوبات  حتديد   – سابقني  مقالني  فى   – تناولنا 
فى  واملستثمرين  العقاريني  املطورين  من  وغيرها  اإلسكان  جمعيات 
مناطق  فى  سياحية  منتجعات  وإقامة  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ 
اجلمهورى  القرار  استصدار  إلى  دعا  مما  الغربى  الشمالى  الساحل 
رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707234,5 فدان من 
أراضى الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة اجملتمعات العمرانية 

اجلديدة تضم أربعة قطاعات :
 : والثالث  الرحمن،  عبد  سيدى   : والثانى  احلمام،   – العلمني   : األول 

الضبعة – النخيلة، والرابع : النخيلة – السلــوم. 
وذلك بغرض إعادة تخطيط تلك األراضى وحتقيق تنمية شاملة. 

الغربى  الشمالى  الساحل  ملناطق  العمرانى  اخملطط  تنفيذ  ويؤدى 
العوائد االقتصادية ملالك املشاريع اإلسكانية  إلى حتقيق الكثير من 
اعتمادات  إلى  يحتاج  أنه  غير  املناطق  بتلك  السياحية  واملنتجعات 
مالية ضخمة لتنفيذه وهو األمر الذى يكون من املقبول معه حتميل 
من  جزءا  الغربى  الشمالى  الساحل  فى  القائمة  املشروعات  مالك 
هذه املبالغ - مقابل حتسني - من قبل اجلهة املنوط بها تنفيذ اخملطط 
القرار رقم 503  العمرانى 0وهذا ما دعا وزير اإلسكان إلى استصدار 
لسنة 2020 بتشكيل )جلنة التسعير( وتكليفها بتحديد سعر املتر 
املربع فى قطع األراضى التى شملها القرار اجلمهورى رقم 361 لسنة 
2020 وذلك مبراعاة ظروف امللكية القائمة ومعدل تنفيذ املشروعات 
السكنية بها وقد باشرت )جلنة التسعير( أعمالها فى حتديد التسعير 

ونسب التميز لكل قطعة أرض وفق القواعد اآلتية :
القرار  شملها  التى  األراضى  قطع  من  املربع  املتر  تسعير  حتديد   -
بالبحر  وعالقتها  ملوقعها  طبقا  حدة  على  قطعة  بكل  اجلمهورى 

ومساحتها مبا فى ذلك شاطئ البحر .
- حتديد )فئات التسعير( طبقا ملسطح قطعة األرض. 

التأخير( )غرامات  بتحديد  تفوضه  من  أو  التسعير  جلنة  تقوم   -
املنماة  املناطق غير  النشاط( فى  التحسني( و)مقابل تغيير  و)مقابل 
لكل مشروع على حدة مبراعاة نسب التنفيذ احملددة فى تقرير املركز 

القومى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
التعامل  قواعد  العمرانية  اجملتمعات  هيئة  إدارة  مجلس  اعتمد  وقد 

على األراضى واملشروعات التى شملها القرار اجلمهورى طبقا لالتى:
أوال : أراضى فضاء بعقود تخصيص ولم تلتزم اجلهة بتنفيذ املشروع :

 فى هذه احلالة يتم إعادة التسعير للمتر املربع مبعرفة) جلنة التسعير( 
وفقا إلعادة ترتيب نشاط األراضى فى اخملطط التفصيلى مع خصم 
ما مت سداده جلهة الوالية السابقة وفى حالة عدم موافقة املالك يتم 

اتخاذ إجراءات الغاء التخصيص وسحب األرض .

ثانيا : أراضى فضاء بعقود مسجلة ولم تلتزم اجلهة بتنفيذ املشروع :
 وفى هذه احلالة يتم التفرقة بني حالتني :

فى حالة اختالف النشاط الوارد بالعقد املسجل عن النشاط الوارد 
باخملطط التفصيلى عندئذ يتعني على املالك االلتزام بالنشاط الوارد 
باخملطط التفصيلى ويلتزم بسداد ) مقابل حتسني( باإلضافة الى عالوة 

تغيير النشاط ) فرق السعر بني النشاطني × مساحة األرض ( .
 فى حالة أن النشاط الوارد بالعقد املسجل هو ذات النشاط باخملطط 
إلعادة  وفقا  حتسني(  )مقابل  بسداد  املالك  يلتزم  عندئذ  التفصيلى 
عدم  حالة  وفى  التفصيلى  باخملطط  الوارد  لألراضى  النشاط  ترتيب 
املوافقة على سداد ) مقابل التحسني( أو ) عالوة تغيير النشاط ( يتم 

اتخاذ إجراءات نزع امللكية .
ثالثا: األراضى التى مت البدء فى إجراءات التعاقد عليها وسداد مقدم 
استكمال  يتم  احلالة  هذه  فى   : السابقة  الوالية  جهة  إلى  الثمن 
إجراءات التعاقد بالسعر اجلديد احملدد من جلنة التسعير ويتم حتديد 
مت  ما  مراعاة  مع  للمنطقة  التفصيلى  للمخطط  طبقا  النشاط 

سدادة جلهة الوالية السابقة .
جديدة  مساحات  ضم  أو  جديدة  أراضى  تخصيص  طلبات  رابعا: 
لألراضى املتعاقد عليها : فى هذه احلالة يتم التعامل مع هذه الطلبات 

طبقا للقواعد املعمول بها بهيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 
من  احملددة  املدة  من  االنهاء  ومت  تنفيذها  اجلارى  املشروعات   : خامسا 
جهة الوالية السابقة. وفى هذه احلالة شراء مدة زمنية تتناسب مع 
الى  باإلضافة  بالهيئة  اخلاصة  للمعادلة  وفقا  املنفذة  غير  املساحة 

حتصيل )مقابل التحسني ( على األراضى غير املنماة .
سادسا: االلتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ مشاريع اإلسكان.

سابعا : اعتماد البرنامج الزمنى لتنفيذ املشروع مع اعتماد مخطط 
التقسيم : يتم تقسيم البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة 
املشروع  اعتماد مخطط  البرنامج مع  اعتماد  ويتم  ومواجهة  عمقا 
فى القرار الوزارى الصادر باعتماد اخملطط وال يتم االنتقال من مرحلة 
املرحلة  فى  األساسية  االعمال  اكتمال  بعد  إال  أخرى  إلى  زمنية 
مرحلة  أى  فى  االعمال  استكمال  عدم  حالة  وفى   . عليها  السابقة 

يتم اتخاذ إجراءات سحب األرض غير املنماة .
سداد  وبرنامج   ) والتفاوض  )احلصر  جلنة  اعمال  اعتماد   : ثامنا 

مستحقات الهيئة.. 
ويشار إلى إصدار الهيئة حتذير لكافة املواطنني بعدم حجز أى وحدات 
سكنية أو غيرها فى نطاق الساحل الشمالى الغربى إال بعد التأكد 
هذه  فى  والتقسيم  التخطيط  باعتماد  الوزارى  القرار  صدور  من 

املشروعات .

مشروعات إسكان الساحل

 الشمالى الغربى )2(

لواء عبدالوهاب ابوالصفا
نائب ثان رئيس االحتاد 
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د. إبراهيم الصعيدى: تسليم مشروع أبراج السكر 
فبراير المقبل

متابعة – عاطف حمدي

 )عقدت اجلمعية العمومية للجمعية التعاونية للعاملني بشركة الدلتا للسكر باحلامول بكفر 
الشيخ اجمتاعها السنوى، االجمتاع الثالث وذلك يوم اجلمعة املوافق 2021/12/17 مبقر نادى 
املدرسة الفندقية بكفر الشيخ وذلك برئاسة الدكتور ابراهيم محمد الصعيدى رئيس مجلس 
وأمين  اإلدارة  مجلس  واعضاء  اجلمعية  سكرتير  الرازق  عبد  احمد  كامل  وعمر  اجلمعية  إدارة 
محمد عمر مندوبا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى وبحضور )58( عضوا، وملا كان هذا 
هو االجمتاع الثالث والذى يصح بحضور اى عدد من االعضاء لذلك مت مناقشة جدول االعمال 
كما مت اختيار كل من جمال عبد الغنى حميدة وحنا فتحى حنا واحمد السيد السيد كمالحظى 
أبدوا موافقتهم عليهم جميعا دون  الذين  تصويت ومت عرض اسمائهم على االعضاء احلاضرين 
االعتراض من احد االعضاء احلاضرين وبدأ النظر فى جدول االعمال الذى تضمن تقرير مجلس 
اإلدارة خالل الفترة السابقة حيث قام رئيس مجلس اإلدارة بعرض ومناقشة االجنازات التى قام 
بها مجلس إدارة اجلمعية خالل الفترة السابقة والذى متثل فى انهاء تشطيبات مشروع اجلمعية 
االول بكفر الشيخ وكذلك السعى لعمل مزاد وأخذ املوافقات الالزمة من اجلهات املختصة لبيع 

احملالت والبدروم وبعد العرض واملناقشة مت احاطة االعضاء عملا مبا جاء بالتقرير.

»عمومية« دلتا سكر احلامول بكفر الشيخ توافق على ميزانية 201٩
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اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قام 
للجمعية  املستقبلية  اخلطة  بعرض 
فى  تتمثل  والتى  القادم  العام  خالل 
وعمل  اجلمعية  مشروع  استكمال 
كما  والبدروم  احملالت  لبيع  مزادات 
مجلس  احلاضرون  االعضاء  طالب 
عن  والبحث  بالسعى  اجلمعية  إدارة 
العاصمة  مثل  جديدة  مشروعات 
ومدينة  وبلطيم  اجلديدة  االدارية 
اجلديدة  املدن  واحدى  اجلديدة  العلمني 
وقام  اجلمعية  نطاق  داخل  تقع  والتى 
بعرض  للجمعية  املالى  املشرف 
امليزانيات واحلسابات اخلتامية املنتهية 
على  املوافقة  ومت   2019/6/30 فى 
عرض  مت  كما  الفائض  وتوزيع  امليزانية 
 2020/6/30 فى  املنتهية  امليزانية 
من  اعتمادها  حلني  ارجاؤها  مت  وقد 
التعاونى  االحتاد  وهى  الرقابية  اجلهات 
العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى 

لتعاونيات البناء واإلسكان .
بعرض  اجلمعية  رئيس  قام  كما 
اإلدارة  مجلس  العضاء  مكافأه  صرف 
التى  امليزانية  والعاملني باجلمعية عن 

على  االعضاء  وافق  وقد  عرضت.. 
اإلدارة  مجلس  العضاء  مكافأه  صرف 
التى  امليزانية  والعاملني باجلمعية عن 

مت اعتمادها واملوافقة عليها .
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قام  كما 
اجلمعية  مشروع  تطورات  آخر  بعرض 
بكفر  الفندقية  املدرسة  امام  االول 
من  االنتهاء  مت  انه  افاد  حيث  الشيخ 
عدد  وتركيب  باملشروع  التشطيبات 
12 مصعدا وجارى االنتهاء من تركيب 

تركيب  وكذلك  باملداخل  الرخام 
االلومتال واالبواب للوحدات . 

ابراهيم  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
الصعيدى رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
للعاملني  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
بشركة الدلتا للسكر باحلامول بكفر 
الشيخ ان مشروع انشاء ابراج السكر 
الشيخ  بكفر  الفندقية  املدرسة  امام 
 6 من  يتكون  القاضى  صبرى  طريق 
الوحدات  عدد  باجمالى  سكنية  ابراج 
باملشروع 297 وحدة سكنية مبساحات 
مربعا  مترا   131 حتى   81 بني  تتراوح 
كما بلغ عدد احملالت باملشروع 28 محال 
جتاريا  مبساحة 1820 مترا مربعا وبدروم 

مبساحة 3000 متر مربع .
مت  انه  اجلمعية  رئيس  واضاف    
شهر  فى  الوحدات  لتلك  التخصيص 
التسليم  يتم  وسوف   2020 اكتوبر 
بلغت  كما   2022 فبراير  فى  النهائى 
حوالى  للمشروع  التقديرية  التكلفة 
كافة  توصيل  ومت  جنيه  مليون   136
مياه  كهرباء  من  للمشروع  املرافق 

وصرف صحى وسنترال وغاز طبيعى .

ابراهيم الصعيدى
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انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية 

متابعة : منى عبد العزيز

)اجمتاع  السنوى  اجمتاعها  الشعبى  التعاونى  اإلسكان  جلمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
ثالث( وذلك يوم اجلمعة املوافق 2021/10/15 مبقر اجلمعية مبشعل بالهرم، وذلك بناء على 
 264 عدد  التعاون  برج  مبجلة  واملعلنة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  من  املوجهة  الدعوة 

اكتوبر 2021 .

فى عمومية جمعية اإلسكان التعاونى الشعبى..

تصوير: أحمد حملمى
العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد 
رئيس  خليل  على  فؤاد  اللواء  برئاسة 
فارس  اإلدارة، وسكرتارية جالل  مجلس 
اإلدارة،  مجلس  سكرتير  احلليم  عبد 
عدد  اجمالى  من  عضوا   34 وبحضور 
احلضور  حق  لهم  الذين  االعضاء 
من  حضر  وقد  عضوا،   1920 وعددهم 
الشيخ  الناصر  عبد  الرقابية  اجلهات 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  مندوب 

املركزى.
محيى  نادى  من  كل  اختيار  تقرر  وقد   
الرحمن  عبد  ويحيى  أحمد  الدين 
ومت  تصويت  كمالحظى  سليمان 
احلاضرين  األعضاء  على  عرضهم 
النظر  وبدأ  باالجماع،  عليهم  ووافقوا 
بند  من  تكون  الذى  االعمال  جدول  فى 

إدارة  مجلس  انتخاب  وهو  فقط  واحد 
جديد. 

فى  اإلدارة  مجلس  مدة  النتهاء  فنظرا 
اإلدارة  مجلس  قام  فقد   2021/11/3
بتاريخ  املنعقدة  بجلسته  بدعوته 
باب  فتح  اجراءات  باتخاذ   2021/8/1
 2021/8/22 من  الفترة  خالل  الترشيح 
حتى 2021/8/26 ويومى 2021/8/28،29 
للطعون، ومت االعالن عن ذلك مبجلة برج 
مت  وقد  أغسطس  ملحق  عدد  التعاون 

خالل الفترة ترشيح كال من:ـ
1- صالح محمد محمد ابراهيم 

2- فتحى محمد اسماعيل عقارب
3- أحمد كمال الدين محمد بدوى

4- محمد محمود محمد عطية
5- اللواء فؤاد على خليل خليل

6- مصطفى مغازى متام أبوزيد
7- جالل فارس عبد احلليم فارس

8- أحمد عبد العزيز أحمد ابراهيم
9- خالد خطاب عطية على 

ولم يتقدم أحد غيرهم وال ضدهم بأى 
طعون وطبقاً لنص املادة 223 من الئحة 
تنص  والتى  للجمعية  الداخلى  النظام 
على أن يدير اجلمعية مجلس إدارة مكون 
املرشحني  عدد  إن  وحيث  أعضاء،   9 من 
على  اسم  كل  عرض  مت  أعضاء  تسعة 
فوافقوا  احلاضرين  األعضاء  على  حدة 

على فوزهم بالتزكية.
وقد حتفظ مندوب اجلهات الرقابية على 
العامة  الهيئة  انتهاء  حلني  القرار  هذا 
فحص  من  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 

بيانات املرشحني. 

اللواء فؤاد خليل

محمد عطية
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إدارة اجلمعية شئونها وفقاً ألحكام القانون 14  يتولى مجلس 
ينص  لم  التى  املوضوعات  جميع  بنظر  ويختص   ،1981 لسنة 
القانون على اختصاص اجلمعية العمومية بها، وينتخب مجلس 
اإلدارة من بني أعضاء اجلمعية العمومية باالقتراع السرى ملدة 
خمس سنوات، وال يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن 
خمسة أعضاء، وميثل مجلس اإلدارة اجلمعية لدى الغير وأمام 
القضاء، وينوب عنه فى ذلك رئيسه. وال يكون انقضاء مجلس 
قراراته  وتصدر  أعضائه،  أغلبية  بحضور  إال  صحيحاً  اإلدارة 
مبوافقة األغلبية املطلقة لعدد احلاضرين، فإذا تساوت األصوات 

رجح الرأى الذى منه رئيس اجللسة .
أحد  بتكليف  املالية  السنة  نهاية  فى  اإلدارة  مجلس  ويقوم 
للمحاسبني  العام  بالسجل  املقيدين  القانونيني  احملاسبني 
العمومية،  وامليزانية  اخلتامية  احلسابات  بإعداد  واملراجعني 
لسنة   14 القانون  أحكام  حدود  فى  الفائض  توزيع  ومشروع 

1981، والنظام الداخلى.
ويجب على اجمللس أن يقدم هذه البيانات خالل ستة أشهر من 
اإلدارية  اجلهة  وإلى  ملراجعتها،  االحتاد  إلى  املالية  السنة  انتهاء 

اخملتصة )الهيئة( لفحصها ومراجعتها وفقاً ألحكام القانون.
مشفوعة  البيانات  هذه  يعرض  أن  اجمللس  على  يجب  كما 
االحتاد  وتقريرى  السنوى،  تقريره  مع  لها،  املثبتة  باملستندات 
واجلهة اإلدارية اخملتصة مبقر اجلمعية ملدة ثمانية أيام على األقل 
من  األعضاء  متكني  مع  العمومية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  قبل 

االطالع عليها حتى يتم التصديق عليها.
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة اجلمعية، أن يكون 
فى  عمله  أو  سكنه  محل  يكون  وأن  املدنية.  األهلية  كامل 
منطقة عمل اجلمعية، ويستثنى من ذلك جمعيات املصايف. 
من  عليه  ما  مسدداً  يكون  وأن  والكتابة.  القراءة  يجيد  وأن 
وأن يكون قد مضى على  األداء للجمعية.  التزامات مستحقة 
عضويته باجلمعية )ستة أشهر( على األقل سابقة على تاريخ 
فتح باب الترشح. وأال يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو 
باحلبس فى جرمية مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد 

إليه اعتباره.
اإلدارة  اجلهة  أو  باجلمعية  العاملني  من  يكون  أال  يشترط  كما 
التوجيه  أو  اإلشراف  تتولى  التى  اجلهات  بإحدى  أو  اخملتصة 

الشرط  هذا  من  ويستثنى  للجمعية،  بالنسبة  التمويل  أو 
اجلمعيات التى تتكون من العاملني بتلك اجلهات )مثل الهيئة 
غيرهم  حلساب  أو  حلسابهم  يزاولون  ممن  يكون  وأال  واالحتاد(. 
عمالً من األعمال التى تدخل فى أغراض اجلمعية وتتعارض مع 
مصاحلهم. وأال يكون عضواً فى أكثر من مجلسني إلدارة جمعية 
تعاونية لإلسكان على ذات املستوى كما ال يجوز أن يضم اجمللس 
الثانية  الدرجة  حتى  القرابة  صلة  تربطهم  عضوين  من  أكثر 
وفى حالة تعدد الفائزين فى االنتخابات من األقارب على خالف 

هذا احلكم يختار من حصل على أكثر األصوات من بينهم.
عضو  فى  يشترط  حيث  القانون،  مواد  لبعض  تعديل  ورد  وقد 
إدارتها فضال عن  املرشح لعضوية مجلس  التعاونية  املنظمة 
الشروط السابقة أال يكون قد مضى فى عضوية مجلس إدارة 
الترشيح  جواز  مع  متتالية  دورات(  )ثالث  التعاونية  املنظمة 
لعضوية مجلس اإلدارة بعد انقضاء خمس سنوات على نهاية 
عضويته مبجلس اإلدارة، وحتسب الثالث دورات اعتبارا من الدورة 
احلالية. وأال يكون قد أسقطت عنه عضوية اجمللس أو تقرر حل 
مجلس اإلدارة الذى كان عضوا به ما لم ميض على اإلسقاط أو 

احلل خمس سنوات.
اجلمعية  ينافس  أن  اجلمعية  إدارة  مجلس  عضو  على  ويحظر 
باسم  أو  غيره  حلساب  أو  حلسابه  سواء  باسمه  يتقدم  بأن 
)املزايدات  فى  اجلمعية  بنشاط  تتصل  بعطاءات  يعول  من 
العامة  الهيئات  أو  احلكومة  عنها  تعلن  التى  املمارسات(  أو 
ووحدات القطاع العام ووحدات احلكم احمللى. كما يحظر عليه 
أن يتعاقد مع اجلمعية سواء حلسابه أو حلساب غيره، أو باسم 
من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغالل ألحد مواردها 
أو بأى عقد أخر يتصل مبعامالتها فى غير ما ميسح به نظامها 

الداخلى.
ومديرو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  فإن  اجلمعية  مسئولية  عن  أما 
التزامات  أية  بينهم عن  فيما  بالتضامن(  )مسئولون  اجلمعية 
إدارتهم  نتيجة  اجلمعية  على  تقع  خسائر  أو  تعويضات  أو 
النظام  أو  املنفذة ألحكام  القرارات  أو  القانون  لها على خالف 
اجلمعية  لقرارات  أو  السنوية  خلطتها  أو  الداخلى  اجلمعية 
أو  اختصاصهم  عن  تخرج  التى  التصرفات  وكذا  العمومية، 

التى تعد إخالال بالقيام بواجبات الرجل احلريص.

مجلس إدارة الجمعيات 
ومسئولياته

احملاسب عبد السالم حتحوت 
سكرتير عام االحتاد 
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ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة باهلل عز وجل وراضية بقضائه وقدره

يتقدم اللواء أ.ح فؤاد عباس توفيق
والسادة أعضاء مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى

بأحر التعازى فى وفاة املغفور له

األستاذ / سامى شبل
عضو مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى

داعني املولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته

وأن يلهم جميع أفراد أسرته وأسرة االحتاد التعاونى اإلسكانى فى مصر الصبر والسلوان
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن اإلتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 328 لسنة 2004 فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم 693 لسنة 1981 والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية 200 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   2500 مبلغ  والمزادات  جنيها   2000 مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ 3000 جنيه ) نصف صفحة ( وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى يوم 5 من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم 20 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
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محافظتا القاهرة والجيزة

قرار لجنة التنسيق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/12/15

مبدأ عام عند التقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان
يتعين على كافة المتقدمين للترشيح لعضوية مجالس ادارات الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 

اعتبارا من 2022/1/1 ارفاق المستندات االضافية التالية بطلبات ترشيحهم

أ - صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا.

ب - شهادة صادرة من جهة معتمدة بخلو التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا 

الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة بدر الدين للبترول

المسجلة برقم 633 لسنة 1987 - القاهرة
بناء على االعالن المنشور بمجلة برج التعاون بملحق العدد رقم 266 ديسمبر 2021 بمواعيد فتح باب الترشيح الستكمال 

المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

فقد قرر االتحاد تحديد موعد دعوة الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/1/29 - الساعة الحادية عشرة 

صباحا بمقر جمعية سيدات مصر - ميدان المحكمة - مصر الجديدة - القاهرة.

حيث يصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل االجتماع لمدة 

ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث فى تمام الساعة الحادية عشرة 

صباحا يوم السبت الموافق 2022/2/5 بنفس مقر االجتماع االول.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة

باسقاط   2021 لسنة   301 رقم  الهيئة  قرار  على  بناء 
اعضاء  من  اعضاء  ثمانية  عن  اإلدارة  مجلس  عضوية 
باب  فتح  االتحاد  قرر  فقد  وعليه  الجمعية.  إدارة  مجلس 
الفترة  فى  بالمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  الترشيح 
يومى  وتحدد   2022/1/30 حتى   2022/1/23 من 

2022/1/31 و2022/2/1 للطعون.
قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على 
اإلسكانى  التعاونى  باالتحاد  االدارى  والتوجيه  التفتيش 
لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12 الكائن:  المركزى 
- المهندسين - جيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 

لالتحاد.
الطارئة  العمومية  الجمعية  موعد  تحديد  يتم  وسوف 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية فى وقت 

الحق.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكان المركزي
جمعية رمسيس لإلسكان التعاوني

بناء على كتاب الهيئة رقم 9992 بتاريخ 2021/12/12 لعدم قانونية المجلس ألقل من ثلثى المجلس فقد قرر االتحاد فتح 
باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بالمجلس فى الفترة من 2022/2/6 حتى 2022/2/10 ويومى 13 و2022/2/14 
للطعون، على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى 

الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد، ويعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/3/5 فى 

تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الحديقة االندلسية - امتداد شارع رمسيس - بجوار وزارة المالية - القاهرة.
ويصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له يؤجل االجتماع لمدة 

ساعة، ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع الثانى ينعقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/3/12 - الساعة 

الثانية عشرة ظهرا بنفس المكان.
وذلك الستكمال القاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى الحكومة بحلوان

المسجلة برقم 382 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

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

من  متفرع   -  4 رقم  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
امتداد شارع عبدالرحمن باشا شرق - عمارة 168 - مدينة 

الموظفين - حلوان.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/2/25 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
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 ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى عين حلوان

المسجلة برقم 1038 لسنة 2011
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 29 و2022/1/30  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 18 شارع ادهم - غرب حلوان 
- امام مدرسة الدسوقى الخاصة - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/25 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

بالعنوان  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
سالف الذكر.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة مجلس اإلدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة المقاولون العرب

المسجلة برقم 457 لسنة 1983
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارة 79 - امتداد رمسيس 
2 - خلف مسجد آل رشدان - مدينة نصر.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/5 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر نادى المقاولون العرب - 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 ٪10 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة مجلس اإلدارة، ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى وعمال سالح المهندسين

المسجلة برقم 378 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 74 شارع عبدالمنعم رياض - 
مدينة الشمس - حلوان.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/25 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

- شارع 11/10  المدينة  مناسبات مسجد  دار  بمقر  وذلك 
- حلوان.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة األوقاف وأسرهم

المسجلة برقم 323 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/29 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

أ   17 - الجمعية  مقر  اسفل  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

 - العباسية   - سعيد  احمد  شارع  امتداد   - الفردوس  شارع 

القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية األساسية 
لبناء المساكن للعاملين بالهيئة 

المصرية لمشروعات الصرف
المسجلة برقم 50 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/29 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

 - الدقى   - الثورة  ميدان   1  - الزراعيين  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 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية المسلة التعاونية لبناء 
المساكن

المسجلة برقم 281 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/29 يوم  وذلك 

الظهر.

الجبل -  الرياضى - شارع ترعة  المطرية  نادى  وذلك بمقر 

المطرية - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 بإدارة القاهرة الجديدة 

التعليمية
المسجلة برقم 1097 لسنة 2013

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/29 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

سعد  شارع   -  32 عمارة   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

زغلول - ايجيبكو 52 - القطامية ثالث - 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 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

جمعية البستان التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 164 لسنة 1992

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/25 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - طريق النصر - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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

جمعية النورس التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 699 لسنة 1991

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات باإلدارة العامة ألمن الموانى - 

المجمع الشرطى - بزهراء مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية إلدارة 

وتشغيل مترو األنفاق
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  وذلك فى 

الموافق 2022/1/29.

وذلك بمقر نادى بانوراما 6 أكتوبر - بجوار قاعة بانوراما 

حرب اكتوبر - صالح سالم - القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء والعاملين 

بنادى مدينة 6 أكتوبر
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/1/28

وذلك بمقر نادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى - الحى السابع - 

مدينة 6 أكتوبر - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

األهرام
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/2/5.

نادى  امام   - الثورة  شارع   - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 

الصيد - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية جرين بيتش لبناء 
المساكن بالساحل الشمالى 

الغربي
للجمعية  الثالث  االجتماع  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

الشرطة  اتحاد  بنادى  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 

الرياضى - الدراسة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية بدر التعاونية للتعمير 
واإلسكان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/2/4.

نادى  أمام   - الثورة  - 1 شارع  الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 

الصيد - الدقى - الجيزة

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك التجارى الدولى 

)مصر(
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

األربعاء  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/26.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بالبنك التجارى الدولى بمبنى 

طيبة - الدقي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية اللبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 
المهندسين الكيميائيين

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  وذلك فى 

الموافق 2022/1/29.

شارع   83  - الكيميائيين  المهندسين  نادى  بمقر  وذلك 

العباسية - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بالجيزة
المسجلة برقم 26 لسنة 1982

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 
فايد

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/1/29 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى المعلمين - شارع البحر االعظم - الجيزة
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 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 
لموظفى ومعلمى إدارة شرق 

القاهرة التعليمية بالقاهرة
المشهرة برقم 1047 لسنة 2012

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  الثالثة عصرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 
.2022/1/29

وذلك بمقر السرادق المقام بجوار مقر الجمعية- 15 شارع 
عبد الحميد ابو هيف - خلف محكمة مصر الجديدة بميدان 

المحكمة.
الجمعية،  إدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.
مع مراعاة االجراءات االحترازي.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة 

التدريس جامعة عين شمس
المسجلة برقم 3 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
الساحل الشمالى »المرحلة الثانية«.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/1/29 - الساعة الواحدة ظهرا.

بموقع  المفتوحة  الكبرى  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
 - العباسية   - السيد  لطفى  شارع   - الدمرداش  عمارات 

القاهرة.
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 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 للمهندسين الجامعيين

المسجلة برقم 294 لسنة 1982
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهم  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
مساء  الخامسة  الساعة   -  2022/1/15 الموافق  السبت 
الكائن: عمارة 11 - شقة  الجمعية  بمقر  الملحقة  بالقاعة 
مدينة   - العمالية  الجامعة  امام   - المتميز  اإلسكان   -  11

نصر.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 
2022/1/29، وذلك بمقر نادى الزراعيين بالدقى - الجيزة.

وذلك للنظر فى جدول االعمال المعلن لالجتماع االول
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بكوبرى القبة

المسجلة برقم 101 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة االعضاء المنتفعين بمشروع الجمعية 

استكمال  عن  الجديدة  بالقاهرة  االندلس  بقطاع  الكائن 

مدخراتهم لمبلغ 400000 جنيه )اربعمائة الف جنيه الغير( 

وذلك بموجب اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.

حتى 2022/2/15،  الفترة من 2022/1/23  وذلك خالل 

التخصيص  جلسة  فى  الدخول  للعضو  يتثنى  حتى  وذلك 

للمرحلة الثانية للمشروع.

وسوف يتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار 

الوزارى رقم 46 لسنة 1982

شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

محمد بدر - كوبرى القبة - القاهرة.

جمعية النسور التعاونية للبناء 
واإلسكان »الجو«

المسجلة برقم 241 لسنة 1982
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

مدينة القاهرة الجديدة »فيالت«
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/2/1 - الساعة الخامسة مساء.
شارع   - النسور  مجمع   -  2 الجوية  القوات  دار  بمقر  وذلك 

االوتوستراد - مدينة نصر - قاعة االوبن اير
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 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 طالئع المستقبل 
لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 327 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

برج حلوان
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/2/26 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
بمقر  الملحقة  المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

الجمعية - 42 شارع سوزان مبارك - القبة - القاهرة
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 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.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
األصل للتجارة والمقاوالت

المسجلة برقم 829 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط 
بمشروع  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
قدره  حجر  بمقدم  وذلك  أكتوبر،  من  السادس  لؤلؤة 
بحساب  تسدد  الغير(  جنيه  الف  )مائتان  جنيه   200000

الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 32 شارع الفلكى - باب اللوق 

- التحرير - القاهرة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/1/20 حتى 

.2022/2/20
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات اإلسكانية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية النخيل التعاونية للبناء واإلسكان
المسجلة برقم 759 لسنة 1995

تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع النخيل 1، 4 لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 4/ 2/ 
2022 - الساعة الواحدة ظهرا. 

وذلك بمقر ساحة دار مناسبات النخيل - القاهرة. 
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء المنتفعين - وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين 

لالجتماع. 
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

و المعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن. 
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة القاهرة إلنتاج 
الكهرباء

المسجلة برقم 1103 لسنة 2013
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز بمشروعها لؤلؤة 15 مايو، وذلك بمقدم 

حجر قدره 50000 جنيه )خمسون الف جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 20 شارع الكابالت - المطرية - القاهرة.

على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/1/20 حتى 2022/2/20.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 
اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين ببنك مصر
المسجلة برقم 496 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات الشاغرة بمشروع الجمعية 
بالقاهرة الجديدة وعددها 29 وحدة.

وذلك بمقدم حجر قدره 350000 جنيه )ثالثمائة وخمسون الف جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من 
الجمعية للبنك. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 85 شارع محمد فريد - عابدين - القاهرة.

على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/2/1 حتى 2022/4/1.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 
اإلسكانية.
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جمعية الرخاء للبناء واإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 269 لسنة 2007

نشر بالعدد 267 يناير 2022 عن دعوة جماعة المنتفعين 

بمشروع حدائق أكتوبر يوم 2022/1/28 - الساعة الثانية 

عشرة ظهرا بمقر نادى ضباط الشرطة الرياضى - مدينة 

نصر - القاهرة.

 - حورس  دار  بمقر  ليصبح  االنعقاد  مكان  تعديل  تم  فقد 

الجيزة.   - امبابة   - االميرية  امام مطابع   - النيل  كورنيش 

الساعة الواحدة ظهرا.

لذا لزم التنويه

جمعية تيباروز التعاونية للبناء 
واإسكان

المسجلة برقم 708 لسنة 1997

نشر بالعدد 267 يناير 2022 عن طرح مناقصة عامة لجزء 

 .9DEF من مشروعها بالعاصمة اإلدارية الجديدة بالقطع

وذلك يوم السبت الموافق 22/ 1 2022  .. تم إلغاء اإلعالن 

المذكور الخاص بالمناقصة بناء على خطاب الجمعية الوارد 

لالتحاد فى هذا الخصوص.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة اإلدارية وعائالتهم
المسجلة تحت رقم 265 لسنة 1982

جلسات  اعادة  موعد  عن  جنيه   475000 مدفوعاتهم  والبالغ  الخامس  التجمع  بمشروع  المشتركين  االعضاء  للسادة  تعلن 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  لموافقة  وفقا  الجمعيات،  ارض   - االندلس  قطاع   67 بالقطعة  للوحدات  تخصيص 

الواردة للجمعية برقم 8146 بتاريخ 2021/1/18 حيث يتم البدء فى التخصيص كالتالي:
1- الشريحة األولي: أيام السبت 2022/1/29، االثنين 2022/1/31، األربعاء 2022/2/2

االثنين   ،2022/2/12 السبت   ،2022/2/9 األربعاء   ،2022/2/7 االثنين   ،2022/2/5 السبت  أيام  الثانية:  الشريحة   -2
2022/2/14، األربعاء 2022/2/16، السبت 2022/2/19

3- الشريحة الثالثة: أيام االثنين 2022/2/21، االربعاء 2022/2/23، السبت 2022/2/26
4- الشريحة الرابعة: يوم االثنين 2022/2/28
5- الشريحة الخامسة: يوم االربعاء 2022/3/2
6- الشريحة السادسة: يوم السبت 2022/3/5

7- الشريحة السابعة: أيام االثنين 2022/3/7، االربعاء 2022/3/9، السبت 2022/3/12
8- الشريحة الثامنة: أيام االثنين 2022/3/14، االربعاء 2022/3/16

سيتم التخصيص بمقر مؤسسة دار المعارف - 1119 كورنيش النيل - بجوار رمسيس هيلتون - قاعة بن رشد - الدور الرابع
وذلك لحضور الجلسات سالفة الذكر - الساعة العاشرة صباحا.

وباقى التفاصيل معلن عنها بمقر الجمعية: 12 شارع علوى - خلف البنك المركزى - من شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة.
وسيتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية النخيل التعاونية للبناء واإلسكان
المسجلة برقم 759 لسنة 1995

تعلن الجمعية للسادة االعضاء انه تم تغيير مقر الجمعية من العنوان: منتجع النخيل - بجوار أكاديمية الشرطة - التجمع األول 

- القاهرة الجديدة. 

إلى العنوان التالي 

منتجع النخيل - فيال 275 - قطعة 12/12أ - التجمع األول - القاهرة الجديدة. 

لذا لزم التنويه.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمؤسسة األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليهم شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات الشاغرة بمشروع الجمعية 
بمدينة القاهرة الجديدة قطعة رقم 15 بمنطقة المعاهد والجامعات.

من  دفع صادر  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد  الغير(  جنيه  الف  وتسعون  )اربعمائة  جنيه  حجز 490000  بمقدم  وذلك 
الجمعية لبنك مصر.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مؤسسة األهرام - شارع الجالء - المبنى الحديث - غرفة 537 - القاهرة.
على ان تبدأ فترة الحجز خالل الفترة من 2022/1/20 الى يوم 2022/2/5.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

اإلسكانية.

جمعية المنارة لإلسكان التعاوني
المشهرة برقم 640 لسنة 1988

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 28/ 1/ 2022 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر. 

وذلك بمقر الحديقة األندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار وزارة المالية - مدينة نصر. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة بورسعيد
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة األعمال الهندسية البورسعيدية

المسجلة برقم 6 لسنة 1984
تعلن الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة بورسعيد للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة 
االعمال الهندسية البورسعيدية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2022/1/22 حتى 2022/1/26 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية االتحادية. وذلك خالل مواعيد العمل 

الرسمية للجمعية االتحادية. وذلك بمقر الجمعية االتحادية الكائن: شارع النصر - مدخل 1 - الدور االرضى - تعاونيات الزهور - بورسعيد.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح 

االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمعاهد األزهرية 

بورسعيد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/1/28.

وذلك بمقر نادى التوكيالت المالحية الكائن: شارع ممفيس - بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة مصر للبترول ببورسعيد
المسجلة برقم 27

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/1/23 حتى 2022/1/30 وللطعون يومى 1/31 و2022/2/1 على أن تقدم طلبات الترشيح 

والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: شركة مصر للبترول - مستودع بورسعيد - منطقة الرسوة - طريق الشاحنات - باب جمركى 

رقم 14.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/2/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب العاشر من رمضان ببورفؤاد - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 

ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالشركة المصرية 

للتوريدات واألشغال البحرية وأقاربهم 
حتى الدرجة الثانية- بورسعيد

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بحى الشرق وأسرهم 

حتى الدرجة الثالثة بورسعيد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/1/28

وذلك بمقر مركز شباب الزهور بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للتطبيقيين وأقاربهم 

ببورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء الجمعيات 
الزراعية وعائالتهم ببورسعيد

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/2/4.

جنوب  النورس  قرية  الكائن:  المشروع  ارض  بمقر  وذلك 

بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقطاع 

كهرباء اإلسكندرية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

وذلك بمقر نادى شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء بشارع 

ابوقير - جليم - االسكندرية.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقطاع التموين 

والتجارة الداخلية وأقاربهم حتى 
الدرجة الثالثة ببورسعيد

المسجلة برقم 63 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

رأس البر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/1/28 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة 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 للمنتفعين بمدينة 

مبارك منطقة 4/أ
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/29.

تربية  كلية  خلف   - فلمينج   - النحاس  نادى  بمقر  وذلك 

رياضية بنات - االسكندرية.

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

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة 
ترسانة اإلسكندرية وأسرهم

المسجلة برقم 1 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/1/27  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر ملعب نادى الشمس بالقبارى - بجوار شركة باتا 
- االسكندرية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 األقصر

محافظة اإلسكندرية

محافظة األقصر

محافظة األقصر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقناطر 

إسنا الجديدة وإدارات رى إسنا
المسجلة برقم 10 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/29 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
الرى - باسنا  النادى االجتماعى باسنا - مجمع  وذلك بمقر 

شرق.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 للعاملين بشركة 
أبوقير لألسمدة باإلسكندرية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

األربعاء  الحادية عشرة صباحا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

الموافق 2022/1/26.

شركة  بمساكن  المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

ابوقير لألسمدة - الطابية - خط رشيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية اللوتس التعاونية 
للبناء واإلسكان لضباط 

مديرية أمن األقصر
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

.2022/1/29

 - الشرطة  فندق   - المفتوح  العلوى  التراس  بمقر  وذلك 

األقصر.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة، ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بالطود باألقصر

المسجلة برقم 3 لسنة 2008
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/30 - فى تمام الساعة الثالثة والنصف 

عصرا.

وذلك بمقر قصر ثقافة الطود - االقصر.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 الدقهلية

محافظة الدقهلية

محافظة القليوبية

محافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة النصر لألسمدة 

والصناعات الكيماوية بطلخا
لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة  الدقهلية 

للعاملين بشركة النصر لألسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا
عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية خالل المدة من 

2022/1/29 حتى 2022/2/2 وللطعون يومى 3 و2022/2/5
الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على 
االتحادية بمقرها  للجمعية  الرسمية  العمل  االتحادية خالل مواعيد 
الكائن: المنصورة - امتداد شارع عبدالسالم عارف - مساكن العبور 
- عمارة رقم 41 - شارع 6 - امام مسجد السلخانة وابراج التعاونيات.

فى   2022/3/4 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
االطباء  نقابة  قاعة  بمقر  وذلك  الظهر.  بعد  الثانية  الساعة  تمام 

البيطريين بالدقهلية - طلخا - كورنيش النيل.
ويصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة 

عدم اكتمال النصاب القانونى له، ويؤجل االجتماع لمدة ساعة.
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين 

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

الجمعية التعاونية المصرية لبناء 
المساكن بالمنصورة
المسجلة برقم 8 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/4 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى التجاريين بطلخا - الدقهلية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 ببنك التنمية 

واالئتمان الزراعى بالقليوبية
المسجلة برقم 38 لسنة 1989

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

 2022/1/30 حتى   2022/1/23 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 1/31/ و2022/2/1 على أن تقدم طلبات 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
 - النيل  كورنيش  شارع   - المصرى  الزراعى  البنك  الكائن: 
بنها - القليوبية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

يوم 2022/3/2 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
سالف  بالعنوان  البنك  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة النصر لألسمدة 

والصناعات الكيماوية بطلخا/ دقهلية
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهم  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

الجمعية الموافق 2022/3/4 - الساعة الثانية بعد الظهر.
الكائن:  بالدقهلية  البيطريين  االطباء  نقابة  بقاعة  وذلك 

بطلخا - شارع كورنيش النيل.
الثالث  االجتماعى  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية الطارئة.
الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/3/11 وذلك بنفس المقر.
وذلك للنظر فى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
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محافظة كفر الشيخ

محافظة القليوبية

محافظة كفر الشيخ

محافظة القليوبية

الجمعية التعاونية األساسية للبناء 
واإلسكان لبناء المساكن للعاملين 

بالتربية والتعليم بدسوق بكفر الشيخ
المسجلة برقم 25 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد المشرف المالى للجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - مبارك  مساكن   - دسوق  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
عمارة 8 - شقة 2 - خلف المشتل بحى مكة - كفر الشيخ.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/26 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

بجوار   - دسوق   - والطفولة  االسرة  حديقة  بمقر  وذلك 
مجلس المدينة - كفر الشيخ.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بورش سكك 

حديد أبوزعبل
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم االربعاء 

الموافق 2022/1/26.

وذلك بمقر نادى السكة الحديد - ابوزعبل - القليوبية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بهيئة األوقاف المصرية بكفر 

الشيخ
المسجلة برقم 95 لسنة 1998

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/1/22 
حتى 2022/1/26 وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على 
أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية. 
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
الجمعية الكائن: عمارة 27 - شقة 8 - حى 47 عمارة بكفر 

الشيخ.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/5 

- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
- كفر  الفندقية  المدرسة  فندق   - قاعة حورس  بمقر  وذلك 

الشيخ.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بجهاز تنمية مدينة العبور

المسجلة برقم 673 لسنة 1989
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

رأس البر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/1/29 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
منطقة   - الخامس  التجمع   - الفداء  كمبوند  بمقر  وذلك 
الجامعة  يمين   - ب   2 قطعة   - الجنوبية  المستثمرين 

االمريكية - القاهرة الجديدة
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 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.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة قنا

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة 

قناة السويس باإلسماعيلية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم االربعاء الموافق 2022/1/26.

وذلك بمقر نادى العاملين بجامعة قناة السويس - الطريق الدائرى - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء جمعية الخدمات االجتماعية ألبناء 
مركز البدارى باإلسماعيلية

المسجلة برقم 82 لسنة 1996
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين - طريق البالجات - باالسماعيلية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى 

عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة. ومناقشة باقى جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية أم القرى لإلسكان التعاونى بقنا
المسجلة برقم 297 لسنة 2012

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
الترشيح  أن تقدم طلبات  المدة من 2022/1/22 حتى 2022/1/26 وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على  وذلك خالل 

والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مديرية أمن قنا - محافظة قنا.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/12 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة - نجع حمادى - قنا.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 
- ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسوانمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بوادى كركر بأسوان

المسجلة برقم 116 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
االستثنائية. وذلك يوم 2022/1/26 - فى تمام الساعة الثانية 
بعد الظهر. وذلك بمقر مركز شباب وادى كركر - اسوان للنظر 
فى تعديل المواد 2 - 13 من النظام الداخلى للجمعية والتعديل 

المطلوب كاآلتي:
المادة )2( قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية الهالى وادى كركر 

بأسوان
المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية الهالى وادى كركر 

ومركز ومدينة أسوان.
المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب 

دينى أو سياسى الهالى وادى كركر بأسوان.
المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب 

دينى أو سياسى الهالى وادى كركر ومركز ومدينة أسوان.
ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء سواء بالحضور 
الشخصى أو باالنابة او بابداء الرأى كتابة، ويصح التصويت على 
فإذا  لالجتماع.  الحاضرين  االعضاء  عدد  ثلثى  بموافقة  القرار 
يؤجل  القرار  لصحة  او  االنعقاد  لصحة  سواء  النصاب  يتوافر  لم 
االجتماع وال يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية 

مرة اخرى قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بالسويس
المسجلة برقم 7

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/26 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة الملحقة بمسجد الحبيب - شارع عثمان 
بن عفان بالسالم 1 - السويس.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة السويسمحافظة قنا

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بمصانع 

سكر نجع حمادي
المسجلة برقم 35 لسنة 1982

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

 2022/1/30 حتى   2022/1/23 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 1/31 و2022/2/1 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مصنع سكر نجع حمادى - نجع 
حمادى - قنا.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/26 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين بنجع حمادى - قنا.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لإلسكان 
الحديث بالسويس
المسجلة برقم 8 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/26 يوم  وذلك 

مساء.

وذلك بمقر النادى االجتماعى الثقافى التابع لجمعية الهالل 

األحمر المصرى بالسويس.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 المنيا

محافظة أسوان

محافظة البحر األحمر

محافظة المنيا

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة كيما أسوان

المسجلة برقم 3 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

امتداد ملحق اسوان/2 »4« - »6« عمارات

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/1/26 - الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر نادى رحاب كيما شرق - اسوان

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة 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 المصطفى للبناء واإلسكان 
ألفراد الشرط والعاملين بمديرية 

أمن البحر األحمر
المسجلة برقم 92 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/30 يوم  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - تقسيم الجمعيات - االحياء - 
الغردقة - البحر االحمر.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ 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 سمالوط

المسجلة برقم 98 لسنة 2016

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

 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/30   29 يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع مدرسة الصناعة بسمالوط 
- امام مدرسة العهد الجديد للغات بالدور الثالث العلوي.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/27 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر الف ليلة وليلة المفتوحة - بجوار محطة العطار 
المنيا. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية  - سمالوط - 
القانونى  النصاب  اكتمال  المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم 
الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له 
حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور 

الحضور. وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ببنى مزار - المنيا

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/2/5

رقم  بعمارتها  الجمعية  لمقر  التابعة  الحديقة  بمقر  وذلك 

15 بالتقسيم الثالث للجمعية - بنى مزار - المنيا.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوطمحافظة دمياط

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

- جامعة األزهر بأسيوط
المسجلة برقم 87 لسنة 2012

المنتفعين بمشروع لؤلؤة  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
اسيوط الجديدة القطعة رقم »6«

)مائة  جنيه   170000 لمبلغ  مدخراتهم  استكمال  عن 
بموجب  الجمعية  بحساب  وذلك  الغير(  جنيه  الف  وسبعون 

اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.
 2022/1/20 من  المدة  خالل  السداد  فترة  تبدأ  ان  على 

حتى 2022/2/20.
الرابعة من  المادة  يتم طبقا الحكام  التخصيص  بأن  علما 

القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982.
بالمشروع بخطابات  المنتفعين  اخطار االعضاء  يتم  وسوف 

مسجلة بعلم الوصول.
اعضاء  نادى  الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى 
هيئة التدريس بجامعة األزهر بأسيوط - ميدان اسماء اهلل 

الحسنى - اسيوط.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن الزراعية بدمياط

المسجلة برقم 14 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  اإلدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
وللطعون   2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة 
الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/30   29 يومى 
مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون 
الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل 

دمياط - مساكن الشهابية - عمارة 3 - شقة 13.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/5 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى الزراعيين - رأس البر - امام محطة السكة 

الحديد - بجوار كوبرى دمياط العلوي.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

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

محافظة سوهاجمحافظة الوادى الجديد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باإلدارة التعليمية 

بالداخلة بالوادى الجديد
المسجلة برقم 32 لسنة 2002

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

 2022/1/26 حتى   2022/1/22 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

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

 - بالداخلة  التعليمية  اإلدارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الوادى الجديد.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/26 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر نقابة المعلمين بالداخلة - الوادى الجديد.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لشباب محافظة سوهاج

المسجلة برقم 32 لسنة 2000
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
 2022/1/26 حتى   2022/1/20 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 29 و2022/1/30 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 4 شارع سعد بن ابى وقاص 
- سوهاج.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/26 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

بجوار   - قرمان  مسجد   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
مستشفى الحميات - سوهاج.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي لجمهورية مصر العربية
مفوضا عن

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة القاهرة
بيع بالمزاد العلني

يوم االحد 2022/1/23 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
تعقد جلسة المزاد بمقر االتحاد: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين.

وحدات ادارية 
عدد 21 وحدة ادارية - مساحة الوحدة حوالى 63م2

المدخل الثالث - طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق باالدوار االرضية.
تأمين دخول المزاد 25000 جنيه لكل وحدة ادارية - 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة - 10٪ عربون فور الرسو

تطلب كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه من االتحاد التعاونى اإلسكانى - ت: 23466462
الخبير المثمن شكرى ميخائيل سالمة - اشرف شكرى وايهاب شكري

2 شارع سليمان الحلبى - وسط البلد القاهرة     ت: 01220124443 - 01203443559

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهن الزراعية بالفيوم
تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وذلك لبيع عدد 13 محال تجاريا مساحات 

مختلفة بمشروع الجمعية السابع الكائن: بشارع جمال عبدالناصر - بتقسيم المسلة - امام عمارة مصر للتأمين - بندر الفيوم
جلسة البيع يوم االربعاء الموافق 2022/2/9 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بموقع المشروع الكائن بشارع جمال عبدالناصر - 

تقسيم المسلة - امام عمارة مصر للتأمين - بالفيوم
وذلك على النحو التالي:

- ثمن كراسة الشروط مبلغ 300 جنيه )ثالثمائة جنيه الغير(
- تأمين دخول المزاد مبلغ 25000 جنيه )خمسة وعشرون الف جنيه الغير( لكل محل

عمولة وضريبة قيمة مضافة 5.5٪ - سداد 10٪ من ثمن المحل فور الرسو بجلسة المزاد
لالستعالم وشراء كراسة الشروط بمقر الجمعية بالفيوم - شارع جمال عبدالناصر - بجوار المجلس الشعبى لمحافظة الفيوم - 

المشروع الرابع - الدور االرضي
او من مكتب الخبير المثمن السيد/ عبدالرؤوف ابراهيم

2 شارع شريف - القاهرة - عمارة اللواء
تليفون: 01009652632 - 01091916760

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى بتسهيالت فى السداد على ثالث سنوات
أ - أرض مخصصة لبناء مدرسة 9330م2
ب - أرض مخصصة لبناء تجارى 1166م2

ج - أرض مخصصة لبناء ترفيهى 2947م2
بمدينة 6 أكتوبر باالمتداد السياحى الشرقى - امام مول مصر - بجوار أكاديمية مبارك التعليمية

جلسة المزاد يوم االربعاء 2022/1/26 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بنادى الوفاء - بجوار مدرسة النقراشى - بحدائق القبة - القاهرة
تأمين المزاد 500 ألف جنيه للمدرسة و100 ألف جنيه لكل قطعة - 10٪ عربون فور الرسو - 5.5٪ عمولة خبرة وتثمين وضريبة 

القيمة المضافة
كراسة الشروط 669 جنيها من مقر الجمعية: عمارات مجلس الدفاع الوطنى - عمارة 1 كوبرى القبة

الخبراء المثمنون شكرى ميخائيل سالمة - اشرف شكرى وايهاب شكري 2 شارع سليمان الحلبى - وسط البلد القاهرة
ت: 01220124443 - 01203443559
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة الدلتا للسكر بالحامول - كفر الشيخ
المشهرة برقم 264 لسنة 2009

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقا الحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحته التفنيذية
عدد 28 محال تجاريا بمساحة  1820م2 + 3000م2 بدروم )جراج( بمشروع الجمعية بشارع االسكندرية - طريق صبرى القاضى 

- امام المدرسة الفندقية - بكفر الشيخ
التأمين االبتدائى 25000 جنيه للمحل الواحد و150000 جنيه للجراج

تأمين الصفقة ككل 700000 جنيه أولوية البيع للصفقة الواحدة
عمولة وضريبة قيمة مضافة 5.5٪ بالجلسة - 10٪ مقدم حجز فور الترسية

جلسة المزاد بالمشروع يوم االثنين الموافق 2022/1/24 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 350 جنيها من مقر الجمعية: عمارة 10 - الدور الثانى - حى الزهور - كفر الشيخ 

او من مكتب الخبير المثمن أحمد الشريف
217 شارع رمسيس - غمرة - القاهرة

تليفون: 01006563764 - 01110945858

جمعية طالئع المستقبل لإلسكان التعاوني
تعلن عن بيع بالمزاد العلني

لصالح جمعيات اإلسكان بنظام األظرف المغلقة والعامة بالمزاد العلني
طبقا لقانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية

قطعة ارض 880م2 تقريبا الكائنة بتقسيم ارض الجمعية رقم 44 بحلوان
أولوية البيع لجمعيات اإلسكان

تعقد جلسة البيع الخميس 2022/2/3 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية: 42 شارع سوزان مبارك - حدائق القبة - القاهرة.
تأمين دخول المزاد 150000 جنيه )مائة وخمسون الف جنيه الغير(

10٪ فور الرسو - 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة
كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه تسهيالت فى السداد

االستعالم وكراسة الشروط من الجمعية - ت: 26019254 - 26019255
مكتب الخبير المثمن شريف فاروق - 2 شارع التحرير بالدقى - ت: 01222139553 - 01008333912

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالشركة القومية للتشيد والتعمير
وفقا للقانون 182 لسنة 2018
تعلن عن بيع بالمزاد العلني

بالمظاريف المغلقة لجمعيات اإلسكان وبالمزاد العلنى للكافة
أولوية البيع بجمعيات اإلسكان

قطعتى ارض بمدينة السادس من أكتوبر
السادس من  بمدينة  الشمالية  بالتوسعات  الجمعية  )15ب( بمساحة 527.54م بمشروع  رقم   - )2ج( بمساحة 688.69م  رقم 

أكتوبر بالمنطقة العمرانية االولي
جلسة مزاد يوم االربعاء الموافق 2022/2/2 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية: 2 شارع حسين شاكر - من شارع المحطة 

بجوار مترو الجيزة.
تأمين ابتدائى 100000 جنيه - 5.5٪ عمولة خبرة وداللة وضريبة قيمة مضافة

تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ 500 جنيه - مكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفي
9 شارع شريف - عابدين - القاهرة - ت: 223936309 - 01227473260 - 01003010041
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع 

الوطني
بيع بالمزاد العلني

قطعة أرض خدمات تعليمية مساحة 6301.27م2 تقريبا
74 بالمستثمرين   / بمشروع الجمعية - تقسيم القطعة 68 

الجنوبية - بالتجمع الخامس
عشرة  الثانية  الساعة   -  2022/1/30 الموافق  األحد  جلسة 

ظهرا
بنادى الوفاء - بكوبرى القبة - بجوار مدرسة النقراشى الثانوية

تسهيالت فى السداد حتى 36 شهرا - تأمين 500000 جنيه 
- 10٪ عربون - 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة

التفاصيل بالكراسة 500 جنيه للنسخة
الدفاع  مجلس  بعمارات   - القبة  بكوبرى  الجمعية  مقر  من 

الوطنى - عمارة 1 - ت: 24520221
او 5 شارع قصر النيل - ت: 25746376 - 01001428566 

01211148333 -
الخبراء المثمنون

أحمد عزت - د. كريم عزت

جمعية إسكان العاملين بهيئة قناة 
السويس ببورسعيد

بيع بالمزاد العلني
10 محالت تجارى - 3 وحدات ادارية

بمشروع الجمعية بأرض المشتل - مدينة بورفؤاد - بورسعيد
تسهيالت فى السداد

تعقد جلسة المزاد نادى هيئة قناة السويس - القاعة الذهبية 
- ببورفؤاد - بورسعيد

 -  2022/2/22 الموافق  الثالثاء  يوم  المزاد  جلسة  تعقد 
الساعة الثانية عشرة ظهرا

 - نهائى  تأمين   ٪10  - جنيه   50000 المزاد  دخول  تأمين 
5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة

تطلب كراسة الشروط والمواصفات مقابل 300 جنيه
من مقر الجمعية - ت: 01273144444 - 01272922222
عمارة السيدة خديجة - مدخل 2 - الدور االرضى - بورسعيد

مكتب الخبير المثمن
ابراهيم عارف ابراهيم

هبة عارف - كريم عارف - معتز عارف
2 شارع شريف - عمارة اللواء
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمصانع سكر جرجا 
بسوهاج

تعلن عن إعادة طرح مناقصة عامة بين مقاولى القطاعين العام والخاص والمقيدين باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 
العامة فئة رابعة اعمال مبانى متكاملة على األقل النشاء مجمع سكنى ملك الجمعية  التعاقدات  والمسجلين بياناتهم ببوابة 
بمدينة سوهاج الجديدة، عدد 7 عمارات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك طبقا الحكام القانون 182 لسنة 2018 

والئحته التنفيذية، على ان تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين »الفنى والمالي«.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة من مقر الجمعية الكائن: مصانع سكر جرجا - سوهاج - تليفون: 
01222658522 - 01122982308، ومن االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان 

لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 699 جنيها )ستمائة وتسعة وتسعون جنيها الغير(
الموافق  الثالثاء  يوم  الثانية عشرة ظهرا  الساعة  غايته  موعد  فى  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  السيد  باسم  العطاءات  تقدم 
2022/2/1 موعد جلسة الفض الفنى ولن يلتفت الى عطاء يرد بعد هذا الموعد، وذلك بمقر الجمعية الكائن مصانع سكر جرجا 

- بسوهاج، على ان يشمل المظروف الفنى كافة المستندات الموضحة بكراسة الشروط الفنية.
على ان يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 500000 جنيه )خمسمائة ألف جنيه الغير( بصورته القانونية ويسدد باسم 
الجمعية باحد وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ جلسة 

فض المظاريف الفنية او تاريخ انتهاء مدة مد صالحية العطاء.
على ان يزيد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو، وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء ويرفق 

ايضا جدول العناصر الخاضعة للتغير فى التكلفة.
أما المظروف المالى يحتوى على جدول الكميات واألسعار وجميع األوراق المطلوبة التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم 

مقدم العطاء.
مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من جلسة الفض الفنى للمناقصة وتخضع المناقصة ألحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 

والئحته التنفيذية.

مناقصات
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة سيراميكا 
كليوباترا العاشر من رمضان

المسجلة برقم 69 لسنة 2013 محافظة الشرقية
االعمال  بكافة  للقيام  العامة  التعاقدات  ببوابة  بياناتهم  والمسجلة  االستشارية  المكاتب  بين  عامة  مناقصة  طرح  عن  تعلن 
كراسة  وإعداد  الطرح  مستندات  وإعداد  والجسات  المساحية  واالعمال  التراخيص  واستخراج  التصميمات  )مراجعة  االستشارية 
الشروط ومقايسة االعمال واالشراف على التنفيذ( لمشروع الجمعية بالعاشر من رمضان - قطعة رقم 12 - بالحى 16 لبناء 5 

عمارات سكنية على مساحة 2.1 فدان
1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: مول ابن سيناء - مدخل 6 - الدور الرابع - العاشر من رمضان، 
ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 

299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير(.
2- تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واالخر مالي.

3- يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى بمبلغ 5000 جنيه )خمسة آالف جنيه الغير( بصورته القانونية باحد وسائل الدفع 
االلكترونى أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ فض المظروف او 

تاريخ مدة مد صالحيته يزاد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو.
بمقر  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   2022/2/2 الموافق  االربعاء  يوم  الفنية  المظاريف  فض  جلسة  موعد  تحدد   -4

الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
5- مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

6- تخضع المناقصة العامة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتها وان تحتوى المظاريف الفنية 
والمالية على كافة ما جاء من متطلبات بكراسة الشروط والمواصفات.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين 
بمحافظة كفر الشيخ
المشهرة برقم 17 لسنة 1982

تعلن عن اعادة طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير 
مثمن للقيام بأعمال الداللة لبيع قطعة ارض بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما بميامى باالسكندرية وذلك طبقا الحكام 

القانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية، على ان تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين »الفنى والمالي«.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة من مقر الجمعية: كفر الشيخ - تقسيم التجاريين - اعلى مسجد 
خاتم المرسلين - خلف معهد الفتيات االزهرى - الدور الثالث، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل 

االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير(.
الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق  تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس االدارة الجمعية فى موعد غايته الساعة 
2022/2/9 موعد جلسة الفض الفنى بمقر الجمعية الكائن بكفر الشيخ - تقسيم التجاريين، على ان يشمل المظروف الفنى 
كافة المستندات الموضحة بكراسة الشروط الفنية، على ان يوقع عليها مسئول مكاتب الخبرة وتختم بختم المكتب وتوضع مع 
باقى المستندات المطلوبة داخل المظروف الفنى ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى باسم الجمعية قدره 100000 جنيه 
)مائة الف جنيه الغير( تدفع بأحد وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى غير مشروط بأى شروط او قيد وسارى المفعول 
لمدة 4 شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية او تاريخ انتهاء مدة مد صالحية العطاء او كما ورد بنص المادة 31 من 

الالئحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018.
ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى ما يساوى 5٪ من قيمة العقد للعطاء المقبول للخبير من الرسو،

مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ الفض الفني.
اما المظروف المالى يشمل أتعاب الخبير )مكتب - شركة( نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالئحة.
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