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خالل  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أكد 
لتنفيذ  الشيخ  شرم  قمة  افتتاحية 
الدورة  أعمال  خالل  املناخ..  تعهدات 
فى  األطراف  ملؤمتر  والعشرين  السابعة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ 
احلالية  دورته  فى  ينعقد  الذى   ،COP27
مبدينة شرم الشيخ.. أن ما يحتاجه عاملنا 
اليوم لتجاوز أزمة املناخ الراهنة، وللوصول 
اتفاق  فى  كأهداف  عليه  توافقنا  ما  إلى 
باريس، يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات. 
هو  اليوم  شعوبنا  منا  تنتظره  ما  وان 
تتوقع  والعادل..  والفعال  السريع  التنفيذ 
وملموسة  منا شعوبنا خطوات حقيقية 
على  القدرة  وبناء  االنبعاثات  خفض  نحو 
وتوفير  املناخ،  تغير  تبعات  مع  التكيف 
تعانى  التى  النامية  للدول  الالزم  التمويل 
الراهنة...  املناخ  أزمة  من  غيرها  من  أكثر 
على  حرصنا  فلقد  املنطلق؛  هذا  من 

وهو  التنفيذ«،  »قمة  القمة  هذه  تسمية 
الهدف الذى يجب أن تتمحور حوله كافة 

جهودنا ومساعينا.
التى  التحديات  كافة  من  الرغم  وعلى 
نزال  وال  املاضية  الفترة  خالل  واجهناها 
التى  العوامل  جميع  عن  فضالً  نواجهها، 
وعدم  الشك  من  بظالل  تلقى  أنها  أعلم 
اليقني إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف 
اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل 
يصل فيه ارتفاع درجات احلرارة إلى درجتني 
ونصف بل ثالث درجات مئوية.... على الرغم 
وعوامل  شواهد  هناك  فإن  كله،  ذلك  من 
فى  باألمل  التمسك  إلى  تدعونا  أخرى 
قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل 
تتحمل  أن  عليها  يجب  ال  قادمة  ألجيال 

نتائج أخطاء لم ترتكبها.
ولقد وضعنا فى مصر نصب أعيننا أهدافاً 
استراتيجية  فى  عنها  عبرنا  طموحة، 

مصر الوطنية ملواجهة تغير املناخ. ونعمل 
التحول  وتيرة  من  اإلسراع  على  بدأب 
االعتماد  فى  التوسع  خالل  من  األخضر 
النظيف...  والنقل  املتجددة  الطاقة  على 
إحداث  نحو  ملموسة  خطوات  واتخذنا 
والتشريعات  القوانني  فى  هيكلى  حتول 
فى  يساهم  مبا  احلكومية  العمل  وآليات 
تعزيز االستثمارات اخلضراء. ولعل البرنامج 
املياه  مشروعات  فى  لالستثمار  الوطنى 
أطلقته  الذى  »نوفي«  والغذاء  والطاقة 
الطموح..  لهذا  جتسيد  هو  مؤخراً  مصر 
نحو  حتول  من  اليوم  تشهده مصر  ما  وإن 
االقتصاد األخضر منخفض االنبعاثات فى 
نادينا  ملا  عملية  ترجمة  هو  اجملاالت  كافة 
الفعلى  التنفيذ  ضرورة  من  به  وننادى 
على األرض... وخير دليل على أن األمل فى 
التغلب على حتدى تغير املناخ ال يزال قائماً 

إذا ما توافرت اإلرادة والعزمية.

السيسى: يمكن التغلب على تحدى تغير 
المناخ إذا ما توافرت اإلرادة والعزيمة
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تعاونيات

خالل لقائه بالعاملين فى االتحاد

 اللواء ا.ح فؤاد عباس :

متابعة: أسماء السروجي       تصوير : محمد سالم

أثنى اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاوني اإلسكاني املركزي، على اجلهود املبذولة 
من قبل العاملني باالحتاد وما يقومون به من خدمات للجمعيات االسكانية ، الفتا إلي 
أن ما حتقق من إجنازات خالل عامني يرجع في املقام األول إلي  اإلدارات اخملتلفة.. جاء ذلك 
خالل لقائه الدوري بأسرة العاملني باالحتاد بحضور كل من املهندس محمد الفار املشرف املالي 
لالحتاد، واللواء عبدالوهاب ابوالصفا سكرتير عام االحتاد، واالستاذ صالح احمد عضو مجلس 

االدارة .
األفضل  إلي  بها  نصل  أن  نحاول  متكاملة  االحتاد  عمل  منظومة  أن  إلي  االحتاد  رئيس  وأشار 

واستمرار االحتاد التعاوني اإلسكاني املركزي بصفته السلطة اخملتصة في القيام بواجباته. 
اللقاء والتي كانت متثل  أن أذكرها في هذا  أود  التي  ا.ح فؤاد عباس: من االشياء  اللواء  وأضاف 
حلما جمللس االدارة أن االحتاد حصل علي اعتماد اجلهاز املركزي للمحاسبات علي ميزانية 30 / 6 
/ 2022 لإلحتاد وصقر قريش في ميزانية واحدة ألول مرة .. وجاري حتديد موعد اجلمعية العمومية 
لإلحتاد لعرض واعتماد امليزانيه املعتمدة حتي 30 / 6 / 2022م . مقدما الشكر والتقدير للمهندس 
محمد الفار املشرف املالي لإلحتاد على ما بذله من جهود مضنية جبارة حلل واحتواء مشكلة 

جمعية صقر قريش. 

ما تحقق من إنجازات يرجع لكتيبة العاملين 
وأعضاء المجلس الحالي
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الودائع  زيادة  ا.ح فؤاد عباس إلى  اللواء  ولفت 
االحتاد..   تاريخ  في  مسبوق  غير  بشكل 
مطمئنا العاملني باالحتاد  بأنهم في أيد أمينة 
وأن مجلس االدارة يدرس إقامة مشروعات في 

الفترة القادمة لتنمية موارد االحتاد. 
إلي  بالعاملني  لقائه  خالل  أشار  كما 
استضافة  مصر لقمة املناخ COP27 بشرم 
الشيخ، فى الفترة بني 6 إلى ١8 نوفمبر اجلارى، 
مستوى  على  قمة  وأهم  أكبر  تعتبر  والتى 
العالم، ملناقشة مصير كوكب األرض وإنقاذه 
الرائد  مصر  دور  ليعود  واالنهيار،  التدهور  من 
عليه  يعول  مؤمتر  تنظيم  فى  والتاريخى 
العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من اثار التغير 
املناخي املدمر. حيث يشارك أكثر من ١2٠ من 
قادة الدول، وبحضور ممثلني من نحو ١97 دولة، 
العالم،  أنحاء  ألف مشارك من  يقارب 4٠  مبا 

وعشرات املنظمات الدولية واإلقليمية. 
الفار  على  محمد  املهندس  قال  جانبه  من 
املشرف املالي لإلحتاد ، إن ما حتقق من إجنازات 
املكانة  إلي  للوصول  املاضيني  العامني  خالل 
به  والعاملني  باالحتاد  تليق  والتي  املشرفة 
يسودها  التي  العمل  منظومة  إلي  ترجع 
التعامل بروح الفريق في ظل تولي اللواء ا.ح 
فؤاد عباس وما حققه من إجنازات منذ توليه 

رئاسة اإلحتاد في ١١نوفمبر عام 2٠2٠.
املشرف  الفار  على  محمد  املهندس  وأكد 
املالي لإلحتاد أنه هو الذي أنهي كافة امليزانيات 
املتأخرة منذ 2٠١6م وحتي امليزانية العمومية 
كانت  ذلك  قبل  ما  و   .. 2٠22م   /  6  /  3٠ في 

ميزانيات متأخرة ..
مضيفا: منذ استالمي املشرف املالي باالحتاد 
اعتمدت كافة هذه امليزانيات في االحتاد وصقر 
في  واحدة  ميزانية  في  ضمهم  حتي  قريش 
2٠22م ومت اعتمادها قبل مواعيدها   /  6  /  3٠
القانونية في سابقة لم يحققها اإل »محمد 
علي الفار«.. أما اإلدارة املالية فهي نفس اإلدارة 
التي كانت موجودة في سنوات التأخير.. شاء 

من شاء وأبي من أبي.
إثارة  بعد  بالعاملني  لقائه  خالل  الفار  ورحب 
البعض عالوة الـ 3٠٠ جنيه وقال ال مانع من 
الظروف  القرار متاشيا مع  صرفها حني يصل 

االقتصادية احلالية. 
جدا  كبيرا  تطورا  هناك  أن  إلى  الفار  وأشار 

امليزانية  أن  إلي  الفتا  للميزانية   بالنسبة 
القادمة ستبدأ بصرف 4 شهور مرة واحدة. 

أكتوبر  في  االحتاد  استلمت  عندما  متابعا: 
الودائع  من  السحب  يتم  حينها  كان   2٠١9
منها  الصرف  من  مانع  ال  وقتها   لي  وقيل 
من  مجموعة  وأصدرت  رفضت  ولكني 
اجلمعية  أعضاء  على  الصعبة  القرارات 
مع  كلها   اللوائح  تغيير  بجانب  العمومية 
في   ٥ إلى  األلف  في   3.٥ من  النسبة  رفع 
عناصرها  أحد  كان  جلنة  تشكيل  مع  األلف 
ياسر حافظ  واحمد عبد العزيز  وعمر احمد 
حسن ومحمد عبدالهادي وعمرو عبد احلليم 
جميع   بفحص  وقمنا  الباقى  عبد  واحمد 
علي  احلصول  كيفية  ملناقشة  االحتاد  لوائح 
موارد لالحتاد النه في ذاك الوقت كما قلت كان 
 2٠١9/  ١2/ الودائع وفي ١9  السحب يتم من 
وعمل  اللوائح  وتعديل  اللجنة  تشكيل  مت 
بالعرض  اختياري  ومت  العمومية  اجلمعية 
واالقناع بأن هذه الزيادات في صالح املنظومة 
التعاونية لكي يتم متويل أو زيادة  موارد االحتاد 
 6 بحوالي  بعدها  وتفعيله  القرار  اعتماد  ومت 
أشهر وجاء هذا القرار مع جائحة كورونا مع  
عدم املساس باحلوافز مع تطبيق قرار اجلمعية 
العمومية .. وتنمية موارد االحتاد للوصول بها 
 6١ من  استالمها  من  سنوات   3 مرور  بعد 
مليون جنيه إلي ١٠2 مليون جنيه مما ساهم 
فى زيادة الودائع خالل 3 سنوات إلى 4١ مليون 
جنيه اي حوالي 6٠ % وهو ما لم يحدث خالل 
تضاعف  بجانب  االحتاد،  تاريخ  من  عاما   4٠

املرتبات. 
وأشار املهندس محمد على الفار إلى ميزانية 

مت    2٠22/2٠2١/2٠2٠ باالحتاد  العاملني  عالج 
رفعها من ١.٥ إلي 2.٥ مليون جنيه. 

أن  حلمي  ليس  لالحتاد:  املالي  املشرف  وتابع 
نصل إلي ١٠2 مليون جنيه بل أمتني أن أترك 
الي  االحتاد بفائض نصف مليار جنيه مشيرا 
أكبر  حتقيق  مت  االحتاد  تاريخ  في  مرة  ألول  انه 
فائض  من 8 ماليني جنيه إلي 3١ مليون جنيه 

و2٥٠ ألف جنيه. 
املشرف  الفار  على  محمد  املهندس  وأوضح 
وزارى  قرار  استصدار  جاري  أنه  لالحتاد  املالي  
السابقة  العمومية  قرارات اجلمعية  بتفعيل 
شكلتها  التى  املالية  اللوائح  اعتمدت  التى 

اللجنة املشار اليها برئاسته.
 %٥ من  العاملني  نسبة  رفع  إلي  أيضا  وأشار 
 3١ من   %١٠ مكافأة  أن  إلي  مشيرا   %١٠ إلى 
 3 يقارب  مبا  اعطاؤها  سيتم   جنيه  مليون 
الى شهر مكافاة  الفائض اضافة  شهور من 
اجلمعية العمومية مبشرا العاملني بأن اخلير 
قادم فنحن  نسعى خلير املوظف ولدي فلسفة 
ومبدأ في العمل بني االدارات اخملتلفة بان من 
يدر عائدا يكافأ وحدث هذا واجلميع يعلم ذلك. 
وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الوهاب أبو 
الصفا سكرتير عام االحتاد اإلحتاد أن اللواء ا.ح 
اإلسكاني  التعاوني  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد 
املركزي ميثل إضافة كبيرة لإلحتاد حيث ساهم 
عاني  التي  املشكالت  من  الكثير  إنهاء  في 
منها االحتاد كثيرا ومنها كابوس جمعية صقر 
قريش وطالب العاملني باالحتاد أن يكون هناك 
الفريق  بروح  يعملوا  وأن  متبادل  وحب  تعاون 
تليق  التي  املشرفة  املكانة  إلي  نصل  حتى  

باالحتاد. 

 اللواء ا.ح فؤاد عباس :
دراسة إقامة مشروعات لتنمية 

موارد االتحاد 
 

استضافة مصر لقمة المناخ 
COP27.. يرسخ دور مصر الرائد 

أمام العالم

تعاونيات

المهندس محمد على الفار :
إقرار عالوة الـ ٣٠٠ جنيه يأتى تماشيا مع الظروف االقتصادية 

اعتماد ميزانيات االتحاد وصقر قريش وضمهم في ميزانية واحدة في 
٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ قبل مواعيدها القانونية في سابقة لم تحدث من قبل
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تعاونيات

خالل مؤتمر »معًا لدعم استقرار مصر«..

   كتب- عاطف حمدي       تصوير- محمد سالم

الرئيس عبد  وتأييد ومساندة خلطوات  احلبيبة  وأمن مصرنا  ودعم الستقرار  وتأييد  في مظاهرة حب 

الفتاح السيسي إلقامة اجلمهورية اجلديدة ونبذ دعوات الفوضي والتطرف التي يدعو إليها أعداء الوطن 

أجمع التعاونيون برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس االحتاد العام للتعاونيات وبحضور 

رؤساء االحتادات النوعية اخلمسة )اإلسكاني – االستهالكي – الزراعي – اإلنتاجي – الثروة املائية( وممثلني عن 

االحتادات النوعية لتأييد دعم واستقرار مصر.. جاء ذلك خالل املؤمتر الذي عقده االحتاد العام للتعاونيات يوم 

األربعاء املوافق 9 نوفمبر 2022 بنادي الزراعيني بالدقي حتت عنوان »معاً لدعم استقرار مصر«، وذلك بحضور  

د. سعد نصار محافظ الفيوم األسبق، ورمضان عبده رئيس االحتاد التعاوني للثروة املائية والسمكية، وأسامة 

حسني رئيس االحتاد التعاوني اإلنتاجي، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية األسبق والدكتور حافظ شلبي 

سكرتير عام االحتاد العام للتعاونيات، ومحمد علي عودة أمني صندوق االحتاد التعاوني الزراعي املركزى، والوزير 

املفوض حمدي أحمد أمني عام االحتاد التعاوني العربي. ود.مدحت ايوب وحسام حنفي مدير عام االحتاد 

االستهالكي.

 الحركة التعاونية تتعهد ببذل الجهد 
لزيادة االنتاج

د. أحمد عبد الظاهر: 
إنجازات الرئيس عبد الفتاح 

السيسي غير مسبوقة وال ينكرها 
إال جاحد أو معصوب العينين

عثمان  الظاهر  عبد  أحمد  الدكتور  وأكد 
في  للتعاونيات  العام  االحتاد  رئيس 
التعاونية  احلركة  وتأييد  مبايعة  كلمته 
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس 
التنمية  ملسيرة  استكماالً  اجلمهورية 
»استطاع  قائالً:  الوطن  الستقرار  وضماناً 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة 
إجنازات  له  تكون  أن  اجلمهورية  رئيس 
أو  جاحد  إال  ينكرها  ال  مسبوقة  غير 
وافتتاح  شق  من  بداية  العينني  معصوب 

هدية  لتكون  اجلديدة  السويس  قناة 
وشبكة  العاملية  والتجارة  للعالم  مصر 
جميع  في  الهائلة  والكباري  الطرق 

فدان  مليون   ١،٥ ال  ومشروع  مصر  ربوع 
وإصالح منظومة الكهرباء والقضاء على 
مصر  لشباب  واحتضانه  العشوائيات 
وانحيازه  املصرية  للمرأة  وتكرميه  الواعد 
االحتياجات  وذوى  الدخل  محدودى  لفئات 
لالستزراع  مزرعة  أكبر  وإنشاء  اخلاصة 
ودخول  األوسط،  الشرق  فى  السمكى 
النووي وتعظيم دور القوات  مصر للعصر 
األسلحة  بأحدث  بتزويدها  املسلحة 
قاعدة  أكبر  وإنشاء  مصادرها  وتنوع 
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عسكرية....«.
عباس  فؤاد  ح.  أ.  اللواء  شدد  جانبه  ومن 
اإلسكاني  التعاوني  االحتاد  رئيس  توفيق 
احلركة  تأييد  علي  كلمته  في  املركزى 
التعاوني  واالحتاد  عامة  التعاونية 
يضم  والذى  خاصة  املركزى  اإلسكاني 
ودعمه  تعاونية  جمعية   2٠٠٠ من  أكثر 
احلضور  »السادة  قائالً:  مصر،  الستقرار 
نحن هنا ليس من أجل تأييد أو عدم تأييد 
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس 
اجلمهورية ألن اإلجنازات واضحة وعلي أرض 
الواقع على مدار ١٠ سنوات تغني الرئيس 
السيسي عن أي تأييد، ألن التأييد هو تلك 
اإلجنازات، وفي بعض األحيان ال بد أن يكون 
بتر لعضو من أعضاء اجلسم حتي  هناك 
الصحة،  وتنعم  األعضاء  باقي  يسلم 
والتنمية حتتاج إلى قيادة رشيدة مخلصة 
ويساند  ليدعم  القيادة  هذه  وراء  وشعب 

تلك القيادة هذا هو الواقع احلالي«. 
بيان  بإصدار  أعماله  املؤمتر  اختتم  وقد 
مصر  واستقرار  لدعم  التعاونية  احلركة 

يتخلص في:
والعمالية  التعاونية  احلركة  تأييد   •
عبد  الرئيس  به فخامة  يقوم  ملا  بالكامل 
من  اجلمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح 
إجنازات والتي أعادت الدولة وثبتت أقدامها 
وعاملياً  إقليمياً  الريادى  دورها  ورسخت 
الالزمة  التحتية  البنية  قدرات  ورفعت 
العديد  وحققت  التنموى  دورها  لتحقيق 
الطاقة  مجاالت  في  املشروعات  من 
الزراعة والصناعة واخلدمات وكلها تصب 

في حتقيق حياة أفضل للمصريني.
التعاونية  احلركة  تعهد  املؤمتر  يعلن   •
 – )الزراعي  اإلنتاج  زيادة  بزيادة جهدها في 
املستهلك  وحماية   ) اخلدمي   – الصناعي 
االستيراد  من  البالد  احتياجات  يلبي  مبا 

والعمل علي زيادة الصادرات. 

اللواء أ. ح. فؤاد عباس: 
اإلنجازات واضحة على أرض الواقع على مدار 10 سنوات.. تغني 

الرئيس السيسي عن أي تأييد.. إنجازاته تأييد له

تعاونيات
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وقد اجتمعت اجلمعية العمومية برئاسة 
رشدى  الرحمن  عبد  مجدى  املهندس 
اجلمعية،  ادارة  مجلس  رئيس  بصفته 
محمود  مصطفى  املهندس  وسكرتارية 
مجلس  سكرتير  بصفته  سليمان  أحمد 
ادارة اجلمعية وبحضور محمد سعيد عن 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان، 
وعبد الرحمن ابراهيم عن االحتاد التعاونى 
االسكانى املركزى، وبحضور 68 عضوا من 
العمومية  اجلمعية  أعضاء  عدد  اجمالى 
عددهم  والبالغ  احلضور  حق  لهم  الذين 
ميثل  احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضو،   3266
انعقاد  لصحة  الالزم  القانونى  النصاب 
ممدوح  اختيار  مت  فقد  الثالث،  االجتماع 
عبد  والسيد  حسني،  سعيد  محمد 

تصويت،  كمالحظى  عويس  السيد  اهلل 
واللذين مت عرضهما على أعضاء اجلمعية 
والذين  لالجتماع  احلاضرين  العمومية 

وافقوا عليهما باالجماع.
والذى  األعمال  جدول  فى  النظر  وبدأ   
االدارة  مجلس  تقرير  عرض  تضمن 
أعضاء  من   2 وتفرغ  عليه،  واملوافقة 
واعتماد  بدالتهم،  وحتديد  االدارة  مجلس 
املشتركة  اخلدمات  بند  من  صرفه  مت  ما 

للمرافق.
املهندس  حتدث  االجتماع  هامش  وعلى 
جمللة  اجلمعية  رئيس  الرحمن  عبد  مجدى 
»برج التعاون« حول اجنازات اجلمعية فقال: 
بالنسبة ملشروع الـ 100 فدان أنه باالحالة 
املنعقدة فى  العمومية  الى قرار اجلمعية 

مببلغ  اجلمعية  مبساهمة   2014 يونيو   26
شبكات  وجتديد  إلحالل  جنيه  ماليني   8
اجلمعية  مساهمة  بدأت  وقد  املشروع، 
مياه  شبكة  لتغيير  جنيه  مليون   2 مببلغ 
مليون   1.2 مببلغ  ساهمت  ثم  املشروع، 
أما  باملشروع،  اإلنارة  أعمده  لتغيير  جنيه 
جنيه  مليون   4.8 وقيمته  املتبقى  املبلغ 
لرصف  بتوجيهه  اجلمعية  قامت  فقد 
بالفعل فى  والتى بدأت  القدمية،  الشوارع 
السيد  شارع  وهى  منها  شوارع   4 رصف 
ندى ، شارع سيد داوود ، شارع شوقى عبد 

املنعم، شارع الـ 16 عمارة.
القاهرة  »لؤلؤة  مشروع  جاء  ثم  وأضاف 
فدان،   4.2 مساحته  تبلغ  والذى  اجلديدة« 
وحدة   240 باجمالى  عمارات   10 إلنشاء 

فى »عمومية« العاملين بالهيئة القومية لالتصاالت السلكية والالسلكية

عقدت اجلمعية العمومية للجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملني بالهيئة القومية لالتصاالت 

السلكية والالسلكية املسجلة برقم 114 لسنة 1982 اجتماعها السنوى )اجتماع ثالث(، وذلك يوم 

السبت املوافق 8 أكتوبر 2022 مبقر قاعة كردان بالزا للحفالت بشارع النصر املعادى اجلديدة، وذلك بناء على 

برج  مبجلة  املنشور  االعالن  موجب  فى  املركزى  االسكان  التعاونى  االحتاد  قبل  من  لألعضاء  املوجهة  الدعوة 

التعاون بالعدد 275 مبلحق سبتمبر 2022.

 9٠% من االعمال تمت فى مشروع لؤلؤة 
القاهرة الجديدة..والتخصيص الشهر الجارى..

جمعيات

متابعة/ منى عبد العزيز – تصوير/ أحمد حلمى
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األرض  استالم  مت  انه  مشيراً  سكنية، 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  من 
تسليمها  ومت   2018 عام  فى  واالسكان 
 2019 عام  أكتوبر  شهر  فى  للمقاول 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  بعد  وذلك   ،
والشركات  االستشارى  مناقصات  من 
األعمال  بلغت نسبة  وقد  الفتاً  وخالفه، 
يزيد عن  ما  تاريخه  املشروع وحتى  بهذا 
الوحدات  تخصيص  سيتم  وأنه   %90
باملشروع  احلاجزين  لألعضاء  السكنية 

خالل شهر نوفمبر اجلارى 2022.
مصيف  مشروع  هناك  أن  إلى  وأشار 
مطروح،  مبرسى  اجلمعية  ألعضاء 
كانت  أن  بعد  املشروع  أرض  أن  موضحاً 
صدور  مت  مطروح،  محافظة  الى  تابعة 
 2020 لسنة   361 رقم  اجلمهورى  القرار 
قطع  تخصيص  إعادة  على  نص  الذى 
أراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى 
العمرانية،  اجملتمعات  هيئة  لصالح 
اإلعالنات  صدرت  القرار  هذا  بعد  ومن 
اجملتمعات  هيئة  قبل  من  األراضى  عن 
الذى  اإلعالن  آخرها  وكان  العمرانية 
والذى   ،2022 اغسطس   31 فى  انتهى 
الهيئة تقدمت  مبوجبه وبناء على طلب 
اجلمعية مبلف عن مشروعها فى مرسى 
 25 فى  للهيئة  تسليمه  ومت  مطروح، 
الشيك  تسليم  وكذلك   ،2022 مايو 
قدره  والبالغ  التفاوض  بلجنة  اخلاص 
255  ألف جنيه، وأن اجلمعية فى انتظار 
التفاوض  جلنه  مع  لها  موعد  حتديد 

لتقرير ما يتم.
»اللوتس«  ملشروع  بالنسبة  وتابع 
بالقاهرة اجلديدة فنظراً لطول مدة هذا 

املشروع والذى بدأ بتخصيص األرض من 
 ،2009 يوليو  شهر  فى  اجملتمعات  هيئة 
االجراءات  باتخاذ  اجلمعية  قامت  فقد 
استشارى  مناقصات  من  القانونية 
من  األرض  استالم  ومت  وخالفه،  وشركات 
 ،2012 مايو  شهر  فى  اجملتمعات  هيئة 
املنفذة  للشركات  املوقع  تسليم  ومت 
وطبقا  الفتاً   ،  2013 أكتوبر  شهر  فى 
شهر   30 التنفيذ  مدة  كانت  للعقد 
بقرارات  كان  املدة  هذه  على  أضيف  وما 
 6 ثم  شهور   3 املدة  مبد  الوزراء  مجلس 
مجلس  قرارات  اضافة  وبعد  شهور، 
فى  املشروع  انتهاء  موعد  أصبح  الوزراء 
تنفيذه  مت  ما  ولكن   ،  2017 يناير  شهر 
بناء  من  للمشروع  املدنية  األعمال  من 
انتهى  ، مول  ، مسجد  ، سور  28 عمارة 
فى شهر مايو 2016، أى قبل املدة احملددة 
التخصيص  مت  وقد  مضيفاً  للتنفيذ، 
 2016 أكتوبر  شهر  فى  املشروع  بهذا 
بدأت  والتى  املشروع  شبكات  جتهيز  ومت 
ثم   ،  2018 ابريل  املياه فى شهر  بادخال 
الصرف الصحى فى شهر نوفمبر 2018 
شهر  فى  الغاز  وشبكة  املصاعد  ثم   ،
اجلمعية  انتهت  وقد   ،  2019 سبتمبر 
شهر  فى  الكهرباء  شبكة  انشاء  من 
التاريخ  هذا  بعد  ومن   ،2020 سبتمبر 
اجلهات  من  اجلمعية  طلبت  اآلن  وحتى 
اآلن  حتى  والذى  التيار،  اطالق  اخملتصة 
استكمال  عدم  بسبب  اطالقه  يتم  لم 
تأمل  والتى  اخلارجية،  الكهرباء  شبكة 
ما  بعد  قريب  وقت  فى  اطالقه  اجلمعية 
الكهرباء  شبكة  تنفيذ  من  االنتهاء  مت 

اخلارجية.

جمعيات

من  املقدم  القانون  اشترط مشروع 
احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام 
 2008 لسنة   119 رقم  البناء  قانون 
للتجمعات  شاغلني  احتاد  انشاء 
)الكومبوندات(  املغلقة  السكنية 
العمومية  الكهرباء  ادخال  فور 
وحدات  اجمالى  من   ٪40 وسكن 

التجمع أو مرحلته األولى .
أنه  على  القانون  مشروع  نص  كما 
فى حال تعدد مراحل التنفيذ طبقا 
االحتاد  يلتزم  املعتمد  للمخطط 
أو  متخصصة  شركة  مع  بالتعاقد 

أكثر لإلدارة والصيانة.
ومنحت التعديالت املقترحة املطور 
التجمع  إنشاء  العقار املسئول عن 
مهام  أداء  فى  االستمرار  السكنى 
سنوات  ثالث  ملدة  الشاغلني  احتاد 
أن  على  االحتاد،  إنشاء  تاريخ  من 
فور  له  العمومية  اجلمعية  تنعقد 
استمرار  إلقرار  املدة  هذه  انتهاء 
التجمع  وصيانة  إدارة  فى  املطور 
األخير  قيام  أو  االحتاد  عن  نيابة 

مبهامه املنصوص عليها قانونا.
ويشار إلى أن جلنة اإلسكان مبجلس 
حمودة  سعد  عماد  برئاسة  النواب 
مشروع  على  مبدئيا  وافقت  قد 

القانون.
املقترحة  التعديالت  وتستهدف 
التعامل  فى  املواطن  على  التيسير 
بتطبيق  املعنية  اجلهات  مع 
ترخيص  صالحية  وبيان  التشريع 
ومدة سريانه كما تستهدف  البناء 
البناء  رخصة  استخراج  تنظيم 
الطلب  فى  للبت  الزمنية  واملدة 
التقسيم  وقرارات  سريانها  وفترة 
واليتها  بشأن  وضوابط  باحملافظات 
ومسئوليات  اختصاصات  وحتديد 
احمللية  التنمية  وزارات  من  كل 
وفض  والزراعة،  واملرافق  واإلسكان 

االشتباك بينها.

تعديالت قانون البناء 
تشترط إنشاء اتحاد شاغلين 

لـ »الكومبوندات« فور 
سكن 4٠% من وحداتها
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جمعيات

اجتمعت اجلمعية التعاونية 
للعاملني  واإلسكان  للبناء 
بهيئة كهرباء مصر وأسرهم 
 11 املوافق  الثالثاء  صباح 
دعوة  على  بناء   2022 يناير 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
املركزى باإلعالن املنشور فى 
العدد  التعاون  برج  مجلة 
يناير 2022  رقم 267 ملحق 
حلضور  األعضاء  بدعوة 
املهندس  برئاسة  االجتماع 
اهلل  عبد  حسن  أحمد 

وسكرتارية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
املشرف  بصفته  ميخائيل  صبحى  سمير 
املالي، وبحضور عبد الناصر الشيخ مندوباً 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن 
الهيئة  عن  مندوباً  بدر  سعيد  ومحمد 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان، وأحمد 
التومى مندوباً عن اجلمعية االحتادية للبناء 
واإلسكان مبحافظة القاهرة، وبحضور عدد 

33 عضواً من إجمالى عدد 4216 عضواً.
وقد بدأ النظر فى جدول األعمال املكون من 
ستة بنود، أولها يخص عرض تقرير مجلس 
حسن  أحمد  املهندس  قام  حيث  اإلدارة، 
اجمللس  تقرير  بعرض  اإلدارة  مجلس  رئيس 
واجنازاته عن الفترة السابقة فى مشروعات 
التالى:  النحو  اجلمعية اخملتلفة، وهى على 
اجلمعية انتهت من مشاريع املقطم األول 
والثالث والعبور والشروق ومشروع  والثانى 
جلميع  تسليمها  ومت  اجلديدة  القاهرة 
األعضاء  أحيط  وقد  املنتفعني..  األعضاء 
مجلس  رئيس  قبل  من  عرضه  مت  مبا  علماً 

اإلدارة. 
أما البند الثانى فكان يخص املوافقة على 
واحلسابات  العمومية  امليزانية  اعتماد 
 30 فى  املنتهى  املالى  العام  عن  اخلتامية 
يونيو 2021، حيث قام املشرف املالى بعرض 
وذلك  املنتهية،  العمومية  امليزانية  بنود 
من  واعتمادها  وفحصها  مراجعتها  بعد 
بكتابه  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
الصادر برقم 5682 بتاريخ 6 سبتمبر 2021 

الهيئة  موافقة  وكذا 
البناء  لتعاونيات  العامة 
بكتابها  واإلسكان 
 9371 رقم  الصادر 
نوفمبر 2021  بتاريخ 21 
وخصوم  أصول  مبجموع 
وبعد   919316596.95
واملناقشة  العرض 
استفسارات  على  والرد 
األعضاء  وافق  األعضاء 
باألغلبية  احلاضرون 
إقرار  على  املطلقة 

واعتماد امليزانية. 
وخالل البند الثالث وبعد العرض واملناقشة 
األعضاء  وافق  االستفسارات  على  والرد 
صرف  على  املطلقة  باألغلبية  احلاضرون 
والعاملني  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة 
باجلمعية عن ميزانية 30 يونيو 2021، وكذا 

توزيع الفائض عن امليزانية املذكورة. 
مراقب  باختيار  يتعلق  الرابع  البند  وكان 
احلسابات وحتديد أتعابه، وقد وافق احلاضرون 
اختيار  استمرار  على  املطلقة  باألغلبية 
كمراقب  حسن  أحمد  كمال  مكتب 
مبعرفة  أتعابه  وحتديد  اجلمعية  حسابات 

مجلس اإلدارة. 
باألغلبية  احلاضرون  األعضاء  وافق  كما 
املطلقة خالل البند اخلامس على صرف بدل 
التفرغ لكل من املهندس أحمد حسن عبد 
اهلل واملهندس لطفى عبد العزيز مصطفى 
شئون  إلدارة  ميخائيل  صبحى  وسمير 

اجلمعية مبلغ قدره 250 جنيهاً. 
املطلقة  باألغلبية  أيضاً  احلاضرون  ووافق 
مخصص  تكوين  على  األخير  البند  خالل 
للوائح  طبقاً  وعمومية  إدارية  مصاريف 
من  ميول  أن  على  لذلك  املنظمة  والقوانني 
إيرادات اجلمعية واملصاريف اإلدارية احملصلة 
من حساب املشروعات ملواجهة مصاريفها 
املستقبلية فى حالة عجز اإليرادات على أن 
يكون فى حدود مبلغ 2 مليون جنيه فقط 
ال غير وذلك طبقاً ألحكام القوانني املنظمة 

وقرارات جلنة التنسيق.

عمومية البناء واإلسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر وأسرهم تقرر 

اعتماد الميزانية العمومية حتى 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

متابعة/ هويدا عبد احلميد – تصوير/ محمد سالم

مؤتمر اإلسكان 
العربى السابع 

١8-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

اجلمهورية  رئيس  السيد  رعاية  حتت 
ممثلة  العربية  مصر  جمهورية  تستضيف 
واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزارة  فى 
السابع  العربى  اإلسكان  مؤمتر  العمرانية 
وزراء  جمللس   )  39  ( الدورة  هامش  على 
املؤمتر  ويأتى  العرب  والتعمير  اإلسكان 
ذكية  مدن  »نحو  عنوان  حتت  العام  هذا 

مستدامة حتقق جودة احلياة«.
مؤكداً  السابعة  نسخته  فى  املؤمتر  يأتى 
الوطن  دول  كافة  التزامات  تعزيز  على 
التنمية  أهداف  حتقيق  نحو  العربى 
أفضل  على  الضوء  ويسلط  املستدامة 
الذكية  للمدن  والتجارب  املمارسات 
واملستدامة فى سبيل االرتقاء بجودة احلياة 
للدول العربية ويناقش املؤمتر ْسبل النهوض 
التطورات  العربى خاصة فى ظل  بالعمران 
االقتصادية  واملتغيرات  التكنولوجية 
يشهدها  التى  والبيئية  واالجتماعية 
آليات  على  التركيز  من خالل  وذلك  العالم 
التى  واملستدامة  الذكية  املدن  تخطيط 
حتقق أعلى معدالت التنمية وتلبى الطلب 
احلياة  بجودة  وترتقى  املالئم  السكن  على 

جلميع فئات اجملتمع. 
و يطرح املؤمتر رؤى عربية مشتركة ملواجهة 
فى  واملستقبلية  احلالية  العمران  حتديات 
حلول  وضع  فى  ويساهم  العربى  الوطن 
التجارب  ويبرز  فعالة  وآليات  مبتكرة 
واملشروعات الرائدة فى مجال املدن الذكية 
وهذا  احلياة  جلودة  حتقيقاً  واملستدامة 
وشركاء  الوزارة  جهود  تكاتف  يتطلب 
املؤمتر  إلخراج  اخلاص  القطاع  من  التنمية 
جمهورية  مبكانة  تليق  مشرفة  بصورة 
مصر العربية وتؤكد على دورها الريادى بني 
الدول العربية آملني أن يْكلل املؤمتر بالنجاح 

والتوفيق.

أحمد حسن
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن االتحاد 

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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جمعية النورس التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 699 لسنة 1991
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/26 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات باالدارة العامة ألمن الموانى - 

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 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 بحى 

البساتين ودار السالم واألجهزة 
المعاونة وأقاربهم

المسجلة برقم 735 لسنة 1994
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/11/30 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

الكائن  الجمعية  مقر  أسفل  المكشوفة  الساحة  بمقر  وذلك 
بالعمارة رقم 5/11 - شارع الجزائر بالشطر السابع - بالمعادى 

الجديدة - بجوار مقر رئاسة حى البساتين.
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.

محافظتا القاهرة والجيزة محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الطالئع لإلسكان 
التعاونى للعاملين بإدارة 

المخابرات الحربية واالستطالع
المسجلة برقم 78 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/29 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر حديقة العمارة 26 - امتداد شارع النزهة - بجوار 

دار الدفاع الجوى - مدينة نصر - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنك 

التجارى الدولى »مصر«
المسجلة برقم 154 لسنة 1990

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

الدولى  التجارى  البنك  مبنى   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
رقم 3 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى قطاع 

البنوك
المسجلة برقم 502 لسنة 1984

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/3 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

عمارات   3  - الجمعية  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
األوقاف - ميدان السواح - 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 لبناء 
المساكن بجنوب القاهرة

المسجلة برقم 46 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الحادية عشرة  الساعة  تمام  - فى  يوم 2022/12/2  وذلك 

صباحا.

وذلك بمقر نادى القاهرة الجديدة - 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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

أخبار اليوم
المسجلة برقم 365 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/8 يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر قاعة الصحفى الكبير احمد رجب - مؤسسة أخبار 
اليوم - 6 شارع الصحافة - بوالق ابوالعال - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لقضاة محكمة النقض

المسجلة برقم 1162
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/20 حتى  مجلس االدارة. وذلك خالل 
على  و2022/11/28   27 يومى  وللطعون   2022/11/24
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: محكمة النقض - دار 
العمومية  الجمعية  اجتماع  القاهرة. وينعقد   - العالى  القضاء 
الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/20 يوم  الطارئة 

ظهرا. وذلك بمقر دار القضاء العالى - القاهرة.
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين

المسجلة برقم 314 لسنة 1982 - القاهرة

يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم السبت الموافق 2022/11/26 بالقاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 4 بلوك 14 - بمدينة التجاريين - بالمقطم 

- القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا لالجتماع األول.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع األول والذى يصح بحضور االغلبية المطلقة يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها 

يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد اعضاء الجمعية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين األول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/12/3 

بمقر نادى مدينة نصر الرياضى - شارع المخيم الدائم - القاهرة، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، والذى يصح بحضور 

اى عدد من االعضاء.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية 10000 وحدة سكنية لإلسكان التعاونى المتوسط

المسجلة برقم 102 لسنة 1983 - جيزة

يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم الجمعة الموافق 2022/11/25 بمقر نادى الجيزة الرياضى بقاعة كونكورد - شارع البحر االعظم - جيزة فى تمام 

الساعة الواحدة ظهرا لالجتماع األول والذى يصح بحضور االغلبية المطلقة.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له يؤجل االجتماع لمدة ساعة ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد 

األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين األول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم الجمعة الموافق 2022/12/2 

بذات المكان المشار إليه بعاليه، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، والذى يصح بحضور اى عدد من االعضاء على ان يقدم كل 

عضو ما يفيد عضويته بالجمعية قبل تاريخ 30 /12 /2017.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى منطقة 

همفرس ببوالق الدكرور بالجيزة
المسجلة برقم 260 لسنة 2007 - جيزة

عضوية  باسقاط   2022 لسنة   97 رقم  الهيئة  قرار  لصدور  نظرا 
المكتب يعلن االتحاد عن فتح باب  مجلس االدارة عن اعضاء هيئة 

الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/12/1 حتى   2022/11/27 من  الفترة  خالل  وذلك 
الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على  للطعون.  و2022/12/5   4 ويومى 
التعاونى  باالتحاد  االدارة  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون 
االسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان 
- المهندسين - الجيزة خالل مواعيد العمل الرسمية باالتحاد. على 
مع  بالجمعية  عضويته  يفيد  ما  للترشيح  المتقدم  العضو  يقدم  ان 
بخلو  معتمدة  الجنائية صادرة حديثا وشهادة  الحالة  ارفاق صحيفة 
التحاليل الطبية من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 
لسنة 2021. على ان يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية 

فى وقت الحق.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالجهاز المركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء
المسجلة برقم 215 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/20 حتى  مجلس االدارة. وذلك خالل 
على  و2022/11/28   27 يومى  وللطعون   2022/11/24
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
المركزى  الجهاز  الكائن: مقر  الجمعية  بمقر  للجمعية. وذلك 
- مدينة نصر  - شارع صالح سالم  واالحصاء  العامة  للتعبئة 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   -

2022/12/28 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
سالف  بالعنوان  الجهاز  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
الثانى بحضور ٪10  االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية عمر بن الخطاب التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 22 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/26 حتى 
2022/11/30 وللطعون يومى 3 و2022/12/4 على أن 
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 2 شارع محمود احمد 

المليجى - ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/12/31 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
الوطنية  بشركة  الملحقة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
لألمن - عمارة لؤلؤة الشمس - شارع محمود احمد المليجى 
بحضور  األول  االجتماع  ويصح  القاهرة.   - الحجاز  ميدان   -
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق 

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

الجمعية التعاونية األساسية للبناء 
واإلسكان للعاملين فى قطاع التعدين

المسجلة برقم 285 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/20 حتى 
2022/11/24 وللطعون يومى 27 و2022/11/28 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 3 طريق صالح سالم 

- العباسية - القاهرة.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/12/25 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
شارع  نهاية   - مول  بالسراج  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة.
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان لقضاة محكمة النقض
المسجلة برقم 1162 لسنة 2018 - القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

الثالثاء الموافق 2022/12/20 - الساعة الواحدة ظهرا
 - يوليو   26 بشارع  الكائن  العالى  القضاء  دار  بمقر  وذلك 

القاهرة.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك يوم االربعاء الموافق 2022/12/28، فى تمام الساعة 

الواحدة ظهرا بذات المقر المشار اليه بعاليه.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك األهلى سوستيه جنرال

المسجلة برقم 734 لسنة 1994
العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
االستثنائية. وذلك يوم 2022/11/27 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر 
قاعة االجتماعات بمقر البنك - شارع شامبليون - القاهرة وذلك للنظر فى 
تعديل المواد 1 - 2- 13 من النظام الداخلى للجمعية والتعديل المطلوب 

كاآلتي:
المادة )1( قبل التعديل: اسم الجمعية : الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بالبنك االهلى سوستيه جنرال
المادة )1( بعد التعديل: الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين ببنك 

قطر الوطنى االهلي
االهلى  بالبنك  للعاملين  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  قبل   )2( المادة 
والمحافظات  الجديدة  الكبرى والمصايف والمدن  بالقاهرة  سوستيه جنرال 

التى يوجد للبنك فروع بها.
المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية للعاملين ببنك قطر الوطنى 
االهلى بالقاهرة الكبرى والمصايف والمدن الجديدة والمحافظات التى يوجد 

للبنك فروع بها.
المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 

سياسى للعاملين بالبنك االهلى سوستيه جنرال
المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 

سياسى للعاملين ببنك قطر الوطنى االهلي.
ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء سواء بالحضور الشخصى 
او باالنابة او بابداء الرأى كتابة، ويصح التصويت على القرار بموافقة ثلثى 
لصحة  سواء  النصاب  يتوافر  لم  فإذا  لالجتماع.  الحاضرين  االعضاء  عدد 
االنعقاد او لصحة القرار يؤجل االجتماع واليجوز اعادة عرض الموضوع على 

الجمعية العمومية مرة اخرى قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االجترازية

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 

للعاملين بالجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء

المسجلة برقم 215 لسنة 1982 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
االربعاء الموافق 2022/12/28 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة 
واالحصاء - شارع صالح سالم.

عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 
للجمعية العمومية الطارئة.

الثالثاء الموافق 2023/1/10، فى تمام الساعة  وذلك يوم 
الثانية عشرة ظهرا، وذلك بذات المقر المشار بعاليه.

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

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان لموظفى قطاع البنوك
المسجلة برقم 502 لسنة 1984 - القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

السبت الموافق 2022/12/3 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
عمارات   3 فى  الكائن  الجمعية  بمقر  الملحقة  بالقاعة  وذلك 

األوقاف - ميدان السواح - حدائق القبة - القاهرة.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/12/17، فى تمام الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى البنك االهلى الكائن: 3 شارع المحروسة من 

ميدان ابن النفيس - بجوار معهد القلب - بالعجوزة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين برئاسة حى مصر 
القديمة والمعادي

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  االحد  يوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/11/27

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية 48/46 شارع 200 

- دجلة - المعادي.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
جمعية الهداية التعاونية لتقسيم 
االراضى وبناء المساكن بالقاهرة 

الكبرى وضواحيها
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/11/25

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 4أ عطفة 

السيدة   - المنيرة   - سامى  امين  شارع  من  متفرع   - حجاج 

زينب.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بالشركة العامة 
للدواجن

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 

.2022/11/26

وذلك بمقر مشروع الجمعية الكائن: 3 شارع السادات - امام 

قسم السالم أول - مدينة السالم.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
جمعية أم المؤمنين لإلسكان 

التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/11/26.

شارع   9 الكائن:  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

االتربى باشا ابوالعز - مصر الجديدة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بجامعة 
حلوان

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  االثنين  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/11/28

وذلك بمقر المبنى االدارى بجامعة حلوان - القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين وأسرهم 
بشركة السويس للزيت

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

االثنين  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/11/28.

الكائن:  الشركة  الملحقة بمقر  االجتماعات  قاعة  وذلك بمقر 

21 شارع احمد عرابى - المهندسين - الجيزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بالجهاز 
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

المسجلة برقم 215 لسنة 1982 - القاهرة
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 

.2022/11/27
المركزية  االدارة   - الشافعى  وائل  الدكتور  قاعة  بمقر  وذلك 
العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  بمقر  االحصائى  للتدريب 

واالحصاء.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء مجلس 

الدولة بالقاهرة
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/12/2

وذلك بمقر نادى مستشارى مجلس الدولة الكائن: 10 شارع 

عبدالعزيز آل سعود - المنيل - القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج



19ملحق نوفمرب 2022

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة جنوب 
القاهرة لتوزيع الكهرباء فرع 6 أكتوبر

المسجلة برقم 302 لسنة 2013
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الجمعية بمدينة 6 أكتوبر »حدائق اكتوبر - لؤلؤة أكتوبر«

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/11/26 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة الملحقة بمقر الجمعية - مدينة 6 أكتوبر - الحى 11 - سنتر النخيل - الدور الخامس.

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.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بهيئة النقل العام
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بالمرحلة االولى عمارات »24 - 25 - 26« بمشروع الجمعية بالواحة - الحى 

العاشر - مدينة نصر - القاهرة
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/11/26 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 46 شارع المبتديان - السيدة زينب - القاهرة.
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.
وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالضرائب العقارية بالمعادي
المسجلة برقم 1019 لسنة 2011

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/11/26 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة الملحقة بمقر الجمعية - شارع فتحى السيد - من فرج يوسف - حدائق المعادى - القاهرة.
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.
وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

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

المسجلة برقم 711 لسنة 1992
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات بمشروعها لؤلؤة أكتوبر - قطعة 
الجمعية بموجب امر دفع صادر من  )مائة ألف جنيه الغير( تسدد بحساب  رقم 12/3. وذلك بمقدم حجز قدرة 100000 جنيه 

الجمعية للبنك، وذلك بمقر الجمعية الكائن: 241 شارع الهرم - امام مطبعة البنك المركزى - الجيزة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/11/20 حتى 2022/12/20

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

االسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالهيئة القومية لالتصاالت 
السلكية والالسلكية

المسجلة برقم 114 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة االعضاء الحاجزين بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة - القطعة رقم 9 عن تحديد موعد جلسات التخصيص 
لعدد 240 وحدة. وذلك خالل المدة من يوم االثنين الموافق 2022/11/21 حتى يوم االحد الموافق 2022/12/4 فى تمام 

الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 26 شارع سيد داوود - متفرع من شارع الالسلكى - المعادى الجديدة - القاهرة.

على ان يكون العضو مسددا لمبلغ 460000 جنيه )أربعمائة وستون الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص. وسيتم أخطار 
األعضاء بخطابات مسجلة بموعد جلسات التخصيص.

وسيتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية 
االسكانية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
جمعية النسر الذهبى للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 947 لسنة 2008 - القاهرة
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق 2022/11/30.

وذلك بقاعة سندريال بدار الحرب االلكترونية - بطريق النصر - القاهرة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للمهندسين العاملين ببورسعيد
المسجلة برقم 24 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/12/3 - 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 - 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 األمل لإلسكان التعاوني
المشهرة برقم 961 لسنة 2009 - القاهرة

تعلن الجمعية للسادة االعضاء الحاجزين بمشروع لؤلؤة اكتوبر عن استكمال المدخرات لمبلغ 350000 جنيه )ثالثمائة وخمسون 
الف جنيه الغير( كحد ادنى لدخول جلسة التخصيص )المرحلة الثانية( وذلك بحساب الجمعية بموجب اذن دفع صادر من الجمعية 

للبنك،
وذلك خالل الفترة من 2022/11/20 حتى 2022/12/30 وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة طبقا للقانون رقم 14 

لسنة 1981 والنظام الداخلى للجمعية.
متحف  امام   -  3 - شقة  عمارة 9/87   -  2 المجاورة   - الجديدة  الفسطاط  بمدينة  الكائن  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى 

الحضارات - مصر القديمة - القاهرة.
للجمعيات  العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  طبقا  يتم  التخصيص  بأن  علما 

االسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين المدنيين بمديرية أمن 
بورسعيد

المسجلة برقم 69 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/3 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر جمعية الزهور لتنمية المجتمع المحلى ببورسعيد.

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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بكلية التجارة ببورفؤاد 

والمدينة الجامعية
المسجلة برقم 95 لسنة 1985

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/15 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

وذلك بمقر كلية التجارة ببورفؤاد ببورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بوزارة العدل ببورسعيد

المسجلة برقم 87 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/30 - فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وذلك بمقر الحديقة امام مقر الجمعية - تعاونيات الزهور - 

عمارة زمزم - مدخل 2 - دور ارضى - شقة 2 - بورسعيد.

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 بورسعيد

محافظة بورسعيدمحافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بحى الشرق وأسرهم حتى 

الدرجة الثالثة ببورسعيد
المسجلة برقم 77 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/20 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/27   26 يومى  وللطعون   2022/11/24
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: ديوان عام حى الشرق 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  ببورسعيد. 

2022/12/27 - فى تمام الساعة السادسة مساء.
االجتماع  ويصح  ببورسعيد.  الزهور  شباب  مركز  بمقر  وذلك 
األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال 
ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب 
االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 
لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بجمارك بورسعيد

المسجلة برقم 42
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/12/4 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/12/12   11 يومى  وللطعون   2022/12/8
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: بورسعيد - حى الشرق 
- شارع 23 يوليو - مجمع السالم - مدخل 3 - الدور الثانى 
- مكتب 33. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 

2023/1/19 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مركز شباب العاشر من رمضان 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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العامة للبترول 
المسجلة برقم 3

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/1 - فى تمام الساعة السادسة مساء.
رأس   - للبترول  العامة  بالشركة  العاملين  نادى  بمقر  وذلك 

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 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 
ألطباء األسنان والصيادلة ببورسعيد

المسجلة برقم 1409
العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى   2022/12/7 يوم  وذلك  االستثنائية. 
وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد وذلك للنظر فى تعديل المواد 

1 - 2 -13 من النظام الداخلى للجمعية والتعديل المطلوب كاآلتي:
المادة )1( قبل التعديل: اسم الجمعية : الجمعية التعاونية لبناء المساكن 

ألطباء األسنان والصيادلة واسرهم
المادة )1( بعد التعديل: اسم الجمعية : الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألطباء األسنان والصيادلة واسرهم ومنتفعى مشروعات الجمعية وأسرهم 

حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد
المادة )2( قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية محافظة بورسعيد.

المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية محافظة بورسعيد ومصايف 
ومشاتى الجمهورية.

المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 
سياسى ألطباء االسنان والصيادلة ببورسعيد

المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 
وأسرهم  الجمعية  ومنتفعى مشروعات  والصيادلة  األسنان  سياسى ألطباء 

حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد.
ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء سواء بالحضور الشخصى 
او باالنابة او بابداء الرأى كتابة، ويصح التصويت على القرار بموافقة ثلثى 

عدد االعضاء الحاضرين لالجتماع.
فإذا لم يتوافر النصاب سواء لصحة االنعقاد او لصحة القرار يؤجل االجتماع 
واليجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية مرة اخرى قبل مضى 

ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االجترازية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين وأسرهم 

بالتأمينات بالبحر األحمر 
المسجلة برقم 26 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/26 - فى تمام الساعة الواحدة بعد 
الظهر.

تأمينات  منطقة  عام  بديوان  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
البحر االحمر - الغردقة - الدهار - شارع المصالح الحكومية.

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 االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بجمارك بورسعيد
المسجلة برقم 42 لسنة 1982 - بورسعيد

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
الخميس الموافق 2023/1/19 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

وذلك بمقر مركز شباب العاشر من رمضان - بورفؤاد.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية الطارئة.
الساعة  تمام  فى  الموافق2023/2/4،  السبت  يوم  وذلك 

الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بذات المقر المشار بعاليه.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالصوامع 

بالبحر األحمر وقنا 
المسجلة برقم 52 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/30 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر صومعة سفاجا - 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 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 
بالهيئة القومية لالتصاالت السلكية 

والالسلكية بمنطقة تليفونات البحر األحمر
المسجلة برقم 120 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/20 حتى 
2022/11/24 وللطعون يومى 26 و2022/11/27 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
 - الدهار  سنترال  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

الغردقة - البحر األحمر.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/12/22 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر النادى االجتماعى بالغردقة - البحر األحمر.

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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة البحر األحمرمحافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العامة للبترول
المسجلة برقم 3

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
رأس سدر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/26 - الساعة الواحدة ظهرا.

 8  - للبترول  العامة  بالشركة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
شارع مصطفى أبوزهرة - مدينة نصر - القاهرة.

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.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العامة للبترول
المسجلة برقم 3

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الساحل الشمالي

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/26 - الساعة العاشرة صباحا.

 8  - للبترول  العامة  بالشركة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
شارع مصطفى ابوزهرة - مدينة نصر - القاهرة.

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.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة توزيع كهرباء 

القناة باإلسماعيلية
المسجلة برقم 1 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/20 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
على  و2022/11/28   27 يومى  وللطعون   2022/11/24
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 46 شارع بنى سويف 

والقليوبية - عرايشية مصر - االسماعيلية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/18 
نادى  بمقر  وذلك  ظهرا.  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -

كهرباء االسماعيلية »ارض االندية بالشيخ زايد«.
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالصوامع 

بالبحر األحمر وقنا
المسجلة برقم 52 لسنة 1999

الجمعية  الحاجزين بمشروع  للسادة اعضائها  الجمعية  تعلن 
االثنين  ايام  التخصيص  جلسات  عقد  عن  سفاجا  بمدينة 

والثالثاء واالربعاء الموافقين 19 - 20 -2022/12/21.
ويوم الخميس الموافق 2022/12/22 للمتخلفين

وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك بمقر الجمعية 
بصومعة سفاجا

وذلك لالعضاء المسددين مبلغ 90000 جنيه )تسعون الف 
جنيه الغير( قبل موعد جلسات التخصيص.

بخطابات  بالمشروع  الحاجزين  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف 
مسجلة محدد بها ما ذكر سابقا من التاريخ والمكان والساعة.

الوزارى  القرار  المادة 4 من  وفقا الحكام  التخصيص  وسيتم 
بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم 

التعاونية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بصومعة سفاجا

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
التطبيقيين وأسرهم باإلسماعيلية

المسجلة برقم 15 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
وللطعون   2022/11/24 حتى   2022/11/20 من  المدة 
الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/11/27   26 يومى 
المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. 
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
 - الكوم  - شارع شبين  التطبيقيين  نقابة  الكائن:  الجمعية 
االسماعيلية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
وذلك  صباحا.  العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/29
بمقر قاعة االجتماعات المفتوحة - نقابة التطبيقيين - شارع 
األول بحضور  االجتماع  ويصح  االسماعيلية.   - الكوم  شبين 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق 
الحضور. وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدرة، 

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالضرائب 
العقارية وأسرهم باإلسماعيلية 

المسجلة برقم 44 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/12/10 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
عبدالمنعم  طريق   - المسلمين  الشبان  نادى  بمقر  وذلك 

عمارة السياحي- االسماعيلية.
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 كفر الشيخ

محافظة اإلسماعيلية

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لضباط الشرطة وعائالتهم بكفر الشيخ

المشهرة برقم 64 لسنة 1991
الجمعية  الحاجزين بمشروع  للسادة اعضائها  الجمعية  تعلن 
موعد  تحديد  عن  الشيخ  كفر  بمدينة  الدولى  الرافد  بأرض 
و2022/11/24  و23   22 أيام  وذلك  التخصيص  جلسات 
العاشرة  الساعة  تمام  فى  للمتخلفين   2022/11/25 ويوم 

صباحا بمقر نادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ.
باإلضافة  جنيه   172000 مبلغ  المسددين  لالعضاء  وذلك 
قبل  األعضاء  على  المستحقة  األقساط  على  التأخير  لفوائد 

موعد جلسة التخصيص.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائنة فى كفر الشيخ 

حى ال47 - شارع الجمهورية - عمارة 12 - شقة 1.
القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

التعاونية االسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بشركة توزيع كهرباء 
القناة باالسماعيلية

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 

.2022/12/4

وذلك بمقر نادى كهرباء االسماعيلية - بأرض االندية بالشيخ 

زايد - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى 
مشروعات الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

ألعضاء المؤتمر العمالى بكفر الشيخ
المسجلة برقم 35 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروعاتها 
والذين لم يتواصلو مع الجمعية نهائيا من عام 2018 حتى 
تاريخ 2022/10/25 ولم يقدموا اى مستندات تثبت أحقية 
ادارتها  ومجلس  الجمعية  بهم  تهيب  بالجمعية  انتفاعهم 
بضرورة التواصل مع الجمعية والحضور بأصول المستندات 
االطالع  بعد  اال  تقدم  ضوئية  صور  أى  فى  النظر  يتم  ولم 
على اصول المستندات )عقد الجمعية + ايصاالت السداد + 
توكيالت من البائع االخير على االقل( فى مدة اقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ االعالن.
بعدد  عنه  النشر  تم  واالول  الثانى  هو  التنبيه  هذا  أن  علما 
فى  الجمعية  لبدء  التعاون  برج  بمجلة   2022 فبراير  ملحق 
اتخاذ االجراءات الرسمية لعمل تقسيمات المنتفعين بها وال 
تتحمل الجمعية مسئولية أى عضو ال يثبت أحقية انتفاعه او 
تقديم ما يثبت ذلك أو يتأخر عن الحضور فى الموعد المحدد.

من  االربعاء  الى  االحد  أيام  الجمعية  عمل  مواعيد  أن  علما 
الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء.
وعنوان الجمعية 9 شارع المهندس - تقسيم 2

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للخبراء والعاملين بمكتب خبراء 

وزارة العدل بكفر الشيخ
المسجلة برقم 126 لسنة 2005

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/20 حتى 
و2022/11/28   27 يومى  وللطعون   2022/11/24
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون 
العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: برج 
اندلسية - الدور الثالث علوى - امتداد ميدان قضايا الدولة 
بكفر الشيخ. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/23
بمقر المدرسة الفندقية - شارع صبرى القاضى - كفر 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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة سوهاج

محافظة السويس

محافظة سوهاج

محافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقطاع وزارة الرى بسوهاج 

وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة
المسجلة برقم 5 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/26 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
على  و2022/12/4   3 يومى  وللطعون   2022/11/30
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع التحرير - ابراج 
الرى - برج رقم 4 - الدور االرضى - سوهاج. وينعقد اجتماع 
تمام  فى   -  2023/1/4 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر نادى المهندسين - 
مدينة ناصر - سوهاج. 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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بمحافظة السويس

المسجلة برقم 5 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/26 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر نادى جيل اكتوبر - شارع محمد حافظ - المالحة 

- 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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لقيادات اإلدارة المحلية والعاملين 

بديوان عام محافظة سوهاج
المسجلة برقم 18 لسنة 1995

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الكوثر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/27 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر فندق ميريت امون بمحافظة سوهاج.
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.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

ألعضاء نقابة المهن الزراعية 
بالسويس

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم األربعاء الموافق 

.2022/11/30

وذلك بمركز شباب السالم - تعاونيات البحر األحمر - محافظة 

السويس.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

محافظة اإلسكندرية

محافظة أسيوط

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمعاقين بأسيوط

المسجلة برقم 68 لسنة 1998
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/27 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

نادى   - االجتماعى  المبنى   - السماوية  قاعة  بمقر  وذلك 

اسمنت اسيوط.

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 بالشركة العربية للشحن 

والتفريغ باإلسكندرية
المسجلة برقم 122 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/25 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 5 ميدان التحرير 
- المنشية - 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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باتحاد 
االذاعة والتليفزيون بأسيوط

المسجلة برقم 99 لسنة 2013
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/20 حتى 
2022/11/24 وللطعون يومى 27 و2022/11/28 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع الهاللى - برج 
السابع - شقة رقم 712. وينعقد  الدور  الخطاب -  عمر بن 
 -  2022/12/24 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
المرسى  قاعة  بمقر  وذلك  الواحدة ظهرا.  الساعة  تمام  فى 
الحمراء  حى   - الثورة  شارع   - الفردوس  حديقة   - السياحى 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  اسيوط.   -
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية 
للمالحة البحرية باإلسكندرية

المسجلة برقم 115
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
اسماعيل  شارع   - رقم 58  البحرية  المالحة  عمارة  الجمعية 

حلمى - سموحة - االسكندرية
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/12/3 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر بالرووف اعلى العمارة 58 شارع اسماعيل حلمى 

- سموحة - االسكندرية.
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.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
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محافطة قنا

محافظة دمياط

محافطة قنا

محافظة دمياط

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

التجاريين بقنا
المسجلة برقم 54 لسنة 1992

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/30 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

بجوار   - المستشفيات  شارع   - التجاريين  نقابة  بمقر  وذلك 
الرقابة االدارية بقنا.

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 بمحافظة دمياط

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/12/11 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
على  و2022/12/19   18 يومى  وللطعون   2022/12/15
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
خلف   - الشبطانى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

المعهد االبتدائى االزهرى - دمياط.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/1/19 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية - تقسيم المعلمين - دمياط.

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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

الصعيد للنقل السياحي
المسجلة برقم 84 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/11/20 حتى 
2022/11/24 وللطعون يومى 27 و2022/11/28 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
الكائن: نجع حمادى - شارع  للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
اجتماع  وينعقد  قنا.   - القديم  المطحن  بجوار   - التحرير 
الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/23 - فى تمام 
بنجع  الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك  مساءا.  الخامسة  الساعة 
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 النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية إلسكان 
التجاريين بدمياط
المسجلة برقم 5 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/27 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
أن  على  و2022/12/4   3 يومى  وللطعون   2022/12/1
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: دمياط - شارع الجالء 

- عمارة األوقاف - الدور السابع.
الطارئة يوم 2023/1/1  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
نقابة  الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر  الساعة  - فى تمام 

التجاريين - عمارة األوقاف - شارع الجالء - دمياط.
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحيرة

محافطة الوادى الجديد

محافظة الشرقية

محافطة الوادى الجديد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

صيادلة البحيرة
المسجلة برقم 26 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/26 يوم  وذلك 
الظهر.

نقابة  مقر   - بديوى  لطفى  محمد  الدكتور  قاعة  بمقر  وذلك 
صيادلة البحيرة.

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 بمنطقة 

بريد الوادى الجديد
المسجلة برقم 16 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/29 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
 - الخارجة   - االمل  حى   - الملك  فندق  حديقة  بمقر  وذلك 

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 10٪ من 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة التدريس 

والعاملين بجامعة الزقازيق بالشرقية
المسجلة برقم 12 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/3 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
المدينة  مسجد  بجوار   - الجمعية  مناسبات  دار  بمقر  وذلك 
المنورة - شارع عمر بن الخطاب - فيالت الجامعة - الشرقية.

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 االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألهالى الخارجة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/11/26

وذلك بمقر نادى تعمير الصحارى - الخارجة - الوادى الجديد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافطة القليوبية

محافظة جنوب سيناء

محافظة الفيوم

محافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بجامعة بنها

المسجلة برقم 43 لسنة 1998
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
وللطعون   2022/11/24 حتى   2022/11/20 من  المدة 
الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/11/28   27 يومى 
المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 

طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
الجمعية الكائن: شارع فريد ندا - بجوار النجدة بكلية التربية 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  الثالث.  الدور   - القديمة  الرياضية 
الساعة  تمام  فى   -  2022/12/25 يوم  الطارئة  العمومية 
الثالثة والنصف عصرا. وذلك بمقر مدرج كلية التجارة - مبنى 

اللغة االنجليزية - الدور االرضى - بنها - القليوبية.
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 االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة نويبع

المسجلة برقم 9 لسنة 1988
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/25 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر كافيتريا زهرة المدينة بنويبع - بجوار مبنى نجدة 

نويبع - 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 للعاملين بمديرية 

اإلصالح الزراعى بالفيوم
المسجلة برقم 3 لسنة 1983

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بالمشروع 
السادس للجمعية بالفيوم

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/26 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الرياضى ببندر  وذلك بمقر نادى المعلمين - شارع االستاد 
ومحافظة الفيوم.

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.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

الجمعية التعاونية المصرية 
لبناء المساكن بالمنصورة

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/20 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
على  و2022/11/27   26 يومى  وللطعون   2022/11/24
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 

للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: تقسيم 6 أكتوبر - امتداد شارع 
احمد ماهر - اسفل مسجد 6 أكتوبر - المنصورة - الدقهلية.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/24 
- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى التجاريين - طلخا - الدقهلية.
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 ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسوانمحافظة بنى سويف

جمعية البستان التعاونية 
للبناء واإلسكان

المشهرة برقم 164 لسنة 1992 - جيزة
وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018

تعلن عن بيع بالمزاد العلني
بمساحة  عليها  مدرسة  انشاء  والمزمع  الخدمات  ارض 
القطعة   - أكتوبر  الجمعية - بستان  11335.28م بمشروع 
السابع  الحى   - السياحية  المنطقة  شرق  توسعات   6-5 رقم 

- 6 أكتوبر
جلسة االربعاء الموافق 2022/12/7 - الساعة الثانية عشرة 
ظهرا. بمقر بستان أكتوبر - القطعة رقم 5-6 توسعات شرق 

المنطقة السياحية - الحى السابع - 6 أكتوبر
القانونية  بصورته  جنيه   2000000 المزاد  دخول  تأمين 

الموضحة بكراسة الشروط
قيمة  من  الرسو ٪10  عربون   - جنيه  الكراسة 5000  ثمن 

البيع - العمولة وضريبة القيمة المضافة ٪5.5
 2 الكائن:  الجمعية  مقر  من  الشروط  وكراسة  لالستعالم 

ميدان البستان - باب اللوق - اعلى مترو محمد نجيب
تليفون: 01009420337 - 0227962216

ومكتب الخبير المثمن
مصطفى مختار حنفى - 9 شارع شريف - عابدين - القاهرة

 -  01227473260  -  01003010041 تليفون: 
022396309

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

األوقاف ببنى سويف
المسجلة برقم 66 لسنة 2008

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
ببنى  الصحى  والصرف  الشرب  مياه  شركة  بجوار  الكورنيش 

سويف
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/11/26 - الساعة الثانية بعد الظهر.
والصرف  الشرب  مياه  شركة  بجوار  المشروع  بمقر  وذلك 

الصحى ببنى سويف.
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.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

 جمعية نقابة المهندسين 
لإلسكان التعاونى 
المشهرة برقم 359 لسنة 1982
26أ شارع احمد حلمى - القاهرة
تعلن عن مزاد بيع تشوينات ومهمات

بمشروعى  الجمعية  لمخازن  ورواكد  ومهمات  تشوينات  بيع 
المعادى   - منتصر(  مساكن   - النيل  )كورنيش  حلوان 

)كورنيش النيل - إسكان المهندسين(
طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018

بجلسة المزاد العلنى المنعقدة يوم الخميس 2022/11/24 
بمقر الجمعية بالعنوان عاليه

الموضحة  القانونية  بصورته  مؤقت  تأمين  جنيه   5000
بكراسة الشروط يستكمل الى 30٪ فور الرسو

قيمة  ضريبة   ٪14  - مضافة  قيمة  وضريبة  عمولة   ٪5.5
مضافة على كافة األصناف - 5٪ رسم رقابة تجارية

سعر الكراسة 299 جنيها
ت:   - عاليه  بالعنوان  الجمعية  بمقر  الشروط  كراسة  تباع 

01224195536
أو مكتب الخبير المثمن

أحمد عزت - كريم عزت - 5 شارع قصر النيل - القاهرة
فاكس:   -  25746376  -  25743186 تليفون: 

25749060

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

المصرية لنقل الكهرباء بأسوان
المسجلة برقم 128 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
االستثنائية. وذلك يوم 2022/11/26 فى تمام الساعة السادسة 
مساء. وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية - خلف 
نقابة التجاريين - شارع ابوسنبل - اسوان وذلك للنظر فى تعديل 
المطلوب  والتعديل  للجمعية  الداخلى  النظام  من   23 المادة 

كاآلتي:
المادة )23( قبل التعديل: يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من 

احدى عشر عضوا
التعديل: يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من  المادة )23( بعد 

خمسة اعضاء.
ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء سواء بالحضور 
التصويت على  الرأى كتابة، ويصح  بابداء  او  او باالنابة  الشخصى 
لم  فإذا  لالجتماع.  الحاضرين  االعضاء  عدد  ثلثى  بموافقة  القرار 
يتوافر النصاب سواء لصحة االنعقاد او لصحة القرار يؤجل االجتماع 
وال يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية مرة اخرى 

قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االجترازية
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جمعية نقابة المهندسين 
لإلسكان التعاوني

المشهرة برقم 359 لسنة 1982
26أ شارع احمد حلمى - القاهرة

تعلن عن ايجار عدد 44 محال تجاريا مساحات مختلفة بالمزاد 
العلنى لمدة 5 سنوات طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2 018

بمشروع الجمعية بحلوان - كورنيش النيل - مساكن منتصر 
- حدائق حلوان

الخميس 2022/12/8  المنعقدة يوم  العلنى  المزاد  بجلسة 
بمقر الجمعية بالعنوان عاليه

القانونية  بصورته  محل  لكل  مؤقت  تأمين  جنيه   5000
الموضحة بكراسة الشروط

يستكمل الى 5 أشهر من القيمة االيجارية تأمين نهائي
5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة

بمقر  الشروط  كراسة  تباع   - جنيها   299 الكراسة  سعر 
الجمعية بالعنوان عاليه

تليفون: 01224195536
أو مكتب الخبير المثمن - احمد عزت - كريم عزت

 -  25743186 تليفون:  القاهرة-   - النيل  قصر  شارع   5  
25746376 - فاكس: 25749060

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 
بجامعة قناة السويس باإلسماعيلية

المشهرة برقم 35 لسنة 1983
تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقا الحكام القانون رقم 182 لسنة 

2018 والئحته التنفيذية
البحر مباشرة -  ارض بمساحة 32500م2 بواجهة 126م2 على 
بمنطقة سرابيوم - مركز فايد - االسماعيلية - بجوار قرية البوريفاج 
- جلسة البيع يوم االثنين الموافق 2022/12/19 - الساعة الثانية 
نقابة  بجوار   - التدريس  هيئة  اعضاء  نادى  بمقر   - ظهرا  عشرة 

المحامين
عمولة وضريبة القيمة المضافة 5.5٪ - ثمن كراسة الشروط 499 

جنيه - تأمين نهائى 10٪ فور الرسو
تأمين دخول المزاد )تأمين ابتدائى 250000 جنيه( لقطعة األرض 

بصورته القانونية الموضحة بكراسة الشروط
لالستعالم وكراسة الشروط من مقر الجمعية الكائن: جامعة قناة 
الخزينة  بجوار   - البدروم   - االدارة   - الجديدة  الجامعة   - السويس 

الرئيسية - االسماعيلية
الخبراء المثمنون - مكتب احمد عبدالفتاح - للخبرة والتثمين

خبراء مثمنون - شريف عبدالفتاح - محمد عبدالفتاح
االسماعيلية - الشيخ زايد - الشارع التجارى - عمارة 1 - شقة 2 - 

بجوار عمارات عبدون
تليفون 064/3118398 - محمول: 01008822444

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

اإلسكان بمحافظة أسوان
بيع بالمزاد العلني

الثانية  الساعة   -  2022/12/15 الموافق  الخميس  جلسة 
عشرة ظهرا

البيع بمقر الجمعية شارع عثمان بن عفان - عمارة ب - الدور 
االرضى - امام جمعية الوقف - عمارة ب - الدور االرضي

بمشروع  مختلفة  بمساحات  ومخزن  تجارية  محالت   4 عدد 
الجمعية الكائن بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - بجوار شارع 

عثمان بن عفان - عمارة ب - الدور االرضى - اسوان
 ٪5.5  - الرسو  فور   ٪10  - نهائى  تأمين  جنيه   25000

عمولة وضريبة قيمة مضافة
299 جنيها للكراسة

لالستعالم والكراسة بالجمعية - تليفون: 01224075070 
01289751886 -

او مكتب الخبير المثمن
أحمد عزت على - 5 شارع قصر النيل - القاهرة 

تليفون: 02/25743186 - 01220206868

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باإلصالح الزراعى واألمالك 

األميرية بمحافظة اإلسماعيلية
المشهرة تحت رقم 48 لسنة 1984

تعلن عن بيع بالمزاد العلني

طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية
عدد 34 محال تجاريا بمساحات مختلفة بمشروع الجمعية الكائن 

بمنطقة الدوحة - بجوار ابراج القضاة - بمحافظة االسماعيلية
جلسة المزاد يوم االحد الموافق 2022/12/18 - الساعة الثانية 

عشرة ظهرا- الكائن بموقع المشروع بالعنوان عاليه
المزاد  دخول  تأمين   -  ٪5.5 المضافة  القيمة  وضريبة  عمولة 
بكراسة  الموضحة  القانونية  بصورته  محل  لكل  جنيه   30000

الشروط
يستكمل التأمين الى 10٪ فور الرسو - ثمن كراسة الشروط 299 

جنيها
شارع  الكائن:  الجمعية  مقر  من   - الشروط  وكراسة  لالستعالم 

القناة - ابراج الدوحة - الشيخ زايد - االسماعيلية
أو مكتب احمد عبدالفتاح - للخبرة والتثمين

خبراء مثمنون - شريف عبدالفتاح - محمد عبدالفتاح
االسماعيلية - الشيخ زايد - الشارع التجارى - عمارة 1 - شقة 2 - 

بجوار عمارات عبدون
تليفون 064/3118398 - محمول: 01008822444

مزادات

مزادات

مزادات

مزادات
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س:ما مدى قانونية جواز تنازل العضو عن مدخراته املسدده حلساب حجز وحدة مبشروع تعاونى إلى شخص آخر قبل إجراء 

تخصيص وحدات هذا املشروع؟.. , وما هو األثر املترتب على هذا التنازل؟!

ج: بداية.. يتعني التفرقة بني تنازل العضو على العقار اخملصص له من اجلمعية , وهذا التنازل إما أن يكون لزوجه أو لشخص من 

اقاربه حتى الدرجة الثالثة , وهو تنازل جائز فى أى وقت يلى التخصيص , أو أن يكون تنازال لغير هؤالء , وهو تنازل غير جائز وقابل 

لألبطال ملصلحة اجلمعية إن كان يتم خالل السنوات العشر التالية على التخصيص , أو أن تسمح اجلمعية للعضو خالل هذه 

السنوات العشر بالتنازل عن العقار اخملصص له إلى هذا الغير مقابل سداد 2٠% من قيمة العقار وقت التنازل كرسوم تنازل حتصل 

عليها اجلمعية. أما التنازل عن املدخرات – قبل إجراء التخصيص – فهو ال يجوز إال ملن كان عضوا فى اجلمعية أو ملن يجوز قبوله 

عضوا باجلمعية بأن تكون شروط العضوية باجلمعية متوافرة فيه , وال يترتب على هذا التنازل أن يحل املتنازل إليه محل ترتيب 

أولوية أنتفاع املتنازل فى املشروع , وإمنا يستفيد املتنازل إليه بهذه املدخرات فى ترتيب عضويته هو وليس ترتيب عضوية املتنازل 

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

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. 

به  مير  ما  وإرهاصات  وتساؤالت  استفسارات  اإلسكانى عن كل  التعاون  فى مجال  والقانونيون  اخلبراء  يجيب  من خاللها 
العمل سواء  إلى عرقلة دوالب  والتى تؤدى فى بعض االحيان  التعاونية اإلسكانية من مشاكل  القائمون على اجلمعيات 
فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع الغير مثل 

االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم. 

01001567474

إعداد

 إسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية باالحتاد

     عزاء واجب
رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد ينعون مبزيد من احلزن واألسى 

شقيقة

األستاذ عبد الفتاح عبد الفتاح
مبكتب سكرتير عام االحتاد

وشقيقة

األستاذ محمود فريد
مدير ادارة احملفوظات باالحتاد

وابن شقيقة

األستاذ رفعت أحمد أبوزيد
بإدارة التدريب باالحتاد

داعني اهلل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
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جمعية  مشروعات  منتفعى  أعضاء  قدم 
اجلمعية..  درع  الشيخ..  بكفر  العمالى  املؤمتر 
الى املهندس محمد على الفار املشرف املالى 
وذلك  املركزى..  االسكانى  التعاونى  باالحتاد 
جليلة  خدمات  من  يقدمه  ملا  وتقديرًا  شكرًا 
انهاء  فى  ساعدت  وفنية  قانونية  وتوجيهات 

مشاكلهم واحلفاظ على حقوقهم.

مجلس  احتفل  واحلب..  باملودة  اتسم  حفل  فى 
إدارة االحتاد برئاسة اللواء أ ح / فؤاد عباس توفيق.. 
الكرمي  عبد  احلافظ  عبد   / اللواء  ميالد  بعيد 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  االحتاد  رئيس  أول  نائب 
ادارة  مجلس  اعضاء  السادة  بحضور   2022/11/1
املناسبة  وبهذه  باالحتاد..  العاملني  وبعض  االحتاد 
تتقدم مجلة »برج التعاون« للسيد اللواء / عبد 
القلبية  التهانى  بخالص  الكرمي  عبد  احلافظ 

راجني له دوام الصحة والعافية.

فى حفل عائلى بهيج ضم األهل واألحباب مت عقد قران 
احملاسب  على  الواحد  عبد  عمرو  رضوى  احملاسبة  وزفاف 
برج  مجلة  من  خاصة  وتهنئة  عالم..  السيد  محمد 
التعاون للزميل عمرو عبد الواحد مدير اجمللة وألف مبروك 

للعروسني.

تهنئة وتقدير

عقـد قـــرآن وزفــــاف

تكريـــــــــم

احتفـــــــــال
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االتحاد  إدارة  وأعضاء مجلس  عباس   فؤاد  ح  أ.  اللواء  برئاسة  المركزى  اإلسكاني  التعاوني  االتحاد  إدارة  جدد مجلس 
وجميع العاملين.. دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعهم الذي عقد يوم الثالثاء الفائت الموافق 

8 نوفمبر وذلك في برقية رسمية أرسلت لرئاسة الجمهورية. 
العمالقة وحفاظًا على  اإلنجاز  وإتمام مسيرات  الجديدة  الجمهورية  إلى  للعبور  الخطوات  إطار استكمال  يأتي هذا في 

األمن واألمان الذى تنعم به مصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وفي هذا الصدد صرح المهندس محمد على الفار المشرف المالي لالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى بأن هذا التأييد 
الذى يضم 3000 جمعية  المركزي  التعاوني اإلسكانى  االتحاد  المختلفة ومنها  التعاونيات  القطاعات  يأتي من خالل 
تشمل أكثر من 3،5 مليون تعاوني، وذلك دعمًا الستقرار الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق 

أمن وأمان وتنمية الوطن الذي نستظل جميعًا تحت رايته ونبذ العنف والتطرف والفوضى التي تدمر األوطان اآلمنة. 
حفظ اهلل مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزى وأعضاء مجلس إدارته وجميع 
العاملين يجددون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي


