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قانون التعاون اإلسكانى.. إلى أين ؟ »1«

حتقيق- منى عبد العزيز       -      هويدا عبد احلميد

وال  البسيط  املواطن  تخدم  التى  العمالقة  القطاعات  من  يعتبر  التعاونى  اإلسكان  أن قطاع  ال شك 

تهدف للربح، كما أنها تعتبر أحد مفاصل الدولة الهامة التى تساندها فى الدعم منذ اخلمسينيات 

وحتى اآلن، وال أحد يستطيع أن ينكر اسهامات هذا القطاع احليوى العريق فى حل مشكلة اإلسكان خالل 

الفترة السابقة وعلى مدى عدة عقود، ولكن هذا القطاع أصبح يعانى فى الفترة األخيرة من عجزه فى مالحقة 

التغيرات التى حدثت بالدولة املصرية والتى واكبتها العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية، وما حازاها 

من تعديالت تشريعية أدت فى النهاية الى خنق هذا القطاع الكبير الذى طاملا أعطى الكثير للوطن..

ومن يُصدق أن هذا الصرح الذى يتجاوز عمره أكثر من نصف قرن، أصبح يئن اآلن من التعثر بسبب تشريعات 

جتاوز عمرها األربعة عقود، والتى أصبحت ال تستطيع الصمود أمام هذه املتغيرات الكثيرة واملتالحقة.

لقد أصبح هذا القطاع يلهث وراء متطلباته والتزاماته، ويكاد يلفظ أنفاسه اذا لم ُتد له يد العون بتعديل أو 

سن تشريع جديد يساعده فى النهوض مرة أخرى وينقذه من اجلمود..

وقد قامت »برج التعاون« بالتواصل مع اخملتصني بهذا اجملال للوقوف على تفاصيل هذه األزمة التى أملت بقطاع 

تقوى على  ال  وأصبحت  الزمان  عليها  بالية عفا  تشريعات  اجلمعيات بسبب  يد  وكبلت  التعاونى،  اإلسكان 

التشبث بالواقع أمام كل هذه التحديات التى تواجهها، من تشريع قدمي ال يواكب العصر وعدم وجود الئحة 

الراهنة، ومواد خارج  الظروف  يتناسب مع  وال  وممزقاً  لقانون يحكمها منذ 40 عاماً، أصبح مشوهاً  تنفيذية 

اختصاصها وغير ذلك مما أطلعنا عليه اخملتصني من سلبيات.. وحول قانون التعاون اإلسكانى رقم 14 لسنة 

1981 الذى مازال يبحث عن الئحة تنفيذية وينتظر التعديل والتفعيل قمنا باجراء هذا التحقيق... 

ملف العدد
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ملف العدد
لجنة الخطـة

سالم  مالك  املهندس  يوضح  البداية  فى 
لإلسكان  الصفا  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
 1981 لسنـة   14 رقم  القانون  أن  التعاونى 
باجلريدة  نشر  اإلسكانى  بالتعاون  واخلاص 
 « د   « تابع   )  10  ( رقم  العدد  فى  الرسميـة 
صدر فى 1981/3/5، على أن يعمل به من اليوم 
من  بدءا  به  العمل  مت  أى  نشره  لتاريخ  التالى 
1981/3/6، ولم تتم تعديالت تذكر على القانون 
 2008 لسنة   122 رقم  القانون  صدور  بعد  إال 

والذى نشر باجلريدة الرسمية فى 2008/6/9.
وكانت التعديالت تتمثل فى:-

واملزايدات  املناقصات  قانون  أحكام  سريان 
رقم 89 لسنة 1998 والئحته التنفيذية على 
جمللس  وتكون  اإلسكان  جمعيات  تعاقدات 
االختصاصات  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة 

املقررة فى ذلك القانون للسلطة اخملتصة.
التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس  تشكيل  يتم 
 25 من  بدال  عضواً   13 من  املركزى  اإلسكانى 
عضواً واملنتخبني هم 3 عن اجلمعيات االحتادية 
+ 5 عن اجلمعيات األساسية بينما الـ 5 الباقني 

يتم تعيينهم مبعرفة وزير اإلسكان.
التعاقدات  قانون  نشر  مت   2018/10/3 وبتاريخ 
ألغى  والذى   2018 لسنة   182 رقم  العامة 
واخلاص   1998 لسنة   98 رقم  القانون 
إلغاء  باملناقصات واملزايدات وبالتالى فقد تـم 
وجوب  إلغاء  ومت  مختصة  كسلطة  االحتاد 
تطبيق أحكام قانون املناقصات واملزايدات على 

تعاقدات جمعيات اإلسكــــان.
اإلسكان  وزير  قرار  نشر  مت   2019/4/16 وبتاريخ 
جمللس  فيه  أعاد  والذى   2019 لسنة   217 رقم 
وألزم  اخملتصة  السلطة  صفة  االحتاد  إدارة 
التعاقدات  قانون  أحكام  بتطبيق  اجلمعيات 

العامة على العقود التى تبرمهـــا.
الفترة منذ صدور  انقسمت  ذلـك فقد  وعلى 
غير  فتـرات  أربعـة  إلى  اآلن  وحتى  القانون 
فى  ومختلفـة  فارقــة  ولكنهـا  متساويـة 

األداء وكالتالـى:-
 1981/3/6 فى  القانون  نشر  من  األولى  الفترة 
 2008 لسنـة   122 القانون  صدور  وحتـى 
وكان  سنـــة   27.25 ملـدة  أى   2008/6/9 فى 
تعاقدات  عن  الفتـرة  هذه  خالل  املسئول 
اجلمعيـة وابرامها ومراجعتها ومتابعتها جلنة 
كانت تسمى جلنة اخلطـة تتكون من 4 أعضاء 
عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكـان 
– جهة الرقابــة احلكوميـة على اجلمعيات – و4 
أعضاء عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى – 
جهة الرقابة الشعبية على اجلمعيات ورئيس 
للجنـة يتم تعيينه مبعرفة الوزير اخملتــــص، 
االحتاد  مقر  فى  تعقد  اللجنـة  هذه  وكانت 
املشروعات  لدراسـة  دورية  بصفة  اإلسكانى 
والتعاقدات اخملتلفة وحلل املشاكل التى كانت 
وبني  وأعضائها  وبعضها  اجلمعيات  بني  تنشأ 

اجملالس واملتعاقدين معهــا.
القانون  سريان  الثانيـة  منذ  الثانيـة  الفتـرة 
122 لسنـة 2008 فى 2008/6/10 وحتى صدور 
القانون رقم 182 لسنـة 2018 فى 2018/10/3 

سنــة   10.5 حوالى  ملدة  أى 
االحتاد  إدارة  مجلس  وكان 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
هو السلطة اخملتصة بدال من 
جلنـة اخلطـــة واضطر اجمللس 
ال  حتى  أسبوعيا  لالنعقاد 
اجلمعيات  مصالح  تتعطل 
الدورية  املوافقات  وخاصة 
والبت فى التعاقدات وإجراءات 

املناقصات واملزايدات.
سريان  منذ  الثالثـة  الفترة 
 2018 لسنـة   182 القانون 
صدور  وحتى   2018/10/4 فى 
 2019/4/16 فى  الوزارى  القرار 
ولم  شهر   6.5 حوالى  ملدة  أى 
أية  املدة  هذه  خالل  تصدر 
أعمال  توقفت  موافقات، كما 
وجود  لعدم  املشروعات  طرح 
للجمعيات  مختصة  سلطة 

ولعدم تفعيل عمل جلنـة اخلطـة التى لم تلغ 
حتى تاريخـه.

تاريخه  وحتى   2019/4/16 من  األخيرة  الفترة 
الفتــرة  فى  كما  متامـا  األمور  عادت  فقد 
االحتـاد  إدارة  مجلس  تولى  حيث  الثانية 
للجمعيات  اخملتصـة  السلطـة  مسئوليـة 

اخلاصة باإلسكـان.
التى  املالحظـات  بعض  هناك  بأن  سالم  ونوه 
مرت  املثال  سبيل  فعلى  الدراسـة  تستحق 
وحتى  القانـون  صدور  منذ  جداً  كبيـرة  فتـرة 
 28 حوالى  وهى  بنوده  فى  مؤثر  تعديل  أول 
جيد  القانـون  بأن  يوحـــى  قد  ممـا  سنـــة 
الستمرار  كافيـة  وأحكامـه  مناسبة  وبنوده 

العمـل بـه.

التمويل
اللجنة  عضو  رمزى  إيهاب  الدكتور  أكد 
التعاون  قانون  أن  النواب،  مبجلس  التشريعية 
اإلسكانى رقم 14 لسنة 1981 أصبح يحتاج 
ال  وأصبح  عاماً   40 منذ  ألنه صدر  تعديل  الى 
منها  أمور،  عدة  فى  العصر  هذا  مع  يتواكب 
الالزم  والتمويل  االستثمارية  البنوك  قوانني 
حيث  مضيفاً  التعاونى،  اإلسكان  لقطاع 
تواجه  التى  املشكالت  أهم  من  التمويل  يعد 
معظم  توقف  الى  أدت  والتى  القطاع،  هذا 
مشروعاته أو تعثرها أو تباطؤ تنفيذها، مفسراً 
القانون  بهذا  املوجودة  املواد  بعض  فبسبب 
التعاونيات  اقراض  يكون  أن  على  أكدت  والتى 
القرية  بنك  التى متاثل  بالفوائد  أو  بدون فوائد 
ُحرمت  فقد  حالياً،  موجود  غير  أصبح  الذى 
ال  ألنه  البنوك  من  االقتراض  من  التعاونيات 
يوجد بنوك تعطى قروضاً بدون فوائد، حيث أن 

جميعها بنوك استثمارية تهدف للربح. 
أى  مثل  التعاونى  اإلسكان  أن  كما  وتابع 
مشروع استثمارى يحتاج الى متويل، وألن هذا 
القرض  يكون  أن  على  صراحة  نص  القانون 
التعاونى بدون فائدة، فلو أن اجلمعية التعاونية 
قامت باالقتراض من أى بنك الجناز مشروعاتها 

هذه  وفى  مشيراً  بفائدة،  القرض  فسيكون 
احلالة يجب على الدولة أن تتحمل هذا الفرق 
تستطيع  ال  الدولة  أن  والواقع  للقانون،  وفقاً 
التعاونية  أن تتحمل فوائد قروض للجمعيات 

نظراً لكثرة أعبائها. 
أن سبب توقف  النواب،  وأوضح عضو مجلس 
متويل  وجود  عدم  هو  حالياً  اجلمعيات  نشاط 
حيث ال يسمح القانون بتمويل اجلمعيات من 
منهم  اجلمعيات  اعضاء  وأن  أعضائها،  خارج 
لذا  مشيراً  السداد،  فى  ملتزم  والغير  امللتزم 
على  احلصول  عن  عاجزة  اجلمعيات  أصبحت 
االستثمارى  للنظام  وفقا  لها  الالزم  التمويل 
االقتصادى فى الوقت احلالى، مضيفاً فال وجود 
لبنوك تعاونية وكل البنوك املوجودة هى بنوك 
ال  التعاون  وقانون  بفائدة  تقرض  استثمارية 

يسمح بذلك. 
هناك  أن  افترضنا  لو  أخرى  ناحية  »من  وقال 
بنك  طريق  عن  اخلارج  من  للتعاونيات  متويل 
بالطبع  سيحتاج  فانه  استثمارى،  صندوق  أو 
لضمانات، وهذه الضمانات أيضاً غير موجودة 
ألن اجلمعيات ال تستطيع حتقيق هذا الشرط، 
حيث أن جميع أموالها من األعضاء، منوهاً الى 
وتطبيقها  التعاونيات  سياسة  تغيير  ضرورة 
بفكر جيد ومنظومة جديدة، ألنها فى ظل هذا 
القانون ال الدولة وال البنوك وال القطاع اخلاص 
صعوبة  يفسر  ما  وهذا  متويلها،  يستطيعون 
تطبيق هذا القانون فى الوقت الراهن، مشيراً 
مع  يتوافق  تشريع جديد  ايجاد  من  البد  حيث 
التعاونى  اإلسكان  بتمويل  ويسمح  الواقع 

بسهولة ويسر«.
كما اقترح إنشاء بنك خاص لقطاع اإلسكان 
لهذا  املنح  من  جزء  تخصيص  أو  التعاونى 
للربح، مشيراً  يهدف  ال  الذى  اخلدمى  القطاع 

وهذا أيضاً يحتاج الى تعديل القانون. 
هذا  تواجه  أخرى  مشكلة  الى  النائب  وأشار   
التعاونية،  الوحدات  تسجيل  وهى  القطاع 
القانون  فى  مادة  استحداث  بضرورة  مطالباً 
تسمح بتسجيل الوحدات السكنية التعاونية 
لتكون الضمان ملستحقات اجلمعية أو البنك 

بعد 40 عامًا.. قانون التعاون اإلسكانى 
ينتظر الالئحة التنفيذية 

وليد حلمىالنائب ايهاب رمزى
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لدى العضو فى حال عدم السداد، حيث يجوز 
عليها الرهن واحلجز والبيع والشراء. 

ألنها  التوكيالت  إلغاء  ضرورة  الى  لفت  كما 
تداول  فى  القانون  على  التحايل  الى  تؤدى 
الوحدات السكنية التعاونية خارج اجلمعيات، 
الوحدات  بيع  فى  تساهم  فهى  موضحاً 
أى  دون  األعضاء،  لغير  التعاونية  السكنية 

استفادة للدولة.

البيروقراطية
ووصف وليد حلمى رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الزهور،  نادى  ألعضاء  لإلسكان  التعاونية 
التعاونى،  العمل  ملسيرة  معوق  بأنه  القانون 
ومعرقل لنشاط اجلمعيات فى أى إجناز ايجابى 
بيروقراطية  على  يحتوى  أنه  الى  مشيراً  بها، 
غير طبيعية تعمل بفكر الستينيات، مضيفاً 
مشروعني  اجناز  استغراق  الى  أدى  ما  وهذا 
القيادات  وجود  ولوال  عاماً،  لعشرين  باجلمعية 
التعاونى  باالحتاد  والواعية  املتفهمة  احلالية 
لتعاونيات  العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى 
هذان  اجلمعية  أجنزت  ملا  واإلسكان  البناء 

املشروعان. 
 وانتقد رئيس جمعية أعضاء نادى الزهور، عدم 
مواكبة التعاونيات حتى اآلن ملتغيرات العصر، 
احلديثة  للتكنولوجيا  استخدامها  وعدم 
االجتماعى  التواصل  ومواقع  آلى  حاسب  من 
عبد  الرئيس  أن  الى  مهامها، مشيراً  اجناز  فى 
الدولة  حتديث  الى  وجه  السيسى  الفتاح 
املصرية واألخذ بأساليب التكنولوجيا احلديثة 

والتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة. 
جتاه  االدارية  اجلهات  دور  تقليص  استنكر  كما 
لها من خدمات  تقدمه  فيما  اجلمعيات حالياً 
توفير  فى  وبخاصة  ومساندات  ومساعدات 
يستغرقها  التى  املدة  طول  وكذلك  األراضى، 
لعقد جمعية عمومية  اجلمعية  تنفيذ طلب 
بها، والتى قد تصل الى 3 شهور، بسبب هذا 
فى  اخلوض  اجلمعية  على  يحتم  الذى  القانون 

اجراءات عديدة تستنزف وقتا وجهدا كبيرا.
الى  يحتاج  القانون  هذا  أن  يرى  النهاية  وفى 
جديد  قانون  وسن  مواده  لكافة  كامل  تغيير 

يليق بالوقت احلاضر.

ضعف موارد الجمعيات وعزوف 
األعضاء عن الحضور.. أهم 

السلبيات

 القانون ال يتواكب مع متغيرات 
العصر.. وهناك مواد تحتاج 

لتعديل وأخرى غير مفعلة رغم 
أنها جيدة

دور التعاونيات فى العالم

اللواء عبدالوهاب أبوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

تشير تقارير األمم املتحدة إلى أن التعاونيات تؤدى دوراً مهماً فى مجاالت االئتمان 
والغذاء والطاقة واخلدمات الصحية واإلسكان والتوظيف وأن وسائل العيش 
وأنه يعمل  التعاونيات  أماناً من خالل  لثالثة مليارات شخص أصبحت أكثر 
بها ما يقرب من 100 مليون شخص وأن اقتصاديات التعاونيات متثل ما بني 3 
– 3,5 فى املائة من الناجت اإلجمالى العاملى وفى بعض البلدان تكون مساهمة 
التعاونيات فى الناجت اإلجمالى الوطنى أعلى بكثير من حيث النسبة املئوية 
وأنه ميثل فى دولة مثل ) كينيا ( نسبة 45% من إجمالى الناجت القومى تليها 

نيوزيلندا بنسبة %22.
كما تشير إحصائيات التحالف التعاونى الدولى إلى أن:

• 2000 منظمة تعاونية فى 56 دولة يبلغ إجمالى نشاطها 2,5 مليار دوالر 
أمريكى.

• وفى أوروبا تعد البنوك التعاونية قوة دافعة رئيسية فى مواجهة التداعيات 
الف  و850  عضو  مليون   56 التعاونية  البنوك  وتضم  السلبية  االقتصادية 
 4 ومتتلك   %  20 نحو  املالية  األسواق  فى  نصيبها  متوسط  ويبلغ  موظف 
آالف بنك وتضم 71 ألف منفذ تخدم نحو 215 مليون عميل معظمهم من 

املستهلكني والشركات الصغيرة واملتوسطة واجملتمعات احمللية.
• وفى اليابان تلعب التعاونيات دوراً رئيساً فى التأمني التعاونى بأصول تبلغ 

540 مليون دوالر أمريكى.
• وفى أسبانيا تعتبر شركة ) mondrgon ( التعاونية سابع أكبر شركة جتارية 

فى البالد.
جتارة  على  التعاونية  الشركات  تسيطر  والنرويج  والسويد  الدمنارك  وفى   •

التجزئة.
• وفى أمريكا يعتمد 12 % من السكان على التعاونيات الكهربائية فى توليد 

الكهرباء
• وفى البرازيل تعد التعاونيات الصحية أكبر مقدم للخدمات الطبية كما 

تستحوذ التعاونيات على 40 % من النشاط الزراعى.
التعاونى ما يقرب من 70 ألف منظمة تعاونية  القطاع  أملانيا ميتلك  • وفى 

متارس نشاطها فى اجملال الزراعى والصناعى واملصرفى.
• وفى مصر ما يقرب من 6 % من السكان أعضاء فى تعاونيات سكنية.
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املنتفعني  العمومية جلماعة  اجلمعية  وافقت 
املهندسني  مساكن  بناء  جمعية  مبشروع 
الشمالى  بالساحل  املهندسني  مارينا  بقرية 
الشربينى  صالح  محمد  املهندس  برئاسة 
وسكرتارية  اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس 
احمد هشام محمد جنيب سكرتير  املهندس 
النهائى  التقرير  على  اجلمعية  ادارة  مجلس 
للحساب اخلتامى للمرحلة االولى من مشروع 
بالساحل  املهندسني  مارينا  بقرية  اجلمعية 

الشمالى لعدد )100( شالية 
جلماعة  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
مساكن  بناء  جمعية  مبشروع  املنتفعني 
املهندسني بقرية مارينا املهندسني بالساحل 
 17 املوافق  السبت  يوم  اجتماعها  الشمالى 
باملهندسني  اجلمعية  مبقر   2022 سبتمبر 
صالح  محمد  املهندس  برئاسة  القاهرة   –
اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  الشربينى 
محمد  هشام  احمد  املهندس  وسكرتارية 
جنيب سكرتير مجلس ادارة اجلمعية وبحضور 
الدسوقى  ابراهيم  الرحمن  عبد  من  كال 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن  مندوبا 
الباقى مندوبا عن الهيئة  املركزى وعادل عبد 

وبحضور  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
االعضاء  عدد  اجمالى  من  عضوا   )14( عدد 
بالساحل  اجلمعية  مبشروع  املنتفعني 
وملا  عضوا   )98( عددهم  والبالغ  الشمالى 
القانونى  النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد  كان 
بحضور  يصح  والذى  االجتماع  لصحة  الالزم 
اختيار  مت  فقد  املنتفعني  اجمالى  من   %10
وامل  اخلولى  احمد  عثمان  محمد  من  كال 
كمالحظى  املرعشلى  محمد  الفتاح  عبد 
احلاضرين  تصويت ومت عرضهما على االعضاء 
البدء  تقرر  وعلية  باالجماع  عليهما  ووافقوا 
واملكون  األتى  األعمال  جدول  مناقشة  فى 
التقرير  على  املوافقة  فقط:  واحد  بند  من 
االولى  للمرحلة  اخلتامى  للحساب  النهائى 
من مشروع قرية مارينا املهندسني بالساحل 

الشمالى واقرارة.
القرار: عرض املهندس محمد صالح الشربينى 
رئيس  بصفتة  اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس 
شاليه   )100( لعدد  اخلتامى  احلساب  اجللسة 
املهندسني  مارينا  بقرية  اجلمعية  مبشروع 
على  تنفيذهم  مت  والذى  الشمالى  بالساحل 
كمرحلة  شاليه   )92( عدد  وهما  مرحلتني 

مترا   12666 بنائية  مساحة  باجمالى  اولى 
بلغت  املربع  للمتر  انشائية  بتكلفة  مربعا 
1137 جنية وكذا عدد )8( شاليهات كمرحلة 
ثانية باجمالى مساحة بنائية 1488 متر مربع 
 1066 بلغت  املربع  للمتر  انشائية  بتكلفة 
الرأسمالية  املصروفات  اضافة  وبعد  جنيه 
التكلفة  كانت  االضافية  التكلفة  وعناصر 
وقدرة  مبلغ  شاليه   )100( لعدد  النهائية 
لعدد  املوارد  اجمالى  وكذا  جنية   21886738

)100( شاليه مبلغ وقدرة 22023554 جنية. 
على  والرد  واملناقشة  العرض  وبعد 
على  التصويت  مت  فقد  االعضاء  استفسارات 
القرار الذى اسفر عن موافقة عدد )12( عضوا 
املنتفعني  االعضاء  عدد  اجمالى  من  منتفعا 
 )14( عددهم  والبالغ  لالجتماع  واحلاضرين 
اخلتامى  باحلساب  جاء  ما  على  منتفع  عضوا 
رفض  وقد  شاليه   )100( لعدد  املعروض 
احلاضرين  املنتفعني  االعضاء  من  عضوين 
لالجتماع ما جاء باحلساب اخلتامى للمشروع. 
بضرورة  الرقابية  اجلهات  مندوبا  وجه  وقد 
واجتماع  للمشروع  اخلتامى  احلساب  عرض 

اجلمعية العمومية على اجلهات الرقابية. 

الموافقة على الحساب الختامى للمرحلة األولى
من مشروع قرية مارينا المهندسين بالساحل الشمالى

متابعة – عمرو اسماعيل

عمومية منتفعى مشروع الساحل الشمالى بجمعية بناء مساكن المهندسين تقرر.. 

جمعيات

عزاء واجب
 رئيس االتحاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين باالتحاد ينعون بمزيد من الحزن واألسى 

وفاة والد الزميلني حافظ يحيى باإلدارة املالية، خالد يحيى مبكتب السيد اللواء سكرتير عام االحتاد 

كما يشاطرون الزميل محمد فاروق بإدارة الشئون اإلدارية باالحتاد مزيد احلزن واألسى لوفاة السيدة شقيقته 

وينعون مبزيد من احلزن واألسى األستاذ محمد السعيد منصور عضو اجلمعية العمومية باالحتاد وعضو مجلس إدارة اجلمعية 
االحتادية حملافظة اجليزة

داعني اهلل تعالى أن يتغمد املتوفني بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
السنوى  اجتماعها  واالستيراد  للتصدير  النصر  بشركة  للعاملني 
مببنى  االجتماعات  بقاعة   2022 ابريل   26 فى  وذلك  ثالث(،  )اجتماع 
اجلمعية  اجتمعت  وقد  بالقاهرة،  حرب  طلعت  بشارع  الشركة 
اجلمعية،  ادارة  مجلس  رئيس  الشربينى  اليزيد  أبو  مجدى  برئاسة 
وسكرتارية صالح عبد الهادى ابراهيم كشك، وبحضور 11 عضوا من 
اجمالى عدد أعضاء اجلمعية البالغ 1038 عضواً، وقد وافق األعضاء 
على اختيار نبيل محمد عبد الرؤوف وحسني كامل محمد مالحظى 

تصويت، وبدأ النظر فى جدول األعمال الذى احتوى على ثالث بنود.
العامني  عن  العمومية  امليزانية  اقرار  على  احلاضرون  األعضاء  وافق 
مكافأة  صرف  على  وافقوا  كما   ،2020/06/30  ،2019/06/30 املاليني 
لقانون  وفقاً  الذكر  سالفة  امليزانيات  عن  للعاملني  االدارة  مجلس 
له،  املكملة  الوزارية  والقرارات   1982 لسنة   14 اإلسكانى  التعاون 
وفقاً   2020/06/30 ميزانية  عن  الفائض  توزيع  على  أيضاً  ووافقوا 

للقانون. 
تناول عرض رئيس اجلمعية لكتاب هيئة  بالنسبة للبند األول فقد 
موافقه  واملتضمن   2020/03/10 فى   1824 برقم  الصادر  التعاونيات 
العمومية  اجلمعية  على   2019/06/30 ميزانية  عرض  على  الهيئة 
للنظر فى اقرارها باجمالى أصول وخصوم قدرها 466854.33 جنيه، 
 2022/2/10 فى   1600 برقم  الصادر  الهيئة  كتاب  عرض  تناول  كما 
على   2020/06/30 ميزانية  عرض  على  الهيئة  موافقة  واملتضمن 
اجلمعية العمومية للنظر فى اقرارها باجمالى أصول وخصوم قدرها 

467200.33 جنيه.
مكافأة  صرف  اجلمعية  رئيس  عرض  تضمن  فقد  الثانى  البند  أما 
واالحتاد  الهيئة  من  املعتمدة  امليزانيات  عن  للعاملني  االدارة  مجلس 
عن أعوام 2018/06/30، 2019/06/30، 2020/06/30 على أن يتم توزيع 

املكافأة وفقاً ملا أقره قانون التعاون اإلسكانى رقم 14 لسنة 1982.
وبالنسبة للبند الثالث فقد عرض رئيس اجلمعية مناقشة توزيع الفائض عن ميزانية 2020/06/30 
وذلك بعد اعتمادها مبوجب كتاب الهيئة الصادر برقم 1600 فى 2022/2/10 وعرضها على ذات 

اجلمعية العمومية واقرارها. 
وعلى هامش االجتماع قامت »برج التعاون« باجراء حوار مع عادل أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
االدارة، الذى حتدث عن الوحدات السكنية التى قامت اجلمعية خالل فترة الثمانينات والتسعينات 
بتوفيرها فى عدة مناطق منها مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلمية الزيتون، مدينة نصر، حدائق 
األهرام، شيراتون املطار، والتى مت تسليمها لألعضاء بدعم من الشركة، ولكن منذ أن توقف هذا 
الدعم أصبح احلصول على وحدات سكنية أمر صعب، بسبب ارتفاع أسعار األراضى ومستلزمات 
البناء، مع ضعف االمكانيات املادية لألعضاء وقلة موارد اجلمعية، مشيراً كما أن العروض التى 
تتلقاها اجلمعية والتى كان آخرها تخصيص قطعة أرض مبدينة بدر ال تتناسب ودخول العاملني 
بالشركة، لذا لم يكن هناك اقبال عليها، مناشداً اجلهات اخملتصة بتوفير وحدات سكنية فى 

متناول متوسطى الدخل وعلى 30 سنة.

فى عمومية الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بشركة النصر للتصدير واالستيراد..

التصديق على ميزانيات الجمعية 
فى 2019- 2020 

متابعة - منى عبد العزيز

تهنئة
يتشرف 

السيد اللواء أ ح /
فؤاد عباس توفيق

رئيس مجلس إدارة االحتاد التعاونى 

اإلسكانى املركزى 

والسادة أعضاء مجلس إدارة االحتاد 

التعاونى اإلسكانى املركزي

والسادة رؤساء اجلمعيات االحتادية 

واجلمعيات املشتركة واجلمعيات 

األساسية.. والسادة أعضاء 

اجلمعية العمومية لالحتاد.. وكافة 

العاملني باالحتاد 

بتقدمي خالص التهانى القلبية 

للسيد اللواء أ. ح مهندس/ 
محمود أحمد فهمى نصار
على اختيار سيادته مشرفا على 

الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واإلسكان باإلضافة إلى عمله 

كرئيس للجهاز املركزى للتعمير 

بوزارة اإلسكان 

راجني له التوفيق والنجاح فى عمله 

اجلديد 

وأملني دوام التعاون املستمر 

والبناء بني االحتاد والهيئة من أجل 

صالح قطاع التعاون اإلسكاني

 فى مصر 

واهلل واملوفق

جمعيات
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التراخيص املقررة مبعرفة اجملالس  التعاون اإلسكانى تشمل رسوم  املادة )66( من قانون  س: هل اإلعفاءات واملزايا املقررة بنص 
احمللية , وكذا رسوم الدمغة الهندسية املقررة لنقابة املهندسني , ورسوم مركز معلومات شبكات املرافق , ورسوم التحسني؟.

ج: املادة )66( من قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم ١4 لسنة ١98١ قد حددت وعلى سبيل احلصر اإلعفاءات واملزايا التى 
تتمتع بها اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان وهى تنص على أنه:- 

تعفى وحدة التعاون اإلسكانى من: 
١- الضرائب على األرباح التجارية والصناعية واملهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير. 

2- الضرائب والرسوم التى تقررها اجملالس احمللية طبقا لقانون نظام اإلدارة احمللية. 
3- الضرائب اجلمركية والرسم اإلحصائى اجلمركى ورسم االستيراد والرسوم اإلضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق 
مبناسبة دخول البضاعة بالنسبة ملا يستورد حلسابها ويكون الزما لنشاطها من األدوات ومواد البناء األساسية واآلالت واملعدات وقطع 

الغيار ووسائل نقل املواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير اخملتص. ويخطر بها وزير املالية. 
الضريبة  وفئة  حلالتها  وفقا  قيمتها  مقدرة  املتصرف  على  والرسوم  الضرائب  قيمة  تستحق  السلع  هذه  إحدى  فى  التصرف  وعند 

السارية فى تاريخ التصرف. 
4- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على اجلمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود واحملررات واألوراق واملطبوعات 

والدفاتر والسجالت واإلعالنات وامللصقات وغيرها. 
٥- الرسوم املستحقة على العقود واحملررات املتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات 

بالنسبة للعقود واحملررات املذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 
رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها واملتعلقة باحلقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق 

والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. 
6- الرسوم النسبية املقررة على التوثيق وشهر جميع احملررات وعقود املقاولة والرهن واحللول والتنازل والشطب وقوائم القيد وجتديداتها 
البنوك  تقدمها  التى  بالقروض  املتعلقة  واإلطالعات  العقارية  والشهادات  التحديد  وكشوف  اجلمعية  على  أدائها  عبء  يقع  التى 

والشركات والهيئات العامة إلى اجلمعيات لتمويل املشروعات التى تقوم بها. 
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن اجلمعيات التعاونية لبناء املساكن ألعضائها بشأن األراضى واملبانى لرسم 
شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها 

بالنسبة لكل من اجلمعية والعضو. 
7- الرسوم اخلاصة مبوافقات وتراخيص البناء وتقاسيم األراضي. 

8- الرسوم القضائية املستحقة عن املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. 
9- أجور النشر فى الوقائع املصرية التى تتم تنفيذا ألحكام هذا القانون. 

على أن يقتصر اإلعفاء بالنسبة لالحتاد على ما نصت عليه البنود 4، ٥، 6، 7، 9، ١٠ من هذه املادة
 ومن ثم فإن ما لم يرد ذكره صراحة فى تلك املادة من إعفاءات ومزايا ال تستفيد منه اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان , ومن ثم 

يجب الرجوع إلى نص املادة سالفة البيان ملعرفة ما تتمتع به اجلمعيات من مزايا وماال تتمتع به منها.

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

هذه الزاوية منك ولك، تثل نافذة وطاقة تنويرية لكل أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات بحيث يقف اجلميع على حقوقه وواجباته 
من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها أحد وحدات البنيان التعاونى اإلسكاني. 

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

واخلبراء املثمنني وغيرهم. 

01001567474

إعداد

 إسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية باالحتاد
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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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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط القوات 

المسلحة العاملين المتقاعدين
المسجلة برقم 616 لسنة 1987

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2023/1/14 يوم  وذلك 
ظهرا.

المبنى   - السادس  بالحى  نصر  مدينة  نادى  بمقر  وذلك 
الملحق بحديقة الطفل - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية قدامى 

العاملين المحالين للمعاش 
بمصلحة الضرائب على المبيعات

المسجلة برقم 1158 لسنة 2014
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/21 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بفندق الضرائب على المبيعات - 
15 شارع درب شمس - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لإلسكان 
والمصايف

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

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/13 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 16 شارع النزهة 
- 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.
االجتماع  القانونى لصحة هذا  النصاب  اكتمال  حالة عدم  فى 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية العاملين بمصر 
للطيران لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 344 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الحادية عشرة  الساعة  تمام  - فى  يوم 2023/1/14  وذلك 

صباحا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية -  59 أ عمارات مصر للطيران - 

مصر 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لموظفى وزارة 

الخارجية
المسجلة برقم 383 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/4 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر النادى الدبلوماسى النهرى - 149 شارع النيل 

- الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة 

التدريس جامعة عين شمس
المسجلة برقم 470 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/21 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
عمارات   8  - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

الدمرداش - شارع لطفى السيد - العباسية - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالخارج

المسجلة برقم 407 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/15 - فى تمام الساعة الواحدة والنصف 

ظهرا.
مدينة   - المروة  عمارات   - المروة  حديقة  ساحة  بمقر  وذلك 

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.
االجتماع  القانونى لصحة هذا  النصاب  اكتمال  حالة عدم  فى 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية نفرتيتى لإلسكان التعاونى 
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 
حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على 
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: ابراج النصر - برج رقم 
السابع  الحى   - المهندس  النبوى  شارع   -  2 رقم  شقة   -  1
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   - - مدينة نصر 
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/10 يوم  الطارئة 
 - نصر  مدينة   - االلكترونية  الحرب  دار  بمقر  وذلك  الظهر. 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  القاهرة. 
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية الحسام التعاونية 
للبناء واإلسكان 

المسجلة برقم 267 لسنة 2007
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 
حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 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: مبنى االدارة العامة 
لالنضباط والشئون التأديبية - اكاديمية الشرطة القديمة 
- العباسية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 

2023/1/27 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لإلسكان 
للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية 

واالئتمان الزراعى 
المسجلة برقم 54 لسنة 1982 - القاهرة

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 
حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على 
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: 64 شارع عبدالسالم 
عارف - عابدين - القاهرة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الطارئة يوم 2023/2/11 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا. وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 64 
شارع عبدالسالم عارف - عابدين - القاهرة. ويصح االجتماع 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم  الذين 
ثالث يقوم  اجتماع  الى  االجتماع يؤجل  القانونى لصحة هذا 
االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 

14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للمنتفعين بمشروعات 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع الشئون 
الفنية بمصر للطيران

المسجلة برقم 601 لسنة 1986 - القاهرة
يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم االربعاء الموافق 2023/1/11 بنادى الطيران الرياضى - مصر الجديدة - القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا 
لالجتماع االول.

القانونى لالجتماع االول، والذى يصح بحضور االغلبية المطلقة يؤجل االجتماع لمدة ساعة  النصاب  وفى حالة عدم اكتمال 
بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد اعضاء الجمعية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم االربعاء الموافق 2023/1/18 
فى تمام الساعة الثالثة عصرا بذات المقر.
والذى يصح بحضور اى عدد من االعضاء.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
على ان يقدم العضو الحاضر االجتماع ما يفيد عضويته بالجمعية او االنتفاع بمشروعاتها وفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا 

الخصوص.
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالرقابة اإلدارية وعائالتهم 

المسجلة برقم 265 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2023/1/8 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2023/1/15   14 يومى  وللطعون   2023/1/12
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: 12 شارع علوى - خلف 
البلد  - وسط  النيل  متفرع من شارع قصر   - المركزى  البنك 
- الدور االرضى - القاهرة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الطارئة يوم 2023/2/18 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
الجمعية  مقر  امام   - المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك  صباحا. 
بالعنوان سالف الذكر. 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.
االجتماع  القانونى لصحة هذا  النصاب  اكتمال  حالة عدم  فى 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية إسكان العاملين بالهيئة 
العامة للتنمية السياحية 

المسجلة برقم 256
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/15 
حتى 2023/1/19 وللطعون يومى 22 و2023/1/23 على 
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: 21 شارع شارل ديجول 

- برج النيل االدارى - الدور الثانى عشر - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/23 
القاعة  بمقر  وذلك  ظهرا.  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -
الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر. ويصح االجتماع 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم  الذين 
ثالث يقوم  اجتماع  الى  االجتماع يؤجل  القانونى لصحة هذا 
االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 
14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية اإلسكان التعاونى لالتحاد 
االشتراكى العربى بحلوان 

المسجلة برقم 387 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
يومى  وللطعون   2023/1/12 حتى   2023/1/8 من  المدة 
14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 
لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة 
الجمعية  للجمعية. وذلك بمقر  الرسمية  العمل  خالل مواعيد 
الكائن: 15 شارع السالم - مدينة الشمس - حلوان. وينعقد 
فى   -  2023/2/3 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
 - العام  نادى حلوان  بمقر  الثالثة عصرا. وذلك  الساعة  تمام 
شارع لطيف - حلوان. 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. فى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
الحكام  تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
االدارة، ومناقشة  الشاغرة بمجلس  المقاعد  وذلك الستكمال 

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

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى وزارة الخارجية 
المسجلة برقم 383 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 
مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2023/1/14   13
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها 
الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار 
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
الجمعية الكائن: مبنى وزارة الخارجية - الدور 14 - غرفة 20 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   -

2023/2/4 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
النادى الدبلوماسى النهرى - 149 شارع النيل  وذلك بمقر 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الجيزة.   -
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. فى حالة 
عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى 
اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 
الستكمال  وذلك   1981 لسنة   14 رقم  القانون  من   36
جدول  باقى  ومناقشة  االدارة،  بمجلس  الشاغرة  المقاعد 

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 اإلسكانى المركزي
جمعية نفرتيتى لإلسكان 

التعاوني
المشهرة برقم 20 لسنة 1982

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

الجمعة الموافق 2023/2/10 - الساعة الثانية بعد الظهر
وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - مدينة نصر - القاهرة.

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

الموافق 2023/3/10، فى تمام الساعة  الجمعة  وذلك يوم 
الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - مدينة نصر.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لضباط 
القوات المسلحة العاملين المتقاعدين

المسجلة برقم 616 لسنة 1987
العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
صباحا.  العاشرة  الساعة  تمام  فى   2023/1/14 يوم  وذلك  االستثنائية. 
بحديقة  الملحق  المبنى   - السادس  بالحى  نصر  مدينة  نادى  بمقر  وذلك 
النظام  من   13  ،2  ،1 المواد  تعديل  فى  للنظر  وذلك  القاهرة.   - الطفل 

الداخلى للجمعية والتعديل المطلوب كاآلتي:
المادة )1( قبل التعديل: اسم الجمعية »الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لضباط القوات المسلحة العاملين المتقاعدين«
المادة )1( بعد التعديل: اسم الجمعية »الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
العاملين  المسلحة  القوات  لضباط  اإلسكان  جمعية  مشروعات  لمنتفعى 

المتقاعدين«
القوات  لضباط  »فئوية  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  قبل   )2( المادة 

المسلحة العاملين المتقاعدين«
المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية »لمنتفعى مشروعات جمعية 

اإلسكان لضباط القوات المسلحة العاملين المتقاعدين«
تفرقة  دون  مفتوح  الجمعية  فى  العضوية  باب  التعديل:  قبل   )13( المادة 

بسبب دينى او سياسى لضباط القوات المسلحة العاملين المتقاعدين
تفرقة  دون  مفتوح  الجمعية  فى  العضوية  باب  التعديل:  بعد   )13( المادة 
بسبب دينى او سياسى لمنتفعى مشروعات جمعية اإلسكان لضباط القوات 

المسلحة العاملين المتقاعدين
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 
قبل  اخرى  مرة  العمومية  الجمعية  على  الموضوع  عرض  اعادة  يجوز  وال 

مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء 

المساكن للعاملين بالرقابة 
اإلدارية وعائالتهم

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
السبت الموافق 2023/2/18 - الساعة الحادية عشرة صباحا

وذلك بمقر الساحة الملحقة بمقر الجمعية - 12 شارع علوى 
- قصر النيل - القاهرة.

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

الساعة  تمام  فى   ،2023/3/4 الموافق  السبت  يوم  وذلك 
الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمؤسسة دار المعارف - 119 شارع كورنيش النيل - 
بجوار هيلتون رمسيس.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لإلسكان 

والمصايف
المسجلة برقم 46 لسنة 1982 - جيزة

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

الجمعة الموافق 2023/1/13 - الساعة الثانية بعد الظهر
عمارات   16  - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

القوات المسلحة - شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرة.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية السنوية.
الساعة  تمام  فى  الموافق 2023/1/21،  السبت  يوم  وذلك 

الثالثة عصرا.
وذلك بقاعة االجتماعات بالجامعة العمالية - طريق النصر - 

مدينة نصر - طريق االوتوستراد..
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 

ألعضاء هيئة التدريس جامعة 
عين شمس - القاهرة

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

السبت الموافق 2023/1/21 - الساعة الثالثة عصرا.
بعمارات  للجمعية  المجاورة  الرئيسية  القاعة  بمقر  وذلك 

الدمرداش - القاهرة.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة  عن 

للجمعية العمومية السنوية.
الساعة  تمام  فى   ،2023/1/28 الموافق  السبت  يوم  وذلك 

الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان ألعضاء النقابة العامة 
للمهن الزراعية القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
االربعاء الموافق 2022/12/28 - الساعة الثانية بعد الظهر.

نفق  - 18 شارع  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
السبتية - الدور الرابع - شقة 43 - القاهرة.

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

وذلك يوم االربعاء الموافق 2023/1/11، فى تمام الساعة 
الواحدة ظهرا.

وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية المنارة لإلسكان 

التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 

.2023/1/20

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس - بجوار وزارة 

المالية - مدينة نصر.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بالبنك 
التجارى الدولي

المسجلة برقم 154 لسنة 1990 - جيزة

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

االثنين  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/30.

الدولى  التجارى  البنك  مبنى   - المكشوفة  القاعة  بمقر  وذلك 

رقم 3 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

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

جمعية النورس التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 699 لسنة 1991
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة القاهرة الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/21 - الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات باالدارة العامة المن الموانى - 

المجمع الشرطى - زهراء 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بالهيئة 
العامة لإلصالح الزراعى بالجيزة

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/13

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 30 شارع 

محمد على - متفرع من سليمان جوهر - الدقي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النسور التعاونية للبناء 
واإلسكان »الجو«

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

االندلس بالقاهرة الجديدة القطعة 28
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/11 - الساعة الواحدة ظهرا.
قطاع   -  28 رقم  القطعة   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

االندلس - القاهرة الجديدة.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية النورس التعاونية للبناء 

واإلسكان
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/21

وذلك بمقر قاعة االجتماعات باالدارة العامة ألمن الموانى - 

المجمع الشرطى - زهراء مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية إلسكان العاملين باإلدارة العامة لجامعة 
القاهرة

المسجلة برقم 60 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع لؤلؤة أكتوبر

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2023/1/15 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 6 شارع الدكتور مصطفى مشرفة - بوالق الدكرور - الجيزة.

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 والخدمات للعاملين بمجلس 
الدفاع الوطني

المسجلة برقم 76 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الغردقة بالبحر األحمر

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2023/1/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الوفاء التابع لمجلس الدفاع الوطنى - حدائق القبة - 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 بالبنك العقارى 
العربي

المسجلة برقم 548 لسنة 1985
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع قرية كنوز السياحية برأس سدر

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2023/1/14 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى السكة الحديد - امتداد رمسيس - بجوار وزارة المالية - 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

محافظتا القاهرة والجيزة
ين

فع
منت

عة 
ما

ج
ين

فع
منت

عة 
ما

ج
ين

فع
منت

عة 
ما

ج



يناير 2023 18

جمعية الصقر لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 967 لسنة 2009
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة القاهرة الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/15 - الساعة الثامنة مساء.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات بقطاع الشئون االدارية بأكاديمية 

الشرطة القديمة - العباسية.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  ان يصدر  وعلى 

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.

جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 710 لسنة 1992
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

العاصمة االدارية الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/20 - الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وذلك بمقر المؤسسة النقابية العمالية بالجامعة العمالية - 
النصر  مع طريق  العقاد  عباس  اول  تقاطع   - الجامعة  مسرح 

- 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 والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بالجيزة
المسجلة برقم 26 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
شرق السكة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/1/14 - الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة المؤتمرات - 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.

جمعية قصر الشوق لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 677 لسنة 1989
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

قرية قصر الشوق
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/14 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر حديقة نادى االندلسية - امتداد رمسيس - بجوار 

وزارة المالية - 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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جمعية النسور التعاونية للبناء 
واإلسكان »الجو«

المشهرة برقم 241 لسنة 1982
شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
بمشروع  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

الجمعية »االندلس بالقاهرة الجديدة«.
وذلك بمبلغ بمقدم حجز 750000 جنيه )سبعمائة وخمسون 

الف جنيه الغير(
الجمعية  من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 

للبنك،
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مدينة زهراء الحلمية - برج الهنا 

41 - شقة 13 - القاهرة
حتى   2023/1/8 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 

2023/1/25
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى وزارة 

التربية والتعليم
المسجلة برقم 17 لسنة 1982

عليه شروط  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
سكنية  وحدة   48 لعدد  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
بالعمارتين رقم 8 و9 مشروع لؤلؤة اكتوبر - قطعة رقم 3 - 

ضمن القطعة رقم 42 بحدائق اكتوبر
الف جنيه  )مائتان  وذلك بمبلغ بمقدم حجز 200000 جنيه 

الغير(
الجمعية  امر دفع صادر من  الجمعية بموجب  تسدد بحساب 

للبنك.
على ان تقبل طلبات الحجز بمقر الجمعية الكائن: 49 شارع 

خيرت - السيدة زينب - الظوغلى - القاهرة
الفترة من 2023/1/5 حتى  الحجز خالل  فترة  تبدأ  ان  على 

2023/2/10 ماعدا االجازات والعطالت الرسمية
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

اإلسكانية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى وزارة 

التربية والتعليم
المسجلة برقم 17 لسنة 1982

شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العضوية عن فتح باب الحجز لقطعة االرض رقم 71 المجاورة 
من  العاشر  بمدينة   - والتعليم  التربية  تقسيم   - السادسة 

رمضان.
جنيه  الف  واربعون  )خمسمائة  جنيه   540000 بمبلغ  وذلك 

الغير( ويشمل هذا السعر االرض دون المرافق
الجمعية  من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  لحساب  تسدد 

للبنك.
الكائن: 49 شارع  الجمعية  بمقر  الحجز  تقبل طلبات  ان  على 

خيرت - السيدة زينب - الظوغلى - القاهرة
حتى   2023/1/5 من  الفترة  خالل  الحجز  فترة  تبدأ  ان  على 

2023/1/22
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

جنوب القاهرة لتوزيع 
الكهرباء فرع 6 أكتوبر

المشهرة برقم 302 لسنة 2013
الجمعية  الحاجزين بمشروع  الجمعية للسادة االعضاء  تعلن 
بالقطعة رقم 5 ضمن القطعة رقم 42 بمدينة 6 أكتوبر - 

حدائق اكتوبر )لؤلؤة اكتوبر(
)ثالثمائة  جنيه   300000 لمبلغ  مدخراتهم  استكمال  عن 
الف جنيه الغير( على ان يتم السداد بموجب اذن دفع صادر 
من الجمعية للبنك االهلى المصري، وذلك خالل الفترة من 

2023/1/8 حتى 2023/3/6.
 - أكتوبر   6 الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

حارة 11 - سنتر النخيل - الدور الخامس
من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعية اإلسكانية.
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جمعية المعلومات لإلسكان التعاوني
المشهرة برقم 999 لسنة 2010

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن عقد جلسة التخصيص للوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.
وذلك لالعضاء المسددين مبلغ 400000 جنيه )اربعمائة الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص طبقا لكتاب الهيئة رقم 

10930 فى 2022/12/13.
وذلك يوم الجمعة الموافق 2023/1/13 على ان تبدأ الجلسة الساعة العاشرة صباحا وذلك باتحاد الشرطة الرياضى - الدراسة - 

القاهرة.
وسيتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة على عناوينهم المدونة بالجمعية بموعد الجلسة

والتفاصيل معلنة بمقر الجمعية.
بالجمعيات  العمل  قواعد  اعداد  بشأن  لسنة 1982   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم   

التعاونية اإلسكانية.

الجمعية التعاونية لإلسكان الحديث بمحافظة السويس
المسجلة برقم 8 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/11 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر جمعية الهالل األحمر المصرى - 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.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 
36 من القانون رقم 14 لسنة 1981

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء الجمعية الخليلية بالسويس
المسجلة برقم 82 لسنة 2012

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 
وللطعون يومى 14 و2023/1/15 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 الغورى الجديد - حى الكويت - السويس.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/25 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر مركز شباب السالم - حى فيصل - السويس.
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 

36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظة السويس

محافظة السويس
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صي
تخ

سة 
جل
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محافظة السويسمحافظة السويس

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ببورتوفيق بمحافظة السويس

المسجلة برقم 3 لسنة 1982
تعلن الجمعية االتحادية للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ببورتوفيق بمحافظة السويس عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة 
الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 وللطعون 
يومى 14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة 
الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد 
مسجد  امام  الكائن:  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية 
حمزة - عمارة رقم 144أ - حى االيمان - السويس. وينعقد اجتماع الجمعية 
مساء.  السابعة  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/17 يوم  الطارئة  العمومية 
ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  بالسويس  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك 
اكتمال  حالة عدم  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع 
النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى 
بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة 
عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث 
رقم 14  القانون  المادة 36 من  تنفيذا الحكام  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم 

لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن الطبية بالسويس

المسجلة برقم 15 لسنة 1982
للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة  االتحادية  الجمعية  تعلن 
الترشيح  باب  بالسويس عن فتح  الطبية  المهن  نقابة  واإلسكان العضاء 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 
2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا 
وذلك  االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل 
االتحادية الكائن: امام مسجد حمزة - عمارة رقم 144أ - حى االيمان - 
السويس. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/17 

- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر الجمعية االتحادية بالسويس بالعنوان سالف الذكر.

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

الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى 
من   36 المادة  الحكام  تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع 

القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة السويسمحافظة السويس

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بمحاجر االدبية بمحافظة السويس

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
تعلن الجمعية االتحادية للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
الترشيح  باب  فتح  عن  السويس  بمحافظة  االدبية  بمحاجر  للعاملين 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 
2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا 
وذلك  االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل 
االتحادية الكائن: امام مسجد حمزة - عمارة رقم 144أ - حى االيمان - 
السويس. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/17 
- فى تمام الساعة الرابعة عصرا. وذلك بمقر الجمعية االتحادية بالسويس 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان 
االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة 
االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة 

تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
ببنك اإلسكندرية بمحافظة السويس

المسجلة برقم 37 لسنة 1993
تعلن الجمعية االتحادية للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
الترشيح  باب  فتح  عن  السويس  بمحافظة  اإلسكندرية  ببنك  للعاملين 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 
2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا 
وذلك  االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل 
االتحادية الكائن: امام مسجد حمزة - عمارة رقم 144أ - حى االيمان - 
السويس. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/18 
- فى تمام الساعة الثالثة عصرا. وذلك بمقر الجمعية االتحادية بالسويس 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان 
االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة 
االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة 

تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة السويس

محافظة السويس

محافظة اإلسكندرية

محافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالديوان العام ومديريات 

الخدمات بالسويس
المسجلة برقم 19 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
النور بالسويس

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/1/11 - الساعة الخامسة مساءا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - السويس - مدينة 
فيصل - حى المدينة - عمارة 28 - شقة 1.

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 االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
باالنشاء والتعمير بمحافظة السويس

المسجلة برقم 27 لسنة 1983
تعلن الجمعية االتحادية للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
الترشيح  باب  فتح  عن  السويس  بمحافظة  والتعمير  باالنشاء  للعاملين 
المدة من 2023/1/8 حتى  وذلك خالل  الجمعية.  ادارة  لعضوية مجلس 
طلبات  تقدم  أن  على  و2023/1/15   14 يومى  وللطعون   2023/1/12
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
وذلك  االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل 
االيمان -  امام مسجد حمزة - عمارة رقم 144أ - حى  الكائن:  االتحادية 
 2023/2/18 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  السويس. 
االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك  ظهرا.  عشر  الثانية  الساعة  تمام  فى   -
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  بالسويس 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 

عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى 
اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون 

رقم 14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالشركة التجارية 

لألخشاب باإلسكندرية 
المسجلة برقم 52 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/11 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر الحديقة الخلفية لمقر الجمعية - 20 شارع عزيز 

فهمى - سبورتنج - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بشركة التوريدات البحرية بمحافظة السويس

المسجلة برقم 1837 لسنة 1982
تعلن الجمعية االتحادية للسادة اعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
باب  فتح  عن  السويس  بمحافظة  البحرية  التوريدات  بشركة  للعاملين 
الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 
تقدم  أن  على  و2023/1/15   14 يومى  وللطعون   2023/1/12 حتى 
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة 
االتحادية.  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا 
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية. وذلك بمقر الجمعية 
االيمان -  امام مسجد حمزة - عمارة رقم 144أ - حى  الكائن:  االتحادية 
السويس. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/18 - 
فى تمام الساعة العاشرة صباحا. وذلك بمقر الجمعية االتحادية بالسويس 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان 
االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء 
لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء 
الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا 
تنفيذا الحكام  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقاية التجاريين 

باإلسكندرية
المسجلة برقم 21 لسنة 1982

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  مساء  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/14

 22 الكائن:  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

 - سموحة   - التجاريين  ابراج   - المشد  يحيى  الدكتور  شارع 

باالسكندرية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك المركزى المصرى 

باإلسكندرية 
المسجلة برقم 242 لسنة 1987

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/8 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/1/16   15 يومى  وللطعون   2023/1/12
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر 
وينعقد  باالسكندرية.  المصرى  المركزى  بالبنك  الكائن:  الجمعية 
تمام  فى   - يوم 2023/2/18  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 

الساعة الواحدة ظهرا.
 - عقيل  بن  شارع   63  - المصرى  االهلى  البنك  نادى  بمقر  وذلك 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  االسكندرية.   - فيكتوريا 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 
عدم  حالة  فى  الحضور.  لهم حق  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من 
اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال 
ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون 

رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة ابوقير لألسمدة 

والصناعات الكيماوية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

االربعاء  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/18.

 - لألسمدة  ابوقير  لشركة  السكنية  المدينة  بمقر  وذلك 

الطابية - باالسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لرجال 
القضاء والنيابة العامة باإلسكندرية

المسجلة برقم 25 لسنة 1982
للسادة  االسكندرية  لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  الجمعية  تعلن 
العامة  والنيابة  القضاء  لرجال  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء 
الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك  باالسكندرية عن فتح باب 
 15 يومى  وللطعون   2023/1/12 حتى   2023/1/8 من  المدة  خالل 
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2023/1/16 
الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد 
للجمعية  الرسمية  العمل  االتحادية. وذلك خالل مواعيد  الجمعية  سكرتير 
االتحادية. وذلك بمقر الجمعية االتحادية الكائن: 147 شارع فؤاد ابراهيم 
جرجس - برج الزراعيين - بولكلى - االسكندرية. وينعقد اجتماع الجمعية 
العمومية الطارئة يوم 2023/2/17 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا. وذلك 
االسكندرية.   - بولكلى   - كامل  شارع مصطفى   23 - القضاة  نادى  بمقر 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع 
ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 

14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسى وزارة األشغال 

بمحافظات القناة باإلسماعيلية 
المسجلة برقم 73 لسنة 1995

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/28 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بالدور العلوى بمقر نادى جمعية 

الشبان المسلمين - شارع طريق البالجات - االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين ببنك باإلسكندرية

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  العاشرة صباحا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2023/1/14

 65  - بسموحة  الجمعية  عمارة  اسفل  الساحة  بمقر  وذلك 

شارع فيكتور عمانويل - سموحة - باالسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية لنقل 

الكهرباء باإلسماعيلية 
المسجلة برقم 129 لسنة 2010

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2023/1/15  وذلك 
ظهرا.

بالشركة  للعاملين  االجتماعى  النادى  بمقر  وذلك 
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين باألكاديمية العربية 

للنقل البحري
المشهرة برقم 117 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
مدينة برج العرب الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/1/12 - الساعة الثانية بعد الظهر.

جمال  طريق   - باالكاديمية  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
عبدالناصر - ميامى - 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمهندسين الزراعيين 

باإلسماعيلية
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/21.

وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية الكائن: شارع شبين الكوم 

- االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية األشراف لإلصالح 

االجتماعى باإلسماعيلية
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءا يوم السبت الموافق 

.2023/1/28

نادى  بحوار   - الرياضى  االشراف  اتحاد  نادى  بمقر  وذلك 

الكهرباء - االسماعيلية - الشيخ زايد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى الشيخ زايد 

باإلسماعيلية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/14.

وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين الكائن: طريق البالجات 

- االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لألطباء والصيادلة وعائالتهم 

باإلسماعيلية
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/28.

بالعمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

حى   - زايد  الشيخ   - أكتوبر   24 منطقة   -  1 شقة   - ل   10

االطباء والصيادلة - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة دمياط

محافظة الوادى الجديد

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالوحدة المحلية لمركز 

ومدينة الخارجة 
المسجلة برقم 150 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/14 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة طلعت ضرغام بالوحدة المحلية بالخارجة - 

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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة توزيع كهرباء 

القناة باإلسماعيلية
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/14

وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين الكائن: طريق البالجات 

- االسماعيلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمحامين بمحافظة دمياط 

المسجلة برقم 15 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/8 
حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 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 الجالء - مكتب 
وينعقد  دمياط.   - الدين  شرف  عبدالحق  صالح  االستاذ 
اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/18 - فى 
المعلمين  نادى  بمقر  وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام 

بدمياط - كورنيش النيل - امام سور محطة القطار.
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان ألعضاء اللجنة 

النقابية للعاملين بمركزى الداخلة 
والفرافرة 

المسجلة برقم 41 لسنة 2002
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/14 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر صالة مركز الداخلة القديم - صالة دكتور/ سيد 
سيف - الداخلة - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة قنا

محافظة دمياط

محافظة قنا

محافظة قنا

جمعية جنوب الصعيد التعاونية 
لإلسكان بقنا

المسجلة برقم 124 لسنة 2009
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
من 2023/1/8  المدة  خالل  وذلك  االدارة  مجلس  لعضوية 
حتى 2023/1/12 وللطعون يومى 14 و2023/1/15 على 
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة  مجلس  رئيس  للسيد 
العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: قطاع 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  قنا.  محافظة   - الجديدة  بقنا  االمن 
الساعة  تمام  فى   -  2023/2/10 يوم  الطارئة  العمومية 
االمن  بقطاع  االستقبال  قاعة  بمقر  وذلك  مساءا.  السادسة 

المركزى بقنا الجديدة - محافظة 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
ضباط الشرطة بدمياط

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  االربعاء  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/11

وذلك بمقر مشروع الجمعية - قرية ساندبيتش - رأس البر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

جمعية نهضة مصر لإلسكان 
للعاملين المدنيين وأفراد 

الشرطة بمركز شرطة نجع حمادي
المسجلة برقم 134 لسنة 2012

الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة وذلك خالل المدة من 2023/1/11 
حتى 2023/1/17 وللطعون يومى 18 و2023/1/19 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد شكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
نجع  نجدة  شرطة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
حمادى - قنا. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/2/17 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا. وذلك بمقر 
االجتماع  ويصح  قنا.   - حمادى  بنجع  الشرطة  ضباط  نادى 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   -
اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 
اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب 
ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من 
ادارة  القانون رقم 14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس 

جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باالدارة 

التعليمية بنجع حمادى 
المسجلة برقم 83 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/20 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر مدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية - قنا.

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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للتطبيقيين وأقاربهم ببورسعيد

المسجلة برقم 39
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
يومى  وللطعون  حتى 2023/1/12  المدة من 2023/1/8 
14 و2023/1/15 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 
لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة 
خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
الكائن: حى الزهور - عمارة سيد درويش - مدخل 2 - شقة 
4 - بورسعيد. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/2/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر 
ويصح  بورسعيد.   - الزهور  تعاونيات   - الزهور  شباب  مركز 
المطلقة لألعضاء وفى حالة  األغلبية  األول بحضور  االجتماع 
لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة 
عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم اكتمال 
النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث 
يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون 
الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك   1981 لسنة   14 رقم 
عنه  المعلن  االعمال  جدول  باقى  ومناقشة  االدارة،  بمجلس 

بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة 

مصر للبترول ببورسعيد 
المسجلة برقم 27

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/12 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة اجتماعات بمركز شباب العاشر من رمضان 

- بورفؤاد - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 

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

الخميس الموافق 2023/1/12 - الساعة الثالثة عصرا.
 23 شارعى  الكائن:  بورسعيد  جمارك  نادى  بمقر  وذلك 

ديسمبر والعبور - حى المناخ - بورسعيد.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم الخميس الموافق 2023/1/19، فى تمام الساعة 

الثالثة عصرا.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.

االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى جمارك 

بورسعيد الرياضى 
المسجلة برقم 149 لسنة 2009

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/12 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
 23 شارعى   - بورسعيد  جمارك  نادى  حديقة  بمقر  وذلك 

ديسمبر والعبور - حى المناخ - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء النقابات المهنية 
بالشرقية 

المسجلة برقم 13 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر نادى الرياضيين بالزقازيق - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 

36 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية بندر فاقوس لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 4 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 
وللطعون يومى 14 و2023/1/15 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: 

عمارة 50 - مساكن احمد حلمى - امام مدرسة فاقوس الجديدة - الشرقية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر قاعة مسجد الهدى 

االسالمى - مساكن احمد حلمى - فاقوس - الشرقية.
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. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية بندر فاقوس لإلسكان التعاونى بالشرقية

يعلن االتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى للجمعية والمقرر عقدهما يوم الجمعة الموافق 
2023/2/17 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة مسجد الهدى االسالمى - مساكن احمد حلمى - فاقوس - الشرقية.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 2023/2/24.
وذلك بذات المقر بعاليه.

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

محافظة الشرقية

محافظة الشرقية

محافظة الشرقية
ث

ثال
اع 

تم
اج
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نادى قارون الرياضى بالفيوم 
المسجلة برقم 37 لسنة 2011

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى قارون الرياضى - الفيوم.
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.

فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 
36 من القانون رقم 14 لسنة 1981

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين باإلدارة التعليمية 
بفوه كفر الشيخ

المسجلة برقم 185 لسنة 2007
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 
وللطعون يومى 15 و2023/1/16 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: 
فوه - شارع الفتح - عمارة 3 - بجوار نادى ناصر - كفر الشيخ. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/9 - فى 
تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر نادى المعلمين - فوه - شارع الموقف القديم - بجوار بنك 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. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس 

ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء جمعية إسكان التطبيقيين 
بكفر الدوار

المسجلة برقم 1 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك خالل المدة من 2023/1/8 حتى 2023/1/12 
وللطعون يومى 14 و2023/1/15 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: 
نقابة التطبيقيين - كفر الدوار - البحيرة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/11 - فى تمام الساعة الثانية 

عشرة ظهرا. وذلك بمقر نقابة التطبيقيين بالعنوان سالف الذكر.
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. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 

لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة الفيوم

محافظة كفر الشيخ

محافظة البحيرة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية شباب المهندسين لإلسكان التعاونى بأسوان

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم االثنين الموافق 2023/1/30.

وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان - 102 شارع ابطال التحرير - اسوان.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة، ومناقشة باقى جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية األساسية لبناء المساكن ألعضاء هيئة 

التدريس العاملين بجامعة الزقازيق
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 2023/1/14.

وذلك بمقر دار مناسبات الجمعية التعاونية بجوار مسجد المدينة المنورة - شارع عمر بن الخطاب - فيالت الجامعة - الزقازيق.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لصائدى األسماك والعاملين 

فى المجاالت البحرية بالغردقة
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2023/1/13.

وذلك بمقر مركز شباب الميناء بالغردقة

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة أسوان

محافظة الشرقية

محافظة البحر األحمر
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محافظة مرسى مطروحمحافظة أسيوط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بأسيوط
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/14

وذلك بمقر نادى اسيوط الرياضى )نادى البلدية( - أسيوط.

جدول  باقى  ومناقشة  الشاغرة،  المقاعد  الستكمال  وذلك 

االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى الحمام

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/27.

 - سعد  عزبة   - بسموحة  الجامعية  المدينة  بمقر  وذلك 

االسكندرية )قاعة التدريب(.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
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اج

ث
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اع 
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اج

مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بجامعة بنها
المشهرة برقم 43 لسنة 1998

تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة ذلك لمراجعة التصميمات 
واعمال الجسات بواقع 2 جسة لكل عمارة وتصميم المرافق واعمال االشراف على التنفيذ للعمارات والمرافق الخاصة بعدد 10 
عمارات بمشروع الجمعية على قطعة ارض رقم 4 بمدينة السادس من اكتوبر حدائق اكتوبر ملك الجمعية )مشروع لؤلؤة 6 

أكتوبر( بمساحة 4 أفدنة.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائنة بشارع فريد ندا - ببنها - بكلية التربية الرياضية القديمة - الدور 
لبنان -  النيل االبيض - ميدان  الكائن: 12 شارع  المركزى  التعاونى اإلسكانى  االتحاد  القليوبية، ومن مقر  الثالث - محافظة 

المهندسين - الجيزة، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية نظير مبلغ وقدره 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها ال غير(.
قدره  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  مالى  واالخر  فنى  احدهما  مغلقين  فى مظروفين  العطاءات  تقديم  يتم  ان  على 
باسم  بنكى  ضمان  بخطاب  او  االلكترونى  الدفع  وسائل  باحدى  القانونية  بصورته  غير(  ال  جنيه  الف  )خمسون  جنيه   50000
الجمعية غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية ويزداد الى 5٪ كتأمين نهائى 

عند الرسو، على ان يتم استيفاء جميع االوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
علما بانه قد تحددت لجنة فض المظاريف الفنية يوم االحد الموافق 2023/1/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية 

المذكور بعاليه.
تحتوى  وان  الفنى  الفض  ثالثة شهور من جلسة  العطاء  ومدة سريان  لسنة 2018  القانون 182  المناقصة الحكام  وتخضع 
المظاريف الفنية والمالية على كافة ما جاء من متطلبات بكراسة الشروط والمواصفات خاصة جدول المعامالت وعناصر التكلفة 

الخاضعة للتغيير.   
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مناقصات

مناقصات

الجمعية التعاونية األساسية لبناء المساكن للعاملين بمجمع 
األلومنيوم بنجع حمادي

المشهرة برقم 7 لسنة 1982 - نجع حمادي
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المقاولين المصنفين فئة أولى أعمال مبانى متكاملة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 
والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك لتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة لمشروع قرية بركة بنجع حمادى 

والتى تشمل اآلتي: عدد 322 وحدة سكنية منفصلة نموذج )79م2 مباني(
عدد 242 وحدة سكنية منفصلة نموذج )110م2 مباني( - عدد 12 عمارة سكنية اربعة ادوار لكل دور 4 وحدات مساحة الوحدة 

120م2 وذلك طبقا الحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وطبقا لآلتي:
مدة سريان العطاءات 90 يوما من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

ثمن كراسة الشروط 5000 جنيه )خمسة آالف جنيه ال غير(
التأمين االبتدائى 2000000 جنيه )اثنان مليون جنيه الغير(، وعلى ان يستكمل التأمين االبتدائى الى 5٪ من قيمة العطاء 
لمن يرسو عليه العطاء وذلك كتأمين نهائى ويتم سداد التأمين بصورته القانونية بموجب خطاب ضمان باسم الجمعية وغير 

مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى او باحدى وسائل الدفع االلكتروني.
مدة تنفيذ االعمال 36 شهرا »ستة وثالثون شهرا« من تاريخ استالم موقع العمل خالى من الموانع.

تقدم العطاءات فى مظروفين االول مظروف فنى به كافة المستندات المدرجة بكراسة الشروط العامة وتعليمات مقدمى العطاء 
مرفقة ومختومة بخاتم مقدم العطاء، ويتضمن المظروف الفنى التأمين االبتدائى الموضح أعاله والثانى المظروف المالى ويشمل 
كافة المستندات الواردة بكراسة الشروط العامة وتعليمات مقدمى العطاء وكافة المستندات المنصوص عليها بالقانون 182 
لسنة 2018 والئحته التنفيذية. تطلب كراسة الشروط العامة وتعليمات مقدمى العطاء ومرفقاتها من مقر الجمعية بالمدينة 
التعاونى  االلومنيوم، ومن مقر االتحاد  امام مكتب بريد  السكنية لشركة مصر لأللومنيوم - مدخل رقم 20 - شقة رقم 1 - 

اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين.
وتحدد يوم االحد 2023/1/29 موعدا لجلسة فض المظاريف الفنية، وذلك بمقر الجمعية المذكور اعاله بنجع حمادى اعتبارا 

من الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة
المسجلة برقم 61 لسنة 2017

تعلن عن إعادة طرح مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الفئة 
الخرسانة  فوق  االعمال  باقى  وذلك الستكمال  العامة  التعاقدات  ببوابة  بياناتهم  والمسجلين  متكاملة  مبانى  اعمال  السادسة 
المسلحة لألساسات لمشروع انشاء عمارة سكنية على القطع )14، 15، 28( بتقسيم اباظة والبكاتوشى - خلف مستشفى الفاروق 

- مدينة دمنهور وفقا الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالته.
الدور  تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية والكائن بشارع عبدالسالم الشاذلى - مبنى نقابة المهندسين - 
الثانى - دمنهور، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة 

وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير(.
قدره  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  مالى  واالخر  فنى  احداهما  العطاءات فى مظروفين مغلقين  تقديم  يتم  ان  على 
55000 جنيه )خمسة وخمسون الف جنيه الغير( باسم الجمعية بصورته القانونية باحدى وسائل الدفع االلكترونى او خطاب 
ضمان بنكى غير مشروط سارى لمدة 4 شهور من تاريخ جلسة الفض الفنى ويزداد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو وجميع 

االوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بختم مقدم العطاء.
علما بأنه قد تحدد جلسة فض المظاريف الفنية واستالم المظاريف المالية يوم الخميس الموافق 2023/1/12 - الساعة الثانية 

عشرة ظهرا بمقر الجمعية المذكور بعاليه.
تخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ومدة سريان العطاء ثالثة شهور من جلسة الفض الفنى وان يحتوى 
المظروف الفنى على جداول المعامالت وعناصر التكلفة الخاضعة للتغيير وكافة ما جاء من مستندات بكراسة الشروط والمواصفات.
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اأخبار االحتاد

فى الدورة التدريبية للعاملين باالتحاد اإلسكاني

اللواء ا.ح فؤاد عباس:
 الضرائب فريضة واجبة.. تترجم فى صورة المشاريع التى تنفذها الدولة 

المهندس محمد على الفار: 
جار إصدار شهادة الموقف الضريبى لالتحاد عام 2021 تفيد بتسديد جميع 

مستحقات الضرائب 
متابعة - عاطف حمدى          تصوير - محمد سالم

، اهمية تطبيق  التعاونى اإلسكانى املركزى  ا.ح فؤاد عباس توفيق، رئيس االحتاد  اللواء   اكد 

تلك  ان  الى  الفتا  االحتاد  على  االلكترونية  والفاتورة  املضافة  والضريبة  الضرائب  منظومة 

الضرائب التى تؤخذ من العاملني بالدولة تعود فائدتها على املواطن وذلك فى صورة مشاريع 

قومية تعود بالنفع على املواطنني.
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أيقونة التعاون وصفحات ذهبية 
من اإلنجازات »5« 

زكريا عبد السيد
رئيس قطاع التدريب

ويتواصل حديثنا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى ودوره الرائد والبارز 
فى اثراء التعاون اإلسكانى فى مصر، وفى هذا العدد نتحدث عن االجنازات 

غير املسبوقة التى قام بها االحتاد عبر تاريخه الطويل ومن هذه االجنازات:
اوال: قانون 14 لسنة 81

فقد صدر هذا القانون فى 2 مارس 1981م وكان صدوره نتاج جهد وعرق 
ودراسة لقيادات االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى بقيادة املرحوم شمس 
الدين خفاجى، وهذا القانون يقع فى 14 بابا يضم 96 مادة وهو اول قانون 
خاص بالتعاون اإلسكانى فى مصر، وينظم اعمال التعاونيات اإلسكانية 

وتبعه اصدار العديد من القرارات الوزارية املكملة له.
للتغيرات  ونظرا  القانون  هذا  صدور  على  عاما   40 من  اكثر  مرور  وبعد 
فؤاد  اللواء  السيد  برئاسة  االحتاد  قيادات  قام  فقد  الكبيرة  االجتماعية 
مع  يتماشى  لكى  القانون  هذا  لتعديل  جلنة  بتشكيل  توفيق  عباس 
هذه  تقدمي  ومت  فاعلية  اكثر  بصورة  اجلمعيات  ويخدم  العصر  متطلبات 
القرارها  متهيدا  لدراستها  النواب  مبجلس  اإلسكان  جلنة  الى  التعديالت 

واصدار تشريع جديد يتضمن هذه التعديالت. 
ثانيا: املؤمترات التعاونية.. 

الثقافة  لنشر  وذلك  الكبرى  التعاونية  املؤمترات  من  العديد  االحتاد  عقد 
التعاونية فى مصر وتتمثل هذه املؤمترات فى:

املؤمتر االول: وعقد عام 1957 م بحضور وتشريف الرئيس جمال عبد الناصر 
املؤمتر الثانى: وعقد فى قاعة جامعة الدول العربية فى سبعينيات القرن 
املاضى وفى هذا املؤمتر اعلن وزير اإلسكان عن تخصيص 25% من االراضى 

اجلديدة بالطريق الدائرى حول القاهرة واجليزة جلمعيات اإلسكان. 
املؤمتر الثالث: وعقد بحضور وتشريف السيدة جيهان السادات حرم رئيس 

اجلمهورية. 
املؤمتر الرابع وعقد عام 2006 برئاسة السيد املهندس وزير اإلسكان وكان 

ذلك فى املركز القومى لبحوث البناء واإلسكان.
احللف التعاونى الدولى: 

الدولى  التعاونى  احللف  فى  بارز  املركزى عضو  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
فقد  االحتاد  مكانة  وبسبب  اجتماعاته  كافة  فى  ويشارك  تأسيسه  منذ 
االحتاد  رئيس  نائب  السيد  الطنطاوى  ا.ح محمد  اللواء  السيد  انتخاب  مت 
األسبق نائبا لرئيس جلنة اإلسكان باحللف ) 1994 - 2004م (، كما مت انتخاب 
االقليمى  الرئيس  االحتاد  رئيس  اول  نائب  يوسف  محمد  يوسف  الدكتور 
احللف  مؤمتر  فى  افريقيا  شمال  منطقة  عن  الدولى  التعاونى  للحلف 

املنعقد فى راوندا عام 2012م.
رئيس  توفيق  عباس  فؤاد  ا.ح/  اللواء  السيد  شارك   2022 عام  يونيه  وفى 

االحتاد فى انتخاب الرئيس اجلديد للحلف مبدينة اشبيليه باسبانيا.
باالضافة الى ذلك فإن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى عضو مؤسس فى 

االحتاد االفريقى واالحتاد العربى بجانب احللف الدولى.

جاء ذلك خالل الدورة التدريبية التى نظمها قطاع التدريب باالحتاد 
قانون  »احكام  حول  باالحتاد  للعاملني  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
الضريبة املضافة والفاتورة االلكترونية« وذلك بحضور كل من اللواء 
عبداحلافظ عبدالكرمي نائب اول رئيس االحتاد، واملهندس محمد الفار 
املشرف املالى لالحتاد، واالستاذ صالح احمد صالح عضو مجلس ادارة 
االحتاد، واحملاضر حنا نصيف احملاسب القانونى وخبير الضرائب. واشار 
الناحية  من  الضرائب  تلك  اخذنا  لو  انه  إلى  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء 
الغنى  تؤخذ من  فانها  مثال  الزكاة  تتمثل فى صورة  والتى  الدينية 

وتعطى للفقير لذلك فقد فرض اهلل تعالى الزكاة على املسلمني.
لالحتاد  املالى  املشرف  الفار  على  محمد  املهندس  قال  جانبه  ومن   
عن  الضرائب  مرتبات من مصلحة  منوذج ضرائب  لالحتاد  ورد  قد  انه 
عام 2021/2020 مببلغ 2032840 جنيها ضرائب كسب عمل وقد قام 
االحتاد باتخاذ االجراءات القانونية لالعتراض وحتويل املوضوع للجنة 
داخلية مبصلحة الضرائب لبحث هذا املوضوع. وقد استطاع االحتاد 
تخفيض هذا املبلغ الى 438492 جنيها. كما انه كانت هناك غرامة 
وتخفيض  املشكلة  اللجنة  مراجعة  ومت  املوضوع  هذا  فى  تأخير 
اصدار  وجار  التأخير  غرامة  على  كاعفاء   %  30 بنسبة  املبلغ  هذا 
شهادة املوقف الضريبى لالحتاد عام 2021 والتى تفيد بسداد جميع 

مستحقات الضرائب على االحتاد.
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