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إعالن دعوة اجتماع هيئة المستفيدين بمشروع ضاحية الفيحاء السكنية 
لجمعية العفاف للسكن واالصطياف بدمشق

قرر مجلس إدارة جمعية العفاف للسكن واالصطياف بدمشق بجلسته رقم/10/تاريخ /2020/5/31 دعوة 
جميع األعضاء المكتتبين بمشروع ضاحية الفيحاء السكنية لحضور اجتماع هيئة المستفيدين المقرر عقده 
الكائن في عين  الثانية ظهرا في مقر االتحاد السكني بدمشق  الواقع في/2020/6/21 الساعة  يوم األحد 
الكرش -جادة الزرقا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع للساعة التي تليها مباشرة أي 
الساعة الثالثة ظهرا في نفس التاريخ والمكان0وذلك لدراسة جدول األعمال المعلن في مقر الجمعية والمبلغ 
إلى األعضاء اصوال0 لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مقر الجمعية الكائن في دمشق –مشروع دمر- 
المحدد أعاله حرصا على مصلحتكم 0  بالموعد  جزيرة /2/ هاتف/3118551/ يرجى حضور االجتماع 
شاكرين  عناوينهم0  المجهولة  األعضاء  وخصوصا  المكتتبين  األعضاء  لكافة  شخصي  التبليغ  هذا  ويعتبر 

تعاونكم
رئيس مجلس اإلدارة

اعالن
جمعية الرجاء التعاونية

بتاريخ  المنعقدة   /1/ رقم  بجلسته  واالصطياف  للسكن  السكنية  التعاونية  الرجاء  إدارة  مجلس  قرر 
31/5/2020 دعوتكم لحضور االجتماع السنوي العادي في يوم السبت 20/6/2020 الساعة الثالثة ظهراً 
في مقر الجمعية وإذا لم يكتمل النصاب يكون االجتماع الثاني واألخير في الساعة الرابعة ظهراً من نفس 

اليوم والمكان وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه في مقر الجمعية:
1- مناقشة الميزانية الختامية لعام 2019 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2020 ومناقشة توصيات مفتش 

الحسابات.
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة نظراً النتهاء الوالية القانونية.

3- تفويض مجلس اإلدارة بشراء أراضي من القطاعين العام والخاص.
4- اختيار مدقق حسابات لعام 2020 وتحديد أجره.

5- الموافقة على تفريغ عضوين مجلس إدارة أحداهما كلي واآلخر جزئي.
6- إقرار تعويض مجلس اإلدارة ولجان المشاريع ولجنة المراقبة أصوالً.

7- على من يود الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة مراجعة مقر الجمعية مصطحبا معه كافة 
الوثائق المؤيدة للمادة /30/ من المرسوم التشريعي /99/ لعام /2011/وذلك قبل أسبوع من موعد انعقاد 

الهيئة على األقل.
في  الواقع  السبت  وذلك  العادي  السنوي  لالجتماع  الند  جودي  مشروع  مستفيدي  السادة  دعوة  تقرر  كما 
20/6/2020 في الساعة الرابعة ظهراُ في مقر الجمعية الكائن في مساكن برزة فوق مشفى حاميش مقابل 
الساعة  في  واألخير  الثاني  االجتماع  يكون  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي  السوري  التجاري  المصرف 
الخامسة مساءً من نفس اليوم والتاريخ والمكان وذلك لمناقشة جدول العمال المعلن عنه في مقر الجمعية:

1- مناقشة واقع المشروع ووضع خطة عمل تناسب خطة الظروف الحالية.
2- انتخاب لجنة مشروع جديدة نظراً النتهاء الوالية القانونية.

3- مناقشة ترخيص جزء من المتبقي األخير الغير مرخصة كسكن شقق اصطيافي نظراً الرتفاع األسعار 
وعدم قدرة أغلب األعضاء باالستمرار باالكتتاب والتخصص بالفلل ومناقشة أيضاً تخصيص األعضاء على 

الوضع الراهن لكل عقار يتم تقييمه على حدة وحسب المراحل التي وصل إليها االنجاز الحالي.
4-مناقشة خطة تمويل جديدة لكي يتم تخصيص األعضاء الراغبين في التخصص واالكتتاب على فلل أو 

شقق اصطافية ومناقشة تشكيل لجنة تقييم جديدة حسب األسعار الرائجة.
5- مناقشة إتمام إكمال الواجهات واألرصفة ومد قميص إسفلتي وأعمدة إنارة في الكتلة c1 ووضع خطة 

تمويلية تتناسب مع الخطة التنفيذية.
6- مناقشة طريقة تنفيذ إعمال هيكل إتمام المشروع بجودي الند المعمورة 20.

شاكرين حسن تعاونكم
رئيس مجلس اإلدارة
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2
جمعية البشرى التعاونية - إعـــــــــــــالن

قرر مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة في صالة االتحاد التعاون السكني سابقاً - عين الكرش، يوم السبت 
20-6-2020 الساعة  )5( مساءً و في حــال عدم اكتمــال النصـاب القانوني يؤجـــل االجتماع إلى نفس المكان 

واليوم الساعة )6( مساءً، لمناقشة:
1- المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة لعام 2012 و األعوام 2013حتى 2019 .

و   2012 لعام  والخسائر  االرباح  وحساب  الختامية  والميزانية  الحسابات  مفتش  تقرير  على  المصادقة   -2
األعوام 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018-  2019.

3- المصادقة على الموازنة التقديرية  لعام 2020 وبرنامج نشاط الجمعية لعام 2020 .
4- اختيار مدقق الحسابات لعام 2020 وتحديد اجره السنوي.

5- الموافقة على صرف تعويضات مجلس االدارة ولجنة المراقبة واللجان عن حضور الجلسات وتعويض 
مسؤولية ألمين الصندوق وفق احكام وانظمة التعاون السكني.

6- الموافقة على تفرغ عدد من اعضاء مجلس االدارة.
7- تفويض مجلس االدارة بشراء أراضي من القطاعين العام والخاص .

الكائن  الحالي  المقر  تجهيز  على  والموافقة  للجمعية  مقر  استئجار  أو  بشراء  االدارة  مجلس  تفويض   -8
التجهيزات  وكافة  وحاسب  مكتبية  وتجهيزات  أثاث  من  التجهيزات  بكافة  الكسوة  في  الجمعية  مشروع  في 

المطلوبة.
9- الموافقة على تعيين مدير للجمعية عند اللزوم.

10- انتخاب أعضاء مجلس االدرة و لجنة المراقبة.
الى نهاية  التي قررت في اجتماع هيئة المستفيدين  الثانية  الدفعة  11- المصادقة على تأجيل موعد نهاية 

الشهر السابع2020 .
التشريعي رقم  المرسوم  المادة )30( من  المطلوبة وفق أحكام  الوثائق  بالترشح احضار  -وعلى من يرغب 

)99( لعام 2011
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لكافة االعضاء وخصوصاً لألعضاء مجهولي مكان االقامة وعددهم 

)207( وهم: 
عدبا/ بقدلية/سهير  سعيد/وصال  الله/فاتن  عبد  أرناؤوط/بسام  معروف/باسم  بقدلية/جعفر  نزار 
الله طراف/أكرم فضو/عبير عدبا/محمد أمين جهماني /ليالي معروف/أنور عبد  يوسف صوفان /عبد 
خلوف/علي  سالل/غياث  أحمد/ماهر  خلوف/لينا  شيحة/شادي  فضو/سبحان  سعيد/ماهر  الله/سماح 
األشقر/نضال  صالح/محمد  شعباني/مبارك  طنطاوي/هيثم  أرناؤوط/باسم  بقدلية/عصام  زينة/نداء 
الطوقي/ الضاهر/أمل  خير  الضاهر/محمد  فضو/منى  فضو/باهر  نذير  األشقر/محمد  بقدلية/عالء 
بقدلية/تهاني  البقادلة/عاصم  البقادلة/نعيم  خضير/محمد  سويد/رنا  سالل/منى  /ياسر  السهلي  أمنة 
بقدلية/عبد القادر بقدلية/تيسير بقدلية/خالد البقادلة/خالدية البقادلة/منصور بقدلية/سامر أحمد/
سامر  سالل/محمد  بقدلية/بالل  /منير  فتوح  /رندلي  العينين  ابو  جاسم/أمنة  البقادلة/رجاء  محمود 
العطيوي/مروان  البقادلة/وليد  الله  ثابت/عبد  سلطان/محمد  الله/سهيل  عبد  شريف  /محمد  حديدة 
بقدلية/ بقدلية/مأمون  الرفاعي/حليمة  الرفاعي/وصال  زمزم/حسام  العطيوي/فائزة  العطيوي/محمد 
بالل/ عوض/سامر  عبدالخالق  صائغ/محمد  الجيوش/تغريد  بقدلية/ناديا  بركات  بقدلية/محمد  منذر 
رشيد/ عبدالمعطي/سماح  المنعم  المعطي/عبد  عبد  سالل/زينات  العينين/عمار  أبو  مدفع/مهى  منور 
الجيوش/نجود  الضاهر/ثنية  العوض/أيمن  عرقسوسي/مروان  أنس  عودة/محمد  الكايد/سمير  عثمان 
مفلح/فيصل الجيوش/يوسف حسني محمد/صالح حويشان/أحمد حويشان/فاطمة هوين/رائد عزايزة/
سعيد ترشحاني/أحمد  ترشحاني/محمد ترشحاني/عدوية  ترشحاني/زهرة  ترشحاني/أحمد  بستوني/
ترشحاني/بسام  قاسم  ترشحاني/يحيى  قاسم  نايف/محمد  سليم/محمد  الشيخ  بستوني/مروان  محمد  
فاعور/مرام فاعور/أحمد فاعور/سامر بورصلي/عفاف أبو جيش/محمد نذير عبد الله/منى سالم /فراس 
سميا/خلدون بقدلية/غازي بقدل بقدلية/حسام البقادلة/حسان البقادلة/سميرة الكود/محمد عابدين/
الكردي/ الكردي/عماد  الكردي/جمال  بستوني/عادل  فاعور/رغداء  محمد/محمد  تميم/عائدة  رنيم 
/ العباسي  الحمد  بقدلية/صبحي  كورو/نبيل  الطوقي/مصطفى  يوسف/سناء  الرحيم  يوسف/عبد  معتز 
قصي  الحاج عبد الله/غادة  الحاج عبد الله/ياسين خليل/شيماء عاطف األشقر /محمد الحسيني/وليد 
الوادي/ تركي  الدهبي/عائشة خضير/محمد  الرحمن  الدين خضير/عبد  الدهبي/عالء  خضير/غفران 
فاروق الدهبي/محمد فادي ادلبي/هدى زغلولة /قصي ديب /محمد عدنان العبيد/انتزال حسينو/مهى 
زكريا/ الحبش/تميم  فضو/أحمد  فضو/رنا  فضو/مازن  فضو/نهلة  الصالح/محمود  حسين/طالب  أبو 
محمد نزار زكريا/محمد الحبال/صفوان ناصر /محمد ماهر زكريا/محمد أسعد نايفة/محمود آبا/ريم 
النجيدي/دالل  الرفاعي/أيمن فضو/مأمون فضو/محمد عدنان فضو/دانا  النعيمي/محاسن  آبا/حليمة 
دياب/ شادي  الشراري/محمد  فرحان  الشراري/سلمى  فرحان  سويد/ميسر  الحبش/صهيب  فضو/بهاء 
خضير/عاصم  كلش/رانيا  شربجي/نسرين  مبارك/محمد  شريباتي/أحمد  مؤذن/عبدالحميد  باسمة 
الله/غريب  العبد  المنعم  العباس/عبد  الحمصي/ليلى  الحسيني/محمد  مظلوم/بيان  اسماعيل/راشد 
قناديل/أمل السروجي قناني/نور المغربي/ميرفت عبلة /هاني العبود/فيحاء العمار/ليلى نيسانة /محمد 
سعيد عزام /هالة عبد الله /ربا فتوح /ماريا كمال عوض /مروة عبد المعطي/فيصل النايف المشوح/لوزة 
البقادلة /طارق البقادلة /قاسم أبو ناهية /محمود سويد/فاطمة مال حساني/بالل غفير /معاذ النايف 

المشوح.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن 
دعوة الجتماع الهيئة العامة 

لجمعية األعمار التعاونية السكنية 
قرر مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة لالجتماع وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الواقع في 
2020/6/21 في مقر الجمعية الكائن في عين الكرش شارع كرجية حداد بناء عرنوس، وفي حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني يكون االجتماع الثاني في الساعة الحادية عشرة من اليوم المذكور وفي نفس المكان لبحث 

جدول األعمال التالي: 
1- عرض ومناقشة وتصديق تقريرمجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراقبة. 

2- عرض تقريرمدقق الحسابات وحسابات الميزانية الختامية واألرباح والخسائرلعام 2019
 3- المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2020 

4- اختيار مدقق للحسابات لعام 2020 وتحديد أجره السنوي 
5- الموافقة على شراء أراض من القطاعين العام والخاص 

6- الموافقة على صرف تعويضات مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة والعاملين في الجمعية. 
7- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية لعام 2020 

بناء  مشروع  وجود  حال  في  األعلى  وبالحد  كلياً  تفريغاً  اإلدارة  مجلس  من  عضو  تفريغ  على  الموافقة   -8
للجمعية وعضو آخر من مجلس اإلدارة تفريغاً جزئياً لإلدارة. 

9- انتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة 
المطلوبة كما قرر دعوة  الثبوتية  التقدم بطلب ترشيح إلى مجلس اإلدارة مع األوراق  الترشح  فعلى من يود 
األعضاء  كافة  من  نرجو  كما  برزة   /970/ رقم  المقسم  من  الفضلة  بناء  مشروع  في  لالكتتاب  األعضاء 
مراجعة الجمعية قبل االجتماع ألمور تهمهم ونعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لكافة األعضاء وخاصة 

األعضاء الذين لم تعرف عناوينهم. 
رئيس مجلس اإلدارة 

إعالن 
دعوة الجتماع الهيئة العامة 

لجمعية األنوار التعاونية للسكن واالصطياف  
قرر مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة لالجتماع السنوي وذلك في الساعة الواحدة من يوم السبت الواقع 
في 2020/6/20 في مقر الجمعية الكائن في المزرعة شارع جعفر الحسيني وفي حال عدم اكتمال النصاب 
القانوني يكون االجتماع الثاني في الساعة الثانية من اليوم المذكور وفي نفس المكان ونعتبر هذا اإلعالن 

بمثابة تبليغ شخصي لكافة األعضاء وخاصة الذين لم تعرف عناوينهم لبحث جدول األعمال التالي: 
1- عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراقبة، 

2- عرض تقرير مدقق الحسابات وحسابات الميزانية الختامية واألرباح والخسائر لعام 2002 
3- المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2020 

4- اختيار مدقق للحسابات لعام 2020 وتحديد أجره السنوي. 
5- الموافقة على شراء أراض من القطاعين العام والخاص. 

6- الموافقة على صرف تعويضات مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة والعاملين في الجمعية. 
7- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية لعام 2020 

8- الموافقة على تفريغ ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة لمشروع قرحتا وضاحية الفيحاء.
9- انتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة. 

فعلى من يود الترشح التقدم بطلب ترشيح إلى مجلس اإلدارة مع األوراق الثبوتية المطلوبة. 
رئيس مجلس اإلدارة 

جمعية المعالجين الفيزيائيين للسكن  واالصطياف
إنذار بالفصل 

بناء على أحكام المادة /35/ الفقرة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 20011 قرر مجلس اإلدارة 
تسديد  بضرورة  /115/ج/  محضر  الفيحاء  ضاحية  مشروع  في  المكتتبين  األعضاء  لكافة  إنذار  توجيه 
االلتزامات المالية المترتبة عليهم وفق خطط التمويل الموافق عليها من هيئة المكتتبين في الجلسة رقم /3/ 
تاريخ 2019/12/5 قرار رقم /5/ ويتم توجيه اإلنذار وفق أحكام المادة /11/ الفقرة /ج/ من المرسوم 
اكتتابه لعدم  إلغاء  المترتبة عليه سيتم  المبالغ  التشريعي رقم /99/ لعام 2011، وكل من ال يقوم بتسديد 
المتوفرة في مشاريع  الشواغر  إلى مشاريع الحقة وحسب  التبليغ وتأجيله  تاريخ  يوماً من  التسديد لعشرين 

الجمعية.
يعتببر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لألعضاء مجهولي العناوين التالية أسماؤهم:

البني-غسان  العامري-محمد  ادلبي-نور  ادلبي-هدى  المجني-أنس  خير-رباب  الحمصي-ربى  محمد  
سلهب-ثراء سلهب-سلوى طربوش-أحمد اسحاق-نضال حماد-فرح مخلالتي-ماهرالخجا-سهى الخجا-
هالة الخجا- زين العابدين- عبيدو سميحة البسيط- ماري تريز خوري- عمر شموط-محمد شموط-بيان 
عوض-رامي الحمصي-عمر محمد باسط- محمد ناصر شبلخ-ميادة الجاجة-محمد بارودي-رشا عاجي-

عماد درغام الصالح-سهيل خوري-ماهر محمدخير طيبس.
 شاكرين تعاونكم

رئيس الجمعية

اعالن دعوة الهيئة العامة السنوية 
لجمعية المساحة التعاونية السكنية

التعاونية  بناء قرار مجلس إدارة جمعية المساحة 
السكنية  بجلسته رقم / 5 / تاريخ 31  /  5 /2020 
يوم  لالجتماع  السنوية  العامة  الهيئة  دعوة  تقرر 
العاشرة  الساعة   2020/6  /  23 في   الثالثاء 
عين   – بدمشق  السكني   التعاون  قاعة  في  صباحا 
يؤجل  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي  الكرش  
نفس  من  عشر   الحادية  الساعة  الى  االجتماع 
التاريخ  والمكان  وذلك لمناقشة  والمصادقة على 

جدول االعمال التالي : 
وتقرير  االدارة  مجلس  تقرير  على  المصادقة   .1

لجنة المراقبة
2. المصادقة على تقرير مفتش الحسابات وتسمية 

مدقق الحسابات وتحديد اجره
3. المصادقة على الميزانية الختامية لعام 2019 

والميزانية التقديرية لعام 2020  
4. الموافقة على تفريغ عضوين من مجلس االدارة 

بالحد االدنى لالجور 
5. الموافقة على صرف تعويضات  جلسات مجلس 

االدارة لعام 2019 حسب االنظة والقوانين
6. انتخاب مجلس ادارة جديد ولجنة مراقية وعلى 
الى  نفسة  ترشيح  الجمعية  أعضاء  من  يرغب  من 
تقديم  المراقبة  لجنة  او  االدارة  مجلس  عضوية 
حتى  الثبوتية  باالوراق  مرفقا  الجمعية  الى  طلبه 

موعد اقصاه تاريخ    18 /  6/ 2020
الشخصي  التبليغ  بمثابة  اإلعالن  هذا  يعتبر 
مكان  المجهولين  األعضاء  والسيما  لألعضاء 

اإلقامة.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن 

جمعية الجودي التعاونية السكنية 

الجودي  جمعية  إدارة  مجلس  قرر 
 /16/ رقم  بجلسته  السكنية  التعاونية 

تاريخ 2020/6/1 
يوم  لالجتماع  العامة  الهيــئة  دعوة   -1
الثامنة  الساعة   2020/6/28 األحد 
دمر  بمشروع   الجمعية  مقر  في  صباحاً 
بناء شركة الفرات للنفط وذلك لمناقشة 

جدول األعمال المعلن في الجمعية.
يكون  القانوني  النصاب  يكتمل  لم  وإذا   
اليوم  بنفس  صباحاً  التاسعة  االجتماع 

والمكان.
الفيحاء  ضاحية  في  المكتتبين  دعوة   -2
والتاريخ   المكان  بنفس   لالجتماع 
التاسعة صباحاً، وإذا لم يكتمل النصاب 
القانوني يكون االجتماع العاشرة صباحاً 

بنفس اليوم والمكان.
آملين  حضوركم في الموعد المحدد.

رئيس مجلس اإلدارة  

إعالن دعوة هيئة عامة
التعليم بدمشق بجلسته رقم /4/  أبنية  للعاملين في مؤسسة  السكنية  التعاونية  الجمعية  إدارة  قرر مجلس 
تاريخ 2020/5/23 دعوة الهيئة العامة السنوية العادية  لالجتماع يوم السبت 2020/6/27 و ذلك في قاعة 
الفيحاء بمبنى االتحاد التعاوني السكني بدمشق / سابقاً / الساعة الثانية بعد الظهر وفي حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم السبت 2020/6/27  بنفس 

المكان و ذلك لبحث جدول األعمال التالي : 
1-االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله خالل العام 2019و المصادقة عليه 0 

2-االستماع إلى تقرير لجنة المراقبة عن أعمالها خالل العام 2019 و المصادقة عليه. 
الموازنة  2019و  عام  لدورة  الختامية  الحسابات  و  الميزانية  و  الحسابات  مفتش  تقرير  إلى  3-االستماع 

التقديرية لعام 2020 و المصادقة عليها. 
4-اختيار مفتش الحسابات و تحديد أجره 0 

5-الموافقة على صرف تعويض جلسات مجلس اإلدارة و لجنة المراقبة و تفرغ جزئي و صرف تعويض أمين 
الصندوق وفق القوانين النافذة 0 

6-الموافقة على تكليف مجلس اإلدارة بتعيين مدير للجمعية من ذوي الخبرة في مجال قطاع التعاون السكني  
و بأجر شهري وفق القوانين النافذة 0 

7-الموافقة على تكليف مجلس اإلدارة بشراء أراضي من القطاعين العام و الخاص. 
8-انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية 0 
9-انتخاب أعضاء لجنة المراقبة في الجمعية     

وعلى من يرغب بالترشح مراجعة الجمعية مع وثائق الترشيح حتى موعد أقصاه 6/20            
رئيس مجلس اإلدارة    
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إعالنات
عدد الصفحات 3

3
إعالن

دعوة الهيئة العامة السنوية لجمعية الثقة التعاونية السكنية بدمشق
العامة  الهيئة  دعوة   2020/6/1 تاريخ   /7/ رقم  بجلسته  الجمعية  إدارة  مجلس  قرر 
السنوية لالجتماع في الساعة الثانية ظهراً من يوم االثنين الواقع في 2020/6/29 في 
قاعة االجتماعات بمبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفي حال عدم اكتمال النصاب 
وذلك  والمكان  اليوم  نفس  من  الثالثة  الساعة  تمام  في  الثاني  االجتماع  يكون  القانوني 
لبحث جدول األعمال المعلن بمقر الجمعية والمبين أدناه بما فيها انتخاب مجلس إدارة 
التقدم  المراقبة  لجنة  أو  اإلدارة  لمجلس  الترشح  يود  من  فعلى  جديدين  مراقبة  ولجنة 
الهيئة  اجتماع  موعد  من  األقل  على  أيام  خمسة  قبل  الجمعية  ديوان  إلى  ترشيح  بطلب 
العامة مرفقاً به وثيقة غير محكوم وسند إقامة وبراءة ذمة مالية من المحاسب إضافة 
إلى صورة عن الشهادة العلمية ليتم النظر فيه من مجلس اإلدارة وإحالته إلى مديرية 
األعمال  وجدول  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  تعليمات  إلى  استناداً  السكني  التعاون 

هو:
1- تقرير مجلس اإلدارة والمصادقة عليه.
2- تقرير لجنة المراقبة والمصادقة عليه.

3- تقرير مفتش الحسابات مع الميزانية الختامية لعام 2019، والموازنة التقديرية لعام 
2020، والمصادقة عليه.

4-تسمية مفتش حسابات لعام 2020 وتحديد أجره السنوي.
5-صرف تعويضات جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة والمسؤولية ألمين الصندوق 

وفق النظام المالي وتعديالته.
6-الموافقة على تفرغ ثالثة أعضاء لمجلس اإلدارة تفرغاً جزئياً مع التعويضات وبالحد 

األدنى على حساب المشاريع بعد موافقة هيئة المكتتبين وفق النظام المالي.
7-الموافقة على تعيين مدير للجمعية.

8- الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أراضي من القطاعين العام والخاص.
9- الموافقة على صرف مكافأة االنجاز ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة ولجنة 

المشروع بالحد األعلى وفق النظام المالي بعد موافقة هيئة المكتتبين.
10- تفويض مجلس اإلدارة باستجرار قرض من المصرف في حال الحاجة إليه لمشاريع 

الجمعية وبموافقة هيئة المكتتبين.
11- انتخاب مجلس إدارة للجمعية لمدة أربع سنوات قادمة.

12- انتخاب أعضاء لجنة المراقبة.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة التبليغ الشخصي لكافة أعضاء الجمعية.

آملين الحضور بالموعد المحدد 
رئيس مجلس اإلدارة

جمعية المنهل التعاونية للسكن واالصطياف 

إعالن دعوة هيئة مستفيدين للمقسم /24/ في دمر الشرقية

تاريخ    /12/ رقم  جلسته  في  /155/المتخذ  رقم  اإلدارة   مجلس  لقرار  استنادا 
2020/5/31 يسر مجلس إدارة جمعية المنهل التعاونية للسكن واالصطياف دعوة أعضاء 
هيئة المستفيدين لمشروع الجمعية في دمر الشرقية للمقسم /24/  لالجتماع  في مقر 
الجمعية في يوم االربعاء الواقع في 2020/6/24 الساعة الثالثة وإذا لم يكتمل النصاب 
القانوني يكون االجتماع الثاني في الساعة الرابعة في نفس اليوم والمكان والتاريخ وذلك 

لمناقشة جدول األعمال التالي:
1-تعديل خطة التمويل.

اإلضبارة  لتنفيذ  هندسي  مكتب  مع  للتعاقد  المشروع  ولجنة  اإلدارة  مجلس  2-تفويض 
التنفيذية ألعمال اإلكساء.

 /24/ للمقسم  المستفيدين  هيئة  أعضاء  لكافة  الشخصي  التبليغ  بمثابة  اإلعالن  ويعد 
مجهولي العنوان.

رئيس مجلس اإلدارة

اعالن

جمعية المنال التعاونية السكنية 

- قرر مجلس إدارة جمعية المنال التعاونية السكنية دعوة أعضاء الهيئة العامة لالجتماع 

في يوم األحد الواقع في 2020/6/28بتمام الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية في 

روضة البالبل في بلدة معربا و في حال عدم اكتمال النصاب يكون االجتماع في الساعة 

الثامنة في نفس المكان و الزمان ، و ذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن في مقر الجمعية  

  رئيس مجلس اإلدارة 


