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الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع املوقف 
اإلنشائى والهندسى لعدد من مشروعات 

الهيئة الهندسية

اللواء أ.ح فؤاد عباس :
صداع صقر قريش .. 

انتهى بال رجعة

بالشفافية واملصارحة اتسم  لقاء  فى 

بفائدة متناقصة 3% وسداد ملدة 30 عاما
خطوة بخطوة.. كيف حتصل على شقق فى »سكن لكل املصريني 2«؟

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



التنسيق بني الرقابة اإلدارية وبقية األجهزة الرقابية ضرورة
ال أضيف شيئاً جديداً إذا ما قدمت أنا والكثيرون غيرى 
الشكر والتقدير جلهاز الرقابة اإلدارية ورئيسها ووكالئها 
غير  الضخمة  املجهودات  على  باجلهاز  العاملني  وجميع 
املسبوقة فى تاريخ اجلهاز منذ إنشائه فى مكافحة الفساد 
بكل أشكاله وألوانه.. إضافة إلى الدور اجلديد الذى يقوم 
عبدالفتاح  الرئيس  تولى  منذ  السيما  اجلهاز  هذا  به 
السيسى مسئولية القيادة، وهو املشاركة فى خطة التنمية 
القومية  املشروعات  ومتابعة  االستثمار  عقبات  بتذليل 
بهدف إزالة كل املعوقات التى قد حتد أو تؤخر انطالقها 
وحتقيق الهدف املنشود منها فى إطار الصالحيات التى 

منحها الرئيس السيسى للجهاز.
ضخمة  أعباء  ويحمل  خاصة  طبيعة  له  أصبح  اجلهاز 
ويعمل فى كل القطاعات االقتصادية واإلدارية واخلدمية 
استثناء، وجناحاته فى ضرب  فى جميع احملافظات بال 
املثال  سبيل  وعلى  مثال  العني..  تخطئها  ال  الفساد  بؤر 
القبض على وزير الزراعة صالح هالل فى ميدان التحرير 
املنوفية،  محافظ  وكذلك  سنوات..  بعشر  عليه  واحلكم 
التموين،  وزارة  ومسئولى  اجلمارك،  مصلحة  ورئيس 
سعاد  وأيضاً  كثيرون،  وغيرهم  الصحة  وزير  ومستشار 

أجهزة  تعدد  ورغم  اإلسكندرية..  محافظ  نائب  اخلولى 
الرقابة وتنوعها إال أننا ال نرى وال نسمع إال عن جناحات 

الرقابة اإلدارية فقط.
كل القطاعات والوزارات لديها أجهزة رقابية لكننا ال نسمع 
عنها شيئاً.. كما أنها ليست أجهزة سرية.. فهناك أجهزة 
والتهرب  اجلمارك  ومباحث  الضريبى  التهرب  مكافحة 
على  التفتيش  وإدارة  العامة  األموال  ومباحث  اجلمركى 
قطاع الصيادلة ومكافحة الغش فى األدوية.. وكان آخرها 
وتهريب  لغش  اإلدارية  الرقابة  ضبطتها  التى  القضية 
األدوية الفاسدة منتهية الصالحية، ولم نسمع عن أى دور 

جلهاز الرقابة الدوائية.
نفسها  اقنعت  قد  الرقابية  األجهزة  هذه  كل  أن  ويبدو 
الرقابة اإلدارية تقوم بدورها، واكتفت هذه األجهزة  بأن 
التنسيق  يتم  ال  ملاذا  غير..  ال  فقط  واملتابعة  باملشاهدة 
والتفتيش  واملتابعة  الرقابة  وأجهزة  اإلدارية  الرقابة  بني 
بالقطاعات والهيئات والوزارات.. وال تكتفى هذه األجهزة 
يتم  لكى  انحرافات  من  تعلمه  قد  مبا  رؤسائها  بإبالغ 

التعتيم عليها حتى تكتشفها الرقابة اإلدارية؟

تصدر عن االحتاد التعاونى 
اإلسكانى املركزى شهرًيا

رئيس مجلس اإلدارة

مصطفى العيارىلواء أ. ح. فؤاد عباس
رئيس التحرير

مدير التحرير التنفيذى : عمـــــرو عـــبـــدالغــــنىمدير عام التحرير: اسماعيل عبداجلواد

املاكيت األساسى: باسم جالل

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

 admin@chcuegy.com     البريد االلكترونى لالحتاد

االشتراك السنوى:
للجمعيات:

192 + 178 جنيها مصاريف البريد 
للشركات:

312 جنيها + 188 جنيها مصاريف البريد

املراسالت:
12 ش النيل األبيض ميدان لبنان املهندسني اجليزة

الرمز البريدى: 12656 املعلمني اجليزة
فاكس: 33476739 334603704

إدارة التحرير والتوزيع
6 شارع النيل األبيض ميدان لبنان املهندسني

ت: 33030847   فاكس: 33030861

مصطفى العيارى 
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع املوقف اإلنشائى 
والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تتسم التصميمات الهندسية 
بالعراقة  اجلديدة  اإلدارية  بالعاصمة  للمؤسسات  الداخلية  والفنية 
السلطات  الدستورى كأحد أركان  واإلرث احلضارى ملصر، ولتعكس دورها 
األساسية بالدولة. كما استعرض سيادته املوقف التنفيذى لعدد من املنشآت 
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، خاصًة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية واألعمال 
التذكارى  والنصب  الشعب  بساحة  احلضارى  والتنسيق  املتنوعة  الفنية 

وحديقة الشعب، ومقار مجلسى النواب والشيوخ.
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السيد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
مستشار  أحمد  سيد  أمير  اللواء 
للتخطيط  اجلمهورية  رئيس 
الفار  إيهاب  أ.ح  واللواء  العمراني، 
للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس 
العربى  أشرف  واللواء  املسلحة، 
للهيئة  االستشارى  املكتب  رئيس 
رمضان  أمجد  واللواء  الهندسية، 
باملكتب االستشارى للهيئة الهندسية، 
والعميد عبد العزيز الفقى مساعد 
لتصميمات  الهندسية  الهيئة  رئيس 
والدكتور طارق اخلضيري،  الطرق، 
استشارى  نخيل  رانيا  والدكتورة 

اجلرافيك بكلية الفنون التطبيقية.
رئاسة  باسم  املتحدث  وصرح 
تناول  االجتماع  بأن  اجلمهورية 
»متابعة املوقف اإلنشائى والهندسى 
لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية 

على مستوى اجلمهورية«.
املشروعات  بعض  متابعة  مت  كما 
الهندسية  الهيئة  التى تشرف عليها 
مستوى  على  املسلحة  للقوات 

العمل  سير  فيها  مبا  اجلمهورية، 
مقامات  وجتديد  ترميم  جهود  فى 
خاصًة  البيت،  آل  وأضرحة 
والسيدة  نفيسة،  السيدة  أضرحة 
أكد  حيث  احلسني،  وسيدنا  زينب، 
تطوير  يتم  أن  على  الرئيس  السيد 
متكامل،  بشكل  األضرحة  هذه 
اخلارجى  باحمليط  أو  داخلًيا  سواء 
يراعى  نحو  على  وذلك  ملواقعها، 

طابعها التاريخى والروحاني.
كما اطلع السيد الرئيس على املوقف 
التنفيذى اخلاص مبشروعات قطاع 
فى  مبا  اجلديدة،  واحملاور  الطرق 
من  الساحلى  الطريق  تطوير  ذلك 
العلمني  مطار  إلى  النطرون  وادى 
مطروح،  محافظة  إلى  وامتداًدا 
األساسية  اخلدمات  سيما  ال 
جهود  عن  فضاًل  واالستراحات، 
استغالل األراضى على جانبى بعض 
اجلمهورية،  مستوى  على  احملاور 
اإلطار  هذا  فى  سيادته  موجًها 
التوسعة  من  قدر  بأكبر  بالقيام 
تطوير  خطة  إطار  فى  الهندسية 

وحتقيق  احليوية،  والطرق  احملاور 
املرورية  السيولة  من  قدر  أكبر 
املواطنني،  على  األعباء  لتخفيف 
األمن  معايير  أعلى  مراعاة  مع 
والسالمة، وكذا االعتماد على أرقى 
جانبى  على  للمنشآت  التصميمات 
احملاور وتزويدها بكافة اخلدمات.

أن  الرسمى  املتحدث  وأضاف 
استعراض  أيًضا  شهد  االجتماع 
جهود االستفادة من قطع األراضى 
بعض  فى  املستغلة  غير  الفضاء 
عن  فضاًل  بالقاهرة،  املناطق 
ممشى  ملشروع  التنفيذى  املوقف 
مشروع  تطورات  وكذا  مصر  أهل 
امتداد  على  اجلديدة  الدلتا 
إلى  يهدف  والذى  الضبعة  محور 
وصناعى  زراعى  مجتمع  إنشاء 
الزراعية  الرقعة  وزيادة  متكامل 
وتوفير  الغذائية،  الفجوة  وسد 
باإلضافة  العمل،  فرص  من  املزيد 
بعض  فى  العمل  تطورات  إلى 
محافظة  فى  التنموية  املشروعات 

بورسعيد.
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ما شهدته القاهرة مؤخرا من توقيع اتفاقية استضافة 
اإلسكان  لتعاونيات  االفريقية  املنظمة  ملقرى  مصر 
التعاونى  للحلف  االقليمى  للمكتب  الدائم  املقر  وكذلك 
رعاية  حتت  وذلك  افريقيا  شمال  منطقة  عن  الدولى 
ود.عاصم  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولى  د.مصطفى 
اجلزار وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية..
يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك على الدور الريادى ملصر 
احللف  فاختيار  والدولي..  االقليمى  الصعيدين  على 
التعاونى باغلبية اعضائه ان تكون القاهرة مقر املكتب 
االقليمى لم يأت من فراغ بل الدراكهم ما يقدمه القطاع 
التعاونى بوجه عام وقطاع التعاون اإلسكانى على وجه 
تنفيذ  فى  واجنازاته  الفعالة  ومساهمته  اخلصوص 

مخططات التنمية املجتمعية.
على  ويدلل  املستقبل  نستشرف  يجعلنا  حدث  ما  ان 
مساندة الدولة للقطاع التعاونى وفى القلب منها التعاون 
هو  واالقليمى  الدولى  الكيان  هذا  فوجود  اإلسكاني.. 
نتاج ما قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من 
جهود مضنية وحثيثة اثناء توليه رئاسة االحتاد االفريقى 
نادى  والتى   ٢٠١٩ عام  والناجحة  التاريخية  دورته  فى 
من خاللها بانشاء السوق االفريقية املشتركة ومبشاركة 
تلعب  التى  التعاونيات  ضمنها  ومن  االهلية  املنظمات 

دورا كبيرا فى حتقيق التنمية املجتمعية. 
مرة اخرى ما يشهده قطاع التعاون اإلسكانى هو مبثابة 
حققته  فما  املديد  تاريخه  لسابق  اخرى  مرة  عودة 
وجه  وعلى  عمالقة  مشروعات  من  مؤخرا  جمعياته 
اجلديدة  االدارية  العاصمة  فى  شيدته  ما  اخلصوص 
هو النموذج االمثل.. والواجهة املشرفة على دور التعاون 
جديدة  جمهورية  نحو  املشاركة  فى  االهلى  اإلسكانى 

السيسي..  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  لبناتها  وضع 
مثار  اإلسكانية  التعاونية  املشروعات  تلك  فكانت 
املستوى  التعاون على  وانبهار من قبل قيادات  اعجاب 
على  وثنائهم  زياراتهم  خالل  وذلك  والدولى  االفريقى 

هذه املشروعات.
ان اجلمهورية اجلديدة وما نعيشه من اعادة الروح منذ 
ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة سفينة البالد 
على  سواء  االعجازات  من  الكثير  نشهد  يوم  كل  وفى 
مستوى البنية التحتية او على صعيد التنمية االجتماعية.. 
ومن ضمن تلك االجنازات ما حققه التعاون اإلسكانى 
انعكس  عهده..  فى  كبيرة  نهضة  شهد  والذى  االهلى 
بدوره على نظرة املجتمع الدولى ملا قامت به التعاونيات 
مصر  باستضافة  التاريخى  القرار  هذا  فكان  املصرية 
وكذلك  اإلسكان  لتعاونيات  االفريقية  املنظمة  ملقرى 
شمال  ملنطقة  الدولى  التعاونى  للحلف  االقليمى  املقر 
افريقيا.. وهو اعتراف دولى بثقلها التاريخى فى القارة 
خصوصا وان مصر من اولى الدول، ليس على املستوى 
القارى فقط بل على املستوى الدولى فى تطبيق فلسفة 
التعاون وذلك مطلع القرن التاسع عشر على يد الراحل 
عمر لطفي.. حيث بدأت بالتعاونيات الزراعية.. وهو ما 
التاريخى فى نهج الفكر  يبرهن ويؤكد على دور مصر 

التعاونى والذى يزيد عن ١٠٠ عام.
وسام  ان هذا احلدث هو مبثابة  آخرا  وليس  اخيرا.. 
على صدر التعاونيات املصرية بوجه عام.. والتعاونيات 
ينعكس  وسوف  اخلصوص..  وجه  على  اإلسكانية 
شتى  فى  املصرية  التعاونيات  ازدهار  على  بااليجاب 
فروعها.. اإلسكانية واالنتاجية واالستهالكية والزراعية 

والثروة املائية.

التعاونيات..
والريادة املصرية

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى:



ملف

اللواء أ.ح فؤاد عباس :
صداع صقر قريش .. انتهى بال رجعة

 عمرو عبد الغنى- عاطف حمدى
تصوير- محمد سالم

شعار  وحتت  واملكاشفة  واملصارحة  بالشفافية  اتسم  لقاء  فى 
التعاونى  االحتاد  يتبوأ  أن  أجل  من  واالجتهاد  باحلب  »اإلدارة 
التعاونية  االحتادات  من  اقرانه  بني  الالئق  مكانه  املركزى  اإلسكانى 
التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  التقى  االخرى«..  النوعية 
اإلسكانى املركزى أسرة العاملني باالحتاد. وذلك بحضور كل من اللواء 
عبدالوهاب  واللواء  االحتاد  رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي  عبداحلافظ 
لالحتاد  املالى  املشرف  الفار  محمد  واملهندس  الثانى  النائب  ابوالصفا 

واحملاسب عبدالسالم حتحوت سكرتير عام االحتاد. 
مختار  مجدى  واملهندس  الشربينى  سعد  محمد  اللواء  وبحضور   
واالستاذ  ابراهيم  محمد  منى  واحملاسبة  على  محمد  هانى  واملستشار 

صالح احمد أعضاء مجلس اإلدارة.

الشفافية واملصارحة لقاء  مظاهرة حب فى 
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ا.ح  اللواء  حتدث  البداية  فى 
االحتاد  رئيس  توفيق  عباس  فؤاد 
املركزى مشيدا  اإلسكانى  التعاونى 
وأعضاء  باالحتاد  العاملني  بجهود 
مجلس اإلدارة خالل الفترة املاضية 
عمر  وهى  اشهر  منذ٩  وحتديدا 
املجلس احلالى حيث مت االنتهاء من 
واستطيع  عاما   ٣٠ استمر  كابوس 
رجعة  بال  انتهى  انه  االن  اقول  ان 
اال وهو مشكلة جمعية صقر قريش 
االحتاد  أرهقت  التى  املشكلة  تلك 
االحتاد  إدارات  مجالس  ورؤساء 
املتعاقبة خالل الفترة السابقة والتى 
دامت لعدة عقود.. وقال اللواء ا.ح 
فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى 
صدر  أن  منذ  املركزى  اإلسكانى 
فى  قريش  جمعية صقر  حل  قرار 
االحتاد  على  وتعاقب   ١٩٩١ عام 
منهم  كل  وضع  وقد  مجالس  عدة 
والتى  املشكلة  هذه  حل  فى  لبنة 
ورئيس  السياسية  القيادة  بها  تهتم 

اجلمهورية.
رئيس  فؤاد عباس  اللواءا.ح  واشار 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
املشكلة  اصل  الى  بالعودة  انه  الى 
عام  فدان   ٤٠٠ تخصيص  فقد مت 
٧٩ جلمعية صقر قريش والتى كان 
وهدان  صبحى  املرحوم  يرأسها 
احمللى  املجلس  رئيس  ايضا  وكان 
وشركة  اجلمعية  بني  التوقيع  ومت 
االمتياز  لها حق  كان  والتى  املقطم 
عاما   ٣٠ ملدة  املقطم  منطقة  فى 
وتنتهى وفقا للعقد عام ٨٤ والـ٤٠٠ 
نصر  ومدينة  املعادى  فى  فدان 
واطلق على توصيف املشروع شرق 

املشكلة  واصل  املعادي..  وغرب 
واحد أسباب استمرارها طيلة هذه 
حتدد  وثيقة  يوجد  ال  انه  العقود 
على  نشب  الذى  النزاع  اطراف 
تضرر  والتى  السنوات  تلك  مدار 
منها منتفعو املشروع فال وثيقة وال 
مالهم  االطراف  لكل  حتدد  ورقة 
اوراق  يوجد  فال  لهم..  ليس  وما 
فى  وال  احملافظة  وال  االحتاد  فى 
املطابع  فى  حتى  وال  السجالت 
باخلرائط  منوطة  وهى  االميرية 
خرائط  لديها  ليس  بانه  وافادت 
طبوغرافية... مضيفا بان هذا ادى 
الى صعوبة ان تثبت الـ٤٠٠ فدان.. 
ملكية  يثبت  الذى  البيع  عقد  فأين 
اجلمعية لالرض؟ واصبحت مشكلة 

ليس لها حل..
عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  واستعرض 
احلضور  امام  املنطقة  خريطة 
مشيرا الى انه عام ٧٩ حني اخذت 
اجلمعية االرض كانت هناك منطقة 

عدم وجود وثائق فى 
االحتاد أو احملافظة أو 
املطابع األميرية سبب 
استمرار مشكلة صقر 

قريش لعدة عقود
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اللواء ا. ح فؤاد عباس فى حديث من القلب للعاملني باالحتاد



فراغ وضمت لالرض- مبعنى اخذنا 
وكانت  لنا-  تكن  لم  اخرى  قطعة 
ملك شركة املنتزه وتبقى الدفع لـ٣٠ 
الـ١٠٠  اجلزء مبساحة  اما  فدانا.. 
فدان وكان قد صدر قرار للجمعية 
انشئت  حيث  احمللى  املجلس  من 
وأخذت  القانون  قبل  اى   ٧٨ عام 
واحملافظة  اولى  كمرحلة  فدانا   ٥٢
 ١٥ بـ  ذلك  بعد  فدانا   ١٣ أعطت 
احملافظة  اكتشفته  ما  وهو  عاما 
عام ٢٠١٤ وكان قد مت حل اجلمعية 
لالحتاد  وآلت  اجلميع  يعرف  كما 
االمر  عقد  وما  التصفية«  »حتت 
ان احملافظة قامت بتسعير االرض 
 ٢١٣ مببلغ  فدانا   ٢٦ اليوم  بسعر 
مليون جنيه ومن ثم قامت باحلجز 

على ارصدة اجلمعية.
هذا  فى  االحتاد  رئيس  واضاف 
اشير  ان  هنا  أود  قائال:  السياق 
نصحى  عادل  اللواء  به  قام  ما  الى 
يجب  والذى  السابق  االحتاد  رئيس 
فهذا  ذهب  من  متثال  له  يصنع  ان 
ملاذا؟  كبير..  باجناز  قام  الرجل 

احملافظة  يساوم  ان  استطاع  فقد 
وحينها  االرض  من  قطعة  باخذ 
طالبت احملافظة بـ١٤٠ مليونا على 
توقيع  ومت  بنكية  كفوائد  اجلمعية 
 ٢٠٢٠ مارس  فى  االبتدائى  العقد 

لتؤول االرض للمحافظة..
االمر  بان  االحتاد  رئيس  واستطرد 
النصر  يتوقف عند هذا فشركة  لم 
من  االرض  بقية  اليها  آلت  التى 
رفضت   ٨٤ عام  منذ  املنتزه  شركة 
رغم  للجمعية  االرض  ملكية  دعوى 
وتراخيص  وزارية  قرارات  وجود 
واوراق تثبت امللكية ولم يوافق الشهر 
العقارى على تسجيل االرض مشيرا 
مجلس  من  قرار  وجود  بضرورة 

الوزراء مبلكية االرض للمحافظة. 
كمجلس  اتصاالتنا  فى  وبدأنا 
وطالب  احملافظ  والتقيت  جديد 
االرض  بتسجيل  موافقتنا  بأخذ 
مستشار  امير  باللواء  االتصال  ومت 
الهندسبة  للشئون  الرئيس  فخامة 
وارسلت خطابا يفيد بان احملافظة 
تعود بنا الى املربع صفر!! وانعكس 
هذا االجراء بنتائج عظيمة واجتمع 
فخامة الرئيس يوم ١٣ يوليو املاضى 
بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير 
اإلسكان ووزير قطاع االعمال واللواء 
للتخطيط  الرئيس  مستشار  امير 
العمرانى واحلمد لله طالب فخامة 
املشكلة خالل  حل  بسرعة  الرئيس 
بدأت  وبالفعل  تاريخه..  من  شهر 
االجتماعات يوم ٢٧ يوليو وفى وجود 
مجلس  امني  امني  عاطف  اللواء 
فى  ايضا  ساعدنا  والذى  الوزراء 
ان  املشكلة واشرت حينها  تلك  حل 
احلل فى يد مجلس الوزراء.. واملثير 
الوحيدة  النصر  شركة  ان  للدهشة 
التى كان لديها كل اخلرائط والعقود 
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اللواء ا. ح فؤاد عباس يستعرض خرائط صقر قريش  وعن ميينه اللواء عبد احلافظ عبد الكرمي وعن يساره احملاسب عبد السالم حتحوت

سيتم عمل مذكرة بعدد 
200 شقة بالقرب من 

مقر االحتاد ملن تنطبق 
عليه الشروط من 

موظفى االحتاد توفيرا 
للجهد والوقت
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االصلية وحضرنا ٣ اجتماعات فى 
مجلس الوزراء وانتهت بان اعترفت 
عنه  اسفر  وما  باخلرائط  الشركة 
تلك االجتماعات فى مجلس الوزراء 
الـ٤٠٠  لالحتاد  تسجل  وسوف 
فدان وهناك ستة ونصف فدان مت 
تسعيرهم بـ٣٤٠ مليون جنيه وبذلك 

فان املوضوع انتهى متاما..
مرة اخرى اؤكد على ان ما قام به 
االحتاد  رئيس  نصحى  عادل  اللواء 
بدأ مشوار حل هذه  والذى  السابق 
املشكلة مع احملافظة والتى كان لها 
مبالغ مستحقة لدى االحتاد وتقدر 
بخالف  وذلك  جنيه  مليون   ٣٧٠ بـ 
فقد  عليه  التأكيد  يستحق  الفوائد 
طريق  عن  املبلغ  سداد  عرض 
للمحافظة  أرض  قطعة  عن  التنازل 
املستحق  املبلغ  بهذا  مقاصة  وعمل 
احلالى  املجلس  وجاء  االحتاد  على 
لالحتاد وأكمل املشوار ومت التفاوض 
املبلغ  هذا  لسداد  احملافظة  مع 

والتنازل عن قطعة األرض.
واشار اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس 
االحتاد الى انه مت عقد عدة لقاءات 
مذكرات  تقدمي  بعد  املسؤولني  مع 
الدولة  فى  سيادية  جلهات  عديدة 
الهتمام  وذلك  االستجابة  مت  حتى 
صقر  مبشكلة  اجلمهورية  رئيس 
العاملني  بعض  وبجهود  قريش 
عمل  مت  قريش  صقر  بجمعية 
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»برزنتيش« جديد للعرض على رئيس 
سوف  بدوره  والذى  الوزراء  مجلس 
اجلمهورية  رئيس  على  عرضه  يتم 
ألخذ قرار حاسم فى هذا املشكلة 
التى أرهقت جميع مجالس اإلدارات 

السابقة على مدار ٣٠ عاما.
واضاف رئيس االحتاد أنه أيضا مت 
لالحتاد  اجلديد  املقر  من  االنتهاء 
املطابقة  وعمل  اكتوبر   ٦ مبدينة 
مدينة  جهاز  جهاز  مع  للمبنى 
للسيد  الفضل  ويرجع  اكتوبر   ٦
والذى  على  محمد  هانى  املستشار 
قام بجهد كبير وحضوره بنفسه إلى 
مقر اجلهاز والتفاوض مع املسؤولني 
املتوقع  ومن  للمبنى  املطابقة  النهاء 
لالحتاد  اجلديد  املقر  إلى  االنتقال 
خالل شهر يناير القادم إن شاء الله 

.
يتم  لن  أنه  االحتاد  رئيس  وأكد 
اال  لالحتاد  للمقر اجلديد  االنتقال 
حتى  للمبنى  الكامل  التجهيز  بعد 
باالحتاد  والعاملني  باالحتاد  يليق 
النقل  عملية  كيفية  جتهيز  وكذلك 
للمقر  العاملني  انتقال  وكيفية 

املهندس محمد الفاراللواء عبد الوهاب أبو الصفا
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اجلديد لالحتاد.
سيتم  أنه  االحتاد  رئيس  واضاف 
الوزارة  على  وعرضها  مذكرة  عمل 
الكشف  حسب  شقة   ٢٠٠ بعدد 
واملقدم حتى يكون لكل موظف ومن 
الشروط وحدة سكنية  تنطبق عليه 
توفيرا  االحتاد  مقر  من  بالقرب 

للجهد والوقت.
عبد  احلافظ  عبد  اللواء  وأكد 
نائب أول رئيس االحتاد أن  الكرمي 
منذ  احلالى  االحتاد  إدارة  مجلس 
بالكثير  قام  االحتاد  إدارة  تولى  أن 
له  حتسب  والتى  االجنازات  من 
فؤاد  للواء  الكبير  الفضل  ويرجع 
إنهاء  فى  االحتاد  رئيس  عباس 
جمعية  ومنها  املشكالت  من  كثير 
جميع  أرهقت  التى  قريش  صقر 
السابقة  االحتاد  إدارات  مجالس 
على مدار ٣٠ عام كما يرجع الفضل 
له فى إنهاء املطابقة اخلاصة باملقر 
اكتوبر   ٦ مبدينة  لالحتاد  اجلديد 
واصبحنا على استعداد تام االنتقال 

إليه.
الفار  محمد  املهندس  واضاف 
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اللواء  أن  لالحتاد  املالى  املشرف 
من  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد 
فى  تتفانى  التى  الشخصيات 
العمل وإنكار الذات وذلك للوصول 
باالحتاد الى املكانة املشرفة والتى 

تليق به والعاملني باالحتاد.
السالم  عبد  احملاسب  وأكد 
أن  االحتاد  عام  سكرتير  حتحوت 
الفضل يرجع لرئيس االحتاد اللواء 
يحل  أن  استطاع  ألنه  عباس  فؤاد 
مشكلة مزمنة دامت ألكثر من ٣٠ 
ظهر  فى  شوكة  متثل  كانت  عاما 
قريش  وهى مشكلة صقر  االحتاد 
توصيل  فى  له  الفضل  يرجع  كما 
هذه املشكلة لرئاسة مجلس الوزراء 
رئيس  على  لعرضها  متهيدا  وذلك 
احلاسم  القرار  ألخذ  اجلمهورية 
بال  تذهب  حتى  املشكلة  هذه  فى 

رجعة.
واضاف حتحوت أنه ال بد أن يكون 
العمل  فى  واخالص  تفان  هناك 
للوصول  باالحتاد  العاملني  جلميع 
املشرف  الشكل  الى  باالحتاد 

واملكانة الالئقة التى يستحقها.
كما أضاف اللواء عبد الوهاب ابو 
الصفا نائب ثان رئيس االحتاد أنه 
عباس  فؤاد  للواء  الفضل  يرجع 
من  كثير  إنهاء  فى  االحتاد  رئيس 
صقر  مشكلة  وخاصة  املشكالت 
االحتاد  منها  عانى  والتى  قريش 
من  االنتهاء  سرعة  وكذلك  كثيرا 
يكون  أن  ويجب  للمبنى  املطابقة 
العاملني  بني  متبادل  حب  هناك 
مجلس  وبني  وبينهم  باالحتاد 
املكانة  الى  به  نصل  حتى  اإلدارة 

املشرفة والتى تليق به.

املهندس مجدى مختار عضو مجلس إدارة االحتاد

االنتقال للمقر اجلديد 
خالل يناير القادم بعد 

جتهيزه كامال حتى يليق 
باالحتاد والعاملني به
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بتحقيق  املرتبطة  املواضيع  من  املالى  الشمول  يعتبر 
املالى  االستقرار  وتدعيم  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
جداول  على  تدرج  التى  البنود  أبرز  من  ويعد  الدول،  فى 
السياسات املالية فى احملافل واملؤمترات الدولية من أجل 
التى تساهم فى احلد من  املستدامة  التنمية  إلى  الوصول 

معدالت الفقر فى الدول املتقدمة والنامية على السواء.
واخلدمات  املنتجات  تعميم  إلى  املالى  الشمول  ويهدف 
من  عدد  أكبر  على  معقولة  بتكاليف  واملصرفية  املالية 
خصوصا  واألفراد  والشركات  واملؤسسات  املجتمعات 
شرائح األفراد من أصحاب الدخل املنخفض الذين يعانون 
قدرة  املالى  الشمول  ويعنى  املالى،  االقصاء  سياسات  من 
الوصول  على  واملجتمعات  واملؤسسات  والشركات  األفراد 
فى  واملستدامة  الرشيدة  واملصرفية  املالية  اخلدمات  إلى 
سهولة بحيث يتاح لغالبية السكان فى الدولة االستفادة من 

تلك اخلدمات.
كيانات  )أكبر  العشرين  مجموعة  مقررات  وتذهب 
اقتصادية دولية( إلى اعتبار الشمول املالى ركيزة أساسية 
البرامج  من  العديد  لتحقيقه  وضعت  وقد  املالية،  للتنمية 
التى تهدف إلى حتسني أداء الشمول املالى فى الدول وقد 
العالم تنفيذ برامج إصالح  بدأت أكثر من ستني دولة فى 
املالى  الشمول  إجراءات  حتسني  بهدف  ومالى  اقتصادى 

بها. 
ويعتمد الشمول املالى على العديد من املقومات منها:

• تنوع املؤسسات املالية.
لدى  املالى  الوعى  ورفع  اجلمهور  وتوعية  املالى  التثقيف   •

مالكى ومديرى املشروعات املتوسط والصغيرة.
• دعم البنية التحتية املالية.

• احلصول على معاملة عادلة وشفافة. 
املالية  واملنتجات  اخلدمات  وحتديث  وتطوير  ابتكار   •
واملصرفية التى تعتمد على االدخار والتأمني ووسائل الدفع.

• احلماية املالية للمستهلك.
• تكامل اخلدمات املالية واملصرفية.

األساسية  املؤشرات  من  العديد  املاليون  اخلبراء  ويحدد 
نحو  وتوجه  واملصرفى  املالى  القطاع  تطور  إلى  تشير  التى 
استقطاب كافة شرائح املجتمع وشمولهم باخلدمات املالية 

واملصرفية وهى تعتمد على املؤشرات اآلتية: 
• إمكانية احلصول على اخلدمة املالية.

• سهولة استخدام اخلدمات املالية.
• درجة جودة املنتجات وتقدمي اخلدمات املالية.

• نسبة االقتراض من املؤسسات املالية الرسمية.
• توافر وانتشار خدمات البنية التحتية للقطاع املالى.

• انتشار فروع املصارف بالنسبة لكثافة السكان.
• انتشار أجهزة الصارف اآللى.

• انتشار اخلدمات املالية واملصرفية عبر الهاتف احملمول.
• التوسع فى اخلدمات الرقمية.

ويشار إلى استضافة مصر ملؤمتر الشمول املالى الذى نظمه 
التحالف الدولى للشمول املالى فى مدينة شرم الشيخ خالل 
شهر سبتمبر من عام ٢٠١٧ بحضور أكثر من ٨٠٠ مشارك 
املصرى  املركزى  البنك  مع  بالتعاون  دولة   ٩٥ من  أكثر  من 
الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ الشمول املالى فى الدولة من 
املعامالت  إجراءات  لتيسير  وتشريعات  قواعد  خالل وضع 

املصرفية بكافة أشكالها.
بإجراءات  األخذ  نحو  والوطنى  القومى  التوجه  ويفرض 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعيات  على  املالى  الشمول 
واملبادرة إلى إعمال مفهوم الشمول املالى من خالل اتخاذ 

اإلجراءات الضرورية ومنها:
أوال: أن يكون صرف كافة مستحقات العاملني باجلمعية من 

خالل نظام التحويالت البنكية وبطاقات االئتمان.
ثانيا: أن يكون صرف كافـة مستحقات املوردين والشركات 

من خالل التحويالت البنكية فى احلسابات.
ثالثا: عــــدم قبــــول اإليداعات النقديــة لتحصيل مستحقاتها 
لـــدى األعضـــاء او لدى اجلهات التى حتصل على خدمات 

اجلمعية.
لبيع  العلنية  املزادات  فى  املستحقات  كافـة  رابعا: حتصيل 

املنقوالت والعقارات من خالل التحويالت البنكية.
خامسا : إلغاء استخدام الشيكات البنكية كليــــا وإلغــاء نظــام 

الصراف واخلزينة.
اتخاذ  اإلجراءات  هذه  بعض  أو  كل  تفعيــل  يقتضى  وقد 
فى  والـرقابة  اإلشــــراف  جهــــات  من  إلزامية  إجراءات 

االحتاد التعاونى اإلسكانى والهيئة العامة للتعاونيات.

إجراءات الشمول
املالى فى اجلمعيات

اللواء عبد الوهاب أبو الصفا
نائب رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى:



> اذا ما مت دعوة االعضاء املنتفعني مبشروع ما من مشروعات احدى اجلمعيات لالنعقاد وذلك 
بعيدا عن دعوة اجلمعية العمومية لتلك اجلمعية.. ما هو الرأى القانونى لهذه احلالة؟..وهل 

يلزم دعوة كل من االحتاد والهيئة حلضور االجتماع؟
- نعم يجوز دعوة جماعة املنتفعني لالنعقاد الخذ قرارات تخص املشروع استقالال عن دعوة اجلمعية العمومية 
وفى حالة التصرفات تطبق املادة »٢٧« من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ ومن خالل جمعية عمومية صحيحة.. وبصفة 
عامة يلزم دعوة كل من مندوبى االحتاد وهيئة التعاونيات للحضور واملراقبة واالشراف على كل طبيعة اجلمعيات 

العمومية وجماعة املنتفعني.

> هل يجوز اختيار يوم محدد كل اسبوع اوكل شهر لعقد مجلس ادارة اجلمعية دون توجيه 
دعوة لالعضاء حلضور جلسة مجلس االدارة؟

- نعم.. يجوز ذلك عن طريق اخذ القرار فى اول اجتماع ملجلس االدارة الذى مت انتخابه بتحديد موعد ثابت 
على  ايام  بسبعة  االنعقاد  قبل  بخطاب مسجل  للحضور  لالعضاء  دعوة  توجيه  دون  للمجلس  الدورى  لالجتماع 
االقل.. كأن يقرر مجلس االدارة انعقاده الدورى يوم السبت االول من كل شهر ويثبت القرار فى محضر جلسة 

مجلس االدارة ويثبت فيه ذلك. 

بين السائل والمجيب

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

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

املثمنني وغيرهم.
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> ما هو الفارق بني اجلمعية العمومية السنوية والطارئة واالستثنائية.. وما هو جدول االعمال 
الذى حدده القانون لكل منهم؟

- اجلمعية العمومية هى السلطة العليا فى اجلمعية لها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن احلقوق 
واستهالك الديون املشكوك فيها وال يجوز التفويض فى اى من اختصاصاتها وتتألف من الذين انقضى على قبول 
عضويتهم شهران على االقل قبل تاريخ انعقادها ويتضمن جدول اعمال اجلمعية العمومية السنوية مناقشة تقارير 
واقرارها،  العمومية واحلسابات اخلتامية  امليزانية  املختصة، ومناقشة  االدارية  االدارة واالحتاد واجلهة  مجلس 
والعاملني،  االدارة  مجلس  مكافأة  وتقرير  وجد،  ان  املنقضية  املالية  السنة  عن  الفائض  توزيع  مشروع  واعتماد 
واعتماد تكوين املخصصات واالحتياطيات، وتعيني حدود االقراض للسنة املقبلة، ومناقشة واعتماد اخلطة السنوية 
للجمعية للسنة املقبلة، وتقرير منح مقابل بدل تفرغ االقتضاء لعضو او اكثر من اعضاء مجلس االدارة عن السنة 
املالية  واللوائح  والبناء  بالتقسيم  اخلاصة  اللوائح  واعتماد  استكماله،  او  االدارة  مجلس  وانتخاب  التالية،  املالية 
واالدارية فى حدود ما يقرره االحتاد باالشتراك مع اجلهة االدارية املختصة. كما للجمعية السنوية النظر فيما يرد 
فى جدول اعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص اجلمعية العمومية الطارئة والتى نص القانون فى املادة 
٣٢ على انها تدعى للنظر فى موضوع او اكثر يتعلق بتخصيص مصلحة او دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس 
االدارة وال يحتمل التأجيل فى موضوعات مثل تعديل شروط البناء او الالئحة املالية او االدارية وكذلك تعديل 
اخلطة السنوية عند االقتضاء ومناقشة تقرير مجلس االدارة املؤقت وانتخاب مجلس ادارة بدال منه عند االقتضاء 
وايضا اسقاط العضوية عن عضو او اكثر من اعضاء مجلس االدارة او طرح الثقة فى املجلس كله وايضا استكمال 
عدد اعضاء املجلس بانتخاب اعضاء جدد بدال ممن انتهت عضويتهم الى سبب وللجمعية العمومية الطارئة ان 
تنظر فى اى موضوع يدرج فى جدول اعمالها من اختصاص اجلمعية العمومية السنوية. اما اجلمعية العمومية 
االستثنائية فتدعى على سبيل املثال وليس احلصر للنظر فى تعديل النظام الداخلى تقسيم اجلمعية حاالت االدماج 
واالندماج حل اجلمعية وتصفيتها وال تنفذ قرارات العمومية االستثنائية اال بعد قيدها فى السجل املعد لذلك 

باجلهة املختصة باحملافظة ونشرها بالوقائع املصرية او انقضاء ٦٠ يوما من تاريخ ابالغ هذه اجلهة. 

االدارة  مجلس  رئيس  وهم  اجلمعية  ادارة  مجلس  مكتب  هيئة  اعضاء  من  عدد  استقال   <
واملشرف املالى ومن اجل تسيير العمل مت انتخاب احد االعضاء لشغل منصب رئيس املجلس 
واخر مشرف مالى ومت تصعيد عضوين من احلاصلني على اعلى االصوات فى االنتخابات 
واجلمعية فى سبيل عقد عمومية النتخاب بدل ممن تقدموا باستقالتهم فهل يجوز اعادة 

تشكيل هيئة مجلس االدارة بعد استكمال عضويته بانتخاب اعضاء جدد؟
- ال يتم انتخاب رئيس للمجلس ومشرف مالى من اعضاء املجلس الباقني بدال من الذين 

تقدموا باستقالتهم اال بعد تصعيد عضوين من احلاصلني على اعلى االصوات بعد 
من   »٢٥« للمادة  فى هذا  ويرجع  بالتصعيد  املجلس  واكتمال  باالنتخاب  جناحهم 
النظام الداخلى للجمعيات ومع ذلك يجوز اعتماد االجراء الذى مت اتباعه- الوارد 
بالسؤال- اذا كانت هناك حاجة ملحة وتعرض مشروع واموال اجلمعية للخطر 
وضرورة تسيير اعمال اجلمعية على وجه الضرورة.. وخاصة اذا كان التصعيد 

سيأخذ الكثير من الوقت العتماد التصعيد او عرضه على مجلس االدارة.وال يجوز 
بصفة العموم اعادة تشكيل هيئة املكتب.

> هل يجوز دعوة اعضاء اجلمعية العمومية من خالل توجيه الدعوة 
للعضو من خالل احد وسائل التواصل االجتماعي؟!

- ال يجوز دعوة اعضاء اجلمعية العمومية من خالل توجيه الدعوة للعضو من خالل 
احد وسائل التواصل االجتماعى امنا يجوز ذلك الى جانب االشكال القانونية للدعوة 
بالئحة  واخلاص   ١٩٨١ لسنة   ١٤ رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون  عليها  نص  والتى 

النظام الداخلى للجمعيات والقرارات الوزارية املكملة.
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اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى:

كابوس » انطونيادس« انتهى إلى األبد..وأراضى 
القرعة خطوة جيدة من الدولة للجمعيات

 تفعيال لدور االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى ملا كفله له القانون 
١٤ لسنة ٨١ وفى النظام الداخلى لالحتاد فى مواده املتعددة والتى 
التعاون اإلسكانى وبني  التوفيق والتحكيم االختيارى بني وحدات  منها 

اى من تلك الوحدات واعضائها وبينها وبني الغير..
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ادارة  مجلس  قام  السياق  هذا  فى 
برئاسة اللواء فؤاد عباس بإنهاء احد أهم املشاكل التى كانت متثل كابوسا 
استمر ألكثر من ١٥ عاما والذى كان طرفاه اجلمعية التعاونية االحتادية 
ملشروع  املنفذة  الشركة  وبني  االسكندرية  مبحافظة  واإلسكان  للبناء 
اجلمعية والذى يعد من اكبر املشروعات العمالقة مبنطقة انطونيادس 
ويخدم  االسكندرية  محافظة  من  جمعيات   ١٠ من  اكثر  فيه  ويشارك 

قرابة األلفى أسرة. 

عمرو عبد الغنى
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عباس  فؤاد  اللواء  بذلك  صرح 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس 
بنفسه على  اشرف  والذى  املركزى 
والذى  املزمنة  املشكلة  تلك  متابعة 
املنتفعني  جلموع  سارة  بشرى  زف 

فى هذا املشروع العمالق.
رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  وقال 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
اجلمعية  مشروع  ان  املركزى 
التعاونية االحتادية للبناء واإلسكان 
الى  يعود  االسكندرية  مبحافظة 
قامت  حني  عاما   ١٥ الـ  قرابة 
قطعة  بشراء  االحتادية  اجلمعية 
إلقامة  انطونيادس  مبنطقة  ارض 
مساحة  على  كبير  سكنى  مجمع 
سكنية  وحدة   ٢٢٥ بعدد  االرض 
االساسية  اجلمعيات  بعض  لصالح 
التى تقع فى نطاق احملافظة. ومنذ 
وطرح  ترخيص  ورغم  التاريخ  ذلك 
االرض للبناء تعثرت اجلمعية طيلة 
اسباب  لعدة  نتيجة  السنوات  هذه 
االدارات  مجالس  وتعاقب  مختلفة 

عبر تلك الفترة الزمنية.
رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  واشار 

االحتاد الى ان هذا االمر ادى الى 
قامت  ان  عنه  ونتج  املشروع  تعثر 
برفع  واالستشارى  املنفذة  الشركة 
اجلمعية  ومطالبة  قضائية  دعوى 
مليون   ٢٠٠ مببلغ  قدر  بتعويض 
جنيه تعويضا عن تقاعس اجلمعية 
فى  السنوات  هذه  طيلة  وتعثرها 
عدم سداد املستحقات لها.. وايضا 
قيام املنتفعني من اعضاء اجلمعيات 
املشاركة فى املشروع بالتعدى على 
»املقاول« واالستيالء على وحداتهم 

بطريقة غير مشروعة.
واضاف اللواء فؤاد عباس ان هذه 
املشكلة مت وضعها على طاولة مجلس 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ادارة 
اولويات  ضمن  وكانت  املركزى 
االزمات املتوارثة ومتثل حتديا كبير 
امام املجلس اجلديد منذ انتخابه..
ادارة  مجلس  اعضاء  بدعوة  فقمنا 
للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية 
االسكندرية  مبحافظة  واإلسكان 
الشركة  وكذلك  املشروع  وصاحبة 
واالستشارى. »املقاول«  املنفذة 
اجللسات  تلك  فى  وبالفعل جنحنا 

والتى سبقها العديد من االتصاالت 
املكوكية  والزيارات  واملشاورات 
لتجنب  الى صيغة مالئمة  للوصول 
اجلمعية اإلسكانية تلك التعويضات 
فيها  احلكم  مت  ان  والتى  الكبيرة 
سيكون املتضرر الوحيد منها جموع 
اجلمعيات  اعضاء  من  املنتفعني 
من  سيحصلون  الذين  االساسية 
وفى  »االم«  االحتادية  اجلمعية 
االخير وفقنا فى عقد جلسة نهائية 
ومت االتفاق بشكل نهائى عن تنازل 
عن  واالستشارى  املنفذة  الشركة 
واملطالبة  رفعها  مت  التى  الدعوى 
حيث  جنيه  مليون   ٢٠٠ بتعويض 
تصب  والوقائع  املعطيات  كل  كانت 
املنفذة  »الشركة  صاحلهما  فى 
واالستشاري«. وفى املقابل تعهدت 
للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية 
االسكندرية  مبحافظة  واإلسكان 
فقط  جنيه  ماليني   ٥ مبلغ  بسداد 
للشركة املنفذة ومت حترير عقد بهذا 
االحتادية  اجلمعية  بني  املضمون 

والشركة املنفذة واالستشاري.
ما  على  عباس  فؤاد  اللواء  واثنى 

اللواء فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى مع الزميل عمرو عبد الغنى
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قام به اعضاء مجلس ادارة االحتاد 
ومتواصل  دؤوب  جهد  من  بأكمله 
إلزاحة هذا الكابوس املزمن واعاد 
ان  دون  املنتفعني  لصالح  املشروع 
سواء  فائدة  اى  اجلمعية  تتحمل 
تنازل  بعد  التأخير  غرامات  فى 
اخيرة  خطوة  فى  املنفذة  الشركة 
امام القضاء.. ومن املنتظر ان يتم 
للمشروع  املرافق  بقية  استكمال 

الذى عاد بالفعل للحياة من جديد.
فؤاد  اللواء  أكد  آخر  وفى سياق 
ادارة  مجلس  رئيس  عباس 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
القرعة  اراضى  ان  املركزى 

طرحتها  التى  اجلديدة 
العامة  الهيئة 

للبناء  لتعاونيات 
خطوة  واإلسكان 
حلصول  جيدة 
ت  جلمعيا ا
نية  و لتعا ا
على  اإلسكانية 

 ١٢ فى  اراض 
مدينة جديدة وجهد 

هيئة  فى  ممثلة  للدولة  مشكور 
واهمية  بدور  واميانها  التعاونيات 

اجلمعيات التعاونية اإلسكانية.
واضاف اللواء فؤاد عباس ان هناك 
اجلمعيات  مع  دائمة  اجتماعات 
ملعرفة  باحملافظات  االحتادية 

من  اساسية  جمعية  كل  متطلبات 
االراضى فى نطاق محافظاتها.

لتعاونيات  العامة  الهيئة  ان  يذكر 
فتح  فى  بدأت  واإلسكان  البناء 
اراض  قطع  حلجز  التقدم  باب 
جلمعيات التعاون اإلسكانى اجلادة 
مدن  من  كل  فى  القرعة  بنظام 
اجلديدة  واكتوبر  اجلديدة  العبور 
رمضان  من  والعاشر  بدر  ومدينة 
»شرق  مصر  وسالم  مايو  و١٥ 
اجلديدة  العرب  وبرج  بورسعيد« 
واسيوط  اجلديدة  سويف  وبنى 
اجلديدة واملنيا اجلديدة وسوهاج 
اجلديدة واسوان اجلديدة وسوف 
يتم االعالن عن موعد اجراء 
العلنية  احلجز  قرعة 
املنطبقة  للجمعيات 
الشروط  عليها 
بكراسة  الواردة 
املطروحة  التقدمي 
من قبل الهيئة العامة 
البناء  لتعاونيات 
العام  بنهاية  واإلسكان 

اجلارى.

مشروع اجلمعية التعاونية االحتادية للبناء واإلسكان مبحافظة االسكندرية
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أن  ميكن  احلكومية  البرامج  عن  وبعيداً  التعاونيات  أن  شك  ال 
يصبح وعاء لتجميع االمكانيات البشرية الفردية وتكوين كيانات 
مبا  البشرية  والكفاءات  االمكانيات  هذه  تكامل  تضمن  تعاونية 
من  يرفع  وكذلك  والعمل  لالستخدام  أفضل  فرصة  لها  يوفر 

كفاءتها ويرقى مهارتها.
مثل  التشغيل  فى  كبير  بشكل  تساهم  أن  للتعاونيات  وميكن 
بكافة  األعمال احلرفية  تشمل  التى  املنزلية  تعاونيات اخلدمات 
خدمات  مصاعد-  صيانة  كهرباء-  جنارة-  )سباكة-  أنواعها 
حجم  إلى  حتتاج  أنها  فى  أهميتها  وتبدو  املختلفة(  املشتريات 
عمالة كبير وقطاع املستفيدين منها كبير وتؤدى لتيسير اخلدمات 
أو مستفيدين  كعمال  لألفراد  مباشرة  استفادة  بشكل يسهم فى 

من هذه اخلدمات.
ومثال ملا ميكن للتعاونيات أن تقدمه إلجناح مشروعات التشغيل 
الذاتى ما ميكن أن تقدمه ملشروعات األسر املنتجة التى انتشرت 
فى معظم محافظات مصر وهى مشروعات إنتاجية صغيرة تقوم 
أساساً على العمل العائلي، إال أن أخطر املشاكل التى تواجه هذه 
املشروعات هى تلك املرتبطة بتوفير خامات اإلنتاج وكذلك تلك 

املرتبطة بتسويق املنتجات.
وتسعى التعاونيات إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق والتوريد 
ومن ثم حتقيق زيادة الدخول احلقيقية لألعضاء وكما هو معلوم 
من  متارس  واألنشطة  األعمال  فإن  التعاونيات  إطار  فى  فإنه 
متوافرة  تكون  فاالمكانيات  وبالتالى  أنفسهم،  حلساب  األعضاء 
أحد  مواجهة  فى  التعاونى  الشكل  أفضلية  لتحقيق  أكبر  بصورة 

االفرازات السالبة لبرامج التكيف الهيكلي.
وقد افرزت التطورات االقتصادية فى العقدين االخرين مجموعة 
من الظروف التى اتاحت للتعاونيات أن تؤدى أدواراً متنوعة وأكثر 
أهمية فى األداء االقتصادى مبا يساعد فى إجناح اجلهود التى 
حدة  من  التخفيف  أجل  من  االقتصاديات  هذه  إطار  فى  تبذل 
االثار السلبية للظروف االقتصادية السيئة التى ترتبت على تبنى 

العديد من الدول سياسات اعادة الهيكلة.
تتميز التعاونيات عن باقى التنظيمات األخرى داخل املجتمع بأن 
اقتصادياً  لها دوراً مزدوجاً فى إحداث التنمية، فهى تؤدى دوراً 
أنها تنظيمات اجتماعية تسعى  إلى  نتائج إيجابية، باإلضافة  ذا 
ويتميز  ألعضائها  خدمة  اقتصادية  بوسائل  أهداف  إلى حتقيق 
قطاع  بأنه  واخلاص  احلكومى  القطاعني  عن  التعاونى  القطاع 
مستقل ميكن أن يتحمل مسئولية النهوض مبجموعة من األنشطة 
التى ال حتتمل بطبيعتها املمارسة البيروقراطية للجهاز اإلداري، 
كما  الشخصية  املنفعية  وتعظيم  الربحية  دوافع  االقتراب من  أو 
التعاونية بطبيعتها  هو احلال بالنسبة للقطاع اخلاص، فاحلركة 
وأداء  العام  الصالح  وبالتالى  األعضاء  صالح  إلى حتقيق  تهدف 
اخلدمات دون النظر إلى الربح كهدف أساسي، كما هو تستطيع 

ضبط آليات السوق.
ويعد القطاع التعاونى أحد البدائل املهمة لسد الفراغ الناجم عن 
تخلى الدولة عن كثير من األدوار التى كانت تقوم بها قبل اجتاهها 

نحو االقتصاد احلر واخلصخصة.
والتعاونيات باعتبارها متغلغلة فى شتى نواحى احلياة االجتماعية، 
تستطيع أن تسهم فى تنميتها وتنتشر فى كل مكان، وهى بذلك 
األحياء  فى  الفعلية  باالحتياجات  غيرها  من  معرفة  أكثر  تكون 
واملناطق التى توجد فيها، وفضاًل عن امكانية تعاونها مع الدولة 
املناطق دون  لها من سياسات فى مختلف  تنفيذ ما ترسمه  فى 

أن تضطر احلكومة إلى إنشاء أجهزة جديدة للقيام بهذه املهمة.
التنظيمات  فى  الضخم  التوسع  هذا  وراء  فإن  احلقيقة  وفى 
الدول  من  مختلفة  أطياف  وفى  العالم  مستوى  على  التعاونية 
هذه  عليها  تقوم  التى  املبادئ  من  مجموعة  تقف  واألنشطة 
الوسائل  من  مجموعة  حتقيق  على  قادرة  وجتعلها  املنظمات 
وحل  التنمية  عمليات  إجناز  فى  أساسية  تعتبر  التى  واألدوار 

الكثير من املشاكل املجتمعية.
إلى  يحتاج  اقتصادى  قطاع  أى  شأن  شأنه  التعاونى  والقطاع 
التغيرات  ولكن  واإلنتاج،  للعمل  الفرصة  يجد  حتى  االستقرار 
احلركة  حتكم  التى  القوانني  فى  سواء  حدثت  التى  الكثيرة 
القطاع  تبعية  أو  للدولة  االقتصادية  السياسة  فى  أو  التعاونية 
التغيرات،  من  وغيرها  الدولة  أجهزة  ضمن  ووضعه  التعاونى 
هذه التغيرات بال شك ذات تأثير ضار على وضع استراتيجية 
للقطاع ومن ثم على التخطيط املستقبلى لنشاطاته ومساهماته.
التعاونية جزء ال يتجزأ من املجتمع  وانطالقاً من أن املنظمات 
تؤثر فيه وتتأثر بكل املتغيرات التى يعايشها سواء اقتصادية أو 
بضرورة  مطالبة  التعاونية  املنظمات  فإن  أو سياسية  اجتماعية 
تطوير  والبدء فى  وأنشطتها مبوضوعية  أوضاعها  تقييم  إعادة 
املعاصرة  الدولية  املتغيرات  ملواكبة  نشاطها  وأساليب  أدائها 
الرائدة  التعاونيات  حتذو  وأن  واستمراريتها،  وجودها  وتثبيت 
األسواق  فى  القوية  املنافسة  على  قدرتها  لتعظيم  واملتميزة 
دعم  فى  واخلدمية  التسويقية  قدرتها  وتعظيم  اخلارجية 
الصادرات  تعظيم  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  القومى  االقتصاد 

التعاونية.
فى  تعمل  أن  العالم ال ميكن  دول  فى جميع  التعاونية  فاحلركة 
معزل عن الدولة وهنا يجب أن يكون واضحاً أن هذا االهتمام 
حال  بأى  يعنى  وال  التعاونية،  للحركة  الدولة  قبل  من  والتنظيم 
من األحوال التخلى عن اخلصائص التى متيز ويتفرد بها العمل 
النفس  على  واالعتماد  والذاتية  االستقاللية  من  التعاوني، 
دعم  يصب  أن  يجب  بل  لألعضاء،  الذاتية  واملوارد  واجلهود 
الدولة املنشود من منطلق واجبها نحو القطاع، وفى اجتاه تنمية 

وتطوير هذه اخلصائص.

مساهمة التعاونيات.. فى التشغيل وخلق 
فرص العمل

أحمد عبدالظاهر
رئيس االحتاد العام للتعاونيات
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دين

السيد البدوى.. صاحب اللثامني
اذا كانت درجة الكمال البشرىال تتأتى إال لألنبياء 
أجل  من  يجاهدون  الصوفية  فإن  واملرسلني، 

حتقيق إخالص الدين لله.
لذلك ال ترى الصوفى احلق يتحدث عن نفسه، وال نكاد 
عنهم  سطره  مما  النادر  فى  إال  شخصيا  تاريخا  لهم  نرى 

بعض األتباع.
آثار  لهم  ولكن  شخصى  تاريخ  لهم  ليس  فالصوفية 

اجتماعية ضخمة.
تلك مقدمة هامة ال بد أن توضع فى األذهان حني نتحدث 
واملزيفني  املدعني  ال  احلقيقيني-  الصوفية  أعالم  عن 

واملنتفعني.
فالصوفية فى أصلها إخالص العبادة لله بعد إتقان الكتاب 

والسنة.

السيد يوسف 
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يكتب  ولم  القرآن  يحفظ  لم  من  الصوفية:  إمام  اجلنيد  يقول 
احلديث ال يقتدى به فى هذا الشان- يقصد التصوف- ألن علمنا 

هذا مقيد بالكتاب والسنة.
وألن الصوفية فى أساسها إلهامات واشراقات، فإنك ال تكاد ترى 
نزعة من نزعات التدين قد اختلف حولها الناس كما اختلفوا حول 

الصوفية.
والناس فى ذلك بني منصف، ومجانب للصواب، وبني من يغالى 
فى الصوفية مبا ال يتفق مع الدين الصحيح ومن يقدح فيهم مبا 
آثار  أن  أسلفنا من  ما  ذلك  التاريخ، وقد ساعدهم فى  يثبته  لم 

الصوفية اجتماعية ال شخصية.
ففى الوقت الذى غابت فيه شخوص هؤالء القوم حتى ظن الناس 
مألت  قد  االجتماعية  آثارهم  ترى  بك  إذا  لهم-  وجود  ال  أنهم 
اآلفاق، وأتباعهم ومريدوهم باآلالف ال ينقطعون على مر الزمان.
وقد كان ملصر النصيب األكبر من هؤالء الصوفية.. وفى تقريرنا 
وهو  مصر  فى  الصوفية  أعالم  من  علم  على  الضوء  نلقى  هذا 
السيد أحمد البدوى.. مسترشدين مبا ثبت من صحيح األخبار 

والدراسات بعيدا عما يتداوله العامة أو يتزايد فيه املنتقدون.
هـ،    ٥٩٦ سنة  باملغرب  فاس  مبدينة  البدوى  أحمد  السيد  ولد 
وينتهى نسبه إلى احلسني رضى الله عنه، على ما حققه العلماء. 
وفى عام ٦٠٣ هـ انتقل مع أسرته إلى احلجاز فى رحلة استغرقت 

أربع سنوات.
وأجاد   الكرمي  القرآن  البدوى  السيد  حفظ  املكرمة  مكة  وفى 
اإلمام  مذهب  على  الفقه  ودرس  القراءات،  وتعلم  التجويد،  فن 

الشافعى.
كما تعلم الفروسية وأتقنها حتى لقب بـ "العطاب" كما اتخذ لثامني 

على وجهه فلقب "صاحب اللثامني".
وعندما جتاوز الثالثني من عمره سافر إلى العراق لزيارة أولياء 
الله الصاحلني الذين كانت متتلئ بهم أرض العراق. وقد استقبله 

أهل العراق استقباال حافال ولقى منهم كل حفاوة وترحيب.. 
وفى طريقه هناك قابل فاطمة بنت برى التى كانت متتحن الرجال 
بسيطة  قصة  فى  القومي،  الطريق  إلى  فهداها  حالهم،  وتسلبهم 

ولكن يحب أن يتزيد فيها املنتقدون مبا ال حتتمله.
ثم عاد البدوى إلى مكة ولزم العبادة واخللوة.

"سر  يأمره  من  منامه  فى  رأى  مكة  إلى  عودته  من  عام  وبعد 
أن  ومبجرد  ورجاال".  أبطاال  وتربى  بها  تقيم  فإنك  طنطا  إلى 
وصل طنطا- التى كانت تسمى حينها "طنتدتا"- نزل على أحد 

تخرج  السطح  هذا  ومن  منزله..   سطح  وسكن  بها  الصاحلني 
مريدوه وكثر أتباعه الذين تلقوا منه معارفه وعلومه لينتشروا بعد 
ذلك فى كل ربوع مصر، بل وخارج مصر من أجل هداية الناس 

واألخذ بيد احليارى والتائهني.
لقد صار هذا السطح جامعا وجامعة يتربى فيه املريدون بالنظر 

والسلوك والقدوة حتى تصفو نفوسهم.
وفى السطوح زاره العالم ابن دقيق العيد بعدما سمع به وأرسل 
إليه من يختبر علمه وعقيدته فعرف صدق دعواه ورسوخ علمه.

وفى السطوح زاره السلطان بيبرس فى حاشيته، ولعل ذلك قبل 
أن يتولى حكم مصر.

وفى السطوح عقد ألتباعه رايته احلمراء التى ال تزال مع العمامة 
احلمراء شعار أتباع السيد أحمد البدوى إلى اليوم.

وفى السطوح توفى السيد البدوى عن عمر ناهز ٧٥ عاما وخلف 
من بعده تلميذه عبد العال الذى نظم أمور األتباع واملريدين من 

بعده.
املسجد األحمدى بطنطا

بدأ بناء املسجد األحمدى بعد وفاة السيد البدوى على يد عبد 
العال تلميذه، وكان عبارة عن خلوة كبيرة بجوار القبر ثم حتول 

إلى زاوية للمريدين.
أما املسجد املقام حاليا فقد بنى فى عهد على بك الكبير وهو 

الذى بنى القباب واملقصورة النحاسية.
أعيد  ثم   ،١٩٧٥ عام  فى  توسعات  املسجد  على  أدخلت  وقد 

ترميمه عام ٢٠٠٥.
ويقام حتى اآلن احتفاالن ملولد البدوى، هما من أكبر االحتفاالت 

الدينية فى مصر ، أحدهما فىشهر أكتوبر واآلخر فى يناير.
واجلدير بالذكر أن علم محافظة الغربية تتوسطه مئذنة وقبة 

املسجد األحمدى.
من أقوال السيد البدوى

الله  عن  الغافلني  من  تكون  أن  ــاك  وإي الــذكــر،  بكثرة  عليك   -
تعالى.

- حقيقة الذكر أن يكون بالقلب وال يكون باللسان فقط، فإن 
الذكر باللسان دون القلب شقشقة.

- اذكر الله بقلب حاضر وإياك والغفلة عن الله تعالى، فإنها 
تورث القسوة فى القلب.

وال  تعالى،  الله  وفى مصنوعات  تعالى،  الله  خلق  فى  تفكر   -
تتفكر فى ذات الله تعالى.



القومى  املشروع  فى  املشاركة  التعاونية  احلركة  تستطيع 
ملكافحة الغالء عن طريق التأثير فى جانبى العرض والطلب، 
التكاليف  وبنيان  االساسية،  السلع  السعار  العام  واملستوى 
التأثير على حجم  انتاجها، ويتوقف هذا  تتولى  التى  للسلع 
ومن  احلركة  وفاعليات هذه  وانتشارها،  التعاونية،  احلركة 
وتعاونيات  الكويتية  التعاونيات  ذلك  على  البارزة  االمثلة 
االحتاد فى محافظة املنيا فى مصر وتعاون غزل احمللة فى 

محافظة الغربية فى مصر.
وامنا  الربح  تستهدف  ال  التعاونية  احلركة  كانت  فإذا   -١
تنبعث فى نشاطها اجماال من اشباع االحتياجات فانها تقوم 
بعرض وانتاج السلع التى تلبى هذه االحتياجات مع اختالف 
مفهوم هذه االحتياجات من منطقة الى اخرى ومن وقت الى 

اخر حسب تطور مستويات الدخول.
او  بنفسها  السلعة  تنتج  التعاونية  احلركة  كانت  واذا   -٢
من  تقلل  بذلك  وهى  توفيرها  فى  االولى  اليد  مع  تتعامل 
حلقات الوسطاء فان مقدار الهوامش احململة على السلعة 
السلع  توفر  ان  احلركة  تستطيع  ثم  ومن  محدودا  سيكون 
العضائها وجلمهور املتعاملني معها عموما بسعر يقترب من 

التكلفة.
التعاونية بهذا املعنى ميكن ان تشكل بديال  ٣- ان احلركة 
للسلع  املباشر  الدعم  فى  الدولة  دور  اجتماعيا جاهزا عن 
االستهالكية وذلك من خالل تضحية هذه احلركة بجزء من 
يتقاضاه االخرون، فإذا كانت منظمات  الذى  الربح  هامش 
التوزيع االخرى تتقاضى هوامش احيانا غير منضبطة على 
اساس قابلية السوق لها )ملا متثله من وضع احتكارى احيانا( 
فان احلركة التعاونية ال تستطيع ذلك النها محكومة بقانونها 

االساسى الذى يحرم عليها مبدأ البيع باقصى ربح ممكن.
٤- ان اطالع احلركة التعاونية بدور الدعم ميكن ان يحرر 
امليزانية العامة للدولة من هذا العبء مع توجيه هذا الدعم 
او  دخال،  االقل  للفئات  النقدية  الدخول  زيادة  صورة  فى 
صرفه كاعانات بطالة خلريجى اجلامعات واملعاهد العليا، 
مبا ميكن من تنشيط الطلب االستهالكى واحلد من الركود.
٥- كما ان اضطالع احلركة التعاونية بتوزيع السلع االساسية 
سواء كانت منتجة محليا او مستوردة سواء كانت موفرة عن 
طريق قطاع االعمال العام او اخلاص او مستوردة مبعرفتها، 

مع حتديد سعر واحد لهذه السلع فى كافة انحاء البالد.
وتعد املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من 
اهم آليات زيادة التشغيل واحلد من الفقر فضال عن زيادة 
االنتاج، وللتعاونيات افضلية عن غيرها فى هذه املشروعات 

لالعتبارات اآلتية:
١- التعاونيات جتمع افراد املجتمعات احمللية بغض النظر 

او السياسية  اللغوية  او  او املذهبية  العرقية  انتماءاتهم  عن 
فى شكل فعال من اشكال التساند االجتماعى اما كمنتجني 
ليس الى منهم القدرة على االنتاج منفردا )تعاونيات االنتاج 
احلرفى والزراعى والسمكي( او كمستهلكني ال يستطيع اى 
منهم فى حدود قوته الشرائية احملدودة أن يتعامل مع السوق 
واالستهالكية  اإلسكان  )تعاونيات  العالية  واسعاره  العادى 
تخلق  فالتعاونيات  ثم  ومن  للخدمات(  واالستهالكية  للسلع 
الشرائية  للقوة  االستفادة  تعظم  او  للدخل  مولدة  انشطة 
فى  فعال  بشكل  تسهم  فإنها  احلالتني  كلتا  وفى  لالعضاء، 

احلد من ظاهرة الفقر وتخفيف آثارها.
٢- التعاونيات تقدم جزءا من الفائض الذى حتققه )يبلغ ٥% 
من صافى الفائض فى القوانني احلالية( للبيئة احمللية وهى 
بهذا ترفع من املستوى االقتصادى واالجتماعى بهذه البيئة.
٣- قدرة التعاونيات على الوصول الى الفقراء فى مناطقهم 
منهم  اى  يستطيع  ال  افراد  نتاج جتمع  فالتعاونية  املختلفة 
منفردا ان يحل مشكلته، وبينما لم تستطع الشركات والهيئات 
التواجد  الفقراء الن  الى هؤالء  ان تصل  العامة  واملنظمات 
الرسمى يكاد يكون منعدما فى العشوائيات، وبينما ال يجد 
القطاع اخلاص حافزه الربحى للعمل فى هذه املناطق تبرز 
اهمية التعاونيات سواء فى مجال السلع او اخلدمات كاآللية 

الوحيدة املنطقية.
٤- وحتتاج التعاونيات االستهالكية لتحقيق فعالية حضورها 
فى هذه املناطق الى تعويض من الدولة حيث ان التعاونيات 
فى هذه احلالة تؤدى أدوارا كان لزاما على الدولة تقوم بها، 
استقرار  الدور من  بهذا  القيام  يترتب على  ما  مقابل  وفى 

اقتصادى واجتماعى وامني.
القوة  تعظم  الربح  تستهدف  ال  وهى  التعاونيات  ان   -٥
صور  احدى  بالتالى  لهم  وتقدم  معها  للمتعاملني  الشرائية 
ومن  احتياجاتهم،  اشباع  على  قدرة  اكثر  وجتعلهم  الدعم، 
ثم يقترب الكثيرون من خط الفقر بل ويتخطونه من جراء 

تعاملهم مع التعاونيات.
الفقيرة،  لبيع منتجات االسر  التعاونيات مجاالت  ٦- تقدم 
ومن ثم توفر لها استقرار مصدر الرزق، ايضا املشروعات 
القائمة على القروض الصغيرة او القروض متناهية الصغر 
التى يلجا اليها الصندوق االجتماعى للتنمية وتعانى مشاكل 
لعالج هذه  لها  التعاونيات متنفسا  تسويقية حادة جتد فى 

املشكلة.
تعاونيات فى مجال اخلدمات  الى  املناطق  ٧- حتتاج هذه 
املختلفة كاخلدمات التعليمية واخلدمات الصحية وخدمات 
حاجة  تظل  التعاونيات  هذه  وبدون  النقل،  وخدمات  البيئة 

هذه املجتمعات الى تلك اخلدمات بدون اشباع.

التعاونيات واملشروعات القومية 

 مدحت ايوب
مدير عام االحتاد العام للتعاونيات
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن اإلتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزى

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   2000 مبلغ  والمزادات  جنيها   1250 مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
المجلة حتى  المراد نشرها فى  والمناقصات مبلغ 1500 جنيه وأن يرسلوا اإلعالنات 
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 المركزى

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



محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية االتحادية 
للبناء واإلسكان لمحافظة القاهرة

تُعلن الجمعية عن فتح باب الحجز للجمعيات األساسية 
بمشروعها الكائن بمدينة العبور الجديدة والمخصصة 

من الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان.
 وذلك بسداد جدية حجز قدره 65000 ألف جنيه )خمسة 
مقبول  بشيك  وذلك  للوحدة  غير(  ال  جنيه  ألف  وستون 
الدفع أو مصرفى على أن تبدأ مدة الحجز اعتبارا من يوم 
يرغب  من  وعلى   2021/9/20 يوم  حتى   2021/9/5
والتخصيص  الحجز  وسيتم  الحجز  جدية  سداد  بالحجز 
لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  للمادة  وفقا 
للبناء  التعاونية  بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن   1982

واإلسكان.
النيل  ش   6 الكائن:  الجمعية  بمقر  التفاصيل  وباقى 

األبيض ميدان لبنان المهندسين الجيزة.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية سيف اإلسالم 
لإلسكان التعاونى 

المسجلة برقم )296( لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )السنوية( لالجتماع.
)الثانية  الساعة  تمام  فى  يوم:2021/9/25  وذلك 

عشر ظهرا
وذلك بمقر: الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية 34 
المطار-  شيراتون  مساكن  للتعمير-  مصر  عمارات 

القاهرة
المطلقة  االغلبية  بحضور  االول  االجتماع  ويصح 

لالعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  االعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بشركة 
البتروكيماويات المصرية

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث 

الساعة  تمام  فى  وذلك  الطارئة  العمومية  للجمعية 

الثانية عشر ظهرًا يوم السبت الموافق 2021/9/11 

وذلك بمقر نادى العاملين بشركة النحاس المصرية- 

خلف كلية التربية الرياضية بنات- االسكندرية

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية قدامى 

العاملين المحالين للمعاش 
بمصلحة الضرائب على المبيعات

المسجلة برقم )1158( لسنة 2014
المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

بمشروع الجمعية بمدينة بدر )لؤلؤة بدر(
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور 

2021/9/11
الساعة )الواحدة ظهرًا(.

وذلك بمقر: التدريب بمصلحة الضرائب على المبيعات 
)مبنى بدر( المعادى

االعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى  المنتفعين 
جدول  لمناقشة  وذلك  لالجتماع  الحاضرين  لألعضاء 

األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية النيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم )656( لسنة 1988
المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

بمشروع مطروح
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 

.2021/9/12
الساعة )الواحدة ظهرًا( 

وذلك بمقر: الساحة المكشوفة بمشروع إسكان رابعة 
العدوية االستثمارى- عمارة رقم 60 خلف دار الدفاع 

الجوى.
االعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى  المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصلحة الميكانيكا 

والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى
المسجلة برقم )915( لسنة 2006

الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن   
)لعضوية( مجلس اإلدارة.

وذلك خالل المدة من 2021/9/26 حتى 2021/9/30
وللطعون يومى 10/3 2021/10/4.

سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية: 3 شارع تفتيش الرى- شبرا- المظالت- 

القاهرة.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

.2021/11/15
فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا(

والكهرباء  الميكانيكا  بمصلحة  العاملين  نادى  بمقر:  وذلك 
بإدارة محطات طلمبات أبو المنجا.

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

ساعة.
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد االعضاء 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية دار السعادة لإلسكان 
التعاونى

المسجلة برقم )219( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة( بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/4 حتى 2021/9/8

وللطعون يومى 9/11 2021/9/12
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

رابعة  عمارات   -39 عمارة  الجمعية:  بمقر  وذلك 
اإلستثمارى- شارع النزهة- قسم أول م. نصر.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/3. فى تمام الساعة )السادسة مساء(.

النصر-  طريق  اإللكترونية-  الحرب  دار  بمقر:  وذلك 
القاهرة

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 
المقاعد  الستكمال  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 
األعمال  باقى جدول  ومناقشة  اإلدارة  بمجلس  الشاغرة 

المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية نقابة المهندسين 
لإلسكان التعاوني بالقاهرة

المسجلة برقم )356( لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية )الطارئة(

وذلك فى تمام الساعة )الثانية بعد الظهر( يوم الجمعة 
الموافق 2021/9/24.

وذلك بمقر نادى المحامين النهرى- بكورنيش النيل- 
المعادى- القاهرة.

بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

25�سبتمرب 2021



محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لإلسكان 
للعاملين باتحاد اإلذاعة 

والتليفزيون
المسجلة برقم )57( لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )السنوية( لالجتماع.

)الواحدة  الساعة  تمام  فى   2021/9/11 يوم  وذلك 
ظهرًا(.

وذلك بمقر الرووف أعلى العقار رقم 9 شارع عبداهلل 
مستشفى  خلف  سعيد-  أحمد  شارع  من  اإلسناوي- 

القوات الجوية- العباسية.
المطلقة  االغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية الفرسان التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم )780( لسنة 1996
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )الطارئة( لالجتماع.
وذلك بمقر نادى اتحاد الشرطة الرياضي- الدراسة- 

القاهرة.
المطلقة  االغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

اإلسكان والطرق
المسجلة برقم )1028( لسنة 2011

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )السنوية( لالجتماع.

)الحادية  الساعة  تمام  فى   2021/9/18 يوم  وذلك 
عشر صباحًا(.

وذلك بمقر حديقة نادى حلوان العام- شارع برهان- 
حلوان- القاهرة.

المطلقة  االغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى عين 

شمس
المسجلة برقم )1208( لسنة 2015

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )الطارئة( لالجتماع.

وذلك يوم 2021/9/12 فى تمام الساعة )السادسة 
مساء(.

وذلك بمقر مركز شباب أحمد عصمت- عين شمس- 
القاهرة.

المطلقة  االغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

جمعية التضامن التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم )256( لسنة 1982
االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

الثالث للجمعية العمومية )الطارئة(

يوم  )الحادية عشر صباحًا(  الساعة  تمام  وذلك فى 

السبت الموافق 2021/9/11

للتجديف- خلف  العرب  المقاولون  نادى  قاعة  بمقر 

مجلس الدولة- الجيزة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمركز 

القاهرة للمالحة الجوية
المسجلة برقم )770( لسنة 1995

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
جماعة  اجتماع  لحضور  النزهة  حدائق  بمشروع 
الساعة   2021/9/18 يوم  المحدد  المنتفعين 

)الحادية عشر صباحًا(.
وذلك بمقر قاعة المناسبات الملحقة بالمسجد الكبير- 

مدينة حدائق النزهة- أول طريق بلبيس الصحراوي.
األعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
القرار باألغلبية المطلقة  المنتفعين، وعلى أن يصدر 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقًا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لحاجزى ومنتفعى مشروعات الجمعية 
التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى 

منطقة البحر األعظم
االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

يوم  الظهر(  بعد  )الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الجمعة الموافق 2021/9/17.

وذلك بمقر نادى نقابة أطباء القاهرة- شارع البحر 

األعظم- الجيزة.

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

الجمعية التعاونية إلسكان 
العاملين ببنك االستثمار القومى

المسجلة برقم )175( لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )الطارئة( لالجتماع.
)الواحدة  الساعة  تمام  فى   2021/9/23 يوم  وذلك 

ظهرًا(.
االستثمار  بنك  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
بجوار  التاسع-  الشطر  الجديدة-  المعادى  القومي- 

المخبز اآللي.
المطلقة  االغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  اجمالى عدد  بحضور 10 ٪ من 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية االشتراكية لبناء 
المساكن للعاملين بالمساحة

المسجلة برقم )32( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.

وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12.
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

الدور  الصناديلي-  شارع   80 الجمعية:  بمقر  وذلك 
الثالث- شقة 1- الجيزة.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
والنصف  )الرابعة  الساعة  تمام  فى   2021/10/16

عصرًا(.
وذلك بمقر قاعة فرحتى المفتوحة للحفالت- 57 شارع 
النهري-  المهندسين  نقابة  نادى  بجوار  األعظم-  البحر 

الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية الصف لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم )1( لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.
وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12.

على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد رئيس 
مجلس إدارة الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية: 37 شارع الطائف- المهندسين- 

الجيزة.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/13 فى تمام الساعة )السابعة مساء(.
الجمعية  مقر  بجوار  المفتوحة-  القاعة  بمقر  وذلك 

بالعنوان سالف الذكر.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له 

يؤجل االجتماع لمدة ساعة.
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بمنطقة نادى الزمالك

المسجلة برقم )36( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/4 حتى 2021/9/8.

وللطعون يومى 9/9 و2021/9/11
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية: عمارة 90ج- شارع أحمد عرابي- 
المهندسين- الجيزة.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/12 فى تمام الساعة )الثامنة مساء(.

السيرك  أمام  للمحامين-  النهرى  النادى  بمقر  وذلك 
القومي- العجوزة- الجيزة.

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات 

التعمير والتنمية الزراعية
المسجلة برقم )79( لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.
وللطعون يومى 9/12 و2021/9/13

سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
مبنى  الدقي-  الصيد-  نادى  شارع   1 الجمعية:  بمقر  وذلك 

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/12 فى تمام الساعة )الواحدة ظهرًا(.
وذلك بمقر الساحة المفتوحة بمقر الهيئة العامة لمشروعات 

التعمير والتنمية الزراعية بالعنوان سالف الذكر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
القانونى له يؤجل االجتماع لمدة  النصاب  حالة عدم اكتمال 

ساعة.
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء 

الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة مصر الجديدة 

لإلسكان والتعمير
المسجلة برقم )222( لسنة 1982

نظرًا لوجود الجمعية فى حالة فراغ إدارى فقد قرر االتحاد 
فتح باب الترشيح )لعضوية( مجلس اإلدارة.

يوم  حتى   2021/9/12 األحد  من  الفترة  خالل  وذلك 
الخميس الموافق 2021/9/16.

ويومى 9/19 و2021/9/20 للطعون. 
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون بقطاع التفتيش 

والتوجيه اإلدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.

األبيض-  النيل  شارع   12 الكائن:  االتحاد  بمقر  وذلك 
ميدان لبنان- المهندسين- الجيزة.

وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية الطارئة واإلعالن 
لعضوية  المرشح  يقدم  أن  على  الحق  وقت  فى  عنه 

مجلس اإلدارة ما يثبت عضويته بالجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية إلسكان 
العاملين ببنك االستثمار القومى

المسجلة برقم )175( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.

وللطعون يومى 9/12 و2021/9/13
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

المعادى  القومي-  االستثمار  بنك  الجمعية:  بمقر  وذلك 
الجديدة- الشطر التاسع- بجوار المخبز اآللي- القاهرة.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/14 فى تمام الساعة )الواحدة ظهرًا(.

االستثمار  بنك  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
بجوار  التاسع-  الشطر  الجديدة-  المعادى  القومي- 

المخبر اآللى.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة أمريكان اكسبريس

والتى  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  إللغاء  نظرًا 
كان محددًا لها تاريخ 2021/5/8 فقد قرر االتحاد اعادة 
)الطارئة( لالنعقاد يوم  العمومية  توجيه دعوة الجمعية 
عشر  الحادية  الساعة   2021/9/11 الموافق  السبت 
صباحًا بمقر نادى الزراعيين شارع الثورة- الدقي- أمام 

نادى الصيد- الجيزة.. لالجتماع األول.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع األول 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى 
حق  لهم  الذين  األعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور 

الحضور.
لالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى يؤجل لالجتماع الثالث وذلك يوم السبت الموافق 
صباحًا  عشر  الحادية  الساعة  تمام  فى   2021/9/18
وذلك  والثانى  األول  االجتماعين  انعقاد  مقر  بذات 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهيئة 

المصرية العامة للبترول
المسجلة برقم )892( لسنة 2004

عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات الشاغرة 
بمشروعها قطاع اللؤلؤة- منطقة المعاهد والجامعات- 
وذلك  رقم 10  األرض  قطعة  الجديدة-  القاهرة  مدينة 
اربعمائة وخمسون  بمقدم حجز قدره 450000 )فقط 
ألف جنيه ال غير( تسدد بحساب الجمعية بموجب أمر دفع 
صادر من الجمعية للبنك. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 
فلسطين-  ميدان  الالسلكي-  امتداد  شارع  أ   585

المعادى الجديدة- القاهرة.
على أن تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2021/9/10 
حتى 2021/10/30 ما عدا األعياد والعطالت الرسمية.

سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى 
المادة  ألحكام  وفقًا  والتخصيص  الحجز  وسيتم  الذكر 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن  القرار  الرابعة من 

قواعد العمل بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بالجيزة
المسجلة برقم )26( لسنة 1982

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع شقق حدائق أكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/9/11 الساعة )الثانية عشرة ظهرا(

الجمعية بحدائق  المقام بمشروع  السرادق  بمقر  وذلك 
أكتوبر.

األعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى  المنتفعين 

للحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية 
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقًا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن. 
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى حى عين شمس

المسجلة برقم )1208( لسنة 2015

عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
شروط العضوية عن فتح باب الحجز بمشروعها بمدينة 

العبور الجديدة.
تسعون  )فقط  جنيه   90000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
ألف جنيه ال غير( تسدد بحساب الجمعية بموجب أمر دفع 

صادر من الجمعية للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 13/9 شارع أحمد عرابي- 

ناصية مصطفى كامل- عين شمس- القاهرة.
 2021/9/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  أن  على 

حتى 2021/10/4.
سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وبافى 

الذكر.
الرابعة  المادة  ألحكام  وفقًا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من 

العمل بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 
الشباب الوطنى بالجيزة

المسجلة برقم 133 
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/11 حتى 2021/9/15 
تقدم  أن  على  و2021/9/18   16 يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 2 شارع الزهراء- من شارع 
سعد بن أبى وقاص - الجيزة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/14 - فى تمام الساعة  العاشرة صباحا.

أمام   - األطباء  نادى   - المفتوحة  القاعة   - بمقر  وذلك 
مكتبة الجيزة - شارع البحر األعظم.

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

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بكوبرى القبة - القاهرة

المسجلة برقم )101( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/4 حتى 2021/9/8.

وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
للجمعية  الرسمية  العمل  الجمعية. وذلك خالل مواعيد 
بدر-  محمد  شارع   12  : الكائن  الجمعية  بمقر  وذلك 

كوبرى القبة- القاهرة.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/2 فى تمام الساعة )الثانية ظهرًا(.
رمسيس-  شارع  امتداد  اندلسية-  حديقة  بمقر  وذلك 

اإلدارة المالية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة. ويصح االجتماع الثانى بحضور 10 

٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية حور محب لإلسكان 
التعاوني

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(

السبت  يوم  مساء(  )السادسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2021/9/11.

الدراسة-  الرياضى-  الشرطة  اتحاد  حديقة  بمقر  وذلك 

القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية إلسكان أعضاء النيابة اإلدارية وأسرهم
المسجلة برقم )494( لسنة 1984

تعلن الجمعية للسادة أعضائها أو من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز

العرب-  برج  مدينة  السالم-  بورسعيد  مدينة  الجديدة-  اكتوبر  مدينة  الجديدة-  العبور  )مدينة  الجمعية  بمشروعات 

مدينة بدر(.

وذلك بمقدم حجز قدره 45000 جنيه )فقط خمسة وأربعون ألف جنيه ال غير( لمشروع مدينة العبور الجديدة.

ومقدم حجز قدره 65000 جنيه )فقط خمسة وستون ألف جنيه ال غير( لمشروع مدينة اكتوبر الجديدة.

ومقدم حجز قدره 35000 )فقط خمسة وثالثون الف جنيه ال غير( لمشروع لمدينة بورسعيد السالم.

 ومقدم حجز قدره 40000 جنيه )فقط أربعون ألف جنيه ال غير( لمشروع مدينة برج العرب.

ومقدم حجز قدره 40000 جنيه )فقط أربعون ألف جنيه ال غير( لمشروع مدينة بدر.

الشريفين  الكائن: 3 شارع  الجمعية  للبنك وذلك بمقر  الجمعية  امر دفع صادر من  الجمعية بموجب   تسدد بحساب 

متفرع من ش صبرى أبو علم القاهرة على أن تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2021/9/4 حتى 2021/9/18.

وباقى الشروط المعلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من 

القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات اإلسكانية. 
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محافظة الدقهلية

محافظة بورسعيد

محافظة الدقهلية

محافظة بورسعيد

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان للمهندسين 

بالدقهلية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(
الجمعة  يوم  مساء(  )الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2021/9/17
وذلك بمقر نادى المهندسين- طلخا- الدقهلية.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن بمقر الجمعية
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
للعاملين بقصر الثقافة ورواد 
قصر وبيوت الثقافة ببورسعيد

المسجلة برقم )43( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.

وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12.
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 A14 منطقة  األصدقاء-  برج  الجمعية:  بمقر  وذلك 
تعاونيات الزهور- بورسعيد.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/12 فى تمام الساعة )الثانية ظهرًا(.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور- بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى مركز 

بلقاس
المسجلة برقم )3( لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )الطارئة( لالجتماع.

)الواحدة  الساعة  تمام  فى   2021/9/15 يوم  وذلك 
ظهرًا(.

وذلك بمقر نادى بلقاس الرياضي- الدقهلية.
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى الحكومة 

ببورسعيد
المسجلة برقم )55( لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.
وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12.

على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وأبوالفدا-  البحر  طرح  شارعى  الجمعية:  بمقر  وذلك 

بورسعيد.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/10 فى تمام الساعة )السادسة مساء(.
وذلك بمقر مركز شباب الزهور- بورسعيد.

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة االسماعيلية

محافظة االسماعيلية

محافظة دمياط

محافظة االسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى المنطقة 

الرابعة بالشيخ زايد باإلسماعيلية
المسجلة برقم )50( لسنة 1984

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/12 حتى 2021/9/16.
وللطعون يومى 9/19 و2021/9/20.

على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
الزهور-  حى  زايد-  الشيخ  حى  الجمعية:  بمقر  وذلك 

عمارة 31- شقة 2- خلف مخبز التميمى باالسماعيلية
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/16 فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا(.
وذلك بمقر نادى نزل الشباب- الشيخ زايد- االسماعيلية.

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة 

التدريس والعاملين بجامعة 
قناة السويس باإلسماعيلية

المسجلة برقم )83( لسنة 1983
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(
وذلك فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا( يوم السبت 

الموافق 2021/9/11
السويس-  قناة  بجامعة  العاملين  نادى  بمقر  وذلك 

االسماعيلية.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
مساكن ضباط الشرطة 

بدمياط
المسجلة برقم )22( لسنة 1982

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
اجتماع جماعة  البر لحضور  برأس  بمشروع ساندبيتش 
)الثانية  الساعة   2021/9/24 يوم  المحدد  المنتفعين 

ظهرًا(.
البر-  رأس  ساندبيتش-  الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

دمياط.
األعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى  المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية 
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقًا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
ألهالى مركز ومدينة االسماعيلية

المسجلة برقم )45( لسنة 1984
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )السنوية( لالجتماع.
)الحادية  الساعة  تمام  فى   2021/10/30 يوم  وذلك 

عشر صباحًا(.
المسلحة  للقوات  التابعة  النصر  حديقة  بمقر  وذلك 

بالطريق الدائري- الشيخ زايد- االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة الفيوم

محافظة الشرقية

محافظة الوادى الجديد

محافظة الشرقية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة التجاريين بالفيوم

المسجلة برقم )9( لسنة 1983
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

)لعضوية( مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.

وللطعون يومى 9/11 و2021/9/12.
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية: ناحية 10 شارع جمال عبدالناصر- 
بندر الفيوم- محافظة الفيوم.

يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/16 فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا(.

وذلك بمقر قاعة نادى المعلمين- الفيوم.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الزقازيق
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(

وذلك فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا( يوم السبت 

الموافق 2021/9/11.

وذلك بمقر قاعة نادى هيئة التدريس- جامعة الزقازيق- 

استاد جامعة الزقازيق- الشرقية.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
والعاملين بفرع الجامعة بالخارجة

المسجلة برقم )21( لسنة 2000
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )السنوية( لالجتماع.
)العاشرة  الساعة  تمام  فى   2021/9/16 يوم  وذلك 

صباحًا(.
وذلك بمقر المسرح الكبير بكلية التربية- كلية التربية- 

مركز الخارجة- محافظة الوادى الجديد.
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية بندر فاقوس 
لإلسكان التعاونى

المسجلة برقم )4( لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )السنوية( لالجتماع.
)الواحدة  الساعة  تمام  فى   2021/9/17 يوم  وذلك 

ظهرًا(.
وذلك بمقر حديقة مسجد الهدى- مساكن أحمد حلمي- 

فاقوس- الشرقية.
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة أسيوط

محافظة البحر األحمر

محافظة أسيوط

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بوزارة 
العدل بمدن البحر األحمر

المشهرة برقم )58( لسنة 2006
بمشروع   المنتفعين  األعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 

استكمال  عن  األحمر  بالبحر  الغردقة  بمدينة  الجمعية 
جنيه(  ألف  )ثالثون  جنيه   30000 بمبلغ  مدخراتهم 
حتى يكون من حق المسدد لهذا المبلغ دخول المرحلة 

األولى للتخصيص.
وذلك فى الفترة من 2021/9/17 حتى 2021/10/17.

بمحكمة  الكائن  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 
البحر األحمر االبتدائية- الغردقة- الدهار.

من   4 المادة  ألحكام  وفقًا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل 

بالجمعية اإلسكانية
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بجامعة األزهر بأسيوط
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(
السبت  يوم  ظهرًا(  )الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2021/9/11.
وذلك بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس- جامعة األزهر- 

ميدان أسماء اهلل الحسنى- أسيوط.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

الشباب والرياضة وأسرهم
المسجلة برقم )14( لسنة 1996

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )السنوية( لالجتماع.

)الثانية  الساعة  تمام  فى   2021/10/10 يوم  وذلك 
عشر ظهرًا(.

وذلك بمقر االستاد الرياضي- الغردقة- البحر األحمر.
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية 

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم- جامعة األزهر بأسيوط

المسجلة برقم )87( لسنة 2012
تعلن للسادة أعضائها أو من تنطبق عليه شروط العضوية عن 
فتح باب الحجز لعدد 48 وحدة سكنية بواقع 2 عمارة بمنطقة 
الرحاب  بمنطقة  الشرقية  الجنوبية  بالتوسعات  فدانًا   226
كاملة  للوحدة  مترًا   90 بمساحة  الجديدة  أسيوط  بمدينة 
وخمسون  )ستة   56130 حجز  بمقدم  والمرافق  التشطيب 
ألفا ومائة وثالثون جنيها ال غير( وقسط شهرى بمبلغ 2300 
)ألفان وثالثمائة جنيه ال غير( لمدة خمس سنوات على أن يبدأ 

الحجز خالل الفترة من 2021/9/5 وحتى 2021/11/5.
الكائن فى  الجمعية  التوجه لمقر  الحجز  وعلى من يرغب فى 
شارع  بأسيوط-  األزهر  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  نادى 
فى  التوريد  أمر  الستالم  الحسنى  اهلل  أسماء  ميدان  األزهر- 

المواعيد الرسمية لعمل الجمعية.
لسنة  رقم 14  اإلسكانى  التعاون  لقانون  وفقًا  الحجز  وسيتم 
1981 والالئحة الداخلية للجمعية ألحكام المادة 4 من القرار 

الوزارى رقم 46 لسنة 1982.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة كفر الشيخ

محافظة السويس

محافظة كفر الشيخ

محافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط الشرطة 

وعائالتهم بكفر الشيخ
المسجلة برقم)64( لسنه 1991

الجمعية  دعوة  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية الطارئة لالجتماع. 

)الواحدة  الساعة  تمام  فى   2021/9/11 يوم  وذلك 
ظهرا(. 

وذلك بمقر نادى الشرطة- كفر الشيخ. 
ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء

يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

ترسانة السويس البحرية
المسجلة برقم )32( لسنة 1989

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لحضور  بالسويس  الدرس  حوض  منطقة  بمشروع 
 2021/9/15 يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع 

فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا(.
السويس  ترسانة  بشركة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

البحرية- 5 شارع شهداء اليمن- بورتوفيق- السويس.
األعضاء  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى  المنتفعين- 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية 
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقًا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن 
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمحامين فوه

الشيخ  كفر  بمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  الجمعية  تعلن 
فوه  لمحامين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  أعضاء  للسادة 

عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.

وللطعون يومى 9/12 و2021/9/13.
على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية 
العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الشيخ.  كفر  لمحافظة  االتحادية 
االتحادية:  الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية 
الرابع-  الدور  السلخانة سابقًا- تقسيم األمل- عمارة -5  عمارات 

شقة 8 - أعلى مكتب تموين كفر الشيخ.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية )الطارئة( يوم 2021/10/12 

فى تمام الساعة )الواحدة بعد الظهر(.
المأمون-  الخليفة  الشيخ- شارع  نادى أشبيلية بكفر  وذلك بمقر 

بجوار عمارات مجلس المدينة- أمام قصر بدوي- كفر الشيخ.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
ساعة.  لمدة  االجتماع  يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
األعضاء  عدد  اجمالى  من   ٪  10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح 

الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة 

النصر للبترول بالسويس
المسجلة برقم )6( لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/5 حتى 2021/9/9.
وللطعون يومى 9/12 و2021/9/13.

على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية.
وذلك بمقر الجمعية: برج درة النصر- شارع النيل- الدور 

األول علوي- الزراير- األربعين- السويس.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/26 فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا(.
وذلك بمقر نادى النصر للبترول الرياضى بالسويس.

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة أسوان

محافظة سوهاج

محافظة المنيا

محافظة كفر الشيخ

جمعية أعضاء نقابة التجاريين 
لإلسكان التعاونى بأسوان

المسجلة برقم )69( لسنة 2000
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية )الطارئة( لالجتماع.
)الخامسة  الساعة  تمام  فى   2021/9/11 يوم  وذلك 

مساء(.
وذلك بمقر نادى األطباء بكورنيش النيل- أسوان.

ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية 

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء الجهاز 

المركزى للمحاسبات بسوهاج
المسجلة برقم )17( لسنة 1995

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية )الطارئة( لالجتماع.

)السادسة  الساعة  تمام  فى   2021/9/11 يوم  وذلك 
مساء(.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الكبرى »المفتوحة« بنقابة 
الزراعيين- سوهاج.

ويصح االجتماع األول بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10 ٪ من اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة ملوى 

الجديدة- مدينة األحالم
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية )الطارئة(

وذلك فى تمام الساعة )الثانية عشر ظهرًا( يوم السبت 

الموافق 2021/9/11

وذلك بمقر قاعة كليوباترا- بجوار استاد ملوي.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة الدلتا 

للسكر بالحامول- كفر الشيخ
المشهرة برقم )264( لسنة 2009

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقًا ألحكام القانون 182 لسنة 
2018 والئحته التنفيذية.

عدد 28 محاًل تجاريًا بمساحة 1820م2 + 3000م2 بدروم 
)جراج(

بمشروع الجمعية بشارع اإلسكندرية- طريق صبرى القاضى- 
أمام المدرسة الفندقية بكفر الشيخ.

التأمين االبتدائى 25000 للمحل الواحد و150000 للجراج
عمولة وضريبة قيمة مضافة 5.5 ٪ بالجلسة- 10 ٪ مقدم 

حجز فور الترسية.
 2021/9/7 الموافق  الثالثاء  يوم  بالمشروع  المزاد  جلسة 

الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالموقع.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 350 حنيهًا

الزهور- كفر  الثاني- حى  الدور  من مقر الجمعية: عمارة 10 
الشيخ.

ت 01024666900
أو مكتب الخبير المثمن أحمد الشريف

217 رمسيس- غمرة- القاهرة
تليفون: 01006563764 - 01110945858

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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مناقصة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالشركة المصرية 
لالتصاالت بالمنيا

المسجلة برقم )75( لسنة 2012
العاملين  إسكان  مع جمعية  بالمشاركة  بالمنيا،  لالتصاالت  المصرية  بالشركة  للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  تعلن 
بالجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا.. عن طرح مناقصة عامة بين قطاع األعمال العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى 
التشييد والبناء، ال تقل عن  )فئة ثالثة( مبانى متكاملة والمسجلة بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة، لبناء عدد ثالثة أبراج سكنية بحى 
شلبى صاروفيم- بمحافظة المنيا- طبقا للتراخيص أرقام )48، 49، 50( لعام 2018 وتم التجديد للرخص الثالث للبدء فى المشروع 

وطبقًا ألحكام القانون رقم 82 لسنة 2018
تطلب كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 999 جنيهًا )تسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا الغير(

وذلك من األماكن التالية:
 1 - مقر الجمعية الكائن: 10 شارع محمود عبدالرازق- الدور األول- وسط البلد- المنيا.

2 - االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل األبيض- ميدان لبنان- المهندسين.
تحددت جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق 2021/9/30 الساعة الثانية ظهرًا بمقر الجمعية السالف ذكرها.

وقدره 750000  ابتدائى  بتأمين  المالى مصحوبًا  للعرض  واآلخر  الفنى  للعرض  أحدهما  مغلقين  فى مظروفين  العطاءات  تقدم 
جنيه )فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه ال غير( بإحدى وسائل الدفع اإللكترونى أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية 
التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمصرية لالتصاالت بالمنيا وسارى المفعول لمدة أربعة أشهر من جلسة فض المظاريف الفنية 

أو تاريخ انتهاء مدة مد صالحية العطاء على أن تستكمل القيمة إلى  5 ٪  عند الرسو كتأمين نهائى طبقًا إلجمالى قيمة العطاء.
يشمل المظروف جدول الكميات والفئات على أن يوقع عليها المقاول ويختم عليها بخاتم الشركة.

تقدم األوراق موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء وفقًا للشروط بكراسة الشروط.
يرفق بالعطاء العناصر الخاضعة للتغيير فى التكلفة.

والالئحة  بالقانون رقم 182 لسنة 2018  الصادر  العامة  الجهات  تبرمها  التى  التعاقدات  قانون تنظيم  المناقصة ألحكام  تخضع 
التنفيذية المنفذة له.

محافظة االسماعيليةمحافظة االسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية الخدمات االجتماعية 

ألبناء مركز البدارى باالسماعيلية
المسجلة برقم )82( لسنة 1996

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/11 حتى 2021/9/15
وللطعون يومى 9/16- 2021/9/15

على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
شقة   -3 عمارة  الثالثينى-  شارع  الجمعية:  بمقر  وذلك 

7- امام السنترال الكبير- االسماعيلية.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/16. فى تمام الساعة )الراحدة ظهرا(.
وذلك بمقر: نادى الشجرة- ميدان الممر- االسماعيلية.

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

االجتماع لمدة ساعة.
اجمالى عدد  الثانى بحضور 10 ٪ من  االجتماع  ويصح 
الستكمال  وذلك  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 
باقى جدول  الشاغرة بمجلس اإلدارة ومناقشة  المقاعد 

األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية نادى أسرة قناة السويس 
التعاونية لإلسكان باالسماعيلية

المسجلة برقم )12( لسنة 1982
عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
شروط العضوية عن فتح باب الحجز لقطع اراضىشاغرة 
كتاب  على  بناء  ياالسماعيلية  االسرة  بحى  بمشروعها 
وذلك   ،843 واالسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 
بمقدم حجز قدره 200000 )مائتان  ألف جنيه ال غير( 
من  صادر  دفع  أمر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 
منطقة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للبنك.  الجمعية 

القرش- طريق القناة- )االسماعيلية- بور سعيد(.
 2021/9/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  أن  على 

حتى 2021/9/30.
سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى 
المادة  ألحكام  وفقًا  والتخصيص  الحجز  وسيتم  الذكر، 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن  القرار  الرابعة من 

قواعد العمل بالجمعيات اإلسكانية.
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 ،»٢ املصريني  لكل  »سكن  شقق  حجز  بداية  مع 
محدودى  من  اخلاصة،  االحتياجات  ذوى  للمواطنني 
املقبل،  واملستمر حتى ٩ سبتمبر  الدخل،  ومتوسطى 
جلميع املواطنني متضمنني ذوى االحتياجات اخلاصة، 
يبحث عدد كبير من الراغبني فى احلصول على وحدة 
سكنية ضمن الطرح، عن خطوات احلصول على شقق 

»سكن لكل املصريني ٢«.
وتعد شقق »سكن لكل املصريني ٢«، أول املشروعات 
السكنية املقرر تطبيق مبادرة التمويل العقارى عليها، 
والتى كشف عنها البنك املركزى بفائدة متناقصة ٣%، 

وفترة سداد تصل إلى ٣٠ عاما كحد أقصى. 
وترصد السطور التالية، خطوات احلصول على شقق 
اإلسكان  لصندوق  وفقا   »٢ املصريني  لكل  »سكن 

االجتماعى ودعم التمويل العقاري. 
خطوات احلصول على شقق »سكن لكل املصريني ٢«

لكل  »سكن  شقق  على  احلصول  رحلة  تبدأ   -١
املصريني ٢«، بالذهاب ألحد مكاتب البريد املميكنة، 
لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية احلجز، 
وخالل هذه الفترة يتم جتهيز األوراق املطلوبة للحجز 
اإلسكان  لصندوق  اإللكترونى  املوقع  على  وحتميلها 

االجتماعى ودعم التمويل العقاري،
HTTPS ://WWW .SHMFF .GOV . (

.)/EG

٢- بعد انتهاء فترة التقدمي بنحو شهرين إلى ٣ أشهر، 
الفائزين  أسماء  االجتماعي،  اإلسكان  صندوق  يعلن 
بشكل  األوراق  رفع  من  وكذلك  للشروط،  املستوفني 
صحيح على املوقع اإللكتروني، ويتم استبعاد املخالفني 

للشروط وإعالن عدد املتقدمني داخل كل مدينة.
ربع  قسط  أول  سداد  موعد  الصندوق  يحدد   -٣
سنوي، أى كل ٣ أشهر، ويستمر ذلك ملدة ١٢ قسطا 

على ٣٦ شهرا.
يحدث  قليلة،  مبدة  األقساط  سداد  نهاية  قبل   -٤
االستعالم امليدانى عن املتقدمني، حيث يبدأ مندوب 
االستعالم التأكد من بيانات املتقدمني بشكل ميدانى 
ويتم عمل زيارة ملكان اإلقامة أو مكان العمل أو االثنني 
املقدمة  للبيانات  املتقدم  بيانات  مطابقة  وحال  معا، 

وقت التقدمي يتم حتويل امللف على البنك.
احلاجز  مع  التمويل  جهة  وهو  البنك  يتواصل   -٥
وتوقيع  الشهرية،  واألقساط  االستالم  دفعة  لتحديد 
والوحدة،  العمارة  رقم  حتديد  بعد  الوحدة  عقود 
من  سنوات   ٣ بعد  اخلطوة  هذه  تبدأ  أن  ومتوقع 

اإلعالن عن الطرح.
الوحدة،  به  املوجود  املدينة  جهاز  مع  التواصل   -٦
حيث يكون اجلهاز مسؤوال عن تسليم احلاجز وحدته 

وتعديل أى عيوب بها فى التشطيبات النهائية. 

خطوة بخطوة.. كيف حتصل على شقق فى »سكن لكل املصريني 2«؟
بفائدة متناقصة 3% وسداد ملدة 30 عاما


