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سد النهضة والعبث األثيوبى
أنا ال أدرى ماذا تريد اثيوبيا من مصر.. ألم يكفها هذه 
رشدها.. إلى  لتعود  واملماطلة  املراوغة  من  السنوات 
جولة  فى  احلضور  عن  مؤخرا  االثيوبى  فالغياب 
املفاوضات األخيرة التى عقدت بالعاصمة األمريكية 
أثار العديد من التساؤالت والشكوك حول مدى التزام 
اثيوبيا مبا مت االتفاق عليه من قبل بضرورة التوصل 
امللزمة  القواعد  نهائى على  اتفاق  إلى  النوايا  بحسن 

مللء السد.
فى  وبقوة  مثارة  اآلن  أصبحت  والتساؤالت  الشكوك 
من  املتكررة  للمحاوالت  والواقعى  الدائم  الرصد  ظل 
أديس أبابا للمراوغة وإضاعة الوقت ووضع العراقيل 

التى حتول دون التوصل الى اتفاق نهائي.
املفاوضات  فيها  دارت  التى  املاضية  السنوات  وطول 
فى اعقاب التوقيع على اتفاق اعالن املبادئ بني مصر 
والسودان واثيوبيا حرصت اثيوبيا على التعنت املستمر 
من  االتفاق  ببنود  ورد  مبا  تلتزم  ولم  املشاكل  واثارة 
للوصول  وإرادة سياسية  النية  السعى بحسن  ضرورة 

الى االتفاق النهائي.

االلتزام  على  الكامل  املصرى  احلرص  من  وبالرغم 
كاملة  بايجابية  والعمل  النهائي  االتفاق  فى  ورد  مبا 
يحقق  وشامل  نهائى  اتفاق  الى  للتوصل  ومستمرة 
للطاقة  اثيوبيا  حاجة  ويلبى  الثالث..  الدول  مصالح 
والتنمية ويضمن للسودان ومصر حقوقهما املشروعة 
عدم  ضمان  مع  املصب  دولتى  بوصفهما  املياه  فى 

االضرار مبصالح مصر املائية.. 
مستمر  الشديد-  لألسف  االثيوبى-  اجلانب  أن  إال 
فى التعنت واملراوغة ومحاولة التعطيل واضاعة الوقت 
الشك فى عدم  تقبل  واضحا بصورة ال  بدا  ما  وهو 
حضورها للجولة االخيرة من املفاوضات.. ثم طلبها 
غير املبرر مد أجل املفاوضات الى ما بعد االنتهاء من 
النهائى، وهذا عبث  االتفاق  لصيغة  وبحثها  دراستها 
الوصول  دون  وتشغيله  السد  مللء  خسيسة  ومحاولة 
الله فلن يضيع  باذن  لن يحدث  اتفاق. وهذا  أى  إلى 

حق وراءه مطالب.
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تقرير

من أجل االستفادة من أحدث النظم التكنولوجية اخلاصة بتحلية مياه البحر

الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع برئيس مجلس 
الوزراء ووزيرى الرى واإلسكان وعدد من املسئولني

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال الدراسات 
الالزمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا حتلية املياه املتطورة 

فى مصر والوصول إلى أفضل النتائج فى هذا املجال من كافة اجلوانب، 
أخًذا فى االعتبار املقومات املتنوعة التى متتلكها مصر والتى تعزز 

من مالءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، مبا فيها سواحلها البحرية 
الشاسعة والعميقة املطلة على البحرين األحمر واملتوسط.
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السيد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور 
محمد  والدكتور  الوزراء،  مجلس 
املائية  املوارد  وزير  العاطى  عبد 
اجلزار  عاصم  والدكتور  والري، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
املجيد  عبد  والسيد  العمرانية، 
صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح 
إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية 

مهندس  واللواء  املسلحة،  للقوات 
إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية 
عبده  وائل  واملهندس  العسكرية، 
»أى  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

بيكون«.
باسم  الرسمى  املتحدث  وصرح 
االجتماع  بأن  اجلمهورية  رئاسة 
االستفادة  فرص  استعراض  تناول 
التكنولوجية  النظم  أحدث  من 
البحر،  مياه  بتحلية  اخلاصة 

التفاصيل  كافة  عرض  مت  حيث 
التكنولوجيا  بتلك  اخلاصة  التقنية 
اجلديدة، خاصًة من حيث اجلدوى 
وجودتها  املياه  وكمية  االقتصادية 
واستهالك  اإلنتاجية  والطاقة 
لالستفادة  سعًيا  وذلك  الكهرباء، 
إطار  فى  التكنولوجيا  هذه  من 
موارد  إدارة  حلسن  الدولة  جهود 
توصل  ما  أحدث  واستغالل  املياه 
سواء  املجال  هذا  فى  العلم  إليه 



لتحلية مياه البحر أو املعاجلة.
أن  الرسمى  املتحدث  وأضاف 
االجتماع شهد أيًضا اطالع السيد 
التنفيذى  املوقف  على  الرئيس 
للهيئة  التابعة  املشروعات  ملجمل 
العاصمة  خاصًة  الهندسية، 
اإلدارية اجلديدة، فضاًل عن بعض 
مبحافظة  اخلاصة  املشروعات 
مجال  فى  سيما  ال  السويس، 
العمرانية  واملجتمعات  اإلسكان 

اجلديدة.
تصميم  مت  أنه  بالذكر  واجلدير 
لتكون  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة 
ملستقبل  التقنية  عالى  منوذجا 
بالتكنولوجيا  ولتعمل  مصر، 
توجيهات  على  وبناء  الذكية. 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
الكافى  االهتمام  بإعطاء  للحكومة 
التحتية  للبنية  السيبرانى  لألمن 
وضع  مت  املعلومات،  لتكنولوجيا 
للموظفني  فعالة  تدريب  برامج 
السيبرانى  لتحسني مهارات األمن 
الذين سيتم  املوظفني  والوعى بني 

العاصمة اجلديدة هذا  إلى  نقلهم 
العام.

وباإلضافة إلى وجود املبانى الذكية 
الطرق  أكثر  تلقائيا  حتدد  التى 
بيئة  وتوفير  املوارد  لتوفير  فعالية 
الذكية  الطاقة  وإدارة  صحية، 
والتركيز على الطاقة املتجددة من 
استخدام  مع  خضراء،  بيئة  أجل 
استهالك  لتوفير  األشياء  إنترنت 
األمن  أنظمة  تنتشر  الطاقة، 
أعلى  على  املدينة  داخل  واملراقبة 
األولى  املرحلة  من  كجزء  مستوى 
األمان فى  أنظمة  من عملية دمج 
نقطة  فى  العاصمة  أنحاء  جميع 
مركز  باسم  تُعرف  واحدة،  حتكم 
الذى  املتكامل،  والتحكم  القيادة 
سيعمل على توصيل قنوات الفيديو 
من أكثر من 6000 كاميرا IP عبر 
شبكة السلكية مستقبلية، وتشغيل 
ملراقبة  متطورة  فيديو  حتليالت 
املروري،  واالزدحام  احلشود 
السرقة،  حوادث  واكتشاف 
األشياء  أو  األشخاص  ومراقبة 

املشبوهة، وإطالق اإلنذارات اآللية 
فى حاالت الطوارئ.

اجلديدة  العاصمة  تطوير  مت  وقد 
ذكية  ملدينة  إستراتيجية  برؤية 
تدمج بنيتها التحتية اآلمنة لتقدمي 
للمواطنني،  اخلدمات  من  العديد 
وتشمل هذه الرؤية املراقبة الذكية 
واحلوادث،  املرورى  لالزدحام 
واملرافق الذكية لتقليل االستهالك 
وإدارة  الذكية  واملبانى  والتكلفة، 
على  التركيز  ذلك  فى  مبا  الطاقة 
الطاقة املتجددة واستخدام إنترنت 
الطاقة،  استهالك  لتوفير  األشياء 
لأللياف  التحتية  البنية  وكذلك 
األبنية  كل  تربط  التى  الضوئية 

.FTTX باستخدام تقنية
العاصمة  منوذج  تطبيق  وسيتم 
اجلديدة  املدن  كل  فى  اإلدارية 
مجلس  من  وهناك جلنة  القادمة، 
لوزاراة  ممثلني  تضم  الوزراء 
واالتصاالت  واإلسكان  الداخلية 
املشروعات  هذه  تنفيذ  ملراجعة 

واقرار املواصفات الفنية.
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تطوير العاصمة اجلديدة برؤية 
إستراتيجية ملدينة ذكية
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التعاونى  احللف  مبادئ  أحد  هى  املقولة  تلك 
وضع  عند  األوائل  الرواد  وضعه  والذى  الدولى 

اللبنات األساسية لفكرة وفلسفة التعاون.
مفهوم  وجناعة  أهمية  بجالء  يظهر  هنا  من 
التدريب والتعليم والتثقيف فى اإلعالء من شأن 
األفراد املنضوين حتت عباءة ومنظومة التعاون 
اعداد  اهمية  عن  ما حتدثنا  واذا  عام..  بوجه 
الكوادر التعاونية فى منظومة التعاون اإلسكانى 
يجب ان يكون التدريب والتثقيف واالملام بكيفية 
ادارة اجلمعية التعاونية اإلسكانية.. فمعظم ما 
يؤثر على تعثر اجلمعيات بنسبة كبيرة- وال أكون 
باللوائح  االملام  وعدم  اجلهل  عن  ناجت  مبالغا- 
والتشريعات القانونية التى تضع االطر احملددة 
باجلمعية  أعنى  وهنا  التعاونية.  املنشاة  الدارة 
او  ترف  لدينا  ليس  ثم اصبح  اإلسكانية.. ومن 
والقناعة  والعلم  املعرفة  بدون  االدارة  رفاهية 
الذاتية بفكرة وفلسفة التعاون بوجه عام والتعاون 

اإلسكانى على وجه اخلصوص.
دونا  تضم-  اإلسكانى  التعاون  منظومة  إن 
االخري  التعاونيات  قطاعات  من  غيرها-  عن 
»الزراعي، االنتاجي، االستهالكي، الثروة املائية 
او  تعاليا  ليس  وهذا  املجتمع  نخبة  والسمكية« 
ترفعا، ولكن هكذا الواقع كما نراه، حيث تضم 
جمعياته كل الفئات من املجتمع، فنجد الضباط 
والشرطة والقضاء واساتذة اجلامعات واالطباء 
واملهندسني واحملامني.. وكل النخب تنضوى حتت 

جمعياتها.. خالل  من  اإلسكانى  التعاون  عباءة 
ومن هنا كان لزاما أن عضوية التعاون اإلسكانى 
ان  يجب  )اجلمعيات(  وحداته  يديرون  ومن 
والتدريب  االعداد  يكونوا على درجة عالية من 
والتثقيف بهذا النظام الذى كفله الدستور وصان 
ملكياته.. بل وان الدولة، ومنذ أن تولى فخامة 
السيسى رئاسة مصر، وهو  الرئيس عبدالفتاح 
وكما  واهتمامه،  عينيه  نصب  التعاونيات  يضع 
مرة  والول  بانه  املقام  هذا  فى  ذكرت  ان  سبق 
االعلى  املجلس  انشاء  يتم  التعاون  تاريخ  فى 
حتت  الدولة  حرص  يؤكد  ما  وهو  للتعاونيات 
اهمية  على  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  قيادة 
ودور التعاونيات فى املساهمة بإحداث التنمية.

التعاونيني- وعلى  لذلك اعود واكرر بان إعداد 
االخص فى منظومة التعاون اإلسكانى- اصبحت 
ضرورة ملحة ومطلبا حتميا والذى ينعكس بدوره 
على جناح اجلمعيات اإلسكانية حني يتوفر لها 
بكيفية  وامللم  والتقنى  املدرب  التعاونى  الكادر 

ادارة اجلمعية. 
كمجلس  عاتقنا  على  اخذنا  املنطلق  هذا  من 
ادارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى ان تعود 
الكوادر  العداد  التدريبية  واللقاءات  الدورات 
جمعياتهم  دفة  إدارة  على  القادرة  التعاونية 

باالسلوب العلمى والعملي.

»وعلى الله قصد السبيل«..

أعدوا التعاونيني 
قبل التعاون

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى:



مقال

او  املشاركة  عن  يوما  يتخلف  لم 
املساهمة بفكره ورؤاه وخبراته من 
اجل بلده ووطنه.. حتى وقت قريب 
امام  مفتوحا  املتواضع  بابه  كان 
الشافية  طارقه يجد عنده االجابة 
املجتمع..  تخص  تساؤالت  ألى 
فكتاب حياة وتاريخ الكفراوى يحمل 
االجنازات  من  كًما  صفحاته  بني 
تكرارها  الصعب  من  والنجاحات 

الى وزير سابق او حالي.
قرى  بإحدى  الكفراوى  ولد 
نوفمبر   22 فى  محافظة دمياط  
مسيرة  صاحب   ،1930 العام  من 
اسمه ضمن  حفرت  زاخرة،  عطاء 

الذين  املصريني  املسؤولني  أبرز 
أسهموا بصورة كبيرة فى التغييرات 
خاص  وبشكل  بالبلد،  العمرانية 

جلهة »املدن اجلديدة« األولى.
بعد  املهنية  مسيرته  الكفراوى  بدأ 
جامعة  الهندسة  كلية  فى  تخرجه 
فى  مصر(  )شمال  اإلسكندرية 
مناصب  فى  تدرج  إذ  العام 1950، 
للدولة  اإلدارى  باجلهاز  مختلفة 
الذى  األشهر  ملنصبه  وصل  حتى 
مّكنه من ترك بصمات خالدة، وهو 

وزارة اإلسكان.
الكهرباء  بوزارة  الكفراوى  عمل 
من  الفترة  فى  مشروعات  كمدير 

نائباً  1967 وحتى 1973، ثم عمل 
لرئيس اجلهاز التنفيذى ملشروعات 
أكتوبر،  حرب  بعد  القناة  تعمير 
وحتى   1974 من  الفترة  فى  وذلك 
للجهاز  رئيساً  عمل  كما   ،1975
وحتى   1975 من  الفترة  فى  نفسه 
نائب  منصب  وشغل   ،1976 العام 
وزير شؤون التعمير مبجلس الوزراء 

بعد ذلك.
الذى  الكفراوى  الله  حسب  شغل 
املهنية  حياته  بدايات  فى  شارك 
العالى  لبناء السد  باألعمال األولية 
حتى   1957 العام  من  الفترة  فى 
العام 1964، منصب الوزارة ملدة 16 

و رحل »القديس«..
أبو املدن اجلديدة 

 عمرو عبد الغنى

حسب  املهندس  رحل 
الكفراوي... الله 
صاحب  الرجل  رحل 
التعاون  البيضاء على  األيادى 
الشعبي..رحل  اإلسكانى 
القديس فى محراب التنمية 
على  واملجتمعية  العمرانية 
قرن  نصف  أكثرمن  مدار 
بدأها مهندسا شابا فى أروقة 
كرجل  املصرية  احلكومة 
ينتمى ملدرسة التكنوقراطية 

املصرية العتيدة..
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عاماً متتالية، وذلك بداية من شهر 
أكتوبر  شهر  وحتى   1977 سبتمبر 

.1993
البداية كانت مع توليه شؤون وزارة 
الراحل  الرئيس  عهد  فى  اإلسكان 
محمد أنور السادات فى الفترة من 
وتوليه   ،1978 العام  حتى   1977
وزارة التعمير واملجتمعات اجلديدة 
 1978 العام  من  السادات  بعهد 
الزراعة  ووزير   .1980 العام  حتى 
واستصالح األراضى فى الفترة من 

1980 حتى 1984.
أيضاً  السادات  الرئيس  عهد  وفى 
الطموح،  مشروعه  الكفراوى  طرح 
واخلاص بتحويل ممر قناة السويس 
قائاًل  عاملي؛  لوجيستى  مركز  إلى 
»هوجن  منوذج  خلق  إلى  يسعى  إنه 
كوجن« املصرية، إال أن ذلك املشروع 

لم ير النور آنذاك.
محافظ  منصب  شغل  قد  وكان 
السادات  الرئيس  عهد  فى  دمياط 
وحتى   1976 العام  من  الفترة  فى 
الرئيس  عهد  وفى   .1977 يناير 
تولى  مبارك،  حسنى  األسبق 

سبعة  به  متسك  الذى  الكفراوى 
وزارة  مصر،  فى  وزارة  رؤساء 
حقيبة  تولى  ثم  أوالً،  الزراعة 
اإلسكان من العام 1984 حتى العام 
للمهندسني  نقيباً  وانتخب   .1991

فى العام 1991.
مشروعات  فى  الفضل  إليه  ينسب 
اجليل األول من املدن اجلديدة فى 
مصر، بإجمالى 17 مدينة، وأبرزها؛ 
مدينة السادات )نسبة إلى الرئيس 
ومدينة  السادات(  أنور  الراحل 
العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو 
ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة 

دمياط اجلديدة ومدينة مراقيا.
مجتمعات  املدن  تلك  شهدت 
وقد  متطورة.  وعمرانية  صناعية 
واحد،  وقت  فى  فيها  العمل  بدأ 

وأقيم فيها 920 مصنعاً.
فى  الكبير  دوره  هذا إلى  يضاف 
ال  املناطق،  من  العديد  تعمير 
سيما فى نطاقات القناة والساحل 
من  انطالقاً  وسيناء؛  الشمالى 
هذا  فى  شغلها  التى  املناصب 
الذين  أبرز  من  كواحد  السياق 

العمرانية  اخلارطة  فى  أسهموا 
الرئيس  عهد  فى  ملصر  اجلديدة 
من  األول  والعقد  السادات  أنور 

عهد الرئيس حسنى مبارك.
»وزير  لقب  املصريون  عليه  أطلق 
الداعم  لدوره  نظراً  الغالبة« 
فيما  سيما  ال  الدخل،  حملدودى 
يتصل مبشروعات اإلسكان واملدن 
 2 منها  استفاد  التى  اجلديدة، 
وكان  األقل.  على  مواطن  مليون 
من  وقربه  ببساطته  يتميز  الراحل 

الناس.
العمرانية  أدواره وإسهاماته  ونظير 
على  الكفراوى  حصل  التاريخية، 
عدة تكرميات وأوسمة؛ أهمها وسام 
األولى،  الطبقة  من  االستحقاق 
االحتاد  من  العمل  بطولة  ووسام 
من  اجلمهورية  ووسام  السوفيتي، 
االستحقاق  ووسام  األولى،  الطبقة 

الفرنسى من الطبقة األولى.
وداعا..حسب الله الكفراوي..
اجلسد يرحل.. واالجنازات 

تبقى.. لروحك السالم..
وملسيرتك املجد والدوام..

تولى الوزارة 16 سنة أنشأ خاللها 17 مدينة جديدة.. واستغالل ممر قناة السويس مركزا لوجستيا عامليا فكرته

7ملحق اأغ�سط�س 2021



ملف

االحتاد يطلق لقاءات تدريبية ألعضاء مجلس إدارات اجلمعيات

بعد غياب دام قرابة العامني بسبب ظروف جائحة كورونا التى 
والفعال..ومن  احملورى  الدور  اطار  وفى  بأسره..  العالم  ضربت 
لدى  املهارات  وصقل  التدريب  بعملية  االهتمام  تستهدف  رؤية  خالل 
به  تقوم  والذى  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات  ادارات  مجلس  أعضاء 
االدارة العامة للتدريب والتنمية البشرية فى االحتاد التعاونى اإلسكانى 
ينتهجه  املباشرالذى  واللقاء  املفتوح  الباب  لسياسة  املركزي..وتفعيال 
مجلس ادارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة اللواءا.ح فؤاد 
والتفاعل  التواصل  اجل  ومن  االحتاد  سفينة  دفة  تولوا  ان  منذ  عباس 

املباشر وتطوير وتنمية الفكر التعاوني..

البنيان التعاونى اإلسكانى.. دروس التاريخ واملستقبل

تابع اللقاء:

عمرو عبد الغنى
 أمير فهمى- عاطف حمدى

تصوير:

محمد سالم

اللواء ا.ح فؤاد عباس يترأس اللقاء التدريبى للجمعيات اإلسكانية بحضور اللواء عبد احلافظ عبد الكرمي واللواء عبد الوهاب ابو الصفا 

واملهندس محمد الفار واحملاسب عبد السالم حتحوت
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 28 املوافق  االربعاء  يوم  عقدت 
اللقاء  االحتاد،  مبقر  الفائت  يوليو 
ادارات  مجلس  ألعضاء  التدريبى 
في  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
من  كل  وبحضور  الكبري«  »القاهرة 
االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء 
اولى  حضور  على  حرص  والذى 
عبداحلافظ  الدورات..واللواء  تلك 
االحتاد،  رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي 
واللواء عبدالوهاب ابوالصفا نائب ثان 
الفار  رئيس االحتاد، واملهندس محمد 
عبدالسالم  واحملاسب  املالي  املشرف 
ومن  االحتاد،  عام  سكرتير  حتحوت 
مجدى  اللواء  االدارة  مجلس  أعضاء 
عثمان واملهندس مجدى مختار وممثلو 

جمعيات القاهرة الكبرى.
فؤاد  اللواءا.ح  حتدث  البداية  فى 
التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس 
اإلسكانى املركزى شارحا دور االحتاد 
الشرعى  واالب  العائلة  بيت  بوصفه 
للتعاون اإلسكانى االهلى على مستوى 
املنوط  الدور  يؤدى  حيث  اجلمهورية 
به واملنصوص عليه فى قانون التعاون 
اإلسكانى رقم 14 لسنة 81 والقرارات 
له  املكملة  الداخلية  واللوائح  الوزارية 

من خالل االشراف والرقابة والتوجيه 
الى ان هناك  على اجلمعيات.. مشير 
شقني فى دور االحتاد جتاه اجلمعيات 
وهما شق نظرى وشق عملى ويتضمن 
مجلس  انتخابات  على  االشراف  ذلك 
العمومية  وجمعياته  اجلمعيات  ادارة 
املكتب  وهيئة  املختلفة  والقرارات 
مجالس  مخالفات  فى  والتحقيق 

االدارات واسقاط العضوية
رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  وأشار 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
التعاون  فى  الرقابية  اجلهات  ان  الى 
وهى  حكومية  جهة  جهتان،  اإلسكانى 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 
واجلهة  وتشرف،  وتوجه  تراقب  وهى 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  االخرى 
يراقب  الشعبى،  الشق  وهو  املركزى 
الشق  هذا  ولكن  ويشرف،  ويوجه 
والذى ميثل االحتاد معنى بكل اغراض 
اجلمعيات  ان  مبعنى  اجلمعيات، 
اذن  واإلسكان  البناء  منها  الهدف 
بدًءا  البناء  عملية  تنفيذ  مراحل  فكل 
مع  بالتعاقد  مرورا  األرض  شراء  من 
املتعاملني  وكل  واملقاولني  االستشاريني 
حتت  يتم  اخلارج  من  اجلمعية  مع 

مراقبة االحتاد االسكاني.
رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  واكد 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
على اننا جميعا فى مركب واحد وهو 
فى النهاية عمل تطوحى سواء أعضاء 
مجلس ادارة االحتاد او أعضاء مجالس 
نبغى  ال  اإلسكانية،  اجلمعيات  ادارات 
فى  املنتفعني  األعضاء  استفادة  سوى 
مما  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
من  الشعبى  اإلسكانى  التعاون  يقدمه 

توفير مسكن مالئم بسعر التكلفة له.
هذا  من  االحتاد:  رئيس  واضاف 
االحتاد  دور  حول  واملفهوم  املنطلق 
والذى  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
بكل  للجمعيات  الشرعى  االب  ميثل 
توصيفاتها سواء اساسية او احتادية او 
مشتركة وعالقاته بها يبدأ- كما قلت- 
منذ بداية شراء اجلمعية لالرض حيث 
الطريقة  وتوجيه  االحتاد  موافقة  يتم 
مع  واالتفاق  الشراء  لعملية  الصحيحة 
واللوائح  للقرارات  وفقا  االستشاري 
امللزمة وحتديد مهامه اذا كان اشرافا 
معا..  االثنني  او  رسومات  او  فقط 
الختيار  املناقصات  وعمل  املقاول  ثم 
التنفيذ  وخالل  سعر  وانسب  افضل 

جانب من أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات االسكانية 

بالقاهرة الكبرى أثناء اللقاء التدريبى
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الهيئة  قبل  امليزانية  يراقب  االحتاد 
وما تعرفونه من اجراءات الى ان نصل 
ألعضاء  الوحدات  لتسليم  النهاية  فى 
املراحل  هذد  كل  املنتفعني.  اجلمعية 
حاضر  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
خوله  الذى  دوره  هو  فهذا  ومتواجد 

القانون له.
ان  على  عباس  فؤاد  اللواءا.ح  وشدد 
العالقة بني االحتاد التعاونى اإلسكانى 
للقانون  وفقا  تتم  واجلمعيات  املركزى 
كل  مهام  حدد  والذى   81 لسنة   14
اإلسكانى  التعاونى  البنيان  فى  وحدة 
البنيان  هذا  رأس  على  يكون  والذى 
االحتاد اإلسكانى وكذلك وفق القرارات 

الوزارية املكملة للقانون. 
وناشد اللؤاء ا.ح فؤاد عباس املشاركني 
أعضاء  من  التدريبى  اللقاء  فى 
التعاونية  اجلمعيات  ادارات  مجالس 
على  مشددا  بالتدريب،  اإلسكانية 
أعضاء  واملام  وتثقيف  تدريب  اهمية 
مجلس ادارة اجلمعيات بكيفية تسيير 
جمعياتهم..  فى  العمل  دوالب  وادارة 
فى  املختلفة  الدفاتر  امساك  وكيفية 
وهذا  الدفاتر  تلك  وماهية  اجلمعيات 
يأتى من خالل التدريب الذى حرصنا 
فرصة  اول  فى  احتاد  ادارة  كمجلس 
والفاعلة  الهامة  الدورات  تلك  بعودة 

واشار  اجلمعيات..  عمل  الجناح 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس 
املخالفات  من  كثيرا  ان  الى  املركزى 
عدم  بسبب  حتدث  اجلمعيات  فى 
االملام بالقانون وضعف التدريب وعدم 
االملام بكيفية تسيير أعمال اجلمعيات 
الدفاتر كل هذا- مرة  وكيفية تسجيل 
اخرى اقول- يحتاج الى تدريب، فانتم 
اجلمعيات  ادارة  مجلس  كأعضاء 
األعضاء  متثلون  اإلسكانية  التعاونية 
عمل  فهو  اجلمعية  اعمال  تسيير  فى 
تربحيا  عمال  وليس  انسانى  تطوعى 
فانت كعضو مجلس ادارة عن اجلمعية 
توفر خدمة لزميلك دون انتظار عائد 
او مردود وتلك فلسفة الفكرة التعاونية 
على  اإلسكانى  والتعاون  عام  بوجه 
ان  أود  هنا  ومن  اخلصوص.  وجه 
مدنى  سمير  االستاذ  واحيى  اشكر 
املدير التنفيذى السابق لالحتاد والذى 
يجسد مفهوم وفلسفة الفكرة التعاونية 
والتى تدعو الى مفهوم التطوع وخدمة 

الزمالء.
وكشف اللواء فؤاد عباس رئيس االحتاد 
التعاونى اإلسكانى املركزى ان التعاون 
اإلسكانى الشعبى ينظر اليه من البعض 
بصورة غير جيدة السمعة رغم انه مثله 
مثل كل القطاعات به الصالح والطالح 

السوداء ال  الصغيرة  البقعة  بان  واؤكد 
تلوث كل الثوب االبيض.

كان  اذا  انه  الى  االحتاد  رئيس  واشار 
لدينا 3 آالف جمعية فنسبة التجاوزات 
تلك  وحتى  فقط  الـ%10  تتعدى  ال  بها 
دراية  وعدم  اخطاء  نتيجة  النسبة 
الوزارية  والقرارات  واللوائح  بالقوانني 
رأينا  واذا  واصرار،  تعمد  عن  وليس 
يتم  شعبية  رقابة  كجهة  متعمدا  خطأ 
على الفور توقيع العقاب على مسئولى 
سواء  املخالفة  اإلسكانية  اجلمعيات 
بااليقاف او اسقاط العضوية وفقا ملا 

تسفر عنه التحقيقات وتوصى به.
وبشر اللواء فؤاد عباس رئيس االحتاد 
جموع  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
التعاونيني باالنتهاء من الصرح العظيم 
أكتوبر   6 في  اجلديد  االحتاد  ملبنى 
والذى يعدمن اهم االجنازات ومفخرة 
ليس للتعاون اإلسكانى فقط بل للحركة 
التعاونية بوجه عام قاطبة وهو تكملة 
وضعوا  الذين  السابقة  للمجالس 
كمجلس جديد  وجئنا  له  االولى  اللبنة 
لرقم  السعر  نخفض  ان  استطاعنا 
بالشكر  اتوجه  ان  وأود  مسبوق  غير 
اإلسكان  وزير  اجلزار  عاصم  للدكتور 
واملرافق واملجتمعات العمرانية على ما 
الصدد. هذا  فى  تسهيالت  من  قدمه 
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حديثه  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  واختتم 
عقد  الذى  االول  التدريبى  اللقاء  فى 
حتت ادارته باهمية ودور التدريب فى 
صقل مهارات ومدارك أعضاء مجالس 
للبناء  التعاونية  اجلمعيات  ادارات 
الدورة  تلك  ان  الى  مشيرا  واإلسكان. 
هى باكورة عمل ادارة التدريب باالحتاد 
مؤكدا  كورونا..  جائحة  اعقاب  فى 
تلك  من  املزيد  عقد  يتم  سوف  انه 
الدورات بشكل دائم ومستمر لقناعتى 
االدارة  مجلس  واميان  الشخصية 
والتثقيف  التدريب  وفاعلية  باهمية 
وتسيير عمل اجلمعية من خالل االملام 
الدفاتر  وكذلك  التشريعات  بكافة 
املتعددة التى تستخدمها اجلمعيات فى 

انشطتها اليومية.

وشكر اللواء ا.ح فؤاد عباس احلضور 
ادارة  فى  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا 
أعضاء  مصلحة  فيه  ملا  جمعياتهم 

اجلمعية العمومية.
االول  التدريبى  اللقاء  حضر  وقد 
وهم  الكبرى  القاهرة  جمعيات  ممثلو 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية 
التعاونية  اجلمعية  اجلديدة،  مبصر 
للبناء واإلسكان ألعضاء نادى الزهور، 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية 
لالتصاالت  القومية  بالهيئة  للعاملني 
العاشر  جمعية  والالسلكية،  السلكية 
التعاوني،  لإلسكان  رمضان  من 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية 

للعاملني ببنك االسكندرية.
وحتدث احملاسب عبدالسالم حتحوت 

التعاونى  االحتاد  عام  سكرتير 
محاضرة  شارحا  املركزى   اإلسكانى 
عن املجموعة الدفترية املستخدمة فى 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعيات 
وذلك وفقا ملا ورد بنص املادة »12« من 
النظام الداخلى الصادر بالقرار الوزاري 

693 لسنة 1981 في 1981/8/28.
فى  االحتاد  عام  سكرتير  واستطرد 
ان  الى  الدفاتر مشيرا  شرحه مباهية 
هناك العديد من الدفاتر.. منها الدفاتر 
من  العديد  حتتها  يندرج  والتى  املالية 
الدفاتر االخرى.. واستعرض احملاسب 
عبدالسالم حتحوت هذه الدفاتر وهى 
دفتر يومية صندوق- بنك مجزأ ودفتر 
يومية عامة ودفتر استاذ ودفتر استاذ 
مساعد لقيد جارى األعضاء بحيث ان 

اللواء أ.ح فؤاد عباس:
 نسبة التجاوزات باجلمعيات ال تتعدى الـ ١٠% نتيجة عدم الدراية بالقوانني

دورنا يبدأ من شراء اجلمعية لألرض وحتى تسليم الوحدات السكنية
نستهدف ضبط دوالب العمل بالتعاونيات.. ونعمل جميعا فى مركب واحد 
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فيه  يجوز  ال  الرئيسى  الدفتر  هناك 
الكشط او الشطب.

حتحوت  عبدالسالم  احملاسب  وانتقل 
اخر  نوع  الى  االحتاد  عام  سكرتير 
من الدفاتر والذى يطلق عليه الدفاتر 
الدفاتر  تلك  ان  الى  واشار  االدارية، 
تنقسم بدورها الى عدة دفاتر وملفات 
من  عملى  بشكل  هذا  استعرض  حيث 
خالل عرضه امام احلضور على شكل 

تلك الدفاتر.
دفتر  هناك  االحتاد:  سكرتير  وقال 
فى  ويدون  واألسهم  العضوية  سجل 
هذا الدفتر اسم العضو ومهنته ومحل 
التى اكتتب فيها  اقامته وعدد االسهم 
او استقالته  للجمعية  وتاريخ انضمامه 
او فصله او وفاته وكذلك يتضمن هذا 
وكل  واالسهم  العضوية  حركة  الدفتر 
ايضا  تعديالت..  من  عليها  مايطرأ 
دفتر  الى  االحتاد  عام  سكرتير  انتقل 
آخر فى مجموعة الدفاتر االدارية اال 
مجلس  جلسات  محاضر  دفتر  وهو 
وكذلك  العمومية  واجلمعيات  االدارة 
العمل  طبيعة  تتطلب  التى  الدفاتر 
اليها  وينبه  امساكها  جمعية  كل  فى 
ملفات  الى  باالضافة  والهيئة  االحتاد 
منها  كل  فى  يحفظ  حيث  االعضاء 

جميع االوراق اخلاصة بالعضو وكذلك 
ملفات للمكاتبات الصادرة من اجلمعية 

والواردة اليها.
هذه  ترقيم  ضرورة  على  مشددا 
الدفاتر وتختم بخامت اجلمعية ويتولى 
نائبه  او  اداراة اجلمعية  رئيس مجلس 
الدفاتر  توثيق  محاضر  على  التوقيع 
»ادارة  املختصة  باجلهة  اليها  املشار 
نطاق  بها  الواقعة  باحملافظة«  التعاون 
وبصمها  العتمادها  اجلمعية.وذلك 
بخامت شعار اجلمهورية قبل العمل بها 
وبعده على ان حتفظ بصفة دائمة مبقر 
الدفاتر  هذه  ان  الى  اجلمعية..مشيرا 
تكون جاهزة فى اى وقت مشددا على 
السليم مع  باالسلوب  بها  القيد  اهمية 
فى  الكتابة  او  والكشط  الشطب  عدم 

الهوامش واحلواشي.
تقدمي هذه  الى وجوب  ولفت حتحوت 
مفتشى  مبعرفة  طلبها  عند  الدفاتر 
اهمية  ترجع  حيث  االحتاد  او  الهيئة 
القانونية الى  هذه الدفاتر من الوجهة 
امام  النفى  او  انها تعد قرينة لالثبات 

اجهزة التحقيق.
حتحوت  عبدالسالم  احملاسب  وانتقل 
محاضرته  فى  االحتاد  عام  سكرتير 
الى نوع اخرمن الدفاتر قائال ان هناك 

دفاتر وسجالت مساعدة اخرى ميكن 
حتليلى  دفتر  منها  امساكها  للجمعية 
للمصروفات االدارية والعمومية ودفتر 
ودفتر  والدائنون  املدينون  حتليلى 
حتليلى االصول الثابتة واهالكها ودفتر 

حتليلى للسلفة املستدمية.
فى  االحتاد  عام  سكرتير  واستفاض 
فى  واملتمثلة  الرئيسية  الدفاتر  اهمية 
دفتر  معرفا  املالية  الدفاتر  مجموعة 
بانه  املجزأ.  بنك  صندوق-  يومية 
وتسجيل  قيد  فيه  يتم  الذى  السجل 
يوميا  تتم  التى  املالية  العمليات  جميع 
وفقا للتسلسل التاريخى لها بالصندوق 
والبنك )قبض او دفع( ويكون القيد فى 
»مستند  وهما  مستنديا  السجل  هذا 
يحتوى  حيث  صرف«  مستند  قبض- 
ويخصص  جانبني  على  الدفتر  هذا 
لاليرادات  االمين  اجلانبني  احد 

وااليسر للمصروفات.
دفتر  االحتاد  عام  سكرتير  وعرف 
اليومية العامة مشددا على اهمية هذا 
الدفتر. واكد ان هذا الدفتر يعد مبثابة 
مصدر  ويكون  باجلمعية  الدفاتر  اهم 
عامة«  يومية  قيد  »مستند  به  القيد 
جانب  على  الدفتر  هذا  بان  شارحا 
»الدائن«  االخر  واجلانب  »املدين«  منه 

بالتفصيل.. »حتحوت« 
يكشف أسرار دفاتر 
اجلمعيات اإلسكانية 

عبد السالم حتحوت سكرتير عام االحتاد
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باالضافة الى خانة للبيان وخانة لرقم 
مشددا  للتاريخ  وخانة  اليومية  قيد 
ان جتمع كل صفحة من  على ضرورة 
املجموع  ويرحل  الدفتر  هذا  صفحات 
العام  نهاية  وحتى  تالية  صفحة  الى 
بحيث يكون مجموع جانب منه »املدين« 
مساويا ملجموع جانب له »الدائن« ويتم 
قيد االضافة الى ما سبق شرحه وبيانه 
واملدفوعات  املقبوضات  حركة  من 
الشهرية قيود التسوية والتى تنشأ بعد 
العام  مراجعة جميع حسابات االستاذ 
احداث  هناك  كانت  اذا  ما  لتحديد 
هناك  ان  او  تسجيلها  يتم  ولم  وقعت 
خاطئة  بطريقة  تسجيلها  مت  بيانات 
استقاللية  لتحديد  او  تعديلها  ويجب 

كل سنة مالية على حدة.
واخيرا- والكالم على لسان عبدالسالم 
دفتر  االحتاد-  عام  سكرتير  حتحوت 

االستاذ العام والذى يحتوى على جميع 
احلسابات املدونة بدفتر اليومية العامة 
ويصور جميع هذه احلسابات تصويرا 
على  السجل  هذا  ويحتوى  مفصال 
وترحل  حساب  لكل  اكثر  او  صفحة 
وترصد  اليومية  قيود  واقع  من  اليه 
احلسابات املوجودة بهذا السجل شهريا 
لغرض استخراج موازين مراجعة شهريا 
ثم جتمع فى نهاية السنة املالية بغرض 
اخلتامى  املراجعة  ميزان  استخراج 
اخلتامية  احلسابات  منه  تصور  الذى 
يجب  انه  مضيفا  العمومية.  وامليزانية 
او  فهرست  الدفتر  هذا  يتضمن  ان 
ارقام الصفحات بكل حساب مدرج فى 
هذا الدفاتر لسهولة الرجوع اليه والقيد 
يكون له طرفان احدهما مدين واالخر 
دائن ويرحل الى اجلانب املدين من كل 
حساب املبالغ التى يكون مدينا بها فى 
دفتر اليومية العامة على ان يكتب امام 
وكذلك  االخر  احلساب  اسم  مبلغ  كل 
رقم صفحة اليومية التى نقل منها هذا 
من  الدائن  اجلانب  الى  ويرحل  املبلغ 
احلساب املبالغ التى يكون دائنا بها فى 
دفتر اليومية العامة الى ان يثبت امام 
به  املدين  مبلغ اسم حساب االخر  كل 
ثم رقم صفحة اليومية التى نقل منها. 

اتباعها  الواجب  االجراءات  وحول 
»االستشارية- العمال  مناقصة  لطرح 
اإلسكانية  اجلمعية  ملشروع  املقاوالت« 
وفقا للقانون 182 لسنة 2018 والئحته 
التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 جاءت 
جلنة  رئيس  حافظ  ياسر  محاضرة 
االجراءات  تلك  وشرح  باالحتاد  البت 
حيث بدأ باالعمال االستشارية. واشار 
خطوات  هناك  بان  البت  جلنة  رئيس 
بتقدم  تبدأ  الشان  هذا  فى  متبعة 
مناقصة  طرح  فى  الراغبة  اجلمعية 
جلان  الى  االستشارية  لالعمال 
الدراسة باالحتاد »تعاونيات- سواحل« 
وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ومرفق 
شراء  على  االحتاد  موافقة  بالطلب 
ملكية  سند  املسجل  والعقد  االرض 
االرض ودراسة جدوى مبدئية لالعمال 
واالشراف  االستشاري  بها  يقوم  التى 
دراسة  ويتم  التقديرية  وقيمتها  عليها 
على  للعرض  مذكرة  واعداد  الطلب 
السلطة  بوصفه  االحتاد  ادارة  مجلس 
اجلمعية  وتقوم  لالعتماد  املختصة 
وتقدميها  الشروط  كراسة  باعداد 
الشروط  كراسات  مراجعة  جلنة  الى 
وهى  واالعتماد  للمراجعة  باالحتاد 
من  بقرار  واملشكلة  املختصة  اللجنة 

سمير مدني: دراسة 
اجلدوى هى اخلطوة 

األولى ألى مشروع يبحث 
عن النجاح

ياسر حافظسمير مدنى
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السلطة املختصة ويتم مراجعة االعالن 
او  عامة  مناقصة  فى  الطرح  كان  اذا 
مناقصة  فى  الطرح  كان  اذا  الدعوات 

محدودة بلجنة مراجعة االعالنات.
تقوم  ذلك  بعد  حافظ،  ياسر  واضاف 
فض  جلسة  موعد  بتحديد  اجلمعية 
مفوض  وتخطر  الفنية  املظاريف 
احلدود  فى  املالية  ومندوب  الدولة 
من   29 باملادة  عليها  املنصوص  املالية 
مندوب  اليفاد  االحتاد  وكذا  القانون 
من  الصادر  للتفويض  طبقا  للحضور 
مجلس ادارة االحتاد ثم تقدم اجلمعية 
االوراق  وجميع  الفنى  الفض  اوراق 
البت  جلنة  الى  باملناقصة  اخلاصة 
باالحتاد للدراسة والبت فى العطاءات 
واملرفوض  املقبول  وحتديد  املقدمة 
املختصة  السلطة  على  وتعرض  منها 
مجلس ادارة االحتاد لالعتماد وحتدد 
اجلمعية موعدا لفض املظاريف املالية 
للعطاءات املقبولة فنيا ويرسل خطاب 
لالحتاد اليفاد مندوب للحضور وكذلك 
وزارة  ومندوب  الدولة  مفوض  دعوة 
املالية وتقدم جميع اوراق الفض املالى 
للدراسة  باالحتاد  البت  جلان  الى 
واقل  افضل  على  والترسية  املالية 
لسنة   182 للقانون  وفقا  العروض 
ادارة  العرض على مجلس  2001 ويتم 
سوف  التى  الشركة  العتماد  االحتاد 
مخاطبة  ويتم  اجلمعية  معها  تتعاقد 
املناقصة  عليه  الراسى  االستشارى 
 %5 النهائي  التامني  بقيمة  ملوافاتها 
بني  العقد  لتوقيع  االتعاب  قيمة  من 
اجلمعية والشركة ثم ترسل العقود بعد 
االصل  طبق  بها صورة  مرفق  التوقيع 
مراجعة  للجنة  الضمان  خطاب  من 

العقود باالحتاد للمراجعة واالعتماد.
)وانتقل ياسر حافظ رئيس جلنة البت 
الى اعمال املقاوالت شارحا االجراءات 
تتقدم  قائال:  بها  العمل  الواجب 
مناقصة  طرح  فى  الراغبة  اجلمعية 
الى موافقة  املرفقات باالضافة  بنفس 

الذى سيقوم  االحتاد على االستشارى 
باالعمال االستشارية للمشروع ودراسة 
البناء  وتراخيص  املعتمدة  جدواه 
املالية  باملالءة  بنكى  حساب  وكشف 
بنفس  الطلب  دراسة  ويتم  للجمعية 

الطريقة ونفس اخلطوات.
ذلك  بعد  البت،  جلنة  رئيس  واضاف 
الطرح  كان  اذا  االعالن  مراجعة  يتم 
كان  اذا  الدعوات  او  عامة  مناقصة 
بلجنة  محدودة  مناقصة  فى  الطرح 
وتقوم  باالحتاد  االعالنات  مراجعة 
فض  جلسة  موعد  بتحديد  اجلمعية 
املتبعة  االجراءات  وبنفس  املظاريف 
باوراق  التقدم  يتم  االستشارات  فى 
اخلطوات  نفس  وتستمر  الفني  الفض 
خطاب  وصور  العقود  ترسل  ثم 
الضمان التامني النهائى للجنة املراجعة 
واالعتماد وفى االخير يتم تسليم املوقع 
وفى  استالم  محضر  للمقاول مبوجب 

حضور استشارى املشروع للتنفيذ.
إسكانى  مشروع  تنفيذ  كيفية  وحول 
تعاونى ناجح بال مشكالت او عراقيل 
سمير  احملاسب  محاضرة  جاءت 
التعاونية  اجلمعية  رئيس  نائب  مدنى 
مبحافظة  واإلسكان  للبناء  االحتادية 
االسبق  التنفيذى  واملدير  القاهرة 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد 
ان  مؤكدا  باستفاضة  فيها  وشرح 
االولى  اخلطوة  هى  اجلدوى  دراسة 
الى مشروع يبحث عن النجاح وتتضمن 
تلك الدراسة اعداد البرنامج التمويلى 
مالئمة  ودى  للمشروع  التقديرى 
البرنامج  مع  التمويلى  البرنامج  ذلك 
واملالءة  الزمن  حيث  من  التنفيذى 
االقتصادية مع حتديد القيمة التقديرية 
بأكمله  املشروع  داخل  منفردة  للوحدة 
للسداد  التمويلى  البرنامج  واقتراح 
مبعنى حتديد االقساط املستحقة لدى 

املنتفعني باملشروع من حيث القيمة 
من  الهدف  بان  مدنى  سمير  واضاف 
التمويلى  البرنامج  ان  اجلدوى  دراسة 

التكلفة  عليه  يتحدد  والتنفيذى 
احلجز  ومقدم  للوحدة  التقديرية 
ليسبق  املطلوبة  واالقساط  املناسب 
التنفيذى  البرنامج  التمويلى  البرنامج 
مرحلة  طول  التمويل  مشكلة  حلل 

مشروع اجلمعية.
اخلطوة  بان  مدنى  سمير  واضاف 
هى  الناجح  املشروع  لتنفيذ  الثانية 
ويتضمن  التخصيص  قاعدة  تطبيق 
اعالن اجلمعية العضائها عن فتح باب 
احلجز للمشروع يليها ترتيب األعضاء 
الراغبني فى االشتراك باملشروع وفقا 
القدميتهم فى السداد واحلجز وتطبيق 
قاعدة التخصيص وفقا لقانون التعاون 
اولوية  على  ينص  والذى  اإلسكانى 

العضوية واسبقية السداد.
اخلطوة  بشرح  مدنى  سمير  وقام 
املنشود  الهدف  الى  للوصول  االخيرة 
األعضاء  حصول  فى  واملتمثل 
منفعتهم  على  املشروع  فى  املشتركني 
الى  مشيرا  السكنية  وحدتهم  وهى 
جارى  دفتر  وتعديل  تطويع  ضرورة 
مراقبة  دفتر  مبثابة  ليكون  االعضاء 
تنفيذ  صحة  عدم  او  بصحة  داخلى 

البرنامج التمويلي.
مبجموعة  محاضرته  »مدني«  واختتم 
ال  التى  العامة  واملواقف  االحكام  من 
بد من مراعاتها لنجاح املشروع ومنها 
سحب  حلاالت  القانونية  االجراءات 
املشروع  حياة  دورة  خالل  التخصيص 
»ماليا  العملى  التطبيق  ومشكالت 
واداريا« فى حاالت سحب التخصيص 
من  ايضا  البديل،  للعضو  واعادته 
االجراءات  تلك  تضمنته  ما  ضمن 
واسهب فيها بالشرح والتفصيل »سمير 
األعضاء  مدخرات  رد  حاالت  مدني« 
الذين مت سحب  واألعضاء  املنسحبني 
الذين يتم  التخصيص منهم واألعضاء 
التخصيص لهم للوحدات التى مت سحب 
تخصيصها وكذلك حاالت التنازل عن 

املدخرات وعن التخصيص.

األعضاء  يبشر  اإلسكانى«  »التعاونى  رئيس 
باالنتهاء من إنشاء املقر اجلديد بـ 6 أكتوبر
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أكدت األمم املتحدة على الدور الكبير للحركة التعاونية فى 
العالم وإمكانية مساهمتها فى اخلطط التنموية االجتماعية 
واالقتصادية واعالن أول يوم سبت من يوليو كل عام يوما 
للتعاونيات احتفاء بالذكرى املئوية لتأسيس )احللف(  دوليا 
سنويا  يوما  اعتباره  وامكانية  الدولى  التعاونى  التحالف 
للتعاونيات وتشجيع احلكومات على اشراك التعاونيات فى 

حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
االستراتيجيات  دراسة  عند  االعتبار  بعني  ذلك  وأخذ   
الوكاالت  خالل  من  دورها  وتعزيز  الوطنية  االمنائية 
والعمل  للتعاونيات  املمثلة  الوطنية  واملنظمات  احلكومية 
وزيادة  الدولية  التعاونية  واهداف احلركة  برامج  دعم  على 
هذا الدعم وتقدمي تقارير دورية للجمعية العامة عن مركز 

التعاونيات ودورها.
التعاونيات  دور  اهمية  على  العام  األمن  تقارير  ركزت  وقد 
الواسع فى معظم املجتمعات وما لها من قدرة على االسهام 
العامة  اجلمعية  دعم  وتأكيد  الرئيسية  املشاكل  حل  فى 
اهتمام  وتوجيه  لتنميتها  املشجعة  البيئة  وايجاد  للتعاونيات 
االقتصادى  التعاونيات  دور  لدعم  العالم  فى  احلكومات 

واالجتماعى والبيئى واالستفادة منها فى بناء مجتمعها.
ذات  املتحدة  التابعة لالمم  املتخصصة  الوكاالت  وكذا حث 
املصلحة الكبرى فى التعاونيات مثل البنك الدولى والصندوق 
للتنمية  املتحدة  االمم  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولى 
الصناعية وغيرها من املنظمات احلكومية املعنية واملنظمات 
التعاونية الدولية على االنتماء مبكرا للجنة تعزيز التعاونيات 
اسهاماتها  وتقدمي  فعاليتها  ضمان  وعلى  بها  والنهوض 
االقتصادى  املجلس  ذلك  فعل  كما  املناسبة  املوارد  من  لها 

واالجتماعي.
حترير  ضرورة  على  الدولية  العمل  منظمة  وثائق  وتؤكد 
التعاونيات من سيطرة احلكومات ومسايرة املتغيرات العاملية 
جديدا  دورا  للتعاونيات  اصبح  حيث  املتالحقة  السريعة 
ومهما فى مواجهة املشاكل االجتماعية واالقتصادية اجلارية 

كالبطالة والتنمية االجتماعية.
والقطاع التعاونى شأنه شأن أى قطاع اقتصادى يحتاج الى 
االستقرار حتى يجد الفرصة للعمل واالنتاج لكن التغيرات 
التى حتكم احلركة  القوانني  التى حتدث سواء فى  الكثيرة 
تبعية  او  للدولة  االقتصادية  السياسة  فى  او  التعاونية 
من  وغيرها  الدولة  اجهزة  ضمن  ووضعه  التعاونى  القطاع 
على  ضار  تأثير  ذات  شك  بال  التغيرات  هذه  التغيرات- 

التخطيط  التعاونى ومن ثم على  للقطاع  وضع استراتيجية 
املستقبلى لنشاطاته ومساهماته.

وال بد أال تكون نظرة املسئولني بأجهزة الدولة الى القطاع 
تأثير  له  يكون  فقط مما  قطاع خدمات  انه  على  التعاونى 
ضار على تخطيط النشاطات املختلفة للحركة التعاونية ذات 
اجلوانب االنتاجية )التعاون الزراعى واحلرفى واإلسكاني.. 
القطاعات  نشاطات  عن  النشاطات  هذه  وعزل  الخ( 
االستفادة  امكانية  تفقدها  وبذلك  لها،  املشابه  االقتصادية 

واالفادة فضال عن الربط والتنسيق معها.
فاحلركة التعاونية فى جميع دول العالم ال ميكن ان تعمل فى 
معزل عن الدولة وهنا يجب ان يكون واضحا ان هذا االهتمام 
والتنظيم من قبل الدولة للحركة التعاونية، ال يعنى بأى حال 
من االحوال التخلى عن اخلصائص التى يتميز ويتفرد بها 
على  واالعتماد  والذاتية  االستقاللية  من  التعاوني،  العمل 
النفس واجلهود املوارد الذاتية لألعضاء، بل يجب ان يصب 
دعم الدولة املنشود من منطلق واجبها نحو القطاع التعاوني، 

فى اجتاه تنمية وتطوير هذه اخلصائص املتفردة.
من هنا كانت الدعوة الحياء وتفعيل توصية تعزيز التعاونيات 
املصرية  التعاونية  احلركة  قيادات  بني  للمناقشة  وطرحها 
تغير  ان  وعسى  لعل   - العالقة  ذات  الدولة  ومؤسسات 
الدولة  تتجه  لعل وعسى   - التعاونيات  نظرتها جتاه  الدولة 
الى التعاونيات لتحقيق البعد االجتماعى وحماية محدودى 
االستثمارية  الدولة  خطط  فى  التعاونيات  وادراج  الدخل، 

والتنموية.
ومن اهم ما تضمنته توصية تعزيز التعاونيات الصادرة عن 
منظومة العمل الدولية يونيو 2002 - جنيف، من ركائز تدعم 
التعاونيات وتوثق العالقة بينها وبني الدولة ان توازن املجتمع 
عن  فضال  قويني  خاص  وقطاع  عام  قطاع  وجود  يقتضى 
اجتماعية  ومنظمات  وجمعيات  تعاونيات  يضم  قوى  قطاع 
للحكومات  ينبغى  السياق  هذا  وفى  اخرى  حكومية  وغير 
طبيعة  مع  يتفق  قانونيا  واطارا  داعمة  سياسة  تضع  ان 
التعاونية  واملبادئ  بالقيم  ويسترشد  ووظائفها  التعاونيات 

املعارف عليها.
املجاالت  ذلك  فى  مبا  التعاونيات  تنمية  تشجيع  يجب  كما 
التى تستطيع ان تؤدى فيها دورا هاما او ان توفر خدمات ال 
تتاح لها. باالضافة الى ان تعامل التعاونيات وفقا للقوانني 
الشروط  عن  مساواه  تقل  ال  بشروط  الوطنية  واملمارسات 

املمنوحة لسائر اشكال املنشآت واملنظمات االجتماعية.

التعاونيات.. ومساهمتها فى اخلطط 
التنموية 

أحمد عبدالظاهر
رئيس االحتاد العام للتعاونيات
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> مت رفض اعتماد اجلمعية العمومية إلحدى اجلمعيات االحتادية فى محافظة ما من هيئة 
التعاونيات بسبب ان اجلمعية قامت بإخطار اجلمعيات املسجلة لديها باالحتادية وعددهم 12 
جمعية إسكان ولم تقم بإخطار جميع اجلمعيات املسجلة بالهيئة وعددهم 1٨ جمعية إسكان 
علما بأن باقى اجلمعيات غير مسجلة باالحتادية واغلبها ليس له وجود واقعى منذ سنوات 
فقط مجرد أسماء جمعيات ليس لها كيان على الواقع وألزمتنا بإعادة االجراءات واعادة عمل 

اجلمعية العمومية.. الرجاء التكرم باالفادة هل هذا القرار قانونى من هيئه التعاونيات؟
 وفقا للقانون وبقوة القانون كل جمعيات احملافظة واملشهرة هى عضوة باجلمعية االحتادية باحملافظة.. واذا كانت 
الواقع فاجلمعية االحتادية تعد مذكرة عن كل جمعية منها بطلب حل  لها على  الست ال وجود  هذه اجلمعيات 
هذه اجلمعيات الى كل من االحتاد والهيئة.. وهناك بعض اجلمعيات التى )قد( يكون ليس هناك وفاق بينها وبني 
االحتادية وبالتالى ال تتقدم باالشتراك فى االحتادية وهنا يقع على كل من االحتاد والهيئة دور صارم فى ذلك 
بالزام هذه اجلمعيات باالشتراك فى االحتادية كأن مثال توقف كل من اجلهتني اعتماد ميزانياتها او نشره لعقد 
جمعيات عمومية لها مبجلة برج التعاون او هكذا اجراءات على هذه الشاكلة.. فلن تستطيع االحتادية ان تتعارك 

الجبار هذه اجلمعيات لالشتراك بها.

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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 > ماذا يعنى ان احد املشاريع مت فصلها اداريا بواسطة احتاد الشاغلني املنتخب؟ 
بصفة عامة احتاد الشاغلني معنى فقط باعمال الصيانة وفقا للقانون 119.. وليس له باى حال من االحوال سلطة 
التصرف.. ويبقى التصرف من حق ومسئوليات مجلس ادارة اجلمعية الى األبد وفقا لقانون التعاون اإلسكانى رقم 
)14( لسنه 81 والقرارات الوزارية املعدلة له.. واى قرار بالتصرف او كما ذكرت مبنح حق انتفاع 59 سنة يعتبر 
تدليسا على من خصص له او بيع له حق االنتفاع حيث باع من ال ميلك حقا ميلكه غيره.. وحيث ان مال اجلمعية 

فى حكم املال العام يجب مقاضاة احتاد الشاغلني قضائيا..
ثم وهو االهم.. قرار اسقاط الهيئة هل على مجلس االدارة بالكامل؟ام على هيئه املكتب؟ فى كل االحوال البد من 
اللجوء لالحتاد التعاونى فورا وطلب اتخاذه اجراءات انتخاب مجلس ادارة جديد حتى ال تكون اموال ومشاريع 

اجلمعية عرضة للضياع او املخاطرة.

على  زيادة  بفرض  العمومية  اجلمعية  على  بالعرض  اجلمعيات  إحدى  إدارة  مجلس  قام   <
الوحدات ومت رفضها باجلمعية العمومية ولكن اصر على تطبيقها وفرض عليها فوائد بنكية 
قرارات  تطبيق  عدم  اجلمعية  إدارة  ملجلس  يجوز  وهل  قانونا  يجوز  ذلك  هل  املتعثرين  على 

اجلمعية العمومية ؟ وما دور جلنة العشرة فى ذلك ملواجهة طغيان مجلس االدارة؟
مشروعها  مصير  تقرير  فى  احلق  وصاحبة  العليا  السلطة  هى  النها  العمومية  اجلمعية  قرار  مخالفة  يجوز  ال 
وتتحمل اجلمعية العمومية نتيجة قرارها صوابا او خطأ وما يترب عليه من اثار.. ومخالفة قرار اجلمعية العمومية 
يستوجب املساءلة والتحقيق وقد يصل الى اسقاط العضوية عنهم او حل مجلس االدارة.. وميكن جمع توقيعات 
من خمسة أعضاء للجمعية العمومية وتقدمي طلب للوزير ولكل من االحتاد والهيئة لعقد جمعية عمومية استثنائية 
لسحب الثقة من املجلس كله او بعضهم من املخالفني لقرار اجلمعية العمومية.. اما دور جلنة العشرة من املنتفعني 
والذين يتم انتخابهم من اجلمعية العمومية فدورهم مساعدة مجلس االدارة مع املجلس مبا يفيد تنفيذ املشروع 
واشراكهم بكل ما يتم فى املشروع وتنتخب جلنة العشرة رئيسا يحق له حضور اجتماعات مجلس االدارة مراقبا ملا 
يتخذ من اجراءات فى مشروعه ويبدى برأيه ايجاب او اعتراضا فى كل ما يخص املشروع ويثبت وجوده وما ميليه 

من آراء او اعتراضات مبحضر جلسة مجلس االدارة..

اثناء سنوات اخلدمة هل  املعاش ولم يكن مشتركا بعضوية اجلمعية  لنا خرج على  > زميل 
يجوز بعد خروجه على املعاش ان يشترك فى اجلمعية وينتفع باملشروع؟

 بحسب شروط العضوية املنصوص عليها بالئحه النظام الداخلى للجمعية..
فاذا كانت جمعية فئوية )للعاملني بشركة...( فقد انتفت شروط العضوية باجلمعية عنه حيث احيل للمعاش ولم 

يصبح من العاملني فال يجوز ان يشترك باجلمعية بعد احالته للمعاش النتفاء شروط العضوية عنه...
اما اذا كانت شروط العضوية باجلمعية للعاملني احلاليني والسابقني بشركة... فتنطبق 

عليه شروط العضوية ويشترك بها... واذا كانت شروط العضوية للعاملني بشركة... 
واسرهم حتى الدرجة الثالثة او الرابعة مثال.. واخوه او والده او والدته او ابن له 

من العاملني بالشركة وهو خرج للمعاش فيجوز له ان ينضم لعضوية اجلمعية.
 وهكذا القياس مع فارق احلاالت.

> فى حالة تقدم أحد األعضاء بإلغاء عضويته من اجلمعية ماذا يرد له من مبالغ علما 
بأنه مسدد عشرة جنيهات سهم وخمسة وعشرين جنيها عضوية ومائة جنيه اشتراك 

ومائتي جنيه مدخرات بإجمالى 335 جم؟
عليه  كان  واذا  غير..  ال  فقط  واملدخرات  السهم  قيمة  انسحابه  عند  للعضو  يرد   
اشتراكات متأخرة تخصم من رصيد مدخراته قبل ردها اليه.. اما االشتراك ورسم 
وفقا  له..  يرد  للجمعية فال  العضو  انضمام  واحدة عند  مرة  يسدد  الذى  العضوية 

للقانون.
ولكن يظل رقم العضوية باسم العضو املنسحب ومرتبطا به طوال مدة حياة اجلمعية 

وحتى لو مت اجراء تنقية العضوية ال يأخذ اى عضو آخر باجلمعية رقم عضويته.
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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

جمعية تيباروز التعاونية للبناء واإلسكان لضباط الدفاع الجوي
المشهرة برقم 807 لسنة 1997

تعلن للسادة األعضاء المنتفعين بمشروع الجمعية بالعاصمة االدارية عن بدء جلسات التخصيص بمشروع العاصمة 
االدارية علي النحو التالي:

1- يوم السبت الموافق 2021/8/28 لألعضاء الحاجزين الفيال المنفصلة وسيبدأ التخصيص في تمام الساعة 
العاشرة صباحا بمقر الجمعية الكائن: 45 عمارات رابعة االستثماري - بجوار الدفاع الجوي - مدينة نصر.

2- يوم االحد الموافق 2021/8/29 لألعضاء الحاجزين فيال توينز وسيبدأ التخصيص في تمام الساعة العاشرة 
بمقر الجمعية الكائن بالعنوان عاليه،

3- اعتبارا من يوم االثنين الموافق 2021/8/30 وحتي يوم الخميس الموافق 2021/9/9 لألعضاء الحاجزين 
مساحة 200م2 طبقا للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص في تمام الساعة العاشرة بمقر الجمعية 

بالعنوان عاليه.
مساحة  الحاجزين  لألعضاء   2021/9/22 الموافق  االربعاء  يوم  وحتي   2021/9/11 الموافق  السبت  يوم   -4
176م2 طبقا للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص في تمام الساعة العاشرة بمقر الجمعية الكائن 

بالعنوان عاليه.
مساحة  الحاجزين  لألعضاء   2021/10/5 الموافق  الثالثاء  يوم  وحتي   2021/9/25 الموافق  السبت  يوم   -5
150م2 طبقا للجداول المرفقة بمقر الجمعية وسيبدأ التخصيص في تمام الساعة العاشرة بمقر الجمعية الكائن 

بالعنوان عاليه.
6- يوم االربعاء الموافق 2021/10/6 حتي يوم الخميس الموافق 2021/10/7 للتخلفات عن مواعيد الجلسات 

الخاصة بهم طبقا لكل نموذج.
وسوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد لكل عضو علما بأن التخصيص سيتم وفقا للمادة 
الرابعة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 وطبقا للشرائح المحددة بخطابات الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واإلسكان. وباقي التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء النقابة العامة 

للمرشدين السياحيين
المسجلة برقم 755 لسنة 1995 - القاهرة

نظرا إللغاء الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2021/7/27 لتعذر دخول األعضاء مقر عقد االجتماع ونظرا لقرب 
انتهاء المدة القانونية للمجلس في 2021/8/11 وقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح باب الترشيح وذلك النتخاب 

مجلس إدارة جديد للجمعية.
وعليه فقد قرر االتحاد إعادة توجيه دعوة الجمعية العمومية الطارئة للجمعية يوم الجمعة الموافق 2021/8/27 
في تمام الساعة الثانية العاشرة ظهرًا بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس بجوار وزارة المالية لالجتماع 

االول.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثاني بحضور 

10٪ من إجمالي األعضاء الذين لهم حق الحضور.
الموافق  الجمعة  يوم  ثالث  الجتماع  االجتماع  يؤجل  الثاني  لالجتماع  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 

2021/9/3 في تمام الساعة السادسة مساء بذات مقر االنعقاد لالجتماعين االول والثاني.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

تخصيص
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمستشاري هيئة 

قضايا الدولة بالجيزة
المسجلة برقم 285 لسنة 2010

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية الطارئة لالجتماع.

الثالثة  الساعة  تمام  في   - يوم 2021/8/28  وذلك 
عصرا.

شارع   8  - الدولة  قضايا  هيئة  نادي  بمقر  وذلك 
ابوالفدا - الزمالك - القاهرة.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء.

القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بزهراء حلوان

المسجلة برقم 225 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الرابعة  وذلك يوم 2021/8/25 - في تمام الساعة 

عصرا.
المفتوحة بمسجد عمر  وذلك بمقر قاعة االجتماعات 

بن الخطاب - زهراء حلوان - القاهرة.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
جمعية رواد قرية الريفيرا لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 309 لسنة 1982
نظرا إللغاء الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 2021/5/8 والمنشور عنها بمجلة برج التعاون العدد 258 إبريل 
2021 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا ونظرا النتهاء المدة القانونية 
للمجلس في 2021/5/6، وقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح باب الترشيح وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد 

للجمعية
فقد قرر االتحاد إعادة دعوة الجمعية العمومية الطارئة لالنعقاد يوم السبت الموافق 2021/8/28 - الساعة الثانية 

عشرة ظهرا بمقر قرية الريفيرا بالكيلو 59-61 بالساحل الشمالي.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثاني بحضور 

10٪ من إجمالي األعضاء الذين لهم حق الحضور.
الموافق  السبت  يوم  ثالث  الجتماع  االجتماع  يؤجل  الثاني  لالجتماع  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 

2021/9/4 في تمام الساعة السادسة مساء بذات مقر االنعقاد لالجتماعين االول والثاني.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية العاملين بمصر 
للطيران لإلسكان التعاوني

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

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2021/8/28 - في تمام الساعة الحادية 

عشرة صباحا.
الجمعية  مقر  خلف   - المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 
- 59 أ عمارات مصر للطيران - امتداد شارع الثورة - 

مصر الجديدة - القاهرة.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العربية العالمية للبصريات
المسجلة برقم 752 لسنة 1995

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الثانية  الساعة  تمام  - في  يوم 2021/8/31  وذلك 
عشرة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بالشركة العربية العالمية 
للبصريات - مدينة السالم - القاهرة.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء.

القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية الخلود لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 36 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2021/10/2 - في تمام الساعة العاشرة 

صباحا.
الجمعية  مقر  أسفل  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
عبدالرحمن  شارع   32  - النزهة   - الجديدة  بمصر 

الرافعي - القاهرة.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 

لألعضاء.
القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصلحة 
الميكانيكا والكهرباء بوزارة 

الموارد المائية والري
المسجلة برقم 915 لسنة 2006

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2021/9/20 - في تمام الساعة الحادية 
عشرة صباحا.

الميكانيكا  بمصلحة  العاملين  نادي  بمقر  وذلك 
والكهرباء بإدارة محطات طلمبات أبوالمنجا.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء.

القانوني له - يؤجل  وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
الثاني  االجتماع  بعدها يصح   - لمدة ساعة  االجتماع 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

21ملحق اأغ�سط�س 2021



محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفي مصلحة الضرائب اإلداريين

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
حتي   2021/8/21 من  المدة  خالل  وذلك 
و2021/8/29   28 يومي  وللطعون   2021/8/26
للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  علي 

سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - يوليو   26 شارع   8 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
العتبة - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/4 - في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادي الدقي الرياضي - امام محطة مترو 
البحوث - الجيزة.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين برئاسة حي حلوان

المسجلة برقم 152 لسنة 1989
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح 

لعضوية مجلس اإلدارة.
حتي   2021/8/21 من  المدة  خالل  وذلك 
و2021/8/28   26 يومي  وللطعون   2021/8/25
للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  علي 

سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: حديقة 6 أكتوبر - شارع 
عبدالعزيز - حلوان.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/27 - في تمام الساعة التاسعة صباحا.

 - أكتوبر   6 حديقة   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
شارع عبدالعزيز - حلوان.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية اإلسكان التعاوني الشعبي
المسجلة برقم 5 لسنة 1982

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

حتي   2021/8/22 من  المدة  خالل  وذلك 
و2021/8/29   28 يومي  وللطعون   2021/8/26
علي أن تقدم طلبات الترشيح والطعون للسيد رئيس 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - فهيم  فوزي  الكائن: 6 شارع  الجمعية  بمقر  وذلك 
من شارع األشول - مشعل - الهرم - الجيزة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/17 - في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

فوزي  6 شارع  الكائنة:  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
فهيم - من شارع األشول - الهرم - الجيزة.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية المستقبل لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 764 لسنة 1995
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح 

لعضوية مجلس اإلدارة.
حتي   2021/8/21 من  المدة  خالل  وذلك 
و2021/8/29   28 يومي  وللطعون   2021/8/25
للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  علي 

سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 8 ب شارع مكة - زهراء 
المعادي - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/1 - في تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر دار األشغال العسكرية - كورنيش النيل - 
المعادي - القاهرة.

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير 
منطقة العجمي والمناطق السياحية

المسجلة برقم 191 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/8/22 حتي 2021/8/26 
تقدم  أن  علي  و2021/8/29   28 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن : 6 عمارة الزهور - عمارات 
الدمرداش - مساكن أعضاء هيئة التدريس جامعة عين 

شمس - شارع لطفي السيد - الدمرداش - القاهرة.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/9/11 - في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية بالعنوان 

سالف الذكر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

اإلدارة،  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك 
ومناقشة باقي جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية الرواد التعاونية لبناء المساكن
المسجلة برقم 82 لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/28 حتي 2021/9/2 
وللطعون يومي 4 و2021/9/5 علي أن تقدم طلبات 

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

 - اليعقوبي  شارع   10 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
روكسي - مصر الجديدة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/8 - في تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر فندق البارون - مصر الجديدة - القاهرة.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 

بمشروع مبارك القومي والهيئة العامة لمشروعات 
التعمير وقطاع استصالح األراضي الزراعية

المسجلة برقم 899 لسنة 2005 - القاهرة
يعلن االتحاد عن فتح باب الترشيح النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية.
وذلك خالل الفترة من 2021/8/22 حتي 2021/8/26 
تقدم  أن  علي  للطعون،  و2021/8/30   29 ويومي 
والتوجيه  التفتيش  بقطاع  والطعون  الترشيح  طلبات 
االداري للجمعيات باالتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي 
 - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12 الكائن: 

المهندسين.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.

علي أن يقدم كل عضو متقدم للترشيح ما يفيد عضويته 
بالجمعية.

العمومية  الجمعية  ومكان  موعد  تحديد  يتم  أن  وعلي 
في وقت الحق.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية السالم التعاونية 
لبناء المساكن

المسجلة برقم 189 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح 

لعضوية مجلس اإلدارة.
حتي   2021/8/18 من  المدة  خالل  وذلك 
و2021/8/25   24 يومي  وللطعون   2021/8/23
للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  علي 

سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

عبدالسالم  شارع   70 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
عارف - عابدين - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/19 - في تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر نادي شرطة القاهرة - عابدين - القاهرة.
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بدار التحرير 
للطبع والنشر

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم االحد 

الموافق 2021/8/29.

وذلك بمقر القاعة الرئيسية بجريدة الجمهورية - 111- 

115 شارع رمسيس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين باإلدارة 
العامة لجامعة القاهرة

المسجلة برقم 60 لسنة 1982 - القاهرة
نظرا إللغاء االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة 
لصدور   2021/7/17 الموافق  السبت  يوم  المنعقدة 
قرار رئيس الوزراء بمنح العاملين بالدولة اجازة رسمية 

اعتبارا من ذلك اليوم
الجمعية  دعوة  توجيه  إعادة  االتحاد  قرر  فقر  وعليه 
العمومية الطارئة لالجتماع الثالث يوم السبت الموافق 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في   2021/8/28

بمقر نادي 6 أكتوبر الرياضي - مدينة 6 أكتوبر.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدرة.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بوزارة 
الموارد المائية والري بالجيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس 

الموافق 2021/8/26.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات المفتوحة الملحقة بمبني 

وزارة الموارد المائية والري - كورنيش النيل - الوراق.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقطاعات القاهرة الكبرى 

)المصرية لإلتصاالت (
المسجلة برقم 1265 لسنة 2017 

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

الثانية  الساعة  تمام  فى   2021/8/28  : يوم  وذك 
عشر ظهرًا

المصرية  بنادى  االجتماعات  قاعة   : بمقر  وطلك 
لالتصاالت

النيل - العجوزة - امام  الكائن : 82 شارع كورنيش 
مسرح البالون

المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لألعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني له 
- يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثاني 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  من   ٪10 بحضور 

حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية لبناء 

المساكن للعاملين بميناء 
القاهرة الجوي

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخميس 

الموافق 2021/8/26.

بشركة  التدريب  بمركز  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

ميناء القاهرة الجوي.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي

جمعية الوفاء للبناء واإلسكان
المسجلة برقم 931 لسنة 2007

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  في  وذلك 

الموافق 2021/8/28.

وذلك بمقر فناء نادي شرطة القاهرة - عابدين - القاهرة.

إدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك 

الجمعية، ومناقشة باقي جدول االعمال.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم االربعاء 

الموافق 2021/8/25.

المركزي  الجهاز  بمقر  المؤتمرات  قاعة  بمقر  وذلك 

للتعبئة العامة واالحصاء - طريق صالح سالم.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي

جمعية الفراعنة لإلسكان 

التعاوني والسياحي
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم السبت 

الموافق 2021/8/28.

 - رمسيس  امتداد   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

بجوار وزارة المالية - مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة التدريس 

- جامعة عين شمس
عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
)للشاليهات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية  شروط 
الثانية(  )المرحلة  الشمالي  الساحل  بمشروع  الجديدة( 
 - مطروح  اسكندرية/  طريق   72.50  -  72.25 الكيلو 

الساحل.
وذلك بمقدم حجز قدره 400000 جنيه )اربعمائة الف 

جنيه الغير(
)المرحلة  الشمالي  الساحل  مشروع  بحساب  تسدد 

الثانية( والمملوك للجمعية.
وذلك بموجب اذن دفع صادر من الجمعية ببنك مصر.

 - الدمرداش  عمارات   8 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
شارع لطفي السيد - القاهرة.

علي أن تبدأ مدة الحجز اعتبارا من 2021/9/15 حتي 
.2021/11/15

سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقي 
الذكر.

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

العمل بالجمعيات اإلسكانية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
جمعية نفرتيتي لإلسكان 

التعاوني
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

األحد  يوم  مساء  الخامسة  الساعة  تمام  في  وذلك 

الموافق 2021/8/29.

 - النصر  طريق   - االلكترونية  الحرب  دار  بمقر  وذلك 

مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية جرين بيتش لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 293 - لسنة 1982.

عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مشروع  لوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية  شروط 
 - الجديدة  القاهرة  لؤلؤة   - القاهرة  بمدينة  الجمعية 

قطعة رقم 3.
وخمسة  )اربعمائة  جنيه   435000 حجز  بمقدم  وذلك 

وثالثون ألف جنيه الغير(.
من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 

الجمعية للبنك.
 - لطفي  عمر  شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

المنطقة األولي - مدينة نصر - القاهرة.
علي أن تبدأ فترة الحجز خالل الفترة من 2021/8/21 

حتي 2021/10/1.
سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقي 

الذكر.
الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزاري  القرار  من 

العمل بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن وتعمير منطقة 

العجمي والمناطق السياحية
المسجلة برقم 191 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للحمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  عصرًا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك   2021/9/11 الموافق 

شارع  من  الدمرداش  عمارات   6  - الجمعية  مقر  أمام 

لطفى السيد - العباسية.

وذلك لمناقشة جذول األعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة خالدة للبترول
المسجلة برقم 657 لسنة 1988

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  للسادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع علم الروم.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/8/26 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

خالدة  بشركة  شعراوي  مصطفي  قاعة  بمقر  وذلك 
للبترول - شارع 290 - المعادي - القاهرة.

األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية البستان التعاونية للبناء واإلسكان
المسجلة برقم 164 - لسنة 1992.

عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
شروط العضوية عن فتح باب الحجز بمشروعها بمدينة 
الجديدة  العبور  بمدينة  ومشروعها  الجديدة  أكتوبر 
والمخصص من الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

جنيه  ألف  )مائة  جنيه   100000 حجز  بمقدم  وذلك 
حجز  ومقدم  الجديدة،  أكتوبر  مدينة  لمشروع  الغير(، 
الغير(  جنيه  ألف  وسبعون  )خمسة  جنيه   75000 قدره 

لمشروع العبور الجديدة
من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 

الجمعية للبنك.
باب   - البستان  ميدان   2 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

اللوق - اعلي محطة مترو محمد نجيب.
علي أن تبدأ فترة الحجز خالل الفترة من 2021/8/21 

حتي 2021/9/8.
سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقي 

الذكر.
الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزاري  القرار  من 

العمل بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألبناء النوبة بالقاهرة الكبري وأسوان

المسجلة برقم 115 لسنة 1983
المنتفعين  الجمعية  أعضاء  للسادة  الجمعية  تدعو 
رقم  القطعة   - اكتوبر  حدائق   - أكتوبر  لؤلؤة  بمشروع 

 12/2
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2021/8/25 - الساعة الخامسة مساء.
 - االهلي  النادي  بجوار  المعلمين  نقابة  بمقر  وذلك 

القاهرة.
األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

المسجلة برقم 887 لسنة 2003 - القاهرة
للوحدات  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
جلسات  مواعيد  عن  الجديدة  بالقاهرة  بمشروعها 
المنتفعين  األعضاء  للسادة  الوحدات  تخصيص 
واحد  )اربعمائة  جنيه   431500 لمبلغ  المسددين 
وثالثون الفا وخمسمائة جنيه ال غير( وسيتم عقد جلسات 
التخصيص الساعة الخامسة عصرا بمقر ناديمستشاري 

هيئة قضايا الدولة 8 شارع ابوالفدا الزمالك
 بشرط أن يكون العضو منتظما ومسددا لكافة االقساط 
جملة  ليكون  السداد،  مستحق  قسط  آخر  تاريخ  حتي 
آالف  واربعة  )خمسمائة  جنيه   504500 مبلغ  المسدد 

وخمسمائة جنيه الغير(
وذلك ابتداء من يوم االربعاء الموافق 2021/9/1 حتي 

يوم 2021/9/30
بعلم  مسجلة  بخطابات  األعضاء  اخطار  يتم  وسوف 

الوصول علي عناوينهم المقيدة بسجالت الجمعية.
من   4 المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 
القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 الصادر بشأن قواعد 

العمال بالجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان.
والتفاصيل معلنة بلوحة االعالنات بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 710 لسنة 1992

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع الغردقة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/9/3 - الساعة الثانية بعد الظهر.

العمالية - تقاطع اول  الجامعة  وذلك بمقر قاعة مسرح 
عباس العقاد - طريق النصر - مدينة نصر.

األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية إلسكان العاملين 
باإلدارة العامة لجامعة القاهرة
المسجلة برقم 60 لسنة 1982

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع لؤلؤة أكتوبر.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/8/28 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادي 6 أكتوبر الرياضي.
األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة 
التدريس وموظفي األزهر

المسجلة برقم 305 لسنة 1983
المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

بمشروع القاهرة الجديدة - القطعة رقم 2.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2021/8/28 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
 - الجديدة  القاهرة   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

القاهرة.
األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

جمعية الشرارة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 270 لسنة 1982

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  للسادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع قرية الفيروز.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/8/27 - الساعة السابعة مساء.

الساحل   - الصيفي  السينما  - صالة  القرية  بمقر  وذلك 
الشمالي - الكيلو 39.5.

األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية
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محافظة أسيوط

محافظة البحر األحمر

محافظة السويس

محافظة أسيوط

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

جمعية الرجاء التعاونية 
للبناء واإلسكان بأسيوط

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

الجمعة  يوم  مساء  السابعة  الساعة  تمام  في  وذلك 
الموافق 2021/8/27.

وذلك بمقر نادي ضباط الشرطة بأسيوط.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاماين بالوحدة 

المحلية لمدينة سفاجا
المسجلة برقم 89 لسنة 1997

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

 2021/9/11 يوم  وذلك  لالجتماع  السنوية  العمومية 

فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا 

وطلك بمقر مركز شباب سفاجا - البحر األحمر

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 

يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 

بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 

10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وطلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

جمعية أهالي شندورة للبناء 
واإلسكان التعاوني بالسويس

المسجلة برقم 62
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/9/12 حتي 2021/9/16 
تقدم  أن  علي  و2021/9/20   19 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: قرية شندورة بالسويس
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/22 - في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
الوحدة  بجوار   - الجمعية  مقر  اعلي  الروف  بمقر  وذلك 

الصحية - شندورة - السويس.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لرجال القضاء والنيابة العامة بأسيوط

المسجلة برقم 38 لسنة 1995
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/8/18 حتي 2021/8/26 
تقدم  أن  علي  و2021/8/29   28 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: نادي قضاة أسيوط - شارع 
الثورة - امام جامعة أسيوط القديمة

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/29 - في تمام الساعة الثامنة مساء.

وذلك بمقر نادي القضاة النهري - اسيوط.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة قنا

محافظة السويس

محافظة اإلسكندرية

محافظة قنا

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفي محكمة 

ونيابة نجع حمادي
المسجلة برقم 74 لسنة 1999

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

- شارع  نجع حمادي  بندر  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
30 مارس - بجوار مسجد السالم

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/28 - في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادي الزراعيين - نجع حمادي - قنا.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول بالعيم السويس
المشهرة برقم 4 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت 
الموافق 2021/8/28.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بأباسير داون الكائنة بجوار 
مسجد المحروسة - المالحة - السويس.

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 
الصيادلة باإلسكندرية

المسجلة برقم 48 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الواحدة  الساعة  تمام  في   -  2021/9/24 يوم  وذلك 

ظهرا.
جالل  شارع   115  - المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

الدسوقي - وابور المياه - باب شرق - االسكندرية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
الثاني  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بفرع جامعة أسيوط بقنا
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2021/8/22 حتي 2021/8/26 
تقدم  أن  علي  و2021/8/30   29 يومي  وللطعون 
طلبات الترشيح والطعون للعضوين المتبقيين بمجلس 

اإلدارة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

الحيوان وقسم  الكائن: قسم علم  الجمعية  وذلك بمقر 
الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/30 - في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بنادي أعضاء هيئة التدريس 
بقنا.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة أسوان

محافظة اإلسكندرية

محافظة أسوان

محافظة اإلسكندرية

جمعية أبناء إدفو لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 104 لسنة 2005

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارات الزراعيين بادفو - 
عمارة رقم 1 - شقة 1 - اسوان

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/24 - في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة باالدارة الزراعية - ادفو - 
أسوان

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمنطقة 

بريد برج العرب
المسجلة برقم 274 لسنة 2007

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/22 حتي 2021/8/26 
تقدم  أن  علي  و2021/8/30   29 يومي  وللطعون 

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

السنترال  مبني  داخل  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
إدارة  مبني   - الجديدة  العرب  برج  مدينة   - العمومي 

المنطقة - االسكندرية
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/9/28 - في تمام الساعة الثالثة عصرا.
السنترال  مبني  داخل   - المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
إدارة  مبني   - الجديدة  العرب  برج  مدينة   - العمومي 

المنطقة - االسكندرية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

جمعية شباب المهندسين 
لإلسكان التعاوني بأسوان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق 

.2021/8/28

شارع   102 الفرعية  المهندسين  نقابة  بمقر  وذلك 

ابطال التحرير بأسوان.

بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسي الهيئة العامة لمشروعات 

الصرف - اقليم صرف غرب الدلتا
المسجلة برقم 41 لسنة 1999

المنتفعين  الجمعية  أعضاء  للسادة  الجمعية  تدعو 
بمشروع المجمع السكني بالكيلو 21 باإلسكندرية.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2021/8/28 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر ارض الجمعية - الكيلو 21 - االسكندرية.
األعضاء  إجمالي  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلي   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
بخطابات  بالمشروع  المنتفين  األعضاء  به  والمعلن 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق في هذا الشأن.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة دمياطمحافظة دمياط

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالضرائب 

العقارية بمحافظة دمياط
المسجلة برقم 67 لسنة 2011

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية الطارئة لالجتماع.

الثانية  الساعة  تمام  في   -  2021/9/25 يوم  وذلك 
عشرة ظهرا.

االمتداد   - البر  رأس   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
العمراني - حوض المالح - رقم 13 - بجوار بوابة رأس 

البر القديمة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
الثاني  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالضرائب 

العقارية بمحافظة دمياط
المسجلة برقم 67 لسنة 2011

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

 - أبوعبده  تقسيم   10 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
منطقة الجربي - رأس البر - دمياط

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/25 - في تمام الساعة الثالثة عصرا.

االمتداد   - البر  رأس   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
العمراني - حوض المالح - رقم 13 - بجوار بوابة رأس 

البر القديمة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالقري السياحية 

والفنادق بسفاجا البحر األحمر
المسجلة برقم 54 لسنة 1999

نظرا إللغاء الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2021/5/20 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اإلجراءات االحترازية 
لفيروس كورونا وحيث قد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفتح باب الترشيح النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

عليه يدعو االتحاد أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لالنعقاد يوم السبت الموافق 2021/8/28 - الساعة الرابعة عصرا 
بمقر مركز شباب سفاجا لالجتماع االول.

الثاني  الالزم لصحة االجتماع األول يؤجل لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع  القانوني  النصاب  وفي حالة عدم اكتمال 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

الموافق  الي ثالث يوم السبت  الثاني يؤجل االجتماع  الالزم لصحة االجتماع  القانوني  النصاب  وفي حالة عدم اكتمال 
2021/9/4 في تمام الساعة الرابعة عصرا بذات مقر االنعقاد لالجتماعين األول والثاني.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة مرسي مطروح

محافظة البحر األحمر

محافظة مرسي مطروح

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالي الحمام

المسجلة برقم 20 لسنة 1987
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الخامسة  الساعة  تمام  في   -  2021/8/27 يوم  وذلك 

مساء.
وذلك بمقر قرية ريم الفال ملك الجمعية - الكيلو 78 - 

طريق اسكندرية/ مطروح - مرسي مطروح.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
الثاني  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين باإلدارة 
العامة لمحطات كهرباء 

البحر األحمر بالغردقة
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  مساء  السابعة  الساعة  تمام  في  وذلك 

الموافق 2021/8/28.

وذلك بمقر النادي االجتماع بالغردقة.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمحدودي الدخل 

بمرسي مطروح
المسجلة برقم 1 لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  في   -  2021/9/6 يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر النادي االجتماعي - شارع الكورنيش - بجوار 
فتح اهلل ماركت - مرسي مطروح.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
الثاني  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالي مدينة 

مرسي علم
مسجلة برقم 23 لسنة 1996

بمشروع  المنتفعين  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مدخراتهم  استكمال  عن  علم  مرسي  بمدينة  الجمعية 
وذلك  الغير(،  جنيه  الف  )عشرون  جنيه   20000 بمبلغ 
الجمعية  من  صادر  اذن  بموجب   6572 رقم  بحساب 

للبنك.
علي ان تبدأ فترة السداد خالل الفترة من 2021/9/1 
الحكام  يتم  التخصيص  بأن  علما   ،2021/9/30 حتي 
المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982.

وباقي الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن بشارع 78 
- عمارة 13 - الدور االرضي.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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محافظة القليوبية

محافظة األقصر

محافظة المنيا

محافظة سوهاج

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة بنها للصناعات 

اإللكترونية وأسرهم
المسجلة برقم 3 لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع ابراج المصنع الحربي 
- برج كاترون - أتريب - بنها

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/20 - في تمام الساعة الخامسة مساء.

 - الجمعية  أسفل مشروع  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
بنها -أتريب - ابراج المصنع الحربي - متفروع من شارع 

سيدي نصر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

جمعية اللوتس التعاونية 
للبناء واإلسكان لضباط 

مديرية أمن األقصر
المسجلة برقم 5 لسنة 2010

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/18 حتي 2021/8/23 
تقدم  أن  علي  و2021/8/25   24 يومي  وللطعون 

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

 - الجوازات  شارع  األقصر  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
عمارة المتحدة للصيادلة - الدور الرابع.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد   
2021/9/21 - في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة المؤتمرات الدولية باألقصر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

اإلدارة،  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك 
ومناقشة باقي جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية 
لبناء المساكن للعاملين ببنك 

التنمية واالئتمان الزراعي وفروعه 
بالمراكز بمحافظة المنيا
المسجلة برقم 21 لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 6 شارع عمر سلطان - امام 
مسجد صالح الدين - بندر المنيا - المنيا

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/10/4 - في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة جراند حياة بنادي الطيران 
- المنيا الجديدة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء النيابة اإلدارية المقيمين 

بجنوب الوادي
المسجلة برقم 20 لسنة 1996

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2021/9/3 - في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وذلك بمقر مجمع النيابة االدارية بسوهاج.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
الثاني  االجتماع  يصح  بعدها   - ساعة  لمدة  االجتماع 
بحضور 10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق 

الحضور.
بمقر  عنه  المعلن  األعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

ملحق اأغ�سط�س 2021 34



محافظة اإلسماعيلية

محافظة جنوب سيناء

محافظة الدقهلية

محافظة اإلسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء مركز شباب الشيخ زايد 

المطور وأسرهم
المسجلة برقم 71 لسنة 1990

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

وذلك خالل المدة من 2021/8/21 حتي 2021/8/25 
تقدم  أن  علي  و2021/8/28   26 يومي  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: برج الشروق 2000 - أمام 
مجمع المحاكم - الدور الثاني - مكاتب االسماعيلية.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2021/9/25 - في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر - نادي الشجرة - الممر - االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالي مدينة 

شرم الشيخ
المسجلة برقم 5 لسنة 1986

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  في  وذلك 
الموافق 2021/8/27.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بنادي شرم الشيخ الرياضي 
- شرم الشيخ - جنوب سيناء.

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

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألطباء الدقهلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت 

الموافق 2021/9/4.

وذلك بمقر نقابة العلميين بطلخا - الدقهلية.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاوني اإلسكاني 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

توزيع كهرباء القناة 
باإلسماعيلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية العادية.

يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك 
الخميس الموافق 2021/8/26.

 - االندية  ارض   - الكهرباء  شركة  نادي  بمقر  وذلك 
االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج

35ملحق اأغ�سط�س 2021



محافظة سوهاج

محافظة البحيرة

محافظة بورسعيد

محافظة المنيا

تعلن الجمعية التعاونية 
للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة 

المهندسين بسوهاج
المشهرة برقم 12 لسنة 1985

عن بيع بالمزاد العلني
الساعة   -  2021/9/13 الموافق  االثنين  يوم  جلسة 

الثانية عشرة ظهرا
نجع  ترعة  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  الجلسة  تعقد 

حمادي - بجوار مدرسة النهضة للغات بسوهاج
المعاينة: مشروع الجمعية الكائن بحي الكوثر بسوهاج

عدد 41 محال تجاريا - مساحات مختلفة - عدد 28 وحدة 
ادارية - مساحات مختلفة

عمولة   ٪5.5  - عربون   ٪10  - تأمين  جنيه   25000
وضريبة قيمة مضافة

300 جنيه ثمن كراسة الشروط
لالستعالم وشراء الكراسة بمقر الجمعية الكائن: بشارع 
 - للغات  النهضة  مدرسة  بجوار   - حمادي  نجع  ترعة 

بسوهاج
ت: 0932158626 - 01005357292

أو 5 شارع قصر النيل - القاهرة - ت: 0225743186 
01220206868 -

الخبير المثمن
د. كريم احمد عزت

االتحاد التعاوني اإلسكان المركزي
جمعية أبناء البحيرة 

لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 4 لسنة 1982 - البحيرة

نظزا إللغاء الجمعية العمومية الطارئة الذي كان محددا 
لها يوم السبت الموافق 2021/5/29 )اجتماع ثالث(.

الشباب  وزارة  من  الصادر  للتعميم  تطبيقا  وذلك 
بعدم  واألندية  والرياضة  الشباب  لمديريات  والرياضة 

عقد أية اجتماعات جمعيات عمومية.
اإلجراءات  بشأن  الوزراء  مجلس  لقرار  تنفيذا  وذلك 
اإلجراءات  إتخاذ  تم  وقد  كورونا  لفيروس  االحترازية 

الالزمة لفتح باب الترشيح.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

العمومية  الجمعية  دعوة  إعادة  االتحاد  قرر  فقد 
الموافق  السبت  يوم  ثالث(  )إجتماع  لالنعقاد  الطارئة 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في   2021/8/28
بجوار   - اللؤلؤة  قاعة   - ألماظة  قاعات  مجمع  بمقر 
 - دمنهور   - المحمودية  طريق   - العام  المستشفي 

البحيرة.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد

الزهور - عمارة السيدة خديجة -  بورسعيد - تعاونيات 
مدخل 2 - الدور األرضي

تعلن عن بيع بالمزاد العلني
وحدات تجارية وادارية

 : )30م2  بين  تتراوح  بمساحات  تجاريا  محال   17 عدد  أوال: 
118م2(

 : بين )80م2  تتراوح  ادارية بمساحات  ثانيا: عدد 4 وحدات 
160م2( بمشروع الجمعية بأرض المشتل - مدينة بورفؤاد 

- محافظة بورسعيد
تسهيالت في السداد

عشرة  الثانية  الساعة   -  2021/9/15 االربعاء  المزاد  جلسة 
القاعة   - السويس  قناة  بهيئة  االجتماعي  بالمركز  ظهرا 

الذهبية - بجوار نادي الصيد - بورفؤاد
 ٪10  - ابتدائي  تأمين  جنيه   50000 المزاد  دخول  تأمين 
تأمين نهائي - 5.5٪ عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة

التفاصيل  كافة  بها  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 
مقابل 300 جنيه من مقر الجمعية - ت: 01273144444 

0127292222 -
ومن مكتب الخبير المثمن

ابراهيم عارف ابراهيم
هبة عارق - كريم عارف - معتز عارف

القاهرة - 2 شارع شريف - عمارة اللواء
ت: 23921558 - 23953782 - فاكس: 23920466

موبايل: 01121828844 - 01224414214

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باتحاد االذاعة 

والتليفزيون بالمنيا
بيع بالمزاد العلني

الثالثاء 2021/9/14 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
البيع: بقاعة جرين هاوس - بفندق ايتاب - المنيا

عدد 4 محالت تجارية - مساحات مختلفة
الجمعية  بمشروع  مختلفة  مساحات   - مخازن   3 عدد 
بمدينة االعالميين بشلبي - خلف كلية اآلداب - محافظة 

المنيا
25000 جنيه تأمين لكل محل أو مخزن - 10٪ عربون 

- 5.5 عمولة وضريبة قيمة مضافة
300 جنيه الكراسة

لالستعالم والكراسة بالجمعية ت: 086/2096050 - 
01002451100

أو 5 شارع قصر النيل - القاهرة - ت: 0225743186 
01220206868 -

الخبير المثمن
احمد عزت علي
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محافظة الفيوم

محافظة قنا

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بديوان عام محافظة 

الفيوم
تعلن عن بيع محل تجاري رقم 8 بالمزاد العلني 
طبقا الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 

والئحته التنفيذية
 - فارس  بكيمان  الكائن  للجمعية  السادس  بالمشروع 

امام التأمين الصحي
تأمين   - عاليه  بالموقع   2021/8/29 االحد  بجلسة 
دخول المزاد 20000 جنيه - 10٪ فور الرسو - ٪5.5 

عمولة وضريبة قيمة مضافة
)مائتان  جنيه   200 مبلغ  نظير  الشروط  كراسة  تطلب 
كيمان  التالي:  بالعنوان  الجمعية  مقر  غير( من  ال  جنيه 
فارس - عمارات المحافظة - عمارة رقم 4 - مدخل أ - 

شقة 3 - ت: 01001466418
مكتب الخبير المثمن

عبدالرؤوف ابراهيم عبدالمجيد
2 شارع شريف - عمارة اللواء - القاهرة

ت: 01222826734 - 01005060563

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسي وزارة الموارد المائية 

والري بقنا
بيع بالمزاد العلني طبقا الحكام القانون 182

الثانية  الساعة   -  2021/9/1 الموافق  االربعاء  جلسة 
عشرة ظهرا

البيع بنقابة المهندسين بقنا - شارع 26 يوليو
بعمارة  مختلفة  مساحات   - تجارية  محالت   10 عدد 
)شارع   - بقنا  يوليو   26 بشارع  الري(  )برج  الجمعية 

المستشفيات( امام المستشفي العسكري بقنا
50000 جنيه تأمين لكل محل - 10٪ عربون - ٪5.5 

عمولة وضريبة قيمة مضافة
300 جنيه الكراسة

لالستعالم والكراسة بالجمعية - ت: 01227539370 
01009900505 -

أو 5 شارع قصر النيل - القاهرة - ت: 0225743186 
01220206868 -

الخبير المثمن
احمد عزت علي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادي الرحالت بالجيزة

تعلن عن بيع بالمزاد العلني
مول تجاري مكون من بدروم )جراج( + دور ارضي تجاري + دور 

اول تجاري + دور ثاني تجاري كصفقة واحدة او مجزأة
بجوار صن كابيتال وخلف جامعة زويل ونادي الزمالك - حدائق 

اكتوبر - قطعة رقم 1
و500000  الواحدة  للصفقة  جنيه  مليون  ابتدائي  تأمين 

جنيه للوحدة التجارية او االدارية
5.5٪ عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة - 10٪ تأمين 

نهائي
تسهيالت في السداد

جلسة االربعاء الموافق 2021/8/25 - الساعة الثانية عشرة 
ظهرا بمقر الجمعية

مقابل  التفاصيل  بها  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 
300 جنيه

تليفون الجمعية: 01014258660
من مكتب الخبراء المثمنون

ابراهيم عارف ابراهيم
هبة عارف - كريم عارف - معتز عارف

القاهرة - 2 شارع شريف - عمارة اللواء
ت: 23921558 - 23953782 - فاكس: 23920466

موبايل: 01121828844 - 01224414214

جمعية طالئع المستقبل لالسكان 
التعاوني

المشهرة برقم 327 لسنة 1982
تعلن عن بيع بالمزاد العلني طبقا لقانون 182 

لسنة 2018 والئحته التنفيذية-
قطعة ارض 5135م2 الكائنة بتقسيم ارض الجمعية - 

امام ركن فاروق - حلوان
تعقد جلسة البيع السبت 2021/8/28 - الساعة الثانية 
 - مبارك  الجمعية: 42 شارع سوزان  بمقر  عشرة ظهرا 

حدائق القبة - القاهرة
تأمين دخول المزاد 200000 جنيه )اثنان مليون جنيه 
الغير( - 10٪ فور الرسو - 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة 

مضافة
كراسة الشروط بمبلغ 3000 جنيه

تسهيالت في السداد
ت:   - الجمعية  من  الشروط  وكراسة  االستعالم 

26019255 - 26019254
مكتب الخبير المثمن

شريف فاروق
العنوان: 2 شارع التحرير - الدقي - ت: 01222139553 

0100833912 -
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مناقصة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لموظفي قطاع البنوك
المسجلة برقم 502 لسنة 1984

تعلن عن طرح مناقصة عامة لخدمات األمن والحراسة بمشروع الجمعية بالقطعة رقم 35 قطاع االندلس بالقاهرة 
الجديدة

والمسجلين  المتخصصة  الشركات  بين  وذلك  الغير(  جنيها  وتسعون  وتسعة  )مائتان  جنيها   299 الكراسة  قيمة 
بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة.

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية: 3 عمارات األوقاف - ميدان السواح - القاهرة، ومن االتحاد 
التعاوني اإلسكاني المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين.

بمبلغ  االبتدائي  التأمين  الفني  العطاء  يشمل  ان  علي  مالي  واالخر  فني  احدهما  مظروفين  في  العطاءات  تقدم   -2
)خمسة آالف جنيه الغير( باسم الجمعية ويرفق بأحد وسائل الدفع االلكتروني او خطاب ضمان بنكي غير مشروط ساري 
لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية او تاريخ انتهاء مد مدة العطاء ويستكمل الي 5٪ من قيمة 

العملية كتأمين نهائي في حالة رسو العطاء.
3- تم تحديد جلسة فض المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2021/9/21 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية 

سالف الذكر.
وعلي السادة اصحاب الشركات تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة ضريبة القيمة المضافة 

وسابقة االعمال وجميع المستندات مختومة بخاتم الشركة.
4- تخضع هذه المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

5- مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

محافظة القليوبيةمحافظة القاهرة

جمعية الطاهرة لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 3002 لسنة 1982

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

وذلك خالل المدة من 2021/9/4 حتى 2021/9/8
وللطعون يومى 2021/9/9 - 2021/9/11

علي أن تقذم طلبات الترشيح والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية.

وذلك خال مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
 - المرسلين  خاتم  شارع   31  : الجمعية  بمقر  وطلك 

العمرانية - الهرم - الجيزة
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2021/10/9 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا
 31 الجمعية  مقر  بجوار  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

شارع خاتم المرسلين - العمرانية - الهرم - الجيزة
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
يؤجل   - له  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
بحضور  الثاني  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 
10٪ من إجمالي عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

االدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال   وذلك 
ومناقشة باقي جذول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسي المركز القومي لبحوث المياه

المسجلة برقم 46 لسنة 2000
عليه  تنطبق  من  أو  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
شروط العضوية عن فتح باب الحجز للواحدات الشاغرة 

بمشروعها بمدينة السادس من أكتوبر
مائة  فقط   ( جنيه   170000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 

وسبعون ألف جنيهًا ال غير ( للوحدات مساحة 66 م2
وذلك بمقدم حجز قدره 280000 جنيه ) فقط مائتان 

وثمانون ألف جنيهًا ال غير ( للوحدات مساحة 100 م2
120 م2

للبنك  الجمعية  دفع صادر من  أمر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 
 - المياه  لبحوث  القومي  المركز   : الكائن  الجمعية  بمقر  وذلك 
القناطر الخيرية - القليوبية علي أن تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 

2021/9/5 حتي 2021/9/30
وسيتم  الذكر  بالعنوان سالف  الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقي 
الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 

46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات االسكانية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي استضافة مصر 
اإلسكان  لتعاونيات  اإلفريقية  املنظمة  ملقري 
التعاوني  للحلف  اإلقليمي  واملكتب  بالقاهرة، 
الدولي عن منطقة شمال إفريقيا، بني احلكومة 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  في  ممثلة  املصرية 
التابعة لوزارة اإلسكان واملرافق  البناء واإلسكان 
التعاوني  واحللف  العمرانية،  واملجتمعات 

اإلفريقي.
الدين  حسام  املهندس  الدكتور  بالتوقيع  وقام 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  رزق،  مصطفى 
والدكتورة  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات  العامة 
التعاوني  سيفا تشيوجو، املدير اإلقليمي للحلف 
اإلفريقي، بحضور الدكتور عاصم اجلزار، وزير 
وأريل  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق  اإلسكان 
الدولي، وجيفز  التعاوني  رئيس احللف  جواركو، 
األفريقي،  التعاوني  احللف  رئيس  ماجومير، 

وأندرز الجو، رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية.
قد  واإلفريقي،  الدولي  التعاوني  احللف  وكان 
أعضائه،  بأغلبية أصوات  وقت سابق  وافق في 
اإلقليمي  للمكتب  مقرا  القاهرة  تكون  أن  على 
وكذلك  إفريقيا،  شمال  منطقة  عن  للحلف 
استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة اإلفريقية 

لتعاونيات اإلسكان.
أن  اجلزار  عاصم  الدكتور  أكد  التوقيع،  وعقب 
هذا اإلجناز جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان، على املستويني 

إلبراز  املاضية،  الفترة  خالل  واإلقليمي  الدولي 
وما  مصر،  في  اإلسكاني  التعاوني  القطاع  دور 
تنفيذ  في  للمساهمة  إجنازات  من  حتقيقه  مت 
خالل  من  وذلك  املجتمعية،  التنمية  مخططات 
خالل  ناجحة  دولية  مؤمترات  ثالثة  تنظيم 
العديد  األعوام 2013، 2016، 2019، مبشاركة 
من الدول واملنظمات األجنبية العاملة في مجال 
التعاونيات، وهو ما يؤكد على الدور الريادي ملصر 
الدولي واإلقليمي، ويؤكد كذلك  على الصعيدين 
اإلفريقية،  القارة  في  احملوري  مصر  دور  على 
اإلفريقي  االحتاد  أهداف  حتقيق  في  ويساهم 

في إنشاء السوق اإلفريقية املشتركة.
وأوضح الدكتور حسام رزق، أن املنظمة اإلفريقية 
لتعاونيات اإلسكان في القاهرة من شأنها تسهيل 
دول  في  التعاونية  املنظمات  مع  احللف  تواصل 
األنشطة  ويدعم  يشجع  مبا  اإلفريقية،  القارة 
والتنمية  النمو  إلى حتقيق  تهدف  التي  والبرامج 
اإلحصاءات  على  العمل  خالل  من  املستدامة، 
بيئة  وخلق  والسياسات  والتشريعات  التعاونية 
مواتية ومالئمة لتحقيق النمو التعاوني احلقيقي، 
الذي من شأنه أن يعزز التقدم اإلنساني ويعظم 
والشركات  املدني  املجتمع  وقدرات  إمكانات 
واملؤسسات لتأصيل القيم واملبادئ وروح احلركة 
تشجيع  أهمية  إلى  باإلضافة  وذلك  التعاونية، 
مشاركة التعاونيات اإلسكانية في القارة اإلفريقية 
في منطقة التجارة احلرة اإلفريقية التي تهدف 

إلى حتقيق التكامل االقتصادي اإلفريقي.

مدبولي يشهد اتفاقيتي استضافة مصر لـ«اإلفريقية 
لتعاونيات اإلسكان« واملكتب اإلقليمي للحلف التعاوني


