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أعطوا فى شبابهم بال حدود، وحني مضى بهم قطار 

األبناء  بعض  عقوق  ومع  خطاهم،  تباطأت  العمر 

تصير »دور املسنني« هى االيواء البديل لذلك أحسنت 

احلكومة عندما طرحت قانون »حقوق املسنني« على 

مجلس الشيوخ منذ أيام قليلة وقبل ان يعرض القانون 

على مجلس النواب إلقراره.. هناك بعض املالحظات قد 

يكون من املفيد طرحها امام النواب وهى..

 )6( املادة  الشيوخ حول  أعضاء مجلس  اختلف  أوال:   

قال  بعضهم  املسنني..  ملنازل  املعاش  توصيل  بشأن 

 100 توصيل  رسم  فضل  وبعضهم  باجملان  التوصيل 

خدمة،  باعتباره  مبقابل  توصيله  الى  وانتهوا  جنيه 

وأنا ارى ضرورة اسقاط هذا الرسم الن املسنني )مش 

متحملني اعباء(.

ثانيا: اتفق أعضاء الشيوخ على ضرورة ان تلتزم اجلهات 

وتطوير  الشيخوخة  امراض  بدراسة  بالدولة  احمللية 

املستشفيات  تلزم  آلية  وضع  ونسوا  عالجها،  سبل 

والعالجية  الوقائية  اخلدمة  بتقدمي  الطبية  واملراكز 

لكل مسن ولو باستثناء من قائمة االنتظار.

ثالثا: اغفل القانون ضرورة رفع نسبة املسنني مقارنة 

بذويهم األصغر سنا فى املصالح والهيئات احلكومية 

لألمراض  عرضة  األكثر  النهم  املؤسسات  وكذلك 

واألحوج للرعاية وعدم قصر نفقات العالج عند نسبة 

منخفضة باعتباره )معاش(.

لرعاية  صندوق  انشاء  على  ايضا  القانون  نص  رابعا: 

املسنني ولكنه لم يحدد مصادر متويله، ولم يوضح دور 

اجملتمع املدنى فى دعم هذا الصندوق ونحن على بعد 

أيام من عام اجملتمع املدني.

خامسا: لم يلزم القانون بشكل قاطع من ينفق على 

املسن اذا كان بال دخل، وكذلك عدم اكراهه على البقاء 

بدار املسنني دون رغبته.

يا  ورفقا  اغفالها  يتم  أال  نأمل  هذه مجرد مالحظات 

سادة )باملنسيني( أقصد املسنني.
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لدينا 4500 شركة تشييد حصلوا على 
1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مشاركة القطاع 
اخلاص فى املشاريع القومية، داعيا إياهم للتوسع فى املشاركة 
مشروعات  أن  إلى  مشيرا  الزراعي،  القطاع  وأبرزها  قطاعات  بعدة 
مع  أيضا  واملشاركة  البورصة  فى  للطرح  متاحة  الوطنية  اخلدمة 

القطاع اخلاص.
وحتدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائال: »عمر ما روحى املعنوية 
عليا..  جديد  ومش  سنة..  و25   20 من  شايفه  التحدى  تأثرت.. 

زى  فيه  ونتحرك  بعض  زى  شايفني  نكون  كلنا  محتاجني 
بعض«

السيسى من قلب الصعيد : 
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وأضاف الرئيس السيسى: »كنت بتكلم مع 
املشاركة  حجم  عن  احلكومة  فى  الزمالء 
هنا  وانا  فيها..  دخل  اخلاص  القطاع  اللى 
بتكلم على مشروعات بنية أساسية مثل 
وكنا  والبناء..  والتشييد  والطرق  الكبارى 
بنراجع األرقام.. فى الفترة الى توليت فيها 
املسئولية.. وهعلن عدد الشركات.. الكالم 
للحكومة  مش  الناس..  لكل  كلنا..  لينا 
واإلعالم.. لكل الناس.. هقول رقم نحفظه 
4500 شركة.. العدد بالظبط 4375 شركة 
أدنى  حد  اشتغلت  شركة   150 اشتغلوا.. 
جنيه..  مليار   75 أقصى  وحد  جنيه..  مليار 

بنتكلم فى تريليون و100 مليار«.
وتابع الرئيس السيسى: »بكلم الناس اللى 
طبعا  اخلاص..  للقطاع  فرصة  فيه  بتقول 
وخالص..  بقول كده  واهلل مش  فرصة  فيه 
كل  فى  يساهم  اخلاص  القطاع  أن  نتمنى 
شىء.. ومش متنى كالم ال.. نتمنى ونشجع.. 
يتم  اللى  املشروع  وحتى  املشروعات..  كل 
افتتاحه اليوم أهال وسهال بالقطاع اخلاص.. 
اخلاص  القطاع  يدفعه  دفعناه  احنا  اللى 
يشارك  القطاع  مستعدين  معانا..  وتبقى 

بالنسبة اللى عاوزها«.
شركة   4500« السيسى:  الرئيس  وأكمل 
 4500 الـ  جنيه..  مليار  و100  ألف  خدوا 
شركة دول فيهم حوالى 3-4 ماليني أسرة 
بقالنا  إنسان..  مليون   20-15 فى  وبنتكلم 
واملواطنني  شغالة..  دى  الشركات  سنني   7

اللى فيها شغالني«.
عن  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وتطرق 
»خالل  قائال:  الصعيد  فى  الصحة  قطاع 
مبادرة  عن  اتكلمنا  ملا  املاضية  الفترة 
 15 الشامل  الصحى  التأمني  كرمية،  حياة 
سنة، وبعدين قولنا نكون طموحني شوية 
كرمية،  حياة  قولنا  وملا  سنني،   10 ونخليها 
كان  سواء  املطلوبة  التحتية  البنية  جنهز 
وبرنامج  صحية..  مراكز  أو  مستشفى 
وقت  هياخد  الشامل  الصحى  التأمني 

5 سنوات.. سنتني  منه  مر  من كده..  أكثر 
الصعيد  محافظات  فى  بورسعيد  فى 
ومحافظات أخرى و3 سنني إلنهاء املوضوع.

جهدا  تبذل  بكم  الدولة  الرئيس:  وأضاف 
فى  داميا  لينا..  ربنا  بتوفيق  وكله  كبيرا.. 
والشكر  احلمد  اكرر  هفضل  مناسبة  كل 
أنه  وتعالى  سبحانه  هلل  العظيم  والثناء 
بتواضع  اقول  اقدر  ومكنا..  يوفقنا  قدر 
شخصى وحتى باسم احلكومة اللى اتعمل 
ال  يتعمل  ما  واهلل  واهلل  واهلل  يتعمل  ما 

ظروفنا وقدراتنا االقتصادية.
عن  بنتكلم  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
مشروعات هنفتتحها النهاردة ومشروعات 
خالل  وهنفتتحها  عنها  اإلعالن  هيتم 
على  الدولة  حرص  بيأكد  وده  األسبوع، 
والتحديات  والصعاب  املشاكل  كل  جتاوز 
بصفة  اجلمهورية  فى  موجودة  كانت  التى 
وكان  خاصة،  بصفة  والصعيد  عامة 
باقى  أقل من  التنمية  الصعيد من  نصيب 
هنا  بنعمله  اللى  اجلمهورية،  محافظات 
بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق وخط 
على  بتتفوق  منطقة  فيه  ميبقاش  واحد 

منطقة أو محافظة بتتفوق على أخرى.
وأكمل الرئيس:  ما مت إجنازه فى سبع سنوات 
العمل  من  جدا  طويلة  سنوات  يتعدى 
ارقام ضخمة جدا مت  واإلنفاق.. بنتكلم فى 
واحالمنا  ضخها علشان نحقق طموحاتنا 
األساسية  والبنية  التنمية  يخص  فيما 

والتعليم وكل ما نتمناه فى مصر.
بقول  إشكالية  »عندنا  الرئيس:  وأضاف 
التخلف،  متاهة  أو  »التخلف«  داميا  عليها 
اجلهل،  أسبابها  دى  املتاهة  أن  وبعتقد 
التالت  وباملناسبة  الوعي،  وقلة  والفقر، 
حاجات دول ليهم تأثير متبادل، مش هنقدر 
قدرات  لدينا  اذا كان  إال  اجلهل  ابدا محاربة 
حتتاج  التعليم  جودة  وبالتالى  اقتصادية 

جهد آخر.
إن  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  وقال 

متاحة  أصبحت  الطبيعى  الغاز  محطات 
اآلن فى جميع محافظات مصر.

السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وشدد 
فى  اخلاص  القطاع  مشاركة  أهمية  على 
»حبيت  مضيفا:  القومية،  املشروعات 
اللى  جماعة  يا  بنقول  احنا  إن  اسمعكم 
قطاع  مصرية  شركات  مصر  فى  بيعمل 
خاص.. وبدعوهم من فضلكم.. خشوا فى 
مجاالت أخرى.. انتم حققتم أرصدة وقوائم 
مالية كويسة.. خشوا فى مشروعات أخرى 
ومش  ده  وبنشجع  االقتصاد  عجلة  لدفع 

بنشجع كالم«.
الفدان  »قلت  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
كان  إذا  أحيانا،  جنيه  ألف   300 بيتكلف 
إحنا  مستعد..  اخلاص  القطاع  فى  حد 
مليون   2.5 عندى  هيكون  سنتني  خالل 
كانوا  إذا  جنيه..  مليار   500 تتكلف  فدان 
علشان  سعيد  هكون  يخشوا  مستعدين 
مشروعات  فى  ضخها  هيتم  دى  األموال 
أى  للبلد..  وازرعوا  عملكم  ديروا  أخرى.. 
مش  »منتهى«  عليك  هعرضه  مشروع 
اجلدوى  دراسات  فيه..  هنفكر  مشروع 
ومت  احتطت  التنفيذية  واإلجراءات  بتاعته 
وبيتعمل..  األرض  على  املشروع  تنفيذ 
مشروع  اشترى  أو  ساهم  هقولك  مش 
هتعمله أنت، بقول كده ليه علشان أقولك 
على  الكالم  هذا  وينطبق  معانا،  محتاجك 

كل املشروعات.
مشاركة  أن  السيسي،  الرئيس  وأكد 
موجها  دولة«،  »توجه  هو  اخلاص  القطاع 
حديثه للقطاع اخلاص، قائال: »محتاجينكم 
بالش  بس  معانا..  تشتغلوا  وعاوزينكم 
أو  مزاحمة  فيه  إن  على  انطباع  نعمل 
املتاح  العمل  حجم  ألن  أل..  أل..  رفض.. 
جهاز  مشروعات  جدا«..  كبير  واملطلوب 
أو  للبورصة  سواء  متاحة  الوطنية  اخلدمة 
املشاركة.. أى مشروع اتعمل زى ما الكتاب 

بيقول«.

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع القائمني على مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط
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عام جديد..يهل علينا على جموع املصريني بواقع كان مبثابة 

اجلديدة  اجلمهورية  عهد  مصر  تدخل  عندما  وذلك  احالم 

على يد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. هذا الواقع 

الذى نعيشه يتمثل فى صحوة التنمية فى كل شبر من 

ارض مصر احملروسة.. ولننظر جميعا الى ان الرئيس والعام 

قلب  فى  عقود  منذ  املهمش  مصر  صعيد  وضع  اجلديد 

التنمية.. ودونت خطة طموحة من قبل الدولة فى التوجه 

من  السنوات  لعشرات  عانى  الذى  الصعيد  اقليم  نحو 

التغييب والتجاهل فى خطط الوزارات املتعاقبة.. حتى ادى 

ذلك الى هجرة ابناء االقليم الى الداخل من اجل البحث 

عن لقمة العيش.. وهو ما انعكس بالسلب على العاصمة 

بدورها  انعكست  السلبية  اآلثار  تلك  الكبيرة..  واملدن 

على مجمل احلياة لدى املصريني وفى القلب منهم ابناء 

الصعيد..

التى  اجلديدة  اجلمهورية  اولويات  ضمن  من  كان  ثم  ومن 

يرسيها الرئيس عبدالفتاح السيسى هو التنمية فى كل 

بقاع واقاليم مصر.. وهو ما يجعل كل القطاعات تساهم 

قطاع  بان  للتنبيه  هذا  اقول  الصعيد..  اقليم  تنمية  فى 

وجه  على  اإلسكانية  والتعاونيات  عام  بشكل  التعاون 

فى  للمشاركة  االستعداد  أهبة  وعلى  جاهزة  اخلصوص 

تنمية اقاليم الصعيد.. وذلك من خالل جمعياتها املنتشرة 

فى هذه البقعة الغالية من ارض مصر..

تلك  حتمل  على  قادر  اإلسكانى  التعاون  ان  شك  فال 

املسئولية اذا أسند له أدوار فى تنمية قلب الصعيد..وتاريخ 

هذا القطاع بجمعياته التعاونية اإلسكانية شاهد على 

ما قدمه قبل ذلك وكما اكرر دائما فى اقليم القناة والذى 

وما  واالسماعيلية  والسويس  بورسعيد  محافظات  ضم 

فعله هذا القطاع وجمعياته عقب حرب اكتوبر عام 1973 

وكيف استطاعت اجلمعيات التعاونية اإلسكانية إزالة آثار 

العدوان والدمار الذى احدثته تلك احلرب واعيدت محافظات 

ومدن القناة من جديد بفضل مشاركة التعاون اإلسكانى 

فى اعادة البنية التحتية لهذا االقليم.

من هنا اقول بان اجلمعيات اإلسكانية قادرة على املشاركة 

فى تنمية قلب الصعيد الذى وضع اللبنة االولى لها الرئيس 

على  قادر  اإلسكانى  التعاون  وان  السيسى..  الفتاح  عبد 

حتمل تلك املهمة دون حتميل الدولة أعباء.. بل يستطيع ان 

يرفع عن كاهلها مسئولية توفير املساكن لكل الفئات..

 ان التعاون اإلسكانى من خالل جمعياته جاهز للمشاركة 

فى تلك املهمة واستكماال لوضع لبنة اجلمهورية اجلديدة 

فى توفير املسكن للشباب وكل الفئات فى قلب الصعيد 

التى وضعها الرئيس نصب اعينه ليصبح احللم حقيقة.. 

فمن اهم مقومات التنمية هو توفير املسكن املالئم وهنا 

بناء  فى  للمشاركة  اإلسكانية  اجلمعيات  دور  يبرز  سوف 

منها  القلب  وفى  بقاع مصر  كل  فى  اجلديدة  اجلمهورية 

الصعيد. 

على  شاهد  اإلسكانى  التعاون  تاريخ  بان  اؤكد  أخيرا.. 

مشاركته فى كل خطط التنمية.. ومن ثم فنحن جاهزون 

سبق  كما  التى  اجلديدة  اجلمهورية  بناء  فى  للمشاركة 

الفتاح  عبد  الرئيس  لها  االساس  حجر  وضع  ذكرت  ان 

السيسى.. وما يتمناه قطاع التعاون اإلسكانى ان يكون له 

دور فى تلك املسيرة الوطنية ليسطر هذا القطاع سطرا 

جديدا من سطور املستقبل فى اجلمهورية اجلديدة.

التعاون اإلسكانى 
وقلب الصعيد

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني
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باإلجماع.. الموافقة على جدول أعمال 
»عمومية االتحاد اإلسكانى«

متابعة: 
عمرو عبدالغني

هويدا عبداحلميد- أمير فهمى-عاطف حمدى

باإلجماع.. وفى عرس دميقراطى دائما ما متيز به.. أشاد أعضاء البرملان السنوى للتعاون 
اإلسكانى الذين ميثلون اجلمعية العمومية لالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى فى اجتماعهم 
السنوى يوم السبت 25 ديسمبر 202١ برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد بالسياسة 
احلكيمة للقيادة السياسية فى دعم املسيرة الوطنية للتعاونيات اإلسكانية والتى يأتى فى مقدمتها 
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل مشاكل مشروعات اإلسكان التعاونى املتعثرة والتى 
ظهرت بجالء فى تدخله املباشر فى حل مشكلة جمعية صقر قريش والتى كانت متثل كابوسا 

مزمنا عبر عقود ومت حلها بال رجعة.

 عرس دميقراطى فى البرملان السنوى للتعاون اإلسكانى

تصوير: محمد سالم
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السنوى  البرملان  اعضاء  أثنى  كما 
املتواصل  بالدعم  اإلسكانى  للتعاون 
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  من 
اإلسكانية  للتعاونيات  الوزراء  مجلس 
لقطاع  احليوى  بالدور  العميق  إلميانه 
مشكلة  حل  فى  اإلسكانى  التعاون 
وعدم  الشعب  فئات  جلميع  اإلسكان 
حتميل ميزانية الدولة اية اعباء اضافية. 
اجمللس  انشاء  على  انعكس  ما  وهو 
على  الدولة  وحرص  للتعاونيات  االعلى 

تعظيم دور التعاونيات.
البرملان  اعضاء  اشاد  نفسه  وباإلجماع 
السنوى للتعاون اإلسكانى بالدور الرائد 
اإلسكان  وزير  اجلزار  عاصم  للدكتور 
واملرافق واجملتمعات العمرانية الذى يضع 
التعاون اإلسكانى ضمن اولويات أجندة 
وزارة اإلسكان والذى اعطى دفعة قوية 
تولى  أن  منذ  اإلسكانية  للتعاونيات 

مسئولية الوزارة.
السنوى  البرملان  أعضاء  ثمن  كما 
للتعاون اإلسكانى بالدور احملورى للهيئة 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
وتهنئته  رزق  حسام  الدكتور  برئاسة 
بالثقة التى نالها بعد قرار رئيس مجلس 
الوزراء د.مصطفى مدبولى بالتجديد له 
ملدة عام.. وهو ما يبرهن على ما يقوم به 
اإلسكانى  التعاون  قطاع  فى  جهد  من 

احلكومي..
للتعاون  السنوى  البرملان  اعضاء  واشاد 
التى  اإلسكانى بالطفرة غير املسبوقة 
مجلس  تولى  ان  منذ  عام  خالل  حدثت 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ادارة 
احلالى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس وما 
املسيرة  الستكمال  جهد  من  يبذلونه 
ومتكني  اإلسكانى  للتعاون  الناجحة 
دورها  أداء  من  اإلسكانية  اجلمعيات 

بنجاح. 
الشفافية  سادته  الذى  املناخ  هذا  فى 
ذكرنا  ان  سبق  كما  والذى  واملصداقية 

ميثل عرسا دميقراطيا متفردا للتعاونيات 
على  اإلسكانى  والتعاون  عام  بشكل 
وجه اخلصوص.. جاءت فعاليات اجلمعية 
اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد  العمومية 
صادقا  تعبيرا  اصبحت  والتى  املركزى 
وأمينا عن التطور الذى حتقق فى قطاع 
التى  املعاناة  رغم  اإلسكانى  التعاون 
اإلسكانية  التعاونية  احلركة  تواجهها 
واصبح هناك اجتاه قوى من قبل الدولة 
بتدعيم التعاونيات من خالل تخصيص 
اراض لها فى كل محافظات اجلمهورية.

عرس تعاونى سنوى
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  وكانت 
عقدت  قد  اإلسكانى  التعاونى 
ا.ح  اللواء  برئاسة  السنوى  اجتماعها 
 25 املوافق  السبت  يوم  عباس  فؤاد 
ديسمبر الفائت بحضور عدد )106( من 
اعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد البالغ 
عددهم )124( عضوا مبقر نادى املقاولون 

العرب للتجديف.
وبكل شفافية اكتمل الُعرس التعاونى 
لالحتاد  السنوية  العمومية  للجمعية 
اختيار  ومت  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
رئيس  اهلل  عبد  حسن  أحمد  من  كل 
القاهرة  مبحافظة  االحتادية  اجلمعية 
وسعيد محمد محسن رئيس اجلمعية 
كمالحظى  اجليزة  مبحافظة  االحتادية 

تصويت.

فيلم تسجيلى لإلنجازات
وبدأ االجتماع والذى حضره حسام كامل 
اإلسكان  وزير  اجلزار  دعاصم  عن  نيابة 
ومحمد مصطفى رئيس االدارة املركزية 
ود.مدحت  التعاونيات  بهيئة  للتعاون 
للتعاونيات  العام  االحتاد  عن  ايوب 
ومسئولى اجلهاز املركزى للمحاسبات.. 
بها  قام  التى  االجنازات  أهم  باستعراض 
التعاونى اإلسكانى  إدارة االحتاد  مجلس 
العمومية  اجلمعية  عقب  املركزى 

اللواء فؤاد عباس:
االجتماع مناسبة اللتقاء 

وجهات النظر وتذليل 
العقبات والعراقيل التى 

تعوق عمل اجلمعيات 
اإلسكانية
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املنعقدة فى 17 أكتوبر 2020 وتشكيل 
خالل  من   2020 نوفمبر   11 فى  اجمللس 
فيلم تسجيلى، وكان من أهمها النجاح 
بأكتوبر  االحتاد  مقر  شراء  إنهاء  فى 
باملقر  اخلاص  التخصيص  واستالم 
أسفرت  له، كما  خالصاً  ملكاً  ليصبح 
إدارة  جمللس  واخمللصة  املكثفة  اجلهود 
فؤاد  حرب  أركان  اللواء  برئاسة  االحتاد 
اجملتمعات  بهيئة  املسئولني  مع  عباس 
الدكتور  من  وبدعم  اجلديدة  العمرانية 
مهندس عاصم اجلزار وزير اإلسكان ومن 
واالحترافية  املباشرة  االتصاالت  خالل 
قادها  والتى  املكاتبات  فى  الشديدة 
الفار  محمد  واملهندس  االحتاد  رئيس 
املقر  جلنة  ورئيس  لالحتاد  املالى  املشرف 
اجملتمعات  بهيئة  التظلمات  جلنة  مع 
قطعة  تسعير  إعادة  عن  العمرانية 
لالحتاد  اجلديد  باملقر  اخلاصة  األرض 
املقام  أكتوبر   6 مبدينة  املركزى  باحملور 
على مساحة 3000 متر ومتت تخفيض 

سعرها من 24 مليون جنيه إلى 2 مليون 
االنتهاء  مت  كما  فقط،  جنيه  ألف  و20 
منذ  قريش  صقر  جمعية  مشكلة  من 
قريش  صقر  جمعية  حل  قرار  صدور 
فى عام 1991 وتعاقب على االحتاد عدة 
مجالس، وقد وضع كل منهم خطة فى 
بها  اهتمت  والتى  املشكلة  هذه  حل 
اجلمهورية  ورئيس  السياسية  القيادة 
اإلدارات  مجالس  جميع  أرهقت  والتى 
السابقة، إلى أن قام مجلس إدارة االحتاد 
احلالى بعقد عدة جلسات مع املسئولني 
سيادية  جلهات  عديدة  مذكرات  وتقدمي 
مع  املشاكل  كافة  حل  ومت  الدولة  فى 
النصر  وشركة  القاهرة  محافظة 
والتعمير، وجارى وضع اخلطة  لإلسكان 
مشروعات  الستكمال  التفصيلية 
اجلمعية. وفى إطار ذلك هناك عدد من 
ومت  مبانيها  إزالة  إلى  حتتاج  العمارات 
وضع منوذج جديد للعمارات اجلديدة ذى 
عن  يختلف  متميز  حضارى  تخطيط 

النماذج السابقة، فضالً عن الطفرة فى 
إسناد املشروعات للجمعيات.

مشروعات بـ 11 مليار جنيه
 ومت خالل العام املنصرم إسناد مشروعات 
على  اجلمعيات  من  للعديد  جديدة 
بنحو  يقدر  مببلغ  اجلمهورية  مستوى 
11 مليار جنيه مقارنة مبا مت إسناده فى 
 2020 عام  حتى   2017 عام  من  الفترة 
والتى قدرت بنحو 8 مليارات جنيه فقط، 
كما يتم عقد عدة دورات تدريبية إلعداد 

كوادر جديدة فى اجلمعيات اإلسكانية.

قطاع التدريب باالتحاد  
وفيما يخص قطاع التدريب باالحتاد فقد 
وجه مجلس إدارة االحتاد النظر إلى قطاع 
التدريب ملا له من أهمية كبرى فى تنمية 
مهارات سواء العاملني باالحتاد التعاونى 
اجلمعيات  إدارة  مجالس  أعضاء  أو 
اإلسكانية، وقد مت عقد 5 دورات تدريبية 
فى زمن قياسى سواء للعاملني باالحتاد 

محمد الفار: 
اعتبارا من العام القادم 
سيكون هناك ميزانية 

واحدة جتمع جمعية صقر 
قريش تقدم باسم االحتاد

عبدالسالم حتحوت:
 ١١ مليار جنيه حجم 

املشروعات اجلديدة 
للجمعيات على مستوى 
اجلمهورية العام املاضى
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تكرمي  مت  كما  اجلمعيات،  مستوى  وعلى 
توفيق  عباس  فؤاد  حرب  اركان  اللواء 
رئيس االحتاد من قبل اجلمعية املشتركة 
مبحافظة بورسعيد وعلى هامش الدورة 
اللواء  مع  االحتاد  ادارة  مجلس  التقى 
بورسعيد،  محافظ  الغضبان  عادل 
توفير  على  مع سيادته  االتفاق  مت  حيث 
الحتادية  بورسعيد  شرق  أراضى  قطع 
او  اجلمعيات  على  لتوزيعها  بورسعيد 
توزيعها على جمعيات مباشرة، كما مت 
عقد دورة تدريبية جملالس ادارة اجلمعيات 
فى  القاهرة  مبحافظة  اإلسكانية 
 2021 نوفمبر   29 حتى   28 من  الفترة 
مبقر االحتاد ومت منح املشاركني شهادات 
تدريبية.. ومن املقرر عقد دورات مكثفة 
فى جميع محافظات اجلمهورية إلعداد 
اإلسكانية  باجلمعيات  جديدة  كوادر 
للمتغيرات واملستجدات اجلديدة،  طبقاً 

فاالجنازات ال تنتهي.
وممتلكات  أصول  على  احلفاظ  مت  كما   
وخالل  التصفية،  قطاع  لدى  االحتاد 
انهاء العديد من املشاكل  هذا العام مت 
أصول  من  بالعديد  املتعلقة  القانونية 
اجمللس  قام  حيث  احمللولة،  اجلمعيات 
ممتلكات  اصول  متابعة  جلنة  بتشكيل 
التصفية وجارى بيع هذه االصول باملزاد 

العلنى لصالح إدارة التصفية باالحتاد.

اإلنجازات اإلنسانية
 وعن االجنازات االنسانية فقد مت التعاقد 
مع شركة رعاية طبية لكافة العاملني 

باالحتاد واعضاء مجلس االدارة والراغبني 
وقام  العمومية،  اجلمعية  اعضاء  من 
العاملني  بترقية  االحتاد  ادارة  مجلس 
املستوفني الشتراطات الترقى للوظائف 
الوظائف  لدرجات  والعاملني  القيادية 
 2013 يناير  منذ  وانه  خاصة  التكرارية 
الرسوب  يعانون  باالحتاد  العاملني 

الوظيفي.

اإلنجازات المالية 
جائحة  ظل  فى  املالية  اإلجنازات  وعن 
تخطى  اجمللس  استطاع  فقد  كورونا 
من  العديد  اقتصاديات  دمرت  عقبة 
الشركات  عشرات  واغلقت  الدول 

هذه  ظل  فى  االحتاد  ان  إال  واملؤسسات 
الظروف دفع قيمة املقر اجلديد بأكتوبر 
وصرف  العاملني  بترقية  وقام  كامالً، 
وحققت  كاملة،  واحلوافز  املرتبات 
يتحقق  لم  ما  العام  هذا  ميزانية  فى 
بإشهار  التوجيه  مت  وقد  سنوات..  منذ 
قام  حيث  جديدة،  تعاونية  احتاديات 
التعاونى اإلسكانى  ادارة االحتاد  مجلس 
عدد  بإشهار  بالتوجيه  احلالى  املركزى 
اثنني احتادية تعاونية جديدة مبحافظتى 
ادارة  أول مجلس  وانتخاب  قنا وسوهاج 

لها فى ديسمبر 2021.
أركان حرب فؤاد عباس  اللواء   وقد أكد 
التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس  رئيس 
اإلسكانى املركزى خالل كلمته بالبرملان 
للجمعية  التعاونى  والعرس  السنوى 
هذا  أن  لالحتاد  السنوية  العمومية 
وجهات  اللتقاء  مناسبة  االجتماع 
لكل  وتذليل  إزالة  مبثابة  وهو  النظر، 
سير  تعوق  التى  والعراقيل  العقبات 

العمل االحتاديات التعاونية باحملافظات.
اجلهاز  يبذله  الذى  اجملهود  على  وأثنى 
باعتباره  وممثلوه  للمحاسبات  املركزى 
اعلى جهة رقابية محاسبية دقيقة فى 

تقاريرها.

مشكلة صقر قريش 
قريش  وفيما يخص حل مشكلة صقر 
قريش  صقر  عباس:  فؤاد  اللواء  قال 
فى  حقها  من  ليست  فداناً   26 أخذت 
واحملافظة  عليها  وبنت  الثمانينيات  اول 

اللواء فؤاد عباس:
توجيهات الرئيس عبد 

الفتاح السيسى السبب 
فى حل مشكلة صقر 

قريش

ألول مرة.. شركة النصر 
تقر بأحقيتنا فى ٣٥٠ 

فدانا من ٤٠٠ فدان ال يقل 
سعرها عن ٤٠ مليار جنيه



يناير 2022 10

ليست  أنها  واتضح  ذلك  اكتشفت 
أرض اجلمعية وهى ملك شركة مدينة 
اجلمهورية  رئاسة  مخاطبة  ومت  نصر 
ومستشار رئيس اجلمهورية للتخطيط 
بوضع  الوزراء  رئيس  وكلف  العمرانى، 
مت  حتى  العام،  نهاية  قبل  جذرى  حل 
تسجيل 17.325 متر من شركة مدينة 
نصر لالحتاد بعقد نهائى يوم 15 ديسمبر 
مبساحة  النصر  لشركة  وتنازلت   2021
امللكية  نقل  على  حالياً  ونعمل  بديلة. 
عندنا  املساحة،  بتلك  للمحافظة 
شركة  مرة  ألول  عمارة،   80 عمارة،   60
من  فدانا   350 لنا  بأن.  تعترف  النصر 
400 فدان وألول مرة تقرر ملكية االحتاد 
برئاسة  مسجلة  وهى  املساحة،  لهذه 
ال  وثمنها  الوزراء  ورئاسة  اجلمهورية 
يقل عن سعر السوق وثمنها 40 مليار 
جنيه. هذا كان ال يتحقق إال بتوجيهات 

رئاسية فلوال تدخل الرئيس عبد الفتاح 
السيسى ما حدث شىء.

وحرصاً منه على تذليل كافة العقبات 
اللواء  قال  واجلمعيات..  العاملني  أمام 
وأنا  منه  عانيت  انا  »االحتاد  عباس:  فؤاد 
اتلق  لم  هلل  واحلمد  جمعية..  رئيس 
من  سواء  عام  مدار  على  شكوى  اى 
جلان  او  باالحتاد  العاملني  أو  اجلمعيات 
 12 مكافأة  يستحقون  هؤالء  االحتاد.. 

شهرا.. لو بأيدى مش 4 شهور فقط«.

مقر االتحاد الجديد 
حتحوت  السالم  عبد  احملاسب  وقام 
سكرتير عام االحتاد التعاونى اإلسكانى 
االحتاد  نشاط  تقرير  بعرض  املركزى 
العام  عن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
واخلطة   2021 يونيو   30 فى  املنتهى 
السنوية لالحتاد عن العام املالى املنتهى 
فى 30 يونيه 2022 حيث سيتم االنتهاء 

 6 مبدينة  اجلديد  االحتاد  مقر  تسلم  من 
التجهيزات  كافة  من  واالنتهاء  أكتوبر 
الالزمة، وتأثيث املقر على مستوى الئق 
إلقامة الدورات التدريبية التى يقوم بها 
أن  بعد  حديثة  علمية  بوسائل  االحتاد 
قام االحتاد بشراء األرض بدالً من أن كانت 
ذلك  ويتمثل  عامة  منفعة  مخصصة 
للتعاون  العامة  السياسة  اقتراح  فى 
النشاط  بني  والتنسيق  اإلسكانى 
أوجه  وسائر  اإلسكانى  التعاونى 
االحتادات  من  األخرى  التعاونى  النشاط 
وذلك  للتعاونيات  العام  واالحتاد  اخملتلفة 
اخملتصة،  االدارية  اجلهة  مع  باالشتراك 
واملعلومات  البيانات  جمع  من  واالنتهاء 
بالتعاون  اخلاصة  اإلحصائيات  وإعداد 
اإلدارية  اجلهة  باالشتراك مع  اإلسكانى 
اخملتصة مع زيادة نشر الثقافة التعاونية 
الوعى  وتنمية  التعاونى  التعليم  ودعم 

 االنتهاء من جمع البيانات 
واملعلومات اخلاصة 

بالتعاون اإلسكانى لنشر 
الثقافة التعاونية ودعم 

التعليم التعاونى

التوجيه بإشهار احتاديات 
تعاونية جديدة لتصبح ٢٧ 

احتادية بدال من ٢١ فقط
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التعاونى فى مجال اإلسكان.

مجلة »برج التعاون«
التى  اجمللة  عمل  تطوير  مت  كما 
وتنوعت  بالشهر  مرتني  االحتاد  يصدرها 
فى  مقاالت  صورة  فى  موضوعاتها 
للتعاونيني  خاص  وباب  التعاون  مجال 
إعالنات  بجانب  استفساراتهم  لعرض 
ومواعيد  مشروعاتها  عن  اجلمعية 
فضالً  العمومية،  اجلمعيات  اجتماعات 
النشاط  بك  يتصل  ما  كل  نشر  عن 
وقرارات  وثائق  من  اإلسكانى  التعاونى 
وبحوث،  ودراسات  التنسيق«  »جلنة 
والعمل على تبادل اخلبرات التعاونية فى 
احمليط العربى واألفريقى والدولى وتنمية 
التعاون  مجال  فى  اخلارجية  العالقات 
التعاونية املمثلة  اإلسكانى مع احلركة 
فى  الدولة  خطة  ضوء  فى  اخلارج  فى 
مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
باإلضافة إلى تطوير األداء بعقد الندوات 
التعاونية  اجلمعيات  لكافة  والتدريب 
للبناء واإلسكان خارج القاهرة لتشمل 
وقيام  اجلمهورية،  محافظات  كافة 
الوحدات  مع  باالشتراك  منفرداً  االحتاد 
األخرى  واالحتادات  له  التابعة  التعاونية 
اخملتصة  اإلدارية  واجلهة  العام«  »االحتاد 
أموال  باستثمار  التعاونيات«  »هيئة 
مرتبطة  مشروعات  إقامة  فى  االحتاد 

بالنشاط التعاون اإلسكانى.

إنشاء ناِد للتعاونيين
أنه فى هذا الصدد يدرس االحتاد  وأضاف 
التعاونى اإلسكانى اآلن فكرة إنشاء نادِ 
تضمنه  قد  ذلك  إن  حيث  للتعاونيني، 
 5 لها  اخملصص  العامة«  »اخلدمات  بند 

التى  بامليزانيات  الفائض  صافى  من   %
التعاونى  لالحتاد  أداؤها  اجلمعيات  تتولى 

اإلسكانى.
بإعداد  يقوم  سوف  االحتاد  أن  وأعلن 
واإلعداد  التخطيط  أثناء  جدوى  دراسة 
الهام  االجتماعى  العمل  هذا  إلقامة 
غيرهم  أو  باإلسكان  التعاونيني  لكافة 
من القطاعات األخرى بالتنسيق معهم، 
وإجراء دراسات عاجلة لتحديد مختلف 
احللول الفنية واللجوء للمتخصصني فى 
هذا اجملال أو املؤهلني املشتغلني بالنشاط 
وجود  من  والتأكد  الدراسة،  موضوع 
تقديرات مالية دقيقة قبل التنفيذ وتوافر 
مساهمات  مع  لها  املطلوب  التمويل 
مجال  فى  متخصصة  مختلفة  جهات 
إنشاء النوادى مع مراعاة سياسات الدولة 
مبا  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
يحقق أكبر قدر من املنفعة مقابل املال 
املدفوع لهذا الشىء ثم وبعد االنتهاء من 
إعداد الدراسات الالزمة يتم العرض على 

اجلمعية العمومية.

توفير أراض للجمعيات 
كما سيتم السعى فى معاونة وحدات 
أراضى  توفير  فى  اإلسكانى  التعاون 
تعاونية  بأسعار  اإلسكانية  للجمعيات 
اخملتصة  اإلدارية  اجلهة  خالل  من  توزع 
وذلك بهدف استمرارية العمل التعاونى 
األعضاء،  لصالح  مشروعات  إقامة  فى 
اإلجراءات  فى  السير  واستكمال 
التنفيذية لتصفية جمعية صقر قريش 
متت  التى  واألحداث  التطورات  ضوء  فى 
منذ توقيع محضر االتفاق املبرم بتاريخ 
بصفته  االحتاد  بني   2020 مارس   22
جادة  خطوات  وهى  القاهرة  ومحافظة 

إنهاء  فى  رئاسية  بتوجيهات  للتنفيذ 
اجلمعية  تخص  التى  املشاكل  كافة 
املذكورة وهى اخلطاب الصادر من السيد 
اللواء أركان حرب أمني عام مجلس الوزراء 
وزير  من  لكل   2021 سبتمبر   5 بتاريخ 
اإلسكان ووزير قطاع األعمال العام وزير 
ومحافظة  احمللية  التنمية  ووزير  العدل 
القاهرة ومساعد وزير الداخلية لشؤون 
اإلدارية  الرقابة  هيئة  الوزير  مكتب 
السيد  من  الصادرة  التكليفات  بشأن 
كافة  يخص  فيما  اجلمهورية  رئيس 
املشروعات املتعثرة جلمعية صقر قريش 
بسرعة إمتام االتفاق الرضائى الذى مت بني 
احلجز  لرفع  القاهرة  ومحافظة  االحتاد 
على  اجلمعية  مشروعات  على  اإلدارى 
يتم ذلك على عدة محاور هى: قيام  أن 
التراخيص  بإصدار  القاهرة  محافظة 
مبانى  لكافة  الالزمة  املرافق  وتوصيل 
إلى  باإلضافة  قريش،  صقر  جمعية 
الوزراء  مجلس  على  مذكرة  عرض 
رخصة  استخراج  على  للموافقة 
اجلمعية  مشروعات  لكافة  ضمنية 
 2008 لسنة   119 رقم  للقانون  طبقاً 
والئحته التنفيذية، وإدخال املرافق لعدد 
قريش،  صقر  جمعية  مببانى  عمارة   33
بعد  املركزى  اجلراج  رخصة  وتعديل 
اجلديدة«،  مصر  »مشروع  التعدى  إزالة 
واستصدار عقد البيع النهائى »مشروع 
حلوان«، وفى ضوء ذلك يقوم االحتاد خالل 
الفعلى لكافة  بالتنفيذ  املقبلة  الفترة 
املركز  إعداد  نحو  الالزمة  اإلجراءات 
التى قد  املالى فى جمعية صقر قريش 
املهام  لكثرة  عديدة  سنوات  يستغرق 

املطلوبة.

 تطوير مجلة »برج 
التعاون« التى يصدرها 

االحتاد وطرح فكرة إنشاء 
ناد للتعاونيني



يناير 2022 12

مجلس  أعضاء  أن  إلى  حتحوت  وأشار 
عباس  فؤاد  اللواء  رأسهم  وعلى  اإلدارة 
مجال  فى  بدوره  يقوم  منهم  كل 
للعاملني  شكره  ووجه  تخصصه، 
باالحتاد مبختلف درجاتهم وتوصيفاتهم 

الوظيفية.

 الميزانية العمومية
مراقب  استعرض  الثانى  البند  وخالل 
عن  تقريراً  للمحاسبات  املركزى  اجلهاز 
امليزانية العمومية للسنة املالية املنتهية 
التعاونى  لالحتاد   2021 يونيو   30 فى 
بعد  التقرير  أسفر  فقد  اإلسكانى 
مراجعة القوائم املالية املعدلة املتمثلة 
من  كل  مجموع  البالغ  امليزانية  فى 
أصولها والتزاماتها وحقوق امللكية نحو 
احلسابات  بخالف  جنيه  مليون   486304
نحو  التاريخ  ذات  فى  البالغة  النظامية 
قائمه  وكذلك  جنيه  مليون   749734
نشاط االحتاد والتى أظهرت فوائد العام 
نتيجة  وقائمة  جنيه،   8608643 بنحو 
فائض  أظهرت  والتى  التصفية  نشاط 
وقائمة  جنيها،   1769908 بنحو  العام 
نشاط التدريب والتى أظهرت عجز العام 
نتيجة  وقائمة  جنيها،   1514629 بنحو 
نشاط اخلدمات والتى أظهرت عجز العام 
بنحو 48501 جنيها، وكذا مشروع توزيع 
املنتهية فى  املالية  السنة  الفائض عن 

ذات التاريخ.

التصديق على الحسابات الختامية
البند  على  باإلجماع  املوافقة  متت  وقد   
الثالث اخلاص بالتصديق على احلسابات 
اخلتامية وامليزانية العمومية عن السنة 
املالية املنتهية فى 30 يونيو 2021 لالحتاد 
التعاونى اإلسكانى املركزى، والبند الرابع 

مشروع  على  املوافقة  بعرض  املتعلق 
توزيع الفائض عن السنة املالية املنتهية 
املادة  لنص  طبقاً   2021 يونيو   30 فى 
التعاونى  الداخلى االحتاد  النظام  43 من 
اإلسكانى املركزى الصادر بالقرار الوزارى 

رقم 558 لسنة 2013.
باإلجماع  احلاضرون  األعضاء  وافق  كما 
اخلاص  اخلامس  بالبند  جاء  ما  على 
إدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  بتقرير 
عن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
 2021 يونيو   30 فى  املنتهية  امليزانية 
طبقاً لنص املادة 23 من النظام الداخلى 

لسنة   149 رقم  الوزارى  بالقرار  الصادر 
97، والبند اخلاص بالتصديق على صرف 
أتعاب احملاسب القانونى لالحتاد التعاونى 
املنتهية  امليزانية  املركزى عن  اإلسكانى 
فى 30 يونيو 2021 واملوافقة على حتديد 
 6-30 فى  املنتهية  امليزانية  عن  أتعابه 
2022 مببلغ 10,000 جنيه شامله قيمه 
الضريبة املضافة بناء على قرار مجلس 

اإلدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
املالى  باملركز  اخلاص  البند  عرض  ومت   
جلمعية صقر قريش لبناء املساكن »حتت 
يونيو   30 املالية  األعوام  عن  التصفية« 
 ،2021 يونيو   30  ،2020 يونيو   30،  2019

وقد أحيط احلاضرون علماً بذلك.
 وخالل البند األخير اخلاص بعرض مكافأة 
للعاملني فى جمعية صقر قريش لبناء 
والعاملني  التصفية«  »حتت  املساكن 
عن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد 
املركز املالى فى 30 يونيو 2021 وافق اللواء 
االحتاد بصرف مكافأة  رئيس  فؤاد عباس 
احلاضرين،  لرغبة  تلبية  أشهر   4 بواقع 
من  اتخاذه  مت  ما  على  التصديق  مت  كما 
اخلاصة  والنزاعات  اخلالفات  حلل  إجراءات 

بجمعية صقر قريش.
وفى مداخلته اكد املهندس محمد الفار 
فى  مرة  ألول  انه  لالحتاد  املالى  املشرف 
تاريخ االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
ميزانية  من  االنتهاء  يتم  انشائه  منذ 
لصقر  املالية  والقوائم   2021 يونيو   30
قريش منذ 2019 حتى 2021 قبل انتهاء 
العام واعتبارًا من العام القادم.. معرباً عن 
وكيل  مليجى  خالد  للمحاسب  شكره 
للمحاسبات..  املركزى  باجلهاز  وزارة  أول 
وأعلن أنه اعتبارا من العام القادم سيكون 
هناك ميزانية واحدة تقدم باسم االحتاد 

محمد مصطفى:
مهمة مسئولى الهيئة 
خدمة اجلمعيات دون أى 

مصلحة

عمل جدول زمنى ملقابلة 
رؤساء االحتاديات على 

مستوى احملافظات 
بالتنسيق مع االحتاد بدءا 

من منتصف يناير



13يناير 2022

ولم يعد هناك ميزانية مستقلة لالحتاد 
أنه  كما  قريش..  لصقر  ختامية  وقوائم 
اخلاصة  املمتلكات  كل  تسجيل  جارى 
باالحتاد بعد استكمال األوراق، وحل النزاع 
مت  حيث  االسكندرية  بجمعية  اخلاص 
وحل  العدل،  وزارة  خبراء  لهيئة  حتويلها 
مبجهودات  اجلديد  املقر  أرض  مشكلة 
مجلس اإلدارة احلالى بالتعاون مع اللواء 
حسام كامل، وسيتم اطالق التيار خالل 
النقل  يتم  وبعدها  بسيطة  شهور 
ليكون مفخرة لالحتاد التعاونى اإلسكانى 

املركزى.
فؤاد  اللواء  من  توجيها  هناك  أن  كما 
بأن يتم انشاء احتاديات لباقى احملافظات 
 27 االحتاديات  إجمالى  ليصبح  الستة 

احتادية بدالً من 21 احتادية.

وجهان لعملة واحدة 
مصطفى  محمد  أكد  جانبه  ومن 
بالهيئة  للتعاون  املركزية  االدارة  رئيس 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
رئيس  رزق  حسام  الدكتور  عن  نائباً 
اإلسكانى  واالحتاد  الهيئة  أن  الهيئة، 
ضلعني ملنظومة متكاملة الثراء احلركة 
التعاونية وتذليل العقبات فهما وجهان 
مهمة  أن  إلى  مشيراً  واحدة،  لعملة 
دون  اجلمعيات  خدمة  الهيئة  مسئولى 
أى مصلحة ولذلك اتفق مع إدارة االحتاد 
تود  التى  اجلمعيات  بأسماء  بيان  بعمل 
أمام  يومياً  مفتوح  فمكتبه  مقابلته 
استثناء،  دون  التعاونية  اجلمعيات  ممثلى 
يكون  شخص  اى  مقابلة  تأجيل  مت  وإذا 
بسبب ضغط العمل فعلى سبيل املثال 
اقابل  شخصا   80-70 للمكتب  يأتى 
منهم 60 % تقريباً حلل املشاكل اجلوهرية 

واالساسية.
زمنى  جدل  عمل  مصطفى  واقترح 
مستوى  على  االحتاديات  رؤساء  ملقابلة 
بتحديد  احتادية   21 وعددهم  احملافظات 
االسبوع لكل محافظة لعرض  يوم فى 
املشكالت التى تخص جمعياتها وحتقيق 
من  بدءاً  وقت  أقل  فى  استفادة  اقصى 
االحتاد  جناح  ان  مؤكدا  يناير،  منتصف 

التعاونى من جناح الهيئة والعكس.

وشدد ان الدكتور حسام رزق طلب عقد 
لقاء هذا االسبوع مع اجلمعيات الراغبة 
سيتم  كما  األراضي،  على  احلصول  فى 
اعتماد االوراق اخلاصة مبحاضر اجلمعيات 
الهيئة دون  العمومية من خالل مندوب 
املطالبة بإرسالها عن طريق البريد إال فى 

حالة استيفاء بعض املستندات.
جمعية،  اى  مع  متعنت  »لست  وقال: 
ليس  الشكاوى  من  عدد  نتلقى  فنحن 
بالقليل ويتم الفحص والتحقيق فى كل 
شكوى من خالل جلنة مشكلة مبنتهى 

احليادية وهذا يحتاج وقتا«.

 رفع حد المراجعة لكافة 
االتحاديات

عام  سكرتير  زعتر  نبيل  اللواء  وأعرب 
على  االحتاديات  اكبر  القاهرة  احتادية 
حتتها  تضم  احملافظات..حيث  مستوى 
شكره  عن  جمعية،   1200 من  اكثر 
االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  للواء  وامتنانه 
املالى  املشرف  الفار  محمد  واملهندس 
حد  برفع  ملطلبه  لالستجابة  لالحتاد 
عشرة  من  االحتاديات  لكافة  املراجعة 
الحتاديات  مليونا  خمسني  إلى  ماليني 
وباقى  واجليزة،  واإلسكندرية  القاهرة 
مع  مليونا،  ثالثني  ملبلغ  االحتاديات 
مكافأة  برفع  ملطلبنا  أيضا  االستجابة 
أربعة  إلى  باالحتاد  والعاملني  املوظفني 

أشهر بدالً من شهرين. 

لقاء مفتوح 
وفى نهاية اللقاء عقد اللواء فؤاد عباس 
اعضاء  جميع  وبحضور  االحتاد  رئيس 
اعضاء  لقاء مفتوحا مع  االدارة  مجلس 
االستاذ  بحضور  العمومية  اجلمعية 

 اللواء نبيل زعتر: 
املوافقة على رفع حد 

املراجعة إلى ٥٠ مليونا 
الحتاديات القاهرة 

واإلسكندرية واجليزة.. و٣٠ 
مليونا لباقى االحتاديات إجناز 
يحسب جمللس االحتاد احلالى
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املركزية  االدارة  رئيس  مصطفى  محمد 
للتعاون بالهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واإلسكان.
وفى مداخلة للدكتور ابراهيم الصعيدى 
رئيس  ونائب  العمومية  اجلمعية  عضو 
احتادية كفر الشيخ حيث طالب الهيئة 
املتأخرة  امليزانيات  اعتماد  بسرعة 
اجتماع  بعقد  طالب  كما  للجمعيات 
حسام  والدكتور  االحتاديات  لرؤساء 
املشكالت  ملناقشة  الهيئة  رئيس  رزق 
نطاق  فى  كل  اجلمعيات  تواجه  التى 

محافظته.

طفرة كبيرة فى حل المشكالت 
واضاف احملاسب سمير مدنى عثمان عضو 
وخاصة  الهيئة  ان  العمومية  اجلمعية 
التعاون شهد طفرة كبيرة خالل  قطاع 
الفترة السابقة فى بحث وحل املشكالت 
التى تواجه اجلمعيات اإلسكانية واجلدير 
اإلسكانية  اجلمعيات  عدد  بان  بالذكر 
اجلمهورية قد جتاوز 3000  على مستوى 
عمل  يتم  ان  الصعب  ومن  جمعية 
لقاءات مع تلك اجلمعيات ونقترح بان يتم 
امداد اجلمعيات االحتادية بوسائل اتصال 
االحتاد  وبني  بينها  الربط  ويتم  الكترونى 

لعرض املشكالت التى تواجه اجلمعيات.
 وافاد اللواء فؤاد عباس رئيس االحتاد بان 
هذا االقتراح موجود وسوف يطبق مبجرد 
مبدينة  اجلديد  االحتاد  مقر  الى  االنتقال 
املقر  الى  االنتقال  يتم  وسوف  اكتوبر   6
يتم  ان  املتوقع  ومن  اشهر  خالل  اجلديد 
عقد اجلمعية العمومية القادمة لالحتاد 
قاعة  به  ان  خاصة  اجلديد  االحتاد  مبقر 

كبرى لالجتماعات على اعلى مستوى.

 مطالب جمعيات الدقهلية
وفى مداخلة لالستاذ محمد كرمي رئيس 
االحتاد  مطالبة  حول  الدقهلية  احتادية 
والهيئة بالسعى لتوفير اراض للجمعيات 
وخاصة ان محافظة الدقهلية ليس لها 
لنا  يكون  بان  ونطالب  صحراوى  ظهير 

تقدمنا  وقد  اجلديدة  باملنصورة  نصيب 
للوزارة للحصول على 200 فدان  بطلب 
باملنصورة اجلديدة اال اننا فوجئنا بانه مت 
فى  فقط  فدانا   19 مساحة  تخصيص 
يصل  باحملافظة  اجلمعيات  عدد  ان  حني 
الى 110 جمعيات إسكانية مما ال يكفى 
طالب  كما  اجلمعيات،  احتياجات  لسد 
بإعادة النظر فى رسوم مراجعة امليزانيات 
الهيئة  تفرضها  التى  احملاضر  واعتماد 

العامة لتعاونيات البناء والسكان.
رئيس  مصطفى  محمد  االستاذ  ورد   
قطاع التعاون بالهيئة بان املفتش الذى 
يحضر اجلمعيات العمومية سوف يكلف 
دون  وذلك  اجلمعية  من  احملاضر  باحضار 
ضرورة حضور اجلمعية لتسليمها باليد، 
لترتيب  انه سوف يتم عمل جدول  كما 
لعمل  االحتادية  اجلمعيات  رؤساء  حضور 
لقاء بالهيئة وسوف يتم حتديد جمعية 
احتادية كل اسبوع لبحث املشكالت التى 
تواجه اجلمعيات التى تقع حتت نطاق كل 

جمعية احتادية.
يوسف  محمد  االستاذ  طالب  كما 
عضو اجلمعية العمومية عن محافظة 
الدقهلية بان يكون هناك اقتراح بتكرمي 
وافضل  احتادية  رئيس  ألفضل  سنوى 
جمعية وافضل موظف باالحتاد تشجيعا 
مثال  يكونوا  حتى  االخرى  للجمعيات 

يحتذى به لالخرين. 
رئيس  الزملوط  محمود  اللواء  وطالب 
يخصص  بان  سيناء  شمال  احتادية 
اراضى خارج  جلمعيات محافظة سيناء 
على  احلصول  لصعوبة  وذلك  احملافظة 

اراضى باحملافظة.

ال نتعنت مع أى جمعية 
ويتم التحقيق فى كل 
شكوى من خالل جلنة 

مشكلة مبنتهى احليادية
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توجهت الدولة املصرية مع نهاية عقد السبعينيات من القرن املاضى 

إقامة منتجعات  الغربى فى  أراضى الساحل الشمالى  إلى استغالل 

املقومات  الستغالل  منها  محاولة  فى  راقية،  ومصيفية  سياحية 

مدينة  غرب  من  املمتدة  املنطقة  فى  واجلمالية  والبيئية  الطبيعية 

بامتداد  السلوم  مدينة  إلى  وصوال  مطروح  مدينة  حتى  اإلسكندرية 

األهداف  من  العديد  حتقيق  إلى  التوجه  هذا  ويهدف  500ك.م  يتجاوز 

االقتصادية، منها اجتذاب االستثمارات العربية واألجنبية إضافة إلى 

فرص  وإيجاد  ومعطياته،  مكوناته  بكافة  السياحى  النشاط  جذب 

األهداف  جانب  إلى  هذا  الشباب  فئات  من  للعديد  املالئمة  العمل 

االجتماعية فى إقامة مجتمعات عمرانية خدمية وسكنية وتخفيف 

أعباء الكثافة السكانية فى املدن الساحلية القدمية.

وأقامت الدولة - خالل عقد من الزمن - العديد من املنتجعات السياحية 

فى الساحل الشمالى الغربى أبرزها مدينة مارينا العلمني، قرى مراقيا، 

اجملتمعات  هيئة  بني  باملشاركة  وذلك  ومايوركا  وكازابيانكا،  ومارابيال، 

العمرانية اجلديدة وبنك اإلسكان القومى وبعض املستثمرين املصريني 

والعرب واألجانب وبلغت تكلفة إنشاء مدينة مارينا العلمني– وحدها– 

واإلدارة  للتنمية  شركات  تأسيس  وجرى  دوالر.  مليار   48 يتجاوز  ما 

واخلدمات  الصيانة  أعمال  إليها  وأسند  املنتجعات  لتلك  السياحية 

من  وغيرها  الدخول  تصاريح  وإصدار  والكافيتريات  الشواطئ  وتأجير 

األنشطة التى تدخل فى أعمال اإلدارة والصيانة.

الغربى  الشمالى  الساحل  فى  السياحية  املنتجعات  إنشاء  ويالقى 

فى  أموالهم  توظيف  فى  املستثمرين  من  عريض  قطاع  لدى  قبوال 

مكونات تلك املشاريع بالنظر إلى جناحها فى جذب كثافة عالية من 

متنوعة  أنشطة  من  بها  يرتبط  وما  واخلارجية  الداخلية  السياحة 

خاصة بالنظر إلى االعتبارات التى مت مراعاتها عن إنشاء تلك املنتجعات 

اخلدمية  واملكونات  البناء  واشتراطات  العمرانى  التخطيط  حيث  من 

والنموذج الناجح فى إدارة املكونات اخلدمية من حيث كفاءة شبكات 

البيئة  مبتطلبات  والوفاء  والكهرباء  الصحى  والصرف  الشرب  مياه 

الصحية وغيرها من األنشطة الترفيهية. وهو األمر الذى دفع العديد 

من املطورين العقاريني واملستثمرين وجمعيات اإلسكان التعاونى إلى 

احلصول على مساحات شاسعة من األراضى املالصقة للشواطئ فى 

مناطق الساحل الشمالى الغربى وذلك من اجلهات صاحبة الوالية فى 

وزارة اإلسكان أو األجهزة احمللية مبحافظتى اإلسكندرية ومطروح وإمتام 

إجراءات التراضى مع واضعى اليد على تلك األراضى فى سبيل إنشاء 

املواطنني  من  للراغبني  عنها  واالعالن  مصيفية  سياحية  مجتمعات 

التعاونية  اجلمعيات  أعضاء  من  أو  املالية  املالءة  لديهم  تتوافر  الذين 

للبناء واإلسكان.

التى حصلت  للبناء واإلسكان  التعاونية  واقع اجلمعيات  ويشير رصد 

من  اكثر  أو  عقدين  مرور  بعد  الغربى  الشمالى  بالساحل  أراض  على 

وبني  بينها  حتول  التى  الصعوبات  عن  العديد  مواجهتها  إلى  الزمان 

استكمال مشروعات اإلسكان التى تسعى إلى إقامتها. 

تنفيذ  فى  اإلسكان  جمعيات  واجهت  التى  الصعوبات  حتديد  وميكن 

مشروعاتها فى الساحل الشمالى الغربى والتى مت رصدها فى: 

أوال: صعوبات تنظيمية عامة مثل انعدام الرؤية التخطيطية العمرانية 

الغربى.  الشمالى  الساحل  مناطق  إلعمار  الشاملة  املستقبلية 

واضطراب واقع اخلدمات األساسية للمشروعات من حيث توافر خدمات 

مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها. وتعدد اجلهات اإلدارية 

بني  ما  البناء  تراخيص  وإصدار  التقسيم  باعتماد مشروعات  اخملتصة 

األجهزة احمللية باإلسكندرية ومطروح وبني هيئة اجملتمعات العمرانية 

اجلديدة بوزارة اإلسكان وبني هيئة التنمية السياحة بوزارة السياحة.

ثانيا : صعوبات خاصة بنشاط اجلمعيات مثل صعوبات تقنني ملكية 

األرض ما بني واضعى اليد وإجراءات اجلهات صاحبة الوالية فى احملافظة 

واشتراطات الشهر العقاري. وشراء مساحات كبيرة من قطع األراضى 

الالزمة  املالية  التدفقات  وضعف  اجلمعية.  أعضاء  احتياجات  تتجاوز 

تكاليف  جتاوز  إلى  بالنظر  السياحى  أو  السكنى  املشروع  لتنفيذ 

املشروع لإلمكانيات املالية لألعضاء. وتوقف بعض األعضاء اخملصص 

لهم وحدات باملشروع السكنى عن الوفاء بسداد التزاماتهم املالية فى 

املواعيد احملددة طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع. وضعف اإلمكانيات 

املقاوالت  وشركات  االستشارية  املكاتب  بعض  لدى  واملالية  الفنية 

املسند إليها أعمال االشراف والتنفيذ وما يترتب على ذلك من مشاكل 

فنية وقانونية. وسوء إدارة بعض مجالس إدارة اجلمعيات وعدم التنسيق 

مع اجلهات الرقابية فى كافة مراحل تنفيذ املشروع. 

والصعوبات التى مت رصدها تتفاوت من جمعية تعاونية إلى أخرى كما 

تتباين املشاكل التى تواجها كل جمعية وكل مشروع. غير أن هذا ال 

ينفى أن كثيرا من جمعيات اإلسكان استطاعت بفضل كفاءة مجالس 

إجناز  فى  واإلشرافية  الرقابية  واجلهات  أعضائها  مع  وتعاونها  اإلدارة 

مشاريع إسكانية متميزة ومبستوى يفوق كثيرا من مشروعات اإلسكان 

التى يقيمها كبار املطورين العقاريني أو املستثمرين.

مشروعات إسكان الساحل  

 الشمالى الغربى »1«

لواء عبدالوهاب ابوالصفا
نائب ثان رئيس االحتاد 
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غياب األعضاء عن الجمعية مشكلة كبيرة..
والمطور العقارى هو الحل لتنفيذ المشروع

تصوير: محمد سالممتابعة: منى عبد العزيز

عقدت اجلمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء املساكن وتعمير منطقة العجمى واملناطق 
 ١١ فى  وذلك  ثالث(  )اجتماع  السنوى  اجتماعها   ،١982 لسنة   ١9١ برقم  املشهرة  السياحية، 

سبتمبر 202١ بعمارات الدمرداش بالعباسية.
وقد اجتمعت اجلمعية العمومية برئاسة نادية محمد لطفى رئيس مجلس االدارة، وسكرتارية 
شادية حسني عمر املشرف املالى للجمعية، وبحضور 35 عضوا من اجمالى عدد األعضاء اجلمعية 
البالغ 386 عضوا، وقد وافق األعضاء احلاضرون على اختيار محمد حسني عوض ومحمد أحمد 
الرشيدى كمالحظى تصويت، ثم بدأ النظر فى جدول األعمال الذى ضم 7 بنود متت مناقشتها 

باجلمعية العمومية واليكم التفاصيل...

فى عمومية »تعمير منطقة العجمي«

أخذ  تضمن  فقد  األول  للبند  بالنسبة 
موافقة األعضاء املنتفعني مبشروع الساحل 
طريق  عن  املشروع  تنفيذ  على  الشمالى 
خالل  من  وذلك  العينى،  باملقابل  الشراكة 
إحدى شركات التطوير العقارى املتخصصة 

أو شركة مقاوالت فئة مناسبة.
املنتفعني  األعضاء  من  عضوا   27 وافق  وقد 
 35 وعددهم  باالجتماع  احلاضرين  باملشروع 
املنتفعني  عدد  اجمالى  من  منتفعا  عضوا 
وعددهم 96 عضوا، بينما رفض عضو واحد 
منتفع لم يوافق على هذا البند، ولم يبد 7 

أعضاء منتفعني رأيهم، وعليه فقد مت إعالن 
عن  املشروع  تنفيذ  على  باألغلبية  املوافقة 

طريق املشاركة.
كما حضر من اجلهات الرقابية ماجد شهدى 
مندوباً عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
وأحمد الهوارى مندوباً عن اجلمعية االحتادية 

حملافظة القاهرة. 
خطة  عرض  تناول  فقد  الثانى  البند  اما 
أفادت  حيث  للجمعية  السنوية  العمل 
مع  التواصل  جارى  أنه  اجلمعية  رئيسة 
لتسوية  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 

املبالغ املستحقة على اجلمعية )جلنة احلصر 
والتفاوض(.

ميزانية  لعرض  الثالث  البند  وخصص 
 6/ فى30  املنتهى  املالى  العام  عن  اجلمعية 
املوافقة  ورود  لعدم  ارجاؤه  مت  والذى   2020  /
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  قبل  من 

واإلسكان.
تعيني  واملتضمن  الرابع  للبند  وبالنسبة 
متت  فقد  أتعابه،  وحتديد  حسابات  مراقب 
املوافقة على تعيني كمال أحمد حسن لهذه 

املهمة مقابل 3 آالف جنيه سنويا.

نادية لطفى:
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جلان  تشكيل  اخلامس  البند  تضمن  كما 
اجمللس  أعضاء  من  للمشروع  متابعة 
تفويض  مع  باجلمعية  والعاملني  واملنتفعني 
مجلس اإلدارة فى حتديد بدالت هذه اللجان، 
تتم  أن  على  البند  هذا  إرجاء  مت  أنه  إال 

مناقشته فى أقرب جمعية عمومية.
وبالنسبة للبند السادس فإنه شمل تفويض 
رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه فى التعامل مع 
بشأن  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 
أرض اجلمعية الكائنة فى الساحل الشمالى 
بالكيلو 81 - 81.5 طريق اسكندرية مطروح 
هيئة  ومستحقات  التحسني  رسوم  بشأن 
األعضاء  وافق  حيث  العمرانية،  اجملتمعات 
احلاضرون على تفويض رئيس مجلس االدارة 

فى اتخاذ ما يلزم فى هذا اخلصوص.
اختيار  واألخير  السابع  البند  وتضمن 
اإلدارة  مجلس  ملعاونة  للمشروع  استشارى 
مت  وقد  املشروع،  تنفيذ  إجراءات  بشأن 
إجراءات فى  أى  اتخاذ  توجيه اجلمعية بعدم 
السلطة  على  العرض  بعد  اال  الشأن  هذا 
وفقاً  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  اخملتصة، 
واخلاص   2018 لسنة   182 القانون  ألحكام 

بالتعاقدات التى تبرمها اجلمعية مع الغير.
وعلى هامش االجتماع.. وعن مشكلة غياب 

األعضاء عن اجلمعية.. وأن املطور العقارى هو 
محمد  نادية  حتدثت  املشروع..  لتنفيذ  احلل 
مع  اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  لطفى 
أن  الى  أشارت  ، حيث  التعاون«  »برج  مجلة 
اجلمعية انشئت عام 1974 وقام بتأسيسها 
متارس  بدأت  وأنها  البدرى،  رفيق  املهندس 
نشاطها الفعلى فى عام 1980 ومت اشهارها 
 386 أعضاء  بعدد   1982 لسنة   191 برقم 
باملشروع  املنتفعني  األعضاء  وعدد  عضوا، 

الوحيد للجمعية هو 96 عضوا.
يحضرون  ال  األعضاء  معظم  أن  وكشفت 
كبيرا  عددا  أن  كما  العمومية،  اجلمعيات 

منهم توفى، وهذا ميثل مشكلة للجمعية.
البداية  فى  اجلمعية  أن  »لطفى«  وذكرت 
بدون مشاكل،  كانت تسير بشكل طبيعى 
مبساحة  مشهر  عقد  على  حصلت  حيث 
الساحل  مبنطقة   1980 عام  فى  فدانا   51
اجلمعية،  مؤسس  توفى  أن  الى  الشمالى، 
ادارة جديد، وبعدها ظهرت  وانتخب مجلس 
باألرض بسبب عرب مطروح، وكان  مشاكل 
ذلك يوجب على اجلمعية رفع دعوى قضائية، 
احلكم  وكان  بذلك  اجلمعية  قامت  وبالفعل 
فى صاحلها، ثم وضعت األرض بعد ذلك حتت 

ادارة القوات املسلحة.

من  العديد  وقام  املشروع  وتوقف  مضيفة.. 
الفترة  تلك  خالل  اجلمعية  ادارات  مجالس 
القوات  وكانت  اجلديد،  الوضع  بدراسة 
عرضت  حيث  اجلمعية  مع  كرمية  املسلحة 
األرض  على  التفاوض   2001 عام  فى  عليها 
ضمنها  من  كان  والتى  بدائل  عدة  وطرح 
نفس  فى  بديلة  أرضا  اجلمعية  اعطاء 
املنطقة، أو احلصول على قطعة أرض أخرى 
أن  إال  العمرانية،  اجملتمعات  هيئة  خالل  من 
مجلس ادارة اجلمعية فى ذلك الوقت رفض 
هذا الطرح بدون علم أعضاء اجلمعية وبدون 

مبرر منطقى.
اجلمعية  أن  جانب  الى  هذا  وتابعت.. 
اجملتمعات  هيئة  مع  مشكلة  تواجه  كانت 
العمرانية على مساحة هذه األرض، حيث ان 
ما  بينما  فدانا   89 اجلمعية  سلمت  الهيئة 
قامت اجلمعية بتسجيله هو 51 فدانا فقط.

 2019 عام  فى  ذلك  بعد  اجلمعية  وقامت 
التفاوض  فى  جهودها  بتكثيف   2020  –
املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  مع 
لألرض،  خريطة  اجلمعية  من  طلبت  والتى 
موافقة  على  اجلمعية  حصلت  وبالفعل 
لدفع  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
حجم  بكبر  فوجئت  لكنها  اخلرائط،  رسوم 
لضعف  ونتيجة  جنيه(،  مليون   16( املبلغ 
عرض  مت  فقد  للجمعية  املادية  االمكانيات 
بطرح  اجلمعية  وبدأت  املشاركة،  اقتراح 
حيث  العقارى،   املطور  على  املوضوع  هذا 
مادية  أعباء  أى  كاهلها  عن  سيرفع  انه 
وحداتهم  على  احلصول  للمنتفعني  ويتيح 

السكنية بعد 3 سنوات بدون مقابل.
تعاوناً  ملست  اجلمعية  أن  »لطفى«  وأكدت 
كبيراً من الدولة، وأن االحتاد التعاونى وهيئة 
وصلت  وقد  كثيراً،  ساندوها  التعاونيات 
اجلمعية الى شبه اتفاق مع املطور العقارى 
وأنه سيقوم بدفع الضرائب املستحقة على 
 13 وتبلغ  األرض  قيمة  وكذلك  اجلمعية، 
 164 وتبلغ  التحسني  ورسوم  جنيه،  مليون 

مليون جنيه.

املوافقة على تنفيذ مشروع اجلمعية بالساحل الشمالى بـ »الشراكة« 
الزميلة منى عبد العزيز أثناء احلوار مع نادية لطفى رئيس مجلس اإلدارة فى حضور املستشار القانونى

فتوى مجلس الدولة:

توفير املقابر ليس من أغراض اجلمعيات اإلسكانية
بناء على الفتوى الصادرة من اللجنة الثانية جمللس الدولة بجلسة 2021/11/27 برقم صادر 3157 بسجل اللجنة 76/15 
ق وارد مكتب السيد اللواء أ.ح رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 147م فى 2021/12/14 بشأن طلب الرأى القانونى 
األساسية  باملهمة  أسوة  ألعضائها  مقابر«  »مدافن/  توفير  فى  واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعيات  أحقية  مدى  فى 

للجمعيات فى توفير املسكن املناسب ألعضائها.
فقد انتهت اللجنة الثانية لقسم الفتوى إلى:

أن توفير مدافن )مقابر( ألعضاء اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان ال يتفق والغرض املنصوص عليه فى القانون لهذه 
اجلمعيات.
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حتدثنا فى األجزاء السابقة عن جانبني أحدهما اجلانب املوضوعى 
واجلانب  الفائض وتكوين االحتياطى،  توزيع  يتعلق بقواعد  فيما 
الثانى يتعلق باجلانب الشكلى فيما يتعلق بالدفاتر التى تلتزم 

اجلمعية بإمساكها وقواعد القيد بها.
أما اجلانب الثالث فهو )اجلانب اإلجرائى( أى مواعيد اعداد امليزانيات 

ومراجعتها وفحصها واعتمادها.
 حيث نصت املادة )41( عن قانون التعاون اإلسكانى 14 لسنة 81 
على أن يقوم مجلس اإلدارة فى نهاية السنة املالية بتكليف أحد 
احملاسبني القانونيني املقيدين بالسجل العام للمحاسبني بإعداد 
الفائض  توزيع  العمومية ومشروع  وامليزانية  احلسابات اخلتامية 

فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلى.
ومراعاة عدم إدراج مخصصات ال تقابل نفقات فعلية وضرورية 
ومالئمة. وترتبط بداية ونهاية السنة املالية للجمعيات التعاونية 

مبيزانية الدولة، وتبدأ من 7/1 حتى 6/30 لنهاية كل عام مالى.
 وعلى مجلس اإلدارة للجمعية إرسال هذه البيانات خالل )ستني 
يوماً( من نهاية السنة املالية الى االحتاد ملراجعتها. ويجب على 
البيانات  ورود  تاريخ  يوماً( من  )ثالثني  املراجعة خالل  إنهاء  االحتاد 
مبا  التأشير عليها  بعد  يرسل نسخة منها  أن  وعليه  املذكورة، 
العامة  والهيئة  الشأن  ذات  اجلمعية  من  لكل  املراجعة-  يفيد 

لتعاونيات البناء واإلسكان.
كذلك على الهيئة إعداد تقريرها بنتيجة الفحص وإرساله إلى 
احلسابات  ورود  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  الشأن  ذات  اجلمعية 

اخلتامية وتقرير املراجعة إليها من االحتاد.
يتضمنها  التى  املالحظات  تنفيذ  اجلمعية  إدارة  مجلس  وعلى 
تقرير املراجعة والفحص، فى حالة وجود مالحظات، وإعادة تصوير 
احلسابات اخلتامية وامليزانية ومشروع توزيع الفائض خالل أسبوع 
من تاريخ ورود تقرير الفحص إليها من الهيئة، ثم أخذ موافقة 

االحتاد والهيئة على تلك التعديالت.
وتعرض اجلمعية هذه البيانات مشفوعة باملستندات املثبتة لها، 
مع تقريرها السنوى، وتقريرى االحتاد والهيئة مبقر اجلمعية وملدة 
ثمانية أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، مع 
متكني األعضاء من االطالع عليها حتى يتم التصديق عليها من 

اجلمعية العمومية.
 بينما تنعقد اجلمعية العمومية السنوية للجمعية التعاونية 
خالل األشهر اخلمسة التالية النتهاء السنة املالية، إال إذا وافق 

كل من الهيئة واالحتاد على مد هذا امليعاد لظروف استثنائية إلى 
نهاية الشهر السادس.

ويجدر اإلشادة إلى بعض األمور الهامة والتى تضمنتها املواد من 
)44( حتى املادة )50( من القانون 14 لسنة 81 ومنها ان أعضاء 
مجلس اإلدارة ومدير اجلمعية )مسئولون بالتضامن( فيما بينهم 
عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على اجلمعية نتيجة 
أو  ألحكام  املنفذة  القرارات  أو  القانون  خالف  على  لها  إدارتهم 
قرارات اجلمعية  أو  السنوية  أو خطتها  الداخلى  نظام اجلمعية 
العمومية، وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو 

التى تعد إخالالً بالقيام بواجباتهم.
وعلى رئيس اجلمعية إبالغ االحتاد والهيئة بكل تغيير قد يطرأ على 
بيانا  التبليغ  أن يشمل  وتشكيله، على  اإلدارة  عضوية مجلس 
التغيير ووظائفهم باجمللس،  الذين شملهم  بأسماء األشخاص 

وعناوين إقامتهم.
واجتماعات  جلساته،  محاضر  صور  إبالغ  اإلدارة  مجلس  وعلى 
اجلمعيات العمومية، والقرارات التى تصدر فى أى منها لكل من 

االحتاد والهيئة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االنعقاد.
وعلى مجلس اإلدارة أن يؤمن للمدى املناسب على مخازن اجلمعية 

ومحالتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد.
للجمعية  مدير  تعيني  االقتضاء-  عند  اإلدارة-  جمللس  ويجوز 
لإلشراف على أعمالها اإلدارية والفنية واملالية فى حالة اتساع 
نشاطها وحتديد مرتبه واملورد املالى لهذا املرتب، على أن تقر ذلك 
اجلمعية العمومية ويكون لهذا املدير حق حضور جلسات مجلس 
اإلدارة، وحق املناقشة دون التصويت، وللجمعية العمومية أن تقرر 
مكافأته عن حسن األداء بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، وحتديد 
الالزمني  املوظفني  تعيني  لها  ومواردها كما  املكافأة  هذه  قيمة 
للعمل وحتديد مكافأتهم وتطبيق قوانني العمل والتأمينات على 

املتفرغني منهم.
ويحظر على مدير اجلمعية والعاملني فى جهازها الوظيفى أن 
يقوموا بأى عمل من األعمال التى تزاولها اجلمعية وتتعارض من 

مصاحلها.
ولألهمية أن نشير أنه ال يجوز اجلمع بني العمل فى اجلهة اإلدارة 
اخملتصة أو أى جهاز رقابى وأجهزة الدولة املشرفة على القانون 
أو االحتاد، وبني أى عمل من أعمال اإلدارة واالستشارة  اإلسكانى 

بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية.

إعداد الميزانيات ومراجعتها 
وفحصها واعتمادها »3«

احملاسب عبد السالم حتحوت 
سكرتير عام االحتاد 



19يناير 2022

دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن اإلتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 328 لسنة 2004 فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم 693 لسنة 1981 والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية 200 عضو فى مجلة )برح التعاون( التى يصدرها االتحاد 
العمومية  الجمعيات  انعقاد  أحد مالحقها عن مواعيد  أو فى  المركزى  التعاونى اإلسكانى 

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

االعالنات  قيمة  أن  المعلنين  بالسادة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يهيب 
جنيه   2500 مبلغ  والمزادات  جنيها   2000 مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ 3000 جنيه ) نصف صفحة ( وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى يوم 5 من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم 20 من نفس الشهر 

لنشرها فى عدد أول الشهر،
برجاء االلتزام بهذه المواعيد حيث لن يتم نشر االعالن الذى يأتى بعد هذه المواعيد 

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لقضاة مجلس 

الدولة بالجيزة
المسجلة برقم 314 لسنة 2014

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/14 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر الرووف أعلى العقار 38 هـ - حدائق االهرام.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

جمعية االنفتاح لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 121 لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/11 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر مركز شباب الدرب األحمر - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية التعمير واإلنشاء 
التعاونى للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 83 لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 - الزمالك   - السرايا  بباخرة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء النقابة 

العامة للمهن الزراعية
المسجلة برقم 1227 لسنة 2015

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/11 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية رأس الحكمة لإلسكان 
التعاونى

المسجلة برقم 40 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/13 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

 - المساحة  - شارع  رقم 19  العقار  اعلى   - بالرووف  وذلك 

الدقى - المملوك للجمعية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة 

الطوب الرملى
المسجلة برقم 3 لسنة 1981

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/13 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر ملحق المشروع الـ20 عمارة - بمنطقة الطوب 

الرملى - الحى العاشر - مدينة نصر - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمهندسين 

الجامعيين
المسجلة برقم 294 لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/15 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
بمقر  الملحقة  بالحديقة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
الجمعية - عمارة رقم 11 - شقة 11 - اإلسكان المتميز - 

امام الجامعة العمالية - مدينة نصر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

مصر للطيران للخطوط 
الداخلية واإلقليمية

المسجلة برقم 1270 لسنة 2017
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/1/15 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 

صباحا.
وذلك بمقر نادى 6 أكتوبر الرياضى - ميدان بن الحكم - 

جسر السويس.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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جمعية التعمير واإلنشاء 
التعاونى لبناء المساكن

المسجلة برقم 83 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/8 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 15 و2022/1/16  وللطعون 

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

الدول  جامعة  شارع   106 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
العربية - المهندسين - الجيزة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/26 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

 - الزمالك   - السرايا  بباخرة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
الجيزة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة العامة لمرفق 

مياه القاهرة الكبرى
المسجلة برقم 183 لسنة 1982

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

 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 15 و2022/1/16 على أن تقدم طلبات 

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

وراق   - السواحل  ترعة  الكائن: شارع  الجمعية  بمقر  وذلك 
بجوار   - عبدالشافى  مصطفى  المهندس  شارع   - الحضر 

شارع عبدالمنعم رياض.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/2/17 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
حميات  امام   - النيل  كورنيش   - الوفاء  نادى  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الشهيد عبدالمنعم 
رياض لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 85 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/15 يوم  وذلك 

الظهر.

بجوار   - السويس  جسر   - أكتوبر   6 حديقة  بمقر  وذلك 

التجنيد القديم - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

جمعية األمل لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 961 لسنة 2009
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/21 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر حديقة سيلفر نايل - كورنيش النيل - المعادى 

- القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالبنك المركزى المصرى

المسجلة برقم 390 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/19 حتى   2022/1/15 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 20 و2022/1/22  وللطعون 

الترشيح والطعون للسيد رئيس مجلس إدارة  الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

الدور   - يوليو  شارع 26  أ   8 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
السابع - االزبكية - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/12 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر مشروع جبل الكعبة - امتداد حسن المأمون - 
مدينة نصر - القاهرة.

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

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمكافحة 

التهرب الضريبى بالقاهرة
المسجلة برقم 1045 لسنة 2011

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

 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 15 و2022/1/16  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 15 عمارات اللجنة النقابية - 
مدينة أعضاء هيئة التدريس - جامعة القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/12 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

بالعنوان  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
سالف الذكر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين ببنك مصر

المسجلة برقم 496 لسنة 1983
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/19 حتى   2022/1/15 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 20 و2022/1/22 على أن تقدم طلبات 

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

 - فريد  محمد  شارع   85 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
عابدين - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/23 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى يخت الجيزة - بجوار كوبرى الجالء - الدقى 
- الجيزة.

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

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمكتب العربى 

للتصميمات واالستشارات الهندسية
المسجلة برقم 380 لسنة 1982

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

 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 16 و2022/1/17 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: المكتب العربى - امتداد شارع 
رمسيس - اول مدينة نصر - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/2/9 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

 - المسلحة  القوات  بمول  الملحقة  الحديقة  بمقر  وذلك 
العباسية - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بالقاهرة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/15.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمركز المدينة التجارى - الحى 

الرابع - ميدان النجدة - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء النقابة 

العامة للمهن الزراعية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الثالثاء  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/18.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية المهندسين للبناء 
واإلسكان التعاوني

المشهرة برقم 402 لسنة 1982 - القاهرة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  الحادية عشرة صباحا  الساعة  تمام  وذلك فى 

الموافق 2022/1/22.

وذلك بمقر حديقة االندلسية - بجوار وزارة المالية - مدينة 

نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الشهيد عبدالمنعم 
رياض لإلسكان التعاوني

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/22.

وذلك بمقر قاعة VIP - حديقة 6 أكتوبر - جسر السويس - 

بجوار التجنيد القديم.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية إلسكان 
المبعوثين بجامعة القاهرة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/1/15

د.  شارع   - المبعوثين  بمدينة  المالعب  ارض  بمقر  وذلك 

مصطفى مشرفة - امام مستشفى بوالق الدكرور.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

كهرباء مصر وأسرهم
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء الموافق 

.2022/1/11

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة 

- العباسية - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الطالئع لإلسكان 
التعاونى

المسجلة برقم 78 لسنة 1982 - القاهرة
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  الثالثة عصرا يوم السبت  وذلك فى تمام الساعة 

.2022/1/15

وذلك بمقر حديقة العمارة 26 عمارات رابعة االستثمارى - 

امتداد شارع النزهة - مدينة نصر.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية، 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروع قرية اإلعالميين 

بالجراولة- مرسى مطروح
المشهرة برقم 161 - جيزة

للجمعية  الثالث  االجتماع  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 

.2022/1/28

وذلك بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقى - جيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة أعضاء  الجمعية  تدعو 
العمارة الخامسة بحدائق أكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/1/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر مؤسسة األهرام - شارع الجالء - القاهرة.
األعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بالوايلى - جيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

يوم  وذلك  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

السبت الموافق 2022/1/15.

وذلك بمقر ساحة العمارة الكائنة: 19 شارع الدكتور حجازى 

- الصحفيين - العجوزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الرخاء للبناء واإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 269 لسنة 2007
تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

حدائق اكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/1/28 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة - مدينة نصر - القاهرة

األعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 

المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 

طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين برئاسة 

مجلس الوزراء
المسجلة برقم 583 لسنة 1986

تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
الجمعية بمدينة نصر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/1/15 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية- الطوب الرملى- الحى العاشر- 
مدينة نصر.

األعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
مصر لالستيراد والتصدير

المشهرة برقم 19 لسنة 1982
لؤلؤة  بمشروع  الحاجزين  األعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
القاهرة الجديدة عن تحديد موعد جلسة التخصيص، وذلك 

يوم السبت الموافق 2022/1/15.
وذلك حسب الشرائح المحددة بمقر الجمعية وطبقا لخطاب 
للجمعية  الواردة  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 

برقم 9836 بتاريخ 2021/12/6.
وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجمعية 

7 شارع حسن محمد - الهرم - الجيزة.
وسوف يتم اخطار األعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول 

على عناوينهم المقيدة بسجالت الجمعية.
علما بان التخصيص سيتم وفقا الحكام المادة الراعبة من 
قواعد  بشأن  الصادر   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

العمل بالجمعية اإلسكانية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالتربية 

والتعليم بالجيزة
المسجلة برقم 26 لسنة 1982

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة أعضاء  الجمعية  تدعو 
شرق السكة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/1/22 - الساعة العاشرة صباحا.

امام   - األعظم  البحر  بشارع  المعلمين  نادى  بمقر  وذلك 
قسم الجيزة

األعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين 

بديوان عام محافظة بنى سويف
المسجلة برقم 45 لسنة 1982

نظرا النتهاء المدة القانونية لمجلس ادارة الجمعية بتاريخ 
2021/7/28

وعليه فقد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة فى 
الخميس  الموافق 2022/1/9 حتى يوم  الفترة من االحد 
و2022/1/17   16 ويومى   2022/1/13 الموافق 

للطعون.
التفتيش  بقطاع  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على 
المركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالتحاد  االدارى  والتوجيه 
 - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12 الكائن:  بمقره 

المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية
واالعالن  الطارئة  العمومية  الجمعية  موعد  تحديد  وسيتم 

عنه فى وقت الحق.

الجمعية التعاونية إلسكان 
أعضاء النيابة اإلدارية وأسرهم

المشهرة تحت رقم 494 لسنة 1984
الحاجزين  تعلن الجمعية عن ضرورة قيام السادة األعضاء 
االندلس  قطاع   -  64 بالقطعة  الكائن  الجمعية  بمشروع 
بالقاهرة الجديدة باستكمال مدفوعاتهم لمبلغ 610000 
تقديرى  كسعر  الغير(  جنيه  آالف  وعشرة  )ستمائة  جنيه 

للوحدة لحين عمل الحساب الختامى للمشروع.
من  المبلغ  لهذا  مدفوعاته  باستكمال  يقم  لم  من  وعلى 
فى  المبلغ  هذا  سداد  استكمال  سرعة  الحاجزين  السادة 
موعد غايته 2022/1/18 حتى يتمكن من حضور جلسة 
الجمعية بكافة صور قسائم  التخصيص، مع سرعة موافاة 
مقر  على  التخصيص  مبلغ  استكمال  حتى  البنكية  االيداع 
 - سابقا  زكى   - التوفيقية  شارع   - أ  الكائن: ب5  الجمعية 
الدور الثامن، بناء على كتاب الهيئة العامة لتعاونية البناء 

واإلسكان رقم 9179 فى 2021/11/16.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بلجنة التخطيط 

العمرانى باإلسماعيلية
المسجلة برقم 74 لسنة 1995

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/20 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
 - البالجات  طريق   - المسلمين  الشبان  نادى  بمقر  وذلك 

االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة قناة 
السويس وأسرهم باإلسماعيلية

المسجلة برقم 61 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/29 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

الجامعة  امام   - االسراء  - حى  الجمعية  بمقر مشروع  وذلك 

القديمة - محافظة االسماعيلية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بتليفونات 

اإلسماعيلية
المشهرة برقم 54 لسنة 1984

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثالثاء الموافق 

.2022/1/11

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بسنترال االسماعيلية الرئيسي.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة شرق الدلتا إلنتاج 

الكهرباء باإلسماعيلية
المسجلة برقم 121 لسنة 2008

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/16 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
الكهرباء  لشركة  التابع  كوين  نادى  قاعة  بمقر  وذلك 

باالسماعيلية - شارع شبين - امام مسجد الصالحين.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألمراء البحار - اإلسكندرية

المسجلة برقم 101 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/21 يوم  وذلك 

الظهر.

وذلك بمقر نادى جرين هاوس - الشالالت - اإلسكندرية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة فوديكو 

باإلسماعيلية
المسجلة برقم 77 لسنة 1995

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/22.

المسلمين  الشبان  بجمعية  العلوية  القاعة  بمقر  وذلك 

الكائنة بطريق البالجات - االسماعيلية.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة المستودعات 
المصرية العامة باإلسكندرية

المسجلة برقم 94 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/1/11 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

 - االسكندرية  بمحافظة  العاملين  نادى  بمقر  وذلك 
الشاطبى - اإلسكندرية.

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

10٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمحطة الغازية 

باإلسماعيلية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/1/14

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بجمعية الشبان المسلمين - 

طريق البالجات - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الوادى الجديد

محافظة اإلسكندرية

محافظة الوادى الجديد

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية األساسية للبناء 
واإلسكان ألعضاء اللجنة النقابية للعاملين 
بمركزى الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد

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

السنوية لالجتماع.
عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/15 يوم  وذلك 

ظهرا.
وذلك بمقر قاعة الدكتور سيد سيف المفتوحة - مقر مجلس 

المدينة القديم - الداخلة - الوادى الجديد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة بترول الصحراء 

الغربية »ويبكو«
المسجلة برقم 47 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/11 يوم  وذلك 
ظهرا.

 - الظاهرية  الطويل  - 20 شارع  النحاس  نادى  بمقر  وذلك 
خلف كلية التربية الرياضية بنات - باإلسكندرية.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باإلدارة التعليمية 

بالفرافرة بالوادى الجديد
المسجلة برقم 59 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الواحدة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/1/15  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر مركز شباب الفرافرة - الوادى الجديد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمهندسين باإلسكندرية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/14.

وذلك بمقر الساحة بين أبراج مشروع الجمعية 496 - طريق 

الحرية - بولكلى - االسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

محافظة الوادى الجديد

محافظة أسيوط

محافظة أسيوط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالتربية والتعليم بأسيوط

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/15.

وذلك بمقر نادى اسيوط الرياضى - اسيوط.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

باقى جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بفرع 

جامعة أسيوط بالوادى الجديد
المسجلة برقم 21 لسنة 2000

العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مساء.  السادسة  الساعة  تمام  فى   2022/1/18 يوم  وذلك  االستثنائية. 
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بكلية التربية بالخارجة - الوادى الجديد للنظر 

فى تعديل المواد 1 - 2 - 13 من النظام الداخلى للجمعية ليكون كاآلتي:
ألعضاء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اسم  التعديل:  قبل   )1( المادة 

هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد
ألعضاء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اسم  التعديل:  بعد   )1( المادة 

هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الوادى الجديد
التدريس  هيئة  ألعضاء  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  قبل   )2( المادة 

ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة اسيوط بالوادى الجديد
التدريس  هيئة  ألعضاء  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  بعد   )2( المادة 

ومعاونيهم والعاملين بجامعة الوادى الجديد
المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 
سياسى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة اسيوط 

بالوادى الجديد
المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى او 
سياسى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الوادى الجديد

ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لألعضاء سواء بالحضور الشخصى او 
باالنابة او بابداء الرأى كتابة ويصح التصويت على القرار بموافقة ثلثى عدد 
األعضاء الحاضرين لالجتماع، فإذا لم يتوافر النصاب سواء لصحة االنعقاد او 
القرار يؤجل االجتماع وال يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية  لصحة 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لصيادلة محافظة اسيوط
المشهرة برقم 82 لسنة 2011

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/1/14

وذلك بمقر نادى المهندسين باسيوط.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمعاقين بأسيوط

المسجلة برقم 68 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/11 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 27 شارع 

عثمان بن عفان - شركة فريال - اسيوط.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

محافظة أسيوط

محافظة المنيا

محافظة أسيوط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة المنيا

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الثالثاء  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/11.

وذلك بمقر نقابة التجاريين - 36 شارع الجمهورية - ناصية 

دمران - المنيا.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

كهرباء مصر بأسيوط
المسجلة برقم 404 لسنة 1996

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/21.

وذلك بمقر نادى التجاريين - اسيوط.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بديوان عام محافظة 

المنيا والوحدات المحلية والقروية
المسجلة برقم 4 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/1/9 
و2022/1/17   16 يومى  وللطعون   2022/1/13 حتى 
سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مبنى مجمع المصالح الحكومية 

- امام شرطة المرافق - المنيا.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/17 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا. وذلك بمقر 

القاعة المفتوحة بديوان عام محافظة المنيا.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 
وذلك  الحضور.  حق  لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالى  من 

النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالتربية والتعليم بأسيوط

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

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/17   16 يومى  وللطعون 

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

سالم  صالح  شارع   - أسيوط  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
»الهاللى سابقا« - برج قصر االندلس - الدور الثالث اعلى 

البنك العربى االفريقي.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/2/8 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى أسيوط الرياضى - نادى البلدية - اسيوط.

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

األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

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

محافظة المنيا

محافظة بورسعيد

محافظة أسوان

جمعية المهندسين لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 12 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

تمام  فى   -  2022/1/11 يوم  وذلك  لالجتماع.  السنوية 

الساعة السابعة مساء.

وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باتحاد اإلذاعة 

والتليفزيون بالمنيا
المسجلة برقم 52 لسنة 1998

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

 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 16 و2022/1/17 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: المنيا - شلبى - برج الخديوى 
- الدور الثانى - امام مدرسة الراعى الصالح.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة حورس - نادى القوات المسلحة - المنيا.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لألعضاء والعاملين بمركز شباب 

الزهور ببورسعيد
المسجلة برقم 103 لسنة 1986

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

 2022/1/11 حتى   2022/1/5 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 12 و2022/1/13 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: بمركز شباب الزهور ببورسعيد.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/2/12 - فى تمام الساعة الثامنة مساء.
وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية أبناء الجعفرى للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 109 لسنة 2009
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 15 و2022/1/16 على أن تقدم طلبات 

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

العقاد - شرق االستاد -  الكائن: حى  الجمعية  وذلك بمقر 
مركز الجعفرى - اسوان.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/2/17 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

الرئيسى دار مناسبات  وذلك بمقر الساحة الخلفية للمركز 
الجعفرى - اسوان.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة جنوب سيناء

محافظة بورسعيد

محافظة الغربية

محافظة جنوب سيناء

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة دهب

المسجلة برقم 10 لسنة 1988
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/16   15 يومى  وللطعون 

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

ارض   -  C  216 رقم  القطعة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الجمعية - مدينة دهب - جنوب سيناء.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/11 
- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى اتحاد الشرطة الرياضى - الدراسة - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بديوان حى العرب - ببورسعيد

المسجلة برقم 16 لسنة 1983
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/17   16 يومى  وللطعون 

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

امام   - الثانى  المشروع  موقع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
فرن الشرطة - بورسعيد.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/19 
- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - ببورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
توزيع كهرباء الدلتا بطنطا

المسجلة برقم 41 لسنة 1985
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 16 و2022/1/17  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارات شركة الكهرباء - اول 
طريق الكورنيش - من شارع الجالء - بجوار كوبرى فاروق 

- الغربية.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/2/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر قاعة رويال باالس - شركة المطاحن - الغربية.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع 
الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء

المسجلة برقم 15 لسنة 1996
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/16   15 يومى  وللطعون 

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

توليد  لمحطة  االدارى  المقر  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
كهرباء شرم الشيخ - جنوب سيناء.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/7 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر نادى نقابة التطبيقيين - االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة دمياط

محافظة الغربية

محافظة مرسى مطروح

محافظة دمياط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لنقابات المهن الطبية 

بدمياط
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/15.

وذلك بمقر نقابة االطباء - برج الشرف - كورنيش النيل - 

الدور الثالث - دمياط.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة المهن 

الزراعية بالغربية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/22.

شارع   - بالغربية  الزراعية  المهن  نقابة  قاعة  بمقر  وذلك 

محب - مبنى النقابة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألهالى قرية النجيلة بمحافظة مطروح

المسجلة برقم 390 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 16 و2022/1/17 على أن تقدم طلبات 

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

بجوار   - األوقاف  عمارات  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
جول  شارع   - مطروح  مرسى   - للبنات  الثانوية  المدرسة 

جمال القبلي.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
بعد  والنصف  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/2/18

الظهر.
بجوار   - الكورنيش  - شارع  االجتماعى  النادى  بمقر  وذلك 

فتح اهلل - مرسى مطروح.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة المهن 

التعليمية بمحافظة دمياط
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 15 و2022/1/16 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: نادى المعلمين - دمياط.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/2/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
الحديد  السكة  محطة  امام   - المعلمين  نادى  بمقر  وذلك 

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

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

باقى جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الدقهلية

محافظة مرسى مطروح

محافظة السويس

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية األساسية 
لبناء مساكن األطباء والصيادلة 

بمرسى مطروح
المسجلة برقم 14 لسنة 1986

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/1/21 يوم  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر النادى االجتماعى - خلف اسواق فتح اهلل بمرسى 
مطروح.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان- مصيف رأس الخليج 

بالسويس
المشهرة برقم 34 لسنة 1991

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/14.

وذلك بمقر نادى مصر ايران للغزل والنسيج - خلف الهيئة 

العامة لالستعالمات - السويس.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة مصر لأللومنيوم 

قطاع سفاجا البحر األحمر
المسجلة برقم 66 لسنة 2008

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

 2022/1/13 حتى   2022/1/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/1/17   16 يومى  وللطعون 

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

 - االلومنيوم  مساكن  منطقة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
مجلس مدينة سفاجا - البحر االحمر.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/2/17 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

البحر  وذلك بمقر فندق شركة مصر لأللومنيوم - سفاجا - 
االحمر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

المهن العلمية فرع المنصورة
المسجلة برقم 137 لسنة 2016

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/1/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
 - بطلخا  العلميين  بنادى  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

الدقهلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الشرقيةمحافظة الفيوم

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى قضاة 

الفيوم بالفيوم
المسجلة برقم 26 لسنة 2005

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/1/14

وذلك بمقر نادى قضاة الفيوم - بالفيوم.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بالزقازيق بالشرقية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/1/14.

جمال  شارع   - بالزقازيق  التجاريين  نقابة  بمقر  وذلك 

عبدالناصر - الشرقية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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مزادات مزادات

جمعية الشباب الوطنى 
لإلسكان التعاوني
42 شارع الشهداء - السويس

تعلن الجمعية عن مزاد علنى لعدد 3 محالت تجارية بمشروع 

الجمعية بمنطقة اكتوبر - ببرج اكتوبر

وذلك يوم االحد الموافق 2022/1/16 بمقر الجمعية - 42 

شارع الشهداء بالسويس.

علما بأن تأمين دخول المزاد مبلغ 25000 جنيه لكل محل، 

خبير  عمولة   ٪5.5 وتضاف  الرسو  فور   ٪10 الى  ويستكمل 

وضريبة مضافة.

مقر  من  جنيها   350 مبلغ  نظير  الشروط  كراسة  تطلب 

الجمعية الكائن: 42 شارع الشهداء - السويس.

ومكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفي

الكائن: 9 شارع شريف - القاهرة

ومكتب احمد الشريف الكائن: 217 شارع رمسيس - غمرة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى بنى سويف

مسجلة برقم 12 لسنة 1982

بيع بالمزاد العلني
الطفولة، ووحدة  رقم 37 بعمارة قصر  عدد 2 وحدة سكنية 

رقم 8 بعمارة الصفا بالحى الغربى - بنى سويف
 -  2022/1/13 الموافق  الخميس  يوم  المزاد  جلسة  تعقد 

الساعة الثانية عشرة ظهرا
شركة  بجوار   - االزهرى  بشارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

الفيل - عمارة الصفا
الغير(  جنيه  آالف  )عشرة  جنيه   10000 المزاد  دخول  تأمين 
لكل وحدة، يستكمل الى 10٪ عند الرسو باالضافة الى ٪5.5 

عمولة وضريبة قيمة مضافة.
جنيه   300 مبلغ  نظير  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 
الجمعية:   - ت   - الجمعية  مقر  من  الغير(  جنيه  )ثالثمائة 

01063627553
او من مكتب الخبير المثمن شريف فاروق

2 شارع التحرير - الدقي
ت: 01018444583 - 01222139553
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر 
محافظة أسيوط وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة

المشهرة برقم 273 لسنة 1996 ومسجلة برقم 44
تعلن عن طرح مناقصة بين مكاتب الخبراء المثمنين المسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير مثمن للقيام 
باعمال الداللة لبيع قطعة ارض مسجلة بمساحة 6100 متر مربع )ستة آالف ومائة متر مربع( بمشروع حوض الطحان والملك 

والمستقبل بجوار جامعة األزهر - اسيوط.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح من مقر الجمعية فى مواعيد العمل الرسمية بالعنوان: 
النيل  الكائن: 12 شارع  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  مقر  ومن  اسيوط،   - الخازندار  امام مسجد   - الجيش  48 شارع 

االبيض - ميدان لبنان - المهندسين، وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير(.
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد غايته 

الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 2022/1/30 كموعد لفض المظاريف بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
على ان يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى وقدره 10000 جنيه )عشرة آالف جنيه الغير( بصورته القانونية باسم الجمعية 
باحد وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى من احد البنوك المعتمدة، يكون غير مشروط وسارى لمدة 120 يوما )مائة 
وعشرون يوما( من تاريخ فض المظاريف او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما 

يساوى 5٪ اتعاب الخبير )مكتب/ شركة( نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.
مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ الفض الفني.

وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 1982 والئحته التنفيذية.

جمعية تيباروز التعاونية للبناء واإلسكان
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المطورين العقاريين والمقاولين المسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة بنظام الحصة 
العينية لجزء من مشروعها بالعاصمة االدارية الجديدة بالقطعة 9DEF )ويشمل الجزء المطروح من المشروع انشاء 61 عمارة 
سكنية - 120 فيال توينز - مول تجارى - مبنى ادارى واجتماعى ومسجد وغرف أمن( والبنية التحتية للشبكات واعمال تنسيق 
الموقع العام والالندسكيب لكامل المشروع طبقا للتراخيص الصادرة من جهاز مدينة العاصمة االدارية الجديدة طبقا لما هو 
موضح بكراسة الشروط العامة والخاصة وعلى االخص سابقة اعمال فى نفس المجال ونفس حجم المشروع مؤيدة بالمستندات 
من الجهات التى تمت فيها تلك االعمال، وعلى ان يتوافر فى المطور العقارى او المقاول القدرات الفنية واالمكانيات المالية 
واالدارية والبشرية لتنفيذ المشروع بالكفاءة المطلوبة مؤيدة بالمستندات الرسمية وستكون المفاضلة على اساس النسبة التى 

سيحصل عليها المطور العقارى او المقاول من اجمالى المشروع.
تطلب كراسة الشروط ومستندات الطرح والرسومات وصور التراخيص من مقر الجمعية الكائن: 45 عمارات رابعة االستثمارى - 
مدينة نصر - القاهرة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين 

- الجيزة، اعتبارا من تاريخ االعالن مقابل مبلغ 25000 جنيه )خمسة وعشرون الف جنيه الغير( للنسخة الواحدة.
يتم تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين )المظروف الفنى يحتوى على تأمين ابتدائى وقدره 5000000 جنيه )خمسة ماليين 
جنيه الغير( بموجب خطاب ضمان بنكى سارى لمدة اربعة شهور من تاريخ الفض او باحدى الصور المنصوص عليها بالمادة 31 
من الالئحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 على ان يزداد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو، على ان تختم وتوقع جميع 

المستندات المطلوبة وكراسة الشروط من مقدم العطاء.
المشروع باالضافة  اجمالى  الجمعية من  المقاول ونسبة  او  المطور  التى يحصل عليها  النسبة  المالى على  المظروف  ويحتوى 

لكراسة الكميات، على ان تكون مختومة وموقعة من مقدم العطاء.
ستعقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم السبت الموافق 2022/1/22 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية بالعنوان 

سالف الذكر. مدة سريان العطاء ثالثة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.
تخضع المناقصة الحكام قانون 182 لسنة 2018 »قانون تنظيم التعاقدات العامة« والئحته التنفيذية.
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