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مصطفى العيارى 

ملنتدى  الرابعة  النسخة  فى  املشاركني  جميع  أشاد 
شباب العالم بالتجربة املصرية فى التصدى جلائحة 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  عرض  ان  بعد  كورونا 
مالمح جتربتنا الرائعة التى أبهرت العالم فى مواجهة 
ونوفر  املرض  نواجه  كنا  اخلطير.. حيث  الفيروس  هذا 
العالج بينما عجلة اإلنتاج لم تتوقف - على عكس 

دول العالم التى أعلنت االغالق التام.
وإذا كان القلق يسيطر على العالم كله اآلن بسبب 
متحور فيروس كورونا وآخرها متحور أوميكرون والذى 
انتشر بسرعة مذهلة فى عدد كبير من دول العالم 
بسبب قدرته الفائقة على االنتشار، األمر الذى تصاعد 
فإننا  العالم  دول  من  كثير  فى  االغالق  شبح  معه 
اللعني  الوباء  نواجه هذا  وبعون اهلل مازلنا  فى مصر 
ونواصل البناء والتنمية بالتزامنا باالجراءات االحترازية.

نواجه جميعا حلظة مهمة من عمر مصر فى  واآلن 
مواجهة الوباء.. كما اكد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
لتحقيق  وتضامن  تكاتف  فى  نستمر  ان  وقت  هذا 
مصر  قدر  كان  وإذا  اللعني..  الوباء  على  املبني  النصر 
الدين فهذه حلظة جهادنا  الى يوم  رباط  ان تظل فى 

جميعا فى مواجهة الوباء.
قبل أيام حاولت جماعة اخوان االرهاب فى مصر وتركيا 
زرع فتنة بني األطباء والشعب.. لكن الشعب االصيل 
وجيشه االبيض النبيل وأدوا احملاولة فى مهدها.. هذه 
ال  أو مرضا..  دينا  أو  وطنا  تعرف  ال  جماعة خسيسة 
تتوقف ابدا عن زرع بذور الفنت ومحاولة الوقيعة بني 
ان  ميكن  وماذا  وقيادته..  الشعب  وبني  الشعب  ابناء 
يحركها  وال  وطن..  وال  لها  دين  ال  من جماعة  ننتظر 
الدوالر.. هم عبيد ملن يدفع وكانوا وسيظلون فى  إال 

خدمة اسيادهم.
عجلة احلياة ستعود للدوران.. وعلينا جميعا االلتزام 
بكل احتياطات األمان والسالم.. نعقلها ونتوكل على 
اهلل.. نواصل العمل والبناء ونحافظ على حياتنا وحياة 

من نحب.
هى محنة واختبار.. لكن الشعب املؤمن األصيل قادر 
بعون اهلل تعالى ان يحولها الى منحة.. قادر على ان 
يحقق نصرا جديدا فى معركة وطن هو فى رباط الى 

يوم الدين.
حفظ اهلل مصر وشعبها..

بعد إشادة العالم بتجربتنا ومواجهتها
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الغاية األسمى للدولة المحافظة 
على أمن وأمان مواطنيها

هى  للدولة،  األسمى  الغاية  أن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
لن  وهذا  ملواطنيها  واألمان  األمن  وحفظ  بقائها،  على  احملافظة 
يتأتى، دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيًدا.
 وأضاف سيادته فى كملته خالل االحتفال بالعيد السبعني للشرطة املصرية 
ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة، من حفظ أمن واستقرار 
الوطن، ومحاربة اإلرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معني هذه األمة، 
رجااًل،  وتنجب  باخلير  دائـــًما  تفيــــض  الطيبة،  وأرضـها  أبًدا  ينضب  ال 

يدركون جيـًدا، قيمــة االنمتاء لهــذا الوطن«.

السيسى خالل االحتفال بالعيد السبعني للشرطة املصرية: 
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حلول  مع  انه  السيسى  الرئيس  واكد 
كل  يناير  من  والعشرين  اخلامس  يوم 
عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة 
ذكرى  مًعا  نستعيد  حينما  الوطنية 
كل  ووجدان  قلب  على  غالية،  عزيزة 
صيحات  معها،  تعالت  ذكرى  مصرى 
الوطنى  واالستقالل  باحلرية  املطالبـة 
كانت   ١٩٥٢ عام  من  اليوم  ذلك  ففى 
أبناء مصر الشرفاء،  هناك طليعة من 
بتخليد  قام  الذى  اجملد،  على موعد مع 
الوطنية  الذاكرة  فى  بطوالتهم 
تتحاكى وتتفاخر بهم األجيال املصرية 
فى  املصرية  الشرطة  رجال  أثبت  فقد 
ذلك اليوم أن الدفاع عن األوطان، ليس 
وإمنا  والعتاد  العدة  بامتالك  مرهونًا 
الرجال،  وعقيدة  إميان  هو مرهون، مبدى 

الراسخة داخـل نفوسـهم.
للدولة،  األسمى  الغاية  إن  مضيفا: 
هى احملافظة على بقائها، وحفظ األمن 
دون  يتأتى،  لن  وهذا  ملواطنيها  واألمان 
ومدرك  واع  وطني،  وجود جهاز شرطة 
لطبيعة مهمته جيًدا ولعل ما يقوم به 
من  الشرطة،  رجال  من  اليوم  أبناؤكم 
ومحاربة  الوطن،  واستقرار  أمن  حفظ 
على  دليل  خير  لهو  البغيض  اإلرهاب 
أبًدا  ينضب  ال  األمة،  هذه  معني  أن 
دائـــًما  تفيــــض  الطيبة،  وأرضـها 
جيـًدا،  يدركون  رجااًل،  وتنجب  باخلير 
وإننى  الوطن  لهــذا  االنتماء  قيمــة 
دورهم  أثمن  املسئولية،  موقع  من 
الوطنى جنًبا إلى جنب، مع أشقائهم 
البواسل  املسلحة  القوات  رجال  من 

املنيع،  احلصن  مًعا،  ميثلون  والذين 
الوطن من كل شر.. حتية لهم  حلماية 
وتضحياتهم  بطوالتهم  على  جميًعا، 
تسير  أن  ملصر  كان  ما  لوالها،  والتى 
التى  الشـاملة،  التنميـة  طريق  على 
أيًضا،  وحتية  لشــعـبـها  تنشــدها 
واالعتزاز،  التقدير  آيات  بأسمى  مملوءة 
الشموع  تلك  الشهداء  أرواح  إلى 
فى  اخللود  اختارت  التى  املضيئة، 
وإلى  األرض  فى  البقاء  على  السماء، 
فراقهم،  وحتملت  عانت  التى  أسرهم، 
بقاء  وهو  األعظم  الهدف  أجل  من 
تبقى  ولكى  الرأس  مرفوعة  مصر 
الروح  نستحضر  أن  البد  هكذا،  مصر 
الشرفاء  الوطن  أبناء  فينا،  بثها  التى 
التى  واألزمات  احملـــــن  نواجه  ونحن 
األزمات،  هذه  ومن  طريقنـا  تعتـرض 
التى  »كورونا«،  فيروس  جائحة  تأتى 
مناسبة  من  وما  كله  العالم  جتتاح 
شكرى  أكرر  وأن  إال  فيها،  نلتقى 
أبنائكم  إلى  جميًعا  املصريني  باسم 
يقدمونه  ما  على  الطبية  األطقم  من 
الوباء،  هذا  مواجهة  فى  تضحية،  من 

للحفاظ على صحة املصريني.
أوجه  أن  اليوم،  يفوتنى  ال  كما 
اخلامس  ثورة  مبناسبة  التحية  لكم 
عن  عبرت  والتى  يناير  من  والعشرين 
جديد  مستقبل  لبناء  املصريني،  تطلع 
أبناء  جميع  فيه  ينعم  الوطن  لهذا 

الشعب، بسبل العيش الكرمي.
وما  طوياًل  أمامنا  مازال  الطريق  إن 
االقتصادى  الصعيد  على  حتقيقه  مت 

طريق  على  خطوة  مجرد  هو  األمني، 
لتثبيت  نسعى  الذى  املستقبل  بناء 
اجلمهورية  وبناء  استقراره،  دعائم 
املواطن  كرامة  حتفظ  التى  اجلديدة 
الظروف  أفضل  له  وتوفر  املصري، 

املعيشية.
 ولعلكم تتابعون ما يحدث، من خالل 
كل  جتوب  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة 
أفضل  غد  لتحقيق  مصر  محافظات 
لألجيال القادمة ولكن هـذا الطريق لن 
دون وجود عوائق تعترض  يكـون ممهًدا، 
ومخاطر  حتديات  ظل  فى  مسيرتنا 
تواجه األمن القومى املصرى وقدر مصر 
مضطربة  منطقة  وسط  تعيش  أن 
كانت وال تزال هى بؤرة األحداث الدولية 
تتعارض فيها املصالح، وتتشابك فيها 
التحالفات  فيها  وتتـغـيـر  التوازنـات، 
أصبح  باألمس،  مستحياًل  كان  فما 
فى  الثوابت  من  كان  وما  اليوم  ممكنًا 
قاباًل  أمرًا  احلاضر،  فى  أضحى  املاضي، 
كل  جملابهة  أمامنا  سبيل  وال  للتغيير 
ومتاسكنا  بوحدتنا  إال  األمور،  هذه 
نحافظ  غيرهما،  دون  فبهما  الوطنى 
تتدخل  ال  التى  الوطنية  ثوابتنا  على 
التفريط  تقبل  وال  اآلخرين،  شئون  فى 

فى حقوق املصريني.
عقيدتنا  هى  وتلك  عهدنا  هو  هذا 
بلغت  مهما  أبًدا  عنها  نحيد  لن  التى 

التحديات ومهما كانت الصعوبات.
ودائًما وأبًدا وأخيرًا

حتيـا مصـر.. حتيـا مصـر.. حتيـا مصـر

الرئيس السيسى خالل احتفالية عيد الشرطة الـ 70
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اإلسكانى  والتعاون  عام  بوجه  التعاونيات  لنشأة  املتتبع 
على وجه اخلصوص.. يخلص فى النهاية الى انها ولدت قبل 
التشريعات املنظمة لها كما سبق ان ذكرت فى وقت سابق..

على  اجملتمعات  لكل  وأسلوب حياة صاحلة  فكرة  مبثابة  النها 
اختالف مشاربها سواء رأسمالية او اشتراكية..

الدولة املصرية عبر عقود ومنذ ان ولد هذا  ان  وحقيقة االمر 
واخرها  الدساتير  كل  فى  وراعته  اهميته  ادركت  القطاع 
اإلسكانى  التعاون  قانون  عن  حتدثنا  ما  احلالى..واذا  الدستور 
ورؤى  وافكار  اآلن مناقشات ومداخالت  الساحة  والذى تشهد 
تواكب  كى  وذلك  القانون  مواد  بعض  تعديل  بضرورة  تنادى 
وتساير املستجدات االقتصادية واالجتماعية التى حدثت خالل 
اربعة عقود منذ ظهور القانون للنور واصبح املرجع التشريعى 

لكل وحدات البنيان التعاونى اإلسكاني.
وهنا اشير الى ان قانون التعاون اإلسكانى رقم ١4 لسنة 8١ 
والذى صاغه الراحل العمالق املستشار شمس الدين خفاجى 
شكل  تنفيذ  تضمن  قد  املصرية  التعاونية  التشريعات  ابو 
رعاية الدولة للتعاونيات وفى القلب منها التعاون اإلسكاني..

بوصفها منظمات ال تبحث عن الربح..وذلك من خالل الدعم 
هذا  نصوص  تضمنتها  التى  واملزايا  واالعفاءات  واحلماية 
احلماية  اوجه  بكل  التعاونية  امللكية  متتع  وكذلك  القانون.. 
املدنية واجلنائية املقررة حلماية املال العام. ناهيك عن االعفاءات 
الضريبية بشكل كامل ومنها بعض الرسوم اجلمركية التى 
االقراض  اجلمعيات..واخيرا  تستوردها  التى  السلع  بها  تتمتع 
امليسر وحق اجلمعيات التعاونية اإلسكانية فى احلصول على 

االراضى الالزمة.
مناقشات  من  جار  هو  ما  على  االن  أسقطها  املقدمة  تلك 
بالتعاون  املهتمني  كل  بني  مثمرة  وافكار  ورؤى  ومداخالت 
اإلسكانى والتى تنادى بضرورة اجراء بعض التعديالت امللحة 
يواكب  رقم ١4 لسنة 8١ كى  اإلسكانى  التعاون  قانون  على 
حدثت  التى  واالجتماعية  االقتصادية  واملتغيرات  املستجدات 

عبر 4٠ عاما منذ صدور القانون..
 وأود ان أؤكد على ان غالبية مواد القانون تعد بالفعل صاحلة 
املتغيرات  القانون استشرف  فان  وبالفعل  الزمن  تعاقب  رغم 

املستقبلية فى العديد من مواده.. اال ان هذه املواد غير مفعلة 
احلصر  سبيل  على  وليس  الواقع.  ارض  على  مطبقة  وغير 
الدستور  بنص  املقابل  فى  والتى   67  ،66 املادتني  منها  اذكر 
ممثال  اإلسكانى  للتعاون  الدولة  دعم  صور  اهم  احد  متثالن 
القانون  من  العاشر  الباب  ان  يعلم  والكثير  جمعياته..  فى 
واملعنون بـ »االعفاءات واملزايا« وكما قلت سالفا فان القانون 
اجلمعيات  بحق  يتعلق  فيما  كفلها..  والدستور  تضمنها.. 
التعاونية اإلسكانية فى احلصول على االراضى الالزمة القامة 
مشروعاتها بتخفيض 2٥% من الثمن املقرر وقت البيع ويجوز 
مبوافقة وزير املالية زيادة قيمة التخفيض مبا ال يجاوز ٥٠% من 

الثمن املثار.
من هنا اكرر بان العديد بل الغالبية من مواد القانون اعطت 
غير  الغالب  فى  ولكنها  للجمعيات  ومكتسبات  حقوقا 
الواقع فالقانون يحمل بني طياته  ارض  مفعلة ومنفذة على 
ما يحقق طموح وآمال اجلمعيات اإلسكانية.. لكن فى املقابل 
مرة  فيها  النظر  نعيد  ان  يجب  التى  املواد  بعض  هناك  ايضا 
واشتراك  رسوم  قيمة  احلصر  ال  املثال  سبيل  وعلى  اخرى 
يتم  سوف  االخرى  املواد  وبعض  املؤسسني  وعدد  العضوية 
الى  للوصول  واحلوار اجملتمعى  املناقشات  وضعها على طاولة 
دوره  اداء  فى  اإلسكانى  التعاون  استمرار  تضمن  بديلة  مواد 
والذى يرفع من على كاهل الدولة حتديات قضية املسكن دون 

حتميلها اى اعباء.
اخيرا.. هناك منتج قانونى مقترح يشمل العديد من التعديالت 
سبق ان شارك فيه االحتاد والهيئة قبل عدة اعوام ونحن كاحتاد 
النهاية  فى  يهدف  الذى  املواد  من  الصالح  مع  نكون  سوف 
وعدم  باملرونة  تتسم  تشريعات  خالل  من  اجلمعيات  خلدمة 
التقييد يتفق عليها اجلميع لتواكب املتغيرات احلادثة. فنحن 
للتغلب  الى حلول عاجلة  تعاون إسكانى  نحتاج كمنظومة 
على املشاكل املزمنة التى خلفتها بعض املواد اجلامدة.. وفى 
املطبقة  غير  املواد  واحياء  تفعيل  احلسبان  فى  نضع  املقابل 
على ارض الواقع.. وذلك فى ظل اجلمهورية اجلديدة التى وضع 
لبناتها االولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومبا يتناسب مع 

التطوير الذى يشهده قطاع اإلسكان.

تعديالت قانون التعاون 
اإلسكانى.. بين الواقع والمأمول

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني
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انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية

متابعة: منى عبد العزيز – تصوير: أحمد حملمى

اجمتاعها  فى  القبة  بكوبرى  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  اعلنت 
الثالث يوم اجلمعة املوافق 29 أكتوبر 2021 انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية، مكونًا من 
أعلى  على  األسبق  االدارة  مجلس  رئيس  اجلمال  القوى  عبد  سعيد  اللواء  حصل  حيث  أعضاء   7
اجلهات  طالب  والذى  صوتا،   86 عددها  البالغ  الصحيحة  األصوات  جميع  بحصاده  األصوات، 
بها  مر  التى  للظروف  مراعاة  اجلديدة  بالقاهرة  اجلمعية  مشروع  عن  الغرامة  برفع  املختصة 

املشروع، والذى رغم ذلك استطاعت اجلمعية اجناز أكثر من 75% منه.

فى عمومية اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان بكوبرى القبة: 

باملول  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد 
بالقاهرة  مصر  حديد  بسكك  التجارى 
اجلمال  القوى  عبد  سعيد  اللواء  برئاسة 
وسكرتارية  اجلمعية،  ادارة  مجلس  رئيس 
محمد أحمد املعتز، وبحضور أحمد التومى 
رضوان مندوباً عن اجلمعية االحتادية حملافظة 
االحتاد  عن  مندوباً  رمضان  وياسر  القاهرة، 
املركزى، وقد حضر من  التعاونى اإلسكانى 
الذين لهم حق احلضور 89 عضوا  األعضاء 
البالغ  اجلمعية  أعضاء  عدد  اجمالى  من 
١674 عضواً، ونظراً ألنه اجتماع ثالث يصح 

اكتمال  يعنى  مما  األعضاء  من  عدد  بأى 
اختيار  تقرر  فقد  لذا  القانونى،  النصاب 
محمد  وأشرف  حسن  اسماعيل  محمود 
وبعرضهما  تصويت،  كمالحظى  أحمد 
عليهما  وافقت  العمومية  اجلمعية  على 
األعمال  النظر فى جدول  بدأ  ثم  باالجماع، 
انتخاب  وهو  فقط  واحدا  بندا  ضم  الذى 

مجلس ادارة جديد للجمعية.
عدد  أن  االقتراع  عملية  كشفت  وقد 
وأن  عضواً،   89 هم  حضروا  الذين  األعضاء 
صوتا،   86 هى  الصحيحة  األصوات  عدد 

لم  فقط  واحد  وعضو  صوتان،  والباطلة 
يدلى بصوته.

وقد أسفرت نتيجة االنتخابات عن حصول 
اللواء سعيد عبد القوى اجلمال على أعلى 
كما  صوتا،   86 على  حصل  حيث  األصوات 
محمد  القوى  عبد  طارق  من  كل  تساوى 
سعيد  كمال  و  املعتز  أحمد  ومحمد 
عدد  فى  كامل  أحمد  ونهاد  الرحيم  عبد 
 8٥ على  منهم  كٍل  حصل  حيث  األصوات 
كمال  اجنى  العضوة  حصلت  كمل  صوتا، 
سعيد على 79 صوتا مما وضعها فى التريب 
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عبد  نبيل  هيثم  العضو  يليها  السادس، 
لم  وألنه  صوتا..   78 على  بحصوله  الغنى 
خالل  املرشحني  من  أى  على  الطعن  يتم 
الفترة احملددة لذلك، وحيث أن املادة 23 من 
تنص  للجمعية  الداخلى  النظام  الئحة 
مكون  ادارة  مجلس  اجلمعية  يدير  أن  على 
اللواء  من 7 أعضاء، وبذلك يكون األعضاء: 
سعيد عبد القوى اجلمال، طارق عبد القوى 
سعيد  كمال  املعتز،  أحمد  محمد  محمد، 
عبد الرحيم، نهاد أحمد كامل، اجنى كمال 
سعيد، هيثم نبيل عبد الغنى هم الفائزين 
على  حلصولهم  االدارة  مجلس  بعضوية 

أعلى األصوات تباعاً.
وعقب االنتهاء من اعالن نتيجة االنتخابات، 
اللواء  مع  لقاء  التعاون«  »برج  جمللة  كان 
اجلمعية  ادارة  رئيس مجلس  اجلمال  سعيد 
القبة،  بكوبرى  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
والذى أوضح فيه أن اجلمعية مشهرة برقم 
 ١674 أعضائها  وعدد   ،١983 لسنة   ١٠١
فئة  تخدم  ال  عامة  جمعية  وأنها  عضو، 

معينة.
قائالً:  للجمعية  العريق  التاريخ  وحكى 
اجلمعية تعمل منذ عام ١9٥9 وكان رئيسها 
شقيق  السادات  طلعت  الراحل  وقتها 
ثم  السادات،  أنور  محمد  الراحل  الرئيس 
الراحل عبد اهلل محيى  املستشار  ترأسها 
أنا  توليت  ثم  االدارية،  النيابة  رئيس  الدين 
كانت  واجلمعية  ذلك،  بعد  اجلمعية  رئاسة 
واملستشارين،  الوزراء  من  أعضاء  تضم 
عديدة  ملشروعات  أعمال  سابقة  لها  وكان 
منها فى كلية البنات والنزهة ودار السالم 
فى  املشروعات  وكانت  القبة،  وكوبرى 
املاضى عبارة عن تخصيص أراضى لألعضاء 

وليست وحدات سكنية.
وحتدث بعد ذلك عن مشروعات اجلمعية منذ 
اجلمعية كانت  أن  رئاستها، موضحاً  توليه 
»اجلمعية  من  عمارتني  على  حصلت  قد 
العبور،  مبدينة  القاهرة«  حملافظة  االحتادية 
وقامت بتسليمهم لألعضاء حيث استفاد 
منهما 32 عضوا، ثم قامت اجلمعية بانشاء 

اجلمعيات  بأرض  سيتى«  »ريناد  كومباوند 
 372 منه  استفاد  والذى  اجلديدة،  بالقاهرة 
االجراءات الشاقة والطويلة  عضو، منتقداً 
القامة  ونصف  عام  نحو  استغرقت  والتى 
هذا املشروع، فضالً عن توقف املشروع ملدة 
إلى  أدى  مما  وباء كورونا،  بسبب  كامالً  عاماً 
للبناء وهى ثالث  بها  املسموح  املدة  انتهاء 
سنوات منذ يوليو املاضى 2٠2١ دون االنتهاء 
لفرض  اجلمعية  عرض  مما  املشروع،  من 
غرامة عليها قيمتها ١٥ مليون جنيه، رغم 
الظروف  هذه  ظل  فى  أجنزت  اجلمعية  أن 
مؤكداً  املشروع،  من  تقريباً   %7٥ من  أكثر 
أن اجلمعية سوف تلجأ الى االحتاد التعاونى 
حلل هذا املوضوع، حيث ان هذا املبلغ سوف 
يتحمله األعضاء على وحداتهم السكنية 
وهذا أمر يبدو صعبا للغاية بالنسبة لهم. 
القادمة،  الفترة  فى  تفاؤله  عن  وأعرب   
التعاونى  لالحتاد  عباس  فؤاد  اللواء  بقيادة 
اإلسكانى املركزى، مشيداً بخبرته الكبيرة 
وتفهمه للمصاعب التى تواجه اجلمعيات، 

ووقوفه معها ومساندتها فى حلها. 
اإلسكانى  التعاون  لقانون  بالنسبة  وقال: 
وأخرى  مواد جيدة  به  ١4 لسنة ١98١  رقم 
مقيدة ومعرقلة حلركة اجلمعيات، مقترحاً 
حق  ضمان  مع  االجراءات  فى  التيسير 

األعضاء فى نفس الوقت.
للتمويل  القومى  املشروع  فى  رأيه  وحول 
أنه ال يفيد اجلمعيات بسبب  العقارى قال: 
ال  أنه  كما  والطويلة،  الصعبة  اجراءاته 
يناسب طبيعة مشروعاتها، إذ أنه يشترط 
على سبيل املثال: أن تكون األرض مسجلة 
التشطيب  كاملة  السكنية  والوحدة 
اإلسكان  فى  يتواجدان  ال  الشرطان  وهذان 
من  العظمى  الغالبية  ان  حيث  التعاونى، 
السكنية تسلم لألعضاء نصف  الوحدات 

تشطيب.
وعن حضور األعضاء للجمعيات العمومية، 
اجلمعيات  يحضرون  ال  األعضاء  أن  اكد 
العمومية ألنهم يرون أنها ليس لها جدوى.   

رئيس اجلمعية: 
متفائل بقيادة اللواء فؤاد 
عباس لالحتاد التعاونى.. 

خلبرته ومساندته 
للجمعيات

قانون التعاون به مواد 
مقيدة ومعرقلة حلركة 

اجلمعيات

تنبيه هام
التدخني ممنوع داخل االحتاد

خالل  ومن  االحتاد  فى  رصده  مت  ملا  نظرا 
التواصل مع الرعاية الطبية وتأكيد أثر 
واألماكن  املكاتب  فى  السيئ  التدخني 
املغلقة والصاالت والطرقات وأى مكان 
موجود باالحتاد، وحيث إنه ال يوجد تهوية 
تظل  التدخني  آثار  فإن  باالحتاد  جيدة 
عدد  ويشتكى  كبيرة  لفترة  موجودة 
كبير من العاملني واملترددين على االحتاد 

من اجلمعيات وغيرها من آثار التدخني.
إضافة الى وجود عدد كبير من أصحاب 
يحصلون  باالحتاد  املزمنة  األمراض 
 43٠٠٠ مببلغ  يقدر  شهرى  عالج  على 
جنيه شهرياً. وعمل كثير من عمليات 
وانسداد  بالقلب  والقسطرة  الدعامات 
فيروس  وجود  ظل  وفى  الشرايني. 
أوميكرون املتحور الذى يؤدى إلى انتشار 
يكلف  الذى  األمر  واألمراض.  األوبئة 
االحتاد مبالغ طائلة فى الرعاية الطبية 

وغيرها من بنود الصرف..
لذا تقرر اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل 
 ١4٥ رقم  قانون  من   )3( مكرر   6 املادة 

لسنة 2٠٠7.
التدخني  »يحظر  أنه  على  ينص  والذى 
مختلف  فى  صوره  بكافة  نهائيا 
والتعليمية  الصحية  املنشآت 
الرياضية  والنوادى  احلكومية  واملصالح 
واألماكن  الشباب  ومراكز  واالجتماعية 
وزير  من  قرار  بها  يصدر  التى  األخرى 
عن  املسئول  املدير  ويلتزم  الصحة، 
هذه األماكن باتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
إخالله  عن  ويعاقب  فيها  التدخني  مبنع 
ألف  عن  تقل  ال  بغرامة  االلتزام  بهذا 
جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه، 
تقل عن  ال  بغرامة  املدخن  يعاقب  كما 
مائة  على  تزيد  وال  جنيها  خمسني 

جنيه«.
إدارة  مجلس  قرر  املواد  لهذه  وتفعيال 
حظر  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
بكافة  نهائياً  االحتاد  داخل  التدخني 
التعليمات  هذه  يخالف  ومن  صوره 

يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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فوز »7« أعضاء بعضوية مجلس اإلدارة 
الجديد بالتزكية 

متابعة: عمرو إسماعيل

بالقاهرة  املساكن  لبناء  التعاونية  السالم  جلمعية  الطارئة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
وضواحيها فى اجمتاعها الثالث برئاسة محمد جالل محمد رمضان بصفته أكبر األعضاء 
سنا وسكرتارية دعاء مجدى محمد مهدى بصفتها أصغر األعضاء سنا على انتخاب مجلس ادارة 
جديد للجمعية بالتزكية وذلك النتهاء املدة القانونية ملجلس االدارة فى 28 يوليو 2021 واالعضاء 
محمد  جالل  ومحمد  عشماوى  محمود  حنفى  محمد  هم  اجلديد  املجلس  بعضوية  الفائزين 
رمضان وابو بكر فرج ابو بكر ومها احمد مكى االنصارى وصالح عبد القادر ومحمد ابراهيم 

موسى ومصطفى محمد ابراهيم يوسف. 
وقد عقدت اجلمعية العمومية الطارئة جلمعية السالم التعاونية لبناء املساكن بالقاهرة وضواحيها 
امتداد رمسيس  املوافق 17 نوفمبر 2021 مبقر احلديقة االندلسية  الثالث يوم االربعاء  اجمتاعها 
سنا  األعضاء  أكبر  بصفته  رمضان  محمد  جالل  محمد  برئاسة  القاهرة   – املالية  وزارة  بجوار 
وسكرتارية دعاء مجدى محمد مهدى بصفتها أصغر األعضاء سنا وبحضور كال من اميان فؤاد 
االحتادية  اجلمعية  عن  مندوبا  التومى  وأحمد  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن  مندوبا 
وبحضور  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبا  احمد  ومحمد  القاهرة  حملافظة 

الذين لهم حق احلضور والبالغ عددهم  عدد )13( عضوا من اجمالى عدد اعضاء اجلمعية 
)2785( عضوا.

عمومية السالم لبناء املساكن بالقاهرة وضواحيها تقرر : 
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النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد  كان  وملا 
الثالث  االجتماع  الالزم لصحة  القانونى 
فقد مت اختيار كل من فاروق صالح عبد 
سليمان  عطية  املنعم  وعبد  جاد  اجمليد 
ومت  تصويت  كمالحظى  اجلواد  عبد 
ومت  عليهما  احلاضرين  االعضاء  موافقة 

النظر فى جدول االعمال التالى. 

انتخاب مجلس إدارة جديد
جمللس  القانونية  املدة  النتهاء  ونظرا 
االدارة بتاريخ 28 يوليو 2٠2١ فقد مت فتح 
االدارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب 
اجلديد خالل الفترة من ١8-23 أغسطس 
لتلقى  أغسطس  و2٥   24 ويومى   2٠2١
للترشيح خالل هذه  تقدم  وقد  الطعون 
الفترة عدد )7( مرشحني لم يتقدم أحد 
بطعون ضدهم خالل الفترة احملددة لذلك 
: ١- محمد حنفى محمود  وهم كاالتى 
عشماوى 2- محمد جالل محمد رمضان 
احمد  مها   -4 بكر  ابو  فرج  بكر  ابو   -3

 -6 القادر  عبد  صالح   -٥ االنصارى  مكى 
ومصطفى   -7 موسى  ابراهيم  محمد 

محمد ابراهيم يوسف.
التعاون  املادة 23 من قانون  وطبقا لنص 
اإلسكانى و الالئحة الداخلية للجمعية 
والتى تنص على أن يدير اجلمعية مجلس 
يصبح  وبذلك  أعضاء   7 من  مكون 
وقد  بالتزكية  فائزون  املرشحني  جميع 
على  الرقابية  اجلهات  مندوبو  حتفظ 
الفحص  انتهاء  حلني  املرشحني  بيانات 
العامة  الهيئة  جانب  من  واالدارى  املالى 

لتعاونيات البناء واإلسكان.
اجلمعية  على  املرشحني  وبعرض 
العمومية قام بعض االعضاء باالعتراض 
اجراء  مت  فقد  وعليه  املرشحني  على 
كانت  والذى  املرشحني  على  االقتراع 
املرشحني  على  وافق   -١ كاالتى  نتيجته 
املرشحني عدد  اعضاء 2- رفض   )9( عدد 
فوز  اعالن  مت  ذلك  على  وبناء  اعضاء   )4(

املرشحني بالتزكية.

تنبيه هام

رئيس مجلس  السيد   وجه 

التزام  بضرورة  الوزراء، 

احلكومية  اجلهات  كافة 

ووحدات  واألجهزة  »الوزارات 

والهيئات«  احمللية  اإلدارة 

تساهم  التى  والشركات 

بيانات  صحة  بتحرى  فيها، 

التى  املصرفية  الشيكات 

الشركات  من  لها  تقدم 

للتعاقد  املتقدمة  اخلاصة 

فى العمليات التى تطرحها، 

االستعالم  خالل  من  وذلك 

من البنوك املسحوب عليها 

إبرام  قبل  وذلك  الشيكات، 

يتم  ما  غرار  على  التعاقد، 

بالنسبة خلطابات الضمان..

التعامل  إطار  فى  ذلك  يأتى 

اخلاص  القطاع  شركات  مع 

املشروعات  تنفيذ  بشأن 

اخملتلفة فى كافة اجملاالت.
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  مشروع مدينة نصر استفاد منه ٢٤٠ عضوا
طالب محمود فرغلى رئيس اجلمعية التعاونية لبناء مساكن العاملني بشركة الطوب الرملى 
الى  مشيرا  لملشروع..  الصيانة  اعمال  اجناز  فى  الوحيد  مشروعها  فى  اجلمعية  مبساعدة 

ان األرض خصصت لصالح خدمات املشروع منذ انشائه..
واشار فرغلى الى اهمية تيسير القروض التعاونية حتى يتسنى لالعضاء الوفاء بالتزاماتهم جتاه 
اجلمعية....واكد فى حواره لـ »برج التعاون« ان مشروعات المتويل العقارى من اهم املشروعات 
القومية وال تؤثر باى شكل على جمعيات اإلسكان..اسئلة كثيرة حول اجلمعية ومشاكلها ورؤية 
مجلس ادارة اجلمعية طرحناها على طاولة الرجل..وذلك فى حضور سيد اسماعيل جاد املشرف 

املالى للجمعية، وعضو املجلس عباس سعيد عباس..

رئيس مجلس إدارة جمعية »الطوب الرملى«:

 - كيف بدأت اجلمعية نشاطها.. وما الذى 
قامت به من اجنازات ألعضائها؟ 

فئوية،  كجمعية  نشاطها  اجلمعية   بدأت 
األرض  بشراء  انشائها  منذ  قامت  حيث 
حى  من  الالزمة  التراخيص  واستخراج 
طبقا  القاهرة  ومحافظة  نصر  مدينة  أول 
استشارى  مكتب  من  احملدد  للنموذج 
مت  كما  نصر،  مدينة  وشركة  املشروع 
لألعضاء  جماعى  قرض  على  احلصول 

النشاء  الرملى  الطوب  بشركة  العاملني 
الوحدات  حتتوى  عمارات   8 منها  عمارة   2٠
 ١2 و  وصالة،  غرف   4 على  بها  السكنية 
على  بها  السكنية  الوحدات  حتتوى  عمارة 
3 غرف وصالة، يستفيد منها 24٠ عضوا، 
وقد ساهمت الشركة بهدف تيسير البناء 
بأسعار  للجمعية  الطوب  بيعها  من خالل 
مخفضة، مع توصيل اجلمعية كافة املرافق 
من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وغاز 

طبيعى وتليفونات للمشروع قبل تسليمه 
لألعضاء.

ادارة  مجالس  دورات  خالل  حتقق  ما  وهذا 
اجلمعية املتتالية، وجارى السير فى اجراءات 
املطلوبة  واإلصالحات  الصيانة  أعمال 
فيها  اجلمعية  ادارة  مجلس  يسعى  والتى 
تقوم  حيث  الفتاً  سنوات،   4 من  أكثر  منذ 
للمشروع  املستمرة  باملتابعة  اجلمعية 

لصيانته واحلفاظ عليه. 

حوار: منى عبد العزيز – تصوير: محمد سالم
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عند  واجهتها  التى  املشاكل  وماهى   -
انشاء هذا املشروع؟

 ١982 عام  مطلع  فى  املشروع  بناء  عند 
املقاول  حصل  أن  فبعد  مشكلة،.  حدثت 
على املشروع من خالل املناقصة، قام برفع 
سعر الوحدات السكنية بإجمالى 42 ألف 
جنيه عما مت االتفاق عليه، مما أدى الى نشوب 
مشكلة بني املقاول واجلمعية تصاعدت الى 
»حكم  على  املقاول  حصل  حيث  القضاء، 
ولم  األسعار،  فروق  بصرف  مستعجل« 
بسبب  املبلغ  هذا  دفع  اجلمعية  تستطع 
أن القرض الذى حصلت عليه اجلمعية من 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 
الطبيعة  على  تتم  التى  باألعمال  مرتبط 
للوحدة  جنيه   8٠٠٠ بـ  تقدر  قيمته  والذى 

السكنية.
بابالغ  املقاول  وتابع، بعد صدور احلكم قام   
ولم  املشروع،  على  للتحفظ  الشركة 
هذا،  على  اجلمعية  ادارة  مجلس  يوافق 
اجلمعية قد قامت بتخصيص  حيث كانت 
احلاجزين  لألعضاء  السكنية  الوحدات 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  باملشروع مبعرفة 
التعاونى اإلسكانى  البناء واإلسكان االحتاد 
بتسليم  اجلمعية  قامت  لذا  املركزى، 
األعضاء لوحداتهم إنقاذاً للموقف وحفاظاً 
على حقوق األعضاء، رغم وجود  مجموعة 

لم تسدد باقى أقساط القرض.
هذه  على  اجلمعية  تغلبت  وكيف   -

املشكلة؟
بصفة  القرض  بسداد  اجلمعية  قامت   
من  اجلمعية  أعضاء  ان  حيث  جماعية، 
ذاكراً  الرملى(،  )الطوب  بالشركة  العاملني 
فى  اجلمعية  بدعم  ساهمت  الشركة  أن 

سداد القرض.
بالنسبة ملشكلة  وأضاف: من ناحية أخرى 
ادارة  مجلس  اتفق  املقاول،  مع  اجلمعية 
جلنة  الى  األمر  رفع  على  واملقاول  اجلمعية 
اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد  التحكيم 
املركزى، ومت التحكيم لصالح اجلمعية، ومتت 
مستحقات  من  الباقى  وسداد  املصاحلة 

وانتهت  للمقاول،  املشروع 
واملقاول  املشكلة بني اجلمعية 
حوزة  فى  املشروع  وأصبح 
التخاذ  اجلمعية  ادارة  مجلس 
وفقا  املطلوبة  االجراءات  كل 

لالئحة والقانون. 
- ما الذى حتتاجه اجلمعية من 

اجلهات اخملتصة؟
التعاونى  االحتاد  رئيس  أناشد 
مبساعدة  املركزى  اإلسكان 

صيانة  أعمال  اجناز  فى  اجلمعية 
أن  إلى  املطلوبة، مشيراً  واخلدمات  املشروع 
هذه األرض خصصت خلدمات املشروع  منذ 
اجلمعية  مشاكل  حالت  وقد  انشائه، 
استغاللها  دون  املقاول  مع  الذكر(  )سالفة 
مطالب  وتتمثل  لها،  اخملصصة  للغرض 
اجلمعية فى تغيير مواسير الصرف الصحى 
التفتيش  حجرات  وتطهير  اخلارجية، 
الشوارع  ورصف  البالوعات،  أغطية  وتغيير 
أمام  أرصفة  عمل  مع  للمشروع  الداخلية 
و خلف العمارات حلمايتها واحلفاظ عليها، 

الى جانب دهان العمارات.
فهى  اخلدمات  ألرض  بالنسبة  أما  وتابع: 
باملشروع  يقطنون  الذين  باألعضاء  خاصة 
وهى  السكنية(  الوحدات  )مالك  من 
محالت  انشاء  أو  جراج،  لعمل  مطروحة 
يسعى  حيث  لألعضاء،  دخل  نظير  جتارية 
ايرادات  حتقيق  على  اجلمعية  ادارة  مجلس 
لصالح  باملشروع  اخلاصة  للخدمات 
األعضاء  مساهمة  من  وذلك  األعضاء، 
املالك للوحدات أو أى مصادر أخرى من خالل 
مجلس  ويسعى  باملشروع،  اخلدمات  أرض 
االدارة أيضاً من خالل عروض خطط الدولة 
احلصول على مسكن ميسر  لإلسكان فى 
للحصول  يسعى  كما  الشباب،  لصالح 
على مشروعات جديدة سواء أرض أو وحدات 
تعاون  مع  املالية  القدرة  حسب  سكنية 
الهيئة بإتاحة فرصة القامة مشروع جديد 

للجمعية. 

 -

اإلسكانى  التعاون  يحتاجه  الذى  ما 
)اجلمعيات( من الدولة؟

مع  اخملتلفة  اإلسكان  مبراحل  النهوض 
والقروض،  التعاونية  التيسير فى األقساط 
والدراسات  اخلطة  جلنة  موافقة  ونأمل 
ادارة  باالحتاد التعاونى حتى يتمكن مجلس 
املطلوبة  األعمال  استكمال  من  اجلمعية 
على  للحفاظ  واملهمة  الذكر(  )سالفة 
الدولة  به  تقوم  ما  ظل  فى  العمارات، 
حتتية  وبنية  قومية  مشروعات  من  حالياً 
احلكيمة  السياسة  بفضل  وكبارى  وطرق 

والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى. 
للتمويل  القومى  املشروع  أثر  هل   -

العقارى على اإلسكان التعاونى؟
أهم  من  العقارى  التمويل  مشروع  يعد 
قطاع  تخدم  التى  القومية  املشروعات 
على  تؤثر  ال  وهى  مصر،  فى  اإلسكان 
من  ألنها  التعاونى  اإلسكان  مشروعات 
الرئيس  أن  مؤكداً  الدولة،  مخطط  ضمن 
على  يحرص  السيسى  الفتاح  عبد  القائد 
النهوض بكل فئات الشعب اخملتلفة وجميع 
العقارى  للتمويل  وبالنسبة  مؤسساته، 
املستويات،  كل  احتياجات  يراعى  فهو 
حتى  سنة   3٠ الى  تصل  ملدة  والتقسيط 
حسب  كٍل  الشعب  فئات  لكل  يتاح 
الذى  الشباب  من  وللمتقدمني  امكانياته، 
ميثل حوالى 6٠ % من سكان مصر، ومتييزه 

بأنه متاح لكل األعمار حتى 7٥ .

الزميلة منى عبد العزيز أثناء إجرائها احلوار مع رئيس اجلمعية

سيد اسماعيل جاد عباس سعيد عباس

التيسير فى أقساط 
القروض التعاونية..
أحد أهم مطالب 

اجلمعيات
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التعاون اإلسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير 
السكنية،  للتجمعات  الالزمة  واخلدمات  لألعضاء  املساكن 
كانت  وملا  التعاونية،  للمبادئ  وفقاً  وإدارتها  صيانتها  ويتولى 
التعاونية  اجلمعية  أعضاء  يدير  أن  تقتضى  اإلدارة  دميقراطية 
خالل  من  مباشر  بطريق  سواء  بأنفسهم  جمعيتهم  نشاط 
جمعيتهم العمومية أو عن طريق غير مباشر من خالل مجلس 
اإلدارة الذى ينتخبونه من بينهم إال أنه وإن كانت الدميقراطية 
املباشرة التى ميارسها األعضاء عن طريق جمعتهم العمومية 
أنه  إال  التعاونية،  للجمعية  الذاتية  لإلدارة  صورة  أفضل  هى 
من غير املتصور أن تباشر اجلمعية العمومية سائر مهام إدارة 
يومى  عمل  أعباء  من  املهام  هذه  عليه  تنطوى  ملا  اجلمعية، 
يستحيل أن تباشر إال بواسطة مجلس اإلدارة كهيئة منتخبة 

من بني أعضاء اجلمعية العمومية تباشر شئون اجلمعية.
هى  العمومية  »اجلمعية  أن  اإلسكانى  التعاون  قانون  وفى 
فى  التصرف  حق  وحدها  ولها  اجلمعية،  فى  العليا  السلطة 
املشكوك  الديون  واستهالك  احلقوق  عن  والتنازل  العقارات 

فيها«.
فى  احلقوق  عن  التنازل  أيضا  اختصاصاتها  ضمن  ويدخل 
تخصيص قطعة أرض من أراضى التقسيم اخلاص بها لصالح 
انتفاعها  مقابل  عن  التنازل  مع  استهالكية،  تعاونية  جمعية 
رأت لذلك محالً فى سبيل حتقق غرض تكامل  إن  بهذه األرض 

البيئة السكنية.
تتألف من األعضاء  العمومية  أن اجلمعية  إلى   ويجدر اإلشارة 
عضويتهم  تاريخ  على  وانقضى  عشر  الثامنة  بلغوا  الذين 

شهران على األقل قبل تاريخ انعقادها.
كما أن عضو اجلمعية التعاونية ال يشترط فيه أن يكون بالغاً 
سنا معيناً، فيجوز أن يكون عضو اجلمعية طفالً صغيرا طاملا 
عليه  الوصى  أو  وليه  يستطيع  إذ  العضوية،  شروط  توافرت 
مالها  رأس  فى  يكتب  وأن  عنه  نيابة  العضوية  طلب  يقدم  أن 
أو  وليه  مال  من  تبرعاً  أو  القاصر  ألموال  استثمارات  حلسابه 
عضواً  الفرد  يقبل  أن  بني  التفرقة  ينبغى  أنه  إال  عليه  الوصى 
العمومية،  جمعيتها  حضور  حق  له  يكون  أن  وبني  باجلمعية 
الثامنة عشر من عمره بعد ال  إ ذا كان العضو لم يبلغ  أنه  إذ 
يكون أهالً حلضور اجلمعية العمومية واملشاركة فى مناقشتها، 
والتصويت على قراراتها، ويحضر عنه وليه أو وصيه، والولى هو 
األب أو اجلد الصحيح، أى اجلد ألب أما الوصى فهو الذى تعينه 

احملكمة بقرار وصاية على القاصر الذى مات أبوه وجده ألبيه، وقد 
يكون الوصى األم أو األخ أو العم حسبما يرد فى قرار الوصاية 

الصادر من احملكمة اخملتصة.
فيهما  يكون  أخريني  حالتني  هناك  أن  إلى  نشير  أن  ولألهمية 
عضو اجلمعية قد بلغ الثامنة عشر من عمره أو جاوزها وبرغم 
ذلك ال يحضر اجتماع اجلمعية العمومية وإمنا يحضر غيره عنه:

احلالة األولى: هى حالة حضور القيم عن احملجور عليه، فإذا كان 
عضو اجلمعية قد بلغ احلادية والعشرين أو جاوزها ولكنه كان 
مصاباً بعارض من عوارض األهلية )اجلنون العته السفه الغفلة( 
فإن احملكمة حتكم باحلجر عليه وتعني قيماً وهو الذى يحق له 

حضور اجلمعية العمومية نيابة عن العضو احملجور عليه.
أو  عشر  الثامنة  بلغ  قد  اجلمعية  عضو  كان  إذا  الثانية:  احلالة 
فإنه  ما  لعذر  اجتماعها  حضور  على  قادر  غير  ولكنه  جاوزها 
يجوز له أن ينيب عنه عضواً آخر، وألن وأن يكون الوكيل عضواً 
باجلمعية ذاتها، كذلك أن يكون التوكيل كتابياً يوضح به اسم 
بطاقته  ورقم  باجلمعية  عضويته  ورقم  كامالً  املوكل  العضو 
الشخصية أو العائلية وعنوان إقامته، وأن يكون التوكيل منطوياً 
على ما يفيد صحة صدوره من املوكل وذلك بأن يكون مبصوماً 
من  كان  إذا  التوقيع  صحة  يفيد  مبا  املوكل  عمل  جهة  بخامت 
العاملني باحلكومة أو للقطاع العام. أو أن يكون مبصوماً بخامت 
اجلهة اخملتصة باحملافظة أو بخامت أى من جهات اإلدارة )خامت قسم 
الشرطة أو نقطة الشرطة( مبا يفيد صحة التوقيع إذا لم يكن 

العضو من العاملني باحلكومة أو القطاع العام.
وال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويجدر اإلشارة 
هنا أنه إذا لم يتمكن العضو الذى منعه عذر عن احلضور من إنابة 
عضو آخر، فيجب أن يعتذر عن حضور االجتماع، وإال أعتبر مخالً 

بالتزام من التزامات عضويته.
وإذا كانت القاعدة هى جواز التوكيل فى حضور اجتماع اجلمعية 
إلساءة  أنه منعاً  إال  املتقدمة  وبالشروط  احلاالت  فى  العمومية 
استعمال حق استخدام صورة التوكيل فى احلضور فإنه من املقرر 
إذا حتققت لدى كل من االحتاد التعاونى اإلسكانى، واجلهة اإلدارية 
معاً، ثمة خشية من احتمال إساءة استعمال التوكيالت لصالح 
فريق من املرشحني دون غيره، جاز باالتفاق بني هاتني اجلهتني تقرير 
املشترك،  القرار  هذا  يصدر  أن  على  بالتوكيالت،  االعتراف  عدم 

ويخطر به مجلس إدارة اجلمعية قبل يوم إجراء االنتخاب.
وللحديث بقية ....

الجمعية العمومية.. تشكيلها 
وشروط انعقادها )1(

احملاسب عبد السالم حتحوت 
سكرتير عام االحتاد 
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كعهدنا دائما مع الدولة املصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح 
تعوق  التى  للمشاكل  واجلذرية  الشاملة  املواجهة  فى  السيسى 
التنمية املستدامة لكافة مكونات الدولة املصرية.. فليس أدل على 
ذلك من مناطق ومشروعات اإلسكان فى الساحل الشمالى الغربى 

والتى أصبحت محل اهتمام ودراسة من رئاسة الدولة..
واجهت  التى  الصعوبات  حتديد   – السابق  املقال  فى   – تناولنا  وقد 
اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان وغيرها من املطورين العقاريني 
املنتجعات  إقامة  أو  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  فى  واملستثمرين 
تلك  وكانت  الغربي.  الشمالى  الساحل  مناطق  فى  السياحية 
ووزارة  اإلسكان  بوزارة  اخملتصة  األجهزة  أمام  وغيرها  الصعوبات 
السياحة واألجهزة احمللية. غير أنها أحجمت عن إعداد خطة شاملة 
ملواجهة تلك الصعوبات والنهوض مبناطق الساحل الشمالى الغربي، 
بل اتخذت بعض القرارات التى فاقمت من تلك الصعوبات بتخصيص 
بعض املساحات من األراضى اململوكة للدولة ملكية خاصة لصالح 
رقم 6١2  اجلمهورية  رئيس  بقرار  السياحية  للتنمية  العامة  الهيئة 
لسنة 2٠١3 دون وضع إطار عام للنهوض بالساحل الشمالى الغربى. 
ولكن فى ظل قيادة الرئيس السيسى صدر القرار اجلمهورى رقم 62 
رئيس  وبناء عليه صدر قرار  الدولة  أراضى  تنمية  لسنة 2٠١8 بشأن 
وتكليفها  جلنة  بتشكيل   2٠١9 لسنة   2622 رقم  الوزراء  مجلس 
بحصر التصرفات على أراضى الساحل الشمالى الغربى. وجرى اعداد 
وتوقيع  املساحية  اخلرائط  واعداد  واألبحاث  الدراسات  من  العديد 
الكفيلة  املستقبلية  واالستخدامات  األنشطة  وحتديد  االحداثيات 
وعمرانيا  سياحيا  الغربى  الشمالى  الساحل  مبناطق  بالنهوض 
اجليل  من  احلديثة  املدن  متطلبات  كافة  توظيف  مبراعاة  واستثماريا 
الدولة  أراضى  استخدامات  لتخطيط  الوطنى  املركز  مبعرفة  الرابع 
املنشأ بقرار رئيس اجلمهورية رقم ٥3 لسنة 2٠٠١ حتت إشراف وبرعاية 
مباشرة من أحد رجال الدولة االكفاء واخمللصني وهو السيد اللواء أ.ح 
/ أمير سمير أحمد .وبناء على تلك الفاعليات صدر القرار اجلمهورى 
رقم 36١ لسنة 2٠2٠ بإعادة تخصيص مساحة 7٠7234,٥ فدان من 
مناطق الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة اجملتمعات العمرانية 

اجلديدة اعتبارا من 22 يونيو 2٠2٠. 
ويشير هذا القرار فى مادته األولى إلى تخصيص مساحة ٥,7٠7234 
فدان تقع فى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة اجملتمعات 
العمرانية اجلديدة وبحيث تكون هى اجلهة الوحيدة املنوط بها طرح 
الوزارية  والقرارات  التراخيص  األراضى وتقييم وضع املطورين وإصدار 
نشاط  اجلمهورى  القرار  ويحدد  املناطق  بهذه  باملشروعات  اخلاصة 
استخدام تلك األراضى فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتضم 

تلك املساحة اربع قطاعات : 
- العلمني – احلمام مبساحة 3٥٠92,٥ فدان.

- سيدى عبد الرحمن مبساحة ١6٥١4,١٥ فدان.
- الضبعة – النجيلة مبساحة 4٠72١7,4٥ فدان.

- النجيلة – السلوم مبساحة 2484١٠,4 فدان.
ويفرض القرار على كافة اجلهات املعينة بالدولة والتى كانت لها والية 
التصرف فى أراضى تقع فى تلك املناطق أن تسلم إلى هيئة اجملتمعات 
العمرانية كافة املستندات املوجودة بحوزتها واملتعلقة بأى تصرف مت 
الغرض من  أيا كان  أية مساحة  القرار بشأن  قبل صدور هذا  إجراؤه 
هذا التصرف وذلك بغرض تقنيني أوضاع تلك التصرفات وحتديد أليات 
التعامل معها عمرانيا وتخطيطيا وماليا وعقاريا، وحدد لالنتهاء من 

إجراء التسليم مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
قرر   2٠2٠ لسنة   36١ رقم  اجلمهورى  القرار  تضمنه  ملا  وتنفيذا 
مجلس إدارة هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة اعتماد أليات التعامل 
الغربى  الشمالى  الساحل  مبناطق  الكائنة  األراضى  فى  والتصرف 
كما  املشروعات،  تلك  مالك  مع  للتعامل  املالية  الضوابط  واعتمد 
أصدر وزير اإلسكان قرارا بتشكيل »جلنة التسعير« وتكليفها بتحديد 
قيمة املتر املربع عن األرض محل الدراسة ومت تفعيل قرار وزير اإلسكان 
إعادة  ملناطق  والتفاوض(  احلصر  )جلنة  بشأن   2٠١6 لسنة   383 رقم 

التخطيط الكائنة داخل حدود القرار اجلمهورى.
ويشار إلى أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قد أصدرت الكتاب 
الشهر  مكاتب  كافة  إلى   2٠2١/3/١3 فى  املؤرخ   78 رقم  الدورى 
مت  قد   2٠2٠ لسنة   36١ رقم  اجلمهورى  القرار  أن  فيه  تعلن  العقارى 
شهره باإليداع مبكتبى شهر عقارى اإلسكندرية ومرسى مطروح وأن 
املصلحة تؤكد على عدم جواز شهر أى محررات يكون محلها أراضى 
أو عقارات تقع فى نطاق القرار اجلمهورى إال بعد استصدار موافقة 
كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وذلك فى املناطق 
الواقعة خارج األحوزة العمرانية، أما املناطق داخل األحوزة العمرانية 
والتى صدرت بشأنها قرارات تقسيم ودخلت فى نطاق احليز العمرانى 

للمدن القائمة فال يسرى عليها هذا احلظر. 
ويحقق القرار اجلمهورى الصادر بإسناد الوالية على أراضى الساحل 
اجملتمعات  هيئة  إلى   – العمرانية  األحوزة  خارج   – الغربى  الشمالى 
الصعوبات  كافة  مواجهة  أبرزها:  اإليجابيات  من  العديد  العمرانية 
التى تعترض تنمية واستكمال مشروعات اإلسكان وإقامة املنتجعات 
السياحية بتلك املناطق. ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة 
أراضى  داخل  وحضارية حقيقية  عمرانية  تنمية  وإحداث  واجلمعيات 

الساحل الشمالى وتنفيذ مسار الطريق الساحلى الدولى اجلديد.

مشروعات إسكان الساحل

 الشمالى الغربى )3(

لواء عبدالوهاب ابوالصفا
نائب ثان رئيس االحتاد 
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عمومية الرواد التعاونية لبناء المساكن تقرر 
فوز مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء 

اجمتعت  اجلمعية العمومية جلمعية الرواد التعاونية لبناء 
املساكن مساء يوم اجلمعة املوافق 19 نوفمبر 2021 برئاسة 
والسكرتارية  سنًا،  األعضاء  أكبر  بصفته  السيد  لطفي  عثمان 
أحمد طه حسني محمد بصفته أصغر األعضاء سنًا وبحضور 
العامة  الهيئة  مندوبي  محمد  وحسام  اجلمل  عصام  من  كل 
عن  مندوبًا  الفتاح  عبد  وحسن  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى وأحمد الهواري مندوبًا عن 
من  عضوًا   47 وبحضور  القاهرة  حملافظة  االحتادية  اجلمعية 

إجمالي عدد األعضاء والبالغ عددهم 705 أعضاء، 

حوار: هويدا عبد احلميد  – تصوير:  أحمد حملى 
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وملا كان عدد احلاضرين ميثل النصاب القانوني 
لالجتماع الثالث الذي يصح بحضور أى عدد 
من األعضاء فقد تقرر اختيار كل من: شريف 
عثمان لطفي السيد وسعد اسماعيل أبو 
اخلير كمالحظى تصويت، ومت عرضهم على 
وبدأ  باإلجماع  عليهم  واملوافقة  احلاضرين 
بند  من  املكون  األعمال  جدول  فى  النظر 

واحد وهو انتخاب مجلس إدارة جديد، 
إدارة  جمللس  القانونية  املدة  النتهاء  ونظراً 
تقرر  فقد   ،2٠2١ أكتوبر   ١3 فى  اجلمعية 
 28 الفترة  خالل  في  الترشيح  باب  فتح 
 ،2٠2١ سبتمبر   2 حتى   2٠2١ أغسطس 
ومت  للطعون  سبتمبر2٠2١،   ٥ و   4 ويومي 
اإلعالن عن ذلك بناء على قرار مجلس اإلدارة 
يوليو2٠2١   ١3 بتاريخ  املنعقدة  بجلسته 
التعاون  برج  مجلة  من  املنشور  واالعالن 
 ،2٠2١ أغسطس    262 رقم  العدد  ملحق 
 ١١ للترشيح  الفترة  هذه  خالل  تقدم  وقد 
طعن  بأي  ضدهم  أحد  يتقدم  ولم  عضواً، 
تقدمت  وقد  لذلك  احملددة  الفترة  في خالل 
على  باعتذار  الفار  محمد  محمود  رشا 
املرشحني  عدد  وأصبح  وبالتالى  الترشيح، 
االنتخابات  أجريت  فقد  فقط،  أعضاء   ١٠

باالقتراع السري على النحو التالي:
 47 بأصواتهم  أدلوا  والذين  احلاضرين  عدد   
عضواً، وعدد األصوات الصحيحة 46 عضواً، 
وقد  واحد،  صوت  الباطلة  األصوات  وعدد 

أسفرت عملية فرز األصوات على:
 )4٥  ( الشرقاوي  حامد  الباري  عبد  نادر    •

صوتاً   »األول« 
• محمد إبراهيم محمد )4١( صوتاً  »الرابع« 

• عز الدين بركات  )43( صوتاً   »الثاني« 
صوتاً   )4١( حسن  الفتاح  عبد  حسن   •

»اخلامس« 
• مدحت محمود محمد عثمان) 42( صوتاً 

»الثالث« 
) 39( صوتاً  إبراهيم مرسي  • محمد طارق 

»السادس« 
 )28( وائل على محمد مصطفى رشيدي   •

صوتاً  »السابع«
 )١6( شحاته   حسن  الفتاح  عبد  أماني    •

صوتاً   »التاسع« 
أصوات   )4( العطا  أبو  فتحي  حسن   •

»العاشر« 
• طارق موسى إبراهيم موسى ) 23( صوتاً 

»الثامن« 
الداخلي  النظام  من   23 املادة  كانت  وملا 
إدارة  مجلس  جمعية  يدير  أن  على  تنص 
اإلعالن  مت  فقد  أعضاء  سبعة  من  مكون 
على  احلاصلني  مرشحني  السبعة  فوز  عن 
أعلى األصوات والباقي احتياطي وقد حتفظ 
املرشحني  على  الرقابية  الهيئات  مندوبو 

حلني الفحص املالى واإلدارى. 
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 فى جلسة مجلس إدارة اجلمعية املكون من أحد عشر عضوا اعترض عضوان فقط على بعض القرارات 

الصادرة من مجلس اإلدارة ومت تسجيل االعتراض فى محضر اجتماع مجلس اإلدارة.. واصر العضوان ورفضا 

التوقيع على محضر مجلس اإلدارة.

ما هو االجراء الواجب اتباعه حيث ترغب اجلمعية فى إرسال محضر مجلس اإلدارة فى املواعيد احملددة إلى 

كل من االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان؟ 

- يجب على عضو مجلس إدارة اجلمعية الذى حضر اجتماع مجلس اإلدارة أن يوقع على القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس اإلدارة وفى حالة 
اعتراض عضو أو اكثر على بعض أو أحد القرارات التى اعتمدها مجلس اإلدارة يتم تسجيل هذا االعتراض فى محضر مجلس اإلدارة وبيان اسم 

العضو املعترض وأسباب االعتراض وبعد القيام بهذا االجراء فال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذى حضر االجتماع 
االمتناع عن التوقيع على محضر مجلس اإلدارة.

اإلدارة يتم إخطاره كتابة  اإلدارة على توقيع محضر مجلس  وفى حالة استمر رفض عضو مجلس 
وترسل احملاضر إلى كل من االحتاد والهيئة بدون توقيع العضو املعترض خالل املواعيد احملددة مع حترير 
مذكرة بامتناع العضو أو األعضاء احلاضرين عن التوقيع على احملضر وفى هذه احلالة يتم إحالة 

العضو للتحقيق مبعرفة كل من الهيئة واالحتاد وذلك حفاظا على إجناز أعمال اجلمعية.

هل يجوز وفقا للقانون تغيير اعضاء املكتب التنفيذى للجمعية اإلسكانية 

بعد موافقة ثلثى اجمللس؟ 

 كل قرارات مجلس ادارة اجلمعية بتكون بأغلبية االصوات.. ومن ميلك حق املنح ميلك حق املنع والعزل...
اسباب جوهرية لطلب  يكون هناك  ان  التنسيق  واالستقرار.. وضحت جلنة  النظام  ولكن الستتباب 
احداث التغيير...كأن يكون املشرف املالى او السكرتير او حتى املكتب التنفيذى كله او احد اعضائه 

معوقا ومعرقال العمال ومصالح اجلمعية )خالفا الجراءات سحب الثقة من عضو او اكثر من اجمللس( 
ويجب اعتماد قرار اجمللس من كل من االحتاد والهيئة وعدم االعتراض منهما كتابه على محضر مجلس 

االدارة الذى مت فيه تغيير املكتب التنفيذى او مرور مدة شهر على ارسال محضر مجلس االدارة للجهتني 
ولم يصدر تعقيب او اعتراض على القرار.. وجدير بالذكر ان القانون قد نص على وجوب ارسال محضر 

مجلس االدارة الى كل من االحتاد والهيئة خالل اخلمسة عشر يوما التالية على انعقاده..

بين السائل والمجيب
للتواصل واستقبال استفساراتكم

هذه الزاوية منك ولك، متثل نافذة وطاقة تنويرية لكل أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات بحيث يقف اجلميع على 

حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها أحد وحدات البنيان التعاونى 

اإلسكاني. 

من خاللها يجيب اخلبراء والقانونيون فى مجال التعاون اإلسكانى عن كل استفسارات وتساؤالت وإرهاصات ما مير 

به القائمون على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض االحيان إلى عرقلة دوالب العمل 

سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع 

الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم.

0 122 342 2563
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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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جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء

هيئة مستشارى مجلس الدولة

كتاب دورى لجميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة واألجهزة
تحية طيبة.. وبعد

فى إطار التعاون مع شركات القطاع الخاص بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة فى كافة المجاالت
يرجى التفضل باالحاطة بأن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة التزام كافة الجهات 
فيها  تساهم  التى  والشركات  والهيئات(  المحلية  االدارة  ووحدات  واالجهزة  )الوزارات  الحكومية 
بتحرى صحة بيانات الشيكات المصرفية التى تقدم لها من الشركات الخاصة المتقدمة للتعاقد فى 
العمليات التى تطرحها، من خالل االستعالم من البنوك المسحوب عليها الشيكات، وذلك قبل إبرام 

التعاقد على غرار ما يتم بالنسبة لخطابات الضمان.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام..

لواء أ. ح. عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن
أمين عام مجلس الوزراء

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية 23 يوليو لإلسكان التعاوني

نظرا النتهاء مدة مجلس ادارة الجمعية منذ 2009/3/25 فقد قرر االتحاد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية 
خالل الفترة من 2022/2/6 حتى 2022/2/10 ويومى 13 و2022/2/14 للطعون، على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون 
بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - 

المهندسين - الجيزة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية باالتحاد، ويعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/3/5 فى 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالسرادق المقام بمشروع الجمعية - 7 أ حارة الصواف - متفرع من شارع الخواص - الحسينية 

- الجمالية - القاهرة.
القانونى له يؤجل االجتماع لمدة  النصاب  ويصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة عدم اكتمال 

ساعة، ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع الثانى ينعقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/3/12 - الساعة 

الثانية عشرة ظهرا بنفس المكان لالجتماع االول.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى حى عين شمس
المسجلة برقم 1208 لسنة 2015

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/12 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر جمعية الخليل ابراهيم - متفرع من شارع أحمد 

عصمت - عين شمس - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
1430 وحدة بمصر الجديدة

المسجلة برقم 263 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/25 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

الشيماء  مدرسة  امتداد   - التعاونيات  حديقة  بمقر  وذلك 

بمساكن شيراتون المطار - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لمهندسى وموظفى مصلحة المساحة

المسجلة برقم 347 لسنة 1982
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/2/18 يوم  وذلك 

الظهر.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 30 شارع 

االندلس - خلف الميريالند - مصر الجديدة - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

المسجلة برقم 915 لسنة 2006
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/15 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 

صباحا.

والكهرباء  الميكانيكا  العاملين لمصلحة  نادى  بمقر  وذلك 

بأبوالمنجا - طريق ابوالمنجا - باسوس - القليوبية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون

المسجلة برقم 57 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 10 و2022/2/12  وللطعون 

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

 - االسناوى  عبداهلل  شارع   9 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
القوات  مستشفى  خلف   - سعيد  احمد  شارع  من  متفرع 

الجوية - العباسية - القاهرة.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/3/13 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
مبنى   - التاسع  بالدور  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لرجال اإلعالم بالقاهرة
المسجلة برقم 871 لسنة 2001

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

 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 13 و2022/2/14 على أن تقدم طلبات 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 1 شارع عقبة بن نافع - ارض 
السادات - مصر القديمة - القاهرة

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/3/20 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

فندق   - االوليمبية  القرية   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
توليب - المعادى - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية طالئع المستقبل لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 327 لسنة 1982

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

 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 13 و2022/2/14 على أن تقدم طلبات 

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

 - مبارك  سوزان  شارع   42 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
القبة - القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/3/10 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

بالعنوان سالف  الجمعية  الملحقة بمقر  القاعة  وذلك بمقر 
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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بقطاع البترول

المسجلة برقم 55 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/12 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة الملحقة بمقر الجمعية - شقة 

3 - عمارة 1 - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



21فرباير 2022

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية العدالة التعاونية للبناء 
واإلسكان وتعمير الصحراء

المسجلة برقم 851 لسنة 1999

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

 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 13 و2022/2/14  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شقة 43 - الدور الثامن - 1 
شارع عظيم الدولة - العباسية - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/3/10 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر نادى شباب خريجى الجامعات - 11 شارع االلفى 
- القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بصندوق دعم وتمويل 

المشروعات التعليمية
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 10 و2022/2/12  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مدينة الشيخ زايد - المجاورة 
زايد  الشيخ  نادى  امام   - ب   6  - الثالث  الحى   - الثالثة 

ومستشفى زايد التخصصى - 6 أكتوبر.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/3/17 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
 - 6ب  عمارة   - الجمعية  مقر  اعلى  الرووف  بمقر  وذلك 

مجموعة 3 - الحى الثالث - الشيخ زايد - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية للبناء 
واإلسكان لخريجى المعاهد الزراعية

المسجلة برقم 141 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 13 و2022/2/14 على أن تقدم طلبات 

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

 - االبيض  النيل  شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/5 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة الزراعة
المسجلة برقم 18 لسنة 1982

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

 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/12   10 يومى  وللطعون 

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

الكائن: 11 شارع سيد عرابى - بوالق  الجمعية  وذلك بمقر 
الدكرور - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/14 
- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة الخاصة بمكتبة 6 أكتوبر - شارع الدكتور 
محمد شاهين - متفرع منشارع نوال - العجوزة - الجيزة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية طالئع المستقبل لإلسكان التعاوني

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

الموافق 2022/3/10 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بالقاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 42 شارع سوزان مبارك - حدائق 

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

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعية الموافق 2022/3/18 - بمقر الجامعة العمالية - مدينة نصر.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد

مع مراعاة االجراءات االحترازية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية رأس الحكمة لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 40 لسنة 1982

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/2/26.

وذلك بمقر الرووف - أعلى العقار رقم 19 شارع المساحة - الدقى - المملوك للجمعية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمشروع مبارك القومى والهيئة العامة لمشروعات التعمير 

وقطاع استصالح األراضى الزراعية
المسجلة برقم 899 لسنة 2005 - القاهرة

يعلن االتحاد عن اعادة توجيه السادة اعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.
الرياضية  بالساحة  وذلك  األول،  لالجتماع  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/2/11 الموافق  الجمعية  يوم  وذلك 
الثانى  االجتماع  يصح  بعدها  ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل  األول  لالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  ببورسعيد. 
بحضور 10٪ من اجمالى اعضاء الجمعية. وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثاني، سيتم عقد االجتماع 

الثالث يوم الجمعة الموافق 2022/2/18 - الساعة الثانية بعد الظهر بنفس المكان المشار اليه بعاليه.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصانع 
التقطير والمصانع الشقيقة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/2/18

وذلك بمقر نادى كمبوند حدائق أكتوبر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية االنتماء التعاونية للبناء 
واإلسكان

المشهرة برقم 980 لسنة 2010

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/2/12.

وذلك بمقر حديقة قطاع الجنوب - طرة - المعادى - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية نقابة المهندسين 
لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 359 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/2/11.

 - البالون  مسرح  امام   - المالية  وزارة  نادى  بمقر  وذلك 

العجوزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين المصريين 

بدولة قطر
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/2/11

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بالمقر االدارى - الحى الخامس 

- المجاورة االولى - قطعة 15/13 - 6 أكتوبر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية إلسكان 
العاملين باإلدارة العامة 

بجامعة القاهرة
المسجلة برقم 60 لسنة 1982

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة أكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/2/26 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة أمام مقر الجمعية - عمارة 6 - مساكن 
العاملين بجامعة القاهرة - شارع الدكتور مصطفى مشرفة 

- بوالق الدكرور - الجيزة.
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بوزارة الخزانة ومصالحها سابقا

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/2/12.

عمارات   - الطبية  المهن  نقابات  اتحاد  نادى  بمقر  وذلك 
اوتوبيسات  موقف  بجوار   - االهلى  النادى  خلف   - الشروق 

شروق مدينة نصر - القاهرة.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمجلس 

الشعب
المسجلة برقم 79 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
مدينة الشروق - نموذج رقم 5

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/2/12 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

»النادى  للتجديف  العرب  المقاولون  نادى  بمقر  وذلك 
النهري« - خلف مجلس الدولة - الجيزة.

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

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية البستان التعاونية للبناء 
واإلسكان

المشهرة برقم 164 لسنة 1992
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/2/11

وذلك بمقر دار المناسبات بمسجد المختار - بموقع بستان 

اكتوبر - القطعة 6/5 توسعات - شرق المنطقة السياحية - 

بجوار المدينة التعليمية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بالبنك 

المركزى المصري
المسجلة برقم 390 لسنة 1982

مقر  عنوان  تغيير  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الجمعية من العنوان: 2 ميدان االوبرا - القاهرة

االزبكية  أ شارع 26 يوليو -  الكائن: 8  الجديد  الى مقرها 

- القاهرة

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بحى 

الوايلي
المسجلة برقم 660 لسنة 1988

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 
العبور 1 - القطعة 13 - لوك 21 - تقسيم امنحتب.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/2/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الوايلى - شارع الفردوس - احمد  وذلك بمقر مركز شباب 
سعيد - القاهرة.

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

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان لخريجى 

المعاهد الزراعية
المسجلة برقم 141 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
الساحل الشمالى - قرية الزراعيين السياحية.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/2/26 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.

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

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمهندسين الجامعيين
المسجلة برقم 294 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط 
شاغرتين  وحدتين  لعدد  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

بمشروعها لؤلؤة التجمع الخامس - عمارة رقم 2/18.
الف  )خمسمائة  جنيه   500000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر 

من الجمعية للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارة رقم 11 - شقة 11 - 
اإلسكان المتميز - امام الجامعة العمالية - مدينة نصر - 

القاهرة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/2/5 حتى 

.2022/2/25
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

اإلسكان ببورسعيد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  وذلك فى 

.2022/2/12

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
والمصايف للعاملين بديوان عام 

محافظة بورسعيد وأسرهم
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع

وذلك يوم 2022/2/28 - 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 - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
مساكن العاملين بوزارة العدل 

ببورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/2/11

وذلك بمقر الحديقة - امام مقر الجمعية - تعاونيات الزهور 

- عمارة زمزم -مدخل 2 - دور ارضى - بورسعيد

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة العامة لميناء 

بورسعيد وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة
المسجلة برقم 73 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/2/17  وذلك 
ظهرا.

تقاطع   - الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
 - الخليلى  خان   - زمردة  برج   - وستالنجراد  النصر  شارعى 

الدور االول - حى المناخ - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة المستودعات 
المصرية العامة باإلسكندرية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم االثنين الموافق 

.2022/2/14

وذلك بمقر نادى العاملين بمحافظة االسكندرية - الشاطبى 

- االسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة القناة للحبال 

وأسرهم ببورسعيد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/2/12

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن العلمية 

باإلسكندرية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
الموافق  الثالثة عصرا يوم السبت  وذلك فى تمام الساعة 

.2022/2/12
لرعاية  االسكندرية  بجمعية  احمس  قاعة  بمقر  وذلك 
 - سموحة   - سرى  اسماعيل  شارع   42  - المسنين 

االسكندرية.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بكلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات 

باإلسكندرية واعضاء هيئة التدريس
المشهرة تحت رقم 265 لسنة 2007

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

 2022/2/14 حتى   2022/2/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/16   15 يومى  وللطعون 

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

االسالمية  الدراسات  بكلية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
 - قبلى  المندرة   - المهندس  النبوى  شارع   - والعربية 

االسكندرية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/14 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الغربية

محافظة اإلسكندرية

محافظة الغربية

محافظة الغربية

جمعية 25 يناير للبناء 
واإلسكان التعاوني
المشهرة برقم 78 لسنة 2011

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

 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/12   10 يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 9 شارع الجيش - الدور السابع 
- طنطا - الغربية.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/4 
- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نقابة الزراعيين - شارع محب - طنطا - الغربية
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان العضاء الجمعية 

االجتماعية لمستشارى محكمة 
استئناف اإلسكندرية

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 
العمومية السنوية.

السبت  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/2/12.

وذلك بمقر الحديقة الكائنة بنادى قضاة االسكندرية - 32 
شارع مصطفى كامل - االسكندرية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين ببنك اإلسكندرية 

بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ
المشهرة برقم 42 لسنة 1984

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

 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/14   13 يومى  وللطعون 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
الجمعية الكائن: بنك االسكندرية - ميدان الساعة - طنطا 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الغربية.   -

2022/3/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
سالف  بالعنوان  البنك  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين ببنك 

اإلسكندرية بالغربية والمنوفية 
وكفر الشيخ

المسجلة برقم 42 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/3/12 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

ميدان   - اإلسكندرية  ببنك  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
الساعة - طنطا - الغربية.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة أسوان

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باالدارة العامة لمحطات 

كهرباء البحر األحمر
المشهرة برقم 13 لسنة 1995

بمشروعها  المنتفعين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
بمدينة الغردقة بالبحر األحمر »ارض الجمعيات - القطعة 
جنيه   40000 لمبلغ  مدخراتهم  استكمال  عن   »23 رقم 
بموجب  الجمعية  بحساب  وذلك  الغير(،  جنيه  الف  )اربعون 

اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.
على ان تبدأ فترة السداد خالل المدة من 2022/2/5 حتى 
2022/3/5، علما بأن التخصيص يتم طبقا الحكام المادة 

الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982.
وسوف يتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات 
والنظام   1982 لسنة   14 رقم  للقانون  طبقا  مسجلة 

الداخلى للجمعية.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن: شارع المصالح 
البحر  القديمة -  العامة للمحطات  الحكومية - مقر االدارة 

األحمر.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك األهلى - مصر 

االسكندرية العقاري
المسجلة برقم 47 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/2/19 يوم  وذلك 
مساء.

وذلك بمقر مركز شباب الميناء - الغردقة - البحر االحمر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالضرائب العقارية بأسوان

المشهرة برقم 59 لسنة 1998
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 10 و2022/2/12 على أن تقدم طلبات 

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

العقارية  الضرائب  مأمورية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
بأسوان - شارع حى العقاد والمقاولون العرب

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/3/13 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة بمأمورية الضرائب العقارية 
بأسوان - شارع حى العقاد والمقاولون العرب.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك األهلى - مصر 

اإلسكندرية العقاري
المشهرة برقم 47 لسنة 1999

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

 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 12 و2022/2/13 على أن تقدم طلبات 

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

شارع  أول  الدهار-  الغردقة-  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
السالم- بجوار محطة التعاون.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/3/13 - فى تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر مركز شباب الميناء - الغردقة - البحر األحمر.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الفيوم

محافظة أسوان

محافظة الوادى الجديد

محافظة الفيوم

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى قارون الرياضى 

بالفيوم
المسجلة برقم 37 لسنة 2011

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  وذلك فى 

.2022/2/12

وذلك بمقر الجمعية الكائن بنادى قارون الرياضى - بالفيوم.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية 

للسبائك الحديدية بإدفو
المسجلة برقم 105 لسنة 2006

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

 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/12   10 يومى  وللطعون 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
الكائن: مقر الشركة - ادفو - شرق العطوانى - مركز ادفو 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  أسوان   -
2022/3/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك 
المصرية  الشركة  مصانع  موقع  داخل  التدريب  صالة  بمقر 
للسبائك الحديدية - ادفو - شرق العطواني. ويصح االجتماع 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   -
االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة 

جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

المهندسين بالوادى الجديد
المسجلة برقم 4 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/19 - فى تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر نقابة المهندسين بالوادى الجديد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بديوان 

عام محافظة الفيوم
المسجلة برقم 4 لسنة 1982

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

 2022/2/17 حتى   2022/2/13 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/21   20 يومى  وللطعون 
الترشيح والطعون للسيد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. 
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
عمارات   - أ  مدخل   -  3 شقة   -  4 عمارة  الكائن:  الجمعية 
المحافظة - كيمان فارس - الفيوم وينعقد اجتماع الجمعية 
الساعة  تمام  فى   -  2022/3/22 يوم  الطارئة  العمومية 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر نادى محافظة الفيوم - امام 
االجتماع  ويصح  الفيوم.  محافظة   - الرياضى  الفيوم  ستاد 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   -

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة شمال سيناء

محافظة أسيوط

محافظة قنا

محافظة القليوبية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمحليات بشمال سيناء

المسجلة برقم 25 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/24 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

العالمية بالعريش - شارع 23  وذلك بمقر جمعية الشبان 

يوليو - شمال سيناء.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة أسيوط

المسجلة برقم 8 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/2/14 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

جامعة   - التدريس  هيئة  أعضاء  نادى  حديقة  بمقر  وذلك 
أسيوط - محافظة أسيوط.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باالدارة التعليمية بنجع حمادي

المسجلة برقم 83 لسنة 1999
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/13   12 يومى  وللطعون 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 

الكائن: بجوار مركز ابوخالد التجارى - نجع حمادى - قنا.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/4 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء. وذلك بمقر مسرح مدرسة 

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

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

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

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للتطبيقيين 

وأسرهم بالقليوبية
المسجلة برقم 21 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/2/15 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
 - بنها   - النيل  كورنيش   - التطبيقيين  نقابة  بمقر  وذلك 

القليوبية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة مرسى مطروح

محافظة السويس

محافظة جنوب سيناء

محافظة األقصر

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالنقل والمواصالت بالسويس

المسجلة برقم 1 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/2/10 حتى   2022/2/6 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/14   13 يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 18 عمارة النور - مدينة النور 
- السويس.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/3/12 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

شارع   5  - النوبية  بجمعية  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
النهضة - متفرع من شارع الشهداء - بالسويس.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مدينة نويبع

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/2/11

وذلك بمقر النادى النهرى - قاعة لمار - شارع البحر األعظم 

- الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمطار األقصر الدولي

المسجلة برقم 12 لسنة 2015
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/2/9 حتى   2022/2/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/2/12   10 يومى  وللطعون 

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

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مطار االقصر الدولى - محافظة 
األقصر.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/3/4 
- فى تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بنادى التجديف - األقصر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمنتفعين بمشروع جمعية علم 

الروم- مرسى مطروح
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/3/4.

وذلك بمقر المشروع الكائن: شارع علم الروم - بجوار مقر 

الجمعية - مرسى مطروح.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الدقهلية

محافظة المنيا

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهن العلمية فرع 

المنصورة
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/2/11.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بنادى العلمين - كورنيش النيل - طلخا - المنصورة.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء اتحاد نقابات المهن 
الطبية بالمنيا

المسجلة برقم 28 لسنة 1983

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع إسكان األطباء بالمنيا
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/2/11 - الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الخاصة بمكتبة مصر العامة - بجوار مجلس مدينة المنيا - شارع كورنيش النيل.
الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  المنتفعين، وعلى ان يصدر  اجمالى االعضاء  االجتماع بحضور 10٪ من  ويصح 

لالجتماع. وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية عثماسون لإلسكان التعاوني باالسماعيلية
المسجلة برقم 8 لسنة 1981

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/2/5 حتى 2022/2/9 وللطعون يومى 10 و2022/2/12 على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: مساكن عثماسون- عمارة 4 

ب- شقة 2- التمليك- الشيخ زايد- اإلسماعيلية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/3/11 - فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. وذلك بمقر مركز شباب 

الشيخ زايد- حى ثالث- 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة باقى جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج
ين

فع
منت

عة 
ما

ج



فرباير 2022 34

الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 
بجامعة قناة السويس باإلسماعيلية

المشهرة برقم 35 لسنة 1983

تعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين المسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير 
مثمن للقيام بأعمال الداللة لبيع قطعة ارض مسجلة بمساحة 32500م2 بمنطقة سربيوم - مركز فايد - باالسماعيلية - بجوار 

قرية البوريفاج.
وتطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح من مقر الجمعية فى مواعيد العمل الرسمية وعنوانها 
الرئيسية  الخزينة  بجوار  البدروم   - الجامعة  ادارة  مبنى   - الدائرى  الطريق  على  الجديدة  الجامعة   - السويس  قناة  جامعة   -
باالسماعيلية، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى - 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، 

نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان تسعة وتسعون جنيها الغير(.
وتقدم العطاءات باسم السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الجمعية فى مظروفين مغلقين احداهما فنى واالخر مالى فى موعد 
غايته الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 2022/2/22 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر حديقة نادى العاملين 
بالجامعة القديمة على الطريق الدائرى باالسماعيلية، ويرفق بالعطاء الفنى تأمين ابتدائى قدره 10000 جنيه )عشرة آالف جنيه 
الغير( باسم الجمعية بصورته القانونية تدفع بأحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى من احد البنوك المعتمدة 
غير مشروط وسارى المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته ويستكمل التأمين 
االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من اتعاب الخبير )مكتب - شركة( نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى 

لالتحاد. ومدة سريان العطاء ثالثة اشهر من الفض الفنى للمظاريف.
وتخضع المناقصة الحكام القانون 182 لسنة 2018 ومواده والئحته التنفيذية وتعديالته.

مناقصات

محافظة بنى سويف

ات
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الجمعية التعاونية للبناء إس
واإلسكان ألعضاء نقابة 

العاملين بنيابات ومحاكم 
مصر فرع بنى سويف

المسجلة برقم 71 لسنة 2013
ابراج  بمشروع  المنتفعين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مدخراتهم  استكمال  عن  سويف  بنى  بمدينة   )1( العدالة 
الغير(  جنيه  ألف  )مائة  جنيه   100000 لمبلغ  بالمشروع 

خالل الفترة من 2022/2/5 حتى 2022/3/5.
وذلك بموجب اذن توريد صادر من الجمعية للبنك.

وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: شارع اسالم 
- عمارة وزارة العدل - اسفل الطب الشرعى - ببنى سويف.

وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة طبقا للقانون 
رقم 14 لسنة 1982 والنظام الداخلى للجمعية.

وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة 4 من القرار 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982.

مزادات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نقابة المهندسين بقنا

تعلن عن بين بالمزاد العلني
طبقا ألحكام القانون 182 لسنة 2018

الكنوز  بأرض  الجمعية  بمشروع  تجارية  محالت   10 عدد 
بمدينة قنا

التأمين االبتدائى 25000 جنيه لكل محل
مقدم   ٪10  - بالجلسة   ٪5.5 مضافة  قيمة  وضريبة  عمولة 

حجز فور الترسية
جلسة المزاد بقر نقابة المهندسين بقنا يوم األحد الموافق 

2022/2/20 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 300 جنيه

مقر الجمعية الكائن: مدينة األلومنيوم - عمارة 114 - شقة 
2 - مركز نجع حمادى - قنا
أو من مكتب الخبير المثمن

أحمد الشريف
217 شارع رمسيس - غمرة - القاهرة

تليفون: 01022522238 - 01110945858
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نشاط مكثف إلدارة التدريب.. لتنمية 
وصقل مهارات العاملين باالتحاد

 فى إطار ما تقوم به إدارة التدريب والعالقات العامة باالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
والتى متثل الطاقة التنويرية والتثقيفية ونافذة الضوء التى من خاللها يمت صقل مهارات 
هذا  ليس  جمعياتهم..  أعمال  تسيير  كيفية  على  اجلمعيات  إدارات  مجالس  أعضاء  وإمكانات 
من  املختلفة  القطاعات  فى  اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد  العاملني  تدريب  من  ايضا  بل  فحسب 

خالل احملاضرين املتخصصني كل فى مجاله لتمنية مهاراتهم املهنية واالرتقاء مبستوى ما 
يقدمونه من خدمات للجمعيات اإلسكانية..

الدورة  مؤخرا  عقدت  املنطلق  هذا  من 
عنوان  حتت  باالحتاد  للعاملني  التدريبية 
العمومية«  امليزانية  اعداد  »كيفية 
فؤاد  ا.ح  اللواء  من  كل  بحضور  وذلك 
عبداحلافظ  واللواء  االحتاد،  رئيس  عباس 
واللواء  االحتاد،  رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي 
ثان،  نائب  ابوالصفا  عبدالوهاب 
الفار  محمد  واملهندس 
وكل  املالى،  املشرف 
منى  احملاسبة  من 
واملهندس  ابراهيم 
مختار  مجدى 
صالح  واالستاذ 
اعضاء  احمد 

مجلس االدارة.
عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  اكد  جانبه  ومن 
على اهمية تلك الدورات لالرتقاء مبستوى 
ضرورة  الى  مشيرا  باالحتاد  العاملني 
واملشورة  الصحيحة  باملعلومة  التسلح 
على  بااليجاب  تنعكس  والتى  الناجعة 
بان  الفتا  وجناحاتها..  اجلمعيات  اعمال 
دائما  اعدادها  وبنود  امليزانية  عن  احلديث 
ما يثار من قبل اجلمعيات. ودورنا ان نصوب 
بكيفية  ونرشدهم  اجلمعيات  ونوجه 
من  إال  هذا  يحدث  ولن  ميزانياتهم  اعداد 
دائم  بشكل  املراجعني  كفاءات  رفع  خالل 
استمرار  على  نحرص  ولذلك  ومستمر 
ونتعلم  املعرفة  لتبادل  الدورات  تلك 
ونتشارك من خالل املتخصصني فى 
االحتاد  رئيس  مجاالتهم..وشدد 

على ان االحتاد ال يتأخر فى 
امليزانيات  مراجعة 

اخلاصة باجلمعيات 
كتيبة  بفضل 
سبني  حملا ا

أكرر  ودائما  باالحتاد  املاليني  واملراجعني 
ملراجعة  لالحتاد  يوما   6٠ حدد  القانون  بان 

ميزانيات اجلمعيات و3٠ يوما للهيئة.
واختتم اللواء ا.ح فؤاد عباس كلمته مؤكدا 
مراجعة  قيمة  رفع  على  وافقنا  اننا  على 
الى  الكبرى  االحتاديات  لبعض  امليزانيات 
فى  االحتاديات  وبقية  جنيه  مليون   ٥٠
جنيه  مليون   3٠ الى  اخملتلفة  احملافظات 
والال  املشاركة  مفهوم  توسيع  اجل  من 

مركزية.


