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بخير،  اخلصوص  وجه  على  اإلسكانى  والتعاون  عام  بوجه  التعاونيات  وأسرة  عام  كل 
واليمن  باخلير  املصريني  جموع  وعلى  علينا  اهلل  أعاده  الكرمي  رمضان  شهر  مبناسبة 

والبركات..
فيه  حاولنا  التعاون،  برج  مجلة  من  اجلديد  بالعدد  املبارك  الكرمي  الشهر  هذا  نستهل 
ذلك  على  أنفسنا  وعاهدنا  التحريري..  واحملتوى  الشكل  فى  انطالقة مختلفة  تكون  ان 
غير  وبدعم  التعاون  قطاع  فى  املتخصصني  الصحفيني  أفضل  من  متميزة  ككتيبة 
مسبوق من مجلس ادارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس، 
الرجل الذى منذ ان وطأت قدماه االحتاد وهو يسعى بشكل حثيث ودؤوب وبجهد مضٍن 
جبار فى إعادة الروح الى قطاع التعاون اإلسكانى ممثال فى كل وحداته..بدءا من دور االحتاد 
اإلسكانى بصفته السلطة اخملتصة.. واحياء ماهيته التى اجزم بأنها توارت فى احلقبة 
الفائتة.. وهذا ما يشهد به القاصى والداني.. حتى العديد من ادواره التى كفلها القانون 

له تراجعت باستحياء بفعل اداء غير متوازن بني التعاون االهلى واحلكومي..
 نستهل االصدار بشكله اجلديد ونحن على يقني بان االحتاد اإلسكانى ممثال فى رئيسه 
ومجلسه داعمون ومساندون ومعضدون لنا، لنمثل النافذة احلقيقية والطاقة التنويرية 
لكل املنخرطني فى قطاع التعاون اإلسكاني.. وان تكون برج التعاون مبثابة صوت ولسان 

حال جموع القطاع وفى القلب منهم اجلمعيات اإلسكانية..
وامياننا  قناعتنا  من  ينطلق  اجمللة  منظومة  فى  عاتقنا  على  نأخذه  الذى  العهد  هذا   
فى جمعياته  ممثال  االهلى  اإلسكانى  والتعاون  عام  بشكل  التعاونية  الفكرة  بفلسفة 
بالسعر  املالئم  املسكن  توفير  من  اجلمعيات  تلك  تؤديه  الذى  التنموى  والدور  حتديدا 

املناسب لكل فئات اجملتمع دون حتميل الدولة اى اعباء اقتصادية..
 من هذا املنطلق.. وتلك املفاهيم.. سوف تكون »برج التعاون« فى املرحلة املقبلة واستمرارا 
لدورها التنويرى هى السند واملالذ للجمعيات ومتثل حائط الصد لهم مبا يتوافق والقانون 
املنظم للتعاون اإلسكانى والقرارات الوزارية املكملة له.. ومبساندة اخلبراء والقائمني على 
مسئولية ادارة البنيان التعاونى اإلسكانى وعلى رأسهم اللواء ا.ح فؤاد عباس وأعضاء 
مجلسه املوقرين.. رافعني شعار ترشيد االداء وتقومي االعوجاج ففلسفة القائمني على 
ادارة االحتاد ال تهدف للعقاب بل ان الهدف املرجو واملأمول هو النصح والتوجيه واالرشاد..

 نأمل مع هذه االنطالقة فى نسختها اجلديدة ان تكون معبرة بحق عن آمال وطموحات 
التعاون  ومشاكل  هموم  يبرز  نور  شعاع  تكون  وان  تصنيفها  اختالف  على  اجلمعيات 
اإلسكانى امام من بيده القرار واحلل.. وما يجعلنى متفائال كما سبق ان قلت فى بداية 
املقال بان الروح الوثابة والرغبة واالرادة التى دبت فى اروقة االحتاد منذ تولى اجمللس احلالى 
املسئولية والطاقة االيجابية التى انعكست على اداء منظومة التعاون اإلسكانى سوف 
باالحتاد اإلسكانى  تعود  نتائج ملموسة ومحسوسة  الى  املطاف  نهاية  تؤدى حتما فى 

الى سابق عهده..
 أخيرا.. اؤكد بان تلك النافذة سوف تكون فى خدمة اجلمعيات وتفتح صفحاتها لكل ما 
يخص هموم ومشاكل اجلمعيات، وهذا واجب وليس تفضال، لتفعيل وتأصيل دور ورسالة 
الصحافة املتخصصة.. حيث تعتبر مجلة »برج التعاون« من اوائل االصدارات السباقة 
فى االحتادات التعاونية النوعية.. وال يفوتنى فى هذا املقام ان اذكر استاذنا الراحل محمد 
رشاد اول رئيس حترير وصاحب فكرة االصدار قبل اكثر من ثالثني عاما لتستمر طيلة هذه 
املقبلة  املرحلة  ان  على  نعاهدكم  بدورنا  ونحن  اإلسكاني..  التعاون  عن  معبرة  االعوام 
سوف تفتح اجمللة صفحاتها للجميع لتكون مبثابة جسر تواصل بني اجلمعيات والقائمني 
توصيل  وأداة  آلية  بوصفها  وقضاياهم..  بكافة مشاكلهم  االحتاد لالضطالع  ادارة  على 

ناجعة ومؤثرة..

 » برج التعاون «..
واالنطالقة الجديدة

رئيس التحرير
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الرئيس عبد الفتاح السيسى :
الناس كانت عايشة فى ظروف صعبة.. 

ودلوقتى بنعيشهم فى مكان أفضل
وجهود  خلطط  التنفيذى  املوقف  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  استعرض 
محافظة  محيط  فى  اآلمنة  وغير  العشوائية  السكنية  املناطق  تطوير 

القاهرة.
مصطفى  الدكتور  مع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اجمتاع  خالل  ذلك  جاء 
الوزراء، والدكتور عاصم اجلزار وزير اإلسكان واملرافق  مدبولى رئيس مجلس 
سيد  أمير  واللواء  القاهرة،  محافظ  العال  عبد  وخالد  العمرانية،  واملجمتعات 
حرب  أركان  واللواء  العمراني،  للتخطيط  اجلمهورية  رئيس  مستشار  أحمد 

إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية.

استعرض خطط تطوير املناطق السكنية العشوائية

الرئي�س
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رئاسة  باسم  الرسمى  املتحدث  وصرح 

هذا  فى  الرئيس  اطلع  بأن  اجلمهورية 

املشروعات  ومراحل  جهود  على  اإلطار 

املناطق  تلك  لتطوير  العمرانية 

حول  اخملتلفة  اجلغرافية  باالجتاهات 

من  مستواها  ورفع  القاهرة  محافظة 

والتنظيمية  الهندسية  اجلوانب  كافة 

هذا  فى  سيادته  موجهاً  والبيئية، 

بهدف  اجلهود  تلك  باستمرار  الصدد 

تغيير واقع تلك املناطق وتوفير السكن 

مبجمل  واالرتقاء  للمواطنني،  الالئق 

وذلك  واالنسانية،  املعيشية  أحوالهم 

تأسيساً على التجارب الرائدة الناجحة 

التى قامت به الدولة فى هذا اإلطار.

مستجدات  اإلسكان  وزير  عرض  كما 

التاريخية،  القاهرة  تطوير  مخطط 

ومحيط  الفسطاط  مبنطقتى  خاصًة 

السيد  وجه  حيث  احلضارة،  متحف 

القاهرة  بتكثيف جهود تطوير  الرئيس 

ثقافى  كمركز  دورها  إلبراز  التاريخية 

بالتناغم  وذلك  وسياحي،  وحضارى 

فى  التوسع  جهود  مع  والتكامل 

اجلارى  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات 

تنفيذها على مستوى اجلمهورية.

االجتماع  أن  الرسمى  املتحدث  وأضاف 

إيهاب  حرب  أركان  اللواء  عرض  تناول 

الفار رئيس الهيئة الهندسية لتطورات 

ملدينة  والتنفيذى  اإلنشائى  املوقف 

فيها  مبا  مكوناتها،  مبختلف  اجلاللة 

باملدينة،  واملنتجعات  الفنادق  سلسلة 

لالستثمار  املستقبلى  االمتداد  وكذا 

فى املنطقة، حيث وجه السيد الرئيس 

الالزم  االهتمام  بإيالء  الصدد  هذا  فى 

واخلدمات  للمدينة  احلضارى  للتنسيق 

املوقع  مع  يتسق  مبا  بها،  اخملتلفة 

السياحى املتفرد للمنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد 

أجرى جولة تفقدية فى منطقة مصر 

القدمية والقاهرة التاريخية ملتابعة سير 

العمل بعدد من املشروعات القومية.

السيسى  الرئيس  استمع  كما 

بديل  إسكان  مشروع  تفاصيل  لشرح 

»بقول  قائال:  باخليالة،  للعشوائيات 

للمصريني عشان نعمل الـ5 مشروعات 

دى 16 ألف شقة، كانت الناس عايشة 

بنعيشهم  ودلوقتى  فى ظروف صعبة 

فى مكان أفضل«.

وإحنا  اخلدمات  كمان  »عاوزين  وتابع: 

داخلني، احملالت دى نعرضها من دلوقتي، 

ونعملها  هناك،  وأنا  ده  الكالم  وقلت 

يليق  بشكل  تتعمل  عشان  إحنا 

باملشروع، ومنسيبش كل واحد على أد 

ألف وحدة دى  الـ16  ظروفه، منعملش 

اللى بيتكلفوا 8 مليار جنيه غير األرض 

كله  ده  منعملش  وبالتالى  واملرافق، 

والناس متشعرش باخلدمات«.

كما علق الرئيس السيسى على مبانى 

مبنطقة  البديل  اإلسكان  فى  اخلدمات 

مبنى  عملت  »أنت  قائال:  اخليالة، 

لإلسعاف ومبنى لإلطفاء ومبنى البريد، 

أنا مقدرش أعمل مجمع للحاجات دى 

أو  مالعب  دى  الفاضية  األرض  وأعمل 

نوادي، من فضلكم نشوف ده«.

الرئيس عبدالفتاح السيسى خالل اجلولة التفقدية فى منطقة مصر القدمية والقاهرة التاريخية 

الرئي�س

الرئيس السيسى 
عن تطوير اخليالة: 

هنعمل محالت تليق 
باملشروع
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املنخرطني  جموع  ان  شك  ال 

بكل  اإلسكانى  التعاون  فى 

ويترقبون  ينتظرون  وحداته.. 

لتعديالت  اجلديد  الشكل 

ان تلك  التعاون اإلسكاني.. واؤكد  قانون 

التعديالت بعد اجازتها فى جلنة اإلسكان 

العامة  اللجنة  على  عرضها  ثم  ومن 

سوف  التعديل  على  للموافقة  والبرملان 

للتعاون  الثانية  االنطالقة  مبثابة  تكون 

تكون  سوف  بالفعل  النها  اإلسكانى 

واملتغيرات  للمستجدات  مواكبة  مبثابة 

الداخلى بل  احلاصلة ليس فى محيطنا 

والدولي.. التساؤالت كثيرة.. والسجاالت 

أمور صحية  واحلوار كلها  عديدة..واجلدل 

وآمال  تلبى طموحات  الى مواد  للوصول 

اجلمعيات التعاونية اإلسكانية بل البنيان 

التعاونى اإلسكانى بوحداته اخملتلفة..

و7٥  و37   33 املواد  احكام  منطلق  ومن   

املقام وهى  ان ذكرت فى هذا  كما سبق 

التعديل  فان  املصرى  الدستور  مواد 

 ١98١ لسنة   ١4 رقم  للقانون  املقترح 

اخلاص بالتعاون اإلسكانى.. ينص على ان 

يكون االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 

الرقابية  اجلهة  هو  اخملتصة«  »السلطة 

الوحيدة على اعمال اجلمعيات التعاونية 

اإلسكانية بكافة انواعها باعتباره جهة 

تنظيميا  تتوافق  التى  الشعبية  الرقابة 

مع املبادئ العامة للتعاون وبخاصة فيما 

وفى  واالستقالل.  الرقابة  بذاتية  يتعلق 

بالفعل  اعتبرها  التى  البرملان  جلسة 

اإلسكانى  التعاون  دور  شرح  ومت  مثمرة 

والقوانني  احلاكمة  واملبادئ  االهلى 

املنظمة له وجدنا بالفعل تفهما عميقا 

لدور التعاون اإلسكانى االهلى وال يفوتنى 

العمدة  عماد  النائب  دور  على  اثنى  ان 

رئيس جلنة اإلسكان مبجلس النواب الذى 

دعم رؤيتنا فيما نطالب به من تعديالت 

تتوافق واملتغيرات اجلارية. 

االحتاد  بان  اخلاص  املقترح  يدعم  ما  إن 

ميثل  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 

السلطة اخملتصة واملنوط به الرقابة على 

اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات  اعمال 

ايضا  عاليه  أسانيد  من  اسلفت  وكما 

لسنة   ١22 رقم  القانون  عليه  نص  ما 

2٠٠8 املعدل لبعض احكام قانون التعاون 

اخملولة  السلطات  والذى منح  اإلسكانى 

التعاونى  »االحتاد  اخملتصة  للسلطة 

الثانية من  املادة  املركزى« فى  اإلسكانى 

ادارة  جمللس  واملزايدات  املناقصات  قانون 

االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى وما حلق 

ذلك من تعديل باصدار قرار وزير اإلسكان 

على  اكد  والذى   2٠١9 لسنة   3١7 رقم 

ذات السلطة املمنوحة جمللس ادارة االحتاد 

لسنة   ١82 رقم  القانون  فى  اإلسكانى 

التعاقدات  تنظيم  قانون  باصدار   2٠١8

التى تبرمها اجلهات العامة.

 فى االخير.. جتدر االشارة الى ان مجلس 

بشكل  يسعى  اإلسكانى  االحتاد  ادارة 

جلان  خالل  من  احلالية  الفترة  حثيث 

والتعاون  القانون  فى  خبراء  تضم  عمل 

فى  املواد  بعض  لتفعيل  اإلسكانى 

القانون.. وفى اجململ فان هناك ما بني 4٠ 

التى  الى 4٥ مادة ال مساس بهم واملواد 

بها تناقض بينها ما نعكف عليها وايضا 

االزدواجية فى بعض املواد.

 إن التعديالت املقترحة على مواد القانون 

البنيان  وحدات  نبض  متثل  بالفعل 

اخملتلفة  بوحداته  اإلسكانى  التعاونى 

االنطالقة  متثل  فهى  قلت  ثم كما  ومن 

الثانية للتعاون اإلسكانى متزامنة مع ما 

دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 

اجلمهورية اجلديدة.. 

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني

تعديالت القانون..
االنطالقة الثانية للتعاون 

اإلسكانى 

التعديالت املقترحة ل
متثل نبض وحدات 
البنيان التعاونى 

اإلسكانى
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 مشروعات الجمعية..
تتحدث عن التعاون اإلسكانى

تغطية: أمير فهمي

لضباط  واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  حسني،  عزت  اللواء  أكد   
القوات املسلحة املتقاعدين، ان جمعيات اإلسكان التعاونى قادرة على املشاركة فى إحداث 
أعباء  أية  الدولة  حتميل  دون  املجمتع  فئات  لكافة  التكلفة  بسعر  املالئم  السكن  وتوفير  التمنية 
مالية..مشيرا لصحة حديثه مبا نفذته اجلمعية من مشروع عمالق فى العاصمة االدارية اجلديدة 
تصل تكلفته الى ما يقارب الـ ٣ مليارات جنيه وكذلك مشروع اجلمعية الذى تنفذه حاليا والذى 

يقارب الـ ٤٠٠ مليون جنيه.

٣ مليارات جنيه حجم مشروع تعاونى إسكانى.. فى العاصمة اإلدارية اجلديدة

اللواء عزت حسني رئيس جمعية الضباط املتقاعدين:

التعاون«  »برج  مجلة  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
اجلديدة  االدارية  بالعاصمة  اجلمعية  ملشروع 
مشعل  سيد  العميد  ايضا  التقت  حيث 

املشرف املالى للجمعية..
التعاونية  اجلمعية  مشروع  تفاصيل  وحول   
املسلحة  القوات  لضباط  واإلسكان  للبناء 
رئيس  حسني  عزت  اللواء  قال  املتقاعدين.. 
اجلمعية، ان اجلمعية تضم ٣ آالف عضو طالبوا 

االدارية  العاصمة  فى  وحتديدا  مبشاريع جديدة 
التى نفذتها  اجلديدة خصوصا وان املشروعات 
اعضاء  هناك  وان  سنوات  عليها  مر  اجلمعية 
من  اجلمعية  من  يستفيدوا  ان  يريدون  اخرين 
وبالفعل  سكنية  وحدات  على  احلصول  خالل 
االدارة شراء  وقرر مجلس  لبينا طلب االعضاء 
ارض فى العاصمة االدارية اجلديدة والتى متثل 
العاصمة  اإلسكانى فى  للتعاون  نوعية  نقلة 

اجلديدة وايضا متثل مستقبل الوطن..
مداخلته..  حسني  عزت  اللواء  واستطرد 
تقدمنا كجمعية فى  االراضى  عندما طرحت 
لدينا  آنذاك  وكان   ٢٠1٧ عام  نوفمبر  شهر 
ماليني   6 حينه  بلغ  اعضاء  ومدخرات  فائض 
فقط  عضو   6٠٠ احلاجزين  عدد  وكان  جنيه 
كان  حيث  االرض،  شراء  امتام  والستكمال 
مطلوبا 15٩ مليون جنيه دفعة مقدمة. ومن 

جمعيات
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ثم مشينا فى االجراءات ووفرنا ٢٠ % نسبة تلك 
استثنائية  عمومية  جمعية  وعقدنا  الدفعة 
النظام االساسى  الخذ موافقة تعديل الئحة 
لتوسيع   ٢٠٢٠ عام  فى  وذلك  للجمعية 
مساحة املشاركة لالقارب من اعضاء اجلمعية 
الستكمال  السيولة  ولتوفير  العمومية 
العمومية  اجلمعية  وافقت  وبالفعل  املشروع 
على هذا التعديل الذى ينعكس بااليجاب على 
بالعاصمة  الراغبني فى متلك وحدات  االعضاء 
االدارية اجلديدة بسعر التكلفة واقل من اسعار 

كل الوحدات باملدينة..
العميد سيد مشعل  احلديث  اطراف  ويلتقط 
مشروع  أن  مؤكدا  للجمعية،  املالى  املشرف 
على  وساما  يعد  اجلديدة  االدارية  العاصمة 
يدع  ال  مبا  ويؤكد  اإلسكانية  اجلمعيات  صدر 
مجاال للشك بان التعاون اإلسكانى قادر على 
الى جنب مع القطاعات االخرى  الوقوف جنبا 
وحتديدا القطاع اخلاص وتوفير الوحدات بسعر 
تهدف  ال  اإلسكانية  اجلمعيات  الن  التكلفة 
الى الربح عكس القطاع اخلاص وايضا الدولة 
واحململة باعباء كثيرة تتطلب على االقل توفير 
هامش ربح لالستمرار فى تنفيذ مشروعاتها..

التعاونية  للجمعية  املالى  املشرف  واضاف   
العاصمة  مشروع  ان  واإلسكان  للبناء 
اإلسكان  يعد مفخرة جلمعيات  والذى  االدارية 
فدان   ٤8،٣٩ مساحة  على  يقع  التعاونى 
ويتكون  مربع  متر   1٩٩٠5٧،٣٢ حتديدا  اى 
مختلفة  مبساحات  وحدة   1885 من  املشروع 
مبجموع  عمارات   6 متنوعة..فهناك  ومناذج 
مترا   1٤٠ مبساحة  ادوار  و٧  ارضى  شقة   ٣٢
جنيه..  الف   ٧٣٠ الوحدة  سعر  ويبلغ  مربعا 
وحدة   ٣٢ بعدد  عمارة   5٤ يضم  آخر  ومنوذج 
و٧  ارضى  مربعا  مترا   16٠ مبساحة  سكنية 
 11 وعدد  جنيه  الف   86٠ الوحدة  سعر  ادوار 
عمارة مبساحة 18٠ مترا مربعا للوحدة بسعر 
دوبلكس  عمارات   ٣ وكذلك  جنيه  الف   ٩6٠

باحلديقة  ارضى  أدوار  و5  وحدة   ٣6 مبجموع 
بسعر مليون ونصف املليون جنيه ودور متكرر 
بـ ٩٠٠ الف جنيه واخيرا بالروف بسعر الوحدة 
مليون و6٠٠ ألف جنيه. باالضافة الى 18 عمارة 
واخيرا  بالروف،  االخير  سعر  بنفس  »توينز« 
 6،5 الوحدة  سعر  فيلال   1٩ املشروع  يضم 
املنتفعني  جماعة  موافقة  بعد  جنيه  مليون 
بتشطيب  وحداته  تسليم  يتم  املشروع  وكل 

سوبر لوكس.
اجلمعية  رئيس  حسني  عزت  اللواء  ويتدخل   
تلك  وان  بالكامل  حجزه  مت  املشروع  ان  قائال، 
فى  االخرى  باالسعار  قورنت  ما  اذا  االسعار 
العاصمة االدارية فال وجه للمقارنة الن التعاون 
اإلسكانى فى النهاية ال يبحث عن الربح ومن 
التكلفة  بسعر  تشييده  مت  املشروع  فإن  ثم 
اجلمعيات  بني  كبيرا  الفارق  يجعل  ما  وهو 
سواء  البناء  مجال  فى  ونظرائها  اإلسكانية 
الفيلال  املثال  او خاص فعل سبيل  قطاع عام 
التى يبلغ ثمنها 6،5 مليون جنيه نظيرتها فى 

العاصمة االدارية ال تقل عن 15 مليون جنيه.
مشروع  ان  على  حسني  عزت  اللواء  واكد   
كامال  تسليمه  يتم  سوف  االدارية  العاصمة 
ملشروعات  منوذجا  ليكون  اجلارى  العام  بنهاية 

التعاون اإلسكانى العمالقة.
والذى  العلمني اجلديدة  يتعلق مبشروع   وفيما 
اجلمعية  رئيس  قال  اجلمعية  تنفذه  سوف 
وعمل  الوزارى  القرار  على  احلصول  مت  انه 
حتت  وهى  »االنشائية«  التصميمات  كل 

فى  ونحن  االسكندرية  مدينة  فى  التصديق 
وعمل  الطرح  يتم  ثم  ومن  التراخيص  انتظار 

املناقصات لبدء املشروع..
واذا ما حتدثنا عن طبيعة ومكان املشروع قال 
اللواء عزت حسني، ان االرض فى منطقة التراث 
الساحلى  الطريق  جنوب  اجلديدة  بالعلمني 
منتجعا  يعتبر  والذى  املشروع  ويقع  القدمي. 
من  ويتكون  فدان   1٢،6 مساحة  على  صيفيا 
 ٤٢٠ مبجموع  ادوار  و٤  ارضى  وهى  عمارة   ٤٢
املتر  الشاليه 1٢٠ مترا سعر  شالية مساحة 
وقد مت تقسيم  التشطيب..  ٩٠٠ جنيه كامل 
لكل  شاليه   ٢٢٠ بواقع  مرحلتني  الى  احلجز 
مرحلة وان مقدم احلجز فى املرحلة االولى كان 
1٠٠ الف جنيه واملرحلة الثانية ٢٠٠ الف جنيه 
وعند اكتمال حجز كل الوحدات.. من املنتظر 

ان يتم التخصيص آخر العام املقبل.
اجلمعية  رئيس  حسني  عزت  اللواء  واختتم   
القوات  لضباط  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
املسلحة املتقاعدين حديثه بالتأكيد على دور 
فؤاد  اللواء  برئاسة  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
يقوم  ما  على  احلالى  االدارة  ومجلس  عباس 
اإلسكانية  التعاونية  للجمعيات  دعم  من  به 
وتذليل كافة العقبات لديها كى تواصل دورها 
مشروعاتها  الدولة  مشاركة  فى  التنموى 
العمالقة وكذلك دور الهيئة العامة لتعاونيات 
البناء واإلسكان برئاسة د.حسام رزق على رؤيته 
واملوافقات  االجراءات  كافة  وتسهيل  الثاقبة 

التى تعتمد للجمعيات اجلادة والنشطة..

العميد سيد مشعل :
 ٤٠٠ مليون جنيه تكلفة 
وحدات العملني اجلديدة

جمعيات
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

الناجحة  املنظومة  ان  شك  ال 
او  اقتصاديا  كيان سواء  اى  فى 
يعتمد فى  اجتماعيا  او  خدميا 
وقدرة  كفاءة  على  االول  املقام 
عليه  القائمني  االشخاص 
اذا مت االرتقاء بهم  الذين  وهم »املوظفون« 
وتعظيمها  مهاراتهم  وتنمية  وصقلهم 
يحققه  ما  قياس  على  بااليجاب  ينعكس 

الكيان او املنظومة من جناح..
ومن ثم فان ما يجب ان نشير اليه فى هذا 
والنموذجية  االيجابية  السلوكيات  املقام 
ملا يجب ان يكون عليه املوظف فى الكيان 
معايير  عدة  يشمل  والذى  له.  التابع 
فى  نلخصها  ودولية  عصرية  وقياسات 

اآلتى :
فى  والدقة  الدوام  بأوقات  االلتزام   -1

املواعيد..
غير  املغادرات  وتكرار  الغياب  عدم   -٢

الضرورية.
أنظمة  واحترام  بالعمل  االلتزام   -٣

وتعليمات املنشأة..
اخلاصة  املمتلكات  على  احملافظة   -٤

باملنشأة واألجهزة املستخدمة..
وطبيعة  الوظيفى  بالوصف  اإلملام   -5

العمل.
بحيث  للعمل  املوظف  تنظيم  مدى   -6
يتمكن زمالؤه من متابعة العمل من بعده 

فى حالة غيابه..
مع  تعامله  وحسن  املوظف  أناقة   -٧

زمالئه..
8- يعبر عن أفكار وآرائه بوضوح..

ضمن  واالجناز  العمل  على  القدرة   -٩
اجملموعة..

وإجناز  املسؤولية  حتمل  على  القدرة   -1٠

املهام فى األوقات احملددة..
جديدة  وأساليب  مفاهيم  يطبق   -11

مرتبطة بعمله بشكل فعال..
1٢- القدرة على اتخاذ القرار املناسب عند 

غياب التعليمات املفصلة..
وتقدمي  اآلخرين  لتعليم  االستعداد   -1٣

العون لهم..
1٤- يتأكد دائما من جودة واكتمال عمله..

والتحدث  االستماع  مهارات  اتقان   -15
والكتابة..

16- السرية وعدم نقل املعلومات..

وخالفات  صراعات  فى  الدخول  عدم   -1٧
وسير  انتظام  إلى حسن  يؤدى  الزمالء  بني 
لقيتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  »يا  العمل 
لعلكم  كثيرا  اهلل  واذكروا  فاثبتوا  فئة 
تفلحون. واطيعوا اهلل ورسوله وال تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهلل 

مع الصابرين« األنفال..
 ما يجب على املوظف فعله ليتميز 

وظيفيا 
لتحقيق  رئيسية  خطوات  عدة  يوجد 

التميز الوظيفي..
التى  املؤسسة  ورسالة  رؤية  1- استيعاب 

يعمل بها وأهدافها االستراتيجية.
٢- فهم الوصف الوظيفى والدور املطلوب 

منه وعالقته بتحقيق رؤية مؤسسته.
األهداف  لتحديد  خطة  املوظف  وضع   -٣
تطوير  وكيفية  حتقيقها  يعتزم  التى 

مهاراته املهنية.
خالل  من  األهداف  حتقيق  خطة  تنفيذ   -٤

املواظبة على العمل.
5- توثيق املوظف جميع اجنازاته وأرشفتها 

ألغراض التعليم والتطوير الذاتي.
واملعوقات  الصعوبات  على  التغلب   -6

والقدرة على إدارة الوقت والتغيير.
٧- تعزيز عالقة الزمالة والتعاون مع زمالئه 

ورؤسائه واكتساب املهارات اجلديدة.
8- املبادرة فى طرح األفكار اإلبداعية خارج 

إطار التفكير التقليدي.
٩- عدم قيام الرئيس بأعمال املرؤوس.
1٠- احترام االختصاصات اخملولة له.

11- الثقافة القانونية.
1٢- الثقافة األمنية.

1٣- االستفادة من التقنيات احلديثة.
1٤- احترام الرأى اآلخر

 السلوكيات المتميزة..
الواجب توافرها

فى »الموظف الناجح«

ل
استيعاب رؤية 

ورسالة املؤسسة 
التى يعمل بها
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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

املتحدة  األمم  تقرير  إطالق  جاء 
للدولة  البشرية  للتنمية 
فى   ٢٠٢1 عام  عن  املصرية 
التى  الكبيرة  االحتفالية 
عبد  الرئيس/  السيد  باحلضور  شرفها 
الفتاح السيسى وبحضور أعضاء احلكومة 
]التنمية البشرية.. مصر  والذى جاء بعنوان 
املسيرة واملسار[ فى شهر سبتمبر من عام 
الدقيقة  املؤشرات  العديد من  ٢٠٢٠ ليضم 
املصرية  الدولة  جهود  بالتوثيق  تتناول  التى 
األعوام  خالل  الشاملة  التنمية  حتقيق  نحو 
مصر..  فى  احلياة  نواحى  كل  فى  املاضية 
قلب  فى  االنسان  وضع  إلى  التقرير  ويشير 
عملية التنمية وحتويل أهداف احلد من الفقر 
والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج 
القدرات  تعزيز  خالل  من  الوطنى  للعمل 
ذات  البيانات  وحتليل  جمع  على  الوطنية 

الصلة بالتنمية البشرية.
ويعكس تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية 
إنتاج  على  وحرصها  املصرية  الدولة  قدرة 
يأتى  التقدير  ان  خاصة  وإتاحتها  البيانات 
الذى صدر  البشرية  للتنمية  بعد آخر تقرير 
الدولة  استطاعت  أن  وبعد   ٢٠1٠ عام  فى 
املصرية اجتياز العديد من التحديات ليرصد 
ويرسم  البالد  عمر  من  كامل  عقد  مسيرة 
اكثر  يجعلها  مستقبلى  مسار  مالمح 
انفتاحا مع املؤسسات الدولية بعد أن قامت 
ملعاجلة  االقتصادى  اإلصالح  برنامج  بتنفيذ 
االختالالت الكبيرة فى املقومات االقتصادية 
العمل  فرص  إتاحة  نحو  والسعى  للبالد 
معيشة  مستوى  وحتسني  للشباب  اجلديدة 
املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  عن  فضال  الفرد 
العدالة االجتماعية  الى حتقيق  إليه إضافة 
مصر  رؤية  إطار  فى  املستدامة  والتنمية 
من  العديد  إطالق  من  صاحبها  وما   ٢٠٣٠

املبادرات االجتماعية. 
للتنمية  املتحدة  األمم  تقرير  إعداد  جرى  وقد 
بالتعاون  املصرية  الدولة  فى  البشرية 
والباحثني  العلماء  من  فريق  بني  والتنسيق 
فى  اإلمنائى  املتحدة  األمم  برنامج  خبراء  من 
وزارة  وبني  القاهرة  ومكتب  نيويورك  مكتب 
التخطيط والتنمية االقتصادية املصرية من 
وباتباع  كاملة  سيادية  وأدوات  وسائل  خالل 
ما  وحتليل  رصد  خالل  من  العلمى  األسلوب 
حتقق من إجنازات وما واجهته الدولة املصرية 
من حتديات فى مجاالت رئيسية مثل الصحة 
والتعليم واإلسكان والتحول الرقمى ومتكني 
وإصالح  احتياجا  األكثر  الفئات  ورعاية  املرأة 
خالل  من  املالية  اإلدارة  ونظم  اإلدارى  اجلهاز 
التكنولوجيا  وتعميم  املالى  الشمول  نظام 
ومكافحة  املساءلة  آليات  وتعزيز  املالية 
وإصالح  االتصاالت  قطاع  وتعزيز  الفساد 
تشكل  والتى  للطاقة  الشاملة  املنظومة 
للحق  االساسية  املقومات  مجموعها  فى 
اليها  أشارت  التى  البشرية  التنمية  فى 
التنمية  فى  احلق  اعالن  من  الثامنة  املادة 
الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 
1٩86 بالقرار ٤1 / 1٢8 والتى تنص على أنه 
الصعيد  على  تتخذ  أن  الدول  على  ينبغى 
الالزمة العمال احلق  التدابير  الوطنى جميع 
فى التنمية ويجب أن تضمن فى جملة أمور 

تكافؤ الفرص للجميع فى إمكانية وصولهم 
واخلدمات  والتعليم  األساسية  املوارد  الى 
الصحية والغذاء واملسكن والعمل والتوزيع 
فعالة  تدابير  اتخاذ  وينبغى  للدخل  العادل 
عملية  فى  نشط  بدور  املرأة  قيام  لضمان 
اقتصادية  إصالحات  إجراء  وينبغى  التنمية 
كل  استئصال  بقصد  مناسبة  واجتماعية 
من  يجعل  الذى  االمر  االجتماعية..  املظالم 
هذا التقرير وثيقة مرجعية يستند إليها فى 
إعداد األبحاث والدراسات ووضع السياسات 
دول  من  العديد  فى  القرارات  اتخاذ  وعملية 

العالم.
ترصد  فصول  ستة  على  التقرير  ويشتمل 
وحتلل القضايا التنموية خالل العشرة أعوام 

املاضية وقد جاءت هذه الفصول كاآلتى : 
نظام  نحو  البشر..  فى  االستثمار  األول: 

عصرى للتعليم والصحة والسكن الالئق.
مصر  فى  االقتصادى  اإلصالح  الثانى: 

والتأسيس لالنطالقة التنموية.
عقد  نحو  االجتماعية..  احلماية  الثالث: 

اجتماعى اكثر شموال ومتكينا فى مصر.
الرابع: النهضة اجلديدة للمرأة املصرية.. دور 

قيادى ومساهمة مجتمعية.
فى  البيئية  احلماية  نظم  إدارة  اخلامس: 
مصر.. نحو حتقيق بيئة مستدامة والتصدى 

خملاطر تغير املناخ. 
فعالة  منظومة  نحو  احلوكمة  السادس: 

إلدارة شئون الدولة واجملتمع. 
]عقد  بعنوان  موجز  بعرض  التقرير  وينتهى 
لتعزيز   ٢٠٣٠ مصر  مسار  لإلجناز..  جديد 

التنمية البشرية[..
وسوف نعرض فى املقال القادم مالمح برامج 
توفير  نحو  تنفذها  التى  املصرية  الدولة 

مقومات تعزيز احلق فى املسكن الالئق.

وللحديث بقية

تعزيز الحق فى السكن 
الالئق »1«

التعديالت املقترحة 
متثل نبض وحدات 
البنيان التعاونى 

اإلسكانى

ج



�أبريل 2022 10

 باإلجماع.. الموافقة على فصل 11 عضوا 
بسبب اإلساءة والتشهير بالجمعية

متابعة/ منى عبد العزيز – تصوير/ محمد سالم

مبؤسسة  للعاملني  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  الطارئة  العمومية  اجلمعية  عقدت 
األهرام، اجمتاعها السنوى )اجمتاع ثالث(، وذلك يوم السبت املوافق 5 / 2 / 2٠22 فى مقر 

نادى الزاعيني بالدقى.

فى »عمومية العاملني باألهرام الطارئة«..

على  بناء  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد 
الدعوة املوجهة من االحتاد التعاونى اإلسكانى 
اإلعالن  طريق  عن  لألعضاء  واملبلغة  املركزى، 
املنشور مبجلة برج التعاون ملحق يناير ٢٠٢٢، 
رئيس  محمود  حلمى  محمود  برئاسة  وذلك 
على  مصطفى  وسكرتارية  االدارة،  مجلس 
كل  وبحضور  اجلمعية،  سكرتير  مصطفى 
العامة  الهيئة  مندوب  عبدالرازق  أسامة  من 

رمضان  وياسر  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات 
املركزى،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  مندوب 
ومشاركة 51 عضواً من إجمالى عدد األعضاء 
هذا  ان  وحيث  عضوا،   ٢6٧٢ عددهم  البالغ 
عدد،  بأى  انعقاده  ويصح  الثالث  االجتماع  هو 
كل  اختيار  مت  فقد  االجتماع  لقانونية  ونظراً 
من: جمعة مصطفى جمعة وأحمد مصطفى 
جدول  فى  النظر  ومت  تصويت،  عبده مالحظى 

واحد  بند  على  يحتوى  والذى  املعلن  األعمال 
الذين  االعضاء  فصل  فى  »النظر  وهو  فقط 
على  اجلمعية  ضد  شكاوى  تقدمي  على  دأبوا 

مدار السنوات املاضية«.
الشكاوى  موضوع  اجلمعية  رئيس  عرض   وقد 
املقدمة من مؤسسة األهرام الصحفية، بناء 
على الشكاوى املقدمة من بعض األعضاء وهم: 
عبدالسميع  على  موسى،  عبدالعاطى  سناء 

جمعيات
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أحمد اجلمال، أسامة محمد عبدالدامي، سوسن 
سيد أحمد سيد هيبه، محمد السيد محمد 
الشهاوى، محمد ابراهيم على شعالن، سامى 
توفيق سامى جندى، أمل عبداجلواد مصطفى، 
عبدالرؤوف  نبيل  عبدالفتاح،  عبدالسالم  عيد 
محمد،  العزيز  عبد  شاكر  عبداجمليد،  محمد 
الصحفية  األهرام  مؤسسة  قامت  والتى 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  مبخاطبة  مبوجبها 
بتاريخ   851 برقم  الشكاوى  بهذه  املركزى 
 ٢٠٢٠/6/1٢ بتاريخ   888 ورقم   ،٢٠٢٠/6/1٠
التعاونى  االحتاد  جانب  من  فحصها  مت  والتى 
على  الفحص  استمر  وقد  املركزى،  اإلسكانى 
مدار 5 أشهر ومت متكني أعضاء اللجنة بكافة 
ترتب  مما  اجلمعية،  ودفاتر  املطلوبة  املستندات 
فترة  خالل  باجلمعية  العمل  تعطيل  عليه 
الفحص التى استمرت 5 أشهر  مبا عاد بالضرر 
التعاونى  االحتاد  يعلن  ولم  األعضاء،  على 
رسمياً،  الفحص  نتيجة  املركزى  اإلسكانى 
العامة  الهيئة  الى  الشكوى  بإحالة  وقام 
وقامت  بالفحص،  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
على  الفحص  باعادة  جلنة  بتشكيل  الهيئة 
العمل  تعطيل  فى  تسبب  مما  أشهر   ٧ مدار 

باجلمعية، وإحلاق الضرر مبصالح األعضاء..
الفحص  مذكرة  بإحالة  اجلمعية  وفوجئت 
الفحص،  تاله  ملا  للتحقيق  القانونية  للشئون 
املركزية للتعاون بتشكيل جلنة  االدارة  وقامت 
الشئون  تكليف من  بناء على  للفحص  أخرى 
والذى  ثالثة  مرة  الفحص  وأعيد  القانونية، 
الى  الفحص  تقرير  وأحيل  اشهر،   5 استمر 
طلبها،  على  بناء  بالهيئة  القانونية  الشئون 
ولم  اجلمعية،  ادارة  مجلس  مع  التحقيق  ومت 
اال بعد مرور 1٠ أشهر  التحقيق  نتيجة  تعلن 
اجلمعية  تقدمت  وقد  التحقيق،  انتهاء  من 
لالدارة املركزية للتعاون بكتب اجلمعية الثالثة 
وارد الهيئة  أرقام 886٣، 1٧65٣، 1٩8٢1 بتاريخ 
على   ٢٠٢1/1٠/1٤  ،٢٠٢1/٩/1٩  ،٢٠٢1/5/٢٧
التوالى، وبناء عليه ورد رد الهيئة بكتابها رقم 
8٣٧٢ بتاريخ ٢٠٢1/1٠/٢٧ واملتضمن »باالحالة 
الى كتاب اجلمعية الوارد للهيئة برقم 1٩8٢1 
عما  االفادة  طلب  بشأن   ٢٠٢1/1٠/1٤ بتاريخ 
مؤسسة  من  املقدمة  الشكاوى  بخصوص  مت 
ادارة اجلمعية،  األهرام الصحفية ضد مجلس 
واملسجلة بالشئون القانونية برقم 16 لسنة 

٢٠٢1 تفيد باالتى : 
بتاريخ   1٩55٧ برقم  لالدارة  ورد  فقد   
للشئون  املركزية  االدارة  كتاب   ٢٠٢1/1٠/1٢
بشأن  التاريخ،  ذات  فى   1٠٩٠ رقم  القانونية 
 ٢٠٢1 لسنة   16 رقم  الشكوى  فى  التصرف 
حفظ  إلى  الرأى  فيها  واملنتهى  إليها  املشار 
الشكوى ادارياً، واعتماد هذا الرأى من السلطة 
للعلم  وهذا   ٢٠٢1/5/٤ بتاريخ  اخملتصة 
مجلس  موقف  صحة  يوضح  واالحاطة،  مما 

املقدمة  الشكاوى  وعدم صحة  اجلمعية  ادارة 
على  بناء  الصحفية  االهرام  مؤسسة  من 
اسماؤهم،  املذكورة  االعضاء  بعض  شكاوى 
الذى استمر  والتحقيق  وتسبب هذا الفحص 
مجلس  الى  االساءة  فى  سنوات  من  ٣   أكثر 

ادارة اجلمعية وأعضائها والتشهير بهم.
اعتبار  لرد  عليه  وبناء  اجلمعية..  رئيس  وتابع 
يدخر  ال  الذى  ادارتها  ومجلس  اجلمعية 
أربعة  اقامة  من  املسئولية،  توليه  منذ  جهداً 
يعود  مما  ونزاهة  بأمانة  وادارتها  مشروعات 
باملصلحة على األعضاء والذين نكن لهم كل 
بخطابات  األعضاء  هؤالء  اخطار  مت  االحترام، 
عناوينهم  على  الوصول  بعلم  مسجلة 
للحضور  اجلمعية،  لدى  املدونة  الشخصية 
عن  للدفاع  العمومية  اجلمعية  الجتماع 
من   16 املادة  نظمته  ما  ضوء  فى  أنفسهم 

النظام الداخلى للجمعية.
سناء  من:  كل  االجتماع  حضر  وقد  مضيفا،   
عبدالدامي،  محمد  أسامة  موسى،  عبدالعاطى 
يحضر  ولم  الشهاوى،  محمد  السيد  محمد 
الثالثة  متكني  ومت  عشر،  األحد  األعضاء  باقى 
أمام  دفاعه  إبداء  من  حدة  على  كل  اعضاء 
وعددهم  احلاضرين  العمومية  اجلمعية  أعضاء 
51 عضوا، وحدثت مناقشات بني األعضاء املشار 
ومجلس  العمومية  اجلمعية  وأعضاء  اليهم، 
االدارة وفور انتهاء املناقشات مت التصويت على 
من  عضواً  عشر  األحد  بفصل  األعضاء  قرار 
عضوية اجلمعية من عدمه، لكل عضو منهم 
موافقة  الى  التصويت  انتهى  وقد  حدة،  على 
فصل  على  باالجماع  احلاضرين  األعضاء  كافة 
املوضحة أسماؤهم بعاليه  األحد عشر عضواً 
من عضوية اجلمعية لألسباب املوضحة باحملضر، 
بقرار  احلاضرون  الثالثة  األعضاء  علم  وقد 
وانصرافهم  بالقرار  علمهم  مت  والذين  الفصل 
بعد نهاية االجتماع، على أن يقوم مجلس ادارة 
بخطابات  عضوا  عشر  األحد  بإخطار  اجلمعية 

مسجلة بقرار اجلمعية العمومية بالفصل.  

جمعيات
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استيفاء مالحظات االتحاد اإلسكانى المركزى على 
ميزانيات 2017 و2018 والخاصة بالمجلس السابق 

متابعة – عمرو اسماعيل 

فى  الغربى  الشمالى  بالساحل  املساكن  لبناء  بيتش  جرين  جلمعية  السنوية  العمومية  اجلمعية  وافقت 
اجمتاعها الثالث برئاسة املهندس عصام عمر رئيس مجلس ادارة اجلمعية وسكرتارية حامد سيد حسني 
اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد  املالية  االدارة  مالحظات  استيفاء  على  االدارة،  مجلس  سكرتير  الشواربى 
باالغلبية  وافقت  حيث  السابق،  اجلمعية  ادارة  مبجلس  واخلاصة  و2٠18   2٠17 عامى  ميزانيات  على  املركزى 
املطلقة على اقرار العقد املبرم بني مجلس ادارة اجلمعية السابق املنتهى واليته فى 18 اكتوبر 2٠18 مع املهندس 
سعيد عبد احلليم ابو زيد خالل فترة عمله باجلمعية وحتى تاريخ استقالته عام 2٠18 وكذا العقد املبرم من مجلس 
ادارة اجلمعية السابق احملرر مع املدير املالى السابق للجمعية وحتى تاريخ ترك عمله باجلمعية فى يونيو 2٠19 كما 
وافقت باالجماع على إقرار عقد إيجار شقة اجلمعية باملقر رقم 1٠ شارع عمر لطفى بالدور االول ملدة ٣ سنوات 
سابقة من 1/ 8 / 2٠17 الى ٣٠/ 7 / 2٠2٠ نظرا ألن املجلس السابق لم يحصل على موافقة مسبقة من اجلمعية 

العمومية قبل تأجير مقر اجلمعية.

 عمومية جرين بيتش لبناء املساكن بالساحل الشمالى تقرر: 

السنوية  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
بالساحل  لبناء املساكن  جلمعية جرين بيتش 
يوم  الثالث  اجتماعها  الغربى  الشمالى 
نادى  مبقر   ٢٠٢٢ يناير   ٢٩ املوافق  السبت 
–القاهرة  الدراسة  الرياضي-  الشرطة  احتاد 
مجلس  رئيس  عمر  عصام  املهندس  برئاسة 
حسني  سيد  حامد  وسكرتارية  اجلمعية  ادارة 
وبحضور  االدارة  مجلس  سكرتير  الشواربى 
كل من احملامى عصام الدرى مندوبا عن االحتاد 
رمضان  ومنصور  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 

االحتادية  اجلمعية  عن  مندوبا  الصبور  عبد 
من  عضوا   )115( وبحضور  القاهرة  حملافظة 
لهم حق  الذين  اجلمعية  اعضاء  عدد  اجمالى 
احلضور والبالغ عددهم )٣111( عضوا وملا كان 
الالزم  القانونى  النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد 
لصحة االجتماع الثالث فقد مت اختيار كل من 
عبد  وسعيد  السيد  الرحمن  عبد  مصطفى 
العزيز ابو العال كمالحظى تصويت ومت موافقة 
االعضاء احلاضرين عليهما ومت النظر فى جدول 

االعمال التالى.  

جدول األعمال 
نشاط  عن  االدارة  مجلس  تقرير  عرض  أوال: 

اجلمعية عن الفترة السابقة .
األول  النائب  والى  السيد  املهندس  قام  القرار: 
مجلس  اجنازات  تقرير  بعرض  اجلمعية  لرئيس 
بشأن  السابقة  الفترة  خالل  اجلمعية  ادارة 
حوالى  من  االنتهاء  من  القائمة  املشروعات 
القاهرة  لؤلؤة  مبشروع  االعمال  من   %6٠
الهياكل  كامل  من   %٩٠ ونسبة  اجلديدة 
التشطيبات  أعمال  فى  والبدء  اخلرسانية 

جمعيات
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جمعيات

لعدد ٩ عمارات جاهزة للتخصيص املرحلى مت 
تشطيب 6 عمارات منها ومت اعتماد مبلغ 6٠٠ 
من  يسدد  منتفعني  جماعة  بقرار  جنيه  ألف 
كل عضو حاجز بحد ادنى لكل وحدة كشرط 
تبدأ  حتى  القادم  يونيو  اول  حتى  للتخصيص 
اجلمعية وحتت اشراف الهيئة العامة لتعاونيات 
البناء واإلسكان بالتخصيص املبدئى للحاجزين 
املسددين للمبلغ املذكور مشيرا الى أنه سيتم 
استكمال باقى االعمال على نهاية املدة الزمنية 
للمشروع.. وأضاف أنه جارى امتام اجراءات طرح 
جرين  بقرية  عمارات  السبع  انشاء  مناقصة 
طلبات  واستيفاء  الشمالى  بالساحل  بيتش 
التعاونى اإلسكانى بهذا اخلصوص وقد  االحتاد 

احيط االعضاء علما بذلك. 
ثانيا: عرض اخلطة املستقبلية للمرحلة القادمة 

اعتبارا من يناير ٢٠٢٢. 
تيمور  باهلل  معتز  املهندس  استعرض   : القرار 
نائب رئيس اجمللس اخلطة املستقبلية للجمعية 
علما  االعضاء  أحيط  وقد  املشروعات  لكافة 
مبا جاء به بعد العرض والرد على استفسارات 

االعضاء. 
ثالثا: عرض العقد املبرم بني مجلس ادارة اجلمعية 
السابق املنتهية واليته فى 18 اكتوبر ٢٠18 مع 
زيد حيث قام  ابو  املهندس سعيد عبد احلليم 
اجمللس السابق بتعيينه للعمل باجلمعية براتب 
شهرى قدره 15 ألف جنيه لالشراف على مراحل 
انشاء مشروع اللؤلؤة بالقاهرة اجلديدة من عام 
٢٠1٧ الى أن قدم استقالته عام ٢٠18 واقرار هذا 
العقد بناء على توصية قطاع التفتيش املالى 
مبالحظاته  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد 
على امليزانيات املالية املقدمة من اجمللس السابق 

لالعوام املنتهية ٢٠1٧ و٢٠18. 
القرار: مت املوافقة على هذا البند باالغلبية وقد 

اعترض ٣ اعضاء. 
ادارة  مجلس  من  املبرم  العقد  عرض   : رابعا 
السابق  املالى  املدير  مع  احملرر  السابق  اجلمعية 
عمله  ترك  تاريخ  وحتى  فراج  جالل  للجمعية 
يتعدى  كان  والذى   ٢٠1٩ يونيو  فى  باجلمعية 
هذا  واقرار  اجلمعية  ادارة  جمللس  املصرح  املبلغ 
العقد بناء على توصية قطاع التفتيش املالى 
مبالحظاته  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد 
على امليزانيات املالية املقدمة من اجمللس السابق 

لالعوام املنتهية ٢٠1٧ و٢٠18. 
القرار : مت املوافقة على هذا البند باالغلبية وقد 

اعترض عضو واحد فقط.
خامسا : عرض عقد ايجار شقة اجلمعية باملقر 
ملدة  االول  بالدور  لطفى  عمر  شارع   1٠ رقم 
٣ سنوات سابقة من 1/ 8 / ٢٠1٧ الى ٣٠/ ٧ / 
٢٠٢٠ واقرار هذا العقد بناء على توصية قطاع 
اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد  املالى  التفتيش 
املركزى مبالحظاته على امليزانيات املالية املقدمة 
 ٢٠1٧ املنتهية  لالعوام  السابق  اجمللس  من 

و٢٠18.  
القرار : متت املوافقة من قبل االعضاء احلاضرين 

باالجماع على ما جاء بهذا البند. 
سادسا : اعتماد حتميل املصروفات الرأسمالية 
للجمعية على مختلف املشروعات التى تنفذ 
باجلمعية بالفترة من ٢٠1٧ وحتى نهاية ٢٠٢1 

وما يليها لسنوات قادمة .
القرار : اعترض جميع االعضاء على ما جاء فى 

هذا البند وعدم املوافقة عليه. 
لشراء  جنيه  ألف   ٩5٠ مبلغ  اعتماد   : سابعا 
مقر اجلمعية الدائم املوجود حاليا بالعمارة رقم 
مبدينة  االولى  املنطقة  لطفى  عمر  شارع   1٢
التعاونى  نصر وحسب االعتماد املبدئى لالحتاد 

اإلسكانى املركزى.
عليه  ووافق  عضوا   5٣ عدد  اعترض   : القرار 
موافقة  عدم  القرار  يكون  وبالتالى  عضوا   51
اجلمعية العمومية باالغلبية املطلقة على هذا 

البند. 
وقد طلب االعضاء احلاضرون االجتماع منتفعو 
عقد  الشمالى  بالساحل  بيتش  جرين  قرية 
جماعة منتفعني للمشروع فى اقرب وقت وذلك 
بعد اجتماع مجلس ادارة اجلمعية مع مجلس 

ادارة احتاد الشاغلني بالقرية. 
مشروعات اجلمعية

وعقب انتهاء االجتماع كان جمللة »برج التعاون« 
رئيس  عمر  عصام  املهندس  مع  اللقاء  هذا 
اجلمعية  شهدت  والتى  اجلمعية  ادارة  مجلس 
منذ توليه منصب رئيس مجلس االدارة فى 18 
ديسمبر عام ٢٠18 نهضة انشائية للمشاريع 

جرين  قرية  فى  سواء  اجلمعية  بها  تقوم  التى 
بيتش بالساحل الشمالى بالكيلو 8٩ أو مشروع 
لؤلؤة القاهرة اجلديدة واملتمثل فى إنشاء عدد 
سكنية  وحدة   ٣6٠ لعدد  سكنية  عمارة   15
شاملة املرافق مبنطقة أرض اجلامعات واملعاهد 

بالقاهرة اجلديدة.
اجمللس  أن  اجلمعية  ادارة  رئيس مجلس  وأوضح 
االحتاد  من  اعتماد  على  باحلصول  قام  احلالى 
عقد  لتجديد  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
مكتب االستشارى )جماعة العمارة( الى نهاية 
والتسليم  بيتش  جرين  قرية  مراحل  كافة 
النهائى للمشروع طبقا للقرار الوزارى رقم ٢65 
لسنة ٢٠٠6 واملوضح به كافة مكونات املشروع 
خدمية ومبانى ووحدات وبنية اساسية لكافة 
مخاطبة  فى  اجمللس  بدأ  وعليه  القرية  مراحل 
اخلاصة  الرسومات  ومرفق  اإلسكانى  االحتاد 
السباحة  وحمام  عمارات  السبع  مبنطقة 
من  املقدم  سكيب  والالند  والصغير  الكبير 
طرح  فى  للبدء  املعتمد  املشروع  استشارى 
املشروع مبناقصة عامة دون انتظار اجراءات احتاد 
الشاغلني النهاء التوافق البيئى للقرية وحتى 
ال يتم سحب األرض اخملصصة للمشروع وجارى 
امتام اجراءات طرح املناقصة العامة الستكمال 
البناء طبقا لتصاريح البناء الصادرة من جهاز 
استكمال  ضرورة  مؤكدا  الدولة  أمالك  حماية 
املراحل املتبقية بقرية جرين بيتش منها السبع 
عمارات وحمامى السباحة طبقا للقرار الوزارى 

الصادر لتخطيط القرية. 
بالنسبة  أنه  عمر  عصام  املهندس  وأضاف 
ملشروع لؤلؤة القاهرة اجلديدة فقد قام اجمللس 
احلالى وخالل فترة جائحة كورونا من منتصف 
بانهاء   ٢٠٢٠ اغسطس  بداية  الى   ٢٠1٩ عام 
كافة اجراءات اصدار تراخيص املشروع واالستالم 
النهائى ودفع كافة مستحقات األرض للهيئة 
ترسية  ومت  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
عطاء املناقصة العامة للمشروع على شركة 
فى  فعليا  املشروع  بدء  ومت  للمقاوالت  كراوية 
احلالى  التنفيذ  معدل  ووصل   ٢٠٢٠ سبتمبر 
العمومية  باجلمعية  توضيحه  مت  ملا  وطبقا 
للمنتفعني باملشروع فى 18 نوفمبر ٢٠٢1 الى 
نسبة ٩٠% من كامل الهياكل اخلرسانية والبدء 
فى أعمال التشطيبات لعدد ٩ عمارات جاهزة 
للتخصيص املرحلى مت تشطيب 6 عمارات منها 
بقرار جماعة  ألف جنيه  اعتماد مبلغ 6٠٠  ومت 
منتفعني يسدد من كل عضو حاجز بحد ادنى 
لكل وحدة كشرط للتخصيص حتى اول يونيو 
القادم وحتى تبدأ اجلمعية وحتت اشراف الهيئة 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان بالتخصيص 
املذكور  للمبلغ  املسددين  للحاجزين  املبدئى 
مشيرا الى أنه سيتم استكمال باقى االعمال 
خالل  للمشروع  الزمنية  املدة  نهاية  على 

منتصف ٢٠٢٣.

م. عصام عمر

ضرورة استكمال املراحل 
املتبقية بقرية جرين بيتش 
طبقا للقرار الوزارى الصادر 

لتخطيط القرية
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قانون  سابق  مقال  فى  تناولنا 
التى  التعاقدات  تنظيم 
والذى  العامة  اجلهات  تبرمها 
كافة  على  اآلن  تطبيقه  يتم 
فى  التعاونية  اجلمعيات 
تعاقداتها، وذكرنا ما أشار اليه السيد اللواء 
أ.ح رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
االحتاد-  إدارة  مجلس  اجتماعات  أحد  فى   -
بضرورة تخصيص صفحة مستقلة مبجلة 
»برج التعاون« لعرض أهم ما يتضمنه هذا 
فى  اجلمعيات  منه  تستفيد  حتى  القانون 
فى  تناولنا  وقد  ألحكامه..  وفقا  تعاقداتها 
وإجراءات  التعاقد  كيفية  السابق  املقال 
باقى  املقال  هذا  فى  ونستكمل  الطرح، 

عناصر القانون..
التأمني  العطاء سداد  يجوز لصاحب  حيث 
تقر  التى  مستحقاته  من  خصما  املؤقت 
من  للصرف  صالحيتها  العامة  اجلهة 
تاريخ  وفى  اجلمعية  ذات  فى  أخرى  عمليات 

جلسة فتح املظاريف الفنية.
اخملتصة،  السلطة  مبوافقة  يجوز  أيضا   
استبدال  العطاء  صاحب  طلب  على  وبناء 
صور  بإحدى  منه  املسدد  املؤقت  التأمني 
السداد األخرى املنصوص عليها باملادة )٣1( 
أال تنقطع مدة  التنفيذية بشرط  والالئحة 
سريان التأمني، ويجب أن تتضمن مستندات 
على  املؤقت  التأمني  ورد  الطرح صور سداد 

وجه التحديد.
وعن إجراءات الطرح فتكون وفقاً للخطوات 

اآلتية:
1ـ توافر االعتماد املالى.

٢ـ اإلعالن عن العملية أو الدعوة إليها.
على  الرد  جلنة  تشكيل  مقترح  ٣ـ 
واللجان  األمر،  تطلب  إذا  االستفسارات 
العملية  طرح  إجراءات  مبباشرة  اخملتصة 

ومواعيد انتهائها من عملها.
إلجراءات  املقترح  الزمنى  البرنامج  ٤ـ 

العملية.
دفعة مقدمة  بصرف  السماح  إمكانية  5ـ 

من قيمة التعاقد مع حتديد نسبتها.
وأسس  العطاءات  تقييم  أسلوب  6ـ حتديد 
وعناصر التقييم والوزن النسبى واحلد األدنى 

للقبول فى حالة التقييم بنظام النقاط.
٧ـ مدة صالحية سريان العطاءات.

8ـ البنود املتغيرة أو مكوناتها فى مقاوالت 
األعمال فى العمليات التى تتطلب ذلك.

واملواصفات  الشروط  كراسة  تضمني  ٩ـ 
البنود التى يجوز لصاحب العطاء أن يعهد 
بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة 

العملية ذلك.
الشروط  كراسة  نسخة  ثمن  1٠ـ 
احملددة  للشرائح  وفقاً  ويكون  واملواصفات.. 

كاآلتى:
إذا كان مبلغ التأمني املؤقت )باأللف جنيه( 
كراسة  شراء  ثمن  يكون   1٠٠٫٠٠٠ حتى 

الشروط )باجلنيه املصرى( ٢٩٩ جنيها
يكون   ٢٠٠٫٠٠٠ وحتى   1٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 

الثمن ٣٩٩ جنيها 
يكون   ٣٠٠٫٠٠٠ وحتى   ٢٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 

الثمن ٤٩٩ جنيها
يكون   ٤٠٠٫٠٠٠ وحتى   ٣٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 

الثمن 5٩٩ جنيها 

يكون   5٠٠٫٠٠٠ وحتى   ٤٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 
الثمن 6٩٩ جنيها

يكون   6٠٠٫٠٠٠ وحتى   5٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 
الثمن ٧٩٩ جنيها

يكون   ٧٠٠٫٠٠٠ وحتى   6٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 
الثمن 8٩٩ جنيها

يكون   8٠٠٫٠٠٠ وحتى   ٧٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 
الثمن ٩٩٩ جنيها

يكون   ٩٠٠٫٠٠٠ وحتى   8٠٠٫٠٠٠ من  أكثر 
الثمن 15٠٠ جنيه.

أكثر من ٩٠٠٫٠٠٠ وحتى مليون يكون الثمن 
٢٠٠٠ جنيه.

إلى  الثمن من ٢٠٠٠  أكثر من مليون يكون 
5٠٠٠ جنيه.

التأمني  مبلغ  يكون  التى  العمليات  وفى 
يجب  جنيه  مليون  من  أكثر  فيها  املؤقت 
عدم املغاالة فى حتديد ثمن كراسة الشروط 
أكبر  الشتراك  الفرصة  إلتاحة  واملواصفات 
عدد ممكن من املتعاملني فى العملية محل 

الطرح.
11ـ تقصير مدة تقدمي العطاءات إذا تطلب 

موضوع التعاقد ذلك، مع بيان السبب.
1٢ـ مدة توريد أو تنفيذ العقد.

واخلالفات  املنازعات  تسوية  آلية  حتديد  1٣ـ 
والتى  القانون  من   )٩1( املادة  حلكم  وفقاً 
أجازت لطرفى العقد فى حالة حدوث خالف 
أو  القضاء  الى  اللجوء  وقبل  تنفيذه،  أثناء 
على  االتفاق  األحوال  بحسب  التحكيم 
تسوية عن طريق التوفيق أو الوساطة وذلك 
جواز  العقد  أو  الطرح  شروط  تضمنت  إذا 
التزام  مع  اخملتصة،  السلطة  ومبوافقة  ذلك 
التزاماته  تنفيذ  فى  باالستمرار  طرف  كل 

الناشئة عن العقد.

وللحديث بقية

قانون تنظيم التعاقدات.. التأمين.. 
الطرح.. تسوية المنازعات »2«

عدم املغاالة فى ثمن 
كراسة الشروط 
الشتراك أكبر عدد

عبد السالم حتحوت
محاسب 

ت
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فى العدد املاضى  تناولنا بعض 
عناصر خطة عمل مشروعات 
التى  التعاونية،  اجلمعيات 
يضعها مجلس إدارة اجلمعية 
فى  أعضائها  رغبات  لتلبية  التعاونية 
أرضى..  أو  سكنية  وحدات  على  احلصول 

وذكرنا من هذه العناصر..
أوال: شراء األراضى العقارات:

ثانيا: اختيار املهندس االستشارى:
به  يقوم  ما  العنصر  وذكرنا من خالل هذا 

املكتب االستشارى كالتالى:ـ
)أ(: األعمال املساحية وأبحاث التربة:

 )ب(: أعمال التخطيط والتقسيم:
)ج(: أعمال تصميم شبكات املرافق والبنية 

التحتية:
)د( أعمال اإلشراف على التنفيذ:

ثالثا: أعمال املقاوالت:
أعمال  باقى  العدد  هذا  فى  ونستكمل 
عمل  خطة  عناصر  وبقية  املقاوالت 

مشروعات اجلمعيات التعاونية كالتالى..
املستندات املطلوبة فى العرض الفنى:

محتويات املظروف الفنى:ـ
1ـ عنوان الشركة املكتب

موقعة  واملواصفات  الشروط  كراسة  ٢ـ 
ومختومة بختم الشركة

٣ـ التأمني االبتدائى
٤ـ صورة من عقد املقاولة النموذجى املعد 

من االحتاد موقع ومختوم بختم الشركة
5ـ البطاقة الضريبية

6ـ التسجيل ببوابة التعاقدات
القيمة  على  بالضريبة  التسجيل  ٧ـ 

املضافة
8ـ سابقة أعمال

٩ـ القيد بهيئة االستثمار فى حالة املطور 

العقارى
1٠ـ القيد باالحتاد املصرى ملقاولى التشييد 

والبناء فى حالة املقاول
11ـ التسجيل باالحتاد التعاونى اإلسكانى 

املركزى
1٢ـ تفضيل املنتج احمللى

1٣ـ السجل التجارى
املتغيرة  التكلفة  عناصر  جدول  1٤ـ 

واخلاضعة للتعديل
15ـ البرنامج الزمنى للمشروع

16ـ أى مستندات أخرى تخص الشركة
املستندات املطلوبة فى العرض املالى:

أداء  تكلفة  على  املالى  املظروف  يحتوى 
األعمال  بنود  قيمة  فيها  محدد  املهمة 
بكراسة  اإلدارية  اجلهة  تضمنه  ملا  وفقا 
يتم  أن  مراعاة  مع  واملواصفات  الشروط 

وضع الفئة باألرقام والتفقيط باحلروف.
تقييم العطاءات:

مراعاة أحكام الفقرة األولى من املادة )٧٣( 
من القانون واملادة )٧٤( من الالئحة بعرض 
األصول إلى معايير اجلودة الفنية واالسعار 
مجتمعني وتطبيق شروط وأسس عناصر 

التقييم ومنها على سبيل املثال:ـ
1ـ تنفيذ شروط الطرح

٢ـ املؤهالت العلمية

٣ـ حجم األعمال املماثلة )سابقة أعمال(
٤ـ عدد سنوات اخلبرة

5ـ اجلدول الزمنى لتنفيذ املشروع
رابعا: تنفيذ األعمال وصرف املستخلصات:ـ

باملوافقة  اخملتصة  السلطة  قيام  بعد  1ـ 
املطور(  )املقاول  األعمال على  ترسية  على 

صاحب أفضل العطاءات.
الذى  االبتدائى  الضمان  خطاب  رد  يتم  ٢ـ 

لم يرسى عليهم العطاء.
العطاء  عليه  الراسى  املقاول  يسترد  ٣ـ 
تقدميه  السابق  االبتدائى  الضمان  خطاب 

للجمعية عند دخوله املناقصة.
العطاء  عليه  الراسى  املقاول  يقدم  ٤ـ 
قيمته  تزداد  بنكى  نهائى  ضمان  خطاب 
كلما  ويجدد  العقد  قيمة  من   %5 الى 
قاربت مدته على االنتهاء خالل مدة تنفيذ 

العملية.
5ـ يقدم العقد املبرم بني اجلمعية واملقاول 
مراجعة  جلنة  الى  العطاء  عليه  الراسى 
العقود باالحتاد ملطابقته بقرارات السلطة 
الشروط  كراسة  ومطابقة  اخملتصة 

واملواصفات والكميات.
6ـ تستخرج اجلمعية خطابا بأمر االسناد 

إلى املقاول الراسى عليه العطاء.
٧ـ يقدم محضر استالم األرض من األطراف 

الثالثة )اجلمعية واملقاول واالستشارى(.
املستخلصات:

بعد  إال  املستخلص  أموال  صرف  يتم  ال 
من  بتوقيع  فنيا  مراجعته  استيفاء 
من  ومراجعته مالياً  املهندس االستشارى 

اجلمعية.
خامسا: مصادر متويل املشروع:

1ـ املدخرات وجارى األعضاء.
٢ـ القروض أو التمويل العقارى.

 محمد على الفار
مهندس مدنى

مشروعات الجمعيات 
التعاونية »3«

ال يتم صرف أموال 
املستخلص إال بعد 
مراجعته فنيا ومالياً

ف
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 االختيار ٣ 
مسلسل  من  الثالث  اجلزء  ببطولة  ويقوم 
اجليش  بطوالت  يحكى  الذى  »االختيار« 
والشرطة فى محاربة اإلرهاب، النجوم: أحمد 
تأليف  عبدالعزيز،  وكرمي  عز،  أحمد  السقا، 

هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي

هجمة مرتدة
الثانى  اجلزء  ببطولة  يقوم  كرارة  أمير  النجم 
موسم  فى  مرتدة«  »هجمة  مسلسل  من 
النجم  البطولة  ويشاركه   ،٢٠٢٢ رمضان 
خليل،  أمينة  والنجمة  املغنى  عبد  محمود 
من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جالل

الكبير قوي
الدرامى  السباق  مكى  أحمد  النجم  يخوض 
مسلسله  من  السادس  اجلزء  خالل  من 
جانبه  إلى  ويشارك  أوي«،  »الكبير  الشهير 
أحمد  رحمة  وبينهم:  النجوم  من  الكثير 
ومحمد  إسماعيل  وهشام  فؤاد  وبيومى 
أحمد  وإخراج  صقر،  مصطفى  تأليف  سالم، 

اجلندي، وإنتاج شركة سينرجي.

املداح 
دراما  موسم  هالل،  حمادة  النجم  ويخوض 
من  الثانى  اجلزء  خالل  من   ،٢٠٢٢ رمضان 
مجدي،  هبة  النجوم:  مع  »املداح«،  مسلسل 
سرحان،  خالد  بدير،  أحمد  الشريف،  والء 
ومحمد عز وغيرهم، تأليف أمني جمال، وليد 

سمير  أحمد  وإخراج  يسري،  شريف  اجملد،  أبو 
فرج

يوميات زوجة مفروسة اوى ٥
موسم  فى  البحيري،  داليا  الفنانة  وتشارك 
اخلامس  باجلزء   ،٢٠٢٢ رمضان  مسلسالت 
أوي«  مفروسة  زوجة  »يوميات  مسلسل  من 
سرحان  خالد  والنجوم:  نور،  أحمد  اخملرج  مع 
وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإميان السيد 
وسلوى  تيخة  ومدحت  املنعم  عبد  ومروة 

عثمان وعالء زينهم ونور إيهاب وغيرهم.

جزيرة غمام
السباق  يخوض  لطفى  طارق  النجم  أما 
»جزيرة  مسلسل  خالل  من   ٢٠٢٢ الدرامى 
وروبى  النجوم: فتحى عبدالوهاب  غمام«، مع 
تأليف  وغيرهم،  اخلولى  ورياض  أمني  وأحمد 

عبدالرحيم كمال، وإخراج حسني املنياوى. 

 راجعني ياهوا
سباق  النبوي،  خالد  النجم  ويخوض 
مسلسالت رمضان ٢٠٢٢، من خالل مسلسل 
سالمة،  محمد  اخملرج  مع  هوا«  يا  »راجعني 
واملؤلف محمد سليمان عبد املالك عن قصة 
النجوم:  مع  عكاشة،  أنور  أسامة  الراحل 
وأحمد  وأنوشكا  عامر  ووفاء  اللبنانية  نور 
وإسالم  إبراهيم  وإسالم  املفتى  وهدى  بدير 
ضيف  أبو  وسلمى  عبدالعزيز  وطارق  جمال 
الطوخى  وصفاء  عبده  ومتيم  الدسوقى  وطه 

وغيرهم.

فاتن امل حربي
دراما  سباق  كرمي،  نيللى  النجمة  وتخوض 
رمضان ٢٠٢٢، من خالل مسلسل »فاتن أمل 
أولى  فى  عيسى  إبراهيم  تأليف  من  حربي« 
ماندو  وإخراج  التليفزيونية،  بالدراما  جتاربه 
شريف  النجوم:  البطولة  ويشاركها  العدل، 
محمد  سرحان،  خالد  صدقي،  هالة  سالمة، 
إنتاج  من  وغيرهم،  الغنى  عبد  وفادية  ثروت 

شركة »العدل جروب«.

املشوار 
موسم  رمضان  محمد  النجم  ويخوض 
مسلسالت رمضان ٢٠٢٢، وبصحبته النجمة 
دينا الشربيني، حيث يجتمعان فى مسلسل 
والكاتب  ياسني  محمد  اخملرج  مع  »املشوار« 
السعدى  محمد  إنتاج  من  فريد،  محمد 

شركة media hub )سعدى – جوهر(.

ملف سري
دراما  سباق  سالمة،  هانى  الفنان  ويخوض 
من  سري«  »ملف  مبسلسل   ،٢٠٢٢ رمضان 
تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البالسي، 
وإنتاج مجموعة فنون مصر لإلنتاج والتوزيع، 
ويشارك فى بطولة املسلسل النجوم: ماجد 
أحمد،  بن  عائشة  حسني،  ميرهان  املصري، 
الدين،  محيى  محسن  الشافعي،  نضال 

شيرين، وكارولني عزمى وغيرهم.

 ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان أعاده اهلل عليكم باليمن والبركات..حيث ينطلق ماراثون رمضان الدرامى املتخم هذا العام 

بوجبة دسمة من الدراما التليفزيونية وذلك مبشاركة العديد من جنوم الفن فى مصر والوطن العربى.. ونرصد فى السطور 
التالية قائمة املسلسالت املنتظر عرضها خالل الشهر.

30 مسلسال فى 
»ماراثون« السباق 

الرمضانى

إشراف -اسماء السروجى فـن
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يوتيرن
موسم  فتخوض  حجاج،  ريهام  النجمة  أما 
مسلسل  خالل  من  رمضان،  مسلسالت 
عبد  توفيق  نورهان،  النجوم:  مع  »يوتيرن« 
محمود  قاسم،  كرمي  صبري،  عبير  احلميد، 
الطوخى  وصفاء  كيالني،  محمد  حجازي، 
وإخراج سامح  أمين سالمة،  للكاتب  وغيرهم، 

عبد العزيز، من إنتاج شركة »العدل جروب

أحالم سعيدة
وتلتقى النجمة يسرا، مع الفنانة غادة عادل، 
سعيدة«  »أحالم  الدرامى  العمل  خالل  من 
تأليف  من   ،٢٠٢٢ رمضان  فى  عرضه  املقرر 
وإنتاج شركة  إخراج عمرو عرفة،  هالة خليل، 

»العدل جروب«.

الم شمسية 
السباق  تخوض  زكي،  منى  النجمة  بينما 
»الم  مسلسل  خالل  من   ،٢٠٢٢ الرمضانى 
شمسية«، من تأليف مرمي ناعوم، وإخراج كرمي 
الشناوي، ويشارك فى بطولته النجوم: إسعاد 
يونس، أحمد رزق، إياد نصار، أسماء جالل، وعلى 

قاسم وغيرهم.

مكتوب عليا
موسم  فى  حسنى  أكرم  النجم  ويشارك 
مع  عليا«  »مكتوب  مبسلسل   ٢٠٢٢ رمضان 
عبد  عمرو  والنجوم:  احللفاوي،  خالد  اخملرج 
اجلليل، رمي مصطفى، آينت عامر، حنان سليمان، 
ومحمود  طعيمة،  محمد  اهلل،  عبد  أسامة 

السيسى وغيرهم. 

داميا عامر 
لعام  الرمضانى  الدرامى  السباق  ويخوض 
خالل  من  شعبان،  مصطفى  النجم   ،٢٠٢٢
لبلبة،  النجوم:  مع  عامر«،  »داميا  مسلسل 

ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كرمي عفيفي، 
عبد  وعمرو  الشامي،  أحمد  إبراهيم،  سماء 
اجلليل وغيرهم، من تأليف أمين سليم ومايكل 
عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح 

وإخراج مجدى الهوارى. 

عودة االب الضال
ويخوض الفنان بيومى فؤاد، املوسم الرمضانى، 
الضال«،  األب  »عودة  مسلسل  خالل  من 
تأليف أمني جمال، محمد أبو السعد، محمد 
فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، 
ويشارك فى بطولته النجوم: عبير صبرى، إميان 
سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، 
محمد  نيفني  اخلطيب،  رانيا  أوتاكا،  قدري،  نور 

وغيرهم

حلم ليال
الفنانة  به  تخوض  الذى  الدرامى  العمل  وهو 
رمضان  مسلسالت  موسم  صبرى  ياسمني 
من  ليال«  »حلم  مسلسل  خالل  من   ،٢٠٢٢
السيناريست  وتأليف  إنتاج شركة سينرجي، 

محمد عبد املعطي

بطلوع الروح
شلبى  ومنة  شاهني  إلهام  النجوم:  تخوض   
دراما  سباق  السعدني،  وأحمد  داوود  وأحمد 
»بطلوع  مسلسل  خالل  من   ،٢٠٢٢ رمضان 
الروح« مع السيناريست محمد هشام عبية، 
 15 فى  وسيعرض  ذكري،  أبو  كاملة  واخملرجة 

حلقة فقط.

عالم موازي
للنجمة  موازي«  »عالم  مسلسل  صناع  وقرر 
دنيا سمير غامن، عرضه فى شهر رمضان ٢٠٢٢، 
بسبب   ،٢٠٢1 رمضان  من  تأجيله  بعد  وذلك 
النجوم:  بطولته  فى  ويشارك  كورونا،  فيروس 

وإسالم  واوتاكا  سيف  وشيماء  وهبة  عمرو 
تأليف  من  العزيز،  عبد  دالل  والراحلة  إبراهيم 
عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام 

جمال.

السكة العوجة
السباق  الرازق  عبد  غادة  الفنانة  وتخوض 
»السكة  مسلسل  خالل  من  الرمضانى، 
وإخراج  دهشان  حسان  تأليف  من  العوجة« 

محمد أسامة.

توبة
ويخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضانى 
مع  »توبة«  مسلسل  خالل  من   ،٢٠٢٢ لعام 
من  ورشة  تأليف  من  صالح،  أحمد  اخملرج 
املؤلفني الشباب، ويشارك فى بطولته النجوم: 
ماجد املصري، دياب، صبا مبارك، وكرمي عفيفى 

وغيرهم.

والد عابد
ويقدم اخملرج أكرم فريد مسلسال يحمل اسم 
»والد عابد« من تأليف سماح احلريري، فى شهر 
رمضان ٢٠٢٢، يعتمد على البطولة اجلماعية، 
فواز،  صبرى  اخلولي،  رياض  عامر،  أينت  ويضم: 
فراس  الطوخي،  صفاء  الدين،  محيى  محسن 
جميل  إبراهيم،  سما  فيدرا،  صفوة،  سعيد، 
ناجي،  سارة  رضوان،  محمد  تاتيانا،  برسوم، 

عفاف مصطفى، وأسامة عبد اهلل وغيرهم.

suits بالعربي
النسخة  فى  الفن  جنوم  من  الكثير  ويشارك 
فى   ،suits بالعربى  مسلسل  من  العربية 
رمضان ٢٠٢٢، وفى مقدمتهم: آسر ياسني، رمي 
تارا عماد،  مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، 
ومحمد شاهني وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة 

محمد أمني راضى وإخراج مرمي أحمدي. 
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عن احلسن بن على بن أبى طالب قال: سألت 
وكان  التميمي-  هالة  أبى  بن  هند  خالى 
عليه  اهلل  صلى  النبى  حلية  عن  وصافا- 
وسلم، وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  فقال:  به  أتعلق 
وجهه  يتألأل  مفخما،  فخما  وسلم  عليه 
املربوع  من  أطول  البدر،  ليلة  القمر  تأللؤ 
رِجل  الهامة،  عظيم  املشذب،  من  وأقصر 
فال،  وإال  فرق  عقيصته  انفرقت  إن  الشعر، 
يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر 
اللون، واسع اجلبني أزج احلواجب، سوابغ فى 
أقنى  الغضب،  يدره  عِرق  بينهما  قرن،  غير 
العرنني، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله 
ضليع  اخلدين،  سهل  اللحية،  كث  أشم، 
الفم، أشنب، مفلج األسنان، دقيق املسربة، 
الفضة،  صفاء  فى  دمية  جيد  عنقه  كأن 
معتدل اخللق، بادن، متماسك، سواء البطن 
والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بني املنكبني، 
موصول  املتجرد،  أنور  الكراديس،  ضخم 
كاخلط،  يجرى  بشعر  والسرة  اللبة  بني  ما 
أشعر  ذلك،  سوى  مما  والبطن  الثديني  عارى 
طويل  الصدر،  وأعالى  واملنكبني  الذراعني 
القصب، شثن  الراحة، سبط  الزندين، رحب 
خمصان  األطراف،  سائل  والقدمني،  الكفني 
عنهما  ينبو  القدمني،  مسيح  األخمصني، 
وإذا  صبب،  من  ينحط  كأمنا  مشى  إذا  املاء، 
التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره 

إلى األرض أطول من نظره إلى السماء، جل 
من  يبدأ  أصحابه،  يسوق  املالحظة،  نظره 

لقى بالسالم. 
 قلت: صف لى منطقه. قال: كان صلى اهلل 
عليه وسلم متواصل األحزان، دائم الفكرة، 
حاجة،  غير  فى  يتكلم  ال  راحة،  له  ليست 
ويختمه  الكالم  يفتح  السكوت،  طويل 
كالمه  الكلم،  بجوامع  ويتكلم  بأشداقه، 
ليس  دمث  تقصير،  وال  فضول  ال  فصل 
دقت  وإن  النعمة  يعظم  املهني،  وال  باجلافى 
ال يذم منها شيئا، ال يذم ذواقا وال ميدحه، وال 
تعوطى  وإذا  لها  كان  ما  وال  الدنيا  تغضبه 
احلق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء 
حتى ينتصر له، ال يغضب لنفسه وال ينتصر 
وإذا تعجب  إذا أشار أشار بكفه كلها،  لها، 
بباطن  بها فيضرب  اتصل  وإذا حتدث  قلبها، 
وإذا  اليسرى  إبهامه  باطن  اليمنى  راحته 
فرح غض طرفه،  وإذا  وأشاح،  أعرض  غضب 
حب  مثل  عن  ويفتر  التبسم  ضحكه  جل 

الغمام. 
حدثته  ثم  زمانا  احلسني  فكتمتها  قال: 
عما  فسأله  إليه  سبقنى  قد  فوجدته 
سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  وشكله  ومخرجه 

فلم يدع منه شيئا. 
رسول  دخول  عن  أبى  سألت  احلسني:  قال 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: كان دخول 

لنفسه  عليه وسلم  رسول اهلل صلى اهلل 
منزله  إلى  آوى  إذا  فكان  ذلك  فى  له  مأذونا 
وجل  عز  هلل  جزءا  أجزاء:  ثالثة  دخوله  جزأ 
جزأه  جزءا  ثم  لنفسه،  وجزءا  ألهله  وجزءا 
وال  العامة  إلى  ذلك  ويرد  الناس،  وبني  بينه 
فى  سيرته  من  فكان  شيئا،  عنهم  يدخر 
وقسمه  بإذنه،  الفضل  أهل  إيثار  األمة  جزء 
ذو  فمنهم  الدين،  فى  فضلهم  قدر  على 
احلاجة ومنهم ذو احلاجتني ومنهم ذو احلوائج 
أصلحهم  فيما  ويشغلهم  بهم  فيتشاغل 
بالذى  وإخبارهم  واألمة من مسألتهم عنه 
الغائب،  الشاهد  ليبلغ  ويقول:  لهم  ينبغى 
إبالغى  يستطيع  ال  من  حاجة  وأبلغونى 
أبلغ سلطانا حاجة من ال  حاجته؛ فإنه من 
يوم  قدميه  اهلل  ثبت  إياه  إبالغها  يستطيع 
القيامة وال يذكر عنده إال ذاك وال يقبل من 
إال عن  يفترقون  وال  روادا  يدخلون  غيره،  أحد 

ذواق ويخرجون أدلة. 
قال: فسألته عن مخرجه: كيف كان يصنع 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  فقال:  فيه؟ 
يعنيهم  مما  إال  لسانه  يخزن  وسلم  عليه 
كل  كرمي  ويكرم  يفرقهم،  وال  ويؤلفهم 
ويحترس  الناس  ويحذر  عليهم  ويوليه  قوم، 
وال  بشره  أحد  يطوى عن  أن  غير  منهم من 
عما  الناس  ويسأل  أصحابه  يتفقد  خلقه، 
ويقبح  ويقويه،  احلسن  ويحسن  الناس  فى 
األمر غير مختلف،  ويوهنه، معتدل  القبيح 

 فى هذه األيام الطاهرة الطيبة، أشهر النفحات والبركات، والعفو 
واإلحسان من ربنا الرحمن.. شهر رجب وشعبان ورمضان، وما تزخر 

به من نفحات اإلسراء واملعراج وحتويل القبلة ونزول القرآن، وشعائر الصيام 
والقيام.. يطيب لنا أن نتوقف مع صفات النبى صلى اهلل عليه وسلم اخُللقية 

واخِللقية، لعلنا نتعلق منها بسبب تطمئن به قلوبنا وتسكن إليه نفوسنا، ونهتدى بها فى تلك احلياة، 
حتى نلقاه صلى اهلل عليه وسلم على حوضه الشريف فنشرب من يده الشريفة شربة ال نظمأ بعدها أبدا.

وكيف ال.. ونبينا صلى اهلل عليه وسلم أشرف اخللق واملرسلني، خصه اهلل سبحانه وتعالى بجميل الصفات 
واألخالق، أدبه فأحسن تأديبه، وأرسله رحمة للعاملني إلى يوم الدين.

لقد تعلقت قلوب الصحابة رضى اهلل عنهم بالنبى صلى اهلل عليه وسلم، فما تركوا شيئا من صفاته وعاداته 
وحركاته وسكناته إال وصوروه وحفظوه لنا فى إعجاز فريد لم يحدث لبشر قط، ولن يحدث ألحد 

أبدا رغم تقدم أسباب احلفظ والتصوير..
فهملوا بنا نستريح حلظات طيبات، وهذه الصفات العطرات لنبينا محمد صلى 

اهلل عليه وسلم.

إشراف - السيد محمد يوسف دين
فى أشهر النفحات والصيام 

نتذكر صفات النبى عليه الصالة والسالم
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ال يغفل مخافة أن يغفلوا أو مييلوا، لكل حال 
عنده عتاد ال يقصر عن احلق وال يجاوزه، الذين 
عنده  أفضلهم  خيارهم،  الناس  من  يلونه 
منزلة  عنده  وأعظمهم  نصيحة،  أعمهم 

أحسنهم مواساة ومؤازرة. 
فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول اهلل 
يقوم  وال  يجلس  ال  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
وينهى عن  األماكن،  يوطن  وال  ذكر،  على  إال 
حيث  جلس  قوم  إلى  انتهى  إذا  إيطانها، 
كل  ويعطى  بذلك،  ويأمر  اجمللس  به  ينتهى 
أن  جليسه  يحسب  ال  بنصيبه،  جلسائه 
أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه 
املنصرف،  هو  يكون  حتى  صابره  حاجة  فى 
أو مبيسور  إال بها  يرده  ومن سأله حاجة لم 
وخلقه  بسطه  الناس  وسع  قد  القول،  من 
احلق سواء،  أبا وصاروا عنده فى  لهم  فصار 
وأمانة،  وصبر  وحياء  حلم  مجلس  مجلسه 
احلرم،  فيه  تؤبن  وال  األصوات،  فيه  ترفع  ال 
فيه  يتفاضلون  متعادلني  فلتاته،  تثنى  وال 
الكبير،  فيه  يوقرون  متواضعني  بالتقوى 
احلاجة،  ذوى  ويؤثرون  الصغير،  ويرحمون 

ويحفظون الغريب. 
قال: قلت: كيف كانت سيرته فى جلسائه؟ 
قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ليس  اجلانب،  لني  اخللق،  سهل  البشر  دائم 
وال  األسواق  فى  صخاب  وال  غليظ  وال  بفظ 
ال  عما  يتغافل  مزاح  وال  عياب  وال  فحاش 
يشتهي، وال يوئس منه راجيه وال يخيب فيه، 
وما  واإلكثار  املراء  ثالث:  من  نفسه  ترك  قد 
يذم  ال  كان  ثالث:  من  الناس  وترك  يعنيه،  ال 
أحدا وال يعيره، وال يطلب عورته، وال يتكلم 
إال فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق AZسكت 
من  احلديث،  عنده  يتنازعون  وال  تكلموا 
تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده 
منه،  يضحكون  مما  يضحك  أولهم،  حديث 
للغريب  ويصبر  منه،  يتعجبون  مما  ويتعجب 
إن  ومسألته حتى  من منطقه  اجلفوة  على 
رأيتم  إذا  ويقول:  ليستجلبونهم  أصحابه 
يقبل  وال  فأرشدوه،  يطلبها  حاجة  طالب 
أحد  على  يقطع  وال  مكافئ،  من  إال  الثناء 

حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام. 
اهلل  رسول  سكوت  كان  كيف  قلت:  قال: 
سكوته  كان  قال:  وسلم؟  عليه  اهلل  صلى 
صلى اهلل عليه وسلم على أربع: على احللم 

تقديره  فأما  والتفكر  والتقدير  احلذر  وعلى 
الناس  بني  واالستماع  النظر  تسوية  ففى 
وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى، 
وجمع له احللم فى الصبر فكان ال يغضبه 
شيء وال يستفزه وجمع احلذر فى أربع: أخذه 
باحلسن؛ ليقتدى به، وتركه للقبيح؛ ليتناهى 
عنه، واجتهاد الرأى فيما أصلح أمته، والقيام 

فيما يجمع لهم الدنيا واآلخرة.. 
صلى اهلل عليه وسلم، صالة وسالما تامني 

أكملني إلى يوم الدين.
وإكماال للفائدة نذكر بعض ما قاله العلماء 
فاملشذب:  السابقة..  املفردات  معنى  فى 
شعره  الشعر:  ورِجل  الطول،  فى  املفرط 
ليس مفرودا متاما وال شديد اجلعودة بل هو 
بني ذلك. وأزج احلواجب سوابغ: حواجبه فيها 
قرن  غير  وفى  أطرافها.  فى  تقوس مع طول 
وأقنى  احلاجبني حتى يتصال.  التقاء  أى عدم 
مع  دقة  فيه  يكون  األنف  يعني:  العرنني 
فيها  أى  اللحية  وكث  قصبته.  فى  ارتفاع 
كثافة من غير عظم وال طول. وأشنب: فى 
أسنانه رقة وحتدد. واملفلج الذى فى أسنانه 
تفرق. واملسربة: الشعر بني اللبة إلى السرة 
شعر يجرى كاخلط. ومعنى جيد دمية: اجليد 
الكراديس:  وضخم  الصورة.  والدمية  العنق 
هى العظام. وسبط القصب: طول العظام. 
فيهما  أن  يريد  والقدمني  الكفني  وشثن 
بعض الغلظ. واألخمص من القدم: باطنها 
يعنى أن ذلك املوضع من قدميه فى جتاف عن 
األرض وارتفاع. مسيح القدمني يعنى أنهما 
ظهورهما  فى  ليس  ملساوان  متساويتان 
ثبات  ال  أنه  يعنى  املاء  عنهما  وينبو  تكسر. 
أى  صبب  من  ينحط  كأمنا  عليهما.  للماء 
ال  بصره  غاض  يديه  بني  ما  على  مقبل  أنه 
الطرف  خافض  فهو  السماء،  إلى  يرفعه 
نظره إلى األرض أكثر من نظره إلى السماء. 
يلوى  ال  أنه  يريد  جميعا  التفت  التفت  وإذا 
عنقه دون جسده. ودمث: وهو اللني السهل. 
ومعنى يفتر عن مثل حب الغمام االفترار أن 
قهقهة.  غير  من  ضاحكة  األسنان  تكشر 
وحب الغمام البرد شبه به بياض أسنانه. وال 
يوطن األماكن أى ال يجعل لنفسه موضعا 

يعرف إمنا يجلس حيث ينتهى به اجمللس.
ذكره  ما  أبدا،  دائما  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون..
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عليه  إبراهيم  سيدنا  قالها  عبارة 
والسالم   الصالة  نبينا  وعلى 
والبداية كانت بسؤال منه لربه:  رب 

أرنى كيف حتيى املوتى. 
العزة:   رب  من  سؤال  تاله  والسؤال 
بلى   : اإلجابة  فكانت  تؤمن   أولم 

آمنت ولكن ليطمئن قلبى .
أنه  السالم  إبراهيم عليه  أكد  فقد 
قد آمن، فكيف يتفق أنه قد آمن مع 
قوله  »ولكن ليطمئن قلبى«  فهل 
شك سيدنا إبراهيم أو ارتاب قلبه. 

أو  شك  قد  إبراهيم  سيدنا  كان  لو 
بالشك  منه  أحق  نحن  لكنا  ارتاب 
صلى  اهلل  رسول  سيدنا  قال  كما 
اهلل عليه وسلم  نحن أحق بالشك 
أرنى كيف  »رب  قال   إذ  إبراهيم  من 
حتيى املوتى قال أولم تؤمن قال بلى 

ولكن ليطمئن قلبى«. 
طلب  حيث  القصة  أول  من  ولنبدأ 
سبحانه  ربه  من  اخلليل  إبراهيم 
املوتى،  يريه كيف يحيى  أن  وتعالى 
عن  كان  إبراهيم  فسؤال  ثم  ومن 
عن  وليس  املوتى،  إحياء  كيفية 
األساس   من  املوتى  إحياء  قضية 
فهو عليه السالم على يقني أن اهلل 
سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى 
املوتى، وإال ملا قال للملك الذى حاجه 

فى ربه »ربى الذى يحيى ومييت«. 
وحملة أخرى أنه قال لربه  »أرنى كيف« 
يعنى اجعلنى قادرا على الرؤية فإن 
لم جتعلنى قادرا بأن ترينى فلن أرى، 
فهو عليه السالم يقر بأنه بذاته لن 
رؤيته متوقفة  وأن  أن يرى  يستطيع 
على أن يهيئ اهلل سبحانه وتعالى 

له هذه الرؤية. 
نسأل اهلل أن ميأل قلوبنا نورا ويقينا 

وثباتا.

أسامة مرجان 

ولكن ليطمئن قلبى
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س1 ما حكم قانون التعاون فى فروق التميز..؟! وهل يجب االعالن عنها قبل طرح املشروع للحجز او قبل 

التخصيص او قبل االستالم ؟. ام هى مباحة جمللس االدارة أن يقدرها كما يشاء ؟ ام لها ضوابط ؟!

ج١ بداية يجب االشارة الى ان نسب التميز هى امر هندسى بحت ويتم وضع هذه النسب مبعرفة املهندس االستشارى املشرف 
على املشروع...ويتم احتساب هذه النسب ايجابا وسلبا حسب ) صفة( كل وحدة بااليجاب او السلب وفقا ملعايير هندسية بحتة 
وحتسب بنسب مئوية حتتسب و)تضاف( الى تكلفة الوحدة...او...حتسب بنسب مئوية ) تخصم( من تكلفة الوحدة الغير مميزة...

كما يجب فى كل االحوال ان تكون نسب التميز احملتسبة بااليجاب على الوحدات ذات التميز متساوية متاما بالنسب احملتسبة 
بالسلب على الوحدات االخرى غير املميزة.. بحيث لو خصمنا كال من النسب من بعضها تكون النتيجة ) صفرا(....

ويقدم املهندس االستشارى تقريرا مكتوبا ومختوما وموقعا منه ببيان كل وحدة ونسبة التميز ) موجب( او )سالب( الى اجلمعية...
و يجب ان تعلن نسب التميز على اعضاء اجلمعية فى كشوف قبل جلسات التخصيص حتى يتمكن كل عضو ان يختار الوحدة 
التى تناسب امكانياته املادية فى جلسة التخصيص....مبعنى...لو عضو جاء دوره ليختار التخصيص...فقد تكون امامه وحدة 
مع  تتناسب  غيرها  وحدة  ويختار  عنها  فيلتفت  املادية  قدراته  مع  تتناسب  وال  الوحدة  قيمة  على  يضاف  بااليجاب  متيز  مميزة 

امكانياته املادية وفقا للمثال التالى شرحه بعد تاليا...وهكذا...
من هنا ليس هناك اى دور جمللس ادارة اجلمعية _ فى وضع هذه النسب_ مبعرفته_ النها ليست من اختصاصه وال شأن له بها اال 
ان يطلبها من املهندس االستشارى للمشروع ويعرضها فى لوحة االعالنات باجلمعية على االعضاء فور ورودها للجمعية وقبل 
جلسات التخصيص، كون احتساب هذه النسب، يكون وفقا ملعايير هندسية بحتة ووفقا الكواد ومعايير ومقاييس هندسية. 

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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مثل تواجد الوحدة على ناصية او ان تكون بحرية او فى ادوار وسطى باملبنى او ان تكون على الشارع الرئيسى وبالعكس ان تكون 
الوحدة فى ادوار ارضية او علوية او آخر دور مثال او خلفية او على املناور او قبلية.. وهكذا... وهناك لغط احيان وجدال حيث يرى 
اخلبراء فى  الغالبية من  يتبناه  اخر  رأى  !!..وهناك  املنتفعني القرارها من عدمه  التميز على جماعة  البعض وجوب عرض نسب 
التعاون اإلسكانى وانا أؤيد واميل الى هذا الرأي) »أنه ال شأن جلماعة املنتفعني فى اقرار هذا االمر من عدم اقراره«.امنا توضع هذه 
النسب سواء كانت ايجابا تضاف على تكلفة الوحدة حسب صقعها او سلبا تخصم على الوحدات التى ال تتمتع باى صقع.. 
حسب ما مت شرحه سلفا.. اقول توضع نسب التميز باحلساب اخلتامى للمشروع والذى بدوره يعرض بعد اعداده على اجلمعية 
العمومية للتصديق على هذا احلساب وليس من اجل اعتماده او رفضه طبعا من جماعة املنتفعني.. واجماال فليس الى شخص 
وتتضمنها  هندسيا  عليها  متعارف  نسب  وهى  للمشروع..  االستشارى  املهندس  اال  وتقديرها  النسب  هذه  وضع  فى  التدخل 
التشريعات واالعراف واملعايير الهندسية مبا يحققه هذا املبدأ من )عدالة( وضع نسب التميز على الوحدات فليس من املعقول ان 
تتساوى قيمة وحدة على واجهة وناصية بحرية بوحدة خلفية على منور او قبلية او فى دور علوى يعلوه سطوح العمارة او بالدور 
االرضى او تطل على منور... الى جانب مثال اهميه استخدام املصاعد لالدوار العلوية وعدم استخدامها نهائيا لساكنى الدور 
االرضى رغم حتميل تكلفة هذه املصاعد على جميع وحدات املبنى بالتساوى_ اال من نسب التميز_ التى حتقق العدالة فى هذا 

الشأن كبند من بنود وضع التميز من عدمه على وحدات املبنى....وهكذا...
 ويستند اصحاب الرأى االخر الى ان وضع نسب التميز هى اهدار ملبدأ التخصيص وفقا الولويه العضوية.. وفى رأيى انه ال وجود 
لهذا الكالم فى االمر كون ان اولوية العضوية ال متنح عضوا وحده مميزة على الواجهة او بحرية او على ناصية فى مقابل ان العضو 
الذى يليه يبقى له وحدة خلفية على منور او ان تكون قبلية او فى الدور االرضى او الدور االخير الذى يليه سطوح املبنى ال يختارها 
امنا هى ما تبقت له.. فكل الوحدات حتتسب تكاليفها وفقا للتكاليف الفعلية بالتساوى منوذج ومساحة _ مبعنى ان كل الوحدات 
مثال مساحة ١٠٠ م تكون متساوية القيمة متاما وفقا للتكاليف وليكن قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه بالتساوى...امنا يحدث فرق السعر 
اضافة او خصما على هذه التكلفة بحسب نسبة التميز نسبة الى هذه التكلفة...فيكون بعد )اضافة( نسب التميز قيمتها 
مثال ٥2٠ الفا حسب صقعها واالخرى التى تكون نسب متيزها باخلصم 48٠ الفا...ويختار العضو فى دوره بجلسة التخصيص ما 
يكون مناسبا المكانياته املادية حسب اقدميته فى املشروع وفى دوره...وهنا ال يكون هناك اهدار الولوية عضويته فى اختيار ما 

يناسبه... امنا توجد عدالة بني اجلميع فى احتساب قيمه الوحدة التى يختارها.

 س٢ عدد اعضاء اجلمعية العمومية ٢٣٠٠ عضو فهل عند دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع يلزم ارسال 

خطابات مسجلة لهذا العدد ام يكتفى باالعالن فى مجلة التعاون حيث إن اخلطابات تكلف اجلمعية 

مبالغ كبيرة ؟..وهل يوجد نص يؤيد اإلجابة ؟!

برج  االعالن مبجلة  يلزم  2٠٠ عضو  اكثر من  اجلمعية  اعضاء  لو عدد  القانونى  النص  ج2 
اذا كان عدد اعضاء اجلمعية اقل من 2٠٠ فترسل اخلطابات املسجلة.. فى  التعاون...اما 

سؤالك االجابة يكتفى فقط باالعالن مبجلة برج التعاون دون ارسال خطابات مسجلة...
وميكن وضع صورة االعالن داخليا مبقر الشركة باملكاتب والطرقات... 

مخصصة  مبنطقة  ارض  قطعة  شراء  اإلسكان  جمعية  حق  من  هل  س٣ 

لعمل مدافن وبناء مدافن عليها ومتليكها لالعضاء او شراء مدافن وبيعها 

لالعضاء؟

ج3 قانون التعاون اإلسكانى نص على ان جمعية اإلسكان تنشأ لتوفير مسكن مناسب او 
قطعة ارض او وحدة مصيفية باسعار التكلفة الفعلية العضائها...وبالتالى ليس من مهامها 

بناء مقابر العضائها قوال فاصال....وتوجد حالتان فيهما جدل كبير جلمعيتني تقعان مبحافظة 
القاهرة.. وقد صدر اخيرا قرار من جلنة التنسيق يفصل فى ذلك قوال باتا فاصال بعدم جواز ان 

تبنى او متلك جمعية اإلسكان العضائها مقابر...
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يتقدم مجلس إدارة االحتاد التعاوني اإلسكاني برئاسة اللواء ا .ح فؤاد عباس، بخالص 

الشكر والتقدير للسيد احملاسب عبدالسالم حتحوت، على كل ما قدمه من جهد دؤوب 

وعمل متواصل خالل فترة توليه منصب السكرتير العام لالحتاد.. وذلك بعد اعتذاره عن 

استكمال مهمته نظرًا لظروفه الصحية، متمنني له دوام العطاء كعضو فى مجلس 

إدارة االحتاد.

رئيس االتحاد

سكرتري عام االتحاداملرشف املايلنائب رئيس االتحادنائب رئيس االتحاد

لواء ا.ح فؤاد توفيق عباس

لواء عبدالوهاب ابوالصفااملهندس محمد الفارلواء مجدى عثامنلواء عبدالحافظ عبدالكريم

املحاسب عبدالسالم حتحوت

»عباس« رئيسًا.. و»عبدالحافظ« نائبًا أول و»مجدى عثمان« نائب ثان
و»عبدالوهاب« سكرتيًرا عاًما.. و»الفار« مشرًفا مالًيا

إعادة تشكيل املكتب التنفيذى لالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى

قرر مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة 

اللواء أ.ح فؤاد عباس فى جلسته رقم 1٢8 املنعقدة يوم الثالثاء 

املوافق ٣/8 / ٢٠٢٢ إعادة تشكيل هيئة املكتب التنفيذى 

لالحتاد.. وجاء التشكيل على النحو التالى:

السيد اللواء أ.ح: فؤاد عباس رئيًسا

السيد اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي »نائًبا أول«

السيد اللواء مجدى عثمان نائب ثان

السيد اللواء عبدالوهاب أبوالصفا سكرتيرًا عاًما

السيد املهندس محمد على الفار مشرًفا مالًيا

أطيب األمنيات جلميع األعضاء بالتوفيق.

شكر وتقدير
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن االتحاد 

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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قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة 
بتاريخ 2022/2/23

تالحظ فى اآلونة األخيرة زيادة أعداد الخطابات المرتدة 
والتى تعثر تسليمها إلى مقر الجمعيات.

البريد  الى  باالضافة  بها  خاصة  بريدية  صناديق  بإنشاء  الجمعيات  تكليف  اللجنة..  قررت 

االلكترونى ورقم واتس أب.

المختصة  االدارية  الجهة  المركزي(  اإلسكانى  التعاونى  )االتحاد  المختصة  السلطة  وموافاة 

)الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان( بهذه البيانات خالل شهر من تاريخ النشر.

قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة 
بتاريخ 2022/3/2

مبدأ عام 
كل من اكتسب عضوية الجمعية على أساس صحيح وقت عضويته بالجمعية، وظل عضوا بها 
حتى وقت فتح باب الترشح أصبح له حق قانونى فى الترشيح لعضوية مجلس ادارتها سواء 
ترك الخدمة فى جهة العمل التى اكتسب العضوية على أساسها عن طريق النقل إلى جهة 
عمل اخرى أو باالحالة للتقاعد، ويسرى هذا الحكم على الجمعيات اإلقليمية التى ينتقل فيها 
العضو من محل اقامته الذى اكتسب العضوية على أساسه الى محل اقامة مختلف طالما أنه 
باب  فتح  حتى  بها  عضوا  وظل  عملها  لمنطقة  منتميا  كان  الجمعية  عضوية  اكتسابه  وقت 

الترشح لعضوية مجلس ادارتها.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء نقابة التطبيقيين 

بالقاهرة
بناءا على قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/3/16 يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور 

اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم الخميس الموافق 2022/4/14 بمقر الحديقة المفتوحة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بأرض المعارض - مدينة 

نصر - القاهرة، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباجا لالجتماع االول.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع االول، والذى يصح بحضور االغلبية المطلقة يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها 

يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من اجمالى عدد اعضاء الجمعية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث والذى يصح بحضور اى عدد من 

االعضاء يوم السبت الموافق 2022/4/16 بذات المكان المشار اليه بعاليه فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية العاشر من رمضان 
لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 221 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/4/13 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية - 13أ 
شارع الفريق عزيز المصرى - جسر السويس سابقا - منشية 

البكري.
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.

جمعية البستان التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 164 لسنة 1992
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/4/14 حتى   2022/4/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/18   17 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 2 ميدان البستان - باب اللوق - 

اعلى محطة مترو محمد نجيب.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/11 
الحرب  دار  بمقر  وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى   -

االلكترونية - قاعة اللؤلؤة - مدينة نصر - 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 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالصرف المغطى
المسجلة برقم 253 لسنة 2005

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/5/8 حتى 2022/5/12 وللطعون يومى 15 و2022/5/16 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 
بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 

مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 446 شارع الهرم - الدور الحادى عشر - الجيزة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/6/11 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين - شارع البحر االعظم - الجيزة.

القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة  النصاب  ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال 
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 للبناء واإلسكان لموظفى ومعلمى إدارات شرق 
القاهرة التعليمية

المسجلة برقم 1047 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.

وذلك خالل المدة من 2022/4/5 حتى 2022/4/10 وللطعون يومى 11 و2022/4/12 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 
بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 

مواعيد العمل الرسمية للجمعية. 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 15 شارع عبدالحميد ابوهيف - خلف محكمة مصر الجديدة - قسم النزهة - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/12 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر الحديقة اسفل 
مقر الجمعية بالعمارة 15 - شارع عبدالحميد أبوهيف - خلف محكمة مصر الجديدة.

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

جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لرجال القضاء والنيابة العامة
المسجلة برقم 166 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
الترشيح  المدة من 2022/4/10 حتى 2022/4/14 وللطعون يومى 17 و2022/4/18 على أن تقدم طلبات  وذلك خالل 
مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد رئيس مجلس ادارة الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 6 شارع شامبليون - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر حديقة نادى القضاة - 6 شارع شامبليون - القاهرة.
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة  النصاب  ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال 
الثانى بحضور 10% من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة  ساعة - ويصح االجتماع 

جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بوزارة الزراعة بالجيزة

المسجلة برقم 18 لسنة 1982
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق 2022/5/11.

وذلك بمقر القاعة الكبرى بمركز قسم المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية الكائن: 9 شارع الجامعة - الجيزة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النسور التعاونية للبناء واإلسكان »الجو«
المسجلة برقم 241 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة فيالت »ايجلز ريذيدنس«
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/4/17 - الساعة التاسعة مساء.

وذلك بمقر دار القوات الجوية 2 - مجمع النسور - شارع االوتوستراد - مدينة نصر - قاعة االوبن اير.
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.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نادى هليوبوليس الرياضى
المسجلة برقم 888 لسنة 2003

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/4/9 حتى 2022/4/13 وللطعون يومى 14 و2022/4/16 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 
بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 

مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 3أ شارع بن منظور - من شارع االدريس - مصر الجديدة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/14 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر موقع مشروع الجمعية - مدينة الشروق - الحى الرابع - منطقة المستثمرين - قطعة رقم 7أ - 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 االعضاء 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 اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
النقابة العامة للعاملين بالبنوك واألعمال 

المالية لمحافظتى اإلسكندرية والبحيرة
المسجلة برقم 36

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

 2022/4/14 حتى   2022/4/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/17   16 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  التنسيق والطعون  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 33 ميدان فيكتور - عمانويل - 

سموحة - االسكندرية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/14 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى شركة النحاس المصرية - االسكندرية.

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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى ضباط 
البحرية التجارية باإلسكندرية

المسجلة برقم 58 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/4/17 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/4/24   23 يومى  وللطعون   2022/4/21
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
محمود  شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

الفلكى - محطة الرمل - العطارين - االسكندرية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/22 
- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر نادى محافظة 
 - الشاطبى   - بورسعيد  شارع   - فاروس   - االسكندرية 

االسكندرية.
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 للعاملين المدنيين 

بمديرية أمن اإلسكندرية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/5/13

والمجتمع  االسرة  لتنمية  القومية  المؤسسة  بمقر  وذلك 

الكائن: 63 شارع الرصافة - محرم بك - االسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألعضاء جمعية سيدى على السماك

المسجلة برقم 7
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/4/13 حتى   2022/4/9 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/16   14 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 173 طريق محور المحمودية - 

غيط العنب - االسكندرية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/13 

- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر ساحة مسجد سيدى على السماك - 173 طريق 

محور المحمودية - غيط العنب - االسكندرية.
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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محافظة بورسعيد

محافظة سوهاج

محافظة بورسعيد

محافظة سوهاج

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بديوان عام 

محافظة بورسعيد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/4/16

وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهندسين بسوهاج

المسجلة برقم 12 لسنة 1985
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/4/14 حتى   2022/4/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/17   16 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع ترعة نجع حمادى - بجوار 

مدرسة النهضة للغات - سوهاج.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
وذلك  مساء.  السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/5/20
بمقر نقابة المهندسين بسوهاج - مدينة ناصر - محافظة 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  سوهاج. 
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 بشركة القناة 

لرباط وأنوار السفن وأسرهم
المشهرة برقم 19 بورسعيد

تعلن الجمعية عن فتح باب تلقى طلبات العضوية اعتبارا من 

يوم االحد 2022/4/17 وفقا الحكام المادة 13 من النظام 

لسنة   693 رقم  الوزارى  بالقرار  الصادر  للجمعية  الداخلى 

.1982

تعهدات  تقديم  مع  العضوية  طلبات  مقدمى  حصر  وسيتم 

رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون  على  بإطالعهم  واقرارات 

العمل  قواعد  بشأن  التنفيذية  والئحته   1982 لسنة   14

بالجمعيات اإلسكانية، وبعد فحص الطلبات المقدمة.

على  إخطاره  سيتم  العضوية  شروط  عليه  سينطبق  ومن 

العنوان المدون فى الطلب بما يقرره مجلس إدارة الجمعية.

جمعية اإلخالص لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 67 لسنة 2012

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

 2022/4/14 حتى   2022/4/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/18   17 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
 - أمن سوهاج  الكائن: ديوان مديرية  الجمعية  وذلك بمقر 

مدينة ناصر - سوهاج.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/14 
الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر قاعة  - فى تمام الساعة 
االجتماعات بديوان مديرية امن سوهاج - محافظة سوهاج.

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.
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محافظة المنيامحافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالخدمات 

التعليمية ببورسعيد
المسجلة برقم 2

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الجمعية باالمتداد العمرانى بمدينة رأس البر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/4/15 - الساعة التاسعة مساء.

شارع   14  - بورفؤاد   - الجمعية  مشروع  ارض  بمقر  وذلك 
الشيخ عبدالحليم محمود.

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء النيابة 

اإلدارية بالمنيا
المسجلة برقم 60 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/4/15 - فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وذلك بمقر نادى النيابة االدارية - المنيا.

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.

محافظة القليوبيةمحافظة القليوبية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية شباب 

مدينة األمل بالعبور
المسجلة برقم 61 لسنة 2015

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة العبور

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/4/15 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر ساحة مسجد ليلة القدر - مدينة األمل الجديدة - 
طريق مصر االسماعيلية الصحراوى - كيلو 37 أيسر الطريق 

- مدينة العبور الجديدة - القليوبية.
ويصح االجتماع بحضور 10% من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين ببنك مصر 

- منطقة جنوب الدلتا
المشهرة برقم 64 لسنة 2016

تعلن الجمعية للسادة اعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية من 

المقر القديم الكائن بشارع سعد زغلول - بنها - القليوبية

الى المقر الجديد الكائن فى الشقة رقم 24 - الدور الثانى 

علوى - برج طلعت حرب االدارى - شارع طلعب حرب - شبين 

الكوم - المنوفية.
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محافظة السويس

محافظة أسيوط

محافظة قنا

محافظة الغربية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

المحامين بالسويس وأسرهم
المسجلة برقم 46 لسنة 1996

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/4/5 
حتى 2022/4/10 وللطعون يومى 11 و2022/4/12 على 
الجنائية  الحالة  الترشيح مرفقا بها صحيفة  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 362 شارع الجيش - 

برج بالل - الدور الثانى - السويس.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/11 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
 - الجديد  عبده  احمد  كفر  شباب  مركز  حديقة  بمقر  وذلك 

مدينة العبور - بجوار كلية التربية - السويس.
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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

مياه الشرب والصرف الصحى 
بأسيوط

المسجلة برقم 97 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/4/12 يوم  وذلك 

الظهر.
 - األزهر  جامعة   - التدريس  هيئة  اعضاء  نادى  بمقر  وذلك 

ميدان أسماء اهلل الحسنى - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان وشراء األراضى ألعضاء 

نقابة المهن الزراعية - فرع قنا
المسجلة برقم 51 لسنة 1989

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

 2022/4/14 حتى   2022/4/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/18   17 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: نقابة المهن الزراعية بقنا.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/14 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر النادى االجتماعى - امام ديوان عام محافظة 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 النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة مصر 

للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
المسجلة برقم 5 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/4/12 يوم  وذلك 
الظهر.

الجمعية - 4 شارع  امام مقر  المفتوحة  الساحة  وذلك بمقر 
عمار بن ياسر - منشية البكرى - 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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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة توزيع كهرباء أسوان
المسجلة برقم 71 لسنة 2000 

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/4/10 حتى 2022/4/14 وللطعون يومى 16 و2022/4/17 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 

بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - صحارى خزان 

اسوان - أسوان. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/21 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى التحرير الرياضى - بأسوان.

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.

الجمعية التعاونية األساسية لبناء مساكن األطباء والصيادلة بمرسى مطروح
المسجلة برقم 14 لسنة 1986

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/4/10 حتى 2022/4/14 وللطعون يومى 17 و2022/4/18 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 

بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: الغرفة التجارية بمرسى مطروح.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/20 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر النادى االجتماعى - خلف اسواق فتح اهلل - مرسى مطروح.

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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بديوان عام محافظة 
الوادى الجديد

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية الطارئة لالجتماع.
وذلك يوم 2022/5/7 - فى تمام الساعة السابعة مساء.

وذلك بمقر نادى المحافظة االجتماعى - مدينة الخارجة - الوادى الجديد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

الثانى بحضور 10% من  االجتماع  االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح  له - يؤجل  القانونى  النصاب  اكتمال  وفى حالة عدم 
إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

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

محافظة أسوان

محافظة مرسى مطروح

محافظة الوادى الجديد
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جمعية الباسم التعاونية للبناء واإلسكان بالغردقة
المشهرة برقم 8 لسنة 1993

تعلن عن إعادة طرح مناقصة عامة بين مقاولى قطاع االعمال العام والخاص والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة 
والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة أولى اعمال مبانى متكاملة

وذلك إلنشاء عدد 1215 وحدة سكنية )أرضى فقط نصف تشطيب( - تقسيم الجمعيات بمدينة الغردقة - البحر األحمر طبقا 
لتراخيص البناء رقم 32 لسنة 2020.

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات ونسخ الرسومات التنفيذية وكافة المستندات المطلوبة للطرح من 
التعاونى اإلسكانى  البحر األحمر، ومن مقر االتحاد  الغردقة -  الكائن قرية سمر الند - كيلو 8 طريق االحياء -  الجمعية  مقر 

المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين.
2- قيمة النسخة الواحدة من مستندات الطرح 2000 جنيه )الفان جنيه ال غير(.

3- تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واآلخر مالى فى 
موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/4/16 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بعاليه، 

على أن يشمل المظروف الفنى المستندات الموضحة بكافة الشروط الفنية.
- ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 1000000 جنيه )مليون جنيه الغير( باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب 
ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية وسارى لمدة 4 أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحية 
العطاء علما بان مدة سريان العطاء ثالثة شهور على ان يزداد التأمين االبتدائى الى 5% من قيمة العطاء كتأمين نهائى عند 

الرسو وكذلك جدول المعامالت وعناصر التكلفة الخاضعة للتغيرات.
- أما المظروف المالى فيحتوى على جدول الكميات والفئات بعد توقيعه وختمه بختم الشركة على كل صفحة وتخضع المناقصة 

الحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتها.
- لن يلتفت الى أى عطاء يرد بعد المواعيد المحددة أو غير مصحوب بالتأمين االبتدائى او مخالف ألى شرط من الشروط الواردة 

بكراسة الشروط والمواصفات.

الجمعية التعاونية األساسية للبناء واإلسكان لخريجى المعاهد 
الزراعية

المشهرة برقم 141 لسنة 1982
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية والمسجلة بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك الستكمال االعمال 
ان تطلب كراسة  الشمالى على  بالساحل  بناء عدد 14 عمارة  وتنفيذ  الغربى  الشمالى  بالساحل  السماء  بقرية دعاء  المتبقية 
الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح من مقر الجمعية، وفى مواعيد العمل الرسمية على عنوانها 12 شارع 
النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة - الدور السادس، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع 

النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين نظير مبلغ وقدره 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها ال غير(.
على ان تقدم العطاءات باسم السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الجمعية فى مظروفين مغلقين احدهما فنى واآلخر مالى فى 
موعد غايته يوم االربعاء 2022/4/20 الساعة الثانية عشرة ظهرا كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان سالف 
الذكر، ويرفق بالعطاء الفنى تأمين ابتدائى قدره 20000 جنيه )عشرون ألف جنيه ال غير( باسم الجمعية بصورته القانونية 
تدفع باحدى وسائل الدفع االلكترونى أو بخطاب ضمان بنكى من احد البنوك المعتمدة غير مشروط وسارى لمدة 120 يوما 
من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحية العطاء ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 

5% من اتعاب االستشارى نظير القيام باالعمال االستشارية طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.
ومدة سريان العطاء ثالثة أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى للمظاريف.

وتخضع المناقصة الحكام القانون 182 لسنة 2018 ومواده والئحته التنفيذية وتعديالته.

مناقصات

مناقصات
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تدريب

اللواء ا.ح فؤاد عباس في الدورة التدريبية للعاملني باالحتاد

اكد اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاوني 
نسعي  كمجلس  اننا  علي  املركزي  االسكاني 
االحتاد  موارد  تعظيم  الي  احلالية  املرحلة  في 
املالية  االلتزامات  مواكبة  لنا  يتسني  حتي 
والعالوات  واملكافأت  املرتبات  في  واملتمثلة 
العاملني في االحتاد في كافة  بالزمالء  اخلاصة 
القطاعات..واشار رئيس االحتاد الي ان مواجهة 
افكار  ايجاد  يتطلب  املتزايدة  املصروفات 
ان  خصوصا  الوديعة  الدارة  الصندوق  خارج 
مستحقات االحتاد لدي اجلمعيات التي كفلها 
القانون تتضاءل وتكاد أن تتالشي .. ضاربا مثاال 
التي  الفدا  جمعية  في  حدثت  التي  بالطفرة 

كنت رئيسها.
جاء ذلك في ختام اللقاء املفتوح مع العاملني 
باالحتاد في الدورة التدريبية التي نظمها قطاع 
التعاوني  باالحتاد  العامة  والعالقات  التدريب 
سلوكيات   « عنوان  حتت  املركزي  االسكاني 
وقيم العمل اجلماعي « وبحضور كل من اللواء 
االحتاد  رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي  عبداحلافظ 
عام  سكرتير  ابوالصفا  عبدالوهاب  واللواء 
االحتاد واملهندس مجدي فرحات واالستاذ صالح 

احمد صالح اعضاء مجلس االدارة..
االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  وشدد 
املوارد  تعظيم  ان  علي  االسكاني  التعاوني 
او  ترف  يعد  لم  االحتاد  في  املالية  والنواحي 
رفاهية وذلك للوفاء باملرتبات واملكافات واحلوافز 
استثمارية  ورؤي  افكار  وجود  البد من  ثم  ومن 
ومن  ذلك..  لنا  اتاح  والقانون  االحتاد  لوديعة 

للجمعيات  عقاري  كمطور  ندخل  ان  املمكن 
الي  اجلمعيات  جلوء  من  بدال  متميزة  بنسبة 
فكرة  كل  ان  الي  الفتا  اخلارج..  من  مطوريني 
تعود باالستفادة للعاملني باالحتاد سوف نقوم 

بتنفيذها لرفع مستوي الدخل لهم.
علي  حديثه  معرض  في  االحتاد  رئيس  واكد 
اجندة  علي  اصبح  قريش  صقر  مشروع  ان 
الرئاسة مشيرا الي ان االسبقية سوف تكون 
و٢٢  عمارة   ٢٧ فهناك  شرق  املعادي  ملنطقة 
وسيتم  تدعيم  و٣6  نصر  مدينة  في  عمارة 
عرض التصور املبدئي للمشروع من خالل اللواء 
امير مستشار الرئاسة مؤكدين بأننا جاهزين..

بشكل  نعمل  أننا  الرئيس  لفخامة  وينقل 
حثيث وبأن التصور سوف يجعل املشروع الئق 
عمارات   1٠ جتاري  جزء  وهناك  باملنطقة  وراق 
ومول  ارضي  مصمم  متر   1٣.656 مبساحة 
وسوف يدر عائد كبير يؤدي ايضا الي تعظيم 

املوارد.
اللواء  قال  الطبية  الرعاية  مشروع  وحول 
االحتاد  عام  سكرتير  ابوالصفا  عبدالوهاب 
وارق  افضل  لتوفير  كبيرا  شوطا  قطعنا  اننا 
اجمللس  وان  باالحتاد  العاملني  لصالح  اخلدمات 
لصالح  مالي  دعم  اي  تقدمي  عن  اليتاخر 
التدعيم  وان  منه  واملستفيدين  املشروع 
الرعاية  لتوفير  نعمل  دائما  ونحن  سيستمر 
لقناعتنا  للعاملني  الشاملة  الطبية 
في  التنفيذي  العمل  نواة  بانكم  كمجلس 

كل قطاعات االحتاد..

تعظيم موارد االتحاد االسكاني ضرورة ملحة..  
وهناك افكار ورؤي تحت البحث والدراسة

متابعة : عمرو عبدالغني - تصوير : محمد سالم 
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