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تيسير إجراءات التمويل العقارى ومواصلة 
مشروعات اإلسكان وفق الجداول المحددة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبواصلة العمل فى مختلف مشروعات 
اجلداول  وفق  منها  واالنتهاء  اجلمهورية  مستوى  على  اإلسكان  وزارة 
اخلاصة  المتويل  وحزم  التسويق  برامج  تطوير  مع  احملددة،  الزمنية 

بالوحدات السكنية بهدف إتاحة املزيد منها لكافة الشرائح من املواطنني.
مصطفى  الدكتور  مع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اجمتاع  خالل  ذلك  جاء 
الوزراء، والدكتور عاصم اجلزار وزير اإلسكان واملرافق  مدبولى رئيس مجلس 

واملجمتعات العمرانية.
وصرح املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن االجمتاع تناول »استعراض 

املوقف التنفيذى لملشروعات القومية لوزارة اإلسكان«.

الرئي�س

توجيهان رئاسيان..
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موقف  استعراض  االجتماع  شهد  وقد 

املشروعات داخل العاصمة اإلدارية اجلديدة، 

العام  التنسيق  أعمال  موقف  خاصًة 

اجلارية  اإلنشاءات  باحلى احلكومي، وكذلك 

للعاصمة،  الرئيسية  واملداخل  بالطرق 

عن  فضالً  واألعمال،  املال  حى  ومنطقة 

امليادين واحملاور، والعمل فى  أعمال تنسيق 

منطقة النهر األخضر.

العمل  سير  اإلسكان  وزير  عرض  كما 

من  تضمه  وما  اجلديدة،  العلمني  مبدينة 

واحلى  التراثية  املدينة  مثل  مشروعات 

املوقف  عرض  إلى  باإلضافة  الالتيني، 

واخلدمات  واملنشآت  للمرافق  التنفيذى 

مبدينة املنصورة اجلديدة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل 

أرض  فوق  األعظم  »التجلى  مشروع  فى 

السالم« بسيناء فى محيط جبلى موسى 

وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية 

الرئيس  وجه  حيث  واخلدمية،  والسياحية 

البقعة  تلك  لتقدمي  اجلهود  كافة  ببذل 

املقدسة من أرض مصر لإلنسانية وجلميع 

النحو  على  العالم  أنحاء  من  الزائرين 

الفريدة  الروحية  لقيمتها  تقديراً  األمثل، 

لألديان  حاضنة  كونها  من  تنبع  التى 

السماوية الثالثة.

منطقة  تطوير  كذلك  الرئيس  تابع  كما 

القاهرة التاريخية، والذى يهدف الستعادة 

عملية  فيها  مبا  للقاهرة،  احلضارى  الوجه 

العيون،  مجرى  سور  فى  اجلارية  التطوير 

العاص  بن  عمرو  مسجدى  تطوير  وكذا 

تطوير  جهود  عن  فضالً  رقية،  والسيدة 

جذب  منطقة  جلعلها  اخلديوية  القاهرة 

رفع  السيما  وثقافي،  وترفيهى  سياحى 

وتطوير  واملباني،  الرئيسية  امليادين  كفاءة 

حديقة األزبكية التراثية، إلى جانب تطوير 

منطقة مثلث ماسبيرو.

خطط  اجلزار  عاصم  الدكتور  عرض  كما 

لطرح  املقبلة  الفترة  خالل  اإلسكان  وزارة 

متنوعة  وجتارية  وإدارية  سكنية  وحدات 

للمصريني باخلارج، باإلضافة إلى استعراض 

الرئيس  توجيهات  لتنفيذ  الوزارة  جهود 

وحدات  لتوفير  جديدة  برامج  بلورة  بشأن 

سكنية لإليجار فى املشروعات السكنية 

اجلديدة.

مصطفى  الدكتور  أكد  االطار  نفس  وفى 

مدبولى، أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع 

كبار ُمصنعى احلديد واألسمنت؛ ملناقشة 

ارتفاعات  من  احمللية  األسواق  تشهده  ما 

بحضور  االجتماع  وسيكون  األسعار،  فى 

رئيس جهاز حماية املستهلك. 

السيد  من  توجيهات  هناك  أن  إلى  وأشار 

رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 

إجراءات  تيسير  على  بالعمل  اجلمهورية، 

العقاري؛ من أجل سرعة تسويق  التمويل 

الدولة  تنفذها  التى  السكنية  الوحدات 

اجتماع  عقد  وسيتم  اخلاص،  والقطاع 

هذا  فى  للتباحث  املعنيني  املسئولني  مع 

الشأن.

الدكتور  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى 

ملناقشة آليات التعامل مع تداعيات األزمة 

العقاري،  القطاع  على  الراهنة  العاملية 

بحضور الدكتور عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 

واملهندس  العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق 

ملتابعة  اإلسكان  وزير  نائب  عباس،  خالد 

اجلهات  ومسئولى  القومية،  املشروعات 

املعنية، وعدد من املطورين العقاريني.

بتكليف رئاسى.. “مدبولي” يقوم بإعداد خطة لطرح وحدات سكنية للمصرين باخلارج

الرئي�س

برامج لتوفير 

وحدات لإليجار فى 

املشروعات السكنية 

اجلديدة
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الالفت للنظر فى اآلونة األخيرة 

التعاون  أسرة  تقاطر  هو 

اإلسكانى مبختلف وحداته من 

جديدة  وأفكار  رؤى  طرح  أجل 

 ١4 رقم  القانون  مواد  بعض  لتعديالت 

لسنة ١98١ اخلاص بالتعاون اإلسكاني.. 

وسبق ان تناولت فى هذا املقام أن مجلس 

املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ادارة 

كافة  مطالب  تلبية  أعينه  نصب  يضع 

اإلسكانى  التعاونى  البنيان  وحدات 

وتعديل تلك املواد مبا يواكب املستجدات 

من  أكثر  مرور  بعد  احلاصلة  االقتصادية 

4٠ عاما على صدور هذا القانون..وتيسير 

أحيانا  والتى  املقيدة  االجراءات  بعض 

مبرر  أى  دون  اجلمعيات  مشروعات  تعيق 

أو سند..

من هذا املنطلق فإن مجلس ادارة االحتاد 

التعاونى اإلسكانى بات أشبه بخلية نحل 

من حيث ديناميكية األداء ومرونة األفكار 

املطروحة لتعديل مواد القانون مبا يحقق 

التعاونية  اجلمعيات  وطموحات  آمال 

اإلسكانية على وجه اخلصوص.. فاجلميع 

ال يبخل بجهد ومشاركة ناجعة من اجل 

الذى اصبح مطلبا جماعيا  الهدف  هذا 

لكل اجلمعيات..

رؤى  مت من  ما  بأن  اجلميع  أطمئن  أن  وأود 

للتعديالت بعد إقرارها سوف تنحى كافة 

االجراءات السابقة املقيدة إلجناز األعمال 

جملالس  وتتيح  اجلمعيات  مشروعات  فى 

مساحة  العمومية  واجلمعيات  االدارات 

معتبرة من اتخاذ القرارات ملا فيه صالح 

األعضاء دون اإلخالل بالقوانني واللوائح.. 

على  تقضى  سوف  بأنها  أكرر  وأيضا 

ازدواجية االختصاصات واملسئوليات..

إن املرحلة القادمة ونحن كقطاع تعاونى 

بوجه عام وإسكانى على وجه اخلصوص 

دشنها  التى  اجلديدة  اجلمهورية  ندخل 

حتد  فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 

وقدرته  اإلسكانى  التعاون  جدارة  إلثبات 

القومية  املشروعات  فى  املشاركة  على 

إحداث  فى  واملساهمة  العمالقة، 

التنمية..

قدر  على  نكون  أن  منا  يتطلب  وهذا 

قناعة  هناك  وأن  خصوصا  املسئولية 

الراهنة  املرحلة  فى  الدولة  قبل  من 

بأهمية وفاعلية القطاع التعاونى.. حيث 

الرئيس عبدالفتاح  وفى عهد  مرة  وألول 

األعلى  اجمللس  تشكيل  مت  السيسى 

للتعاون برعاية رئيس مجلس الوزراء وهو 

ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع وفى 

القلب منه التعاون اإلسكاني.

اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  فان  أخيرا.. 

التعاون  لوحدات  األكبر  االخ  ميثل  والذى 

اإلسكانى بتوصيفاتها.. يضع على عاتقه 

املقيدة  العقبات  وازاحة  مشاكل  حل 

واللوائح  للقوانني  وفقا  وحداته  لكافة 

وكما  مسبوقة،  غير  ومبرونة  املنظمة 

كمجلس  نعمل  نحن  دائما  وأكرر  قلت 

التوجيه  بروح  االول  املقام  فى  ادارة 

والنصح واالرشاد وتصحيح االداء وتقومي 

على  مسلطا  سيفا  وليس  االعوجاج.. 

اجلمعيات للنيل منها.. ففلسفة اجمللس 

وتصيد  والعقاب  اجلزاء  ليست  احلالى 

مبا  تصويبها  على  العمل  بل  األخطاء.. 

يحقق مصالح أعضاء اجلمعيات..

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني

 التعاون اإلسكاني.. 
على طريق الجمهورية 

الجديدة ا
مجلس إدارة االحتاد 
التعاونى اإلسكانى 

أشبه بخلية نحل من 
حيث ديناميكية األداء 

ومرونة األفكار
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 ضرورة مشاركة التعاونيات
فى المشروعات القومية

كتب: أمير فهمى – تصوير: محمد سالم 

دور  تفعيل  اهمية  على  املصرية  للتعاونيات  العام  االحتاد  رئيس  عبدالظاهر  د.احمد  أكد 
تنفذها  التى  القومية  باملشروعات  املشاركة  فى  وتوصيفها  انواعها  مبختلف  التعاونيات 
الدولة اآلن بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشددا على التاريخ احلافل الذى 
لعبته التعاونيات عبر تاريخها املمتد ألكثر من ١٠٠ عام كانت خاللها منوذجا إلحداث التوازن فى 

املجمتع املصري.
) واشاد د.احمد عبدالظاهر باهمتام الرئيس عبد الفتاح السيسى باهمية هذا الدور والذى ترجمه 
فى عهده بإنشاء املجلس االعلى للتعاونيات وقناعته بدور التعاون..مطالبا بضرورة تفعيل املجلس 

وفقا لتوجيهات رئيس اجلمهورية.

 البرملان السنوى للحركة التعاونية يطالب بـ :

تعاونيات
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العمومية  اجلمعية  اجتماع  فى  ذلك  جاء 
يطلق  والذى  للتعاونيات  العام  لالحتاد 
عليه البرملان السنوى للحركة التعاونية..

ممثال  الصياد  مصطفى  من  كل  وبحضور 
الزراعة  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  عن 
واللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى 
رئيس  حمادة  وممدوح  املركزى  اإلسكانى 
عبده  ورمضان  الزراعى  التعاونى  االحتاد 
رئيس االحتاد التعاونى للثروة املائية واسامة 
حسني نائب رئيس االحتاد التعاونى االنتاجى 
ود.حافظ شلبى سكرتير عام االحتاد وسيد 
خليفة نقيب الزراعيني ومدحت ايوب مدير 

عام االحتاد العام للتعاونيات.
التى  كلمته  فى  الصياد  مصطفى  واكد 
اهتمام  الزراعة على  وزير  نيابة عن  ألقاها 
الدولة بالتعاونيات. مستشهدا بالدستور 
على  مادة  من  اكثر  فى  نص  الذى  املصرى 
التعاونية  للملكية  الدولة  وصون  حماية 
مشددا  استقاللها  القانون  يكفل  حيث 
ادارات  مجالس  حل  يجوز  ال  انه  على 
بحكم  اال  النوعية  التعاونية  الوحدات 

قضائي..
التنموى  بالدور  الزراعة  وزير  نائب  واشاد 
ومبا  عام  بوجه  التعاونيات  تلعبه  الذى 
متلكه من امكانات وقدرات بشرية ومادية 
تصنف  التعاونيات  ان  الى  الفتا  وعلمية 
قادر  واجتماعى  اقتصادى  نظام  انها  على 
استراتيجية  فى  الدولة  مشاركة  على 

التنمية املستدامة.
قناعة  الى  كلمته  فى  الصياد  واشار 
خالل  من  التعاونيات  به  تقوم  الذى  الدور 
اجمللس االعلى للتعاونيات والذى يستهدف 

التنسيق بني احلكومة واحلركة التعاونية.
نقيب  خليفة  سيد  اعلن  جانبه  ومن 
الزراعيني ان هناك اجتماعا سوف ينظمه 
فى  االفارقة  الزراعيني  املهندسني  احتاد 

اللواء ا.ح فؤاد عباس: 
اجلمعيات اإلسكانية 
قادرة على املساهمة 

فى اجلمهورية 
اجلديدة

تعاونيات
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افريقية  دولة   ٢٨ ممثلو  يحضره  املغرب 
بروتوكول  ابرام  عن  خالله  االعالن  وسيتم 
برئاسة  االفريقى  التعاونى  االحتاد  بني 
املهندسني  احتاد  وبني  عبدالظاهر  د.احمد 
الزراعيني االفارقة لتعظيم وتعزيز التعاون 

بني الطرفني.
وباالجماع.. اقرت اجلمعية العمومية لالحتاد 
عن  العمومية  امليزانية  للتعاونيات  العام 

العامني ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ختام  فى  عبدالظاهر  د.احمد  )ونوه 
اجلهود  على  العمومية  اجلمعية  فعاليات 
احلركة  بها  تقوم  التى  والدؤوبة  احلثيثة 
التعاونية رغم الظروف التى متر بها سواء 
زراعية  او  إنتاجية  او  إسكانية  كانت 
ان  واستهالكية.. مؤكدا على  مائية  وثروة 
فى  للمشاركة  تتطلع  التعاونية  احلركة 
مساهمتها  خالل  من  اجلديدة  اجلمهورية 
واقامة  العمالقة  التنموية  فى املشروعات 
ما  وهو  متكاملة..  تعاونية  مجتمعات 

نسعى اليه.
فؤاد  ا.ح  اللواء  صرح  ذاته  السياق  وفى 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس 
االحتادات  يضم  العام  االحتاد  بأن  املركزى 
والزراعى  اإلسكانى  وهى  اخملتلفة  النوعية 
واالنتاجى واالستهالكى والثروة املائية وان 
ملحة  ضرورة  بينهم  والتنسيق  التكامل 
جمعياته  فى  ممثال  اإلسكانى  التعاون  وان 
قادر على املشاركة فى املشروعات القومية 
اجلديدة..  اجلمهورية  فى  واملساهمة 
مؤكدا ان هذا البرملان هو ترجمة حقيقية 

لفلسفة وفكرة التعاون بني التعاونيات..

تعاونيات
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بوجه  التعاونيات  دور  تفعيل 
اإلسكانى  والتعاون  عام.. 
الدائم  النداء  هو  حتديدا.. 
لدى  امللح  واملطلب  واملستمر 

جموع التعاونيني..
التعاونيات  دور  من  وأشمل  أوضح  فليس 
عن  تختلف  باختصار  النها  التنمية  فى 
اجملتمع..  فى  االخرى  التنظيمات  باقى 
بدور  تقوم  التنظيمات  تلك  بعض  ان  ذلك 
اجتماعى فقط.. والبعض اآلخر يقوم بدور 
اقتصادي.. وما مييزها أى »التعاونيات« انها 
اقتصاديا  دورا  تؤدى  فهى  االثنني  بني  جتمع 
ذا نتائج اجتماعية.. ومن ثم ال بد أن يكون 
دور  تنشيط  ان  املسئولني  لدى  معلوما 
التعاونيات ليس ترفا أو رفاهية بل هو أحد 
أهم الوسائط إلحداث التنمية املستدامة.. 
واملساعدات  املنح  قدر  كان  مهما 
األزمة  لتخفيف  اخلارجية  واالعتمادات 
االقتصادية التى نعانى منها بل ويتأثر بها 
ال  والتى  اآلن  الدائرة  احلرب  نتيجة  العالم 

يعلم أحد مآالتها ومستقبلها !
الذاتى  التمويل  على  تعتمد  فالتعاونيات 
أعباء  الدولة  تكليف  دون  اعضائها  من 
املزايا  من  بالعديد  التحافها  مع  اضافية 
وكفلها  الدستور  عليه  نص  الذى  والدعم 
والذى  الهام  احليوى  القطاع  لهذا  القانون 
من  محطات  مصر  فى  تاريخه  عبر  أثبت 

النجاحات واإلجنازات حني تطلبه الدولة.
ولو تكلمنا على التعاون اإلسكانى جند أنه 
خير منوذج ومثال ملا حققه عبر تاريخه من 
مشروعات عمالقة وانشاء العديد من املدن 
واعادة البنية السكنية وتغيير توصيفاتها 

ومنط وسلوك تلك اجملتمعات..
لدى  حقا  االهلى  اإلسكانى  للتعاون  إن 

املنتمني  كل  أصوات  فإن  ثم  ومن  الدولة.. 
تطالب  القطاع  هذا  وعباءة  مظلة  حتت 
وما  طموحاتها..  وتلبية  اليها  بالنظر 
يشفع للتعاون اإلسكانى عند الدولة الدور 
التاريخى الذى قام به كما نشير دائما فى 
إعادة إعمار مدن القناة أعقاب حرب اكتوبر.. 
فى  السكنية  االحياء  من  العديد  وكذلك 
أرقى مناطق اجلمهورية مثل شارع جامعة 
وغيرها  االعالميني  ومدينة  العربية  الدول 
حققه  ما  على  الشاهدة  املشروعات  من 

التعاون اإلسكانى.
وعلى  التعاونيون  يعيشها  التى  احلالة  إن 
التعاونية  اجلمعيات  اخلصوص  وجه 
واقصاء  واستبعاد  اإلسكانية من تهميش 
التنموية من قبل  من املشروعات واخلطط 
اليأس  من  حالة  هى  بالفعل  احلكومة.. 
وتقييده  تكبيله  عن  ناهيك  والقنوط.. 
جتعل  التى  االجراءات  من  بحزمة  وربطه 
من  بالكثير  ملبدا  فيه  يعمل  الذى  املناخ 

الضبابية والغيوم..
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ان  صحيح 
ومجلسه  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  برئاسة 
من  املسئولية  تولوا  أن  منذ  جهدا  يالو  ال 
أجل تذليل وتسهيل كل ما يعوق مسيرة 

السلطة  بصفته  اجلمعيات  ومشوار 
وايضا  القانون..  له  حددها  التى  اخملتصة 
الوجه اجلديد واملتمثل فى ان مجلس االدارة 
وترشيد  اخلطأ  تصويب  شعار  يرفع  احلالى 

االداء وتقومي االعوجاج.. وليس العقاب.. 
مطلوب  احلكومى  الدور  فإن  هذا  لكل 
التعاون  جناح  على  املؤشرات  ضمن  ومن 
العودة  هنا  وأعنى  االهلي..  اإلسكانى 
الدولة  متلكها  التى  االراضى  توفير  الى 
للجمعيات باألسعار املدعمة والتى كفلها 
هو  واساسها  اجلمعية  فماهية  القانون.. 
امتالك األرض الذى تبنى عليه مشروعاتها.. 
للجمعيات  بالنسبة  احلياة  هى  فاألرض 
اإلسكانية.. ومن ثم يجب ان يوضع التعاون 
اإلسكانى االهلى على أجندة احلكومة وان 
ينال نصيبه الذى كفله القانون له بأسعار 
سواء  االخرى  القطاعات  عن  مختلفة 
اخلاص او حتى القطاع العام والذى يحقق 
فى النهاية هامش ربح قليل.. أما التعاون 
اإلسكانى االهلى فهو ال يهدف الى الربح..

اإلسكانى  للتعاون  النظر  اعادة  من  بد  ال 
يتم  وان  جمعياته..  فى  ممثال  االهلى 
وتلبية  به  يليق  الذى  بالشكل  احتضانه 
ذكرت  ان  سبق  كما  هى  والتى  مطالبه 
املقدمة  وفى  وقانونية  دستورية  حقوق 
منها توفير اراضى البناء باسعار مدعمة.. 
فالتعاون  اعباء..  اية  الدولة  حتميل  دون 
املشاركة فى  بالفعل على  قادر  اإلسكانى 
التنمية وهناك جمعيات إسكانية  إحداث 
حققت طفرة ومشروعاتها بلغت املليارات.. 
ما  اذا  اإلسكانى  التعاون  أن  يؤكد  ما  وهو 
سوف  حقوقه  من  بالقليل  ولو  حظى 
الى  والدخول  للتنمية  االول  الرافد  يكون 

اجلمهورية اجلديدة..

عمرو عبدالغني
رئيس التحرير

 التعاون اإلسكانى.. 
الغائب.. الحاضر !

تنشيط دور التعاونيات 
ليس ترفا أو رفاهية بل 
هو أحد أهم الوسائط 

إلحداث التنمية 
املستدامة

ت
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اتحادية القاهرة تعيش 
طفرة على صعيد اإلنجازات 

وتوفير األراضى

على مدار 3 دورات متتالية استطاع مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني بهيئة كهرباء 
مصر وأسرهم، إجناز العديد من املشروعات.. ومازالت املشروعات تتوالى فى العاصمة اإلدارية اجلديدة 
والعملني وبدر، ليس هذا فقط بل مت االتفاق خارج مصر مع جدة وماليزيا إلقامة مشروعات على غرار 
»اليت سيتى« القاهرة اجلديدة الذى حصل على درع المتيز من الهيئة العامة للتعاونيات كأفضل مشروع فى 
املؤمتر الدولى لإلسكان التعاونى.. وللوقوف على قصة جناح هذه اجلمعية الرائدة باإلسكان التعاونى كان ملجلة 
برج التعاون هذا اللقاء مع املهندس أحمد حسن عبد اهلل رئيس مجلس إدارة اجلمعية االحتادية حملافظة القاهرة 

ورئيس مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني بهيئة كهرباء مصر. 

إسكانية كهرباء مصر.. اهلل ينور !
م. أحمد حسن رئيس تعاونية إسكان كهرباء 

مصر واحتادية القاهرة لبرج التعاون:

متى  ومنذ  اجلمعية؟  إنشاء  مت  متى  *بداية 
توليتم مسئولية رئاستها؟ 

 اجلمعية مت إنشاؤها عام ١99٠ لتوفير وحدات 
وأسرهم  الكهرباء  بقطاع  للعاملني  سكنية 
عدد  ويبلغ  الثالثة  الدرجة  حتى  وأقاربهم 
أشرف  وحالياً  عضو،   4٠٠٠ نحو  األعضاء 
برئاستها ثالث دورة على التوالى بعد املهندس 
محمد السعيد عيسى رئيس هيئة الكهرباء 
الكهرباء  وزير  يونس  والدكتور حسن  السابق، 
بأكثر  يقدر  األعمال  حجم  بأن  علماً  األسبق، 

من 5٠٠ مليون جنيه. 
*ما أهم اإلجنازات التى حققتها اجلمعية؟ 

 4 من  املكون  األول  املقطم  مشروع  تنفيذ  مت 
أبراج سكنية كل برج مكون من بدروم وجراج 
+ دور أرضى مكون من محالت جتارية وبنوك +9 
أدوار بإجمالى ١٢6 وحدة مبساحات تتراوح بني 
املقطم  مشروع  إلى  باإلضافة  م٢،   ٢٢٠  -١٢٠

الثانى عبارة عن 9 عمارات كل عمارة مكونة 
جتارى  أرضى  دور   + سيارات  وجراج  بدروم  من 
وحدة   ١٢٨ بإجمالى  متكررة  سكنى  أدوار   4+
تنفيذ  مت  وايضا  م٢،   ١٠٠-٢٠٠ من  مبساحات 
عمارات   6 من  املكون  الثالث  املقطم  مشروع 
سيارات  وجراج  بدروم  من  مكونة  عمارة  كل 
أدوار   4  + وسكنى  إدارى  محالت  أرضى  دور   +
سكنى متكررة بإجمالى ١35 وحدة مبساحات 

تتراوح بني ١٢٠- ٢٢٠ م٢.
كما مت تنفيذ مشروع مدينة العبور وهو عبارة 
عن 4 عمارات كل عمارة مكونة من دور أرضى 
وحدة   64 بإجمالى  متكررة  سكنى  أدوار   3+
اخلامس  املشروع  وكان  م٢،   ١١٠ من  مبساحات 
كل  عمارات   4 من  مكونا  الشروق  مدينة  فى 
سكنى  أدوار   3+ أرضى  دور  من  مكونة  عمارة 
تبدأ من  بإجمالى ٨٠ وحدة مبساحات  متكررة 

١5٠م٢.
*وماذا عن مشروع »اليت سيتي«؟ 

املشروع السادس اليت سيتى بالقاهرة اجلديدة 
مساحة  على  مقام  كمبوند  عن  عبارة  هو 
إجمالية ١٠ أفدنة ويضم ٢٢ عمارة مكونة من 
أدوار متكررة   5+ أرضى  ودور  بدروم جراجات  دور 
بإجمالى 534 وحدة سكنية مبساحة ١6٠م٢.. 
العامة  الهيئة  من  التميز  درع  على  حاز  وقد 
للتعاونيات كأفضل مشروع فى املؤمتر الدولى 

جمعيات

ينبغى اسمترار املجلس الذى 
يبدأ مشروعا حتى يستكمله.. 

وتعديل قيمة اشتراكات العضوية 
ضرورة لتوفير اإليرادات 

حوار: هويدا عبد احلميد – تصوير: محمد سالم 
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جمعيات

لإلسكان التعاونى الثانى على 34 دولة عربية 
التعاونية  اجلمعيات  مستوى  وعلى  وأجنبية 
تنفيذه  فى  يتميز  والذى  واإلسكان  للبناء 
مت  وبالفعل  لوكس  سوبر  ألترا  بالتشطيب 
تكرمي  مت  حيث   ،٢٠١7 عام  للمالك  تسليمه 
اجلمعية على مجهودها املبذول بهذا املشروع، 
واألجنبية  العربية  للوفود  زيارة  ترتيب  مت  كما 
ملوقع املشروع، ومت تكرمي أعضاء مجلس اإلدارة 

على مجهودهم فى تنفيذ املشروع.
وهذا املشروع عبارة عن 3٠% نسبة بناء و%7٠ 
مع  االتفاق  مت  كما  خضراء،  ومساحات  طرق 
املقاول على عمل لوحات جدارية على األسوار 
اخلارجية حتمل شعار قطاع الكهرباء ولوحات 

لكبار الفنانيني التشكيليني. 
اجلمعية  تسعى  الذى  األساسى  الهدف  *ما 

لتحقيقه؟ 
حياة  توفير  هو  للجمعية  األساسى  الهدف   
التعاونيات  لدور  استناداً  للمواطنني  كرمية 
حلل  اآلليات  إحدى  تعد  التى  اإلسكانية 
مشكلة اإلسكان فى مصر.. ودائما نشهد أن 
املصريني هم صناع املعجزات، فضالً عن وجود 
من  عالية  درجة  على  باجلمعية  عمل  فريق 
الوعى مهمتهم التدريب والتثقيف التعاونى.

من  االنتهاء  بعد  التالية  خطواتكم  هى  *وما 
اليت سيتى القاهرة اجلديدة؟ 

أكتوبر،  إلى مجموعة اليت سيتى 6  انطلقنا 
واليت سيتى بالعاصمة اإلدارية على مساحة 
للعاملني  نادى  املشروع  هذا  وبجوار  ١7فداناً 
بالكامل،  قيمته  سداد  ومت  الكهرباء  بوزارة 
مدينة  سيتى  واليت  بالعلمني،  فدان  و4.١٠ 
إلنشاء  بروتوكول  على  االتفاق  مت  كما  بدر.. 
»اليت سيتي« فى جدة وماليزيا ولكن جائحة 
إجراءات  تنفيذ  استكمال  دون  حالت  كورونا 
وهناك  مطروحاً،  مازال  لكنه  البروتوكول 
الوفد  املاليزي، ورئيس  الوفد  ترحيب من رئيس 
لديها  ليس  السعودية  أن  السيما  السعودى، 

الفكر التعاونى املوجود فى مصر. 
*وما هى العقبات التى تعترض سير العمل؟ 

تواجهنا عقبات مبشروعى العلمني والعاصمة 
معنا  التعامل  يتم  حيث  اجلديدة،  اإلدارية 
كمطورين عقاريني وليس كجمعية إسكان ال 
تهدف للربح خلدمة األعضاء وتسليم الوحدة 
الدستور  37 من  املادة  أن  بتكلفتها.. فى حني 
تكفل لنا هذا احلق والتى تنص على أن »امللكية 
التعاونيات  الدولة  وترعى  مصونة  التعاونية 
ويضمن القانون حريتها واستقاللها وال يجوز 
حلها أو حل مجلس إدارتها إال بحكم قضائى«. 
على  احصل  بل  عقاريا  مطورا  لست  فأنا 
عددهم  البالغ  اجلمعية  أعضاء  خلدمة  األرض 
الدرجة  حتى  وأسرهم  عضو   4٠٠٠ من  أكثر 
الثالثة، علماً بأن الدولة تشجعنا فى احلصول 
بلغ  دعم  على  وحصلنا  األراضى  معظم  على 
نحو ٢5%، لذا أناشد شركة العاصمة اإلدارية 
أو  خصم  بإجراء  بالعلمني  اجملتمعات  وهيئة 
تشجيعاً  التعاونى  اإلسكان  جلمعيات  دعم 
محدود،  عددهم  أن  السيما  اجلمعيات،  لتلك 
مشروعات  إلنشاء  اجلمعيات  باقى  ولتشجيع 
السياسية  القيادة  تولى  التى  املناطق  بهذه 

اهتماماً بها.
وانتهز الفرصة ألتوجه بالشكر جملهودات اللواء 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد 
الهيئة  رئيس  رزق  حسام  والدكتور  املركزى 
ودعمهم  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
بإرسال  الشأن  هذا  فى  للجمعية  املستمر 
وهيئة  اإلدارية  العاصمة  لشركة  مخاطبات 

اجملتمعات بالعلمني لتسهيل اإلجراءات. 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  لدور  تقييمك  *وما 
البناء  لتعاونيات  العامة  والهيئة  املركزى 

واإلسكان؟ 
الدور الذى يقوم به االحتاد التعاونى اإلسكانى 
اخملتصة  السلطة  فهو  جداً  كبير  دور  املركزى 
التى نعود إليها فى أى إجراء حتتاجه اجلمعية. 

اللواء فؤاد عباس ومجلسه  وملسنا منذ تولى 
تصيد  دوره  ليس  االحتاد  مفتش  أن  القيادة 
السعى  بل  باجلمعيات  واملشاكل  األخطاء 
جهة  من  رهبة  أو  خوف  أى  وإزالة  حلها  إلى 

حقيقية  طفرة  حقق  وقد  اخملتصة..  السلطة 
فى أداء مجلس إدارته الذى يتبع سياسة الباب 
الفتاح  عبد  الرئيس  قيادة  ظل  فى  املفتوح، 
السيسى الذى كان مبثابة منحة إلهية إلنقاذ 
نهضة عمرانية  نحو  ويقودنا  الغرق  من  مصر 
إلنشاء  الوقت  حان  فقد  قبل..  من  حتدث  لم 
الصحوة  بعد  السيما  جديدة،  تعاونية  مدن 
التى مير بها التعاون اإلسكانى، والقانون املوحد 

للتعاونيات. 
العامة  الهيئة  على  أيضاً  ينطبق  وهذا 
واإلسكان على مستوى عال  البناء  لتعاونيات 
جداً من املساعدة، خاصة فى ظل ما تشهده 

مصر بكونها رئيساً للتعاون األفريقي. 
 كما ان مجهوداتهما مستمرة حلل الكثير من 
املشكالت وعلى رأسها مشكلة جمعية صقر 

قريش. 
*ما الذى حتتاجه اجلمعيات؟ 

بصفة  املشروعات  متابعة  حتتاج  اجلمعيات 
مستمرة، فعلى سبيل املثال الهيئة تخصص 
من  أفدنة   6 مبساحة  جلمعية  أرض  قطعة 
انتهى  كجمعية  أنا  وميكن  فداناً..   ١5٠ أصل 
من مشروعى خالل 3 سنوات وجمعيات أخرى 
بها  اخلاصة  املشروعات  استكمال  فى  تتعثر 
وهذا يؤثر على اجلمعية التى أجنزت مشروعها 
وبالتالى ال تستطيع أن تتعايش فى الكومبوند 
اخلاصة  املشروعات  كل  استكمال  بعد  إال 
اجتماع  عقد  اقترح  لذا  األخرى..  باجلمعيات 
االحتاد  رئيسى  برئاسة  أشهر   6 كل  دورى 
العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 

لتعاونيات البناء واإلسكان. 
مجالس  مشكلة  هى  ما  نظرك  وجهة  *من 

إدارات اجلمعيات؟ 
حالياً  أصبحت  التدريبية  الدورات  أن  رغم 
على  جداً  كبير  عائد  لها  وسيكون  مفعلة، 
بعض  أن مشكلة  إال  اإلدارات،  أعضاء مجلس 
أعضاء مجالس اإلدارات اخلوف من اتخاذ القرار 
نتيجة أن بعض املفتشني فى اجلهات الرقابية 
فى  لألخطاء،  متصيدين  أنفسهم  يعتبرون 

برج التعاون حتاور أحمد حسن

انطلقنا إلى مجموعة اليت 
سيتى أكتوبر والعاصمة 

اإلدارية والعملمني وبدر.. 
وتعطل إجراءات »اليت 

سيتي« جدة وماليزيا بسبب 
كورونا 
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حني أن دورهم إرشادى ومن املمكن تنبيه اجمللس 
على وجود خطأ ما، وإذا استمر اجمللس فيه مرة 
إجراء ضده،  اتخاذ  احلالة ميكن  أخرى، فى هذه 
أال تكون  املمكن  فمن  أوالً  التوجيه  بد من  فال 

لديهم فكرة أو غير ملمني بقوانني التعاون. 
*هل أثرت مبادرة التمويل العقارى على قطاع 

اإلسكان التعاوني؟ 
بالطبع.. لها تأثير إيجابى على قطاع التعاون 
أكثر من 45 طلباً  باجلمعية  ولدينا  اإلسكانى 
للبنوك للحصول على متويل عقارى ومت االنتهاء 
من جميع اإلجراءات وجارى تفعيل الطلب من 
البنوك، علماً بأن اليت سيتى القاهرة اجلديدة 
أوراق  أى  يحتاج  ال  الذى  الوحيد  الكمبوند 
ليس  عضو  ألى  مناسب  حل  فهو  بالبنوك.. 

لديه اإلمكانيات املادية الكافية. 
*هل القانون رقم ١4 لسنة ١9٨١ بحاجة إلى 

تعديل؟ 
القانون رقم ١4 لسنة ١9٨١ يحتاج إلى تعديل 
بعض مواده التى باتت غير مواكبة للمتغيرات 
اجلديدة.. ومنها على سبيل املثال، أنه ال ميكن 
انتهت مدته يذهب وال  إدارة  أن يكون مجلس 
مشروعه  يستكمل 

بل من املمكن حتديد مدة اجمللس مبدة االنتهاء 
مصلحة  على  حفاظاً  بدأه  الذى  املشروع  من 
األعضاء ألنه فى أغلب أو معظم حاالت تغيير 
وهدم  نسف  مبثابة  تكون  اإلدارات  مجالس 
مشروعا  يبدأ  الذى  اجمللس  لذا  للمشروع، 
قيمة  تعديل  يجب  كما  يستكمله،  أن  يجب 
األعضاء  من  السنوية  العضوية  اشتراكات 
يعقل  فهل  للجمعية..  ومتويل  إيرادات  لتوفير 
سنوياً  جنيهات   6 العضوية  قيمة  تظل  أن 

فقط؟! 
*وما أسباب عزوف أعضاء اجلمعيات العمومية 

عن حضور االجتماعات؟ 
عزوف األعضاء عن حضور اجلمعيات العمومية 
هذه املشكلة لم نعانى منها باجلمعية، نظراً 

جد  ا لتو

املقر  أن  كما  الوزارة،  مبقر  اجلمعية  أعضاء 
الكهرباء..  وزارة  داخل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
بصفة  الظاهرة  هذه  فى  السبب  أن  وأعتقد 
صحيحة  بطريقة  إبالغهم  يتم  ال  ألنه  عامة 
الوصول  بعلم  بخطابات  إبالغهم  يتم  حيث 
لكن  اجلمعيات  بعض  فى  يحدث  وهذا 
جمعيات أخرى ال تبلغ األعضاء بخطابات، لذا 
بحضور  اجلمعيات  على  إلزام  وجود  من  بد  ال 
ال  احلضور  عدم  حالة  وفى  األعضاء  من   %٢5

يعتد باالجتماع. 
 3٢٨ قانون  تعديل  ضرورة  إلى  باإلضافة 
باجلمعيات  اخلاص  اإلعالن  بنشر   ٢٠٠4 لسنة 
بجانب  القومية  الرسمية  باجلرائد  العمومية 
يحيط  لكى  التعاون،  برج  مبجلة  النشر 
وبالتالى حتدث  االجتماع  مبوعد  علما  األعضاء 
مشاركة إيجابية، لذا يجب إجراء تعديل على 
القرار الوزارى رقم 3٢٨ لسنة ٢٠٠4 بأن اإلعالن 
عن الدعوة للجمعية العمومية فى حالة بلوغ 
فأكثر  عضو   )٢٠٠( عدد  باجلمعية  العضوية 

هى مجلة برج التعاون. 
*وما هى أمنياتك املستقبلية؟ 

واجلمعية  بالوزارة  جديد  جيل  يولد  أن  امتنى 
العمل  وقيمة  أهمية  يدرك  أن  يستطيع 
التعاونى لكى تستمر االجنازات بجمعية وزارة 
الكهرباء فما مت إجنازه كان بأيدى العاملني بها 
وحدة  توفير  فالهدف  ومهندسني،  فنيني  من 
سكنية مدعمة من الوزارة يستطيع أن يعيش 
لتحقيقه  يسعى  ما  وهذا  كرمية..  حياة  بها 
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واملهندس 
القابضة وكل  جابر الدسوقى رئيس الشركة 
على  التوزيع  شركات  إدارات  مجالس  رؤساء 
دعم  خالل  من  اجلمهورية  مراكز  مستوى 
فخراً  باعتبارها  الكهرباء  إسكان  جمعية 

لإلسكان التعاونى. 
االحتادية  اجلمعية  إليه  وصلت  عما  *حدثنا 

حملافظة القاهرة بصفتك رئيساً لها؟ 
حالياً تعيش احتادية القاهرة طفرة من ناحية 
اإلدارة  مجلس  ألن  األراضى  وتوفير  االجنازات 
حل  على  آراؤها  اجتمعت  قامات  من  مكون 
بالتعاون  وحضانة«  »مول  العبور  مشكلة 
االنتهاء  بدأ  واملقاول  عباس،  فؤاد  اللواء  مع 
االحتاد فى صورة  بدعم مقدم من  العمل  من 
قرض سيتم سداده بفوائده مبجرد بيع املول 

واحلضانة. 
ونشهد  قبل  من  موجودا  يكن  لم  وهذا 
بدعم  واالحتاد  الهيئة  من  دعما  حالياً 
لتقوم  مسبوق  غير  بشكل  االحتاديات 
على  مؤخراً  حصلنا  كما  أقوى.  بدور 
إلقامة  اجلديدة  بالعبور  أرض  قطعة 
مبحافظة  االحتادية  للجمعية  مشروع 

القاهرة.

جمعيات

سمير صبحي.. املشرف املالي
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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

رأس  فى  االستثمار  ميثل 
املقومات  أحد  البشرى  املال 
اجملتمع،  بناء  فى  األساسية 
عملية  جوهر  يعتبر  كما 
دوره  يعد  حيث  املستدامة،  التنمية 
اخملتلفة  األهداف  حتقيق  فى  أساسياً 
االقتصادية  أبعادها  بجميع  للتنمية 
فمن  والبيئية  والسياسية  واالجتماعية 
أفضل  املتمتعني بصحة  األفراد  أن  املؤكد 
لهم  ويتوافر  التعليم  من  أعلى  ومستوى 
فى  مساهمة  األكثر  هم  الالئق  السكن 
مقارنة  إليه  ينتمون  الذى  اجملتمع  خدمة 
وتعليماً  صحة  منهم  األقل  باألفراد 
ميالً  و  وعياً  أكثر  أنهم  كما  ومسكنا 
التى  و االستهالك  االنتاج  أمناط  اتباع  إلى 
تتواءم مع أهداف التنمية املستدامة وهذا 
ما دعا األمم املتحدة إلى اعتبار أن التنمية 
فى رأس املال البشرى أحد أهداف أجندتها 
املستدامة  التنمية  نطاق  ٢٠3٠ فى  لعام 

والصادر عنها فى سبتمبر ٢٠١5. 
فى  املصرية  الدولة  خصصت  كما 
املستدامة  للتنمية  إستراتيجيتها 
كاملة  محاور  ثالثة   )  ٢٠3٠ مصر  )رؤية 
للحكومة  االستراتيجية  الرؤية  لطرح 
املال  رأس  فى  باالستثمار  يتعلق  فيما 
تخصيص  مت  ذلك  على  وترتيباً  البشرى، 
مزيد من املوارد لتحقيق إصالحات جذرية 
وتوفير  والتعليم  الصحة  قطاعات  فى 

السكن الالئق.
للتنمية  املتحدة  األمم  تقرير  ويشير 
فى   ٢٠٢١ عام  عن  مصر  فى  البشرية 
إلى  الالئق،  السكن  فى  احلق  تعزيز  نطاق 

دول  من  واحدة  تعد  املصرية  الدولة  أن 
احلق  على  دستورها  ينص  التى  العالم 
الصادر  دستورها  ضمن  السكن  فى 
تنص  حيث   7٨ املادة  فى   ٢٠١4 عام  فى 
احلق  للمواطنني  الدولة  »تكفل  أن  على 
والصحى  واآلمن  املالئم  املسكن  فى 
ويحقق  اإلنسانية  الكرامة  يحفظ  مبا 

بوضع  الدولة  وتلتزم  االجتماعية  العدالة 
خطة وطنية لإلسكان تراعى اخلصوصية 
الذاتية  املبادرات  اسهام  وتكفل  البيئية 
وتنظيم  تنفيذها  فى  والتعاونية 
باملرافق  ومدها  الدولة  أراضى  استخدام 
عمرانى  تخطيط  إطار  فى  األساسية 
وإستراتيجية  والقرى  للمدن  شامل 
العام  الصالح  يحقق  مبا  السكان  لتوزيع 
العامة،  والصحة  احلياة  نوعية  وحتسني 
للتنفيذ  الالزمة  املوارد  توفير  تكفل  كما 

خالل مدة زمنية محدودة«.
مع  املصرى  الدستور  يتوافق  وبذلك   
وأهداف  اإلنسان  حلقوق  الدولى  القانون 
التى  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم 
مساكن  على  اجلميع  حصول  تتطلب 
وآمنة  مالئمة  أساسية  وخدمات 
وميسورة التكلفة من خالل إستراتيجية 

محددة.
للتنمية  الوطنية  لإلستراتيجية  وإنفاذا 
املستدامة وتعزيز احلق فى السكن الالئق 
فقد أفردت رؤية مصر ٢٠3٠ محوراً كامالً 
وخصصت  العمرانية  التنمية  بخصوص 
مكافحة  عن  مستقالً  برنامجاً  فيه 
اآلمنة،  غير  واملناطق  العشوائيات  ظاهرة 
لتنمية  متكامل  إطار  وضع  خالل  من 
العمل  فرص  وتوفير  العشوائية  املناطق 
تأهيل  االعتبار  فى  الوضع  مع  لسكانها 
واالجتماعية  الثقافية  السكان  قدرات 
املطورة  املناطق  مع  للتكيف  وتنميتها 
العمل  إلى  باإلضافة  عليها  واحملافظة 
مبنع  املتعلقة  القوانني  تنفيذ  تعزيز  على 

العشوائيات. ظهور 

تعزيز الحق فى السكن 
الالئق »2«

مصر واحدة من 
دول العالم التى 

نص دستورها على 
حق املواطنني فى 

السكن املالئم واآلمن 
والصحى

ي
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

ما  بأنه  اللغة  فى  السر  يعرف 
نفسه،  فى  اإلنسان  يكتمه 
به  العلم  يقتصر  خبر  وكل 
على مجموعة من األشخاص..

يتصل  ما  كل  فهو  الوظيفى  السر  أما   
التى  والقرارات  واإلجراءات  باملعلومات 
ممارسة  خالل  من  املوظف  عليها  يطلع 

الوظيفة العامة، أى بحكم وظيفته.
إلى  فيذهب  الفرنسى  القضاء  أما 
واألعمال  النهائية  غير  املواضيع  اعتبار 
غير  اإلدارة  بها  تقوم  التى  التحضيرية 

قابلة لالطالع.
يعنى  األسرار  إفشاء  فإن  ذلك  وعلى 
من  السرية  الصفة  لها  بوقائع  اإلفضاء 
أو  وظيفته  بحكم  عليها  مؤمتن  شخص 

مهنته خالفا للقانون.
كما أنه ليس كل ما يطلع عليه املوظف 
ينطبق  معلومات  من  وظيفته  بحكم 
توافر  من  بد  ال  بل  السرية،  وصف  عليه 

شروط معينة لقيام هذه الصفة.
بحيث يفقد األمر صفة السرية إذا كانت 
الواقعة التى تتعلق بها معلومة للكافة، 
على أنه ينبغى أن يالحظ هنا بأن الطابع 
السرى للواقعة أو املعلومة ال ينتفى حتى 
لو كانت معروفة بهذا الشكل أى للكافة، 
ما دامت غير مؤكدة، فاملوظف الذى يؤكد 
شائعات يكون قد أفشى السر الذى أؤمتن 
ذلك  مسؤولية  ثم  من  ويتحمل  عليه 
يكون  أن  ميكن  السر  فإن  أخرى،  جهة  من 
الناس  من  محدود  عدد  قبل  من  معلوماً 
محيط  من  داموا  ما  كبيراً  كان  لو  حتى 
وبرغم  واحد،  عمل  محيط  من  أو  عائلي، 
بينما  له  مالزماً  السرية  يبقى طابع  ذلك 

حتى  الواقعة،  عن  السرية  صفة  تنتفى 
لو لم يعلم بها كثير من الناس، إذا علم 
السر عالقة  بصاحب  تربطهم  ال  من  بها 
خاصة، كالعلم بالوقائع عن طريق جلسة 

علنية. محاكمة 
أما شروط السر الوظيفى فهى:

بسبب  أو  بطبيعته  سراً  يكون  أن   -
الظروف احمليطة به.

- أال يكون معلوماً للكافة.
الوظيفة  أثناء  بالسر  املوظف  يعلم  أن   -

أو بسببها:
املوظف  وظيفة  طبيعة  من  يكون  أن  أى 
األسرار  ونطاق هذه  األسرار،  االطالع على 
منها  املوظف  عليه  اطلع  ما  يشمل 
والقرارات  كاألوامر  وظيفته  بحكم 
القوانني  ومشاريع  والدراسات  اإلدارية 

والقرارات وغيرها،.
املوظف  يلتزم  األحوال  هذه  جميع  وفى 

بالكتمان وإال عرض نفسه للمساءلة.
وعن أنواع السر الوظيفى فهى:

املتصلة  تلك  وهى  احلكومية:  األسرار   -
تقوم  حكومة  بوصفها  الدولة  بوظيفة 

كاألسرار  للدولة،  العليا  السياسة  على 
واألمنية. العسكرية 

اجلهات  أسرار  وهى  اإلدارية:  األسرار   -
إال  الدولة،  سالمة  متس  ال  التى  اإلدارية 
بالنظام  اإلضرار  شأنه  من  إفشاءها  أن 
العام وحسن سير املرافق العامة، مثالها 
أو  القانون  يقرر  التى  التحقيقات  أسرار 
االحتياطية  واألسعار  كتمانها،  النظام 
إلى  إحالتها  الدولة  تروم  التى  للمقاوالت 
القطاع اخلاص، وغير ذلك من األسرار ذات 

اجلانب االقتصادى واملالي.
تعد  التى  األسرار  وهى  األفراد:  أسرار 
مجموعة  أو  األفراد  ألحد  شخصياً  حقاً 
الشخصية  شؤونهم  متس  والتى  منهم 
أو العائلية، مثالها حق املريض فى إخفاء 

الصحية،. حالته 
الالئحة  من   ١5١ املادة  حددت  كما 
املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
العام  املوظف  على  يجب  التى  احملظورات 
جتنبها باإلضافة إلى عدم مخالفة اللوائح 

والقوانني والقرارات ومن تلك احملظورات: 
- مباشرة األعمال التى تتنافى مع احليدة 
ساعات  أثناء  الوظيفى  وااللتزام  والتجرد 

الرسمية. العمل 
- إفشاء أيه معلومات يطلع عليها بحكم 
أو  بطبيعتها،  سرية  كانت  إذا  وظيفته 

مبوجب تعليمات تقضى بذلك.
أو  أوراق رسمية  بأية  لنفسه  االحتفاظ   -

نزع األصل من امللفات اخملصصة حلفظه.
عن  بيان  أو  تصريح  بأى  يفضى  أن   -
اإلعالم  وسائل  طريق  عن  وظيفته  أعمال 
بذلك  له  مصرحا  كان  إذا  إال  واالتصاالت 

كتابة من الرئيس اخملتص.

مسئولية الموظف 
عن سرية المعلومات 

الخاصة بعمله

إفشاء األسرار يعنى ي
اإلفضاء بوقائع لها صفة 

السرية من شخص 
مؤمتن عليها بحكم 

وظيفته خالفا للقانون
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ت�رصيح

كتب- أمير فهمى:

املشرف  الفار  على  محمد  املهندس  أكد 
دور  أن  اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد  املالى 
الوحدات  توفير  هو  األساسية  اجلمعيات 
والطبقة  الدخل  حملدودى  السكنية 
مشاكل  هناك  أن  الى  الفتا  املتوسطة.. 
يأتى  اإلسكانية  اجلمعيات  تواجه  عديدة 
املشرف  األراضى.. وشدد  ندرة  رأسها  على 
أهمية  على  اإلسكانى  لالحتاد  املالى 
زهيد  بسعر  أراض  توفير  فى  الدولة  دور 
فى  الوضع  مع  اإلسكانية  للجمعيات 
التعاونية  اجلمعيات  فلسفة  أن  االعتبار 
اإلسكانية أنها ال تبحث عن الربح.. وأضاف 
املاضى  فى  أنه  الفار  محمد  املهندس 
بأسعار  للجمعيات  االراضى  تعطى  كانت 
ميسرة  وبقروض  ومرفقة  ومدعمة  رمزية 
حيث كان سعر متر األرض فى العديد من 
املناطق على مستوى جميع احملافظات ١5 
جنيه  آالف   ٨ قرض  الى  باإلضافة  جنيها 
ألف   ٢٠ تتعدى  ال  كاملة  الشقة  وكانت 
والدعم  املميزات  هذه  لكل  نظرا  جنيه 
الدولة.. ولكن الوضع  الالمتناهى من قبل 
أمام  اآلن  املتاح  أصبح  حيث  اآلن  تغير  قد 
السوق  بسعر  يعرض  أراض  من  اجلمعيات 
إصابة  الى  النهاية  فى  أدى  الذى  األمر 
العديد بل الغالبية من اجلمعيات باجلمود 
القادرة  والشلل! مع جلوء بعض اجلمعيات 
وذات املالءة االقتصادية العالية الى املزادات 
العلنية لشراء االراضى وتشييد مشروعات 

بسعر التكلفة ألعضائها.
وانتقد املهندس محمد الفار املشرف املالى، 
ما مير به سوق مواد البناء من ارتفاع جنونى 
وغير منضبط فى أسعار احلديد واألسمنت 
وغيره وهو ما انعكس على حد تعبيره على 
متسائال:  املعروضة.  الوحدات  أسعار  زيادة 
هل يعقل ان سعر الوحدة السكنية التى 
ال تزيد عن ١٠٠ متر مربع ال يقل عن نصف 
مليون جنيه؟! فمن يستطيع من الطبقة 
العريضة  القاعدة  متثل  والتى  املتوسطة 
من أعضاء اجلمعيات التعاونية اإلسكانية 

دفع هذا املبلغ؟! 
املشرف  الفار  محمد  املهندس  وطالب   
املالى لالحتاد اإلسكانى الدولة بإعادة النظر 
جتاه التعاون اإلسكانى االهلى كما كان فى 

املساهمة  يستطيع  بالفعل  ألنه  املاضى 
فى إحداث التنمية وتوفير وحدات سكنية 
مشروعات  من  الدولة  به  تقوم  ما  مع 
دون حتميلها  بها  تنموية عمالقة مشهود 
اإلسكانى  التعاون  ألن  إضافية  أعباء  أى 
يبحث عن  ال  ان ذكرت،  األهلى، كما سبق 
الربح. مشيرا الى ان كل مطالب اجلمعيات 

تتلخص فى توفير االراضى بسعر رمزى.. 
التعاونى  لالحتاد  املالى  املشرف  ونوه   
وضحنا  لو  اننا  الى  املركزى  اإلسكانى 
اإلسكانى  التعاونى  املشروع  ماهية 
تضم  بعمارة  أشبه  فهو  ويسر  ببساطة 
لصالح  تباع  واستثمارية  جتارية  خدمات 
سعر  من  وتقلل  له  توفر  لكى  العضو 
أعود  ثم  ومن  بها..  االنتفاع  املراد  الوحدة 
وأكرر بأن تخصيص االراضى بأسعار رمزية 
الوحيد  املطلب  هو  للجمعيات  ومرفقة 
وميثل عودة احلياة للجمعيات اإلسكانية.. 

التعاونى  االحتاد  بدور  يتعلق  وفيما   
الهرم  رأس  ميثل  والذى  املركزى  اإلسكانى 
قال  اإلسكانى  التعاون  منظومة  فى 

إن  املالى،  املشرف  الفار  محمد  املهندس 
إشرافى  دوره  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
الهدف  ان  على  مشددا  وتوجيهى،  ورقابى 
وليس  التوجيه  هو  واالساسى  األسمى 
العقاب فحينما تخطئ جمعية ما بسبب 
بشئون  الدراية  وعدم  اخلبرات  فى  نقص 
فى  االحتاد  دور  يتجسد  هنا  أعمالها  إدارة 
التوجيه والنصح واإلرشاد الذى ال يخالف 
يتم  القانون  وهذا   ٨١ لسنة   ١4 القانون 
مبراجعة  يقوم  حيث  االحتاد  فى  به  العمل 
امليزانية األساسية من خالل إدارة التفتيش 

املالى وإدارة املراجعة املالية باالحتاد. 
العمومية  اجلمعية  ومفهوم  دور  وحول 
اجلمعية  إن  الفار  محمد  املهندس  قال 
كما  العليا  السلطة  متثل  العمومية 
اخلاص   ٨١ ١4 لسنة  رقم  القانون  وصفها 
بالتعاون اإلسكانى وهى عبارة عن مجموع 
التعاونية  للجمعية  املنتمني  األعضاء 
مندوب  يحضر  خاللها  ومن  اإلسكانية 
إجراءات  ملطابقة  األساس  دورة  االحتاد  إلى 
اجلمعية العمومية بصحيح القانون. ودور 
االحتاد فى املراقبة على اجلمعيات العمومية 
إدارة  مراجعة امليزانيات ومن خالل مجلس 
ما  مشروع  إقامة  خطة  وضع  اجلمعية 
اخلامس  التجمع  أو  اإلدارية  العاصمة  فى 
اجلمعية  من  موافقة  يأخذ  مكان  أى  أو 
العمومية لشراء أراض فى جدول األعمال 
ثم تبدأ اإلجراءات الفعلية من خالل اللجان 
املتخصصة فى جلنة شراء األرضى. وأضاف 
املشرف املالى لالحتاد ان هناك أنواعا لشراء 
قبل  من  مخصص  هو  ما  منها  األراضى 
بإحاطة  يكتفى  احلالة  هذه  وفى  الدولة 
الى  الفار  محمد  املهندس  ولفت  االحتاد. 
بالنسبة  اخملتصة  السلطة  هو  االحتاد  ان 
بشراء  يتعلق  فيما  وحتديدا  للجمعيات 
جهات  أو  العلنى  املزاد  طريق  عن  األراضى 
حقوقية تخضع لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ 

يحاط بها علماً ويطبق القرار.
وفى حالة شراء األراضى من األفراد تعمل 
األرض  وشراء  معاينة  على  اجلمعية 
طبقاً  االستشارى  للمهندس  وتسليمها 
ملساحة األرض، واملشروعات الكبرى تطرح 
الصغيرة  واملشروعات  عامة،  مناقصة  فى 
باألمر  أو  محدودة  مناقصة  فى  تطرح 

املباشر.

اجلمعيات العمومية 
هى السلطة العليا.. 
ودور االحتاد التوجيه 

واإلرشاد وليس العقاب

م. محمد على الفار 

املشرف املالى لالحتاد التعاونى اإلسكانى

م. الفار: فلسفة الجمعيات التعاونية 
اإلسكانية أنها ال تبحث عن الربح
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جمعية »سيماف«
تنتظر المزيد من الدولة للتعاونيات

أجرت احلوار- منى عبد العزيز

تعد جمعية سيماف املشهرة عام ١٩٧٧ والتى يبلغ عدد أعضائها ١٢٠٠ عضوا والتى قامت على 
مدار عقود بتوفير الوحدات التعاونية العضائها وفقا لقدرتها املالية ومالءتها االقتصادية.. 
ستظل  وأبدا  دائما  التعاون  املواطنني..برج  من  كبيرة  لشريحة  اإلسكانية  اجلمعيات  ملعظم  مثاال 
السند والظهير للتعاونيات اإلسكانية ممتثلة فى جمعياتها وهو التوجه الذى ينادى به اللواء ا.ح 
فؤاد عباس منذ ان تولى قيادة سفينة التعاون اإلسكانى املركزي..لذا التقينا احملاسب حامد عوض 
املشرف املالى للجمعية وتعرفنا منه على مشروعات اجلمعية واملشاكل التى تواجهها ورؤيته فى 

فى ما يتعلق بكل قضايا التعاون اإلسكانى وكان هذا احلوار..

قامت  التى  املشروعات  ماهى  بداية..   -
اجلمعية باجنازها؟ 

انشاء  منها  مشروعات  بعدة  قامت  اجلمعية 
رايل،  بشارع  وعمارة  مايو،   ١٥ فى  عمارات   9
بحلوان،  االمريكى«  »املشروع  فى  وعمارتان 
حلوان  مبدينة  جميعها  اجلمعية  ومشروعات 
أيضاً،  واجلمعية  الشركة  موقع  من  لقربها 
العاملني  اجلمعية  أعضاء  رغبة  كانت  حيث 
حلوان  عني  فى  عمارات   9 وهناك  بالشركة، 
منها،  عمارات   ٥ وتسليم  بناء  من  االنتهاء  مت 
تقوم  حيث  عمارات   4 فى  العمل  وجارى 
توصيل  اجراءات  فى  بالسير  حالياً  اجلمعية 
تسلميها  يتم  حتى  لها،  باحلى  الكهرباء 

لألعضاء بنهاية هذا العام.
مستقبلية  مشروعات  هناك  هل   -

للجمعية؟
على  احلصول  فى  تأمل  واجلمعية  يوجد.  ال 
اجلديدة  والعلمني  أكتوبر  مبدينة  أرض  قطعة 
أو االسكندرية أو مرسى مطروح، كما تسعى 
اجلمعية حالياً بتقدمي طلبات حملافظة القاهرة 
للحصول على قطعة ارض مبدينتى العبور أو 
بدر، حيث ان األعضاء على أمت استعداد للشراء 
واطالب  للجمعية،  املقررة  الرسوم  وسداد 
مبساندة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
اجلمعية حلصولها على أراضى باملدن اجلديدة. 

- ما أهم املشكالت التى تواجه اجلمعية؟ 
تواجه  التى  املشكالت  أهم  السيولة  تعتبر 
اجلمعية، حيث ان اجلمعيات تقيم املشروعات 
حسب  دفعات  على  تباعاً  أعضائها  بأموال 

احتياجات املشروع إلى أن يقوم العضو بسداد 
فاجلمعية  السكنية،  وحدته  قيمة  كامل 
حتصل من األعضاء على تكلفة البناء واملقاول 
فهو  اجلمعية  رأسمال  أما  وهكذا،  واملرافق 
األعضاء  اشتراكات  عن  عبارة  بسيط  مبلغ 
والتى تقدر بـ ٥٠ قرشا للعضو شهرياً، ولذلك 
قيمة  رفع  عرض  يزمع  االدارة  مجلس  فان 
العمومية،  اجلمعية  على  العضوية  اشتراك 
حيث انها لم تتغير منذ تأسيس اجلمعية أى 

أكثر من 4٠ سنة.
أن  ميكن  الذى  الدور  ما  نظرك  وجهة  من   -  
املركزى  التعاونى اإلسكانى  يقوم به االحتاد 

للجمعيات؟ 
أن يجتمع باجلمعيات ويتعرف على احتياجاتها 
على  احلصول  فى  ويساعدها  ومتطلباتها، 

أراض باملدن اجلديدة ورفع اشتراك العضوية. 
الهيئة  به  تقوم  ان  ميكن  الذى  الدور  وما   -
جتاه  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 

اجلمعيات؟
امليزانيات  اعتماد  على  دورها  يقتصر  أال 
واملوافقة على مشروعات اجلمعيات فحسب، 
للجمعيات،  العون  لتقدمي  دورها  ميتد  بل 
فى  األرض  قطعة  اجلمعيات  تعطى  فالهيئة 
صحراء غير ممهدة بها صخور ومرتفعات وفى 
نفسها  مع  ذلك  بعد  وتتركها  وعرة،  أماكن 
لتواجه كل هذا مبفردها، الفتاً الى أن اجلمعية 
املرافق  توصيل  فى  انشائها،  منذ  تعانى 

ملشروعاتها.
للجمعيات  األراضى  بتسليم  الهيئة  واطالب 
اجلمعيات  يساعد  فهذا  بها،  اخلاصة  باملرافق 
احملددة  مواعيدها  فى  مشروعاتها  اجناز  على 
عن  ويرفع  واملال،  واجلهد  الوقت  لها  ويوفر 
كاهلها صعوبة االجراءات فى توصيل املرافق، 
على  واحلصول  الكهرباء  توصيل  فاجراءات 
»عني  بـ  اجلمعية  مشروع  فى  احلى  موافقة 
 3 استغرق  األخيرة  عمارات  األربع  لـ  حلوان« 
البناء  مكتملة  العمارات  أن  رغم  سنوات، 
والتشطيب وحاصلة على الترخيص منذ عام 
تسليمها  يتم  لم  اآلن  حتى  أنها  إال   ،2٠٠8
مما  الكهرباء،  توصيل  عدم  بسبب  لألعضاء 
أموالهم  سحب  فى  والرغبة  بامللل  أصابهم 

احملاسب حامد عوض املشرف املالي:

مشروع اجلمعية فى عني حلوان

جمعيات
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وبني  بينهم  املشاكل  ونشوب  املشروع،  من 
اجلمعية، وقد قامت اجلمعية برفع العديد من 

الشكاوى لالحتاد والهيئة حلل هذه املشكلة. 
التعاون  يحتاجه  الذى  ما  تصورك  فى   -

اإلسكانى من الدولة؟
من  خدمات  وبها  مرفقة  األرضى  تكون  أن 
جيد،  وتقسيم  سليم  وتخطيط  طرق  رصف 
فاجلمعيات على استعداد أن حتصل على األرض 
بأى سعر تقرره الهيئة العامة لتعاونيات البناء 
باألرض  اخلاصة  املرافق  تواجد  مع  واإلسكان 
اخلدمات،  وكذلك  وخالفه  وكهرباء  مياه  من 
مشروعاتها  اجناز  فى  اجلمعية  يساعد  فهذا 
ويكسبها املصداقية مع أعضائها، ألن عضو 
السكنية  وحدته  يتسلم  سوف  اجلمعية 

مبجرد االنتهاء من بناء املشروع.
العقارى  للتمويل  القومى  املشروع  أثر  هل   -  

على اإلسكان التعاونى؟
بالطبع ألن هذا املشروع يوفر للمواطن وحدة 
بسيطة  وبفائدة  للمعيشة  جاهزة  سكنية 
جداً 3% ومتناقصة واألقساط على 3٠ سنة، 
أما اجلمعيات فالدولة تتيح لها األراضى بدون 
بعد  اجلمعية  لتسعى  مرافق  أو  خدمات  أى 
ذلك فى احلصول على كل هذه املوافقات من 
وهذا  وخالفه،  مرافق  وتوصيل  بناء  تراخيص 
فقد  وبالتالى  الوقت،  من  الكثير  يستغرق 
على  يحصل  أن  للعضو  األفضل  من  أصبح 
طريق  عن  اجلمعية  خارج  من  سكنية  وحدة 
وحدة  يجد  حيث  العقارى،  التمويل  مشروع 

جاهزة للسكن خالل وقت محدد ومعلوم.
رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون  يحتاج  - هل 

14 لسنة 1981 الى تعديل؟
املميزات  كل  اجلمعيات  مينح  لكى  نعم 
وأن  واملساندة،  الدعم  من  عنها  احملجوبة 
للجمعيات  جديدة  صالحيات  هناك  تكون 
الرقابية،  اجلهات  اشراف  وحتت  للقانون  وفقا 

جزء  باستغالل  للجمعيات  يسمح  أن  واقترح 
مبشروعاتها  األرضية  األدوار  مساحات  من 
بدال  وتأجيرها  محالت  انشاء  فى  الستثمارها 
من أن تستخدم كلها كجراجات، حتى يصبح 
يؤجر  فاجلراج  بها،  خاص  رأسمال  للجمعيات 
بـ  يؤجر  احملل  بينما  الشهر،  بـ ١٠٠ جنيه فى 
العام، حيث تساعد هذه  ألف جنيه فى   ١٠٠
املشروع  تكلفة  تقليل  فى  اجلمعية  األموال 
احلركة  وحرية  أخرى  تعاونية  مشروعات  وبناء 
مع  بنفسها،  نفسها  متويل  على  والقدرة 
اجلمعيات،  ألعضاء  الشهرى  االشتراك  رفع 
فاجمالى قيمة االشتراك الشهرى للجمعية 
يقدر بنحو ٥٠٠ جنيه فقط، وهذا مبلغ زهيد 

للغاية.
- وما هى أسباب عزوف األعضاء عن حضور 
اجلمعيات العمومية من وجهة نظرك؟ وما 
هو احلل األمثل للقضاء على هذه الظاهرة؟

كل  فى  موجودة  األسف  مع  الظاهرة  هذه 
األعضاء  ثقة  فقد  بسبب  وذلك  اجلمعيات، 
مبواعيد  التزامها  لعدم  نتيجة  اجلمعيات  فى 
التمس  فأنا  لذا  السكنية..  الوحدات  تسليم 
العذر لألعضاء فى عدم احلضور، بسبب عدم 

حصولهم على حقوقهم.
تتخذها  هامة  كثيرة  قرارات  هناك  لكن   -
اعتماد  أبرزها  من  العمومية،  اجلمعية 
على  األعمال  جدول  يقتصر  ولم  امليزانيات، 
مناقشة تعثر مشروع باجلمعية فحسب..

فما رأيك؟
جسيم  خطأ  األعضاء  حضور  عدم  أن  أكيد 
دميقراطية  وهو  التعاونيات  مبدأ  مع  ويتنافى 
اتخاذ  عند  وضرورى  هام  مبدأ  وهو  االدارة، 
عند  أنه  الى  باجلمعية  يصل  وهذا  القرارات، 
عقد االجتماع الثالث فى بعض األحيان يكون 
أعضاء،  بال  فقط  اجلمعية  ادارة  جمللس  احلكم 
مؤكداً أن حضور األعضاء اجلمعية العمومية 

على  ويساعدها  للجمعية  قوة  يعطى 
اجلمعية  قرارات  تعتبر  حيث  قراراتها  اتخاذ 
العمومية واجبة وملزمة بقوة القانون، واقترح 
توقيع غرامة مالية على العضو الذى يتغيب 
اخطاره  بعد  العمومية  اجلمعية  حضور  عن 
يفصل  احلضور  عن  تخلفه  تكرر  واذا  وانذاره، 
محله  ويحل  اشتراكه  ويلغى  اجلمعية  من 

عضو آخر.
- ولكن اجراء الفصل وان كان موجودا بقانون 
ما  ترى  يطبق..  ال  أنه  إال  اإلسكانى  التعاون 

السبب فى هذا وماذا تفعل اجلمعية؟
الى  ينظر  العضو  ألن  يفعل  ال  الفصل  قرار 
الزامية،  جهة  ليست  أنها  على  اجلمعية 
اذا كان  املالية  برصيده ومستحقاته  ويطالب 
وهذا  اجلمعية،  مشروعات  باحدى  منتفعا 
بتوقيع غرامة مالية،  يعاقب  أن  العضو ميكن 
أما العضو غير املنتفع فالبد ان يصل العقاب 
الى فصله من اجلمعية فى حال تكرار تغيبه 
عن حضور اجلمعية العمومية، فمن الضرورى 
تدرج العقوبات حسب حالة العضو فلو كان 
العضو منتفعا باحد مشروعات اجلمعية ولم 
يتسلم وحدته بعد يوقع عليه غرامة مالية، 
مشروع  بأى  مستفيد  غير  العضو  كان  ولو 
عضو  محله  ويحل  فصله  يتم  اجلمعية  من 
آخر، ولو كان العضو منتفعا واستلم وحدته 
الوحدة  منه  وتسحب  فصله  يتم  بالفعل 
التعاونيات،  ميزة  على  حصل  ألنه  السكنية 
اجلمعية  قرارات  فى  برأيه  ويدلو  يحضر  أن  أو 
يرفع  الوحدة  بهذه  يقيم  ولو كان  العمومية، 
احلالى،  السعر  على  ويحاسب  الدعم  عنه 
إللزام  القانون  تعديل  ضرورة  على  مشدداً 
العمومية  اجلمعيات  بحضور  األعضاء  جميع 
وفى  الثانى،  االجتماع  فى   %٥٠ ثم  مرة،  أول 
حتديد  ويتم  االجتماع  الغاء  يتم  مرة  ثالث 

موعد الجتماع جديد.

برج التعاون حتاور احملاسب حامد عيد عوض 

 

نناشد االحتاد االسكانى 

ملساندتنا فى احلصول 

على أراضى باملدن 

اجلديدة

ونطالب الهيئة بتسليم 

األراضى للجمعيات 

بـ »مرافقة« 

جمعيات
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أطلق  قدمية،  فلكية  آلة  األَْسُطرالب 
منوذج  وهو  الصفائح.  عليه العرب ذات 
يظهر  وهو  السماوية،  للقبة  البعد  ثنائى 
عند  محدد  مكان  فى  السماء  تبدو  كيف 
وقت محدد. وقد رسمت السماء على وجه 
املواضع  إيجاد  يسهل  بحيث  األسطرالب 

السماوية عليه. 
وبعض األسطرالبات صغيرة احلجم وسهلة 
بعضها  قطر  يصل  ضخم  وبعضها  احلمل، 

إلى عدة أمتار.
فلكية  حواسيب  األسطرالبات  كانت  وقد 
املسائل  حتل  كانت  فقد  وقتها،  فى 
السماوية،  األجرام  بأماكن  املتعلقة 
أيًضا..  والوقت  مثل الشمس والنجوم، 
ارتفاع الشمس فى السماء، وتقدير  وقياس 
الوقت فى النهار أو الليل، وحتديد وقت بزوغ 
الشمس وبالتالى مواقيت الصالة والصيام. 
واالسطرالب اختراع قدمي ولكن علماء الفلك 
األسطرالب  تطوير  من  متكنوا  املسلمني 
بسبب  اإلسالمى  العهد  فى  كامال  تطويرا 
حاجتهم لتحديد أوقات الصالة واجتاه مكة. 
نحو  على  األسطرالب مستخدما  بقى  وقد 

شائع حتى سنة ١8٠٠م. 
إبراهيم  بن  محمد  املسلم  العالم  ويعتبر 
هو  796م:  ١8٠هـ/  عام  املتوفى  الفزاري  
وعمل  في اإلسالم إسطرالبًا،  عمل  من  أول 

إسطرالبًا مبطًحا ومسطًحا. 
واللغة  الفلك  فى  عاملا  الفزارى  كان   

والترجمة والرياضيات والفلسفة .
األولى  التطور  فى  محوريًا  دورًا  ولعب 
املصادر  من  العربية  الفلكية  للتعاليم 
كان  واليونانية، حيث  والساسانية  الهندية 

وساعد  والتنجيم.  الفلك  علم  فى  يعمل 
املناسب  التاريخ  اختيار  على  اإلشراف  فى 
اخلليفة  عهد  فى  بغداد  مدينة  لتأسيس 

املنصور. 
حتويل  ابتكار  الفزارى  إلى  يُنَسب  كما 
تتضمن  التى  الكوكبية  الهندية  احلسابات 
التى  تلك  إلى  الفلكية  الدورات  مليارات 
للحركات  الستينى  النظام  تستخدم 

الوسطية. 
األجنبية  اللغات  دراسة  الفزارى  أولى  كما 
السنسكريتية  اللغة  وخاصة  كبيرة  عناية 
فى  لرغبته  عظيما  جهدا  فيها  بذل  التى 
القدماء  الهند  إليه علماء  ما وصل  معرفة 

فى أرصادهم.
أن  إلى  هذه  اللغوية  قدراته  أهلته  ولقد 
احلكمة  بيت  فى  الترجمة  فريق  إلى  ينضم 
الذى بناه أبو جعفر املنصور. وقد نال الفزارى 
والتقدير  بالرعاية  فأحاطه  اخلليفة  احترام 
ترجمة  على  عكف  حيث  الغزير.  لعلمه 
املصادر  من  والرياضية  الفلكية  العلوم 
كان  ولقد  العربية.  اللغة  إلى  الهندية 
فى  الهندية  العلوم  على  املباشر  الطالعه 
العلم  هذا  جعل  أن  التجريبى  الفلك  علم 
احلسية  واملالحظة  االستقراء  على  يستند 
الكواكب  التى تعلل حركات  األرصاد  جلميع 

واألجرام السماوية. 
من  بعثة  جاءت  م.   772  / ١٥٥هـ  عام  وفى 
يحتوى  الذى  سدهانتا  كتاب  ومعها  الهند 
الهيئة.  علم  عن  ثمينة  معلومات  على 
فطلب اخلليفة العباسى أبو جعفر املنصور 
من الفزارى أن يقوم على ترجمة هذا الكتاب 

إلى اللغة العربية. 

فى  عظيم  تأثير  الكتاب  لهذا  وكان 
التى  الكواكب  حلركة  الهندية  التصويرات 
البالد  فى  العديدة  األرصاد  عمل  عنها  نتج 
العربية واإلسالمية، وهو ما جعل لترجمته 
بعد  من  الفلك  علماء  بني  كبيرة  مكانة 
الذى  األساسى  املرجع  أصبح  إذ  الفزارى 
استخدمه العلماء فى علم الفلك إلى أيام 

اخلليفة العباسى املأمون.

الذى  احلكيم  لقمان  فى  العلماء  اختلف 
ذكره اهلل فى كتابه الكرمي وسمى سورة فيه 
باسمه، فقال بعضهم كان نبيا وقال آخرون بل 

كان عبدا صاحلا من غير نبوة.
وروى أن لقمان كان عبدا أسود فأتاه رجل وهو 
له  فقال  باحلكمة  يحدثهم  ناس  مجلس  فى 

ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان 
كذا وكذا قال نعم قال فما بلغ بك ما أرى قال 

صدق احلديث والصمت عما ال يعنيني..
 وروى عن قتادة أن اهلل خير لقمان احلكيم بني 
النبوة  على  احلكمة  فاختار  واحلكمة  النبوة 
أو  احلكمة  عليه  فذر  نائم  وهو  جبريل  فأتاه 

فقيل  بها،  ينطق  فأصبح  احلكمة،  عليه  رش 
للقمان كيف اخترت احلكمة على النبوة وقد 
خيرك ربك فقال إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة 
أقوم  أن  أرجو  ولكنت  منه  الفوز  فيه  لرجوت 
بها ولكنه خيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة 

فكانت احلكمة أحب إلي.

إشراف - السيد محمد يوسف دين
اإلسطرالب.. حضارة العرب تالمس السماء

لقمان الحكيم.. بين مقام الحكمة ودرجة النبوة
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عزاء واجب
رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد ينعون مبزيد من احلزن واألسي وفاة الزميل 

رامي  الزميل  يلهم جنله  وأن  برحمته  يتغمده  أن  وجل  عز  اهلل  داعني  االحتاد  ثابت من سائقي  محمد 

محمد ثابت املوظف باالحتاد وجميع أفراد األسرة الصبر والسلوان.
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ألف  من  القرآن.. هى خير  فيها  نزل  ليلة 
شهر.. فيها تتنزل املالئكة وعلى رأسهم 
من  السالم  عليه  جبريل  القدس  روح 
تعالى  اهلل  وجعلها  األرض..  الى  السماء 
ذات  ليلة  فهى  أبدا..  فيها  شر  ال  سالما 
قدر نزل فيها ملك ذو قدر على نبى ذى قدر 

بكتاب ذى قدر.. 
فهل يعقل أن نهملها وال نغتنمها..

ألنها  القدر،  ليلة  قرآنه  فى  اهلل  سماها 
ليلة تقدير األمور واألحكام، قدر فيها ما 
ورزق  من مطر  السنة  تلك  فى كل  يكون 
من  الليلة  هذه  مثل  إلى  وإماتة  وإحياء 

السنة اآلتية..
العظمة  ليلة  ألنه  القدر  ليلة  وهى 
من  خير  أنها  شرفا  ويكفيها  والشرف، 
ألن  القدر،  ليلة  أيضا  وهى  شهر..  ألف 
األرض تضيق عن املالئكة، لكثرة من ينزل 

منهم إليها فى تلك الليلة.
على  وقتها  الناس  عن  تعالى  اهلل  أخفى 
رمضان.  ليالى  ليعظموا جميع  التحديد 
ليبالغوا  الدعاء  فى  اإلجابة  أخفى  كما 
الدعوات، وأخفى االسم األعظم  فى كل 
الصالة  وأخفى  األسماء،  كل  ليعظموا 
وأخفى  الكل،  على  ليحافظوا  الوسطى 
قبول التوبة ليواظب املكلف على جميع 
ليلزم  املوت  وقت  وأخفى  التوبة،  أقسام 

االنسان دائما طاعة ربه..
وليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، حتى 
أحد  فى  وهى  فضلها،  من  أحد  يحرم  ال 
العشر  وتر  فى  أنها  واألقرب  رمضان،  أيام 

األواخر منه.
الليلة  األرض فى هذه  الى  املالئكة  وينزل 
ومعهم روح القدس، جبريل عليه السالم 
ليروا  شرفه،  لزيادة  بالذكر  وتخصيصه 
فى  واجتهادهم  وجدهم  البشر،  عبادة 
الليلة  فضيلة  ليدركوا  وأيضا  الطاعة، 

ويسلموا على املؤمنني.
القدر  ليلة  فى  تنزل  والروح  فاملالئكة   
من  فيها  ينزل  وال  والسعادات  باخليرات 
هذه  فى  ينزل  فما  شيء،  املضار  تقدير 

الليلة فهو سالم حتى مطلع الفجر.
الغفلة  أو  إهمالها  يجوز  ال  ليلة  فتلك 
عنها.. بل يجب أن نتحراها فى كل ليلة 
من رمضان وال سيما العشر األواخر منه.

ويكون اغتنامها بالصالة والقيام والدعاء 
والصدقات وغيرها من أعمال الطاعات..

وفى الصحيحني »من قام ليلة القدر إميانا 
واحتسابا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه«. 
اهلل،  رسول  يا  قلت:  قالت:  عائشة،  وعن 
ما  القدر،  ليلة  ليلة  أى  علمت  إن  أرأيت 
عفو  إنك  اللهم  قولي:  قال:  فيها؟  أقول 

كرمي حتب العفو فاعف عني.
من  يجعلنا  أن  تعالى-  اهلل-  نسأل 

املنتفعني بهذه الليلة املباركة.

اغتنموا ليلة القدر..

الشهيرة بالقاهرة.  األثريّة  املساجد  أحد 
أمر ببنائه أحمد بن طولون ، ليصبح ثالث 
مصر  عاصمة  فى  جامع بنى  مسجد 
العاص ،  بن  عمرو  بعد جامع  اإلسالمية 
عمرو  مسجد  أن  ورغم  العسكر،  وجامع 
املسجد  أن  إال  موجودًا  يزال  ال  العاص  بن 
الطولونى يعد أقدم مساجد مصر القائمة 
األصلية  بحالته  الحتفاظه  اآلن  حتى 
الذى  العاص  بن  باملقارنة مع مسجد عمرو 

توالت عليه اإلصالحات التى غيرت معامله.
مستلهًما  مربع  شكل  على  املسجد  بُنى 
وخاصة مسجد  العباسية  املساجد  طراز 
املنارة  منه  استلهم  سامراء بالعراق الذى 
امللوية. وقد ورد أن أحمد بن طولون عثر على 
كنز عظيم داخل جبل بالصحراء فبنى منه 

اجلامع، وأوقف جميع ما بقى فى الصدقات.
أثناء  املسجد  على  بن طولون  أحمد  مر  وملا 
بنائه في رمضان، رأى العمال يشتغلون إلى 
هؤالء  يشترى  متى  فسأل:  الغروب،  وقت 
بصرفهم  وأمر  ألوالدهم،  إفطارا  الضعفاء 
من  العمال  انصراف  فصار  العصر،  وقت 

أشغالهم وقت العصر، سنة من وقتها.
اهلل  كأن  منامه  فى  رأى  طولون  بن  ان  وورد 
تعالى قد جتلى للقصور التى حول املسجد 
املعبرين،  فسأل  للمسجد،  يتجلى  ولم 
وحده،  قائًما  ويبقى  ما حوله  يخرب  فقالوا: 
قوله  من  قالوا:  هذا،  لكم  أين  من  فقال: 

ا جَتَلَّى رَبُُّه لِلَْجَبِل َجَعَلُه دَكًا«.  تعالى: »َفَلمَّ
حاشيته  طولون  بن  أمر  املسجد  بناء  مت  ملا 
األقوال  من  فيه  الناس  يقول  ما  بسماع 
وقال  صغير،  محرابه  رجل :  فقال  والعيوب، 
له  ليست  آخر :  وقال  عمود،  فيه  ما  آخر : 
وقال :  الناس  فجمع  ذلك  فبلغه  ميضأة، 
أما احملراب فأنى رأيت النبى صلى اهلل عليه 

وأصبحت  وسلم وقد خطه لى فى منامي، 
الذى  املكان  بذلك  طافت  قد  النمل  فرأيت 
خطه لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
مال  من  اجلامع  هذا  بنيت  فإنى  العمد  وأما 
بغيره،  ألشوبه  كنت  وما  الكنز،  وهو  حالل 
أو  مسجد  فى  تكون  أن  إما  العمد  وهذه 
فإنى  امليضأة  وأما  عنها،  فنزهته  كنيسه 
نظرت فوجدت ما يكون بها من النجاسات 

فطهرته عنها، وها أنا أبنيها خلفه.
رأى  اجلامع  بناء  ملا فرغ أحمد بن طولون من 
فى منامه كأن ناراً نزلت من السماء فأخذت 
اجلامع دون ما حوله من العمران، فلما أصبح 
اجلامع  بقبول  أبشر  له :  فقيل  رؤياه  قص 
إذا  املاضي،  الزمن  النار كانت فى  املبارك ألن 
قبل اهلل قرباناً نزلت نار من السماء أخذته. 

يحضر  لم  للصالة  وفتح  اجلامع  انتهى  ملا 
أنه بنى مبال ال  أحد من املصلني العتقادهم 
الوقت  ذلك  فى  الناس  وكان  أصله  يعرفون 
ابن  على  ذلك  فعز  دينهم،  على  محترزين 
وخطب  جمعة  يوم  فى  وجمعهم  طولون 
فيهم وأقسم باهلل العظيم الذى ال إله إال 
ماله  من  بشيء  اجلامع  هذا  بنى  ما  أنه  هو 
الثالث،  اجلبل  فى  به  ظفر  بكنز  بناه  وأنه 
ذلك  الناس  سمع  فلما  اخلطبة،  وأكمل 
وملا  اجلمعة  فيه  وصلوا  كثير  خلق  اجتمع 
سمع الناس حكاية احملراب الذى خطه النمل 

عظم ذلك عندهم حتى ضاق باملصلني.
أربع  من  مكونة  فهى  املسجد  منارة  أما 
مستديرة  والثانية  مربعة  األولى  طبقات 
والثالثة  احللزونى  السلم  بها  التى  وهى 
تكون  طاقية  فتعلوها  الرابعة  أما  مثمنة 
الوحيدة  املنارة  وهى  مبخرة.  شكل  معها 
فى مصر التى لها سلم خارجى يشبه منارة 

مسجد سامراء بالعراق.
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س1 ما الفرق بني اسقاط عضوية مجلس االدارة وبني اقالة اجمللس وهل العضو املسقط عنه العضوية 

يجوز له الترشح مرة اخرى؟

ج١ ال يوجد مادة فى القانون يطلق عليها اقالة مجلس االدارة ولكن هناك ما يسمى اسقاط عضوية عن عضو او اكثر 
او عن هيئة املكتب او عن اجمللس كله.... كما ان هناك اجراءات اخرى مثل سحب الثقة من عضو مجلس او هيئة املكتب 
الوزير اخملتص لسحب الثقة يوقع عليه ) خمس(  او  او الهيئة  او من اجمللس وهذا يكون عن طريق تقدمي طلب لالحتاد 
أعضاء اجلمعية العمومية ويكون التوقيع شامال البيانات اى االسم والعنوان والتليفون والرقم القومى والتوقيع لعقد 

جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة..
وفيما يتعلق بجواز ترشح العضو املسقط عنه العضوية،، ال يجوز ان يترشح العضو املسقط عنه عضويه اجمللس او 

املسحوب منه الثقة الترشح الول دورة تالية السقاط عضويته او سحبها النتخاب مجلس ادارة جديد...

س2 ما مدى قانونية مشاركة مطور عقارى مع جمعيتنا لبناء مجموعة عمارات على ارض مت شراؤها 

من هيئة التعاونيات؟! وهل يسمح االحتاد التعاونى اإلسكانى باملوافقة؟! وما هو القانون واالطر املنظمة 

لهذه الشراكة؟

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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ج2 نعم.. يجوز ويتم التعاقد مع املطور العقارى وفقا لقانون التعاقدات احلكومية رقم ١82 لسنه 2٠١8 املطبق على 
فى  اخملتصة«  »السلطة  بصفته  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  وموافقة  خالل  ومن  التعاونى  اإلسكان  جمعيات 
مواجهه هذا القانون.. لكن.. ال اعتقد ان تخصيص االرض لكم من هيئة التعاونيات يسمح مبشاركة مطور عقارى على 
األرض برجاء الرجوع الى عقد التخصيص والشراء من هيئة التعاونيات لبيان اذا ما كان العقد يسمح بذلك او يحظره.

 

اجتماع  حضور  العادية؟..وكذلك  العمومية  اجلمعية  حضور  لتوكيل  القانونية  الصياغة  هى  ما  س3 

جماعة املنتفعني؟!

و هل هناك معايير ملن مت توكيله سواء كان لعضو اجلمعية او الحد االقارب او زوجة؟

ج3 توكيل احلضور يكون لعضو اجلمعية فقط وليس الى من االقارب حتى لو كان ابنا او اخا... واجراءات هذا التوكيل 
تتم فى الشهر العقارى ) توكيل خاص بحضور اجلمعية العمومية والتصويت على القرارات(....وال يجوز توكيل اكثر من 

شخص واحد....مبعنى العضو املوكل) الذى مت توكيله( ال يجوز توكيله اال من شخص واحد فقط. 

ومت  الوحدات  زيادة على  بفرض  العمومية  بالعرض على اجلمعية  إحدى اجلمعيات  إدارة  قام مجلس  س4 

رفضها باجلمعية العمومية ولكن اصر على تطبيقها وفرض عليها فوائد بنكية على املتعثرين هل ذلك 

يجوز قانونا وهل يجوز جمللس إدارة اجلمعية عدم تطبيق قرارات اجلمعية العمومية؟ وما دور جلنة العشرة 

فى ذلك ملواجهة طغيان مجلس االدارة؟

ج4 ال يجوز مخالفة قرار اجلمعية العمومية النها هى السلطة العليا وصاحبة احلق فى تقرير مصير مشروعها وتتحمل 
اجلمعية العمومية نتيجة قرارها صوابا او خطأ وما يترتب عليه من اثار.. ومخالفة قرار اجلمعية العمومية يستوجب 
املساءلة والتحقيق وقد يصل الى اسقاط العضوية عنهم او حل مجلس االدارة.. وميكن جمع توقيعات من خمسة 
أعضاء للجمعية العمومية وتقدمي طلب للوزير ولكل من االحتاد والهيئة لعقد جمعية عمومية استثنائية لسحب 
الثقة من اجمللس كله او بعضهم من اخملالفني لقرار اجلمعية العمومية.. اما دور جلنة العشرة من املنتفعني والذين يتم 
انتخابهم من اجلمعية العمومية فدورهم مساعدة مجلس االدارة مع اجمللس مبا يفيد تنفيذ املشروع واشراكهم بكل 

االدارة  اجتماعات مجلس  له حضور  يحق  رئيسا  العشرة  وتنتخب جلنة  املشروع  فى  يتم  ما 
مراقبا ملا يتخذ من اجراءات فى مشروعه ويبدى برأيه ايجاب او اعتراضا فى كل ما يخص 

املشروع ويثبت وجوده وما ميليه من آراء او اعتراضات مبحضر جلسة مجلس االدارة..

س5 ماذا يعنى ان احد املشاريع مت فصلها اداريا بواسطة احتاد الشاغلني 

املنتخب؟ 
 ..١١9 للقانون  وفقا  الصيانة  باعمال  فقط  معنى  الشاغلني  احتاد  عامة  بصفة  ج٥ 

وليس له باى حال من االحوال سلطة التصرف.. ويبقى التصرف من حق ومسئوليات 
 8١ لسنه   )١4( رقم  اإلسكانى  التعاون  لقانون  وفقا  األبد  الى  اجلمعية  ادارة  مجلس 
والقرارات الوزارية املعدلة له.. واى قرار بالتصرف او كما ذكرت مبنح حق انتفاع ٥9 سنة 
يعتبر تدليسا على من خصص له او بيع له حق االنتفاع حيث باع من ال ميلك حقا 
ميلكه غيره.. وحيث ان مال اجلمعية فى حكم املال العام يجب مقاضاة احتاد الشاغلني 

قضائيا..
بالكامل؟ام على هيئه  االدارة  الهيئة هل على مجلس  ثم وهو االهم.. قرار اسقاط 
املكتب؟ فى كل االحوال ال بد من اللجوء لالحتاد التعاونى فورا وطلب اتخاذه اجراءات 

انتخاب مجلس ادارة جديد حتى ال تكون اموال ومشاريع اجلمعية عرضة للضياع 
او اخملاطرة.
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سابقني  مقالني  فى  تناولنا 
التعاقدات  تنظيم  قانون 
العامة  اجلهات  تبرمها  التى 
على  اآلن  تطبيقه  يتم  والذى 
تعاقداتها،  فى  التعاونية  اجلمعيات  كافة 
وأوضحنا كيفية التعاقد وإجراءات الطرح، 

والتأمني.. وتسوية املنازعات..
أحد  الضوء على  املقالة نسلط  وفى هذه 
فى  »التصرف  وهو  الهامة  املوضوعات 
ونشاط  احلقوق  عن  والتنازل  العقارات 
ان  بالذكر  وجدير  ومعامالتها«  اجلمعية 
هناك فارقا بني التصرف الوارد على العقار 
الوارد  فالتصرف  العقار،  فى  التصرف  وبني 
التصرف  من  أشمل  اصطالح  العقار  على 
التصرف  يشمل  انه  ذلك  العقار،  فى 
املكسب مللكية العقار كالشراء والتصرف 
املقيد مللكية العقار كالرهن والبيع، وهذان 
التصرفان هما ما يطلق عليها ) التصرف 
اجلمعية  ان  ذلك  ومعنى   ) العقار  فى 
تقرر  ان  متلك  التى  هى  وحدها  العمومية 
التصرف فى احد عقاراتها بالبيع او الرهن، 
التصرف  ميلك  اإلدارة  مجلس  ان  حني  فى 
التصرف  اى  بالشراء  املتعلق  العقارى 
التصرف  دون  العقارية  للملكية  املكسب 

الناقل لها من الغير.
اال  القانونى  التفسير  هو  هذا  ان  ورغم 
الفتوى  إدارة  لفتوى  وفقا  به  املعمول  ان 
صدور  وجوب  هو  الدولة  مبجلس  اخملتصة 
للجمعية  العمومية  اجلمعية  من  قرار 
فى  هو  كما  العقارات  شراء  حالة  فى 
وهذا  بسواء،  سواء  الرهن  او  البيع  حالة 
الرأى األخير هو الواجب التطبيق وال يجوز 
للجمعية العمومية التفويض فى أى من 

اختصاصاتها جميعا.
للبناء  التعاونية  اجلمعية  نشاط  عن  أما 
من   )  ١6  ( املادة  نصت  فقد  واإلسكان: 
قانون التعاون اإلسكانى ١4 لسنة ٨١ على 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  أن 
منظمة جماهيرية دميقراطية تعمل على 
اخلدمات  وتوفير  املساكن العضائها  توفير 
وتعهد  السكنية،  البيئة  لتكامل  الالزمة 
والصيانة،  بالعناية  السكنى  التجمع 
وتضع اجلمعية ) خطة سنوية( لنشاطها 
عن كل سنة مالية وحتدد وسائل تنفيذها.

اجلمعية مشروع خطة  وعن كيفية وضع 
العمل.. فيضع مجلس إدارة اجلمعية خطة 
أعضائها  رغبات  تلبية  سبيل  فى  العمل 
أو  السكنية  الوحدات  على  احلصول  فى 
العمل  يتولى صياغة  للبناء، حيث  أراضى 
أعضاء  لعدد  مناسب  مشروع  صورة  فى 
او  القائمة  مدخراتهم  وحجم  اجلمعية 
ان  ويجوز  املادية،  وامكانياتها  املتوقعة 
من  اكثر  او  صورة  فى  املشروع  هذا  يكون 

الصور اآلتية: 
توزع  اكثر  او  سكنية  عمارة  إقامة   - ١/ج 

وحداتها على األعضاء بالتخصيص.
من  عدد  او  خالية  عمارة  شراء   - ٢/ج 

وحداتها.

تظل  عمارة  فى  العلو  حق  شراء   – 3/ج 
مملوكة للبائع بشرط إمكانية البناء فوقها 
عليه  نصت  ملا  وفقا  وذلك  وقانونيا،  فنيا 
املادة ) ٨ ( من القرار الوزارى 46 لسنة ١9٨٢ 
ويتبع  باجلمعيات،  العمل  قواعد  شأن  فى 
فى تخصيص الوحدات السكنية فى هذه 
احلاالت احكام البندين ٢، 3 من املادة ) 5 ( 

من ذلك القرار.
السلطة  الى  املشروع  أوراق  اجمللس  ويقدم 
اإلسكانى  التعاونى  باالحتاد  اخملتصة 
اخملتصة  اللجنة  مبعرفة  لدراسته  املركزى، 

والرد على اجلمعية.
أى  تنفيذ  اجلمعية  إدارة  جمللس  يجوز  وال 
احلصول  بعد  إال  تعديله  او  لها  مشروع 
باالحتاد،  اخملتصة  السلطة  موافقة  على 
ونشير لالهمية عند قيام اجلمعية بشراء 
أوال  العرض  يتم  ان  مشروع  القامة  أرض 
شراء  جلنة   ( االحتاد  الى  بطلب  والتقدم 
األراضى ( للحصول على موافقتها شامال 
شراؤها  املطلوب  األرض  مستندات  كافة 
العمومية  اجلمعية  موافقة  جانب  الى 
للجمعية على الشراء حيث تقوم اللجنة 

اخملتصة بدراسة اآلتى: 
وان  املالك،  هو  البائع  ان  من  التأكد   •
امللكية معززة وليست شائعة وانها بعقد 

مسجل.
مهددة  ليست  األرض  ان  من  التأكد   •
مشروع  ضمن  دخولها  خالل  من  بالضياع 
كردون  تدخل  األرض  وان  عامة  منفعة 
املدينة، وصاحلة للبناء وليست ارضا زراعية.

او  اخلرائط  فى  النظر  خالل  من  التأكد   •
من خالل املعاينة امليدانية ان سعر األرض 

مناسب ملوقعها.

قانون تنظيم التعاقدات.. 
التصرف فى العقارات..نشاط 

الجمعية ومعامالتها »3«

هناك فارق بني التصرف 
الوارد على العقار وبني 

التصرف فى العقار

عبد السالم حتحوت
محاسب 

ت
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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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جمعية العهد الجديد 
لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 33 لسنة 1982

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

 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 27 و2022/4/28  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح 
رئيس  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 
مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: عقار رقم 5 - شارع 
عبداللطيف البنان - خلف العقار رقم 123 - شارع فيصل - 

بجوار شارع المستشفى - قسم الطالبية - الجيزة.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/5/20 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر نادى الكوم االخضر - شارع المستشفى - الهرم 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الجيزة.   -
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية 
االشتراكية لبناء المساكن 
للعاملين بالمساحة بالجيزة

المسجلة برقم 32 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/4/26 - فى تمام الساعة الثامنة والنصف 
مساء.

وذلك بمقر نادى االطباء - شارع البحر األعظم - كورنيش 
النيل - الجيزة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان وتمليك األراضى 

بمصر الجديدة وغيرها
المسجلة برقم 18 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/5/7 
حتى 2022/5/11 وللطعون يومى 12 و2022/5/14 على 
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
 - المنتزه  شارع   87 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

مصر الجديدة - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/3 
الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر مركز  الساعة  تمام  - فى 
شباب الوايلى بالظاهر - العباسية - القاهرة. ويصح االجتماع 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد األعضاء 
ادارة جديد  الحضور. وذلك النتخاب مجلس  الذين لهم حق 

للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لإلسكان 
والمصايف

المسجلة برقم 46 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.

 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 

طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/28   27 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.

رابعة  عمارات   -  16 عمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

االستثمارى - مدينة نصر - القاهرة.

وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية فى وقت الحق

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 
المهندسين الكيميائيين

المسجلة برقم 18 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 27 و2022/4/28  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح 
رئيس  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 
مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 83 شارع العباسية 
الطارئة يوم  العمومية  الجمعية  اجتماع  القاهرة. وينعقد   -

2022/5/28 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى المهندسين الكيميائيين - العقار رقم 83 

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

من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقعد الشاغر بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النسور التعاونية 
للبناء واإلسكان »الجو«

المسجلة برقم 241 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 27 و2022/4/28  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مدينة زهراء الحلمية - عمارات 
صندوق التأمين الخاص - عمارة برج الهنا 41 - شقة 13.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/6/3 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

النسور - طريق  الجوية 2 - مجمع  القوات  دار  وذلك بمقر 
االوتوستراد - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

الدلتا الصناعية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  االحد  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/5/8

وذلك بمقر الساحة المفتوحة - امام مقر الجمعية - عمارات 

ايديال - عمارة 22 - شقة 2 - امام نادى المقاولون العرب 

- مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النخيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 759 لسنة 1995

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقعد الشاغر بمجلس االدارة.

 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/28   27 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: شارع رقم 20 - قرية النخيل - 

التجمع األول - القاهرة الجديدة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/13 

- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
التجمع   - النخيل  قرية   - المناسبات  دار  ساحة  بمقر  وذلك 

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

األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقعد الشاغر بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء صندوق 

األغراض االجتماعية والثقافية 
والرياضية بوزارة المالية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم االربعاء الموافق 
.2022/4/27

 - المالية  وزارة  بجوار   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 
امتداد رمسيس - مدينة نصر.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
النصر للتصدير واالستيراد

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثالثاء الموافق 

.2022/4/26

وذلك بمقر قاعة االجتماعات المكشوفة على الواجهة بمبنى 

الشركة الجديد - 28 أ شارع طلعت حرب - القاهرة

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء الجمعية المصرية لرجال 

االعالم والبيئة والسكان
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

األربعاء  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/4/27.

فندق   - االوليمبية  القرية   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

تيوليب - المعادى - القاهرة

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بمصر الجديدة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/6.

 - رمسيس  شارع  امتداد   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

بجوار وزارة المالية - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية 

نادى اإلعالميين
المسجلة تحت رقم 818 لسنة 1988

تعلن الجمعية للسادة األعضاء عن نقل مقرها من العنوان: 

7 شارع ابوعميرة - متفرع من شارع عثمان محرم - الهرم

الى العنوان التالي: 88أ شارع العباسية - القاهرة

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى وزارة 

التربية والتعليم
المسجلة برقم 17 لسنة 1982

تعلن للسادة اعضائها او من تتوافر فيهم شروط العضوية 
عن فتح باب الحجز لعدد 6 قطع اراض مصيفية بمشروعها 

بساحل العريش.
وعشرون  )خمسة  جنيه   25000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
ألف جنيه الغير( تسدد لحساب الجمعية وذلك بموجب امر 

دفع صادر من الجمعية الى البنك.
الظوغلى   - خيرت  شارع   49 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على  القاهرة،   -

2022/5/7 الى 2022/5/21.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول بالعيم بالقاهرة
المسجلة برقم 130 لسنة 1982

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 
العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  وذلك فى 
.2022/4/29

القطعة 51 - قطاع  الجمعية بتروفيو -  وذلك بمقر مشروع 
االندلس - القاهرة الجديدة.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية االشتراكية 
للعاملين بالمساحة - بالجيزة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 

يوم  عقدها  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

الثالثاء 2022/4/26 - الساعة الثامنة والنصف مساء.

وذلك بمقر نادى االطباء - بشارع البحر األعظم - جيزة - 

الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا، يوم الخميس الموافق 

2022/5/12 بمقر نادى االطباء - شارع البحر األعظم.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة اإلسماعيلية

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديريتى 
الشئون االجتماعية والتنظيم 

واإلدارة بالبحر األحمر
المسجلة برقم 24 لسنة 1997

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الغردقة بالبحر األحمر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/4/26 - الساعة العاشرة صباحا.

االجتماعى  التأهيل  مبنى   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
بالغردقة - البحر األحمر.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألهالى مدينة رأس 

غارب بالبحر األحمر
المسجلة برقم 6

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

 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/28   27 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: المجمع التجارى - رأس غارب - 
البحر األحمر. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 

2022/5/25 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر نادى المعلمين - رأس غارب - البحر األحمر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باالصالح 

الزراعى واألمالك األميرية 
باإلسماعيلية

المسجلة برقم 48 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.
وذلك يوم 2022/5/7 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - ابراج الدوحة - بالشيخ زايد - 
بجوار أبراج القضاة بمحافظة االسماعيلية.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية 
لمحافظة البحر األحمر
المسجلة برقم 20 لسنة 1999

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالتربية والتعليم بالبحر األحمر

األحمر  البحر  لمحافظة  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
للعاملين  للبناء واإلسكان  التعاونية  الجمعية  أعضاء  للسادة 
الترشيح  باب  فتح  عن  األحمر  بالبحر  والتعليم  بالتربية 

لعضوية مجلس ادارة الجمعية.
 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/28   27 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: الغردقة - الدهار - امام مدرسة 
حسن كامل الثانوية بنين. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الطارئة يوم 2022/5/28 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا. وذلك بمقر نادى المعلمين بالغردقة - البحر االحمر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

محافظة اإلسماعيلية

محافظة أسيوط

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمعاقين بأسيوط

المسجلة برقم 68 لسنة 1998

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الثالثاء  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/4/26

وذلك بمقر نادى التجاريين - شارع الثورة - اسيوط.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بلجنة 

التخطيط العمرانى باإلسماعيلية
المسجلة برقم 74 لسنة 1995

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/4/20 
حتى 2022/4/26 وللطعون يومى 27 و2022/4/28 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 
الجمعية  عمارات  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
بمنطقة التمليك بجوار المسرح الرومانى - خلف المستشفى 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  االسماعيلية.   - األميرى 
الطارئة يوم 2022/5/25 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم - جامعة 
األزهر بأسيوط

المسجلة برقم 87 لسنة 2012
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة أسيوط الجديدة - القطعة رقم 6
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/5/7 - الساعة الثانية بعد الظهر.
األزهر  جامعة   - التدريس  هيئة  أعضاء  نادى  بمقر  وذلك 

بأسيوط - ميدان أسماء اهلل الحسنى - اسيوط.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى األعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

اإلسكان والمرافق باإلسماعيلية
المسجلة برقم 28 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/7.

وذلك بمقر قاعة اللجنة الرياضية بمديرية اإلسكان والمرافق 

باالسماعيلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة الغربية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

اإلسكندرية التجارية باإلسكندرية
المسجلة برقم 33 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
مدينة برج العرب الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/7 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بنقابة االطباء البيطريين - 23 
والعمال  الصناعية  التنمية  بنك  خلف   - فهمى  سيد  شارع 

المصرى - سموحة - االسكندرية.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى األعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية أبناء الغربية لإلسكان 
التعاونى »ميت أبو الكوم سابقا«

المسجلة برقم 1 لسنة 1982

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

 2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/28   27 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: طنطا - ميدان الساعة - عمارة 

القصراوى - الغربية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/21 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 - - طنطا  - شارع محب  الزراعية  المهن  نقابة  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكان المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالجهاز المركزى 

للمحاسبات باإلسكندرية
المشهرة برقم 237

يعلن االتحاد للسادة أعضاء الجمعية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس االدارة عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس ادارة الجمعية.

وذلك خالل الفترة من االحد الموافق 2022/5/8 حتى الخميس الموافق 2022/5/12 ويومى 15 و2022/5/16 للطعون.

على أن تقدم طلبات الترشيح »مرفق بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة وفقا لقرار لجنة التنسيق« والطعون 

بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 12 شارع النيل االبيض - 

ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.

وسوف يعلن عن موعد الجمعية العمومية الطارئة النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية فى موعد الحق.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية البناء واإلسكان للعاملين باإلدارة التعليمية بالفرافرة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/5/7.

وذلك بمقر مركز شباب الفرافرة - الوادى الجديد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بحقول شركة بترول بالعيم
المسجلة برقم 16 لسنة 1997

حتى   2022/4/20 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن  على  يومى 27 و2022/4/28  وللطعون   2022/4/26
المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك 

بمقر الجمعية الكائن: 10 شارع هشام لبيب - المنطقة الثامنة - مدينة نصر - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/21 - فى تمام الساعة الخامسة مساء. وذلك بمقر جمعية دار سيدات 

مصر - ميدان المحكمة - مصر الجديدة - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

- ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بديوان عام 

محافظة الفيوم
المشهرة برقم 4 لسنة 1982
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االثنين الموافق 2022/5/9.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات الكبرى بالديوان العام بمقر المحافظة الكائن: شارع سعد زغلول - بجوار حديقة الحيوان - الفيوم.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة الوادى الجديد

محافظة جنوب سيناء

محافظة الفيوم
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى محافظة بنى سويف

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الثالثاء الموافق 2022/4/26.

وذلك بمقر نادى الكشافة البحرية - كورنيش النيل - بنى سويف.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى مدينة الغردقة بالبحر األحمر
المسجلة برقم 53 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/4/20 حتى 2022/4/26 وللطعون يومى 27 و2022/4/28 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: شارع مستشفى النور - الدهار - عمارة الفيصل.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/5/21 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - المرحلة االولى - منطقة األحياء - تقسيم الجمعيات - البحر االحمر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

- ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء النيابة اإلدارية المقيمين 
بجنوب الوادى بسوهاج

المسجلة برقم 20 لسنة 1996
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات بمشروعها بمدينة سوهاج 

الجديدة »لؤلؤة سوهاج الجديدة«.
وذلك بمقدم حجز قدره 30000 جنيه )ثالثون الف جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية 

للبنك، وذلك بمقر الجمعية الكائن: نادى النيابة االدارية بسوهاج.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/4/20 حتى 2022/5/20 ماعدا االعياد والعطالت الرسمية.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

اإلسكانية.

محافظة بنى سويف

محافظة البحر األحمر

محافظة سوهاج
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جمعية األمل لإلسكان التعاوني
 المشهرة برقم 961 لسنة 2009 القاهرة

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

بمشروع  رقم 10  بالقطعة  الالندسكيب«   - - صرف صحى  كهرباء   - »مياه  المرافق  واعمال  عمارات سكنية  عدد 10  انشاء 
الجمعية لؤلؤة أكتوبر - حدائق اكتوبر طبقا للتراخيص وكراسة الشروط والمواصفات.

1- تطلب كراسة الشروط العامة والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: مدينة الفسطاط الجديدة - المجاورة الثانية - عمارة 
االتحاد  مقر  تليفون: 01142226660، ومن   - القديمة  - مصر  الحضارات  امام متحف   - االرضى  الدور   - - شقة 3   9/87
التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك مقابل مبلغ 2000 

جنيه )الفان جنيه الغير(.
2- تقدم العطاءات باسم السيد اللواء رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واالخر مالي.

3- يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 1000000 جنيه )مليون جنيه الغير( بصورته القانونية باحدى وسائل الدفع 
االلكترونى او خطاب ضمان بنكى باسم الجمعية غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ جلسة فض المظروف 
الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته ويزاد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة 

ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
4- وتحدد جلسة فض المظاريف الفنية يوم الثالثاء الموافق 2022/5/10 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية 

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

وتخضع المناقصة الحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتهما وأن تحتوى 
المظاريف الفنية والمالية على كافة ما جاء من متطلبات بكراسة الشروط والمواصفات وكذا جدول المعامالت وعناصر التكلفة 

الخاضعة للتغير.

مناقصات

محافظة بورسعيدمحافظة البحيرة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية أبناء البحيرة لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 4 لسنة 1982 البحيرة

فتح  إعادة  عن  االتحاد  يعلن  التنسيق  لجنة  قرار  على  بناء 
خالل  وذلك  الجمعية،  ادارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب 
وتحديد   2022/4/26 حتى   2022/4/20 من  الفترة 
طلبات  تقدم  ان  على  للطعون،  و2022/4/28   27 يومى 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح 
باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل 
االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، خالل مواعيد 

الرسمية.
على ان يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويته بالجمعية، مع 
ارفاق صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وشهادة صادرة من 
الخاصة به عن تعاطى  الطبية  التحاليل  جهة معتمدة بخلو 
المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ووفقا 

لقرار التنسيق فى هذا الشأن.
الجمعية  انعقاد  ومكان  موعد  تحديد  يتم  سوف  بأنه  علما 

العمومية فى موعد الحق

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بجمارك 

بورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2022/5/28

 - بورفؤاد   - رمضان  من  العاشر  شباب  مركز  بمقر  وذلك 

بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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 »المستشار عاصم الجوهرى«.. عضوا فى مجلس 
إدارة االتحاد اإلسكانى.. خلفا لـ »شبل«

وزير  اجلزار  عاصم  الدكتور  أعلن 
واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان 
العمرانية، تعيني املستشار محمد 
عاصم عبدالرحمن اجلوهري، عضوا 
إدارة  مجلس  فى  اخلبرة،  ذوى  من 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزي، 
وذلك خلفا للراحل احملاسب سامى 
للقرار  وفقا  قنديل،  شبل  حسن 

الوزارى رقم 289 لسنة 2٠22.
املستشار  أن  الى  اإلشارة  يجدر 
اجلوهري،  عاصم  محمد  اجلليل 
تدرج فى العديد من املناصب، حيث 
النيابة  فى  الدرجات  جميع  شغل 
العامة بدءا من وكيل النائب العام 
السلم  وفى  عام..  محامى  حتى 
محكمة  رئاسة  تولى  القضائى 
عشر  خمسة  من  ألكثر  اجلنايات 
لوزير  مساعدا  انتدابه  ومت  عاما.. 

العدل عام 2٠٠9.
العسكري-  اجمللس  أصدر  كما 
عقب  البالد  إدارة  توليه  عند 
بتعني  قرارا  مبارك-  الرئيس  تنحى 
اجلوهرى  عاصم  محمد  املستشار 
السترداد  القضائية  للجنة  رئيسا 

األموال املهربة فى اخلارج.
كما تولى املستشار محمد عاصم 
الكسب  جهاز  رئاسة  اجلوهري، 
غير املشروع ابان ثورة 2٥ يناير عام 
2٠١١ وقام آنذاك بالتحقيق مع كل 
رئيس  من  بدءا  السابقة  القيادات 
القيادات  من  والعديد  اجلمهورية 

السياسية والتنفيذية.
قضائى  منصب  آخر  أن  يذكر 
للمستشار محمد عاصم اجلوهرى 
استئناف  محكمة  رئاسة  هو 

القاهرة.

أرق التهانى القلبية للزمالء ..

تتقدم أسرة مجلة برج التعاون بالتهنئة للزميل وليد 

مدنى بإدارة املراجعة، مبناسبة مولوده الثانى، يوسف 

وليد مدنى، داعني اهلل عز وجل أن يبارك فيه.

تتقدم أسرة مجلة برج التعاون بالتهنئة للزميل محمد السيد الفار بقطاع 

التفتيش والتوجيه املالى باالحتاد، مبناسبة املولودة الثانية مايان محمد 

السيد الفار، داعني اهلل عز وجل أن يبارك فيها وأن تكون قرة عني ألبويها.

 املستشار عاصم اجلوهري
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احتفل املهندس محمد على الفار املشرف املالى لالحتاد 

التعاونى اإلسكانى، بعيد ميالد ) كارمن - كارما ( 

محمد على الفار .. أطيب األمنيات بحياة سعيدة

احتفل املهندس محمد عبد الهادى، بعيد 

ميالد جنله عمر.. وتهنئة من خالو محمد 

محسن بإدارة التدريب.. عيد ميالد سعيد

تتقدم أسرة مجلة برج التعاون بالتهنئة للزميل طه ابو 

العال مبكتب رئيس االحتاد، مبناسبة مولوده الثالث.. 

خديجة طه ابو العال.. جعلها اهلل قرة عني ألبويها

تتقدم أسرة مجلة برج التعاون بالتهنئة للزميل وائل 

الشافعى بإدارة احملفوظات باالحتاد مبناسبة مولوده الثالث 

لينا وائل الشافعي.. ألف مبروك
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