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لن يشعر المواطنون بتحسن الموقف 
االقتصادى إذا لم يتم ضبط الوضع السكانى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن املواطنني لن يشعروا 
بتحسن املوقف االقتصادى إذا لم يمت ضبط الوضع السكانى 
وذلك رغم اجلهود التى تعمل عليها الدولة لتعظيم االقتصاد. 
من  مجموعة  مع  موسع  لقاء  خالل  السيسى  الرئيس  وأضاف 
ملنطقة  التفقدية  جولته  هامش  على  واإلعالميني  الصحفيني 
وقامت  القسوة،  منتهى  فى  بأزمتني  مرت  الدولة  أن  توشكى، 
ودفعنا   2016 نوفمبر  فى  موسع  اقتصادى  بإصالح  الدولة 

أمام  الصمود  من  متكنا  أننا  إال  قاسية  فاتورة  كمواطنني 
األزمات نتيجة هذا اإلصالح. 

الرئي�س

الرئيس السيسى: 
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الدولة  أن  إلى  السيسي،  الرئيس  وأشار 
اإلصالح  هذا  عن  بالتراجع  قرارا  اتخذت  إذا 
كانت ستواجه صعوبات كبيرة، خاصة فى 
أزمة كورونا وأيضا األزمة احلالية الناجتة عن 

الصراع فى شرق أوروبا. 
والنظم  اإلمداد  سالسل  أن  إلى  ولفت 
كانت  سواء  عامليا  للمنتجات  الطبيعية 
إذا حدث  تكنولوجية  أو  أو صناعية  زراعية 
خلل فى دولة واحدة من الدول الكبيرة ينتج 
ومنها  الدول  كافة  على  كبير  تأثير  عنها 

مصر بالتأكيد. 
رئيسى  بشكل  يهتم  أنه  الرئيس  وأكد 
بانتظام  املصرية  املصانع  كل  تعمل  بأن 
آالف  تضم  فهمى  أزمات،  ألى  تتعرض  وال 
األسر  من  العديد  عن  املسئولني  العاملني 
فإن  لإلغالق  مصنع  أى  تعرض  حالة  وفى 

معدالت البطالة ترتفع بشكل مباشر. 
ومن ناجية أخرى تابع الدكتور عاصم اجلزار، 
وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية، 
اخملتلفة  للمشروعات  التنفيذى  املوقف 
اجلديدة،  املنصورة  مبدينة  تنفيذها  اجلارى 
لإلسكان  مصر«  »سكن  مشروع  ومنها 
اإلسكان  ومشروع   ،»JANNA«و املتوسط، 
ومشروعات  الفيالت،  ومشروع  املتميز، 

املرافق، وغيرها. 
»املنصورة  مدينة  أن  اإلسكان،  وزير  وأوضح 
اجلديدة« تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم 
سياحي،  )إسكان  اخملتلفة:  اإلسكان  أنواع 

متوسط،  وإسكان  الفيالت،  وإسكان 
جميع  على  وتشتمل  اجتماعي(،  وإسكان 

اخلدمات الالزمة، بجانب جامعة إقليمية. 
وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ االنتهاء من تنفيذ 
4704 وحدات سكنية )196 عمارة سكنية(، 
مبشروع »سكن مصر« لإلسكان املتوسط، 
سكنية  وحدة   232  .11 تنفيذ  يجرى  كما 
لإلسكان   »JANNA« مبشروع  عمارة(   468(
ببعض  التنفيذ  نسبة  وتخطت  الفاخر، 
مبشروع  عمارة   58 تنفيذ  ومت   ،%  95 املواقع 
الساحلي،  الطابع  ذى  املتميز  اإلسكان 
)منفصلة–  فيال   1149 تنفيذ  بجانب 
متصلة– شبة متصلة(، بها 2103 وحدات، 
فيال   152 منفصلة-  فيال   499( وتشمل 
متصلة- 498 فيال شبه متصلة(، وتخطت 

نسبة التنفيذ ببعض املواقع 95 %. 
جار  أنه  اجلزار،  عاصم  الدكتور  وأضاف 
االنتهاء من تنفيذ املرحلة األولى بكورنيش 
كم،   2  .4 بطول  اجلديدة،  املنصورة  مدينة 
كافتيريات-  )ممشى-  الكورنيش  ويضم 
مالعب-  دراجات-  حارة  مقاعد-  برجوالت- 
ألعاب  مناطق  واإلنترنت-  للقراءة  مناطق 
من  عدداً  املدينة  تضم  كما  لألطفال(، 

مدرسة   2( وتشمل  اخلدمية،  املشروعات 
أسواق   8 صحى-  مركز  أساسى-  تعليم 

جتارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها(. 
وقال الوزير، إنه جارٍ تنفيذ جامعة املنصورة 
تقع  والتى  والتكنولوجيا،  للعلوم  الدولية 
اجلامعة  وتضم  فداناً،   127 مساحة  على 
وكلية  الدولية  القانونية  املعامالت  )كلية 
وهندسة  علوم  كلية  األعمال–  إدارة 
كلية   –1 هندسة  كلية  املنسوجات– 
كلية  املعلومات–  وتكنولوجيا  احلاسبات 
هندسة 2 – كلية طب الفم واألسنان وكلية 
صيدلة  كلية  البشرى–  الطب  العلوم– 
واخلدمات  املركزية  املكتبة  علوم–  وكلية 
املؤمترات–  وقاعة  اإلدارة  مبنى  الطالبية– 
طب  مستشفى   - اجلامعى  املستشفى 
ومعارض  رياضية  صاالت  واألسنان–  الفم 
كلية  تشغيل  ومت  مفتوحة(،  خارجية 
املعامالت الدولية وإدارة األعمال، خالل العام 

الدراسى احلالى. 
من  االنتهاء  جارٍ  أنه  اإلسكان،  وزير  وأضاف 
مبدينة  البحر  مياه  حتلية  محطة  تنفيذ 
املنصورة اجلديدة، بطاقة 160 ألف م3/يوم، 
على مساحة 22 فداناً، كما مت االنتهاء من 
محطة محوالت الكهرباء 500 ميجا فولت 
أمبير )مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت 
أمبير، على مساحة 14 فداناً(، بجانب تنفيذ 
شبكات املياه والصرف والرى وصرف املطر، 

وأعمال الطرق. 

الدكتور عاصم اجلزار.. وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية أثناء تفقده مدينة »املنصورة اجلديدة«

الرئي�س

وزير اإلسكان: 

مدينة »املنصورة اجلديدة« 

نافذة الدلتا السياحية 
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مبثابة  هو  التعاوني..  اإلسكان 
السكنية  الوحدة  توفير  فكرة 
فئات  لكل  واملناسبة  الالئقة 
اجملتمع.. وكثير من يربطون ما بني 
احلكومة  تنفذها  التى  اإلسكان  مشروعات 
تنفذها  التى  اإلسكانية  املشروعات  وبني 
الرافدين  ان  صحيح  التعاونية..  اجلمعيات 
يهدفان الى توفير املسكن للمواطنني وحل 
تلك  ان  ايضا  وصحيح  اإلسكان..  مشكلة 
املشروعات تصب فى النهاية لصالح الدولة.. 
التعاونى  اإلسكان  بني  فارقا  هناك  ان  اال 
مثل  احلكومة..  تنفذه  الذى  واإلسكان 
اإلسكان  ومشروع  القومى  مبارك  مشروع 
مترا   67 مبساحات  بدأت  والتى  االجتماعى.. 
مربعا وال تتجاوز 9٠ مترا.. ومبواصفات محددة 
تقل  ال  التعاونى  اإلسكان  فان  املقابل  فى 
مساحة وحداته عن ١٠٠ متر مربع وتصل فى 
بعض اجلمعيات الى ١٥٠ مترا واآلن اجلمعيات 
اإلسكانية التعاونية التى اقامت مشروعات 
عمالقة فى العاصمة االدارية هناك وحدات 
 3٠٠ الى   2٠٠ بني  ما  مساحتها  تتراوح 
التكلفة..  بسعر  هذا  كل  ودوبلكس..  متر 
عام  بوجه  التعاونية  الفكرة  فلسفة  الن 
ال  اخلصوص  وجه  على  اإلسكانى  والتعاون 
نتاج  االخير  فى  هى  بل  الربح..  عن  يبحث 

وحصيلة مدخرات االعضاء. 
بني  مقارنة  وضع  فى  فلسنا  هنا  من 
واالخرى  التعاونية  اإلسكانية  املشروعات 
الننا نكمل بعضنا  احلكومة..  تنفذها  التى 
البعض بل نساهم كإسكان تعاونى والذى 
عن  العبء  ذلك  رفع  فى  اجلمعيات..  تنفذه 
كاهل الدولة.. دون حتميلها اى اعباء اضافية.. 
واملشاركة الفعالة فى توفير السكن الالئق 

واملناسب لكل الفئات.. فالتعاون اإلسكانى 
ينفذ مشروعاته بسعر التكلفة كما سبق 
يعطى  ان  لزاما  بات  هنا  ومن  ذكرت..  ان 
للتعاون اإلسكانى ممثال فى جمعياته الفرصة 
مشروعاته  إلقامة  االراضى  توفير  خالل  من 
جنبا الى جنب مع املشروعات القومية التى 
فالتعاون كمنظومة هو  تنفذها احلكومة.. 
من  للخروج  والناجحة  الناجعة  الوسيلة 
االزمات االقتصادية التى متر بها الدول.. وليس 
ادل على ذلك مما تعرضت له الدول االوروبية 
من ازمة اقتصادية كبرى عام 2٠٠8 كادت ان 
تعصف باقتصادياتها.. لوال وجود منظمات 
تعاونية قوية فى شتى اجملاالت استطاعت ان 
تعيد التوازن القتصاديات تلك الدول واحليلولة 
املستقبلية..  وانعكاساتها  انهيارها  دون 
فكانت التعاونيات بكل توصيفاتها هى طوق 

التاريخية  األزمة  تلك  الغرق فى  النجاة من 
الكبرى.. االمثلة كثيرة والتاريخ شاهد على 
ما قام به التعاون فى كل مجاالته من اعادة 
بناء الدول فى اعقاب احلرب العاملية الثانية.. 
التعاون  جمعيات  به  قامت  ما  وكذلك 
محافظات  وكل  القناة  مدن  فى  اإلسكانى 
مصر التى لديها ظهير صحراوي.. فالنماذج 
 ١١ فهناك  ناجحة،  اإلسكانية  التعاونية 
جمعية تعاونية إسكانية تنفذ مشروعات 
على  منها  االدارية  العاصمة  فى  عمالقة 
الفداء..  روز..  »طيبة  جمعيات  املثال  سبيل 
الصفوة.. البنك االهلى الضباط املتقاعدون« 
وغيرها.. فيكفى ان يعرف اجلميع ان جمعية 
مثل طيبة روز لديها ١٥٠ فدانا تقيم عليها 
فدانا   ٥٠ لديها  والفدا  العمالق  مشروعها 
وغيرها.. وكلها مشروعاتها تنافس القطاع 
اخلاص فى العاصمة االدارية بل واسعارها ال 
تصل الى نصف السعر فى القطاع اخلاص 
الن اجلمعيات كما قلنا ال تبحث عن الربح.. 

وتنفذ مشروعاتها بسعر التكلفة.. 
أخيرا.. فان التعاون اإلسكانى تاريخيا وحديثا 
من  وجوده  دائما  ويثبت  جيد  بشكل  يسير 
مطالب  تأتى  هنا  ومن  مشروعاته..  خالل 
االراضى  توفير  بضرورة  التعاونيني  جموع 
واؤكد  للجمعيات..  اجلديدة  املشروعات  فى 
الرئيس  فخامة  مقدمتها  وفى  الدولة  بان 
باهمية  قناعة  لديه  السيسى  عبدالفتاح 
دور التعاون وفى عهده أنشئ اجمللس االعلى 
للتعاون والول مرة فى تاريخ مصر.. مما يشير 
للتعاونيات..  التنموى  بالدور  اهتمامه  الى 
حل  فى  شخصية  بصفة  تدخله  وايضا 
مشكلة صقر قريش والتى دامت ألكثر من 

3٠ عاما..

اللواء أ. ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى

التعاون اإلسكانى.. 
والمشروعات القومية

ا
جموع التعاونيني 
يطالبون بتوفير 

األراضى للجمعيات 
فى املشروعات اجلديدة
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انتخاب »١٥« عضوا جديدا 
لمجلس إدارة الجمعية 

متابعة/ منى عبد العزيز – تصوير/ أحمد حملمى

أعلنت اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن فوز 
نتيجة  أسفرت  و   ،2026  -  2021 القادمة  لدورته  للجمعية  جديد  إدارة  ملجلس  عضوا   15
االنتخاب التى أجرتها عن فوز ا. د عادل محمد محمود سعودى، ا. د عادل محمد حسن السيد، 
ا. د أحمد عبد احلميد الصادق، ا. د حمدى على أحمد، ا. د ياسر اسماعيل عبد السالم، ا. د حمدى 
عبد العزيز عبد الهادى، ا. د أسامة عبد اخلالق يونس، ا. د خالد عبد العزيز رمضان، ا. د ممدوح 
محمد ابراهيم، ا. د أحمد محمد أحمد أبو طالب، ا. د رفعت صبحى أحمد رجب، ا. د ربيع 
حسن فايد، ا. د هالل سعد هالل، وا. د محمد حسن محمد عبد العظيم، ا. د حسن محمد عمر. 
بجامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  وكانت 
املوافق 2021/12/2 مبقر  القاهرة، قد عقدت اجمتاعًا طارئًا )اجمتاع ثالث( وذلك يوم اخلميس 
كلية التجارة، بناء على الدعوة املوجهة من االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى واملنشورة مبجلة 

برج التعاون ملحق نوفمبر 2021. 

فى »عمومية« أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة..

جمعيات
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برئاسة  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد 
الديب  عبده  السيد  على  الدكتور  األستاذ 
وسكرتارية  االدارة،  مجلس  رئيس  بصفته 
الصادق  احلميد  عبد  أحمد  الدكتور  األستاذ 
 127 وبحضور  االدارة  مجلس  عضو  بصفته 

عضواً الذين لهم حق التصويت. 
كما حضر من اجلهات الرقابية حسام محمد 
عبد الرؤوف وعادل سامى جنيب وأشرف مجدى 
حسني مندوبني عن الهيئة العامة لتعاونيات 
وعمرو  شهدى  وماجد  واإلسكان،  البناء 
التعاونى  االحتاد  عن  مندوبني  الواحد  عبد 
اإلسكانى املركزى، وحيث إن االجتماع الثالث 
يصح بحضور أى عدد من األعضاء ولقانونية 
االجتماع فقد بدأ االجتماع باختيار الدكتورة 
املعز  عبد  والدكتور  ابراهيم  خليل  زينب 
محمد الشرقاوى كمالحظى تصويت مبوافقة 
وهو  األعمال  جدول  فى  النظر  ومت  احلاضرين، 

انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 
وقد أعلن رئيس اجلمعية أنه نظراً النتهاء مدة 
قرر  فقد   2021/12/29 فى  القانونية  اجمللس 
اجمللس بجلسته املنعقدة واالعالن مبجلة برج 
التعاون العدد 263 ملحق سبتمبر 2021 عن 
االدارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح 
 2021/9/23 وحتى   2021/9/19 من  املدة  خالل 

ويومى 2021/9/25،26 لتقدمي الطعون. 
وقد تقدم للترشيح 33 عضوا وطبقاً لكتاب 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 
وكتاب   ،2021/11/30 فى   9657 برقم  الصادر 
 ،2021/10/24 بتاريخ   8209 رقم  الهيئة 
واملالى  االدارى  الفحص  نتيجة  واملتضمن 
االدارة  مجلس  لعضوية  املرشحني  ملوقف 
لألسباب  9 مرشحني طبقاً  باستبعاد  اجلديد 
فى   9657 رقم  الهيئة  بكتاب  جاءت  التى 
وهم  املرشحني  باقى  وقبول   ،2021/11/30
قبول  تعليق  يتم  اثنان  منهم  مرشحا   24
عبد  محمود،  ثابت  مجدى  وهم  ترشحهم 
املوضحة  لألسباب  ابراهيم  محمد  املنعم 

بكتاب الهيئة رقم 8209 فى 2021/10/24. 
 24 لعدد  السرى  االقتراع  عملية  بدأت  وقد 

مرشحا وهم األستاذ الدكتور:ـ
محمد  عادل   -2 أحمد  صبحى  رفعت   -1

محمود 3- على السيد عبده
عبد  أحمد   -5 يونس  اخلالق  عبد  أسامة   -4

احلميد الصادق 6- محمود محمد السيد 
 7- خالد عبد العزيز رمضان 8- ممدوح محمد 

ابراهيم 9- حمدى على أحمد
 -11 الهادى  عبد  العزيز  عبد  حمدى   -10
محمد  أحمد   -12 محمد  السيد  فرايسة 

أحمد
13- ربيع حسن فايد 14- عادل محمد حسن 

15- ياسر اسماعيل عبد السالم
أحمد  محمد   -17 أحمد  فاروق  ندا   -16

عيسوى 18- محمد حسن محمد 
19- سيد أحمد كساب 20- هالل سعد هالل 

21- صفوت محمد مصطفى 
ثابت  مجدى   -23 عمر  محمد  حسني   -22

محمود 24- عبد املنعم محمد ابراهيم
االجتماع  احلاضرين  األعضاء  عدد  بلغ  وقد   
127 عضوا، كما بلغ عدد األعضاء الذين أدلوا 
األصوات  عدد  وبلغ  عضوا،   127 بأصواتهم 

الصحيحة 119 صوتا والباطلة 8 أصوات. 
الختيار  وذلك  للبطاقات  الفرز  عملية  وبعد   
 2021 القادمة  لدورته  االدارة  جمللس  عضوا   15
: 2026، أسفرت نتيجة الفرز عن فوز ا. د عادل 
محمد محمود سعودى وقد حصل على أعلى 
األصوات بحصوله على 102 صوت، كما حصل 
املركز  على  السيد  حسن  محمد  عادل  د  ا. 
د  ا.  101 صوت، وحصل  على  بحصوله  الثانى 
الثالث  املركز  على  الصادق  احلميد  عبد  أحمد 
بحصوله على 99 صوتا، كما اعتلى ا. د حمدى 
 98 على  حصل  وقد  الرابع  املركز  أحمد  على 
السالم  عبد  اسماعيل  ياسر  د  ا.  يليه  صوتا، 
وقد حصل على 93 صوتا، ثم ا. د حمدى عبد 
الهادى وقد حصل على 83 صوتا،  العزيز عبد 
وبعده ا. د أسامة عبد اخلالق يونس وقد حصل 
د  ا.  األصوات  وتساوى فى عدد  على 79 صوتا، 
محمد  ممدوح  د  ا.  رمضان،  العزيز  عبد  خالد 
طالب  أبو  أحمد  محمد  أحمد  د  ا.  ابراهيم، 
حيث حصل كٍل منهم على 77 صوتا واعتلوا 
التوالى،  على  العاشر  الى  الثامن  من  الترتيب 
باملركز  رجب  أحمد  صبحى  رفعت  د  ا.  وفاز 
ا.  يليه  صوتا،   76 على  بحصوله  عشر  احلادى 
71 صوتا،  وقد حصل على  فايد  ربيع حسن  د 
 70 على  حصل  وقد  هالل  سعد  هالل  د  ا.  ثم 
صوتا، وا. د محمد حسن محمد عبد العظيم 
وقد حصل على 67 صوتا، وأخيراً فاز ا. د حسن 
وقد حصل  اخلامس عشر  باملركز  عمر  محمد 

على 64 صوتا. 
واعتبر ا. د عبد املنعم محمد إبراهيم املشاط 
األول فى االحتياطى وقد حصل على 64 صوتا، 
فى  الثانى  تركى  أحمد عيسوى  د محمد  ا.  و 
د/ على  االحتياطى وقد حصل على 64 صوتا، 
السيد عبده الديب الثالث احتياطى وقد حصل 
على 63 صوتا، و د/ محمود حسن السيد الرابع 
احتياطى وقد حصل على 63 صوتا، و د/ سيد 

حصل  وقد  احتياطى  اخلامس  كساب  أحمد 
محمد  السيد  فرايسة  د/  و  صوتا،   63 على 
السادس احتياطى وقد حصلت على 62 صوتا، 
احتياطى  السابع  رمضان  د/ صفوت محمد  و 
وقد حصل على 62 صوتا، ود/ ندا فاروق أحمد 
صوتا،   61 على  حصلت  وقد  احتياطى  الثامن 
يليها د/ مجدى ثابت محمود التاسع احتياطى 

وقد حصل على 61 صوت أيضاً. 
السادس  من  أنه  الرقابية  اجلهات  أعلنت  وقد 
احتياطى  والعشرين  الرابع  حتى  عشر 
سالفة  األصوات  ترتيب  وحسب  للمجلس 

الذكر. 
ينص  للجمعية  الداخلى  النظام  إن  وحيث 
مكون  ادارة  مجلس  اجلمعية  يدير  أن  على 
على  احلاصلني  عضوا  عشر  خمسة  من 
 )15( رقم  وحتى   )1( رقم  من  األصوات  أعلى 
اقرار  وبعد  األصوات  أعلى  على  واحلاصلني 
العضو  الختيار  علنية  قرعة  اجراء  املرشحني 
اخلامس عشر مبجلس االدارة حيث إنهم وثالثة 
على  فاز  وقد  صوتا   64 على  حاصلون  أعضاء 
باملركز  د. حسني محمد عمر  بينهم  الترتيب 
ابراهيم  اخلامس عشر ود. عبد املنعم محمد 
ود.  احتياطى  وأول  عشر  السادس  باملركز 
السابع  باملركز  تركى  عيسوى  أحمد  محمد 

عشر وثانى احتياطى.

جمعيات
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جمعيات
عمومية التضامن التعاونية للبناء واإلسكان تنتخب: 

 مجلس إدارة جديد بالتزكية 

ندرة األراضى اخملصصة 
للجمعيات مشكلة 

تعوق سير العمل

أسعار الوحدات 
التعاونية تفوق قدرة 

العضو التعاونى

عصام السمان
رئيس جمعية التضامن

تصوير: أحمد حملى متابعة: هويدا عبد احلميد
اجتمعت اجلمعية العمومية جلمعية التضامن 
الساعة  متام  فى  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
نادى  مبقر  السبت  يوم  صباح  عشرة  احلادية 
الدعوة  على  بناء  للتجديف  العرب  املقاولون 
املوجهة من االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
الثالث  االجتماع  حلضور  اجلمعية  ألعضاء 
 263 رقم  عدد  التعاون  برج  مبجلة  املنشور  هو 

سبتمبر 2021. 
بصفته  أحمد  مدبولى  رضا  برئاسة  وذلك 
والسكرتارية أحمد حسني  أكبر األعضاء سناً 
إسماعيل بصفته أصغر األعضاء سناً وبحضور 
إميان فؤاد مندوبة عن االحتاد التعاونى اإلسكانى 
اجلمعية  عن  مندوباً  عباس  ومحمد  املركزى 
 18 عدد  وبحضور  القاهرة،  حملافظة  االحتادية 
عضواً من إجمالى عدد أعضاء اجلمعية الذين 
لهم حق احلضور والبالغ عددهم 1403 أعضاء، 
يصح  الذى  الثالث  هو  االجتماع  هذا  كان  وملا 
مت  وقد  األعضاء،  من  عدد  أى  بحضور  انعقاده 
اختيار كل من نادر نعيم عبد اجمليد وعادل حسن 
السمان كمالحظى تصويت ومت عرضهما على 
أعضاء مجلس اجلمعية العمومية التى وافقت 

عليهما باإلجماع. 
بند  من  املكون  األعمال  جدول  فى  النظر  وبدأ 
واحد وهو انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، 
وذلك نظراً النتهاء مدة مجلس اإلدارة فى 11-

12-2019 وبناء على التفويض الصادر من االحتاد 
التعاونى اإلسكانى املركزى بكتاب رقم ) 3349( 
بتاريخ 20/ 5/ 2021 واملتضمن تفويض اجلمعية 
فى اتخاذ اإلجراءات لفتح باب الترشيح ودعوة 
مجلس  النتخاب  الطارئة  العمومية  اجلمعية 
باب  فتح  اإلدارة  مجلس  قرر  فقد  جديد،  إدارة 
الترشيح بجلسته املنعقدة بتاريخ 2021/6/26 
الفترة من 7-4- اإلدارة خالل  لعضوية مجلس 

 2021-7 2021 حتى 8-7-2021 ويومى 11، 12- 
لتلقى الطعون، ومت اإلعالن عن ذلك مبجلة برج 
التعاون عدد رقم )261( يوليو 2021 وقد مت خالل 
سبعة  عدد  تقدم  القانونية  الترشيح  فترة 

مرشحني هم:
• عصام حسن السمان

• احمد محمود على شامخ 
• عادل عبد العاطى محمد غيث

• احمد حسني اسماعيل
• رضا مدبولى احمد حسن

• فارس مصطفى حسني
• هانى محمد حسن يحيى عيسى

ولم يتقدم بالطعن على أى من املرشحني فى 
املادة 23  كانت  وملا  احملددة،  الطعون  فترة  خالل 
من النظام الداخلى للجمعية والتى تنص على 

أن يدير اجلمعية مجلس إدارة مكون من سبعة 
 7 للترشيح  املتقدمني  عدد  كان  وملا  أعضاء 
أعضاء فقط مت عرض هؤالء املرشحني السبعة 
عليهم  وافقت  التى  العمومية  اجلمعية  على 
مندوبو  حتفظ  وقد  بالتزكية  فائزين  واعتبروا 
االحتاد واالحتادية على بيانات املرشحني ونتيجة 
املالى  الفحص  من  االنتهاء  حلني  االنتخابات 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  جانب  من  واإلدارى 

البناء واإلسكان. 
التعاون«  »برج  التقت  االجتماع  انتهاء  وفور 
الفائز  اإلدارة  مجلس  رئيس  السمان  بعصام 
إدارة  مجلس  ورئيس  بالتزكية  جديدة  بفترة 
للبترول،  العامة  بالهيئة  العاملني  جمعية 
عدد  يبلغ  التضامن  جمعية  أن  عن  وكشف 
أعضائها 1405 أعضاء مسجلة حتت رقم 256 
بالهيئة  العاملني  جمعية  أما   ،1982 لسنة 

العامة للبترول يبلغ عدد أعضائها 3742 عضوا 
مسجلة حتت رقم 892 لسنة 2004. 

قال:  باجلمعيتني  اخلاصة  املشروعات  وعن 
العامة  بالهيئة  العاملني  جمعية  مشروعات 
للبترول تتلخص فى مشروع »بالجيو« وهو عبارة 
ويضم 50  السخنة  بالعني  قرية سياحية  عن 
فيال و 867 شاليهات مت االنتهاء منه، ومشروع 
أراضى ويضم 904  »الروضة اخلضراء« تقسيم 
من  نقلها  مشكلة  بها  واملنطقة  أرض  قطع 
تبعية مدينة بلبيس إلى مدينة العبور اجلديدة، 
العمل  جارِ  باإلسكندرية  »املعمورة«  ومشروع 
»التجمع  مشروع  أما  وحدات،   403 ويضم  به 
 272 ويبلغ  منه  االنتهاء  وشك  على  اخلامس« 

وحدة و15 عمارة. 
فتم  التضامن  جمعية  ملشروعات  وبالنسبة   
بناء عمارتني فى مدينة »العبور«، وبناء شاليهات 
ولكن  أراضى  سيناء«  »جنوب  بيتش  برمانة 
توقفت ألن املنطقة لها طبيعة خاصة، ومشروع 

تقسيم أراضى بالعمرانية مت االنتهاء منه. 
قال  اجلمعيات  تواجه  التى  املشاكل  وعن 
التى  األراضى  ندرة  فى  تنحصر  إنها  السمان: 
كما  عليها،  للبناء  للجمعيات  تخصص 
أصبحت أسعار الوحدات التعاونية تفوق قدرة 

العضو التعاونى. 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  دور  عن  أما 
فهو مبثابة الهيئة الرقابية الشعبية واحلكومية 
على اجلمعيات وذلك فى صالح العضو التعاوني. 
للتمويل  القومى  املشروع  تأثير  مدى  وعن 
العقارى على القطاع التعاونى أوضح السمان 
اإلسكان  على  مباشرة  بصورة  يؤثر  لم  أنه 

التعاوني. 
جمعية  سكرتير  غيث  عادل  أكد  جانبه  ومن 
التضامن ضرورة تعديل مواد القانون 14 لسنة 
احلالي، مع ضرورة تعظيم  التطور  ليواكب   81
تعاونية  وحدة  لتوفير  اإلسكانى  التعاون  دور 

بسعر يناسب العضو التعاوني. 
وشدد غيث على ضرورة إصدار تشريع ليعاقب 
العمومية،  اجلمعيات  يحضر  لم  الذى  العضو 
للتغلب على ظاهرة عزوف أعضاء اجلمعيات عن 

حضور اجلمعيات العمومية. 
العمل  سير  تعترض  التى  املعوقات  وعن 
مشكالت  توجد  ال  بأنه  أوضح  باملشروعات، 
للبترول،  العامة  بالهيئة  العاملني  بجمعية 
التضامن فهى شعبية ليست  ولكن جمعية 

فئوية ومشروعاتها صغيرة. 
القائمة  املشروعات  إنهاء  فى  أمله  عن  وأعرب 
توفير مشروعات  إلى  والسعى  فى أسرع وقت 

أخرى لألعضاء.
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االونة  فى  احلديث  كثر 
تعديالت  حول  االخيرة 
 1981 لسنة   14 القانون 
اخلاص بالتعاون اإلسكاني.. 
وكل ما هو منتمى لهذا القطاع احليوى 
ملدة  وانتظار  حالة شغف  لديه  الكبير 
ان  اعتبرنا  ما  اذا  بالقصيرة  ليست 
القانون منذ العمل به مر عليه اكثر من 
اربعني عاما.. جرت فى هذه االعوام مياه 
مستجدات  بني  ما  النهر..  فى  كثيرة 
وحتى  دولية  او  محلية  اقتصادية 
القانون  مواد  بعض  وباتت  اجتماعية.. 
ال تناسب تلك املستجدات االقتصادية، 
تغييرات  من  يحدث  ما  تواكب  وال 
تتفق  ال  انها  بل  اجملتمع..  بنية  فى 
الستمرار  االقتصادية  واملالءة  والعقل 
اإلسكانى  التعاونى  البنيان  وحدات 
اداء  فى  اإلسكانية  اجلمعيات  وحتديدا 
االجتماعية  ورسالتها  التنموى  دورها 
االجتماعية متمثلة فى توفير املسكن 

املالئم للشباب واملواطن املصري.. 
اخلاص   1981 لسنة   14 فالقانون 
 14 فى  يقع  والذى  اإلسكانى  بالتعاون 
استطاع  مادة..   96 على  ويحتوى  بابا 
ايضا و على مدار تلك العقود ان يقدم 
واالستحقاقات  املزايا  من  العديد 
جعل  ما  وهو  للجمعيات..  والدعم 
القطاع التعاونى اإلسكانى مازال نابضا 
حتى اآلن من خالل مشروعاته واجنازاته 
عبر  التنمية  احداث  فى  ومساهماته 
زمنية  حقبا  وشاهدنا  السنوات..  تلك 
للتعاون  جناحات  بني  ومتفاوتة  متباينة 
جمعياته..  فى  ممثال  االهلى  اإلسكانى 

واقصاء  وتهميش  وشلل  جمود  وايضا 
من بعض احلكومات فى تلك االحقاب ! 
معاناة  ان  للجميع  يتضح  هنا  من   
فى جمعياته..  ممثال  اإلسكانى  التعاون 
مرجعها  االول  املقام  فى  ليست 
هى  التى  التشريعية-  التعديالت 
باملناسبة واجبة- ولكن كما يؤكد كل 
اإلسكانى  بالتعاون  واملهتمني  اخلبراء 
بني  تتراوح  تعديلها  الواجب  املواد  بان 
40 الى 45 مادة.. ولكن من وجهة نظرى 
املقام  فى  ترتكز  اجلمعيات  معاناة  فإن 
االول على تهميش اجلمعيات والتعامل 
معها على نفس املسافة التى تتعامل 
بها الدولة مع القطاع اخلاص.. رغم ان 
عام  بوجه  التعاونية  الفكرة  فلسفة 
والتعاون اإلسكانى على وجه اخلصوص 
ال تهدف الى الربح وتقدمي املنتج بسعر 
التكلفة.. الن الدستور اعطى للقطاع 

واإلعفاءات  املزايا  من  العديد  التعاونى 
وكفلتها  مواده..  فى  والضمانات 
تعاونى  قطاع  لكل  اخلاصة  القوانني 

على حدة. 
التعاون اإلسكانى ممثال  لتاريخ  واملتتبع 
فى جمعياته.. يجد ان ازهى عصور هذا 
القطاع حني يتم تفعيل بعض من مواد 
تكلف  لن  باملناسبة  هى  التى  القانون 
بل تشاركها وتساهم  اعباء  اى  الدولة 
معها فى املرور الى اجلمهورية اجلديدة.. 
من خالل مشروعاتها اإلسكانية.. ومن 
ضمن اهم املواد التى تضمنها القانون 
تعد  والتى   »67« املادة   1981 لسن   14
للجمعيات  احلياة«  »قبلة  هى  بالفعل 
وتنص على أن »تباع اراضى الدولة التى 
اإلسكانى  التعاون  لوحدات  تخصص 
املقرر  الثمن  من   %  25 قدره  بتخفيض 
املالية  وزير  مبوافقة  ويجوز  البيع،  وقت 
زيادة مقدار التخفيض مبا ال يجاوز 50 % 
من الثمن املشار اليه«.. تلك املادة والتى 
حني فعلت تاريخيا شاهد اجلميع آنذاك 
أزهى فترات التعاون اإلسكانى ممثال فى 

جمعياته.. 
ال  االول  املقام  فى  املشكلة  ان  أتصور 
ال  والتى  التشريعات  بعض  فى  تكمن 
تكمن  ما  بقدر  تعديلها..  وجوب  ننكر 
فى ضرورة تفعيل بعض املواد التى نص 
عليها القانون ومنها فى باب االعفاءات 
واملزايا املادة 67 والتى متثل طوق النجاة 
على  احلصول  فى  اجلمعيات  من  لكثير 
اراض.. فمن االجحاف ان توضع مبحاذاة 
الربح  الى  يهدف  الذى  اخلاص  القطاع 

ومن ثم يتحدد املنتج.

عمرو عبدالغني
رئيس التحرير

 المادة »٦٧«.. »قبلة 
الحياة« للجمعيات

ما بني ٤٠ الى ٤٥ 
مادة بقانون  التعاون 
اإلسكانى حتتاج إلى 

تعديل حسب آراء 
اخلبراء

ك
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جمعيات

ت  اجلمعية التعاونية لبناء املساكن للعاملني عقد
عموميتها  احلرة،  لألسواق  مصر  بشركة 
املوافق  السبت  يوم  وذلك  ثالث«  »اجتماع 
املفتوحة،  القاعة  مبقر   2022 فبراير   26
على  بناء  املسلمني  الشبان  بجمعية 
التعاون«  »برج  مبجلة  املنشور  اإلعالن 

بالعدد 268 ملحق فبراير 2022 
برئاسة  العمومية  اجلمعية  واجتمعت 
مجلس  رئيس  السيد  العال  عبد 
جمال  وسكرتارية  اإلدارة، 
عام  سكرتير  الروبى  حافظ 
حسن  وحضور  اجلمعية، 
مندوبا  الفتاح  عبد 
التعاونى  االحتاد  عن 
املركزى  اإلسكانى 
من  عدد  بحضور 
اجلمعية  أعضاء 
الذين  العمومية 
احلضور  حق  لهم 
وهو   874 وعددهم 
ميثل  الذى  العدد 
النصاب القانونى لصحة، 
الثالث،  االجتماع  انعقاد 

األعضاء  من  عدد  أى  بحضور  يصح  والذى 
ومت اختيار كل من، علوى عبد اجمليد وإسالم 
عرض  ومت  تصويت،  كمالحظى  محمد، 
املوافقة  فتمت  احلاضرين  على  أسمائهما 
جدول  فى  النظر  وبدأ  باإلجماع  عليهم 

األعمال الذى تضمن :
واحلسابات  العمومية  امليزانيات  عرض 
اخلتامية عن السنوات املالية املنتهية فى 
30 يونيو 2019 و30 يونيو 2020 و30 يونيو 

 2021
عرض حتديد مراقب احلسابات واتعابه

كما عرض تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة 
السابقة ومتثلت فى :

األهرام  بحدائق  اجلمعية  مشروع  عرض 
مبرحلتني- 35 وحدة سكنية. 

عرض مشروع 6 أكتوبر 84 وحدة سكنية. 
بالقوات  اإلسكان  خدمة  صندوق  مشروع 

املسلحة »اجلولف« 25 وحدة سكنية. 
 10 باإلسكندرية  الهانوفيل  مشروع 

وحدات سكنية. 
مشروع السويس- 2 وحدة سكنية. 

وحدة   111 بالهرم  اجلبل  كفر  مشروع 
سكنية .

عرض مشروعات الجمعية والحساب 
الختامى للسنوات السابقة 

متابعة: أسماء السروجى - تصوير: أحمد حملى 

فى عمومية »مصر لألسواق احلرة« 
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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

املتحدة عن  األمم  تقرير   يشير 
مصر  فى  البشرية  التنمية 
اجلهود  إلى   2020 عام  عن 
الدولة  بذلتها  التى  الكبيرة 
املصرية فى تعزيز مقومات احلق فى املسكن 
قد  القضية  هذه  أن  على  ويؤكد  الالئق، 
حظيت بدعم سياسى كبير أدى إلى تطوير 
عديد من املناطق العشوائية كما أدى هذا 
الدعم إلى إطالق برنامج طموح لإلسكان 
الفئات  اعتباره  فى  يضع  االجتماعى 
الدولة  وأن  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
التوجيهية  املبادئ  املصرية تعمل فى إطار 

العمال احلق فى السكن الالئق. 
 ويشير التقرير إلى محاور استيفاء مقومات 
احلق فى السكن الالئق اآلمن والصحى على 

النحو اآلتى :
أوالً : تطوير املناطق العشوائية غير اخملططة 

وغير اآلمنة. 
ثانياً : توفير اإلسكان االجتماعى. 

املياه  مرافق  تغطية  نطاق  اتساع   : ثالثاً 
والصرف الصحى. 

رابعاً : تطور اإلنفاق احلكومى على اإلسكان 
واملرافق. 

لقطاع  املستقبلية  السياسات  خامساً: 
اإلسكان. 

 وهذا ما سوف نعرض له تباعاً. 
أما بالنسبة لتطوير املناطق العشوائية غير 
اخملططة وغير اآلمنة، فيؤكد تقرير التنمية 
املناطق  تطوير  صندوق  أن  على  البشرية 
العشوائية يؤدى دوراً مهماً فى تطوير تلك 
على  والعمل  اتساعها  من  واحلد  املناطق 
تنميتها ووضع اخلطة الالزمة لتخطيطها 
يقسم  الصندوق  أن  إلى  ويذهب  عمرانياً 

املناطق العشوائية إلى عدة مستويات :
املستوى األول.. ويضم املناطق غير اخملططة، 

القوانني  يخالف  مبا  أنشئت  التى  وهى 
واللوائح املتعلقة بالبناء. 

املستوى الثانى.. ويضم املناطق غير اآلمنة، 
مبانيها  من   %  50 نحو  يصنف  التى  وهى 
درجة  تعكس  درجات  أربع  وتضم  باخلطورة 

خطورتها. 
املناطق  مثل  للحياة،  املهددة  املناطق   •

املعرضة للمخاطر الطبيعية. 
األبنية  مثل  املالئم،  غير  السكن  مناطق   •

املتصدعة. 
املناطق  وهى  للصحة،  املهددة  املناطق   •
أو  الصاحلة  الشرب  مياه  إلى  تفتقر  التى 

صرف صحى. 
• املناطق التى تفتقر إلى احليازة املستقرة، 

مثل عدم وجود حيازة قانونية. 
األسواق  فهو  الثالث..  املستوى  أما 

العشوائية. 
املناطق  تطوير  أن  إلى  التقرير  ويشير 
العشوائية يتم بالتعاون بني صندوق تطوير 
العشوائيات وبني وزارة اإلسكان واجملتمعات 
العمرانية وأنه نتيجة للجهود التى قامت 

النتائج  حتققت  فقد  املصرية  الدولة  بها 
اآلتية :

جرى  التى  اآلمنة  غير  املناطق  عدد  يبلغ   -
نحو   2020 حتى   2014 عام  منذ  تطويرها 
منطقة   357 إجمالى  من  منطقة   296
غير  املناطق  فى  السكان  عدد  وانخفض 
وأن   2019 عام  من   %  35 بنسبة  اآلمنة 
استراتيجية التنمية املستدامة تستهدف 
خفض عدد السكان فى املناطق غير اآلمنة 
خالل  وأنه   2030 عام  فى   %  100 بنسبة 
قد  اآلمنة  غير  العشوائية  املناطق  تطوير 
وضع فى االعتبار وجود اخلدمات األساسية 
الشباب  ومراكز  العبادة  ودور  املدارس  مثل 
ومراكز الصحة وغيرها لضمان وجود بيئة 
آمنة للمواطنني، وأن هذا النهج يتواءم مع 
املبدأ التوجيهى اخلاص بتنفيذ استراتيجيه 

شاملة العمال احلق فى السكن الالئق. 
- أما فيما يتعلق باملناطق العشوائية غير 
 152 نحو  مساحتها  بلغت  فقد  اخملططة 
العمل  وأنه جرى  عام 2014  فى  فدان  ألف 
فيها  األساسية  البنية  كفاءة  رفع  على 
 53 إلى  طورت  التى  املناطق  عدد  ليصل 
عام  حتى  فدانا   4616 مبساحة  منطقة 
2020 ويجرى العمل على تطوير 79 منطقة 
مليار   318 بتكلفة  فدانا   6941 مبساحة 

جنيه. 
األسواق  تطوير  على  الدولة  عملت   -
العشوائية حيث طورت قرابة 20 سوقاً من 

إجمالى 1105 أسواق. 
- تستهدف استراتيجية التنمية املستدامة 
2030 خفض نسبة املناطق العشوائية فى 
املناطق املصرية إلى أقل من 20 % عام 2020 
وأن تصل هذه النسبة إلى أقل من 5 % فى 

عام 2030. 
 وللحديث بقية... 

تعزيز الحق فى 
المسكن الالئق »3«

تطوير املناطق 
العشوائية يتم 

بالتعاون بني صندوق 
تطوير العشوائيات 

ووزارة اإلسكان 
واجملتمعات العمرانية

ي
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 يجب توفير مبادرات تنافسية للتمويل العقارى
شادية مصطفى أحمد.. املشرف املالى جلمعية إسكان العاملني بوزارة األوقاف:

جمعيات

شادية مصطفى

املشرف  أحمد،  مصطفى  شادية  قالت 
بوزارة  العاملني  إسكان  جلمعية  املالى 
أنها  اجلمعية  إجنازات  من  إن  األوقاف، 
خلدمة  مشروعات  عدة  تنفيذ  استطاعت 

أعضائها. 
إسكان  جلمعية  املالى  املشرف  وأوضحت 
العاملني بوزارة األوقاف، أن اجلمعية انتهت 
بنسبة  حلوان،  عني  فى  برجني  إنشاء  من 
أعضاء  إلى  تسليمهما  ومت   ،%  ١٠٠ تنفيذ 
الفتة  وحدة،   ١3٠ يضمان  حيث  اجلمعية، 

إلى توصيل جميع املرافق إلى املشروع. 
وأضافت أن اجلمعية حاليا، بصدد االنتهاء 
من إقامة »كومباوند« فى القاهرة اجلديدة 
ومركز  عمارة،   28 يضم  األعضاء،  خلدمة 
وحدة   669 بواقع  ومسجد،  »مول«  جتارى 

سكنية. 
وأشارت إلى أن نسبة التنفيذ فى مشروع 
إلى  الفتة   ،%9٥ بلغ  اجلديدة  القاهرة 
تسليم املشروع لألعضاء نهائيا فى شهر 

ديسمبر املقبل. 
اجلمعية  أن  إلى  مصطفى،  شادية  وأحملت 
 .2 مبساحة  أرض  قطعة  على  حصلت 
أكتوبر،  من  السادس  مدينة  فى  فدان   ٥
مخطط لها أن تضم 6 عمارات، بواقع ١44 
تقديرية مبدئية  وبتكلفة  وحدة سكنية، 
حددها استشارى املشروع مببلغ 6٥٠ ألف 

جنيه. 
فى  اجلمعية  تواجه  التى  العقبات  وعن 
املالى  املشرف  قالت  مشاريعها،  تنفيذ 
األوقاف:  بوزارة  العاملني  إسكان  جلمعية 
على  اإلقبال  فى  عقبة  حاليا  تواجهنا 
أكتوبر،  مشروع  وحدات  وحجز  االنتفاع 

على  إقبال  يوجد  ال  أنه  مؤكدة 
االنتفاع بالوحدات. 

وراء  السبب  عن  وبسؤالها 
ذلك  يرجع  رمبا  أكدت  ذلك، 

اخلاصة  الدولة  ملبادرة 
بالتمويل العقاري، الفتة 
توفر  املبادرة  أن  إلى 
الوحدة  ثمن  تقسيط 
على 3٠ عاما، من خالل 
البنوك، وذلك ليس خيارا 

متاحا لدى إسكان التعاونيات. 
وترى شادية مصطفى، أن مبادرة التمويل 
العقارى لها تأثير سلبى قوى على إسكان 
توفر  املبادرة  أن  إلى  الفتة  التعاونيات، 
الوحدات  أسعار  من  أقل  بأسعار  وحدات 

فى إسكان التعاونيات. 
ذلك،  مواجهة  ضرورة  على  وشددت 
وإتاحة فرص وأسعار تنافسية مع وحدات 
التمويل العقاري، حتى تستطيع أن تؤدى 
التعاونيات دورها، فى توفير مسكن مالئم 

بأسعار مناسبة لعموم املنتفعني. 
القرض  قيمة  زيادة  ضرورة  إلى  وأشارت 
جنيه،  ألف   2٠ قيمة  إن  حيث  التعاوني، 

مبتطلبات  للوفاء  كافية  غير  أصبحت 
عضو جمعيات اإلسكان التعاوني. 
حت  قتر ا و

مع  العقارى  التمويل  على  االتفاق  أهمية 
السداد،  فى  إتاحة تسهيالت  مع  البنوك، 
التمويل  مبادرة  توفره  ما  غرار  على 
عن  األعضاء  ينصرف  ال  حتى  العقاري، 

إسكان التعاونيات. 
كما أشارت، إلى أن التعاونيات على سبيل 
ثمن  فى سداد  وقتا طويال  تتيح  ال  املثال، 
يتم سداد  أن  احملدد  إنه من  الوحدة، حيث 
املشروع،  تنفيذ  مدة  خالل  الوحدة،  ثمن 

والتى تتراوح بني 4 إلى ٥ سنوات. 
إسكان  جلمعية  املالى  املشرف  وطالبت 
املسئولة  اجلهات  األوقاف  بوزارة  العاملني 
اإلجراءات  بتسهيل  التعاونيات،  عن 

اإلدارية. 
التعاونيات  هيئة  موافقة  أن  إلى  وأشارت 
اجتماع،  النعقاد  اإلجراءات  صحة  على 
تستغرق وقتا طويال، يعرقل عمل اجلمعية 

وتنفيذ مشاريعها. 
اإلدارية  اجلهات  تشكيل  واقترحت 
متخصصة  جلان  اإلسكانية،  للتعاونيات 
فى فحص شكاوى اجلمعيات واملنتفعني، 
فى  املواطنني  خدمة  جهات  غرار  على 
اجلهات احلكومية، بحيث تبت هذه اللجان 
فى الشكاوى الواردة إليها فى مدة زمنية 
متابعة  للجمعية  ميكن  حتى  قصيرة، 

عملها دون تأخير أو تعطيل. 
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والسياحي  العقاري  لالستثمار  هولدجن  احلمزاوي  شركة  ـ 
EL واملقاوالت ش.م.م

 134 شارع سنالنجراد ـ املناخ ـ بورسعيد برج التوحيد

العقاري  لالستثمار  اخلليجية  املصرية  مرسيليا  شركة  ـ 
ش.م.م

117 ي شارع سورا ـ رشدي ـ االسكندرية

ـ شركة جميرا ايجيبت لالستثمار العقاري
38 شارع كفر عبده ـ رشدي ـ سيدي جابر ـ االسكندرية

ـ شركة ميكستا إيجيبت للتنمية العمرانية
60 شارع جزيرة العرب ـ املهندسني ـ جيزة

ـ شركة تيجان للتطوير العقاري
113 ش مصطفي النحاس ـ مدينة نصر ـ القاهرة

ـ شركة إم ـ ايه ـ كا للتطوير العقاري
30 شارع نهري ـ مصر اجلديدة

ـ شركة دون العاملية إلنشاء  املدارس
165 ع بوابة حورس ـ حدائق االهرام ـ الهرم ـ جيزة

ـ بيوت املصرية لالستثمار العقاري واملقاوالت
4 شارع محمد مقلد ـ احلي الثامن مدينة نصر

ـ شركة هارون حسن مزيد بديوي للمقاوالت العمومية
شارع النصر ـ أمام البريد الرئيسي ـ الغردقة البحر األحمر

اعمال املباني )متكامل(
الغاز  وشبكات  الصحي  والصرف  املياه  وشبكات  محطات 

والوقود

االسم  تعديل  )مت  العقاري  للتنمية  والهدي  النور  شركة  ـ 
والسمة التجارية بتاريخ 2012/10/23(

الغردقة ـ الدهار شارع  النصر الرئيسي
أعمال مباني- أعمال تكميلية

ـ شركة الرضا للمقاوالت ـ محمود محمد محمود عبداجلليل
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االتحاد التعاوني االسكاني المركزي
المقاولون المقيدون بالسجالت
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وبركاته..  بنفحاته  الكرمي  الشهر  انقضى 
طاعة  فى  املسلم  عاشها  يوما  ثالثون 
وقيام  صيام  بني  ما  تعالى..  هلل  متصلة 
وتعاون  غيظ  وكظم  وإحسان  وصدقة 
اخلير  أعمال  من  وغيرها  والتقوى  البر  على 

والتعاون. 
مبثابة  كان  الذى  الكرمي  الشهر  انقضى 

االستعداد لالختبار احلقيقى.. 
بل هو  االختبار،  لم يكن هو  فشهر رمضان 
شهر يعتاد فيه املسلم على ما هو مطلوب 
كمثل  قادمة..  شهرا  عشر  أحد  طوال  منه 
اجلندى فى جيشه يتدرب شهرا ليقف مؤديا 

مهامه بنجاح طوال أحد عشر شهرا.. 
على  يوميا  املسلم  فيها  تدرب  يوما  ثالثون 
وال  مكثف..  بشكل  العبادات  أنواع  جميع 
فترة  اجتازوا  قد  املسلمني  معظم  أن  ريب 
وقت  حان  فقد  وعليه  بنجاح..  التدريب 

االمتحان.. 
كامل  شهر  صيام  على  املسلم  تدرب  لقد 
متصل بال ملل.. فهل يصعب عليه بعد ذلك 
صيام االثنني واخلميس واأليام الثالثة البيض 

فقط من كل شهر !
القيل  من  الشهر  طوال  نفسه  منع  لقد 
سيتحلى  فهل  والعراك..  والشجار  والقال 
شهرا  عشر  األحد  طوال  األخالق  بكرمي 
ويضيع  األولى  سيرته  يعاود  أم  القادمة.. 

تدريبه هباء. 
فى  اجلماعة  صالة  على  حافظ  قد  هو  وها 
سيشغله  فهل  العمل..  فى  أو  املسجد 
صالة  على  املواظبة  عن  ذلك  بعد  شىء 
أدائها  إلى  وارتاح  اعتادها  التى  اجلماعة 

بشكل منتظم. 
راحة  من  فيها  عرفه  وما  التراويح  أما صالة 
أثناء  به  واطمئنان نفسى.. وما شعر  قلبية 

أدائها من فيوضات وروحانيات ونفحات.. فيا 
ليحافظ  له  دائما  دافعا  ستكون  هل  ترى 
بقية  طوال  الليل  وقيام  النوافل  أداء  على 

العام.. 
وعمل  أداها  وزكاة  أخرجها  صدقة  من  وكم 
فهل  والعلن..  السر  فى  عمله  وخير  بر 
سيستمر على ذلك أم سيغلب عليه شحه 

وبخله وخوفه على ماله ومستقبله.. 
تلك هى احلقيقة.. 

انقضت فترة التدريب واإلعداد.. 
وحان وقت االختبار.. 

العيد  يوم  وعقب  منا  كل  فليبدأ  وعليه.. 
مباشرة بتقييم عمله وحتى رمضان القادم.. 

ليعلم هل جنح فى االختبار أم ال.. 

املناسبات  فى  واالحتفاالت  األعياد  تعد 
طبع  التى  اإلنسانية  الغرائز  من  السعيدة 
تكون  أن  يحبون  الناس  فكل  عليها..  الناس 
ويتجمعون  فيها  يحتفلون  مناسبات  لهم 

ويظهرون الفرح والسرور.  
الشعوب  من  كغيرهم  املسلمون  ويتميز 
ويتبادلون  فيها  يفرحون  التى  بأعيادهم 
التهنئة.. وعلى رأس هذه األعياد.. عيد الفطر 

وعيد األضحى.. 
قدم  قال:  عنه  اهلل  رضى  أنس  عن  روى  وقد 
املدينة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
هذان  ما  فقال  فيهما  يلعبون  يومان  ولهم 

اجلاهلية  فى  فيهما  نلعب  كنا  قالوا  اليومان 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فقال 
يوم  منهما  خيرا  بهما  أبدلكم  قد  اهلل  إن 

األضحى ويوم الفطر. 
ينبغى  التى  اهلل  شعائر  من  العيدان  فهذان 
إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها 
من  االعياد  بهذه  االحتفال  مظاهر  وتتعدد 
مكان آلخر ومن زمان لغيره.. ولكن يبقى الفرح 
والسرور واللهو املباح وتبادل التهنئة والزيارات 

هى العامل املشترك لكل هذه االحتفاالت.. 
فهلموا بنا نتعرف على أهم مظاهر االحتفال 

بعيد الفطر املبارك وخاصة فى بلدنا مصر.. 

أن  املسلم  وينبغى على  وهى سنة مؤكدة  
فيها  ملا  وشهودها  حضورها  على  يحرص 
واالقتداء  العظيم  واألجر  والبركة  اخلير  من 

بالنبى صلى اهلل عليه وسلم. 
كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  ان  وثبت 
يخرج يوم الفطر واألضحى إلى املصلى فأول 
فيقوم  ينصرف  ثم  الصالة،  به  يبدأ  شيء 
مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم 

فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. 
ويستحب شهود النساء صالة العيد: لقول 
النبى صلى اهلل عليه وسلم يخرج العواتق 
وذوات اخلدور واحليض وليشهدن اخلير ودعوة 
املؤمنني ويعتزل احليض املصلى. واما التكبير 

يوم العيد فهو من السنن العظيمة. 
فكانت  السعيدة  باملناسبات  التهنئة  أما 
معروفة عند الصحابة، وقد ورد ما يدل على 
وتهنئة  باملناسبات  التهنئة  مشروعية 
ما  حصول  عند  بعضا  بعضهم  الصحابة 
امرئ  على  تعالى  اهلل  يتوب  أن  مثل  يسر 
فيقومون بتهنئته بذلك إلى غير ذلك. وال ريب 
أن هذه التهنئة من مكارم األخالق ومحاسن 

املظاهر االجتماعية بني املسلمني. 

إشراف - السيد محمد يوسف دين
انقضى رمضان.. وبدأ االمتحان

الكعكالعيدية�صالة العيد

مظاهر الفرح فى عيد الفطر
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عادة مصرية طيبة، ينتظرها األطفال يوم 
لهم  مكتسبا  حقا  صارت  حيث  العيد، 
على  يعلم  وال  واألقارب،  األهل  جميع  من 

وجه التحديد أصل العيدية وتاريخها. 
عهد  منذ  العيدية  املصريون  عرف  وقد 
عليها  يطلق  وكان  الفاطمية،  الدولة 
أو  »الرسوم«  مثل  مختلفة،  مسميات 
الفاطميون  يحرص  كان  إذ  »التوسعة«، 
على  اجلديدة  واملالبس  النقود  توزيع  على 
عامة الشعب وبخاصة الفقراء خالل أيام 
للمرة  الـ«عيدية«  لفظ  أطلق  وقد  العيد، 
التاريخ عندما قام أحد خلفاء  األولى فى 
املواطنني  رواتب  بزيادة  الفاطمي،  العصر 
ينتظرون  املواطنون  وكان  األعياد،  خالل 
أمام قصر احلاكم الذى كان يخرج عليهم 

لتوزيع الدراهم والدنانير الذهبية. 
الفرحة  مظاهر  من  فالعيدية  اليوم..  أما 
أخرى  فرحة  تعدلها  ال  التى  االجتماعية 
العيد  يوم  صباح  فى  األطفال  لدى 
شيء  وال  اجلديدة  النقود  هو  وأساسها 

غيرها.

االحتفال بالكعك فى األعياد عادة فرعونية 
ذلك،  على  األثرية  الشواهد  ومن  قدمية. 
املقابر  جدران  على  املنقوشة  الكحك  صور 

الفرعونية. 
األعياد  فى  الكحك  استخدام  عادة  وظلت 
فقد  اإلسالمى.  الفتح  بعد  مبصر  قائمة 
بصناعة  رسميا  اهتماما  الطولونيون  أظهر 
مطابخهم  فى  بصناعته  وقاموا  الكعك، 
وعملوا  املصريني،  على  ووزعوه  اخلاصة، 
لذلك قوالب منقوشة بشتى أنواع الزخارف 
موجودة  القوالب  تلك  زالت  وما  اإلسالمية، 
فى  اإلسالمى  الفن  متحف  فى  اآلن  حتى 
خصصوا  فقد  الفاطميون،  أما  القاهرة.  
»دار  باسم  عرفت  حكومية  إدارة  لذلك 

الفطرة«، ورصدوا لها مبلغا كبيرا من املال. 
من  كبيرا  جانبا  الكعك  عادة  وتعكس 
القيم احلميدة التى متيز بها اجملتمع املصرى 
كاملنافسة الشريفة والود والكرم والتكافل؛ 
أن جتتمع لعمل  املصرية  األسر  اعتادت  فقد 
الكبار  ذلك  فى  ويشارك  العيد،  كعك 

والصغارفى جو من الفرح والسرور. 
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س1 : هل يجوز ان يكون ضمن تشكيل مجلس ادارة اجلمعية التعاونية اإلسكانية عضو وجنله 

؟ وفى السياق ذاته هل يجوز لعضو فى اجلمعية اكتسب عضويته من والده.. ان يرشح نفسه 

وهو ال يعمل فى نفس اجلهة ؟ على سبيل املثال ال احلصر.. يعمل فى شركة الكهرباء وعضو فى 

جمعية البتروكيماويات.. هل من حقة الترشيح جلمعية البتروكيماويات؟

 
ج ١ : فيما يتعلق بالشق االول من السؤال.. ال يجوز ان يرشح عضو اكتسب عضويته باجلمعية من وجود 
العضو االصلى مثل والده.. .. كما انه ال يجوز فى جمعيات اإلسكان الفئوية ) اطباء – مهندسني - قضاة 
– شركات - بنوك.. ( ان يترشح لعضوية مجلس االدارة اال االعضاء املنتمون للجهة الفئوية طبقا للقانون 
والقرارات الوزارية املنظمة والتعليمات واللوائح.. . فمثال جمعية العاملني باالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
واسرهم حتى الدرجة الثالثة.. .. ال يجوز ان يترشح لعضوية مجلس االدارة اال العاملون باالحتاد دون من اكتسب 
العضوية انتسابا للعامل باالحتاد كونه من اسرته حتى الدرجة الثالثة.. . والهدف واضح فكيف يستطيع 
عضو مجلس االدارة فى هذه احلالة خدمة اعضاء اجلمعية ومعرفتهم والعمل على مصاحلهم دون وجوده فى 
املكان الفئوى لالعضاء والذى يجمعهم شبه يوميا.. وفى املثال الذى املذكور ال يجوز للشخص الذى يعمل 
بشركة الكهرباء والذى اكتسب عضويته بجمعية البتروكيماويات عن انتسابه كفرد من اسرة وعضوية 
والده بها ان يترشح لعضوية مجلس ادارة جمعية البتروكيماويات لالسباب املوضحة سلفا ومخالفة ذلك 
لقانون التعاون اإلسكانى والقرارات الوزارية املنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن اجلهات الرقابية بقانون 

التعاون اإلسكانى رقم )١4( لسنه ١98١. 

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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السابقة  املقاالت  فى  تناولنا 
اجلمعية  تأسيس  أسلوب 
واإلسكان،  للبناء  التعاونية 
والرقابة  إدارتها  وطريقة 
املالى  ونظامها  بها،  العمل  وقواعد  عليها 

واحلسابى. 
حول  تساؤل  على  جنيب  املقالة  هذه  وفى 
للبناء  التعاونية  اجلمعية  إمكانية تقسيم 
أخرى..  جمعية  مع  إدماجها  أو  واإلسكان 

وكيف يتم ذلك؟
نصت  فقد  اجلمعية،  لتقسيم  فبالنسبة 
اإلسكانى  التعاونية  قانون  من   )63( املادة 
االستثنائية  العمومية  للجمعية  أن  على 
تقرير إدماج اجلمعية التعاونية فى جمعية 
أو إدماج  أو إدماج جمعية أخرى فيها  أخرى 
أو  جديدة  جمعية  فى  أخرى  مع  اجلمعية 
تقسيم  أو  أخرى  مع  اجلمعية  تقسيم 
حالة  وفى  أكثر.  أو  جمعيتني  إلى  اجلمعية 
أكثر  أو  جمعيتني  إلى  اجلمعية  تقسيم 

يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى:
)أ( منطقة عمل اجلمعيات اجلديدة، على أن 

يتم ذلك فى نطاق عمل اجلمعية األهلى. 
أصول  وتوزيع  املالية  املراكز  حتديد  )ب( 
اجلمعيات  على  األهلية  اجلمعية  وخصوم 

اجلديدة. 
على  القانون  ذات  من   )54( للمادة  ونصت   
املزمع تقسيمها مشروع  أن تضع اجلمعية 
وأهداف  يتفق  مبا  اجلديد  الداخلى  النظام 
اجلمعية  مبعرفة  ويعتمد  التقسيم، 
اجللسة  ذات  فى  واالستثنائية  العمومية 
وتكتسب  التقسيم،  فيها  يتقرر  التى 
بشأنها  يتقرر  التى  اجلمعيات  أو  اجلمعية 
االعتبارية  الشخصية  اإلدماج  أو  التقسيم 

القرار  هذا  إشهار  مبجرد  اجلديد  بوضعها 
ألحكام  طبقاً  الداخلى  النظام  وملخص 

هذا القانون. 
 ،63 باملادة  الواردين  النصني  لهذين  ووفقاً 
من  هو  اجلمعية  تقسيم  قواعد  فإن   64
العمومية االستثنائية،  اختصاص اجلمعية 
النصاب  تقسيم  يجوز  ال  أنه  ذلك  ومعنى 
انعقاد  لصحة  توافره  الواجب  القانونى 
يلزم  وإمنا  االستثنائية  العمومية  اجلمعية 
أن توجه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية 
جدول  فى  مدرجا  ويكون  االستثنائية 
اعمالها »للنظر فى قرار تقسيم اجلمعية«. 
موضوع  عرض  يسبق  أن  يجب  أنه  ثانيا: 
العمومية  اجلمعية  على  اجلمعية  تقسيم 
اجلمعية  إدارة  مجلس  قيام  االستثنائية 
النظم  مشروع  بوضع  تقسيمها  املزمع 
الداخلية اجلديدة للجمعيات التعاونية التى 

يسفر عنها التقييم. 
النظم  مشروعات  يتضمن  أن  ينبغى  ثالثا: 
التى  التعاونية  للجمعيات  الداخلية 
منطقة  حتديد  التقيم  عنها  سيسفر 
عمل كل جمعة من اجلمعيات املستحدثة 
)اجلديدة( على أن يتم ذلك فى نطاق منطقة 
سواء  املقسمة  للجمعية  األهلية  العمل 

كانت )فئوية أو إقليمية(. 

مشروعات  يتضمن  أن  ينبغى  كما  رابعاً: 
النظم الداخلية للجمعيات التعاونية التى 
سيسفر عنها التقسم حتديد املراكز املالية 
األهلية  اجلمعية  وخصوم  أصول  وتوزيع 
كل  فإن  ذلك  وعلى  اجلديدة  اجلمعيات  على 
سوف  املستحدثة  اجلمعيات  من  جمعية 
حتصل على نصيب من أعضاء اجلمعية مع 
قيمة أسهم هؤالء، كما حتصل على نصيب 
من احتياطيات اجلمعية وأصولها العقارية 
وكذلك  اآلخرين  قبل  وحقوقها  واملنقولة 

أموالها النقدية، والتزاماتها قبل اآلخرين. 
ويجب أن يتم مناقشة كافة هذه املوضوعات 
فى  التقسيم(  )مشروع  مناقشة  عند 

اجلمعية العمومية االستثنائية. 
العمومية  اجلمعية  قرار  أن  خامساً: 
إلى  اجلمعية  بتقسيم  االستثنائية 
جمعيتني أو أكثر ينبغى أن يتم الشهر عنه، 
مع ملخص النظام الداخلى للجمعيتني أو 
اجلمعيات اجلديدة التى تكتسب شخصيتها 
إجراء هذا  اجلديد مبجرد  االعتبارية بوضعها 

الشهر. 
سادساً: مراعاة حكم املادة )23( من القانون 
14 لسنة 81 والتى تنص أن ال تنفذ قرارات 
بعد  إال  االستثنائية  العمومية  اجلمعية 
باحملافظة  لذلك  املعد  السجل  فى  قيدها 

ونشرها بالوقائع املصرية. 
)إدماج اجلمعية(، فقد  الثانى  أما عن الشق 
نصت املادة )63( من قانون التعاون اإلسكانى 
االستثنائية  العمومية  اجلمعية  أن  على 
تقرير إدماج اجلمعية التعاونية فى جمعية 
أو  فيها  أخرى  إدماج جمعية  قبول  أو  أخرى 

إدماجها معاً فى جمعية جديدة. 
وللحديث بقية.. 

الجمعيات التعاونية للبناء 
واإلسكان.. 

التقسيم واإلدماج »4«

قواعد تقسيم اجلمعية 
هو من اختصاص 

اجلمعية العمومية 
االستثنائية

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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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة 

الزهور بالهرم
المسجلة برقم 211 لسنة 1996

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/20 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا. 
 72  - الجمعية  بمقر  الملحقة  الكبرى  القاعة  بمقر  وذلك 

شارع فيصل الرئيسى - المريوطية - 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور. 
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

جمعية النيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 656 لسنة 1988

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/18 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

وذلك بمقر دار الدفاع الجوى - شارع النزهة - القاهرة. 

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. 

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. 

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

جمعية دريم لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 917 لسنة 2007

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

 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/16   15 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: ابراج الشرطة - برج أمان - الدور 
الرابع - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة. 

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/15 
- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر. 

 - السادس  الحى   - أمان  ببرج  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
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. 

جمعية الشرارة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 270 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

مدينة   - النصر  طريق   - االلكترونية  الحرب  دار  بمقر  وذلك 

نصر - القاهرة. 

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. 

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. 

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للمنتفعين بمشروعات الجمعية 
التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بقطاع الشئون الفنية بمصر للطيران

المسجلة برقم 601 لسنة 1986 - القاهرة
مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  االتحاد  يعلن 
حتى   2022/5/8 من  الفترة  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة 
على  للطعون،  و2022/5/16   15 ويومى   2022/5/12
التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
المركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالتحاد  االدارى  والتوجيه 
 - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12 في:  الكائن 
المهندسين - الجيزة. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية. 
على أن يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويتهم بالجمعية 
مع ارفاق صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وشهادة صحية 
صادرة من جهة معتمدة بخلو التحاليل الطبية الخاصة به 
من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 173 لسنة 
2021 وفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن. علما بأنه 
سوف يتم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فى 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان ألهالى الحى السادس 
بمدينة 6 أكتوبر - جيزة

المشهرة برقم 329 لسنة 2015
يعلن االتحاد للسادة اعضاء الجمعية العمومية عن فتح باب 

الترشيح النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 
 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  الفترة  خالل  وذلك 
ويومى 15 و2022/5/16 للطعون، على أن تقدم طلبات 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح 
للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن في: 
 - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12

الجيزة. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد
ما  احضاره  ضرورة  الترشيح  فى  الراغبين  االعضاء  وعلى 
جنائية  حالة  صحيفة  ارفاق  مع  بالجمعية  عضويتهم  يفيد 
معتمدة  جهة  من  صادرة  صحية  وشهادة  حديثا  صادرة 
بخلو التحليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا 
لجنة  لقرار  وفقا   2021 لسنة   173 رقم  القانون  الحكام 

التنسيق الصادر فى هذا الشأن. 
وفى حالة تقدم اعضاء للترشح خالل مدة الترشيحات سيتم 

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية فى موعد الحق. 
مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية األساسية 

للبناء واإلسكان لخريجى 
المعاهد الزراعية

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 

الموافق 2022/5/14. 

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

الجمعية،  ادارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك 

ومناقشة باقى جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين برئاسة حى مصر 
القديمة والمعادى

المسجلة برقم 585 لسنة 1992 - القاهرة
بناء على قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان رقم 7 لسنة 
الجمعية  مكتب  هيئة  عن  االدارة  مجلس  باسقاط عضوية   2020
القديمة  مصر  حى  برئاسة  للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  االتحاد  قرر  فقد  والمعادي. 
الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل الفترة من 2022/5/8 
أن  على  للطعون،  و2022/5/16   15 ويومى   2022/5/12 حتى 
والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم 
االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن في: 12 شارع 
النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة. وذلك خالل 
فى  يرغب  الذى  العضو  يقوم  ان  وعلى  الرسمية.  العمل  مواعيد 
الترشح وحضور اجتماع الجمعية العمومية بتقديم ما يفيد عضويته 
وشهادة  حديثا  صادرة  جنائية  حالة  صحيفة  ارفاق  مع  بالجمعية 
التحاليل الطبية الخاصة به  صحية صادرة من جهة معتمدة بخلو 
من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 173 لسنة 2021 
وفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن. وذلك الستكمال المقاعد 

الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية
علما بأنه سوف يتم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية 

فى موعد الحق. 
مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

ث
ثال

اع 
تم

اج
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محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بالخارج
المسجلة برقم 407 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية. 

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

 .2022/5/20

وذلك بمقر حديقة المروة- شارع احمد تيسير- مدينة نصر- 

القاهرة.. 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين 
بالمقاولون العرب

المسجلة برقم 457 لسنة 1983 - القاهرة
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 
وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

 .2022/5/14
مدينة   - االلكترونية  الحرب  بدار  الملكة  قاعة  بمقر  وذلك 

نصر - القاهرة. 
الجمعية،  ادارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للمعلمين بالسيدة زينب
المسجلة برقم 592 لسنة 1986

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة. 

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/21. 

جنوب   - المعلمين  بنقابة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

القاهرة بشارع الصليبة - بجوار مسجد احمد بن طولون. 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين المدنيين 
بالقوات المسلحة بالقاهرة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 

 .2022/5/13

وذلك بمقر ملحق دار المناسبات - 51 شارع خليل رضوان - 

الزيتون الغربية - القاهرة. 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الصفا لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 153 لسنة 1982
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

قرية الصفا السياحية
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/5/13 - الساعة الرابعة عصرا. 
وذلك بمقر منطقة الخدمات بجوار مقر الجمعية - 8 شارع 
نبيل  شارع  من  متفرع   - برعى  الدين  جمال  محم  الشهيد 

الوقاد - ارض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة. 
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية العدالة التعاونية للبناء 

واإلسكان وتعمير الصحراء
المسجلة برقم 851 لسنة 1999 القاهرة

يعلن االتحاد عن اعادة توجيه دعوة السادة اعضاء الجمعية 

العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة. 

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2022/5/17 فى تمام الساعة 

الخامسة مساء، لالجتماع الثالث. 

شارع   11 الكائن:  الجامعات  خريجى  شباب  بنادى  وذلك 

االلفى - القاهرة. 

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بكوبرى القبة

المسجلة برقم 101 لسنة 1982
الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
جلسات  موعد  تحديد  عن  ثانية«  »مرحلة  الجديدة  بالقاهرة 

التخصيص. 
 - حتى 2022/5/18  الفترة من 2022/5/14  وذلك خالل 

الساعة الحادية عشرة صباحا. 
وذلك بمقر موقع المشروع - قطعة رقم 44 أرض الجمعيات - 

قطاع االندلس »ريناد سيتي« - القاهرة الجديدة
وسوف يتم احضار االعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد 
لجلسة التخصيص، علما بأن التخصيص سيتم وفقا الحكام 
المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 الصادر 

بشأن قواعد العمل بالجمعيات اإلسكانية. 
شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

محمد بدر - كوبرى القبة - القاهرة. 

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهيئة 

العامة لألبنية التعليمية
المسجلة برقم 741 لسنة 1994

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الروز 1 بالتجمع الخامس

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/18 - الساعة الحادية عشرة صباحا. 

وذلك بمقر مشروع الجمعية السكنى الروز1 - القطعة 49أ - 
المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة. 

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. 
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محافظة كفر الشيخ

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع. 
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/5/18 يوم  وذلك 

الظهر. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى

قضاة مصر
المسجلة برقم 989 لسنة 2010

شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
بمشروعها  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

الكائن لؤلؤة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس. 
وذلك بمقدم حجز قدره 420000 جنيه )اربعمائة وعشرون 

الف جنيه ال غير( مساحة 150م
)مائتان وتسعة وتسعون  ومقدم حجز قدره 299250 جنيه 
الف جنيه ومائتان وخمسون جنيه الغير( مساحة 105م تسدد 
للبنك  الجمعية  دفع صادر من  امر  بموجب  الجمعية  بحساب 

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 26 شارع 26 يوليو بالقاهرة. 
حتى   2022/5/8 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 
2022/5/26، وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان 

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

بالجمعيات اإلسكانية. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
صنايع 6 وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد له 

يوم 2022/5/18 - الساعة العاشرة صباحا. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 
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 
للعاملين باإلصالح الزراعى والزراعة 

بدسوق - محافظة كفر الشيخ
المسجلة برقم 112 لسنة 2002

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. 
وذلك بمقر نقابة المعلمين بشارع الجيش - بجوار بنك مصر 

بدسوق - كفر الشيخ. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 
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محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروعى 

تقسيم ناصر 3، تقسيم ناصر 2
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
تقسيم  لمشروع  صباحا  العاشرة  الساعة   -  2022/5/15
ناصر 3، الساعة الثانية بعد الظهر لمشروع تقسيم ناصر 2. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 
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 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروعى 

صنايع 3، عبور 2
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
العاشرة صباحا لمشروع صنايع 3،  الساعة   - 2022/5/17

الثانية بعد الظهر لمشروع عبور 2. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 
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 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروعى 

تقسيم ناصر 1، تقسيم ناصر 4
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
تقسيم  لمشروع  صباحا  العاشرة  الساعة   -  2022/5/14

ناصر 1، الثانية بعد الظهر لمشروع تقسيم ناصر 4. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 
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 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

المسجلة برقم 35 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروعى 

عبور 1، تقسيم ناصر 5
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
 ،1 عبور  لمشروع  صباحا  العاشرة  الساعة   -  2022/5/16

الثانية بعد الظهر لمشروع تقسيم ناصر 5. 
وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - محافظة كفر الشيخ. 
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. 
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

الجمعية اإلسكانية لموظفى 
الديوان العام واألحياء باإلسكندرية

المسجلة برقم 10 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة. 
 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/16   15 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
رئيس  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

مجلس ادارة الجمعية. 
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. 

 - سرى  اسماعيل  شارع   38 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
سموحة - االسكندرية. 

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/19 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

المقابل   »SMILE«  - المعلمين  نادى  حديقة  بمقر  وذلك 
للتأمين الصحى بسموحة - 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 
للعاملين بشركة الوادى لتصدير 
الحاصالت الزراعية باإلسكندرية

المسجلة برقم 241 لسنة 1997
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع. 
الحادية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/5/17  وذلك 

صباحا. 
تكال  شارع   - المصرية  النحاس  شركة  نادى  بمقر  وذلك 
 - للبنات  الرياضية  التربية  كلية  خلف   - فلمنج  منطقة   -

اإلسكندرية. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة النصر لألصواف 

والمنسوجات الممتازة »ستيا« باإلسكندرية
المسجلة برقم 88 لسنة 1982

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

 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/4/15   14 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
نائب  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة  مجلس  رئيس 
الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: محرم بك - 

غيط الصعيدى - برج اليسر رقم 1 - الدور االول. 
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/15 
نادى شركة  الواحدة ظهرا. وذلك بمقر  الساعة  - فى تمام 
األول  االجتماع  ويصح  االسكندرية.   - المصرية  النحاس 
اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور 
النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح 
االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع 
الذين لهم حق الحضور. وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة 

بمجلس االدارة
مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة اإلسكندرية
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لمستشارى محكمة استئناف اإلسكندرية
المسجلة برقم 240 لسنة 1997

لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة  االسكندرية 
الترشيح  باب  فتح  عن  االسكندرية  استئناف  محكمة  لمستشارى 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2022/5/7 
أن  على  و2022/5/14   12 يومى  وللطعون   2022/5/11 حتى 
وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم 
المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 
للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  االتحادية.  الجمعية 
االتحادية. وذلك بمقر الجمعية االتحادية باالسكندرية الكائن: 147 
شارع فؤاد ابراهيم جرجس - برج الزراعيين - بولكلى - االسكندرية. 
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/16 - فى 
 23  - القضاة  نادى  بمقر  وذلك  الظهر.  بعد  الثانية  الساعة  تمام 
شارع مصطفى كامل - بولكلى - االسكندرية. ويصح االجتماع األول 
النصاب  المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال  بحضور األغلبية 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى 
الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور 

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

محافظة اإلسكندرية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء نقابة 

التجاريين الفرعية ببورسعيد
المسجلة برقم 58 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/15 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

وذلك بمقر نادى الزهور للتنمية المجتمعية ببورسعيد. 

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. 

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. 

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بشركة 
اإلسكندرية للبترول

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

 .2022/5/14

للبترول  االسكندرية  بشركة  العاملين  نادى  بمقر  وذلك 

بالمكس. 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية األساسية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة القناة 

لإلنشاءات البحرية ببورسعيد
المسجلة برقم 8 لسنة 1982

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

 2022/5/11 حتى   2022/5/7 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/14   12 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. 
الكروان  - عمارة  رقم 4  الكائن: محل  الجمعية  بمقر  وذلك 
- حى الزهور - بورسعيد. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/6/19 يوم  السنوية 
مساء. وذلك بمقر النادى االجتماعى لشركة القناة لالنشاءات 

البحرية - شارع احمد ماهر - بورسعيد. 
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 

ألعضاء الجمعية االجتماعية لمستشارى 
محكمة استئناف اإلسكندرية

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يدعو 
الخميس  يوم  عقدهما  والمقرر  والثانى  االول  لالجتماعين 
الثانية بعد الظهر  الموافق 2022/6/16 فى تمام الساعة 
 - كامل  مصطفى  شارع   23 الكائن:  القضاة  نادى  بمقر 

بولكلى - االسكندرية. 
الثالث للجمعية  يتم دعوة أعضاء الجمعية لحضور االجتماع 

العمومية الطارئة. 
الخميس  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/6/23. 
وذلك بمقر نادى القضاة الكائن: 23 شارع مصطفى كامل - 

بولكلى - االسكندرية. 
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 
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محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة المقاولون العرب 

فرع البحر األحمر
المسجلة برقم 194 لسنة 1998

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

وللطعون  حتى 2022/5/12  من 2022/5/8  المدة  خالل  وذلك 
يومى 15 و2022/5/16 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 
لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 

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

 - أبوعشرة  منطقة   - الحجاز  طريق  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
مبنى المقاولون العرب - فرع البحر االحمر. 

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/15 - فى 
تمام الساعة الخامسة مساء. 

العرب  المقاولون  بمبنى  بالعاملين  الخاصة  االستراحة  بمقر  وذلك 
- البحر االحمر. 

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

لهم حق الحضور. 
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بكلية الهندسة 

ببورسعيد
المسجلة برقم 34 لسنة 1984

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

 2022/5/11 حتى   2022/5/7 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/15   14 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: كلية الهندسة ببورسعيد. 

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/11 
- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. 

وذلك بمقر مركز شباب بورفؤاد - بورسعيد. 
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 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بمحافظة البحر األحمر

المسجلة برقم 4 لسنة 1982 - البحر األحمر

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 

 .2022/6/4

وذلك بمقر مركز شباب الغردقة - البحر األحمر. 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بالهيئة العامة لميناء 
بورسعيد وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية. 

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/14. 

الكائن:  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

تقاطع شارعى النصر وستالنجراد - برج زمردة - خان الخليلى 

- حى المناخ - بورسعيد. 

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة البحر األحمر

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية عثماسون لإلسكان 

التعاونى باإلسماعيلية
المسجلة برقم 8

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية. 

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

 .2022/5/14

 - ثالث  بحى  الكائن   - زايد  الشيخ  شباب  مركز  بمقر  وذلك 

االسماعيلية. 

جدول  باقى  ومناقشة  الشاغرة،  المقاعد  الستكمال  وذلك 

االعمال المعلن بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة القصير 

بالبحر األحمر
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 

الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

 .2022/5/14

واألفراح  للمناسبات  المفتوحة  سندريال  قاعة  بمقر  وذلك 

بجوار مجلس مدينة القصير. 

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالضرائب العقارية 

وأسرهم باإلسماعيلية
المشهرة برقم 44 لسنة 1984

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليهم شروط 

لمشروع  السكنية  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
وذلك  الفردان  لمشروع  المشتركة  للجمعية  التابع  الجمعية 
الغير(  جنيه  الف  )مائة  جنيه   100000 قدره  حجز  بمقدم 
تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية 

للبنك. 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: بالقطعة رقم 16 - شارع محمد 
عبدالحميد - بمنطقة المشتل - خلف السنترال العمومى - 

بحى عرايشية مصر - محافظة االسماعيلية. 
حتى   2022/5/12 الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 

 .2022/5/27
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية سالف الذكر. 

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

بالجمعيات اإلسكانية. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى شياخة مكة باإلسماعيلية

المسجلة برقم 39 لسنة 1984

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

 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/15   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: 119 شارع الحرية باالسماعيلية. 
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/17 

- فى تمام الساعة الثالثة عصرا. 
وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين - باالسماعيلية. 

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. 

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج

ات
حد

ز و
حج



28 مايو 2022

محافظة المنوفيةمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بترسانة السويس البحرية

المسجلة برقم 32 لسنة 1989

الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
الكائن بحضور الدرس بمحافظة السويس عن تحديد ميعاد 

جلسات التخصيص للوحدات السكنية. 
 2022/6/13 حتى   2022/5/26 من  الفترة  خالل  وذلك 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة  تمام  فى  الجمعة  يوم  ماعدا 
مشروع الجمعية الكائن بحوض الدرس - محافظة السويس. 
على ان يكون العضو مسددا لمبلغ 200000 جنيه )مائتان 

الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص. 
وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد 
الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما  التخصيص  لجلسة 
المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 الصادر 

بشأن قواعد العمل بالجمعيات اإلسكانية. 
شارع   5 الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

الشهداء اليمن - بورتوفيق - السويس. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين ببنك مصر - منطقة 

جنوب الدلتا
المسجلة برقم 64 لسنة 2016

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع. 

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/5/14  وذلك 

ظهرا. 

وذلك بمقر قرية الفيتا - شبين الكوم - المنوفية. 

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 السويس

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة القناة لتوزيع 

الكهرباء بالسويس
يعلن االتحاد عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، وذلك خالل الفترة من 2022/5/15 حتى 

2022/5/19 ويومى 22 و2022/5/23 للطعون. 
المركزى  اإلسكانى  التعاونى  باالتحاد  للجمعيات  االدارى  والتوجيه  التفتيش  بقطاع  والطعون  الترشيح  تقدم طلبات  ان  على 

الكائن: مقرة 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد. 
على ان يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويته بالجمعية مع ارفاق صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار 
لجنة التنسيق، على ان تنعقد الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 2022/6/18 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر 

شبكة هندسة كهرباء االربعين شارع رياض - خلف جمعية القلعة - السويس. 
يصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/6/25 

فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بنفس مقر االجتماع االول. 
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية. 
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محافظة دمياط

محافظة مرسى مطروح

محافظة دمياط

محافظة مرسى مطروح

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالمحاكم 

والنيابة العامة بدمياط
المسجلة برقم 56 لسنة 2006

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/5/15 
حتى 2022/5/19 وللطعون يومى 21 و2022/5/22 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 
شارع   - دمياط  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
التحرير - عمارة زيدان - الدور االول. وينعقد اجتماع الجمعية 
الساعة  تمام  فى   -  2022/6/23 يوم  الطارئة  العمومية 
نادى   - المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك  ظهرا.  عشرة  الثانية 

الحكمة بمنطقة الجربى برأس البر - دمياط. 
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 ألهالى الحمام 

بمرسى مطروح
المسجلة برقم 20 لسنة 1987

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/13 - فى تمام الساعة الخامسة مساء. 
وذلك بمقر قرية ريم الفال - الكيلو 78 - طريق اسكندرية/ 

مطروح - الساحل الشمالي. 
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 ألهالى حى 
رابع دمياط

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

لعضوية مجلس االدارة. 
 2022/5/12 حتى   2022/5/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/16   15 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. 

رابع  حى   - باشا  رشدى  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  دمياط.   -

2022/6/16 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. 
وذلك بمقر نادى المعلمين - دمياط. 

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 لمحدودى الدخل 

بمرسى مطروح
المسجلة برقم 1 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
سمال »الجراولة«

يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/6/3 - الساعة الثانية بعد الظهر. 

وذلك بمقر قاعة فندق الفرسان - شارع الكورنيش - مرسى 
مطروح

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. 
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محافظة قنا

محافظة بنى سويف

محافظة الشرقية

محافظة بنى سويف

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بإدارات 

جامعة جنوب الوادى بقنا
المسجلة برقم 114 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع. 

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/5/28 يوم  وذلك 
ظهرا. 

جامعة  الشهداء«  »قاعة  الكبرى  المدرجات  قاعة  بمقر  وذلك 
جنوب الوادى بقنا. 

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. 

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

أوقاف بنى سويف
المسجلة برقم 66 لسنة 2008

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الكورنيش

يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/14 - الساعة الثانية بعد الظهر. 

وذلك بمقر مشروع الجمعية بجوار شركة مياه بنى سويف - 
محافظة بنى سويف. 

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. 

جمعية بندر فاقوس لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 4 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع. 

وذلك يوم 2022/5/13 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

الهدى - مساكن احمد حلمى -  وذلك بمقر حديقة مسجد 

فاقوس - الشرقية. 

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. 

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة العاملين بالنيابات 

ومحاكم مصر فرع بنى سويف
المشهرة برقم 71 لسنة 2013

الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
بمحافظة بنى سويف - ابراج العدالة )1( الكائن بحى الحميات 
عن تحديد موعد جلسات التخصيص من يوم الثالثاء الموافق 
2022/5/19 حتى 2022/5/21 من الساعة العاشرة صباحا. 
وذلك بمقر المشروع الكائن على شارعى صالح كامل وحلمى 

الملط بندر بنى سويف. 
على ان يكون العضو مسددا لمبلغ اجمالى 210000 جنيه 
)مائتان وعشرة ألف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص. 
عناوينهم  على  بخطابات مسجلة  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف 
من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 
قواعد  بشأن  الصادر   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

العمل بالجمعيات اإلسكانية. 
امام   - العدل  وزارة  عمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  التفاصيل 
المعهد االزهرى النموذجى بحى الدهشورى - شارع اسالم - 

بنى سويف. 
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