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يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة 
اإلسكان الخاصة بمبادرة »حياة كريمة«

التعاون والتنسيق بني أجهزة الدولة املعنية  الفتاح السيسى مبواصلة  وجه الرئيس عبد 
الريف  لتطوير  الصلة مببادرة »حياة كرمية«  القومية ذات  املشروعات  لتنفيذ مختلف 
الزمنية  باجلداول  وااللتزام  دوري،  بشكل  التنفيذى  لملوقف  امليدانية  املتابعة  مع  املصري، 
لكافة  العام  لملستوى  حتسني  من  املشروعات  تلك  فيه  ستسهم  ما  االعتبار  فى  أخذًا  للتنفيذ، 
ما  خاصًة  اجلمهورية،  مستوى  على  املصرى  الريف  فى  لملواطنني  املعيشية  احلياة  جوانب 
يتعلق بالبنية األساسية واخلدمات، فضاًل عن دورها فى توفير املزيد من فرص العمل لقاطنى 

املواقع املستهدفة بتنفيذ أعمال املبادرة. 
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  مع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اجمتاع  خالل  ذلك  جاء 
مجلس الوزراء، والدكتور عاصم اجلزار وزير اإلسكان واملرافق واملجمتعات العمرانية. وصرح 
السفير بسام راضى املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن االجمتاع تناول »استعراض 

املوقف التنفيذى ملشروعات وزارة اإلسكان اخلاصة مببادرة »حياة كرمية«.

الرئي�س

الرئيس السيسى.. 
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اجلهود  اجلزار  عاصم  الدكتور  عرض  وقد 
إطار  فى  اإلسكان  وزارة  بها  تقوم  التى 
املشروعات املتعلقة باملرحلة األولى ملبادرة 
اجلمهورية،  مستوى  على  كرمية«  »حياة 
الصحى  الصرف  قطاعات  فى  خاصًة 
جانب  إلى  املعاجلة،  ومحطات  واملياه 
ومشروع  اخلدمية  املشروعات  مختلف 

»سكن كرمي«.
كما تابع الرئيس كذلك املشروعات اجلارية 
لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى 
للقاهرة  الوجه احلضارى  تهدف الستعادة 
العريق،  تاريخها  مع  يتماشى  نحو  على 
خاصًة على الصعيد السياحى والترفيهى 
والثقافي، مبا فيها عملية التطوير اجلارية 
احمليطة  واملناطق  الصيرة  فى حديقة عني 
مثلث  منطقة  تطوير  عن  فضالً  بها، 
تطوير  من  مت  ما  جانب  إلى  ماسبيرو، 
لكورنيش النيل من خالل مشروع »ممشى 
املشروعات  أحد  يُعد  والذى  مصر«،  أهل 

الترفيهية والسياحية املهمة.
التنفيذى  املوقف  استعراض  مت  كما 
للمرافق واملنشآت واخلدمات مبختلف املدن 
واجملتمعات العمرانية اجلديدة على مستوى 
بالعاصمة  يتعلق  ما  خاصًة  اجلمهورية، 

اإلدارية اجلديدة ومدينة العلمني اجلديدة.
واملرافق  اإلسكان  وزارة  طرحت  وقد 
صندوق  فى  ممثلة  العمرانية،  واجملتمعات 
التمويل  ودعم  االجتماعى  اإلسكان 
العقارى على موقعها اإللكترونى كراسة 
ملشروع  األولى  باملرحلة  اخلاصة  الشروط 

الوادى« فى مدينة اخلارجة مبحافظة  »درة 
الوادى اجلديد، وهى وحدات سكنية جاهزة 
منخفضى  للمواطنني  الفورى  للتسليم 
ما  بالتعاون  وذلك  الدخل،  ومتوسطى 
ودعم  االجتماعى  اإلسكان  صندوق  بني 
التمويل العقارى وصندوق متويل املساكن.

درة  من مشروع  املطروحة  الوحدات  وتأتى 
الوادى ضمن مبادرة البنك املركزى املصرى 
الرئيس  بها  وجه  التى  العقاري،  للتمويل 
اجلمهورية،  رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 
بفائدة 3 % متناقصة ملدة حدها األقصى 
3٠ سنة والصادرة بتاريخ ١3 يوليو ٢٠٢١، 
من  الشروط  كراسات  شراء  غداً  ويبدأ 
مقدم  وسداد  املميكنة،  البريد  مكاتب 
جدية حجز الوحدة السكنية واملصروفات 
على  املميكنة  البريد  مبكاتب  اإلدارية 

مستوى اجلمهورية.
درة  مبشروع  اجلديد  الطرح  ويتضمن 
اخلارجة  الوادى ١6٠ وحدة سكنية مبدينة 
األولى(،  )املرحلة  اجلديد  الوادى  مبحافظة 
خاصة  وحدات  بني  ما  تقسيمها  ويتم 
ووحدات  الدخل  منخفضى  باملواطنني 

خاصة باملواطنني متوسطى الدخل.
بـ  اخلاصة  الوحدات  مساحة  وتصل 
تقريًبا،  م٢   ١١٠ إلى  الدخل  منخفضى 

الوحدة  بيع  وسعر  وصالة،  غرف  ثالث 
السكنية 3٢8.5 ألف جنيه، وتتراوح قيمة 
إلى  آالف   5 بني  ما  املباشر  النقدى  الدعم 
غير  الدعم  قيمة  وتبلغ  جنيه،  ألف   6٠
املباشر فى حدود 689 ألف جنيه مُمثلة فى 
التمويل  عائد  دعم  لقيمة  األقصى  )احلد 
نصيب  قيمة  إلى  باإلضافة  العقارى 
العامة  املرافق  تنفيذ  تكلفة  من  الوحدة 
إلى  (باإلضافة  الوحدة  بناء  تكلفة  وفرق 
6٠ ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية 
اإلدارية  واملصاريف  جنيه  ألف   ١5 احلجز 
 %١٠ دفع  يتم  أن  على  ُجنيهات،   4٠5
الوحدة  بيع  إجمالى سعر  من  أدنى  كحد 
احلجز  مقدم  باقى  الستكمال  السكنية 

عن التعاقد.
الدخل  مبتوسطى  اخلاصة  الوحدات  بينما 
تصل مساحتها إلى ١١٠ م٢ تقريًبا، ثالث 
غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 
نقدى  دعم  يوجد  وال  جنيه،  ألف   3٢8.5
غير  الدعم  قيمة  وتبلغ  للوحدة،  مباشر 
مُمثلة  جنيه  ألف   653 حدود  فى  املباشر 
عائد  دعم  لقيمة  األقصى  )احلد  فى 
قيمة  إلى  باإلضافة  العقارى  التمويل 
املرافق  تنفيذ  تكلفة  من  الوحدة  نصيب 
على   ،) الوحدة  بناء  تكلفة  وفرق  العامة 
أن يكون مقدم جدية احلجز ٢٠ ألف جنيه 
أن  على  ُجنيهات،   4٠5 اإلدارية  واملصاريف 
يتم دفع ١5% كحد أدنى من إجمالى سعر 
باقى  الستكمال  السكنية  الوحدة  بيع 

مقدم احلجز عند التعاقد.

مشروعات وزارة اإلسكان

الرئي�س

اإلسكان تطرح كراسة 

شروط املرحلة األولى ملشروع 

درة الوادى باخلارجة
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الى  واشير  أعود  أخرى..  مرة 
والتثقيف  التدريب  اهمية 
واالملام وصقل مهارات القائمني 
التعاونى  البنيان  وحدات  على 
هذا  فى  وأخص  اإلسكاني.. 
اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات  املقام 
اساسية  سواء  توصيفاتها  اختالف  على 

او احتادية وايضا املشتركة.. 
من هذا املنطلق والقناعة املؤكدة لتفعيل 
ممثال  اإلسكانى  االحتاد  يشرع  الدور  هذا 
املتخصصني  وكتيبة  ادارته  مجلس  فى 
االحتاد  ادارات  فى  العاملني  التنفيذيني 
واالهتمام  املفهوم  هذا  لترجمة  اخملتلفة 
ادارات  كوادر مجالس  واستقبال  بتنفيذه 
الدورات  واقامة  اإلسكانية  اجلمعيات 
االدارى  الشق  فى  املتخصصة  التدريبية 
واملالى والقانونى والفنى ومبشاركة- كما 

قلت- نخبة من اخلبراء كل فى مجاله..
الدورات  اقامة  على  هذا  يتوقف  لم  بل 
هناك  بل  اإلسكاني..  االحتاد  اروقة  داخل 
بصقل  لالهتمام  املعالم  واضحة  خطة 
اجلمعيات  مجالس  اعضاء  وتدريب 
الدورات  تلك  عقد  على  ايضا  تعتمد 
لقاءات  يتخللها  والتى  التدريبية 
اجلمعيات  على  القائمني  مع  مباشرة 
فنحن  هنا  ومن  اخملتلفة  احملافظات  فى 
واالملام  التدريب  اولهما  هدفني  نحقق 
بادارة شئون جمعياتهم.. والهدف الثانى 
ارض  على  مشاكلهم  على  التعرف  هو 
املتعاملني  مع  أو  الداخلية  سواء  الواقع 
التنفيذية  االجهزة  اخلارج فى  معهم من 
وفقا  حلها  على  والعمل  مبحافظاتهم.. 
كورونا  جلائحة  ونظرا  واللوائح..  للقوانني 

العامني  فى  العالم  اجتاحت  والتى 
التى  اخلطة  تنفيذ  دون  حالت  املاضيني.. 
وضعت من اجل انتقال الدورات التدريبية 
تداعيات  زالت  ان  وفور  للمحافظات.. 
للجمعيات  تدريبة  بدورات  قمنا  اجلائحة 
انتقلنا  وايضا  االحتاد  مقر  فى  اإلسكانية 
شهدت  والتى  بورسعيد  محافظة  الى 
للجمعيات  مكثفة  دورة  ايام  مدار  على 
شهدت  والتى  احملافظة  فى  اإلسكانية 
اجلمعيات  مسئولى  كل  به  اشاد  جناحا 
ان يتم  أثرنا  الباسلة..ومن ثم  املدينة  فى 
مدينة  فى  املقبلة  التدريبة  الدورة  اقامة 

محافظات  ثانى  وهى  االسكندرية.. 
اجلمعيات  عدد  حيث  من  اجلمهورية 

اإلسكانية.. 
ورفع  والتثقيف  بالتدريب  االهتمام  إن 
اجلمعيات  ادارات  مجالس  اعضاء  كفاءة 
اولويات  من  هى  اإلسكانية..  التعاونية 
شئون  ادارة  الن  االحتاد  ادارة  مجلس 
اجليد  بالشكل  واستمرارها  اجلمعيات 
والسليم وتالفى وقوع االخطاء والتى تاتى 
بالقوانني  اجلهل  بسبب  منها  الغالبية 
اإلسكاني.. للتعاون  املنظمة  واللوائح 

ونتائجها  الدورات  تلك  خالل  من  يتحقق 
التى تعود بالنفع واالستفادة اجليدة على 

املشاركني بها.
إسكانى  كاحتاد  نحن  دائما..  واكرر  أقول 
وكتيبة  وجلانه  ادارته  مجلس  فى  ممثال 
الذين  باالحتاد  العاملني  التنفيذيني 
خدمة  فى  واخلبرة  بالكفاءة  يتميزون 
املفتوح  الباب  اجلمعيات..وسياسة 
القاصى  يلمسه  ما  وهو  نهجنا 
بشكل  تسير  فاملنظومة  والداني. 
ومشاكل  قضايا  مع  واالشتباك  متميز 
جمعياته  فى  ممثال  اإلسكانى  التعاون 
من  اجلميع  غاية  هو  حلها  على  والعمل 
سابق  الى  اإلسكانى  التعاون  عودة  اجل 
خالل  من  حققها  التى  واجنازاته  عهده 
يظل  وان  التليد..  تاريخه  عبر  مشروعاته 
التنمية  احداث  فى  بفاعلية  مشاركا 
التى دشنها فخامة  اجلديدة  للجمهورية 
والذى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
انشئ فى عهده والول مرة اجمللس االعلى 
باهمية  قناعته  على  يؤكد  مما  للتعاون 

ودور التعاون بوجه عام فى املستقبل.

اللواء أ. ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى

 التدريب التعاونى..
فى المحافظات

م
االهتمام بالتدريب 

والتثقيف ورفع كفاءة 
أعضاء مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية 

اإلسكانية.. من 
أولويات مجلس إدارة 

االحتاد
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بيع المساحات التجارية وتقسيم البدروم إلى باكيات 
وبيعها بمزاد علنى داخلى للمنتفعين بمشروع ميامى

عمومية اجلمعية التعاونية لبناء املساكن »النصر اجلديدة« توافق على:

جمعيات

اجمتعت اجلمعية التعاونية لبناء املساكن »النصر اجلديدة« يوم اجلمعة املوافق 3 ديسمبر 2021 بناء على 
الثالث واملنشور  العمومية حلضور االجمتاع  التعاونى اإلسكانى املركزى ألعضاء اجلمعية  دعوة االحتاد 
الوصول  بعلم  املسجل  البريد  وبناء على حافظة   2021 نوفمبر  265 ملحق  التعاون عدد رقم  برج  مبجلة 
برئاسة مجدى سيد حمزة   2021 بتاريخ 16 نوفمبر  املنتفعني مبشروع ميامى وعددهم 282 عضوا؛  لألعضاء 
ياسر  وبحضور  اإلدارة،  مجلس  سكرتير  أحمد  سعد  عاطف  ياسر  وسكرتارية  اإلدارة  مجلس  رئيس  بصفته 
رمضان مندوبًا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى، وعبد الرحمن ممدوح مندوبًا عن الهيئة العامة لتعاونيات 
البناء واإلسكان، ومحمد عباس وأحمد الهوارى مندوبى اجلمعية االحتادية مبحافظة القاهرة وبحضور )38( 
عضوًا من إجمالى أعضاء اجلمعية الذين لهم حق احلضور والبالغ عددهم )1289( عضوًا، وملا كان هذا االجمتاع 
الكرمي أحمد غامن ومحمد  اختيار كل من عبد  األعضاء، فقد مت  بأى عدد من  الذى يصح  الثالث  هو االجمتاع 
التى وافقت عليهما باإلجماع،  العمومية  مجدى سيد كمالحظى تصويت ومت عرضهما على أعضاء اجلمعية 

وبدأ النظر فى جدول األعمال املكون من ثالثة بنود. 

متابعة – هويدا عبد احلميد  - تصوير أحمد حملمى
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جمعيات
كان أولها يخص عرض امليزانية العمومية 
 3٠ فى  املنتهى  املالى  للعام  للجمعية 
يونيو 2٠2١ وقد تقرر تأجيل هذا البند حلني 
اعتماد كل من االحتاد التعاونى اإلسكانى 
البناء  لتعاونيات  العامة  والهيئة  املركزى 
أقرب  فى  عرضها  يتم  أن  على  واإلسكان، 

جمعية عمومية قادمة. 
الثانى يخص استكمال  البند  البند  وكان 
نظراً  اإلدارة  مبجلس  الشاغرين  املقعدين 
اإلدارة  مبجلس  شاغرين  مقعدين  لوجود 
عضو  سالمة  سيد  حسن  محمد  لوفاة 
عضوية  إسقاط  وكذلك  اإلدارة،  مجلس 
سامية  األستاذة  عن  اإلدارة  مجلس 
العامة  الهيئة  بقرار  فرج  مسعود 
على  وبناء  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
قرار مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة فى 
باب  فتح  تقرر  حيث   2٠2١ أغسطس   ١8
الشاغرين  املقعدين  الترشيح الستكمال 
مبجلس اإلدارة خالل الفترة من ١9 سبتمبر 
 2٥ ويومى   2٠2١ سبتمبر   23 حتى   2٠2١
ومت  الطعون،  لتلقى   2٠2١ سبتمبر  و26 
اإلعالن عن ذلك مبجلة برج التعاون بالعدد 
وقد   ،2٠2١ سبتمبر  ملحق   263 رقم 
القانونية  الترشيح  فترة  تقدم خالل هذه 
داوود،  عدد 2 مرشحني وهم عصام أحمد 
وسيدة عبد اجلليل عثمان بدر، ولم يتقدم 
عرضهما  ومت  طعون،  بأى  ضدهما  أحد 
ووافقوا عليهما  العمومية  اجلمعية  على 

واعتبروا فائزين بالتزكية. 
ميامى  مبشروع  اخلاص  الثالث  البند  أما 
املنتفعني  جماعة  على  العرض  مت  فقد 

باملشروع املوضوعات التالية:
املساحات  بيع  على  املوافقة  جتديد   •
أكثر  ملرور  نظراً  ميامى  مبشروع  التجارية 
من خمس سنوات على املوافقة السابقة 
منذ عام 2٠١4 طبقاً لقرار جلنة التنسيق 

فى هذا الشأن. 
اخلاص  املشروع  استشارى  تقرير  عرض   •
باملشروع  التجارية  املساحات  بتحديد 
استبعاد  بعد  للبيع  عرضها  املنتظر 

مساحة املنافع واخلدمات العامة. 
اخلاص  املشروع  استشارى  تقرير  عرض   •
بتقسيم مساحة البدروم جراج باملشروع 
لألعضاء  داخلى  مزاد  وعمل  باكيات  الى 

املنتفعني. 
على  والرد  واملناقشة  العرض  وبعد   
األعضاء  وافق  األعضاء  استفسارات 
 )34( وعددهم  ميامى  مبشروع  املنتفعون 

املنتفعني  األعضاء  إجمالى  من  عضواً 
على  عضواً   )282( وعددهم  باملشروع 
الفقرات رقم واحد واثنني من البند الثالث 
على  احلاضرون  ووافق  املطلقة،  باألغلبية 
ميامى  مبشروع  التجارية  املساحات  بيع 
مساحة  بإجمالى  العلنى  باملزاد  وذلك 
وكذا  األرضي،  بالدور  مربعا  مترا   2472
األول  بالدور  مربعا  مترا   ١743 مساحة 
يكون  وبذلك  ميزانني،  أعلى  التجارى 
إجمالى املساحة الكلية 42١٥ مترا مربعا، 
العلنى  باملزاد  البيع  على  املوافقة  ومتت 
املعد من جانب االستشارى  للتقرير  وفقاً 
احلاضرين  األعضاء  على  عرضه  مت  والذى 
وتفويض  به  املبينة  باملساحات  باالجتماع 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  فى  اإلدارة  مجلس 
لقانون ١82  الالزمة لذلك وفقاً  القانونية 
االحتاد  على  العرض  وبعد   2٠١8 لسنه 
»السلطة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 

اخملتصة« للحصول على موافقات فى هذا 
تنفيذية  إجراءات  أى  اتخاذ  قبل  اخلصوص 
فى هذا الشأن وبعد احلصول على صحة 
العامة  الهيئة  جانب  من  اإلجراءات 

لتعاونيات البناء واإلسكان. 
البند  من  ثالثة  رقم  للفقرة  بالنسبة  أما 
استشارى  تقرير  بعرض  اخلاص  الثالث 
املشروع اخلاص بتقسيم مساحة البدروم 
مزاد  وعمل  باكيات  إلى  باملشروع  جراج 
داخلى لألعضاء املنتفعني متت املوافقة من 
ميامى  مبشروع  املنتفعني  األعضاء  جانب 
وعددهم )34( عضواً من إجمالى األعضاء 
املنتفعني باملشروع وعددهم )282( عضواً 
املطلقة على تقسيم مساحة  باألغلبية 
البدروم جراج باملشروع الى باكيات وبيعها 
مبزاد علنى داخلى لألعضاء املنتفعني فقط 
 ١82 رقم  للقانون  وفقاً  ميامى  مبشروع 

لسنة 2٠١8. 
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جمعيات

لبناء  التعاونية  اجلمعية  اجتمعت 
اجلمعة  يوم  اجلديدة«  »النصر  املساكن 
دعوة  على  بناء   2٠2١ ديسمبر   3 املوافق 
املركزى ألعضاء  التعاونى اإلسكانى  االحتاد 
االجتماع  حلضور  العمومية  اجلمعية 
»برج  جمللة  كان  االجتماع  وعقب  الثالث، 
السيد  مجدى  مع  اللقاء  هذا  التعاون« 

رئيس مجلس إدارة اجلمعية. 
* بداية حدثنا عن إنشاء اجلمعية ومتى مت 

إشهارها ونشاطها؟ 
النصر  املساكن  لبناء  التعاونية  اجلمعية 
لسنة   276 رقم  حتت  املسجلة  اجلديدة 
إشهارها  ومت   ١974 عام  انشاؤها  مت   ،١982
 ..١98١ لسنة   ١4 رقم  القانون  صدور  بعد 
توفير  على  العمل  هو  اجلمعية  ونشاط 
التكلفة ألعضاء  بسعر  ومصيف  مسكن 
مفتوح  باجلمعية  العضوية  وباب  اجلمعية 
وال  فئوية  ليست  فهى  املواطنني  لكل 
صدور  قبل  أنشئت  إنها  حيث  إقليمية، 

قانون التعاون رقم ١4 لسنه ١98١. 
بها  قامت  التى  املشروعات  أهم  ما   *

اجلمعية؟ 
مشروع  أهمها  من  مشروعات  بعدة  قمنا 
عمارة  عن  عبارة  وهو  املعادي«  »حدائق 
»كورنيش  ومشروع  ومحالت،  سكنية 
لصالح  بيعها  مت  املشروع  أرض  املعادي« 
أراضى  قطع  »١٥مايو«  ومشروع  األعضاء، 
اجلمعية،  ألعضاء  اجلهاز  من  مخصصة 
أراضى مخصصة  »العبور« قطع  ومشروع 
ومشروع  اجلمعية،  ألعضاء  اجلهاز  من 
املشروع  أرض  الشمالي«  »الساحل 
املنتفعني،  األعضاء  لصالح  بيعها  مت 
جارى  باالسماعيلية  »فايد«  ومشروع 
العمل على استكماله، ومشروع »ميامي« 
سكنية  أبراج  عن  عبارة  باإلسكندرية 
لألعضاء  الوحدات  تسليم  ومت  مصيفية 
املنتفعني منذ سنوات وجارى بيع املساحات 
األعمال  واستكمال  باملشروع  التجارية 

املتبقية وعمل حساب ختامى للمشروع. 
التى  املشكالت  ما  نظرك..  وجهة  *من 

تواجه جمعيات التعاون اإلسكانى؟ 

أراضى  على  احلصول  صعوبة  أهمها  من 
واألراضى  مناسبة  بأسعار  الدولة  من 
يتم تخصيصها للجمعية من خالل  التى 
هيئة التعاونيات تباع بأسعار مرتفعة جداً 
بأسعار  استالمها  بعد  الوحدة  فتصبح 
تقارب أسعار القطاع اخلاص، باإلضافة إلى 
على  للهيئة  سدادها  يتم  األرض  قيمة  أن 
القطاع  مثل  فقط  سنوات  خمس  أو  أربع 
امتيازات  أى  توجد  ال  وبالتالى  اخلاص 
البنوك  امتناع  عن  فضالً  للجمعيات، 
حتى  ومشروعاتها  اجلمعيات  متويل  عن 
افتقاد مجالس  الى  باالضافة  استكمالها 
بقانون  الكافية  اخلبرة  اجلمعيات  ادارات 
التعاون، هذا باإلضافة إلى عدم مساندة أى 

جهة رقابية للجمعيات فى ذلك. 
*وماذا عن دور االحتاد التعاونى اإلسكانى 

املركزى مع اجلمعيات؟ 
يقوم بدراسة اإلجراءات اخلاصة مبشروعات 
وإجراءات  األرض  شراء  بداية  من  اجلمعيات 
التعاقد مع املقاولني واالستشاريني واخلبراء 

وذلك  الدراسة،  جلان  طريق  عن  املقيمني 
املظاريف  وفض  الالزمة  املناقصات  بعمل 
باالحتاد  اخلطة  وجلنة  البت،  وجلان  وخالفه 
»بصفته  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
كل  عرض  على  عالوة  اخملتصة«،  السلطة 
األمور التى حتتاج لفتوى من اجلمعيات على 
املكتب الفنى لالحتاد »جلنة الفتى سابقاً« 
العمل  يتوقف  ال  حتى  فيها  للفصل 
ندوات  عقد  إلى  باإلضافة  باجلمعيات، 
للتواصل  اجلمعيات  إدارة  جملالس  تثقيفية 
املباشر مع قيادات االحتاد فى عرض املشاكل 

والعمل على حلها. 
* وماذا عن دور الهيئة العامة لتعاونيات 

البناء واإلسكان مع اجلمعيات؟ 
إدارة  مجالس  قرارات  مراجعة  هو  دورها 
اجلمعيات والتوجيه الالزم لتصويبها إذا لزم 
الهيئة  إلى حضور مندوب  باإلضافة  األمر، 
اجتماعات اجلمعيات العمومية للتأكد من 
موضوعاتها  عرض  خالل  القانون  تطبيق 
على أعضائها، وكذا احلرص على عرض ما 
يلزم من أمور اجلمعيات التى حتتاج العرض 
التى  مشكالتها  حلل  التنسيق  جلنة  على 

حتتاج إلى تشريع أو فتوى. 
أو  اإلسكانى  التعاون  الذى يحتاجه  ما   *

جمعيات التعاون اإلسكانى من الدولة؟
خالل  من  التعاون  قانون  تفعيل  نحتاج 
السماح جلمعيات اإلسكان بالقيام بدورها 
مشاركة  جتعلها  امتيازات  واعطائها 
املالئم  املسكن  توفير  فى  الدولة  ألجهزة 
بسعر مناسب وأال يتم معاملة اجلمعيات 

مثل معاملة شركات القطاع اخلاص. 
* هل أثر املشروع القومى لتمويل العقارى 

على اإلسكان التعاوني؟ 
جمعيات  على  بالسلب  أثر  بالطبع 
مشروعات  ألن  ومشروعاتها  اإلسكان 
تعامل  أن  يجب  كان  اإلسكان  جمعيات 
التمويل  بتوفير  الدولة  مشروعات  مثل 
العقارى الالزم لها ألن قانون التعاون حمل 
مالئم  مسكن  توفير  مسئولية  اجلمعيات 
دور  هو  كما  للمواطنني  التكلفة  بسعر 

الدولة متاماً. 

األراضى المخصصة للجمعية من خالل هيئة التعاونيات تباع بأسعار 
مرتفعة جدًا وسعر الوحدة بعد استالمها يقارب أسعار القطاع الخاص

مجدى سيد رئيس مجلس إدارة اجلمعية التعاونية لبناء املساكن »النصر اجلديدة«:

مجدى سيد

امتناع البنوك عن 
متويل اجلمعيات يعطل 
استكمال املشروعات
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مكتب االميان للتصميمات واالستشارات الهندسية
23 شارع جمال الدين – املنطقة الثانية – مدينة نصر 

 26717806
االشراف على تنفيذ املشروعات املعمارية 

اجملموعة الفرنسية للخدمات االستشارية عساف 
143 كورنيش النيل املعادى 

25240611
25240618
 25240614

تصميم املبانى العامة وتصميم املنشآت اخلرسانية

مكتب لوتس للتصميمات واالستشارات الهندسية
15 ش احمد حسن من مصطفى النحاس – مدينة نصر 

ارض اجلولف ش محمد على – بورسعيد 
24724506

0663757356
ف/ 24724512

االشراف على تنفيذ املنشآت اخلرسانية 
تصميم املنشآت اخلرسانية 

دار املراد لالستشارات 
الفيوم   – اليحيى  عمارة   – ورشيد  باخوم  شارعى  تقاطع 

6303050/084
ف/ 0846303050

تصميم املنشآت اخلرسانية

مكتب انتربيلد للتصميمات الهندسية 
بورسعيد – ش اجلبرتى واجليش – برج القنصيلية –شقة 105 

01015888626
01005181172

تصميم املنشآت اخلرسانية وتخطيط النقل واملرور 

املكتب احلديث لالستشارات الهندسية 
ش صادق – لطف اهلل – الفيوم 

0842200082
ف/0842200087

الهندسة اجليوتقنية تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب الصرح الهندسى للعمارة 
كفر   – الرياضى  االستاد  شارع   – اإلسكان  بنك  عمارات   8

الشيخ 
01155433704

تصميم املنشآت اخلرسانية

مكتب االستشارى الهندسى د/عالء ابو العز 
12 عمارات العبور صالح سالم – مصر اجلديدة مكتب 76 

22601081
تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب دار االستشارات الهندسية 
تعاونيات – سموحة عمارة 71 – االسكندرية 

35 ش عبد اهلل ابو السعود – مصر اجلديدة – القاهرة 
01222174393

034252497
تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب التصميمات االستشاريه الهندسية 
الزقازيق – 4 شارع عمر ابن اخلطاب متفرع من شارع السالم 

– بجوار مستشفى صيدناوى اجلامعى 
0552361780

01227961632
تصميم االساسات وميكانيكا التربة 

تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب بيت اخلبرة العفيفى لالستشارات الهندسية 
22ح عمارات العبور – الدور االول – صالح سالم – القاهرة 

24033477
24018983
بيت خبرة 

مكتب واف للتصميمات واالستشارات الهندسية 
 – املعلمني  نقابة  امام  الكوم  شبني  شارع   1  – السالم  برج 

االسماعيلية
01004409244 

0643112575
تصميم املنشآت اخلرسانية

املكتب العربى للتصميمات واالستشارات الهندسية 
امتداد شارع رمسيس – اول مدينه نصر – العباسية – القاهرة 

26833099 
26833232 - ف/26833669 

الهندسة املدنية 

مكتب عمار مصر لالستشارات الهندسية 
10 ش عبدالرازق السنهورى – مدينة نصر – القاهرة 

01062214352
 22703167
بيت خبرة 

المهندسون االستشاريون المقيدون
بسجالت االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
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وافقت اجلمعية العمومية السنوية جلمعية الشرارة التعاونية للبناء واإلسكان فى اجمتاعها الثالث برئاسة على 
طه مسعد قورة بصفته أكبر االعضاء سنا وسكرتارية على عبد الفتاح عبد اللطيف بصفته اصغر االعضاء 
املدة  النتهاء  وذلك  املباشر  السرى  االقتراع  طريق  عن  للجمعية  جديد  ادارة  مجلس  انتخاب  على  سنا 
القانونية ملجلس االدارة فى 10 فبراير 2022 حيث مت اختيار )9( أعضاء باجلمعية واحلاصلني على اعلى 
االصوات ضمن عدد )10( أعضاء مرشحني، واالعضاء الفائزون بعضوية املجلس اجلديد هم حمدى جنيب عبد 
الرحمن أحمد وشيرين أرناؤوط محمد لبيب ومحمد طارق محمد جويلى ومحمد فهمى محمد ابراهيم على 
ومحمد سمير ابو بكر عمر وعبد العال حسن عبد الرحيم مصطفى وأسامة محمد على عبد الكرمي ومجدى 

الليثى على عمر وعاطف عوض سليمان ابو النجا. 

جمعيات

السنوية  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الشرارة  جلمعية 
 ٢6 املوافق  السبت  يوم  الثالث  اجتماعها 
فبراير ٢٠٢٢ مبقر دار احلرب االلكترونية مبدينة 
نصر برئاسة على طه مسعد قورة بصفته 
عبد  على  وسكرتارية  سنا  االعضاء  أكبر 
الفتاح عبد اللطيف بصفته اصغر االعضاء 
ياسر رمضان وشادى  سنا وبحضور كل من 
االحتاد  عن  مندوبني  احلميد  عبد  محمد 
التعاونى اإلسكانى املركزى ومصطفى عبد 

لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبا  اهلل 
مندوبا  التومى  واحمد  واإلسكان  البناء 
حملافظة  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  عن 
من  عضوا   )34( عدد  وبحضور  القاهرة 
لهم  الذين  اجلمعية  اعضاء  عدد  اجمالى 
والبالغ عددهم )788٠( وملا كان  حق احلضور 
الالزم  القانونى  النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد 
كل  اختيار  مت  فقد  الثالث  االجتماع  لصحة 
من باخوم شاكر باسيليوس وعصام محمد 
كامل حسن كمالحظى تصويت ومت موافقة 

باالغلبية  عليهما  احلاضرين  االعضاء 
املطلقة ومت النظر فى جدول االعمال التالى 
انتخاب  وهو  فقط  واحد  بند  من  واملكون 

مجلس ادارة جديد للجمعية. 

انتخاب مجلس ادارة جديد
ادارة  جمللس  القانونية  املدة  النتهاء  نظرا 
قرر  فقد   ٢٠٢٢ فبراير   ١٠ بتاريخ  اجلمعية 
الترشيح  باب  فتح  اجلمعية  ادارة  مجلس 
الفترة  اجلديد خالل  االدارة  لعضوية مجلس 
٢6و٢7  ويومى   ٢٠٢١ ديسمبر   ٢5-٢٠ من 

متابعة – عمرو اسماعيل

فوز »9« أعضاء بالجمعية بعضوية 
مجلس اإلدارة الجديد باالنتخاب 

عمومية جمعية الشرارة التعاونية للبناء واإلسكان تقرر: 
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جمعيات

ديسمبر لتلقى الطعون وقد تقدم للترشيح 
وهم  مرشحني   )١٠( عدد  الفترة  هذه  خالل 
الرحمن أحمد  كاالتى: ١- حمدى جنيب عبد 
٢- وعبد العال حسن عبد الرحيم مصطفى 
محمد   -4 لبيب  محمد  أرناؤوط  شيرين   -3
عوض  عاطف   -5 جويلى  محمد  طارق 
سليمان ابو النجا 6- محمد فهمى محمد 
ابراهيم على 7- محمد سمير ابو بكر عمر 
8- أسامة محمد على عبد الكرمي 9- مجدى 
محمد  حمد  محمد   -١٠ عمر  على  الليثى 

رسالن. 
وعلية فقد مت اجراء العملية االنتخابية عن 
طريق االقتراع السرى بني املرشحني الـ ) ١٠( 

والذى اسفر عن اآلتى:
وعدد  عضوا   )34( احلاضرين  عدد  اجمالى   
وعدد  عضوا   )34( باصواتهم  ادلوا  الذين 
عضو   )٠( عدد  باصواتهم  يدلوا  لم  الذين 
وعدد  صوتا   )34( الصحيحة  االصوات  وعدد 

االصوات الباطلة )٠( صوت.
االتى:  عن  االصوات  فرز  عملية  اسفرت  وقد 
 )34( أحمد  الرحمن  عبد  جنيب  حمدى   -١
حسن  العال  وعبد   -٢ االول  وترتيبه  صوتا 
وترتيبه  صوتا   )3٢( مصطفى  الرحيم  عبد 
لبيب  محمد  أرناؤوط  شيرين   -3 السادس 
4- محمد طارق محمد  الثانى   – )34( صوتا 
جويلى )34( صوتا – الثالث 5- عاطف عوض 
 -6 التاسع   – صوتا   )٢9( النجا  ابو  سليمان 

 )34( على  ابراهيم  محمد  فهمى  محمد 
صوتا – الرابع 7- محمد سمير ابو بكر عمر 
)33( صوتا – اخلامس 8- أسامة محمد على 
مجدى   -9 السابع   – صوتا   )3٢( الكرمي  عبد 
 -١٠ الثامن   – صوتا   )3٢( عمر  على  الليثى 
 – صوتا   )١٢( رسالن  محمد  حمد  محمد 

العاشر. 
الداخلى  النظام  من   )٢3( املادة  كانت  وملا 
اجلمعية  يدير  أن  على  تنص  للجمعية 
وعليه  أعضاء   )9( من  مكون  ادارة  مجلس 
احلاصلني  التسعة  االعضاء  فوز  اعلن  فقد 
بترتيبه  على اعلى االصوات وفق كل منهم 

وهم كاالتى:

 -٢ أحمد  الرحمن  عبد  جنيب  حمدى   -١  
شيرين أرناؤوط محمد لبيب 3- محمد طارق 
محمد  فهمى  محمد   -4 جويلى  محمد 
ابراهيم على 5- محمد سمير ابو بكر عمر 
6- عبد العال حسن عبد الرحيم مصطفى 
7- أسامة محمد على عبد الكرمي 8- مجدى 
الليثى على عمر 9- عاطف عوض سليمان 
ابو النجا ويعتبر محمد حمد محمد رسالن 

اول االحتياطى.
وقد حتفظ مندوبو اجلهات الرقابية احلاضرين 
انهاء  حلني  املرشحني  بيانات  على  االجتماع 
الهيئة  قبل  من  واالدارى  املالى  الفحص 

العامة لتعاونيات البناء واإلسكان. 

عزاء واجب
رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد 

ينعون مبزيد من احلزن واألسى
 وفاة ابنة الزميلة سميرة أحمد، مدير مبكتب سكرتير عام االحتاد.

 داعني اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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ومت  البر  رأس  مبدينة  مشروعا  متتلك  بدمياط  رابع  بحى  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعية   :1 س   

اجليران  مع  املشتركات  بعض  وتبقى  اجلمعية..  العضاء  الكاملة  البنائية  القطع  تخصيص 

التعامل على  والباقى ملك اجلار مبسطح 49 مترا وال ميكن  مبسطح 7.55 سم ملك اجلمعية.. 

الالزمة حلل مثل  هذه القطعة سوى ببيع املسطح اخلاص باجلمعية للجار.. ما هى االجراءات 

هذا االمر؟  حيث كان قد مت املشاركة مع جمعية إسكانية اخرى ومت 

موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان وكذلك تصديق 

االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى على العقد.. ولكن بعد كل ذلك 

اعتذرت تلك اجلمعية.. وطلبت من االحتاد فسخ العقد بالتراضي؟

ج ١:اوال. بيتم البيع باالمر املباشر مع اجلار اذا كان جمعية إسكان تعاونى ووفقا 
للقانون ١82 لسنة 2٠١8 وعن طريق االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى بصفته 
اذا كان اجلار ليس جمعية إسكان تعاونى فيتم البيع  السلطة اخملتصة.. اما 
للجار بحق الشفعة عن طريق نفس القانون ونفس السلطة اخملتصة لكنك 

لم تذكر مساحة االرض الكلية )7.٥٥ طول كام ؟(
وعن طريق مقيم عقارى يكلفه االحتاد بتقييم سعر متر االرض وفقا لسعر 

السوق حاليا.
 اما بخصوص املشاركة مع جمعية اخرى فهو قانونى وال تتعارض مع تعليمات 

الهيئة وتعاقداتها...امنا املطور العقارى ال توافق عليه الهيئة وتعاقداتها..

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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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

أشرنا فى املقاالت السابقة إلى 
الصادر  البشرية  التنمية  تقرير 
بالتعاون بني برنامج األمم املتحدة 
التخطيط  ووزارة  االمنائى 
والتنمية االقتصادية عن أداء الدولة املصرية 
»التنمية  عنوان  حتت  جاء  والذى   ٢٠٢٠ لعام 
حيث  واملسار«  املسيرة  مصر  للجميع..  حق 
عرض فى محور »االستثمار فى البشر: تعزيز 
احلق فى السكن الالئق« حتديد محاور مقومات 
قامت  التى  واجلهود  الالئق  السكن  فى  احلق 

بها الدولة املصرية الستيفاء تلك احملاور.
وعرضنا فى املقاالت السابقة ألولى هذه احملاور 
غير  العشوائية  املناطق  بتطوير  اخلاص  وهو 
هذا  فى  ونستكمل  اآلمنة.  وغير  اخملططة 
املقال جهود الدولة املصرية فى استيفاء باقى 

محاور احلق فى السكن الالئق وهى:
أوالً: توفير اإلسكان االجتماعى.. حيث يؤكد 
الدولة  اهتمام  على  البشرية  التنمية  تقرير 
املنخفض  الدخل  أصحاب  بتمكني  املصرية 
الالئق،  املسكن  على  احلصول  فى  واملتوسط 
وأنه فى عام ٢٠١4 مت االعالن عن إنشاء مليون 
الدخول  هذه  أصحاب  لدعم  سكنية  وحدة 
كما صدر القرار اجلمهورى رقم 33 لسنة ٢٠١4 
التمويل  ودعم  االجتماعى  اإلسكان  بشأن 
مشروعات  طرح  على  نص  والذى  العقارى 
مسكن  توفير  بهدف  االجتماعى  اإلسكان 
وقطع  الدخل،  محدودى  للمواطنني  مالئم 
أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخل املتوسط، 
االجتماعى  اإلسكان  إنشاء  على  نص  كما 
بهدف متويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية 

واخلدمات التجارية واملهنية لتلك الوحدات. 
وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج اإلسكان 
على  حصلوا  مواطن  ألف   3١٢ االجتماعى 
دعم نقدى من الصندوق بلغ 4.9 مليار جنيه 
ومتويل عقارى فى حدود 3٠.9 مليار جنيه وأنه 

خالل عام ٢٠١9 / ٢٠٢٠ قد بلغ عدد احلاصلني 
مستفيد  ألف   64 الصندوق  من  دعم  على 
ماليني   9٠7 بنحو  يقدر  دعم  على  حصلوا 
جنيه، ويلزم أن يكون الدعم فى جميع احلاالت 
الئق  مسكن  لتوفير  العامة  الشروط  ضمن 

آمن وصحى.
ثانياً: اتساع نطاق تغطية مرافق املياه والصرف 
الصحى.. حيث يؤكد تقرر التنمية البشرية 
كبيرة  جهوداً  بذلت  املصرية  الدولة  أن  على 
مجال  فى  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى 
عام  فى  كرمية«  »حياة  مبادرة  أطلقت  حيث 
٢٠١9 والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها، تطوير 
قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتوسع 
الوصالت  وعمل  واحملطات  الشبكات  فى 
اجلهود  تلك  وأسفرت  القادرين،  لغير  املنزلية 
عن ارتفاع نسبة التغطية ملياه الشرب على 
مستوى اجلمهورية لتصل لنحو 98 % فى عام 
٢٠٢٠ متثل ١٠٠ % على مستوى احلضر و 97. 

نسبة  ارتفعت  كما  الريف  مستوى  على   %
التغطية لشبكات الصرف الصحى إلى نحو 
65 % موزعة 79 % على مستوى احلضر و ١٢ 
 ١١3١ تنفيذ  مت  وأنه  الريف  مستوى  على   %
مشروعاً ملياه الشرب والصرف الصحى خالل 
 ١٢.4 بتكلفة   ٢٠٢٠ حتى   ٢٠١4 من  الفترة 
مليار جنيه وتطوير ١76.4 ألف وصلة منزلية 
بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه إضافة إلى 4٠ مليار 
جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف 
الصحى باملدن اجلديدة ليصل إجمالى ما أنفق 
الصحى  والصرف  الشرب  مياه  قطاع  على 

نحو ١74 مليار جنيه..
القطاع  الدولة فى هذا   وتقوم استراتيجية 

على حتقيق أربعة محاور: 
احالل  املياه،  ضغوط  رفع  الفاقد،  تقليل 
اخلدمة  كفاءة  رفع  وجتديدها،  الشبكات 
تطبيقات  باستخدام  للمواطنني  املقدمة 

التكنولوجيا..
مياه  استخدام  العادة  برنامج  اعداد  مع 
وثالثياً  ثنائياً  معاجلته  بعد  الصحى  الصرف 
فى االغراض اخملصصة لها بدال من التخلص 
منها وإضافة إلى التوسع فى انشاء محطات 
مياه  احتياجات  لتوفير  البحر  مياه  حتلية 

الشرب خالل اخلطة ٢٠٢٠ – ٢٠5٠.
اإلسكان  احلكومى على  االنفاق  ثالثاً: تطور   
أن  إلى  التقرير  ويشير  اجملتمعية،  واملرافق 
املعتمدة  للموازنة  وفقاً  احلكومى  االنفاق 
للعام املالى ٢٠١9 / ٢٠٢٠ على قطاع اإلسكان 
جنيه  مليار   63.4 بلغ  قد  اجملتمعية  واملرافق 
احلكومى  االنفاق  اجمالى  من   %  4 بنسبة 
فى حني كانت تلك النسبة ال تتجاوز 5.٢ % 
خالل الفترة املمتدة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١9 وأن 
حجم االستثمارات على قطاعى مياه الشرب 
والصرف الصحى فقط قد بلغت ١4.٢ مليار 

جنيه خالل العام االخير.

تعزيز الحق فى المسكن 
الالئق.. استيفاء 
المقومات »4«

اإلنفاق احلكومى على 
اإلسكان واملرافق 

اجملتمعية للعام 2019 
/ 2020 بلغ 63.4 مليار 
جنيه بنسبة 4 % من 

إجمالى املوازنة

ا
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كتبت- أسماء السروجي: اأخبار

٧ ماليين جنيه تكلفة افتتاح المرحلة األولى 
من ممشي أهل مصر

شهد ممشى أهل مصر إقباالً كبيرًا خالل أيام 
األكثر  املكان  املبارك، حيث كان  الفطر  عيد 
جاذبية للعائالت للتنزه خالل احتفاالت العيد.

جديدة  حضارية  جتربة  »املمشى«  ويعد 
تعكس الروح اجلمالية ملصر لتخطف أنظار 
العالم لها من جديد، إذ يحتضن مجرى النيل 
كن الزائرين من املشى  من أسوان للقاهرة، ويمُ
الوجبات  وتناول  النيل،  نهر  أمام  واجللوس 
واملشروبات من مطاعم وكافيهات املمشى 

السفلى بالكورنيش.

األولى  املرحلة  اإلسكان  وزارة  افتتحت  وقد 
من »ممشى أهل مصر، ضمن جتميل املنطقة 
فى املسافة من »كوبرى ١٥ مايو أمام موقع 
البنك األهلى حتى كوبرى إمبابة( بتكلفة 7 
ماليني و8٥٠ ألف جنيه وتنفيذ أعمال جتميل 
ملساحة غير مستغلة من أراضى منافع الرى 
انتظار  كساحة  واستخدامها  البنك  أمام 

للسيارات.
يذكر ان ممشى أهل مصر يتد بطول مجرى 
النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط 

ورشيد. ويأتى مشروع ممشى أهل مصر ضمن 
على  والسيطرة  النيل،  نهر  حلماية  خطة 
إلى  اخمللفات  وصول  ومنع  التعديات  انفالت 

اجملرى.
ويشمل إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة 
للحفالت  مكشوف  ومسرح  النهر،  على 
وكافيتريات،  ومطاعم،  النيل،  على  الغنائية 

وأماكن جلوس ونوافير، وبرجوالت.
متدرج  أفراد  ممشى  إنشاء  يشمل  كما 
 7  ،4 بطول  الكورنيش  طول  على  املناسيب 
العلوى  املمشى  عرض  متوسط  ويبلغ  كم، 
املمشى  عرض  متوسط  يبلغ  بينما  م   ٥  ،4

السفلى 6، ٥ م.
٥ مطاعم،  منها  مبنى،   ١9 املشروع  ويضم 
و٥ كافيتريات، و62 محال جتاريا، و 3 جراجات 
 3 جانب  إلى  سيارة،   ١8٠ إجمالية  بسعة 
لـ  تتسع  م   3١٥ أطوال  بإجمالى  مدرجات 
١24٠ فردا، باإلضافة إلى مسرح مبساحة 27٥ 

م2 يتسع لـ 772 فردا.
مصر  أهل  ممشى  من  الثانية  املرحلة  ومتتد 
الثانية املنطقة الواقعة من كوبرى ١٥ مايو 

حتى كوبرى قصر النيل 

اإلسكندرية تستقبل »الدورة التدريبية« ألعضاء
 مجالس إدارات الجمعيات

املركزى  التعاونى اإلسكانى  ادارة االحتاد  تنفيذا لنهج مجلس 
برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس، فى تعظيم دور التدريب التعاونى 
وتنمية كوادر اجلمعيات التعاونية اإلسكانية، وصقل مهاراتهم 
ادارة  وكيفية  تسيير شئون جمعياتهم،  فى  ورفع كفاءاتهم 
مشروعاتهم والعمل على بحث وحل مشاكلهم فى مختلف 
اإلسكان  جلمعيات  التدريبية  الدورة  تعقد  مصر..  محافظات 
التعاونى مبدينة االسكندرية، وذلك فى الفترة من 26 الى 28 
محافظ  الشريف  محمد  اللواء  بحضور  وذلك  اجلاري،  مايو 
التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  واللواء  االسكندرية، 
اإلسكانى املركزي، واللواء عبداحلافظ عبدالكرمي نائب اول رئيس 
االحتاد، واللواء مجدى عثمان نائب ثان رئيس االحتاد، واملهندس 
محمد الفار املشرف املالى لالحتاد، واللواء عبد الوهاب ابوالصفا 
التعاونى  االحتاد  ادارة  مجلس  وأعضاء  االحتاد،  عام  سكرتير 

 اللواء ا.ح فؤاد عباساللواء محمد الشريفاإلسكانى املركزى والقيادات التنفيذية باحملافظة.
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وزير  اجلزار،  عاصم  الدكتور  صرح 
اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية، 
السادات،  مدينة  تنمية  جهاز  بأن 
وحتى   ،2٠22/٥/١٥ األحد  اليوم  سيبدأ 
تسليم  فى   ،2٠22/8/29 اإلثنني  يوم 
االجتماعى  اإلسكان  أراضى  قطع 
النرجس  بحى  بها  للفائزين  واملتميز 
حجزها  والسابق  السادات،  مبدينة 

العلنية. بالقرعة 
ساملان  رجب  املهندس  وأوضح 
تنمية مدينة  رئيس جهاز  عبدالرحيم، 
قطع  تسليم  سيتم  أنه  السادات، 
 ،2١ باملنطقة  املتميز  اإلسكان  أراضى 
 ،2٠22/٥/١٥ األحد  يوم   ،٥٠٥  :4٠6 من 
اإلثنني  يوم   ،6٠٥  :٥٠6 من  والقطع 
2٠22/٥/١6، والقطع من 6٠6: 7٠٥، يوم 

 :7٠6 من  والقطع   ،2٠22/٥/١7 الثالثاء 
8٠٥، يوم األربعاء 2٠22/٥/١8، والقطع من 8٠6: 9٠٥، مي اخلميس 
 ،2٠22/٥/22 األحد  يوم   ،١٠٠2  :9٠6 من  والقطع   ،2٠22/٥/١9
 ،2٠22/٥/26 اخلميس   :2٠22/٥/23 اإلثنني  من  األيام  وتخصيص 

ملن تخلف عن االستالم باملنطقة 2١.
وأضاف رئيس اجلهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضى اإلسكان 
 ،2٠22/٥/29 األحد  يوم   ،١٠٠  :١ من   ،6 باجملاورة  االجتماعى 
من  والقطع   ،2٠22/٥/3٠ اإلثنني  يوم   ،2٠٠  :١٠١ من  والقطع 
 ،4٠٠  :3٠١ من  والقطع   ،2٠22/٥/3١ الثالثاء  يوم   ،3٠٠  :2٠١
اخلميس  يوم   ،٥٠٠  :4٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/١ األربعاء  يوم 
2٠22/6/2، والقطع من ٥٠١: 6٠٠، يوم األحد 2٠22/6/٥، والقطع 
 ،8٠٠  :7٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/6 اإلثنني  يوم   ،7٠٠  :6٠١ من 
األربعاء  يوم   ،9٠٠  :8٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/7 الثالثاء  يوم 
 ،2٠22/6/9 اخلميس  يوم   ،١٠٠٠  :9٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/8
وتخصيص يومى األحد واإلثنني ١2، 2٠22/6/١3، ملن تخلف عن 

االستالم باجملاورة 6.
وأشار رئيس اجلهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى اإلسكان 
 ،2٠22/6/١4 الثالثاء  يوم   ،١٠٠  :١ من   ،7 باجملاورة  االجتماعى 
من  والقطع   ،2٠22/6/١٥ األربعاء  يوم   ،2٠٠  :١٠١ من  والقطع 
 ،4٠٠  :3٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/١6 اخلميس  يوم   ،3٠٠  :2٠١
اإلثنني  يوم   ،٥٠٠  :4٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/١9 األحد  يوم 
 ،2٠22/6/2١ الثالثاء  يوم   ،6٠٠  :٥٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/2٠
من  والقطع   ،2٠22/6/22 األربعاء  يوم   ،7٠٠  :6٠١ من  والقطع 

 ،2٠22/6/23 اخلميس  يوم   ،8٠٠  :7٠١
األحد  يوم   ،9٠٠  :8٠١ من  والقطع 
 ،١٠٠٠  :9٠١ من  والقطع   ،2٠22/6/26
من  والقطع   ،2٠22/6/27 اإلثنني  يوم 
 ،2٠22/6/28 الثالثاء  يوم   ،١١٠٠  :١٠٠١
١١44، يوم األربعاء  والقطع من ١١٠١: 
األحد  يومى  وتخصيص   ،2٠22/6/29
عن  تخلف  ملن   ،2٠22/7/4  ،3 واالثنني 

االستالم باجملاورة 7.
أراضى  قطع  تسليم  سيتم  وقال: 
اإلسكان االجتماعى باجملاورة ١، من ١: 
والقطع   ،2٠22/7/١7 األحد  يوم   ،١٠٠
2٠٠، يوم اإلثنني ١8/2٠22/7،  من ١٠١: 
الثالثاء  يوم   ،3٠٠  :2٠١ من  والقطع 
 ،4٠٠  :3٠١ من  والقطع   ،2٠22/7/١9
القطع من  و   ،2٠22/7/2٠ األربعاء  يوم 
 ،2٠22/7/2١ اخلميس  يوم   ،٥٠٠  :4٠١
والقطع من ٥٠١: 6٠٠، يوم األحد 2٠22/7/24، والقطع من 6٠١: 
7٠٠، يوم اإلثنني 2٠22/7/2٥، والقطع من 7٠١: 8٠٠، يوم الثالثاء 
 ،2٠22/7/27 األربعاء  يوم   ،9٠٠  :8٠١ من  والقطع   ،2٠22/7/26
وتخصيص   ،2٠22/7/3١ األحد  يوم   ،١٠١٠  :9٠١ من  والقطع 
االستالم  عن  تخلف  ملن   ،2٠22/8/2  ،١ والثالثاء  اإلثنني  يومى 

باجملاورة ١.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى اإلسكان املتميز باملنطقة 
29، من ١273: ١373، يوم األربعاء 2٠22/8/3، والقطع من ١374: 
١474، يوم األحد 2٠22/8/4، والقطع من ١47٥: ١٥37، يوم اإلثنني 
2٠22/8/٥، وتخصيص يومى الثالثاء واألربعاء 6، 2٠22/8/7، ملن 

تخلف عن االستالم باملنطقة الـ29.
ونوه رئيس اجلهاز عن أنه سيتم تسليم قطع أراضى اإلسكان 
االجتماعى باجملاورة 2، من ١: ١٠٠، يوم األحد 2٠22/8/١4، والقطع 
 ،3٠٠  :2٠١ والقطع من   ،2٠22/8/١٥ اإلثنني  يوم   ،2٠٠  :١٠١ من 
األربعاء  يوم   ،4٠٠  :3٠١ من  والقطع   ،2٠22/8/١6 الثالثاء  يوم 
 ،2٠22/8/١8 اخلميس  يوم   ،٥٠٠  :4٠١ من  والقطع   ،2٠22/8/١7
والقطع من ٥٠١: 6٠٠، يوم األحد 2٠22/8/2١، والقطع من 6٠١: 
7٠٠، يوم اإلثنني 2٠22/8/22، والقطع من 7٠١: 8٠٠، يوم الثالثاء 
 ،2٠22/8/24 األربعاء  يوم   ،9٠٠  :8٠١ من  والقطع   ،2٠22/8/23
وتخصيص   ،2٠22/8/2٥ اخلميس  يوم   ،9٥7  :9٠١ من  والقطع 
االستالم  عن  تخلف  ملن   ،2٠22/8/29  ،28 واالثنني  األحد  يومى 

باجملاورة 2.

 اإلسكان: اليوم.. بدء تسليم قطع أراضى 
اإلسكان المتميز واالجتماعى بمدينة السادات 

 الدكتور عاصم اجلزار، 
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بعد حصوله على األيزو
»المركزى للتعمير« يتولى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى 

اجلهاز  رئيس  نصار،  محمود  اللواء  أكد 
نحو  اجته  اجلهاز  أن  للتعمير،  املركزى 
فى  األيزو  شهادة  على  للحصول  التأهيل 
تطبيق املواصفات القياسية الدولية )نظام 
وتطبيق   ،»ISO9٠٠١:2٠١٥« اجلودة  إدارة 
اجلودة  إلدارة  الدولية  املواصفة  إرشادات 
ومت   ،»١٠٠٠6:2٠١7  ISO« املشروعات  فى 
تشكيل إدارة جودة تضم عناصر من جميع 
خطوات  لتطبيق  اجلهاز  وإدارات  قطاعات 
باملعهد  االستعانة  ومتت  اجلهاز،  تأهيل 
التجارة  لوزارة  التابع  للجودة  القومى 
استطاع  اجلهاز  أن  نصار،  وتابع  والصناعة، 
تنفيذ  للجودة،  القومى  املعهد  مبعاونة 
أعمال التأهيل والتطبيق العملى اإليجابى 

قطاعات  جميع  على  الدولية  للمواصفات 
وإدارات اجلهاز املركزى للتعمير، واجتاز اجلهاز 
املراجعة اخلارجية على تطبيق نظامى إدارة 

بتفوق.  املشروعات  فى  اجلودة  وإدارة  اجلودة، 
التابع  للتعمير  املركزى  اجلهاز  حيث حصل 
 ISO« األيزو  شهادتى  على  اإلسكان  لوزارة 

 ،»2٠١7 :١٠٠٠6 ISO»9٠٠١: 2٠١٥«، و
ان  وزارة اإلسكان  وفى سياق متصل أكدت 
اجلهاز املركزى للتعمير، يتولى اجلهاز تنفيذ 
والتنموية  القومية  املشروعات  من  الكثير 
ومنها،  الدولة،  مستوى  على  الكبرى 
مشروعات الطرق القومية، وعدد من احملاور 
واإلسكندرية،  واجليزة  بالقاهرة  الرئيسية 
األعظم  التجلى  موقع  تطوير  ومشروع 
كاترين،  سانت  مبدينة  السالم  أرض  فوق 
ومشروعات املبادرة الرئاسية »حياة كرية« 

لتطوير الريف املصري،

اللواء محمود نصار

طلب إحاطة لـ »النواب« بشأن غلق باب التصالح فى مخالفات البناء
الشرقاوي،  الباسط  عبد  املهندس  تقدم 
عضو جلنة اإلسكان مبجلس النواب، بطلب 
اجلبالى،  حنفى  املستشار  إلى  إحاطة، 
من  كل  إلى  موجه  النواب،  مجلس  رئيس 
اإلسكان  ووزيرى  الوزراء  مجلس  رئيس 
والتنمية احمللية، بشأن غلق احلكومة الباب 
أمام طلبات التصالح فى مخالفات البناء 

ورغبة اخملالفني فى تقنني أوضاعهم.
إنه  اإلحاطة،  طلب  فى  الشرقاوي،  وقال 
عدد  جانب  من  التساؤالت  من  العديد  ورد 
فتح  إعادة  موعد  عن  املواطنني  من  كبير 
التصالح  طلبات  لتلقى  أخرى  مرة  الباب 
ظل  فى  سيما  ال  البناء،  مخالفات  فى 

استقرار األوضاع بعد انقضاء فترة طويلة 
من تداعيات فيروس كورونا.

الشرقاوى،  الباسط  عبد  املهندس  وأكد 

تلك  فى  عجزوا  املواطنني  من  كثيرا  أن 
التصالح  جدية  قيمة  دفع  عن  الفترة 
من  كثيرا  الن  نظرا  البناء،  مخالفات  فى 
األعمال بطبيعتها توقفت بسبب جائحة 
كورونا، ومت االستغناء عن شرائح عديدة من 
واملصانع  الشركات  من  كثير  فى  العمال 
والقطاعات، ومن ثم لم يتمكنوا من دفع 
أوضاعهم  وتقنني  التصالح،  جدية  قيمة 

اخملالفة.
حاالت  وجود  عن  فضال  الشرقاوي:  وتابع 
غلق  بعض  ظهرت  جديدة  مخالفات 
للتقنني  احلاجة  أمس  فى  التصالح،  باب 
وأن  بد  ال  فاحلكومة  أوضاعها،  وتصحيح 

تفتح الباب لتصحيحها.

كتبت- منى عبدالعزيز:

 املهندس عبدالباسط الشرقاوي

»التضامن«: برنامج تدريبى عن دور التعاونيات فى دعم المشروعات الصغيرة 
عن  االجتماعى  التضامن  وزارة  أعلنت     
تنظيم برنامج تدريبى باللغة العربية عبر 
تدعيم  فى  التعاونيات  »دور  عن  اإلنترنت 
املشروعات الصغيرة فى الفترة من ١٥- ١9 
مايو اجلارى تقوم به املنظمة األفرو آسيوية، 
بالتعاون مع املركز املصرى الدولى للزراعة.

 وأكدت التضامن عبر موقعها اإللكتروني، 
دور  مناقشة  هو  البرنامج  من  الهدف  أن 
ومصادر  عمل  فرص  توفير  فى  التعاونيات 

ومساهمتها  الصغيرة  املشروعات  متويل 
فى التسويق وتدعيم التنمية الريفية. 

 وأوضحت وزارة التضامن، أن أهم الشروط:- 
أن يكون حاصال على مؤهل عال فى مجال 

االقتصاد / واإلدارة / العلوم االجتماعية.
 - أن يكون لديه خبرة مناسبة فى مجال 

تخطيط وتنفيذ البرامج. 
-ال يشترط اللغة االجنليزية حيث ان اللغة 

العربية هى لغة الدراسة. 

عبر  والتدريب  باالنترنت  خبرة  -لديه 
الشبكة. 

للراغبني  أنه على  التضامن  وزارة  وناشدت 
استيفاء  البرنامج  لهذا  التقدم  فى 
احلصول  يكن  والتى  التقدمي  استمارات 
اخلاص  اإللكترونى  البريد  خالل  من  عليها 
املنظمة  خطاب  فى  واملوجود  باملنظمة 
وموقعة  مختومة  االستمارات  به  املرفق 

على العنوان الرئيسى لوزارة التضامن. 
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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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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
لجنة التنسيق

قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/4/1
بشأن

شراء أو بناء مقابر ألعضاء الجمعيات التعاونية
نظرا لخروج نشاط إقامة المقابر أو شرائها عن أغراض الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان فقد قررت 

اللجنة إلزام الجمعية بتأسيس جمعية تابعة للتضامن االجتماعى يدخل ضمن اغراضها اقامة المقابر 

أو شرائها وتنقل ملكية عناصر هذا المشروع جميعها الى جمعية التضامن االجتماعى المزمع تأسيسها 

مع التنبيه على كافة الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان بعدم اقامة أو شراء مقابر لدفن الموتى ألن 

هذه المشروعات ليست من أغراض الجمعية وفقا ألحكام قانون التعاون اإلسكانى رقم 14 لسنة 1981

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

لجنة التنسيق

قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة
يوم األربعاء الموافق 2022/4/20

بشأن 
حظر فتح حسابات للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان ببنك 

فيصل اإلسالمى
يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان فتح حسابات لها ببنك فيصل االسالمى او اى من فروعه، 

وعلى الجمعيات التى تمتلك حسابات بهذا البنك ان تبادر الى نقل حساباتها الى بنوك اخرى فى موعد 

غايته شهر من تاريخه مع موافاة االدارة المركزية لشئون التعاون بما يفيد ذلك.
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جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء

هيئة مستشارى مجلس الوزراء

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

نود التفضل باالحاطة ان مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 2022/3/22 برئاسة السيد 
المحدد  بمفهومها  االدارية  بالجهات  المختصة  السلطة  توجيه  على  الموافقة  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدكتور 
بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 باعمال سلطتها 
وذلك  التنفيذية  الئحته  من   98 والمادة  المذكور  القانون  من   48 المادة  نص  بمقتضى  المقررة  التقديرية 
بالنظر فى مدة فترة تنفيذ العقود - للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة - دون فرض 
فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجارى تنفيذها، دعما للشركات المتعاقدة 

فى مواجهة اآلثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية االوكرانية.
يجرى التكرم باتخاذ الالزم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه.

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

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء

هيئة مستشارى مجلس الوزراء

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

بالجريدة  ونشره  لسنة 2022  رقم 8  بالقانون  الصادر  والسياحية  الفندقية  المنشآت  قانون  فى ضوء صدور 
الرسمية والعمل به اعتبارا من 2022/3/7.

وما قررته اللجنة الوزارية للسياحة واالثار باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/30.
نود التفضل باإلحاطة بأن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة تفعيل أحكام قانون المنشآت 
الفندقية والسياحية المشار اليه وذلك بعدم قيام أية وزارة او جهة بمخاطبة المنشآت او الفنادق السياحية إال 

عن طريق وزارة السياحة واآلثار.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام..
لواء أ. ح. عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن

أمين عام مجلس الوزراء
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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية قصر الشوق لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 677 لسنة 1989

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/5/28 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر نادى االندلسية - امتداد رمسيس - بجوار وزارة 

المالية - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقطاع 
األخبار باإلذاعة والتليفزيون

المسجلة برقم 1144 لسنة 2014
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.
وذلك يوم 2022/5/30 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
وذلك بمقر كافيتريا الدور السابع - ماسبيرو - مبنى اتحاد 

االذاعة والتليفزيون - قطاع األخبار.
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 سيف اإلسالم لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 296 لسنة 1982

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

 2022/5/26 حتى   2022/5/22 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/30   29 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.

مساكن   - الحسن  شارع  8أ  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
شيراتون المطار - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/2 - 
فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر موقع مشروع الجمعية - مدينة الشروق - عمارة 
8-9 - عمارات االتحاد التعاونى - مدينة الشروق.

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 لإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن 

السينمائية
المسجلة برقم 8 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/5/31 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر نادى السينمائيين - 20 شارع عدلى - 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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جمعية نخبة الصفوة 
التعاونية للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 710 لسنة 1992
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/5/26 حتى   2022/5/22 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/30   29 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.
 - االول  الدور   - الكائن: شقة 13 ج1  الجمعية  بمقر  وذلك 
مدينة النور - تقاطع عباس العقاد مع طريق النصر - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/17 
- فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وذلك بمقر قاعة مسرح الجامعة العمالية - اول عباس العقاد 
- 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 الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية شباب القاهرة الجديدة

المسجلة برقم 1042 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/5/26 حتى   2022/5/22 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/30   29 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث 

- المحلية السابعة - عمارة 34 - بجوار مسجد سمير وعلي.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/23 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر قاعة العمارة 150 - امام مدرسة عمر بن الخطاب 

المحلية الخامسة - التجمع الثالث - 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 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى عين حلوان 

المسجلة برقم 1038 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال 

المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/5/25 حتى   2022/5/21 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/28   26 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
الكائن: 18 شارع ادهم - الدور االرضى  وذلك بمقر الجمعية 
- شقة رقم1 - غرب حلوان - امام مدرسة الدسوقى الخاصة 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   -

2022/6/25 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
غرب   - ادهم  شارع   18 الدسوقى  مسجد  ساحة  بمقر  وذلك 

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

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بوزارة 

األوقاف وأسرهم
المسجلة برقم 323 لسنة 1982

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

 2022/5/25 حتى   2022/5/21 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/28   26 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.
امتداد   - الفردوس  الكائن: 17أ شارع  الجمعية  بمقر  وذلك 

شارع احمد سعيد - العباسية - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/25 

- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى مياه الشرب - العباسية - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية العاشر من رمضان 
لإلسكان التعاوني

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/6/11.

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار 

وزارة المالية - مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بوزارة 

األوقاف وأسرهم
المسجلة برقم 323 لسنة 1982 - القاهرة

يعلن االتحاد فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة 
يوم  عقده  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماع  انعقاد 

السبت الموافق 2022/6/25 - الساعة العاشرة صباحا
وذلك بمقر نادى مياه الشرب بالعباسية - القاهرة.

الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/7/2

وذلك بمقر نادى مياه الشرب بالعباسية - القاهرة.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية رمسيس لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 119 لسنة 1982

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

وذلك خالل الفترة من السبت 2022/5/21 حتى االربعاء الموافق 2022/5/25 وتحديد يومى الخميس والسبت

26-2022/5/28 لتقديم الطعون.

على أن تقدم طلبات الترشيح مرفق بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 10أ شارع اليرموك - المنطقة األولى - مدينة نصر - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/6/18 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد شارع رمسيس - بجوار وزارة المالية - 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 الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول خليج السويس
المسجلة برقم 289 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الجمعية بأرض مدينة 6 أكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/28 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

ابراج جابكو - شارع 500 -  وذلك بمقر مشروع الجمعية - 
اليوم  جراحات  مستشفى  بجوار   - الجزائر  شارع  من  متفرع 

الواحد - البساتين - القاهرة.
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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الفراعنة لإلسكان 
التعاونى والسياحي
المسجلة برقم 190 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة اكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/28 - الساعة العاشرة صباحا.

الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار  وذلك بمقر 
وزارة المالية - مدينة نصر - القاهرة.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى عين حلوان 

المسجلة برقم 1038 لسنة 2011
او من تنطيق عليه شروط  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
شاغرة  وحدة   »11« لعدد  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

بمشروع الجمعية لؤلؤة القاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدره 400000 جنيه )اربعمائة الف جنيها 
من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد  الغير( 

الجمعية للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 18أ شارع ادهم - الدور االرضى 
- شقة رقم 1 - غرب حلوان - امام مدرسة الدسوقى الخاصة 

- حلوان.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/5/21 حتى 

.2022/6/9
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.

جمعية الفراعنة لإلسكان 
التعاونى والسياحي
المسجلة برقم 190 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
القاهرة الجديدة

يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/28 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار 
وزارة المالية - مدينة نصر - القاهرة.

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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

ات
حد

ز و
حج



24 ملحق مايو 2022

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الفراعنة لإلسكان 
التعاونى والسياحي

ومقرها 34 أ شارع الحجاز - مصر الجديدة

المسجلة برقم 190 لسنة 1982
لؤلؤة  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 

الى  مدخراتهم  استكمال  عن  للجمعية  المملوك  أكتوبر 

مبلغ 200000 جنيه )مائتان الف جنيه الغير( وذلك بحساب 

الجمعية بموجب اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.

وذلك خالل الفترة من 2022/5/21 إلى 2022/6/15.

وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة طبقا للقانون 

رقم 14 لسنة 1982 والقرارات الوزارية المكملة له.

وباقى التعليمات معلنة بمقر الجمعية: 34 أ شارع الحجاز - 

برج التجاريين - الباب الخلفى - الدور الرابع - مصر الجديدة 

- القاهرة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمركز 

القاهرة للمالحة الجوية
المسجلة برقم 770 لسنة 1995

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطيق عليه شروط 
بمشروع  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

الجمعية بالقاهرة الجديدة.
)خمسمائة  جنيه   540000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد  الغير(  جنيه  الف  واربعون 

امر دفع صادر من الجمعية للبنك.
الكائن: عمارة رمسيس - مدخل ج -  الجمعية  وذلك بمقر 

الدور الثالث عشر - شقة 10 - القاهرة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/5/25 حتى 

.2022/6/25
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى عين حلوان

المسجلة برقم 1038 لسنة 2011
الحاجزين بمشروع الجمعية  تعلن الجمعية للسادة اعضائها 
جلسة  عقد  عن  الجديدة(  القاهرة  )لؤلؤة  الجديدة  بالقاهرة 

التخصيص لوحدات المشروع )مرحلة ثانية(.
الساعة  تمام  فى  الموافق 2022/5/27  الجمعة  يوم  وذلك 
الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  بالساحة  الظهر  بعد  الواحدة 
الخاصة  الدسوقى  مدرسة  امام   - ادهم  شارع   18 الكائن: 
وجداول  الهيئة  جانب  من  المعدة  للشرائح  طبقا  حلوان.    -
الترتيب بناء على تلك الشرائح والمعلقة بمقر الجمعية وذلك 
لالعضاء المسددين مبلغ 650000 جنيه )ستمائة وخمسين 

الف جنيه الغير(.
علما بأنه سيتم التخصيص طبقا الحكام المادة الرابعة من 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: 18 شارع ادهم 
- امام مدرسة الدسوقى الخاصة - الدور االرضى - شقة رقم 

1 - حلوان
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول خليج السويس
المسجلة برقم 289 لسنة 1982

لهم  يسبق  لم  الذين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
انتفاعهم تعاونيا من الجمعية او اية وحدة مدعمة من الدولة 
عن فتح باب الحجز العضاء الجمعية لتخصيص وحدات سكنية 
بمشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر )لؤلؤة اكتوبر( لوجود عدد 

من الوحدات الشاغرة.
وذلك خالل الفترة من 2022/5/21 وحتى 2022/8/21.

لمبلغ  باالضافة  جنيه،   60000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 
الجمعية  من  توريد  اذن  بموجب  اقساط  جنيه   150000

للبنك.
رقم  بالعمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 
11 - ابراج جابكو - شارع 500 - متفرع من شارع الجزائر - 

بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد - البساتين.
القرار  من  الرابعة  للمادة  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
الوزارى رقم 41 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

اإلسكانية.
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محافظة دمياط

محافظة دمياط

محافظة دمياط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 

المهندسين بدمياط
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/28.

كورنيش  امتداد   - بدمياط  المهندسين  نادى  بمقر  وذلك 

النيل - دمياط.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 
المهن الزراعية بدمياط

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/5/28.

 - الحديد  السكة  امام محطة   - الزراعيين  نادى  وذلك بمقر 
بجوار الكوبرى المعدنى - دمياط.

جدول  باقى  ومناقشة  الشاغرة،  المقاعد  الستكمال  وذلك 
االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بهيئة ومديرية 

األوقاف بدمياط
المسجلة برقم 54 لسنة 2000 دمياط

يعلن االتحاد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية خالل الفترة من 2022/5/22 حتى 2022/5/26 وتحديد 
باالتحاد  االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على  للطعون،   2022/5/30  ،29 يومى 
التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل 
الرسمية. على أن يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويته بالجمعية مع ارفاق صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وشهادة صادرة 
من جهة معتمدة بخلو التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 37 لسنة 2021 ووفقا لقرار 

لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
على ان تعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/6/18 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لالجتماع االول.

النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  دمياط،   - الحديد  السكة  امام محطة   - النيل  كورنيش   - الزراعية  المهن  نقابة  بمقر  وذلك 
القانونى لالجتماع االول، يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى اعضاء الجمعية.

وفى حالة اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى سيتم عقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/6/25 - 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بنفس المكان المشار اليه بعاليه.

ذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة الغربية

محافظة اإلسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألعضاء نادى موظفى جامعة 

اإلسكندرية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/5/28.

- طريق  بحرى  الكيلو 11.8   - الجمعية  بمقر مشروع  وذلك 

كينج مريوط - برج العرب - تقسيم الجمعية - االسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى المنتزه 

باإلسكندرية
المسجلة برقم 149 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/6/10 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
 - الشاطبى   - سابقا  المحافظة   - فاروس  نادى  بمقر  وذلك 

شارع بورسعيد - 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 
ألعضاء نقابة التطبيقيين وأسرهم 

بطنطا
المسجلة برقم 3 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/5/25  وذلك 
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 - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين باألكاديمية العربية 

للنقل البحري
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/5/26 حتى   2022/5/22 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/5/29   28 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.
االكاديمية - طريق جمال  الكائن: مقر  الجمعية  بمقر  وذلك 

عبدالناصر - ميامى - االسكندرية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/25 
- فى تمام الساعة الرابعة عصرا. وذلك بمقر ارض المالعب 
باالكاديمية - طريق جمال عبدالناصر - ميامى - االسكندرية.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة كفر الشيخ

محافظة الغربية

محافظة كفر الشيخ

محافظة الغربية

جمعية زين العابدين لبناء 
المساكن بكفر الشيخ

المسجلة برقم 16 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/5/27 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

الدفاع  بجمعية  الملحقة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

االجتماعى بكفر الشيخ - 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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة مصر للغزل 

والنسيج بالمحلة الكبرى - غربية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/6/11

شارع   - الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 

عمار بن ياسر - منشية البكرى - غربية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين باالصالح 
الزراعى والزراعة بدسوق - محافظة كفر الشيخ

المسجلة برقم 112 لسنة 2002
تعلن الجمعية للسادة أعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية. وذلك 
يوم 2022/5/28 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك بمقر نقابة المعلمين 
- شارع الجيش - بجوار بنك مصر - دسوقى - محافظة كفر الشيخ. للنظر فى تعديل 

الموافق 1 - 2 - 13 من النظام الداخلى للجمعية والتعديل المطلوب كاآلتي:
المادة )1( قبل التعديل: اسم الجمعية: الجمعية للبناء واإلسكان للعاملين باالصالح 

الزراعى والزراعة بدسوق - محافظة كفر الشيخ.
المادة )1( بعد التعديل: اسم الجمعية: الجمعية للبناء واإلسكان لمنتفعى مشروعات 
 - بدسوق  والزراعة  الزراعى  باالصالح  للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية 

محافظة كفر الشيخ.
المادة )2( قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية للعاملين باالصالح الزراعى والزراعة 

بدسوق محافظة كفر الشيخ.
المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية لمنتفعى مشروعات الجمعية التعاونية 

للبناء واإلسكان للعاملين باالصالح الزراعى والزراعة بدسوق محافظة كفر الشيخ.
المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح للعاملين باالصالح الزراعى والزراعة 

بدسوق - محافظة كفر الشيخ.
الجمعية  مشروعات  لمنتفعى  مفتوح  العضوية  باب  التعديل:  بعد   )13( المادة 
- محافظة  بدسوق  والزراعة  الزراعى  باالصالح  للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية 

كفر الشيخ.
او  الشخصى  بالحضور  سواء  لالعضاء  المطلقة  االغلبية  بحضور  االنعقاد  ويصح 
باالنابة او بابداء الرأى كتابة ويصح التصويت على القرار بموافقة ثلثى عدد االعضاء 
القرار  لصحة  او  االنعقاد  لصحة  سواء  النصاب  يتوافر  لم  فإذا  لالجتماع  الحاضرين 
يؤجل االجتماع واليجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية مرة اخرى قبل 

مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمقاولون العرب بوسط 

وشرق الدلتا »عثماسون«
المسجلة برقم 46

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
السالم بالزقازيق

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/5/25 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى احمد عرابى - بمدينة الشرقية - الزقازيق.
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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة المهندسين بأسيوط
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/6/4 - فى تمام الساعة السادسة مساءا.

وذلك بمقر نادى التجاريين بأسيوط.
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 للمعاقين بأسيوط
المسجلة برقم 68 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/5/26 حتى 2022/6/1 وللطعون يومى 4 و2022/6/5 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: 27 شارع عثمان بن عفان - شركة فريال - اسيوط.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/6/27 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر الباخرة مس ايجيبت - اسيوط.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية مصر العليا لإلسكان التعاونى بقنا
المسجلة برقم 108 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/5/26 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة - شارع 23 يوليو - قنا.
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.

محافظة اسيوط

محافظة اسيوط

محافظة قنا
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين اإلداريين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج
المسجلة برقم 56 لسنة 2010

من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
2022/5/21 حتى 2022/5/25 وللطعون يومى 26 و2022/5/28 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: سوهاج - ميدان جمال عبدالناصر - شارع كورنيش النيل - بجوار الخضيرى - ديوان مديرية 

التربية والتعليم.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/16 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر المسرح المكشوف 
بمدارس ضيف اهلل الخاصة »سيتى سكول« - امتداد شارع التحرير - سوهاج. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة 
الثانى بحضور 10٪ من  القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع  لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب 
إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة باقى جدول االعمال 

المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان بالمطاريح

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/6/10.

وذلك بمقر قاعة نقابة المهن الزراعية - مطروح - بجوار مدرسة وادى ماجد االعدادية - مطروح.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة النصر 
لألسمدة بالسويس
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

الساعة  السنوية لالجتماع. وذلك يوم 2022/5/27 - فى تمام  العمومية  الجمعية  للسادة أعضائها عن دعوة  الجمعية  تعلن 
الواحدة ظهرا. وذلك بمقر نادى السماد الرياضى - شارع سعد زغلول - بجوار محافظة السويس.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة سوهاج

محافظة مرسى مطروح

محافظة السويس
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مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون بالمنيا
المشهرة برقم 52 لسنة 1998 محافظة المنيا

عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية والمسجلة بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك للقيام باألعمال االستشارية اآلتية:
1- اعمال التصميم للمباني.

2- اعمال تصميم المرافق الداخلية والربط بالشبكة الرئيسية.
3- اعمال الجسات الالزمة.

4- استخراج التراخيص.
5- اعداد دراسة الجدوى للمشروع.

6- اإلشراف الدائم على التنفيذ.
وذلك لمشروع الجمعية بمدينة شلبى الجديدة بتقسيم المهندس محمد عبدالوهاب بمحافظة المنيا والمشروع عبارة عن 12 قطعة 

كل قطعة عمارة منفصلة.
بالعنوان:  الرسمية  العمل  مواعيد  وفى  الجمعية،  مقر  للطرح من  المطلوبة  المستندات  وكافة  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 
المنيا - شلبى - برج الخديوى - الدور االول العلوى - امام مدرسة الراعى الصالح، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 

12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان تسعة وتسعون جنيها الغير(.
تقدم العطاءات باسم السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واالخر مالى فى 
موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 2022/6/5 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان سالف 
او  االلكترونى  الدفع  وسائل  باحدى  الغير(  جنيه  الف  )عشرون  جنيه  وقدره 20000  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  الذكر، 

بخطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية وسارى لمدة 4 أشهر من تاريخ جلسة الفض الفني.
ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من اتعاب االستشارى نظير القيام باالعمال االستشارية طبقا للعقد 

النموذجى لالتحاد. مدة سريان العطاء ثالث شهور من تاريخ جلسة الفض الفني.
تخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

مزاداتمحافظة اإلسماعيلية

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بالضرائب 
العامة وأسرهم باإلسماعيلية

المسجلة برقم 30 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

رمانة 2
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/6/4 - الساعة الواحدة ظهرا.
 - الغابة  شارع   - المدنى  الطيران  نادى  بمقر  وذلك 

االسماعيلية.
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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمهندسين العاملين بوزارة الموارد 
المائية والرى - بمحافظة القليوبية

بيع بالمزاد العلنى طبقا لقانون 182 لسنة 2018 والئحته 
الساعة   -  2022/5/29 الموافق  االحد  جلسة  التنفيذية. 
الرياح  برج   - الجمعية  بعمارة  المعاينة  عشرة ظهرا.  الثانية 

التوفيقى - بمدينة بنها - محافظة القليوبية
مقر المزاد - مقر الجمعية بمبنى مجمع الرى - كورنيش النيل 
- الدور االول - قاعة االجتماعات باالدارة العامة لرى القليوبية

بيع عدد )11( محال تجاريا بمساحات مختلفة
تأمين دخول المزاد 5000 جنيه للمحل الواحد او 50000 
 ٪5.5  + الرسو  فور  عربون   ٪10  + المحالت  لجميع  جنيه 

عمولة وضريبة قيمة مضافة. سعر الكراسة 299 جنيها
لالستعالم والكراسات بالجمعية: 01227959874

 -  0225743186 ت:   - القاهرة   - النيل  قصر  شارع   5 او 
01220206868

 -  01227473260 ت:   - القاهرة   - شريف  شارع   9 أو 
01003010041

الخبراء المثمنون
مصطفى مختار - كريم عزت
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م مجلس إدارة االتحاد التعاونى اإلسكانى يتقدَّ
وجميع العاملين باالتحاد..

 بخالص التعازي للرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة 

وألسر شهدائنا األبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري..
فى شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين طالتهم يد الغدر فى احلادث اإلرهابى اآلثم الذى طال 

أرواحهم الطاهرة فى منطقة شرق القناة، حيث قدموا أرواحهم فداء ملصر..

دهم بواسع رحمته، وأن يسكَنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم  - أن يتغمَّ َّ وجلَّ سائلني املولى -عز

وذويهم الصبر والسلوان، وأن مين على جميع املصابني فى هذا احلادث األليم بالشفاء العاجل..

 داعني اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء..

 »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.


