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السيسى: قطاع الشباب يمثل بعدا 
أساسيا لألمن القومى للدول

القومى  الفتاح السيسى أن قطاع الشباب ميثل بعدًا أساسيًا لألمن  الرئيس عبد  أكد 
للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعى حقيقى للشباب على نحو يعزز االستقرار 

واألمن والسالم، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.
العرب،  والرياضة  الشباب  وزراء  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 

بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

الرئي�س

العربى  الشباب  توعية  أهمية  على  السيسى  الرئيس  وشدد 
باالنخراط فى التحول الرقمى والبرمجيات والتقدم التكنولوجى 
العمل،  فرص  مستقبل  على  كبير  بشكل  تؤثر  والتى  املتسارع، 
وبالتالى تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات 
فى هذا اجملال، مشيراً سيادته إلى مجموعة اجلامعات التكنولوجية 

احلديثة التى أقامتها مصر مؤخراً لهذا الغرض.
إيجابية  طاقة  متثل  الشباب  كتلة  أن  الرئيس  السيد  أكد  كما 
العربية  والقدرات  اإلمكانات  تعظيم  على  العمل  يتعني  هائلة 
عقول  ولتحصني  واستثمارها،  استخدامها  حلسن  املشتركة 
دون  واحليلولة  املتطرفة  األيديولوجيات  ضد  العربى  الشباب 
غرس أى أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتى من شأنها أن تهدد 

مقدرات وكيان الدول.
وتبادالً  اللقاء شهد حواراً مفتوحاً  أن  الرسمى  املتحدث  وأوضح 
للرؤى بني السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب 
منها  االستفادة  وكيفية  الشبابي،  العمل  فى  اخملتلفة  العربية 

الكوادر  بني  للتشاور  مساحة  وتوفير  الشبابي،  احلوار  دعم  فى 
شبابية  رؤى  بلورة  بغية  العربى  الوطن  فى  الشبابية  اجملتمعية 

للتحديات التى تواجههم.
الرئيس  السيد  بقيادة  مصر  باهتمام  العرب  الوزراء  أشاد  كما 
من  العديد  تبنى  خالل  من  السيما  والرياضي،  الشبابى  باجملالني 
واملؤمترات  الفعاليات  وإقامة  الشباب،  مع  التفاعلية  املبادرات 
الوطنية واإلقليمية والعاملية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور 

احملورى للشباب فى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.
ختام  فى  اقترح  الرئيس  السيد  أن  الرسمى  املتحدث  وأضاف 
اللقاء إطالق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم 
اخملتلفة  العربية  العواصم  بني  بالتناوب  األنشطة  من  مجموعة 
العربي،  للشباب  احتاد  إنشاء  دراسة  وكذلك  العام،  مدار  على 
وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم فى تعظيم 
التفاعل بني الشباب العربى بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن 
قرب على القواسم املشتركة واخلصوصيات الثقافية لكل دولة، 
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تعاونيات اإلسكان والمستثمرات العرب تدرس تطوير قرية »أطفيح«
قال اللواء حسام رزق، إنه مت عرض مشروع 
إلى  وحتويلها  اجلديدة  أطفيح  قرية  تطوير 
بوفد  لقائه  خالل  وذلك  متكاملة،  مدينة 
من احتاد املستثمرات العرب وسيدات ورجال 
األعمال برئاسة الدكتور هدى يسى، وذلك 
لبحث سبل التعاون املشترك بني تعاونيات 
اإلسكان واملستثمرات العرب خالل الفترة 

املقبلة.
يعد  املشروع  أن  رزق  حسام  اللواء  وأكد 
مقوم  ذات  ومجتمعية  اقتصادية  تنمية 
وقد  فدان  ألف   26 مساحة  على  صناعى 
رقم  اجلمهورى  بالقرار  األرض  تخصيص  مت 

١04 لسنة 20١6.
اخلاصة  االستثمارية  الفرص  كما مت عرض 
وسيدات  االحتاد  عضوات  أمام  باملشروع 
على  املشروع  يعمل  األعمال، حيث  ورجال 
العمل  فرص  وزيادة  املنطقة  كفاءة  رفع 
مشاكل  من  يعانى  الذى  أطفيح  ملركز 
البطالة والفقر، كما يتضمن إنشاء مدينة 

بني  الواقعة  املنطقة  فى  كبرى  صناعية 
محافظتى اجليزة وبنى سويف، ومت اعتماد 
الصناعية،  التنمية  هيئة  من  اخملطط 
للرخام  متكاملة  مدينة  تتضمن  بحيث 

وصناعات  واملعارض،  واملصانع  للورش 
لوجيستية ومواد بناء وإلكترونية وغذائية 
ألف   ١3 إقامة  خالل  من  وذلك  وزراعية، 

مصنع توفر حوالى 6٥0 ألف فرصة عمل.

بدء تسليم »أبراج بورسعيد- لؤلؤة القاهرة الجديدة- أبراج المنصورة«
مصطفى  الدين  حسام  د.م  اللواء  صرح 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  رئيس  رزق 
التعاقد  اآلن  يجرى  أنه  واإلسكان،  البناء 
)ابراج  ملشروعات  احلاجزين  العمالء  مع 
أبراج  اجلديدة،  القاهرة  لؤلؤة  بورسعيد، 

املنصورة(.
البناء  تعاونيات  هيئة  رئيس  وأوضح 
الوحدات  تسليم  يتم  أنه  واإلسكان، 
خالل  املشروعات  بتلك  اخلاصة  السكنية 

شهرى أبريل ويونيو اجلارى.
وأشار »رزق«، إلى أن مشروع أبراج بورسعيد 

سكنية،  وحدة  آالف  الـ3  يقارب  ما  يضم 
م2،   ١١0 إلى   80 بني  ما  تتراوح  مبساحات 
االستثمارى  املشروع  يعد  أنه  مضيفاً 
ومت  األوسط،  الشرق  فى  األكبر  التعاونى 
الدولى  التعاونى  احللف  مؤمتر  فى  عرضه 
ديسمبر  اجلنوبية  كوريا  فى  عقد  الذى 

املاضي.
البناء  تعاونيات  هيئة  رئيس  ولفت 
بورسعيد  أبراج  أن مشروع  إلى  واإلسكان، 
حيث  احملافظة،  وسط  تنموياً  قطباً  يعد 
يحتوى  مصر  فى  معلق  مول  أول  يضم 

ترفيهية  ومجمعات  سينما  دور   4 على 
كورت،  فود  مجمعة  مطاعم  ومنطقة 
ومحالت جتارية، كما يحتوى املشروع على 
 ١800 بطول  مصر  فى  جتارى  ممشى  أطول 
تصميمه  مت  وقد  بواكى مظللة،  متر حتت 
فى  للعمارة  التاريخى  الطابع  ليحمل 
بورسعيد، كما يضم املشروع 4 أبراج إدارية 
واملؤسسات  الشركات  احتياجات  لتلبية 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  فى  املشاركة 
بسعة  الطوابق  متعدد  وجراجاً  السويس، 

١4٥0 سيارة.

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الحلف التعاونى الدولي.. يونيو الجارى بأسبانيا 
يعقد احللف التعاونى الدولى اجتماعه 
 2022 يونيو   2١  -١9 من  الفترة  خالل 
إدارة  مجلس  اعضاء  النتخاب  وذلك 
اخلمس  السنوات  عن  اجلديد  احللف 

»اشبيلية  مبدينة  وذلك  القادمة 
باسبانيا«..

 وبهذه املناسبة فقد مت توجيه الدعوة 
باحللف  الرئيسيني  األعضاء  لكافة 

اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  فيهم  مبا 
املركزى جلمهورية مصر العربية.. والذى 
جدد انضمامه للحلف اعتبارا من يناير 

املاضى.  

بحضور االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى

تعاونيات البناء واإلسكان: 
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» اخليامية- املغربلني- الصاغة- النحاسني«

أبرز األسواق التاريخية بسور مجرى العيون
يعتبر مشروع تطوير سور مجرى العيون 
أهم  من  سابقا  املدابغ  أو  بالقاهرة، 
فى  ممثلة  الدولة،  حرصت  التى  املشاريع 
وزارة اإلسكان واملرافق، وهيئة اجملتمعات 
إلعادة  تطويرها  على  اجلديدة،  العمرانية 
أخرى،  مرة  للعاصمة  احلضارية  الوجهة 
املناطق  تخطيط  إعادة  خالل  من  وذلك 
جذب  ملناطق  وحتويلها  العشوائية 
من  العاصمة  به  تتميز  ما  يبرز  سياحى 

وتراث. وحضارة  تاريخ 

واجملتمعات  اإلسكان  وزارة  وأوضحت 
مشروع  فى  العمل  أن  العمرانية 
 202١ مارس  فى  بدأ  املنطقة،  تطوير 
فدانا،   9٥ نحو  املشروع  مساحة  وتبلغ 
وتبلغ  وإدارى،  سكنى  بني  ما  وينقسم 
مليار   ١.72 حوالى  التنفيذية  التكلفة 

. جنيه
جتاوزت  املشروع  إجناز  نسبة  أن  وأشارت 
تنفيذ  املشروع،  يشمل  حيث   ،%6٥ نحو 
على   ،١924 بإجمالى  عمارة،   79 نحو 

وتبلغ مساحة  اإلسالمي،  التراثى  الطراز 
مربعا.  مترا   ١٥0 نحو  السكنية  الوحدة 
العمارات  داخل  الواحد  الدور  ويضم 
بها  عمارة  وكل  شقق،   4 السكنية 
مبانى  املشروع،  يضم  كما  مصعدين. 
خضراء.  ومساحات  وترفيهية  ثقافية 
املنطقة،  تطوير  مشروع  يتضمن  أيضا 
منتجات  تشمل  متنوعة،  أسواق  تنفيذ 
اخليامية،   « ومنها:  التراثية،  احلرف 

والنحاسني«.  والصاغة،  واملغربلني، 

المستثمرون اليمنيون: مصر سوق واعدة لالستثمار 
يبحث حاليا مجلس األعمال اليمنى فرص 
التعاون املشترك مع وزارة اإلسكان واجملتمعات 
العمرانية لعرض الفرص االستثمارية املتاحة 
باملشروعات اخملتلفة بكافة اجملاالت وخاصة، 
فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها 
السيسى..  الرئيس  عهد  فى  الدولة  ربوع 
إضافة إلى تقدمي تيسيرات وتسهيالت كبيرة 

لالستثمار فى كافة اجملاالت.
مجلس  رئيس  اجملاهد،  على  محمد  وقال 
فتح  فى  نرغب  مصر،  فى  اليمنى  األعمال 

آفاق جديدة للتعاون مع وزارة اإلسكان، وقيام 
مشروعات  بإقامة  اليمنيني  املستثمرين 
اجلديدة،  باملدن  املتنوعة  اجملاالت  فى  جديدة 
لعرض  الوزارة  لقاءات مع مسئولى  وترتيب 
ملشاركة  املتاحة  االستثمارية  الفرص 

املستثمرين اليمنيني.
وأكد رئيس مجلس األعمال اليمنى فى مصر، 
أن لقاء أعضاء اجمللس مع وزير اإلسكان، يبعث 
برسالة طمأنينة لنا، بأن مصر هى حاضنة 
بكل  ومرحبة  االستثمارات،  جلذب  كبيرة 

االستثمارات اليمنية داخل جمهورية مصر 
العربية.

ومن جانبه أوضح وزير اإلسكان، أن لدينا فى 
مصر حاليا 4٥ مدينة جديدة، تضم فرصاً 
والتطوير  التنمية  مجال  فى  لالستثمار 
والزراعة،  السياحة،  مجاالت،  العمراني، 
اجملاالت  من  وغيرها  والتعليم،  والصناعة، 
لكل  ممدودة  التعاون  يد  أن  مؤكدا  املتنوعة، 
العرب،  املستثمرين  وخاصة  املستثمرين، 

للتعاون فى مختلف اجملاالت.

ضمن مبادرة سكن لكل املصريني 

 تنفيذ 3200 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة السادات
يجرى  أنه  اجلزار،  عاصم  الدكتور  أكد 
سكنية  وحدة   3200 تنفيذ  حالياً 
منوذجى 3 غرف وصالة وغرفتني وصالة 
 » اجتماعى  إسكان   « الدخل  حملدودى 
لكل  سكن   « الرئاسية  املبادرة  ضمن 
املالئم،  املسكن  لتوفير   » املصريني 

خدمية  مشروعات  ِعدة  بجانب 
األساسية  البنية  تطوير  ومشروعات 
للمناطق  املرافق  توصيل  ومشروعات 
تعد  والتى  السادات،  مبدينة  احلديثة 
تنفيذها  اجلارى  األول  اجليل  مدن  إحدى 

داخل إقليم محافظة املنوفية.

اخلدمية  املشروعات  من  أنه  مضيفا 
اإلسكان  مبناطق  تنفيذها  اجلارى 
مدرسة  السادات:  مبدينة  االجتماعى 
بحى  فصال   42 سعة  أساسى  تعليم 
بقيمة   %67 تنفيذ  بنسبة  الفردوس 

حوالى ١6 مليون جنيه.

عزاء واجب
يتقدم اللواء ا.ح فؤاد عباس وأعضاء مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى ورؤساء القطاعات وكافة العاملني باالحتاد.. 

بخالص العزاء فى وفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى

 أخت احملاسب صالح أحمد صالح
عضو مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 

سائلني املولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وكل محبيها الصبر والسلوان. 
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ما رأيته من حضور غير مسبوق.. يؤكد أن جمعيات
اإلسكندرية لديها العزيمة واإلرادة للمشاركة فى التنمية

اللواء ا.ح فؤاد عباس:

متابعة:
 عمرو عبد الغني

عاطف حمدي
تصوير: محمد سالم

 اإلسكندرية تستقبل الدورة التدريبية ألعضاء اجلمعيات التعاونية اإلسكانية

حققت التعاونيات اإلسكانية مبحافظة اإلسكندرية طفرة كبيرة فى مشروعاتها اإلسكانية خالل الفترة االخيرة..
حيث جنحت فى توفير قرابة ٥٠ ألف وحدة سكنية تعاونية العضائها مبختلف احياء اإلسكندرية وباسعار اقل 
كثيرا من مثيالتها بالقطاع اخلاص. وذلك من خالل جناحها املشهود فى تنفيذ عدة مشروعات رائدة لإلسكان 
التعاونى.. ونذكر من هنا على سبيل املثال ال احلصر، مشروع التعاونيات اإلسكانية مبنطقة سموحة والذى يضم قرابة ٤٢ 
عمارة سكنية ےوالذى شارك فى تنفيذه ٢٦ جمعية تعاونية إسكانية باحملافظة..االمر الذى كان له اكبر االثر فى التخفيف 
التعاونيات اإلسكانية مبنطقة انطونيادس والذى يعتبر  من حدة أزمة اإلسكان فى تلك املنطقة..ايضا ال يفوتنا مشروع 
من اكبر مشروعات التعاون اإلسكانى باإلسكندرية، ورغم وجود بعض العراقيل والتى اصبحت شبه منتهية بعد تدخل 
مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس والذى أخذ على عاتقه منذ توليه املسئولية 
حل مشكلة املشروع حتى باتت فى املاضى والوصول مع املتعاقدين لتنفيذ املشروع حلل ساهم فى األخير الى انفراجة 
العديد من اجلمعيات  تنفيذه  العمالق يشارك فى  انطونيادس  الذى تعطل لسنوات.. ويذكر ان مشروع  كبرى لملشروع 

باحملافظة كما سبق ان ذكرنا ويضم ٣٢٠ وحدة سكنية مبساحات مختلفة.

ملف العدد
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وبالطبع.. فان وراء تلك االجنازات التعاونية 
على  تتحقق  ومازالت  حتققت  التى 
قيادات  والتزام  جدية  اإلسكندرية  ارض 
وايضا  مدار عقود  اإلسكانى على  التعاون 
املتعاقبني  احملافظني  من  املتواصل  الدعم 
محافظ  الشريف  محمد  اللواء  وآخرهم 
اإلسكندرية احلالى وقبل ذلك كله املساندة 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  من  الكاملة 

املركزى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس.
االحتاد  خطة  اطار  وفى  املنطلق..  هذا  من 
وتنفيذا  املركزي..  اإلسكانى  التعاونى 
تعزيز  فى  ادارته  جمللس  اجلديد  للنهج 
اإلسكانى  التعاون  وحدات  مع  التواصل 
وبحث  اجنازاتها  وابراز  لدعمها  باحملافظات 
احللول  ووضع  الطبيعة  على  مشكالتها 
املعنية  االجهزة  كافة  مع  بالتنسيق  لها 
املركزى.. او  احمللى  املستوى  على  سواء 

اجلمعيات  قيادات  مهارات  صقل  وكذلك 
للمتخصصني  محاضرات  خالل  من 
شئون  إدارة  من  مايتعلق  كل  فى  واخلبراء 
وماليا  قانونيا  اإلسكانية  اجلمعيات 
الشعبى  بجناحيه  االحتاد  واصل  وفنيا.. 
باحملافظات  امليدانية  جوالته  والتنفيذى 
العامة  اإلدارة  قامت  حيث  اخري..  مرة 
للتدريب والعالقات العامة بتنظيم الدورة 
مجالس  العضاء  الناجحة  التدريبية 

اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات  ادارات 
 2٦ من  الفترة  فى  اإلسكندرية  مبحافظة 
الى 2٨ من شهر مايو الفائت برعاية اللواء 
االقليم..  محافظ  الشريف  طاهر  محمد 
رئيس  ا.ح فؤاد عباس  اللواء  وذلك بحضور 
واللواء  املركزى،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي  عبداحلافظ 
ثان،  نائب  عثمان  مجدى  واللواء  االحتاد، 
واملهندس محمد على الفار املشرف املالى، 
واللواء عبدالوهاب ابوالصفا سكرتير عام 
واملهندس  احمد  ا.صالح  من  وكل  االحتاد، 
ابراهيم  منى  واحملاسبة  مختار  مجدى 

كامل  واملهندس  الشربينى  سعد  ولواء.د 
حتحوت  عبدالسالم  واحملاسب  العوامى 
اجلمعية  رئيس  اهلل  فتح  احمد  واملهندس 
واإلسكان  للبناء  االحتادية  التعاونية 
اجتازوا  عضو   300 وقرابة  باإلسكندرية، 
جمعية   ٧3 وميثلون  التدريبية  الدورة 

تعاونية فى اإلسكندرية.
االرض  على  الواقع  ويشهد  االرقام  وتؤكد 
محافظة  فى  اإلسكانية  التعاونيات  ان 
اقامة  فى  رائدا  دورا  لعبت  اإلسكندرية 
الوحدات السكنية كما سبق ان ذكرنا فى 
على  ومازالت  احملافظة.  بقاع  من  العديد 
العهد فى املشاركة باحداث التنمية وهذا 
ما أكده اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد 
فعاليات  فى  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
والتى  باإلسكندرية  التدريبية  الدورة 
 ١٥0« من  اكثر  واعضاء  رؤساء  حضرها 
حشد  فى  تعاونية.  إسكانية  جمعية   »
القطاع  بان  ويؤكد  للنظر  والفت  كبير 
جمعياته  فى  متمثال  اإلسكانى  التعاونى 
استمرار  فى  والرغبة  والعزمية  االرادة  لديه 
املشاركة  فى  اإلسكانى  التعاون  مسيرة 
وهذا  باحملافظة..  التنموى  التاريخى  بدوره 
ما أكده اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد 
مشددا  املركزى..  اإلسكانى  التعاونى 
القائمني  بكل  اإلسكانى  االحتاد  ان  على 

ملف العدد

االنتقال إلى الجمعيات على 
أرض الواقع..ترجمة حقيقة بأن 
االتحاد يعمل على حل مشاكلها

القائمون على إدارة االتحاد.. 
هم نتاج الجمعيات قبل أن 

يصبحوا اعضاء مجلس إدارة 
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وتنفيذيني  إدارة  مجلس  من  تسييره  على 
اليوم  جاءوا  واداراته  قطاعاته  فى  عاملني 
واالرتقاء  اإلسكانية  اجلمعيات  لتدعيم 
احملاضرات  خالل  من  بها  الكوادر  مبستوى 
املتخصصة التى يقدمها نخبة من اخلبراء 
من  أو  اجمللس  فى  سواء  واملتخصصني 

التنفيذيني العاملني باالحتاد.
وأكد اللواء ا.ح فؤاد عباس، ان اجمللس يضع 
ثم  ومن  اعينه  نصب  اجلمعيات  مشاكل 
كانت خطة إدارة التدريب ترجمة حقيقية 
احملافظات  فى  اجلوالت  خالل  من  لهذا 
الواقع  ارض  على  اجلمعيات  الى  واالنتقال 
ورؤاها  وهمومها  مشاكلها  على  للتعرف 
فى  االحتاد  باب  ان  الى  الفتا  وطموحاتها 
املقابل مفتوح امام اجلميع سواء جمعيات 

او أعضاء..
ان هذه سياستنا منذ  رئيس االحتاد  واشار 
ان تولينا املسئولية باالحتاد إلمياننا بضرورة 
بني  ومتواصال  مفتوحا  اجلسر  يكون  ان 
االحتاد واجلمعيات التى يقارب عددها 3 آالف 
انطالقاتها  حتقيق  من  لتمكينها  جمعية 

فى اداء رسالتها.
واكد اللواء ا.ح فؤاد عباس على ان االحتاد هو 
حائط الصد واالمان للتعاونيات اإلسكانية 
فى  دورنا  حيث  مصر  محافظات  مبختلف 
واالرشاد  والنصح  التوجيه  االول  املقام 
اخملتصة..  السلطة  بصفتنا  والرقابة 

وليس العقاب وتصيد االخطاء وذلك وفقا 
العديد من  ان هناك  الى  للقانون.. مشيرا 
االحتاد  فى  واللجان  واالدارات  القطاعات 
اخلدمات  بالفعل  وتقدم  وجاهز  مستعدة 

للجمعيات فى شتى اجملاالت.
واضاف رئيس االحتاد ان اعضاء مجلس إدارة 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى هم فى 
املقام االول نتاج اجلمعيات قبل ان يصبحوا 
سبيل  وعلى  االحتاد.  إدارة  مجلس  اعضاء 
املثال كنت رئيسا جلمعية الفدا التعاونية 
نحمل  فنحن  وبالتالى  واإلسكان..  للبناء 
اجل  من  اجلهد  ونبذل  ونصونها  االمانة 
مسيرة  الستمرار  متعددة  آليات  ايجاد 
اجلمعيات. واؤكد مرة ثانية وبصفة االحتاد 
السلطة اخملتصة عن اجلمعيات اننا لسنا 
مشيرا  اجلمعيات..  على  مسلطا  سيفا 
فى  دون قصد  يحدث خطأ  احيانا  انه  الى 
التخصص  غياب  نتيجة  اجلمعية  إدارة 
والهندسية..  واملالية  الفنية  االمور  فى 
فمعظم اخملالفات التى حتدث فى اجلمعيات 
ترجع الى عدم االملام والدراية بالتعامل مع 
اجلهات التى تنفذ مشروعاتها.. لذلك فان 
لتعريف  هى  التدريبية  الدورات  هذه  مثل 
بكيفية  اجلمعيات  ادارات  مجالس  اعضاء 
شراء  اجراءات  من  بدءا  مشروعاتهم  إدارة 

االرض حتى تسليمها.
ونوه رئيس االحتاد ان مجلس اإلدارة ينتهج 
لقناعتنا كما  واحد  ان  فى  وروحه  القانون 
جمعيات  فى  االخطاء  بان  ذكرت  ان  سبق 
باالجراءات  االملام  عدم  عن  ناجتة  اإلسكان 
نقوم  لذلك  املشروعات  القامة  املنظمة 
من خالل اللجان واالدارات باالحتاد بتصويب 
ووفقا  وثالثا  واثنتني  مرة  االخطاء  تلك 
للقانون وروحه وفى االخير اذا ثبت التعمد 
يتم اتخاذ االجراءات العقابية التى حددها 
الدورات  هذه  مثل  فان  القانون..وايضا 
على  القائمني  صقل  مبثابة  هى  التدريبية 
الوقوع فى  اجلمعيات وحتصينا لهم لعدم 

االخطاء مستقبال.

ملف العدد

االتحاد هو حائط الصد واألمان 
للجمعيات فى مختلف المحافظات

 ندعم االتحاديات على مستوى 
المحافظات.. وباب االتحاد 
مفتوح للجمعيات واألعضاء



9يونيو 2022

حتت  التدريبية  الدورة  لنجاح  استمرارا 
التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس  اشراف 
فؤاد  ا.ح  اللواء  برئاسة  املركزى  اإلسكانى 
عباس والتى عقدت مبحافظة اإلسكندرية 
 2٨ حتى   2٦ من  ايام  ثالثة  مدار  وعلى 
والفكر  الثقافة  نشر  بهدف  الفائت  مايو 
مجالس  اعضاء  كفاءة  ورفع  التعاوني.. 
اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات  ادارات 
شئون  تسيير  فى  مهاراتهم  وصقل 
وبحث  مشروعاتها..  وتنفيذ  جمعياتهم 
الطبيعة..  على  وهمومهم  مشكالتهم 
الهدف  حتقيق  اجل  من  احملاضرات  تتابعت 

الذى عقدت من اجله الدورة..
الفار  محمد  املهندس  اثنى  البداية  فى 
االهتمام  على  لالحتاد  املالى  املشرف 
اعضاء  قبل  من  املسبوق  غير  واحلضور 
إدارة  كمجلس  اننا  الى  مشيرا  اجلمعيات 
مشاكل  حلل  االول  املقام  فى  اتينا  احتاد 
اجلمعيات سواء مالية او ادارية او قانونية.. 
ثم قام بالقاء محاضرة عامة حول خطوات 
اهتماما  القت  التعاونى  املشروع  اعداد 
بالغا من جموع املشاركني تخللها العديد 
وجدت  واملداخالت  االستفسارات  من 
الكثيرين  عن  خافية  كانت  وحلوال  اجوبة 
اراحتهم وازالت الكثير من اللبس لديهم. 
البنود  من  العديد  هناك  ان  الى  نوه  حيث 
للجمعية  مشروع  اى  فى  تراعى  ان  يجب 
يضع  ان  اولها  به  والتفكير  البدء  قبل 
لتلبية  عمل  خطة  اجلمعية  إدارة  مجلس 

وحدات  على  احلصول  فى  االعضاء  رغبات 
ويتم عرض خطة  للبناء  اراض  او  سكنية 
عمل اجلمعية فى جدول االعمال السنوى 

للجمعية العمومية..
ثانى  ان  الفار  محمد  املهندس  واضاف 
خطوة هى االرض وهذا يتم من خالل الشراء 
من  او  حكومية  جهة  من  التخصيص  او 
رقم ١٨2 لسنة  للقانون  اخلاضعة  اجلهات 
العامة«.. منوها  التعاقدات  20١٨ » قانون 
اخطار  خالل  من  يتم  االجراء  هذا  ان  على 
التعاونى  »االحتاد  وهى  اخملتصة  السلطة 
اإلسكانى« وفقا للمادة ٧٨ من القانون ١٤ 
اإلسكانى كما  بالتعاون  اخلاص   ٨١ لسنة 
كانت  اذا  التخصيص  بقرار  االحاطة  يتم 
هيئتى  او  احملافظة  من  صادرة  القرارات 

التعاونيات واجملتمعات العمرانية اجلديدة.
 واستطرد املشرف املالى لالحتاد اإلسكانى 
اشخاص  من  الشراء  حالة  فى  اما  قائال: 
السلطة  قرار  فيتبع  ايضا مرحلتان  هناك 
وجوب  من   20١٩/  ٩  /  ١٨ بتاريخ  اخملتصة 
اتباع الضوابط واحضار املستندات اخلاصة 
بالشراء ومن ثم قيام االحتاد بتقييم االرض 

مبعرفة مقيم عقارى من املسجلني لديه.
وفيما  الفار  محمد  املهندس  واضاف 
يتعلق باملرحلة الثانية املتمثلة فى عملية 
باالمر  للجمعيات  بالنسبة  االراضى  شراء 
تنظيم  قانون  من   30 املادة  لنص  املباشر 
جلنة  مبعرفة   200٨ لسنة   ١٨2 التعاقدات 
بينها  من  اخملتصة  السلطة  تشكلها 

عناصر فنية ومالية وقانونية بقرار مجلس 
اإلدارة رقم ١٩٤ فى ١٨ / ٦ / 200٩ للنظر فى 
بالبيع  وعد  تقدمي  منها  والتى  املستندات 
مسجل  شراؤها  املراد  االرض  مالك  من 
بالبيع  الوعد  ملقدم  التامة  امللكية  يثبت 
شهادة  ايضا  املستندات  تتضمن  كما 
سلبية تفيد خلو العقار من اى موانع نقل 
غيرهما..  او  احلجز  او  الرهن  مثل  امللكية 
ويتم تقدمي شهادة صالحية من احلى التابع 
له العقار للبناء عليه.. وكذلك الترخيص 
العقار  الصادر من اجلهات اخملتصة بانشاء 
ان وجد ونسخة من الرسومات الهندسية 
معتمدة من مهندس استشارى مطابقة 
ملا هو قائم على الطبيعة مع تضمن بيان 
يتضمنه  وما  املعروض  العقار  مبواصفات 

من جتهيزات.
ختام  فى  الفار  محمد  املهندس  وشدد 
محاضرته على انه فى حالة الشراء باملزاد 
يتم  احلكومية  اجلهات  احدى  من  العلنى 

احاطة االحتاد بالشراء.
جاءت  التعاونى  العمل  فلسفة  وحول 
محاضرة اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي نائب 
على  الضوء  ألقى  حيث  االحتاد  رئيس  اول 
بشكل  التعاونى  الفكر  ومفهوم  ماهية 
اإلسكاني..  التعاون  منه  القلب  وفى  عام 
واالقتصادية  االجتماعية  وابعاده  ودوره 
والتى  التنمية  احداث  فى  وانعكاسات 
هذا  من  بدءا  حلقات  فى  نشرها  سيتم 

العدد من مجلة برج التعاون.

ملف العدد

حل مشاكل جمعيات 

اإلسكندرية..الهدف األول 

من الزيارة الميدانية

املهندس محمد الفار : 

محاضرات متخصصة عن التعاون اإلسكاني..
ولقاءمفتوح فى ختا م الدورة للرد على مشاكل وتساؤالت اجلمعيات
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عبدالوهاب  اللواء  محاضرة  وحملت 
ابوالصفا سكرتير عام االحتاد عنوانا اصبح 
»الشمول  وهو  الدولة  من  وتوجها  مطلبا 
املالى والتحول الرقمى« والذى تسعى كل 
ندخل  ونحن  لتطبيقه  الدولة  مؤسسات 
اجلمهورية اجلديدة مؤكدا بانه يعتمد على 
العديد من املقومات منها تنوع املؤسسات 
اجلمهور  وتوعية  املالى  والتثقيف  املالية 
ومديرى  مالكى  لدى  املالى  الوعى  ورفع 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
الى  ابوالصفا  عبدالوهاب  اللواء  واشار 
انه فى ظل تعاظم هذا املوضوع واهتمام 
الدولى  املؤمتر  مصر  استضافت  به  الدولة 
للشمول املالى عام 20١٧ فى مدينة شرم 
توجه  يؤكد  مما  دولة   ٩٥ مبشاركة  الشيخ 
املالى  الشمول  مبدأ  تطبيق  نحو  الدولة 
اجراءات  لتيسير  وتشريعات  قواعد  ووضع 
اشكالها..  بكافة  املصرفية  املعامالت 
مستطردا بان هذا يفرض التوجه القومى 
املبدأ  هذا  باجراءات  االخذ  نحو  والوطنى 
على اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
واملبادرة الى اعمال مفهوم الشمول املالى 
من خالل اتخاذ االجراءات الضرورية ومنها 
املوردين  مستحقات  كافة  صرف  يكون  ان 
البنكية  التحويالت  خالل  من  والشركات 
االيداعات  قبول  وعدم  احلسابات..  فى 
لدى  مستحقاتها  لتحصيل  النقدية 
االعضاء او اجلهات التى حتصل على خدمات 
مستحقات  حتصيل  وكذلك  اجلمعية.. 
والعقارات  املنقوالت  لبيع  العلنية  املزادات 
يكون  وان  البنكية  التحويالت  خالل  من 
من  باجلمعية  العاملني  مستحقات  صرف 

خالل هذا النظام السائد فى غالبية الدول 
االن..

او  كل  لتفعيل  بانه  حديثه  مختتما 
بعض هذا املبدأ »الشمول املالى والتحول 
الرقمى« فى اجلمعيات اإلسكانية يتطلب 
االشراف  جهات  من  إلزامية  اجراءات 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  فى  والرقابة 

والهيئة العامة للتعاونيات.
وحول مفهوم الفسخ وسحب االعمال وما 
يحدث بينهما من خلط ولبس ولغط كثير 
يؤدى الى نتائج غير مرضية.. قال املستشار 
او  القانون ٨٩  ان  هانى على فى مداخلته، 
العقد  ينفذ  ان  املقاول  على  اوجب   ١٨2
غرامات  بتنفيذ  تسارع  ان  اجلمعية  وعلى 
ان  اجلمعية  وعلى  املقاول.  على  التأخير 

تعطيه مهلة أخرى ويأخذ فروق اسعار.
هناك  ان  الى  على  هانى  املستشار  واشار 
وجوبى  فسخ  وهما  الفسخ  من  نوعني 
ال  املثال  سبيل  على  هذا  فساد«  »تواطؤ.. 
تتم  ان  يعنى  الفسخ  ان  الى  احلصر. الفتا 
اما  اجراءاتها..  بكل  جديدة  طرح  عملية 
يعنى  فهذا  االعمال  بسحب  يتعلق  فيما 
تتم على حساب  املستكملة  االعمال  بان 

املقاول..
وشدد املستشار هانى على، بضرورة عقد 
جمعية عمومية طارئة ويأخذ من خاللها 
باالسباب  محضرا  ويعمل  والقرار  الرأى 
يعنى  الفسخ  ان  على   ٨٩ القانون  ونص 
اجلمعية  بني  العقدية  الرابطة  »حل 
واملقاول« والطرح سوف يكون جديدا. وعند 
طرح املوضوع على اجلمعية العمومية ال بد 
من االيضاح عن معنى ومفهوم »الفسخ 

ملف العدد

الشمول المالى والرقمى.. 

أصبح مطلبا قوميا

 ضرورة التوضيح للجمعية 
العمومية بين مفهوم 

»الفسخ« و»سحب األعمال«

إجراءات طرح مناقصة 
األعمال تتم وفقا للقانون 

١٨2 لسنة 20١٨

 اللواء عبدالوهاب ابوالصفا :

املستشار هانى على :

ياسر حافظ : 
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وان  بينهما..  والفرق  االعمال«  وسحب 
ينتج  والذى  وجوازا  وجوبا  الفسخ  نتيجة 
التأمني  خطاب  اجلمعية  حق  من  ان  عنه 

النهائى.
وحتدث عصام الدرى رئيس قطاع التفتيش 
محاضرته  فى  باالحتاد  االدارى  والتوجيه 
اجلمعية  اجراءات عقد  اعداد  حول كيفية 
العمومية وواجبات مجلس اإلدارة الفتا الى 
إدارة اجلمعية يتم من  ان تشكيل مجلس 
خالل العدد الذى يحدده مؤسسو اجلمعية 
وينتخب  الداخلى  نظامها  فى  ذلك  ويدون 
باالقتراع  اجلمعية  اعضاء  بني  من  اجمللس 

السرى ملدة ٥ سنوات.
وحول اجراءات البيع باملزاد العلنى واجراءات 
عقد جلسة املزاد حتدث اشرف جابر رئيس 
عدة  هناك  بان  موضحا  املالى،  القطاع 
ان  ومنها..  العلنى  باملزاد  للبيع  اجراءات 
عمومية  جمعية  بعقد  اجلمعية  تقوم 

البيع واحلصول على  وذلك للموافقة على 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  موافقة 
والرجوع  االجراءات  صحة  على  واإلسكان 
اإلسكانى«  »االحتاد  اخملتصة  للسلطة 

للحصول على موافقة البيع.
البت  جلنة  رئيس  حافظ  ياسر  وتطرق 
االجراءات  حول  محاضرته  فى  باالحتاد 
العمال  مناقصة  لطرح  اتباعها  الواجب 
»االستشارية – املقاوالت« ملشروع اجلمعية 
اإلسكانية وفقا للقانون ١٨2 لسنة 20١٨ 
التنفيذية رقم ٦٩2 لسنة 20١٩  والئحته 
حيث  االجراءات  تلك  خاللها  من  وشرح 
باالعمال االستشارية فهناك خطوات  بدأ 
متبعة فى هذا الشان تبدأ بتقدم اجلمعية 
لالعمال  مناقصة  طرح  فى  الراغبة 
باالحتاد  الدراسة  جلان  الى  االستشارية 
 ١٨2 للقانون  وفقا  سواحل«   – »تعاونيات 

لسنة 20١٨. 

املهندس  حتدث  املستجدة  البنود  وعن 
عن  الهندسية  اإلدارة  مدير  غنيم  محمد 
تستوجب  قد  التى  واملبررات  االسباب 
مد  او  متجاوزة  او  مستجدة  بنود  تنفيذ 
مدة للمشروع : بالنسبة للبنود املستجدة 
تقتضى  حيث  فنية  لضرورة  ذلك  يكون 
التصميمية  الناحية  من  الفنية  الضرورة 
تنفيذ بعض البنود املستجدة مثل اختالف 
التأكيدية  للجسات  طبقا  التربة  جسات 
اجلسات  تقرير  عن  املقاول  بها  يقوم  التى 
املشروع  لتصميم  االستشارى  يعده  الذى 
او  تنفيذها  املطلوب  بعض  اختالف  او 
لرغبة  التشطيب  وكفاءة  مستوى  لرفع 
او  التشطيب  مستوى  رفع  فى  اجلمعية 
او طبقا ملقدرتهم  بذلك  املنتفعني  لرغبة 
البنود  بعض  إضافة  يستلزم  مما  املالية 

اجلديدة. 
املالية  الدفاتر  ان  واضاف عمرو عبداحلليم 

ملف العدد

موافقة الجمعية 
العمومية بداية خطوات 

عقد المزاد

الضرورة الفنية شرط 
تنفيذ البنود المستجدة

أشرف جابر :

 م. محمد غنيم : 

صالح احمد عضو مجلس ادارة االحتاد ودينامو املؤمتر
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بنك  صندوق  دفتر  منها  انواع  عدة  لها 
مجزأ من خالله يتم قيد االيرادات الفعلية 
للمعامالت املالية للجمعية.. ودفتر يومية 
»مدين  الدائمة  اليومية  عامة..القيود 
وحساب  اليومية  دفتر  وهناك  ودائن« 
فى  احلسابات  اليه  يرحل  العام  االستاذ 
دفتر اليومية وحساب استاذ لكل بند من 
بنود امليزانية.. وفى االخير هناك دفتر جارى 
االعضاء  مدفوعات  به  يسجل  االعضاء 
وتعد صفحة لكل عضو باجلمعية تظهر 

حسابه طرف اجلمعية.
 وحول االجراءات والقواعد املنظمة العمال 
طبقا  املناقصات  فى  املظاريف  فض 
للقانون ١٨2 لسنة 20١٨ جاءت محاضرة 
التعاونيات  إدارة  مدير  عبدالباقى  احمد 
على  املقبلة  اجلمعية  ان  فيها  جاء  والتى 
تعاونى  مشروع  النشاء  مناقصة  طرح 
يجب عليها القيام ببعض االجراءات قبل 
عملية فض املظاريف الفنية واملالية منها 
»مناقصة  االعمال  طرح  أسلوب  حتديد   :
املباشر«  باالمر  او إسناد  او محدودة  عامة 
املزمع  االعمال  حجم  على  ذلك  ويتوقف 

طرحها. 
العقارات  فى  التعامل  حدود  وحول 
اسامة  محاضرة  جاءت  التعاونية 
التحقيقات  إدارة  عام  مدير  مرجان 
فيها  واستعرض  اإلسكانى  باالحتاد 
مقدمة عن طبيعة عمل اجلمعيات 
الى  منوها  اإلسكانية  التعاونية 
هى  التعاونية  الفكرة  فلسفة  ان 

امتناع الوسيط.
إدارة  عام  مدير  استعرض  كما 
اإلسكانى  باالحتاد  التحقيقات 

اى  تخص  التى  االجراءات  من  العديد 
تخصيص  اجراءات  ومنها  تعاونى  مشروع 
فى  احلجز  باب  وفتح  التعاونى  العقار 

املشروع التعاونى.
فؤاد  ا.ح  اللواء  التقى  اخلتامى  اللقاء  وفى 
باالحتاد  التنفيذى  املكتب  واعضاء  عباس 
اجلمعيات  ادارات  مجالس  اعضاء  مع 
مفتوح  لقاء  فى  باإلسكندرية  اإلسكانية 
ولعرض  التساؤالت  كافة  على  لالجابة 
املشكالت التى تواجه اجلمعيات باحملافظة.

امني  فاروق  فتحى  من  مداخلة  وفى   -  
سموحة  منتفعى  جمعية  صندوق 
االعضاء  من  كثيرا  ان  قال  باإلسكندرية 
املنتفعني باملشروع وخاصة منتفعى الدور 
سكنى  من  بتحويله  قاموا  قد  االرضى 
الى جتارى دون اخذ اى موافقات.. فهل هذا 
التحويل قانونى ام غير قانونى؟ وما موقف 

مجلس إدارة اجلمعية حيال ذلك؟
االحتاد  رئيس  توفيق  عباس  فؤاد  اللواء  ورد 
بانه يجب على منتفعى هذه الوحدات أخذ 
موافقة من املنتفعني باملشروع قبل تغيير 
يكون  واال  جتارى  الى  سكنى  من  الوحدة 
اجلمعية  إدارة  مجلس  وعلى  مخالفا  ذلك 

اخذ االجراءات حيال ذلك.. 
وقال سامى سليمان من منتفعى مشروع 
الهيئة  ان  باإلسكندرية  ٤/أ  مبارك  مدينة 
قد  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
السكنية  للوحدات  االيجار  باب  فتحت 
وقد قام هؤالء املؤجرون ببيع تلك الوحدات 
بدون مستندات قانونية ولم يلتزموا بدفع 
القيمة االيجارية لتلك الوحدات وحتويلها 
هناك  ان  واضاف  مشروعة.  افعال  الى 
مساحات بني العمارات مخصصة الن تقام 
استغلت  انها  اال  للمشروع  حدائق  بها 
تستخدم  ولم  عشوائية  اكشاك  لعمل 

للغرض الذى انشئت من اجله.
االحتاد  رئيس  توفيق  عباس  فؤاد  اللواء  ورد 
مذكرة  باعداد  وطالب  مخالف  هذا  بان 
وعرضها على مجلس إدارة االحتاد التعاونى 
املوضوع  هذا  لبحث  املركزى  اإلسكانى 

واتخاذ االجراءات الالزمة حيال ذلك.
سكرتير  قطب  حسن  من  مداخلة  وفى   
باإلسكندرية  لالسمدة  قير  ابو  جمعية 
املوافقة  بأخذ  قامت  اجلمعية  ان  قال 
محالت   )١0( عدد  لبيع  مزاد  عمل  على 
اللجنة  وبحضور  خاصة مبشروع طوسون 
اخلاصة باجراء عملية البيع اال اننا 
تعديل  لوجود  املزاد  بالغاء  فوجئنا 
دون  املوضوعة  النسب  بعض  فى 
من  نرجو  لذلك  االحتاد..  موافقة 
االحتاد انهاء هذه املشكلة وخاصة 
هذا  فى  التحقيقات  حفظ  مت  انه 
عاس  فؤاد  اللواء  ورد  املوضوع.. 
توفيق رئيس االحتاد بانه سوف يتم 
اقرب  فى  وانهاؤه  املوضوع  بحث 

وقت.

فلسفة الفكرة التعاونية.. هى امتناع الوسيط
أسامة مرجان :

ملف العدد

احملاسبة مني ابراهيم عضو مجلس ادارة االحتاد

عصام الدري عمرو عبداحلليمأسامة مرجان

حسن قطب  سامي سليمان
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بتكرمي  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام 
محافظ  الشريف  طاهر  محمد  اللواء 
لالحتاد  التميز  درع  ومنحه  اإلسكندرية 
اإلسكانى املركزى لدوره فى دعم ومساندة 
وتقديرا  باحملافظة..  اإلسكانية  اجلمعيات 
فى  االول  والرعيل  الرواد  به  قام  ملا  ووفاء 
باإلسكندرية  اإلسكانى  التعاون  قطاع 
لدعم  تخصصه  فى  شارك  من  وكل 
اجلمعيات.. سلم اللواء ا.ح فؤاد عباس دروع 

التقدير وشهادات التكرمي لكل من:
 - حسن  اهلل  فتح  احمد   : املهندس 
للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  رئيس 

مبحافظة اإلسكندرية.-
مجلس  رئيس   – حجاب  سعيد  اللواء   
للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  إدارة 

واإلسكان باإلسكندرية االسبق.
اجلمعية  مؤسس   – احمد  حسني  احمد   
وعضو   – باإلسكندرية  االحتادية  التعاونية 
مجلس ادارتها لثالث دورات سابقة. ورئيس 

جمعية اجيال املستقبل احلالى.
 اسم الراحل : احمد مصطفى الصعيدى 
باإلسكندرية  االحتادية  – مؤسس اجلمعية 

وعضو مجلس اإلدارة لعدة دورات.
 – طاحون  ابراهيم  حمد   : املرحوم  اسم   
باإلسكندرية  االحتادية  اجلمعية  عضو 
ونقيل  الزراعيني  إسكان  جمعية  وعضو 

الزراعيني االسبق.
شحاته  ابراهيم   : العميد  الراحل  اسم   
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس   – اجلوينى 
إدارة  مجلس  وعضو  البحرية  االكادميية 

اجلمعية االحتادية االسبق.
عبداللطيف  غامن  حسنى   : الراحل  اسم 

االستهالكية  اجلمعيات  عام  مدير   –
واإلسكانية االسبق.

مملوك  محمد   – اللواء  الراحل  اسم   
»االمل« مديرية  رئيس جمعية   – ابوضيف 

امن اإلسكندرية سابقا.
 السيد اللواء : حسام الدين محمد رمضان 
رئيس جمعية » االمل » لإلسكان لضباط 

مديرية امن اإلسكندرية.
امن  مدير   – ابوعميرة  محمود   : اللواء   

اإلسكندرية.
رئيس   – الشيخة  حسن  هانى  االستاذ   
للبترول  إسكندرية  إسكان  جمعية 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  وعضو  االسبق 

سابقا.
 – عامر  احملاسب عمر محمد  الراحل  اسم 
اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد  املالى  املشرف 

االسبق.
جمعية  رئيس  مبروك:  محمود  جمعة   

إسكان إسكندرية للبترول سابقا.
الشاذلى  محمد  نبيل  اسامة  االستاذ   

رئيس جمعية إسكان اهالى مطروح
رئيس   – سعد  سامى  محمد   : املهندس 
ملقاولى  املصرى  االحتاد  إدارة  مجلس 

التشييد والبناء.
امني عام   – احمد يسرى  : هشام  احملاسب 

االحتاد املصرى ملقاولى التشييد والبناء.
نائب   – احمد  مصطفى  على   : املهندس 
ملقاولى  املصرى  االحتاد  إدارة  مجلس  رئيس 

التشييد والبناء
االستاذ : زكريا عبد السيد - رئيس قطاع 

التدريب.

عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام  آخر  جانب  على 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  ومجلس 
عبداحلافظ  اللواء  من  كل  فى  ممثال 
واللواء  االحتاد  رئيس  اول  نائب  عبدالكرمي 
االحتاد  رئيس  ثان  نائب  عثمان  مجدى 
واملهندس محمد على الفار املشرف املالى 
واللواء عبدالوهاب ابوالصفا سكرتير عام 
الدورة  اجتياز  شهادات  بتسليم  االحتاد 
التدريبية العضاء مجالس ادارات اجلمعيات 
التعاونية اإلسكانية باإلسكندرية والذين 
 »٧3« ميثلون  عضو   »300« قرابة  بلغوا 

جمعية تعاونية إسكانية باإلسكندرية.

ملف العدد
 االحتاد اإلسكانى يكرم اللواء محمد الشريف ورواد التعاون باإلسكندرية

 .. ومنح شهادات اجتياز الدورة التدريبية ألعضاء مجالس إدارات اجلمعيات باحملافظة
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 لوال تدخل رئيس االتحاد فى الوقت الحاسم..
ما خرج المشروع إلى النور

 م.أحمد فتح اهلل:

 اللواء ا.ح فؤاد عباس يشيد مبشروع »أبراج انطونيادس«.. 
ويثمن ما قام به مجلس إدارة احتادية اإلسكندرية

فى إطار الزيارات امليدانية التى يقوم بها اللواء فؤاد عباس ومجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى.. وذلك على 
هامش الدورة التدريبية التى اقيمت مبدينة اإلسكندرية والتى نظمها قطاع التدريب باالحتاد اإلسكانى وبرعاية 
اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية..دعت العديد من اجلمعيات التعاونية اإلسكانية وحتت مظلة اجلمعية 
االحتادية مبحافظة اإلسكندرية برئاسة املهندس احمد فتح اهلل.. اللواء فؤاد عباس ومجلس إدارة االحتاد لزيارة احدث 
املشروعات التعاونية اإلسكانية التى مت االنتهاء منها وتسليمها وهى تعد بالفعل منوذجا مشرفا للتعاون اإلسكانى وتعطى 
ومنها  التمنية..  احداث  فى  املشاركة  على  قادرة  اإلسكانية  اجلمعيات  بان  املشروعات  تلك  يرى  من  لكل  ايجابيا  انطباعا 
فتح  احمد  املهندس  عنه  يقول  والذى  انطونيادس«  »بابراج  واملعروف  باحملافظة  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  مشروع 
انطونيادس مقام على مساحة  ابراج  بان مشروع  املسئولية منذ اقل من عام  اهلل رئيس اجلمعية االحتادية والذى تولى 
٣٦٠٠ متر ويضم ٢٢٥ وحدة سكنية تتراوح مساحة الوحدة بني ١٠٠ الى ٢١٥ مترا واعضاء املشروع واملنتفعون ميثلون ٢٣ 

جمعية. 

ملف العدد

تابع الزيارة: عمرو عبد الغني

تصوير: محمد سالم
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االحتادية  التعاونية  اجلمعية  رئيس  واضاف 
واملنفذة  اإلسكندرية  حملافظة  اإلسكانية 
االساسية  اجلمعيات  عن  نيابة  للمشروع 
برئاسة  اإلسكانى  االحتاد  وفد  زيارة  خالل 
يضم  املشروع  بان  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء 
ادوار  و٩  ارضى  من  برج مكون  كل  ابراج   ٦
والتى  االستثمارية  االجزاء  الى  باالضافة 
تتمثل فى عدد ١3 محال بيع منها عدد ٤ 
محالت بقيمة 3٥ مليون جنيه وفى انتظار 
احتسابها  سيتم  احملالت.والتى  بقية  بيع 
مشيرا  للمشروع.  اخلتامى  احلساب  مع 
الى ان اجمللس احلالى الذى اتشرف به تولى 
واخدنا عهدا  عام  اقل من  املسئولية منذ 
على انفسنا ان نستكمل ما أجنزه اجمللس 
مدحت  والصديق  االخ  برئاسة  السابق 
زيتحار منوها بان املشروع بدأ فى عام 200٦ 
املدة  هذه  طيلة  استكماله  عدم  ويرجع 
مع  والنزاعات  والقضايا  املشاكل  بسبب 
حصل  والذى  واالستشارى  املنفذ  املقاول 
مما  جنيه  مليون   30 بقيمة  احكام  على 
طيلة  للمشروع  التوقف  هذا  فى  تسبب 

هذه املدة. 
ان  الى  اهلل  فتح  احمد  املهندس  ولفت 
اهلل  بعد  املشكلة-  هذه  حل  اسباب  من 
سبحانه وتعالى- يرجع الى جهود مجلس 
إدارة االحتاد وعلى رأسهم اللواء فؤاد عباس 
االشتباك  هذا  يفك  ان  استطاع  والذى 
اكثر  الى  التعويض  قيمة  ويقلل  الطويل 
من ٧0% والذى حصل عليه املقاول مما ادى 
املشروع  استكمال  الى  املطاف  نهاية  فى 
حتى  اخرى  مرة  للدوران  العجلة  وعودة 
منه  االنتهاء  من  املرحلة  تلك  الى  وصلنا 

نسبة  بلغت  حيث  لالعضاء  وتسليمه 
االشغال فى املشروع الى ما يقرب من ٦0 %

 من عدد الوحدات.
رئيس  اهلل  فتح  احمد  املهندس  واشار 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية 
مبحافظة اإلسكندرية الى ان هذا املشروع 
ملشروعات  اضافة  يعد  اجلميع  وبشهادة 
حيث  اإلسكندرية..من  فى  التعاونيات 
فأسعار  االمثل  والسعر  االنسب  الشكل 
الف   3٨0 الى   ١20 بني  تتراوح  الوحدات 

جنيه وعلى مدد زمنية طويلة االمد.
 واختتم املهندس احمد فتح اهلل شرحه 
االحتادية  للجمعية  التاريخى  للمشروع 
على  عباس  فؤاد  للواء  الشكر  بتوجيه 
حل  فى  احلثيث  وجهده  تلبيته  سرعة 
واالنتهاء  للنور  املشروع  وظهور  املشكلة 
وايضا  قياسى  وقت  فى  تسليمه  من 
ابن  احمد  ا.صالح  والصديق  االخ  جهد 
االحتاد  إدارة  مجلس  وعضو  اإلسكندرية 
اإلسكانى فكان خير من ميثل احملافظة فى 
للجمعيات  الشرعى  واالب  الكبير  الكيان 
اال وهو االحتاد اإلسكانى والذى لم يتأخر عن 
تذليل العقبات بل وحلها سواء كمجلس 
باالحتاد  العاملني  من  تنفيذيني  او  إدارة 
وحتديدا املهندس محمد غنيم مدير اإلدارة 
رئيس  حافظ  ياسر  واالستاذ  الهندسية 

جلنة البت.
عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  اثنى  جانبه  ومن 
رئيس االحتاد على مشروع ابراج انطونيادس 
مفخرة  يعد  بالفعل  بانه  اياه  واصفا 
اإلسكانية  اجلمعيات  صدر  على  ووساما 
ما  ان  الى  اإلسكندرية..مشيرا  مبحافظة 

قام به االحتاد هو الدور الطبيعى واملنطقى 
فى دعم ومساندة اجلمعيات الفتا الى انه 
لدى  احلقيقية  والرغبة  االرادة  وجود  لوال 
برئاسة  االحتادية  اجلمعية  إدارة  مجلس 
املهندس احمد فتح اهلل ما مت االنتهاء من 
املشروع والذى استمر الكثر من ١٥ عاما.. 
منوها الى اننا يجب اال ننسى دور الزميل 
للجمعية  السابق  الرئيس  زيتحار  مدحت 
ايضا ولكن هكذا  والذى بذل جهدا كبيرا 
فلسفة  تكون  وهكذا  وترتيبها..  االمور 
بنيان  اى  لبنة فى  التعاون فكل منا يضع 

تعاونى.
االحتاد  رئيس  ا.ح فؤاد عباس  اللواء  واختتم 
ملشروع  وزيارته  جولته  نهاية  فى  حديثه 
ان  قائال  باإلسكندرية  االحتادية  اجلمعية 
والذى  املشرف  اجلهد  يجسد  املشروع  هذا 
التعاونيني  ان جميع  االمل فى  يبعث على 
على قلب رجل واحد من اجل خدمة اعضاء 
جمعياتهم وكلهم قامات وهو ما يجعلنى 
مرة ثانية ان اشكر اجمللسني السابق واحلالى 
على ما قدموه وما يقدمه اجمللس احلالى من 
مجهود جبار وايضا اشكر جموع املنتفعني 
حتقق  حتى  ومثابرتهم  صبرهم  على 

حلمهم فى استالم وحداتهم.

ملف العدد
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 اللواء أ.ح فؤاد عباس يتفقد »قرية العلميين«..ويوجه بعقد 
اجتماع بين الجمعية والشركة المنفذة على طاولة االتحاد
قرية  ملشروع  تفقدية  بجولة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  ومجلس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام 
فدانا   ٢٦ مساحة  على  واملقام  للعملميني  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعية  تنفذه  والذى  العملمني  مبنطقة  »العملميني« 

ويتضمن ١٠٢ شاليه و٦ عمارات.
ووجه الدعوة للشركة املنفذة ومجلس إدارة جمعية العملميني باالجمتاع فى مقر االحتاد اإلسكانى من اجل حل نقاط 

اخلالف والتى كان من نتاجها توقف العمل باملشروع لعدة سنوات بشكل تام رغم ضخامة املشروع وموقعه الفريد 
واملمتيز.

رئيس  خليفة  د.محمد  قال  جانبه  ومن 
اجلمعية وعضو مجلس إدارة االحتاد االسبق 
 200٥ عام  منذ  به  العمل  بدأ  املشروع  ان 
بشكل  تسير  االنشائية  املراحل  وكانت 
اجلمعية  بني  املشكلة  حدث  حتى  جيد 

والشركة املنفذة.
اللواء  زيارة  ان  على  خليفة  د.محمد  واكد 
من  عليه  والتعرف  للمشروع  عباس  فؤاد 
الى  مسبوقة  غير  الفتة  تعد  الواقع  ارض 
مجلس تولى االحتاد قبل ذلك كما ان دعوتها 

والشركة  اجلمعية  بني  اجتماعات  لعقد 
حلل  بانفراجة  وتبشر  جيدة  بداية  املنفذة 
املتراكمة  اسبابها  واستئصال  املشكلة 

عبر سنوات. 
»قرية  مشروع  ان  خليفة  د.محمد  واشار 
على  يقع  العلمني..  مبنطقة  العلميني« 
و٦  شاليه   ٩٧ بعدد  فدانا   2٦ مساحة 
فى  املقاول  مع  التعاقد  بدأ  وقد  عمارات 
عام 200١ وياتى عدم االنتهاء من املشروع 
الكثر من 20 عاما بسبب مخالفة املقاول 

الفتا  والتراخيص..  الصادر  الوزارى  للقرار 
للتصالح  طلبات  قدمت  اجلمعية  ان  الى 
التى  بالقرية  اخملالفة  االعمال  جميع  على 
شوطا  حققنا  املقاول.وبالفعل  بها  قام 
استكمال  وجارى  املوضوع  هذا  فى  كبيرا 
طلبات  تقدمي  ومت  الهيئة  مع  التصالح 
التى  االجزاء  على  والتخصيص  التفاوض 

لم يتم بناؤها بالقرية.
االجزاء  ان  العلميني  جمعية  رئيس  واكد   

االستثمارية تبنى على نفقة املقاول.

ملف العدد

تابع الزيارة: عمرو عبد الغني

تصوير: محمد سالم
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اللواء ا.ح فؤاد عباس يكرم القيادات 
السياسية والتنفيذية باإلسكندرية

محافظة  فى  عقدت  التى  التدريبية  الدورة  شهدت 
اإلسكندرية تكرمي الشخصيات التى ساهمت بجهد 
جبار فى خدمة التعاون اإلسكانى سواء على مستوى 
إدارة  مجلس  واعضاء  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
السياسية  وقيادات  باإلسكندرية  االحتادية  اجلمعية 
رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام  حيث  والتنفيذية.. 
االحتاد بتكرمي كل من اللواء حازم بدرالدين مساعد قائد 
املنطقة الشمالية والذى حضر ختام الدورة التدريبية 
التى نظمها قطاع التدريب والعالقات العامة باالحتاد.

فتح  احمد  واملهندس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قام  كما 
اهلل رئيس اجلمعية التعاونية االحتادية للبناء مبحافظة 
سكرتير  جمعة  خالد  اللواء  بتكرمي  اإلسكندرية 
القطاع  رئيس  حسيب  عماد  واللواء  احملافظة  عام 

العسكري. 
التعاونى  االحتاد  درع  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  كما سلم 
رئيس  اهلل  فتح  احمد  للمهندس  املركزى  اإلسكانى 
اجلمعية االحتادية جلهوده احلثيثة فى التعاون اإلسكانى 

باإلسكندرية.
رئيس  نائب  ابويوسف  عصام   : من  كل  تكرمي  مت  كما 
الذين  البرملان  اعضاء  وكذلك  االحتادية  اجلمعية 
ساهموا بجهدهم فى دعم التعاونيات باإلسكندرية.

اإلسكندرية  مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  قامت  كما 
بتكرمي قيادات االحتاد اإلسكانى وهم اللواء عبداحلافظ 
عبدالكرمي نائب اول رئيس االحتاد واملهندس محمد الفار 
ابوالصفا سكرتير  الوهاب  واللواء عبد  املالى  املشرف 
عام االحتاد واللواء مجدى عثمان نائب ثان رئيس االحتاد 
ومن   .. اإلدارة  مجلس  عضو  أحمد  صالح  االستاذ  و 
عمرو  من  كل  باالحتاد  والعاملني  التنفيذية  القيادات 
واملهندس  حافظ  وياسر  مرجان  واسامة  عبداحلليم 

محمد غنيم وعصام الدرى واحمد عبدالباقي.
 كما قام منتفعو مشروع ابراج انطونيادس بتسليم 
درع خاص للواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد على جهده 
حلل  االحتاد  مسئولية  تولى  منذ  الدائمة  ومتابعته 
مشكلة املشروع والذى كان قد توقف العمل به منذ 
قرابة الـ ٦ اعوام مما اصاب كل منتفعى املشروع باليأس 
املشروع..  منتفعى  احتاد  رئيس  الشني  على  قال  كما 
جهد  بفضل  قياسى  وقت  فى  املشكلة  حل  مت  حتى 

وتوجيهات اللواء فؤاد عباس.

ملف العدد
 على هامش ختام الدورة التدريبية

واحتادية اإلسكندرية تكرم هيئة املكتب.. والقيادات التنفيذية باالحتاد
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مكتب املركز العلمى للتصميم 
واالستشارات الهندسية 

14ش 278 املعادى اجلديدة – القاهرة 
2516483

25164831
ف/ 25164067

بيت خبرة فى الهندسة االستشارية

مكتب االستشارى ماس
لالستشارات الهندسية املتكاملة 

وإدارة املشروعات وتقييم االصول 
112عمارات التوفيق – شارع الطيران – مدينه نصر 

01001834707
22630301

على  واالشراف  السياحية،  العامة  املبانى  تصميم 
التنفيذ 

مكتب بروكاد للتصميم واالستشارات الهندسية 
 – السادسة  املنطقة   – ابراهيم  محمد  الفريق  ش   25

مدينة نصر 
 01002151716
01222151716 

22748665
التخطيط والتصميم العمرانى 

وتصميم املبانى العامة 

مكتب البنيان لالستشارات الهندسية 
عمارة 129 احلى الرابع – شقه 1 ب – التجمع اخلامس 

01227476755
تصميم املنشآت اخلرسانية

مكتب املهندس االستشارى
ياسر مصطفى احمد ايراهيم 

قنا – ميدان سيدى عمر – برج الرواد 
01094556106
01005745858

تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب اجملموعة االستشارية للتعمير 
21 ش شارع اجليزة – برج النيل االدارى – الدور 16

35711149
35711152

تصميم املبانى العامة والسكنية 

مكتب نصار للهندسة »معماريون مخططون«
 57 ش مصطفى النحاس – مدينة نصر – برج شهرزاد – 

الدور الثامن 
01020777992

22737319
22737323

تصميم املبانى العامة – مطارات عسكرية 

مكتب احمد السيد عبدالعال 
شرطة  بجوار  االسالمى  مصر  بنك   – الدهار   – الغردقة 

السياحة 
01159341278

تصميم املبانى العامة )املبانى السياحية( 

مكتب النور االستشارية 
8 شارع محرم شوقى – مصر اجلديدة – الكوربه 

01091926003
22915780

تصميم املبانى العامة

واالستشارات  للتصميمات  الهندسية  اجملموعة 
املتكاملة 

الفيوم – التفتيش – ابراج الزراعيني – خلف مستشفى 
الرمد 

01001231180
املنشآت  تصميم   – املنشآت  واختيار  اجلودة  ضبط 

اخلرسانية

مجموعة الكفراوى لالستشارات الهندسية 
1 شارع اليمن – ميدان لبنان – املهندسني – اجليرة 

33442635
33042849

الهندسة االنشائية 

مكتب مهندس استشارى احمد هانى رشاد مخيمر
10 ش احمد ماهر – اجليزة 

01002929040
االشراف على تنفيذ املنشآت اخلرسانية

مكتب مهندس استشارى زكريا حميد عوض اهلل 
قنا – شارع الشنهوريه – بجوار مسجد اخلليلية 

01002070720
تصميم املنشآت اخلرسانية 

المهندسون االستشاريون المقيدون
بسجالت االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
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فى جلسة مجلس إدارة اجلمعية املكون من أحد عشر عضوا اعترض عضوان فقط على بعض 

محضر  فى  االعتراض  تسجيل  ومت  اإلدارة  مجلس  من  الصادرة  القرارات 

اجتماع مجلس اإلدارة.. واصر العضوان ورفضا التوقيع على محضر 

مجلس اإلدارة. ما هو االجراء الواجب اتباعه حيث ترغب اجلمعية 

فى إرسال محضر مجلس اإلدارة فى املواعيد احملددة إلى كل من 

لتعاونيات  العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 

البناء واإلسكان؟ 

على  يوقع  أن  اإلدارة  مجلس  اجتماع  حضر  الذى  اجلمعية  إدارة  مجلس  عضو  على  يجب   -
القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس اإلدارة وفى حالة اعتراض عضو أو أكثر على بعض أو 
أحد القرارات التى اعتمدها مجلس اإلدارة يتم تسجيل هذا االعتراض فى محضر مجلس 
يجوز  فال  االجراء  بهذا  القيام  وبعد  االعتراض،  وأسباب  املعترض  العضو  اسم  وبيان  اإلدارة 
لعضو مجلس اإلدارة الذى حضر االجتماع االمتناع عن التوقيع على محضر مجلس اإلدارة.

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

إجناز أعمال اجلمعية.

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 عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

التعاونى  الفكر  دراسة  تعد  لم 
واخليال  املثاليات  فى  توغال 
قدميا،  عليه  كانت  كما  واجلدل 
تعنى  مادة  أصبحت  فلقد 
مطبقة  واملبادئ  واحلقائق  بالفلسفات 
من  املمتازة  الصفوة  لهذه  وتؤرخ  عمليا، 
رجال الدين واالجتماع واالقتصاد والصناعة 
خلدمة  تقديرا  والطب  والقانون  والزراعة 
للتعاون  حياتهم  كرسوا  الذين  اإلنسانية 
وتركوا  مجاالته  فى  وتعمقوا  فيه  وكتبوا 

من بعدهم تراثا يرجع إليه ويهتدى به.. 
احتكارا  التعاونى  الفكر  دراسة  تعد  ولم 
لفقه  واملتفرغني  والباحثني  للعلماء 
وذلك  معزولة،  عالية  أبراج  فى  العلوم 
أجل  من  دراسة  هو  التعاونى  الفكر  ألن 
الظلم  ودفع  به  واالرتقاء  اإلنسان  حقوق 
فرضتها  التى  القيود  على  والتغلب  عنه 
الرأسمالية عليه فعوقت إنتاجه وملكاته 
وجمدت همته وحرمته من طيبات احلياة.. 
والفكر التعاونى بذلك هو دراسة من أجل 
واالجتماع  االقتصاد  فى  جديد  تطبيق 

لصالح الفرد واجملموع فى صورة عادلة.
وكلما تعمق الدارسون فى الفكر التعاونى 
ازدادوا باحلركة إميانا عميقا، ومبثلها وبقواها 
والنفسية  اإلنسانية  اخللقية  الروحية 
إلى  جميعا  املواطنني  ودعوا  والتربوية 
يخاطب  طريقا  بها  والتمسك  التعاون 
وينمى  اإلنسان  فى  العليا  الصفات 
مع  ويستجيب  والقوة،  والعزة  الفضائل 
والتكافل  التضامن  من  به  اهلل  أمر  ما 
عوامل  من  اجملتمع  ويصفى  والرحمة، 
وكلما  واألنانية..  والتسلط  االستغالل 
الصورة  فى  الدارسون  هؤالء  تعمق 
للتعاون  التطبيقية  العملية  التنفيذية 
عمليا  ونظاما  مادية،  قوة  به،  إميانا  ازدادوا 

ومنجزات  وغلبة  قدرات  ذات  ومشروعات 
وأرصدة ضخمة من املال والرجال.

اجتماعى..  اقتصادى  نظام  فالتعاون 
ووحدة العمل فيه هى اجلمعية التعاونية 
املتماثلة  احلاجات  ذوى  من  تتكون  التى 
فى  ويسهمون  معا  يشتركون  األفراد،  من 
املشروع  ويقررون  معا،  اجلمعية  رأسمال 
الذى يناسبهم ويتعاملون معه وينتفعون 

مبزاياه، ويتحملون مخاطره. 
تكون  أن  اجلمعية  هذه  فى  ويشترط 
على  تسير  وأن  قانونيا  تسجيال  مسجلة 
مبادئ التعاون وأن تقوم على مشروع عملى 
املستوى  رفع  يستهدف  التنفيذ  ممكن 
االقتصادى واالجتماعى ألعضائها املكونني 

لها واملنضمني بعد ذلك إليها.
لنفسها  التعاونية  اجلمعية  وتتخذ 
أغراضها  أهم  من  مشتقا  مييزها  اسما 
ما  حالة  فى  االجتماعية  أو  االقتصادية 
اجتماعية  لوظيفة  متخصصة  كانت  إذا 

بذاتها.
فالتعاون  التعاون..  لفظ  معنى  عن  أما 
فى  العمل  على  يدل  اللفظى  مبعناه 
مجموعة.. أو مع جماعة والذى يؤديه أكثر 
من واحد يكون جهدا جماعيا وميثل صورة 

من صور التعاون.

فهو  واحد  يؤديه شخص  الذى  العمل  أما 
عمل فردى.

فالتعاون هو اشتراك شخصني أو أكثر فى 
الفرد ملصلحة  أداء عمل ما. بحيث يعمل 
ملصلحة  اجلماعة  تعمل  كما  اجلماعة 
اجلماعة  عمل  من  الفرد  ويستفيد  الفرد، 

كما تستفيد اجلماعة من عمل الفرد.
منها  كثيرة  مدلوالت  له  التعاون  ولفظ 
وماهو  إنسانى،  هو  ما  اجتماعى،  ماهو 

اقتصادى. 
فى..  التعاونى  العمل  مبادئ  وتتلخص 
اإلدارة  املفتوح-  العضوية  باب  مبدأ 
نقدا-  البيع  العلم-  نشر  الدميوقراطية- 
االقتصاد  املعامالت-  على  العائد  احلرية- 
والتوفير- مبدأ العالنية- الوحدة- العدالة- 
احلياد  املال-  رأس  على  احملدودة  الفائدة 
القواعد  تطبيق  والدينى-  السياسى 

العلمية لإلدارة.
أما أهداف اجلمعية التعاونية اإلسكانية.. 
التعاونى-  اإلسكان  ثقافة  نشر  فهى 
اإلسهام فى تخفيض قيمة متلك املسكن 
التعاونية  اجلمعيات  ومتكني  حتفيز  األول- 
البيئة  تطوير  قدراتها-  وبناء  اإلسكانية 
ورفع  العقارى  حتفيز  لإلسكان-  التعاونية 
اإلنتاجية لتوفير منتجات سكنية تعاونية 

بالسعر واجلودة املناسبة.
مبتكرا  اقتصاديا  نظاما  ليس  التعاون  إن 
يطبق  قانون  هو  وال  البشر..  خلدمة  وضع 
عقول  فى  ترسخ  عقيدة  هو  بل  يهمل  أو 
لعباده  اهلل  ارتضاه  وأسلوب  املتعاونني، 
بالغ  وهو  عليها،  ومن  األرض  خلق  أن  منذ 
إلى  وأنبياؤه  اهلل  رسل  به  جاءت  للناس 
كافة خلقه.. تعلمهم أن العمل املشترك 
اخمللص اجلاد هو الطريق للسعادة فى الدنيا 

واآلخرة.. وأن الناس بخير ما تعاونوا.

فلسفة وتطوير العمل 
التعاونى »1«

هو ل التعاونى  الفكر 
حقوق  أجل  من  دراسة 

اإلنسان واالرتقاء به
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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

WWW.US-EG.COM

قرار تنظيمى من لجنة التنسيق
بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/5/11

1- ال يتم الموافقة على )نشر االعالنات بمجلة برج التعاون( للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان إال بعد موافاة 

وكذا  العضوية  سجل  من  )إكسل(  بصيغة  رقمية  ونسخة  ورقية  بنسخة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد 

الموقف االدارى لمجلس إدارة الجمعية وكشف بأسمائهم.

الرسمى لالتحاد والصفحة  التعاون والموقع  النشر بمجلة برج  تاريخ  القرار خالل شهر من  2- يتم تنفيذ هذا 

الرسمية وتحت مسئولية مجلس إدارة الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمركز دعم المعلومات 

واتخاذ القرار بمجلس الوزراء
المسجلة برقم 711 لسنة 1992 - القاهرة

الترشيح  باب  فتح  االتحاد  قرر  وعليه  اإلدارة.  بمجلس  الشاغرة  مقاعد  الثالثة  استكمال  اجراءات  اتخاذ  يشأن  الهيئة  كتاب  على  بناءا 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية. وذلك خالل الفترة من 2022/6/5 حتى 2022/6/9 ويومى 12 و2022/6/13 
النيل  الكائن مقره 12 شارع  التفتيش والتوجيه االدارى للجمعيات باالتحاد  الترشيح والطعون بقطاع  للطعون، على ان تقدم طلبات 

االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.
على أن يقدم العضو الذى يرغب فى الترشح 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 73 لسنة 2021 وفقا لقرار لجنة 
التنسيق فى هذا الشأن. على أن تعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الخميس الموافق 2022/7/21 فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا بمقر قاعة االجتماعات الرئيسية بمركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الكائن: 241 شارع الهرم - أمام مطبعة 

البنك المركزى - جيزة.
حيث 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 األول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم الخميس الموافق 2022/7/28 فى 

تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بنفس مقر االجتماع االول
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالبنك المركزى 

المصرى بالقاهرة
المسجلة برقم 390 لسنة 1982

بناءا على قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان رقم 95 لسنة 2022 باسقاط عضوية مجلس اإلدارة عن ستة اعضاء بمجلس 
إدارة الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالبنك المركزى المصرى بالقاهرة باالضافة للمقعد الشاغر بالمجلس.

فقد قرر االتحاد فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.
الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على  للطعون،  و2022/6/13   12 يومى  وتحديد   2022/6/9 حتى   2022/6/5 من  الفترة  خالل  وذلك 
والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان 

- المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.
على أن يقوم العضو الذى يرغب فى الترشح بتقديم ما يفيد عضوية 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 73 لسنة 2021 وفقا لقرار 

لجنة التنسيق الصادر فى هذا الشأن.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية، علما بأنه سوف يتم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فى موعد 

الحق
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى وعمال سالح 

المهندسين بالقاهرة
المشهرة برقم 378 لسنة 1982

يعلن االتحاد للسادة اعضاء الجمعية العمومية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
وذلك خالل الفترة من 2022/6/12 حتى 2022/6/16 ويومى 19 و2022/6/20 للطعون، على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون 
بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان 

- المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.
على ان تعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 2022/7/22 فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر قاعة االندلسية الكائنة: امتداد شارع رمسيس - بجوار وزارة المالية - مدينة نصر لالجتماع االول والثاني.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى الالزم لالجتماعين االول والثانى يعقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/7/30 بمقر 

نادى الفروسية - القوات المسلحة - الكائن 2 شارع الشهيد ابراهيم الشيخ - خلف سيتى ستارز - مدينة نصر - القاهرة.
وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وعلى االعضاء الراغبين فى الترشيح ضرورة احضار 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 73 لسنة 2021 وفقا 

لقرار لجنة التنسيق الصادر فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية التواصل التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 1002 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة.
 2022/6/9 حتى   2022/6/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/6/13   12 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: أكاديمية الشرطة - مديرية امن 

القاهرة - التجمع األول - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/15 

- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر دار ضيافة ضباط الشرطة - 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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط القوات 

المسلحة
المسجلة برقم 240 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/6/12 يوم  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 54 شارع نزيه 
خليفة - البارون سابقا - مصر الجديدة - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة الطيران المدني

المسجلة برقم 1035 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة.
 2022/6/15 حتى   2022/6/11 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/6/18   16 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: وزارة الطيران المدنى - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/20 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات »1« - ديوان عام وزارة الطيران 
المدنى - 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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهندسين بالجيزة

المسجلة برقم 293 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة.
 2022/6/9 حتى   2022/6/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/6/12   11 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: 27 شارع عرابى - برج الجوهرى 

- بجوار مطعم التابعى - امام النقابة العامة للمهندسين.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/22 

- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
 - المصرية  المهندسين  بجمعية  الكبرى  القاعة  بمقر  وذلك 

28 شارع رمسيس - 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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية المنارة لإلسكان 
التعاوني

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/6/24.

بجوار   - رمسيس  امتداد   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

وزارة المالية - مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية النيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 956 لسنة 1988

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  االحد  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/6/19

الكائن فى  الجمعية  امام مقر  المفتوحة  الحديقة  وذلك بمقر 

عمارة 60 - عمارات رابعة االستثمارى - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية النخيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 

.2022/6/17

 - النخيل  قرية   - النخيل  مناسبات  دار  ساحة  بمقر  وذلك 

التجمع االول.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

األهرام وأسرهم
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/6/18.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - قاعة الدكتور عبدالسالم جمعة 

- شارع الثورة - الدقي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية البستان التعاونية 
للبناء واإلسكان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  الثالثة عصرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2022/6/17

وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - قاعة اللؤلؤة - مدينة 

نصر - طريق النصر

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء السلك الدبلوماسى 
والقنصلى بوزارة الخارجية

المسجلة برقم 923 لسنة 2007
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم األحد الموافق 

.2022/6/12

 - الخارجية  بوزارة  الكبرى  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

كورنيش النيل - ماسبيرو - الدور 33.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لرجال القضاء 
والنيابة العامة بالقاهرة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/6/18.

وذلك بمقر نادى القضاة الكائن: 6 شارع شامبليون - القاهرة

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة العامة للتأمين 

الصحى والمنتفعين به بالجيزة
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 

.2022/6/11

وذلك بمقر النادى النهرى - شارع البحر االعظم - الجيزة

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الجمعية بالقاهرة الجديدة قطعة رقم 65 مشروع درة األهرام

يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/6/11 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 710 لسنة 1992 بالقاهرة
لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  االتحاد  يعلن 
يوم  عقده  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماع  انعقاد 
الجمعة الموافق 2022/6/17 - الساعة الواحدة ظهرا بمقر 
المؤسسة النقابية العمالية - مسرح الجامعة العمالية - تقاطع 
القاهرة،   - نصر  مدينة   - النصر  مع طريق  العقاد  عباس  اول 
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 
مسرح   - العمالية  النقابية  المؤسسة  بمقر   2022/6/24
الجامعة العمالية - تقاطع اول عباس العقاد مع طريق النصر - 

مدينة نصر - القاهرة.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالجهاز 

المركزى للمحاسبات
المسجلة برقم 110 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
قرية سندريال بالساحل الشمالى الغربي

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/6/11 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى الحرس الجمهورى - صالح سالم - 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الفداء التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 886 لسنة 2003
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

العاصمة االدارية الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/6/24 - الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر قاعة مركز الشيخ صالح كامل - جامعة األزهر - 
فرع مدينة نصر - امتداد شارع اسماعيل الفنجرى - امام نادى 

مدينة نصر الرياضى - 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.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
المسجلة برقم 110 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة االعضاء الحاجزين بمشروع اسوان عن تحديد موعد جلسة التخصيص.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/6/25 بمقر الحرس الجمهورى - شارع صالح سالم - مدينة نصر.

على ان يكون العضو مسددا 170000 جنيه )مائة وسبعون الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص والحضور شخصيا او 
بتوكيل خاص من الشهر العقارى بحضور جلسة التخصيص المحددة والتوقيع نيابة عن الموكل على ذلك.

وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة على عناوينهم.
العمل  قواعد  بشأن  الصادر   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 

بالجمعيات اإلسكانية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: 148 شارع خضر التونى - الدور االرضى - شقة 2 - عمارات التوفيق - مدينة نصر 

- القاهرة.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالهيئة المصرية 
العامة للبترول

المسجلة تحت رقم 892 لسنة 2004
اللؤلؤة - مدينة القاهرة الجديدة عن تحديد موعد  التجمع الخامس - قطاع  تعلن الجمعية للسادة االعضاء الحاجزين بمشروع 
جلسات التخصيص لوحدات المشروع وذلك حسب الشرائح المحددة بمقر الجمعية وطبقا لخطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

الوارد برقم 3356 بتاريخ 2022/3/28.
الحادية عشرة صباحا.  الموافق 2022/6/14 فى تمام الساعة  الثالثاء  الموافق 2022/6/11 حتى يوم  وذلك من يوم السبت 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 1 شارع 292 - ميدان فلسطين - خلف محطة بنزين موبيل - الدور الرابع - المعادى الجديدة. على 

ان يكون العضو مسدد 600000 جنيه قبل جلسة التخصيص.
وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة بالتاريخ المحدد لجلسة التخصيص. علما بأن التخصيص سيتم وفقا للمادة الرابعة 

من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 الصادر بشأن قواعد العمل بالجمعيات.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية سالف الذكر.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النورس التعاونية للبناء واإلسكان
المسجلة تحت رقم 699 لسنة 1991

تعلن الجمعية عن نقل مقرها من الدور التاسع باإلدارة العامة المن الموانى - المجمع الشرطى - زهراء مدينة نصر - القاهرة.

الى شقة 4 - عمارة 2140 - مساكن ضباط القوات المسلحة - زهراء مدينة نصر - القاهرة.

لذا لزم التنويه
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالشركة المصرية 
للغازات الطبيعية »جاسكو«

المشهر برقم 1113 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة اعضائها انه تم تغيير ختم الجمعية الى ختم جديد واليعتد بالختم القديم فى اية مراسالت او خطابات 

صادرة او واردة من والى الجمعية.

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية إلسكان أعضاء النيابة اإلدارية وأسرهم
المشهرة تحت رقم 494 لسنة 1984

الجمعية  لمشروع  التخصيص  جلسات  لعقد  موعد  تحديد  عن  االدارية  النيابة  العضاء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  تعلن 
الكائن بالقطعة 64 - ارض الجمعيات - قطاع االندلس بالقاهرة الجديدة.

وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2022/6/24 حتى 2022/7/1 وذلك بمقر المشروع سالف االشارة اليه فى تمام الساعة 
الرابعة عصرا للسادة االعضاء المستكملين مدفوعاتهم 610000 جنيه )ستمائة وعشرة أالف جنيه الغير( على النحو االتي:

جلسة الجمعة الموافق 2022/6/24 من رقم 1 إلى رقم 50 - جلسة السبت الموافق 2022/6/25 من رقم 51 إلى رقم 100
جلسة األحد الموافق 2022/6/26 من رقم 101 إلى رقم 150 - جلسة االثنين الموافق 2022/6/27 من رقم 151 إلى رقم 200
جلسة الثالثاء الموافق 2022/6/28 من رقم 201 إلى رقم 250- جلسة االربعاء الموافق 2022/6/29 من رقم 251 إلى رقم 300

جلسة الخميس الموافق 2022/6/30 من رقم 301 إلى رقم 351 - جلسة الجمعة الموافق 2022/7/1 التخلفات
حيث يتم ترتيب الحاجزين بالمشروع وفقا للشرائح الحاجزين المحددة بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان رقم 4696 
فى 2022/5/18 وقرار لجنة التنسيق المنعقدة بجلسة 2022/5/18. وسيتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار 

الوزارى رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان.
وااللتزام بقرار الجمعية العمومية للمنتفعين المنعقدة بتاريخ 2017/5/19 وانه سوف يتم حضور جلسة التخصيص شخصيا او 

بتوكيل رسمى خاص لهذا الغرض.
مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية إلسكان أعضاء النيابة اإلدارية وأسرهم
المشهرة تحت رقم 494 لسنة 1984

تعلن الجمعية العضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدات الشاغرة بمشروع الجمعية بمدينة 
السادس من اكتوبر - القطعة رقم 8 - لؤلؤة 6 أكتوبر.

وذلك بمقدم حجز قدره 108000 جنيه )مائة وثمانية الف جنيها الغير( للوحدة السكنية على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 
2022/7/17 إلى يوم االربعاء الموافق 2022/8/31 تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن 15 شارع التوفيقية »زكى سابقا« - الدور الثامن - القاهرة.
وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

اإلسكانية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة أسوان

محافظة اإلسكندرية

محافظة أسوان

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
باالذاعة والتليفزيون باإلسكندرية

المسجلة برقم 218 لسنة 1991
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/6/5 
على  يومى 11 و2022/6/12  وللطعون  حتى 2022/6/9 
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 
الفردوس -  الكائن: 9 شارع  الجمعية  للجمعية. وذلك بمقر 
عمارة المروة 2 - الدور االول - امتداد احمد سعيد - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/29 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا. وذلك بمقر حديقة مبنى 

االذاعة والتليفزيون - باكوس - اإلسكندرية.
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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بهيئة 
تنمية بحيرة السد العالى 

بأسوان
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/6/12 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر نقابة العاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالى 

- اسوان.
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 
لمستشارى واعضاء هيئة قضايا الدولة

المسجلة برقم 228 لسنة 1996
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/6/12 
حتى 2022/6/16 وللطعون يومى 19 و2022/6/20 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 

للسيد سكرتير الجمعية.
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
 - باإلسكندرية  الدولة  قضايا  هيئة  نادى  الكائن:  الجمعية 

طابية - سيدى بشر - خلف فندق المحروسة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/20 
نادى  بمقر  وذلك  ظهرا.  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -

هيئة قضايا الدولة باإلسكندرية بالعنوان سالف الذكر.
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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بشركة كيما/ أسوان

المسجلة برقم 3 لسنة 1982

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

 2022/6/15 حتى   2022/6/11 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/6/19   18 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.
 46 عمارة   - كيما   - أسوان  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  غرب.  دال 

2022/7/20 - فى تمام الساعة السادسة مساء.
وذلك بمقر نادى رحاب كيما شرق - أسوان.

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 اإلدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة دمياط

محافظة المنيا

محافظة الوادى الجديد

محافظة المنيا

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان الهالى محافظة دمياط

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/6/18 يوم  وذلك 

الظهر.

وذلك بمقر نادى المعلمين - شارع البحر - دمياط.

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 توزيع كهرباء 

شمال الصعيد بالمنيا
المسجلة برقم 33 لسنة 1985

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/6/5 
على  و2022/6/12   11 يومى  وللطعون   2022/6/9 حتى 
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
الحرية  شارع   78 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  المنيا.   -

2022/7/16 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مبنى إدارة الشركة - 78 شارع الحرية - المنيا.

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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمنطقة أثار 
الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد

المسجلة برقم 66 لسنة 2016
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/6/5 
حتى 2022/6/9 وللطعون يومى 12 و2022/6/13 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 
الداخلة  أثار  منطقة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

والفرافرة بالوادى الجديد.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/17 

- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمنطقة أثار الداخلة والفرافرة 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الجديد.  بالوادى 
القانونى  النصاب  اكتمال  المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم 
الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له 
حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور 

الحضور. وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء اتحاد 

نقابات المهن الطبية بالمنيا
المسجلة برقم 28 لسنة 1983

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
إسكان االطباء بالمنيا

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/6/17 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الخاصة بمكتبة مصر العامة - 
بجوار مجلس مدينة المنيا - شارع كورنيش النيل.

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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محافظة جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء

محافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بحقول شركة 
بترول بالعيم

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء، يوم السبت الموافق 2022/6/11

وذلك بمقر جمعية دار سيدات مصر - ميدان المحكمة - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لرجال القضاء والنيابة العامة أعضاء نادى قضاة المنصورة
المسجلة برقم 81 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/6/5 حتى 2022/6/9 وللطعون يومى 11 و2022/6/12 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 

صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع الشهيد صالح مصطفى - طلخا - الدقهلية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/4 - فى تمام الساعة السابعة مساء. وذلك بمقر نادى قضاة المنصورة 

- الدقهلية.
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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع التعمير والتشييد بجنوب سيناء
المسجلة برقم 17 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/6/8 حتى 2022/6/13 وللطعون يومى 14 و2022/6/15 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: مديرية اإلسكان بجنوب سيناء - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/7/17 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمديرية اإلسكان بجنوب سيناء - محافظة جنوب سيناء.
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 إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج



33يونيو 2022

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان وشراء األراضى ألعضاء 

نقابة المهن الزراعية فرع قنا
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم األحد الموافق 2022/6/12.
وذلك بمقر النادى االجتماعى - امام ديوان عام محافظة قنا - قنا.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالبنوك ببورسعيد

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الموافق 2022/6/17.

وذلك بمقر نادى هواة الصيد ببورفؤاد - بورسعيد

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لضباط الشرطة وعائالتهم 

بكفر الشيخ
المسجلة برقم 64 لسنة 1991
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/6/17.
وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة قنا

محافظة بورسعيد

محافظة كفر الشيخ
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محافظة البحر األحمرمحافظة الغربية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين 

بالمقاولين العرب بوسط 
وشرق الدلتا عثماسون

المسجلة برقم 46 محافظة الغربية
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

شوبر بطنطا
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/6/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى المعلمين بمدينة طنطا - الغربية.

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 لصائدى األسماك 

والعاملين فى المجاالت 
البحرية بالغردقة

المسجلة برقم 65 لسنة 2007
الكائن  الجمعية  بمشروع  المنتفعين  االعضاء  للسادة  تعلن 
استكمال  عن  الغردقة  بمدينة  االحياء  شمال  بمنطقة 
الغير(  جنيه  الف  )أربعون  جنيه   40000 لمبلغ  مدخراتهم 
بموجب اذن دفع صادر من الجمعية للبنك خالل الفترة من 

2022/6/5 حتى 2022/7/4.
التخصيص  جلسة  فى  الدخول  للعضو  يتسنى  حتى  وذلك 

للمرحلة األولى للمشروع.
وسوف يتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار 

الوزارى رقم 46 لسنة 1982.
مطعم  خلف  الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

اسماك حفنى بالميناء.
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مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمنشآت السياحية
المسجلة برقم 83 لسنة 2011

تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك العمال التصميمات 
الهندسية واالشراف على التنفيذ النشاء وحدات سكنية بمشروع الجمعية الكائن بتقسيم الجمعيات - مدينة الغردقة - محافظة 

البحر االحمر.
امام شركة   - الهضبة   - الغردقة  - مدينة  االحمر  البحر  بمحافظة  الكائن  الجمعية  والمواصفات من مقر  الشروط  تطلب كراسة 
التعاونى  )مائتان تسعة وتسعون جنيها الغير(، ومن مقر االتحاد  باولو مقابل مبلغ 299 جنيه  اوديون تورز - بجوار مطعم شاو 

اإلسكانى وعنوان: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.
)خمسة  جنيه   25000 مبلغ  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  مالى  واالخر  فنى  احدهما  مظروفين  فى  العطاءات  ونقدم 
غير  بنكى  بخطاب ضمان  او  االلكترونى  الدفع  وسائل  باحدى  تدفع  القانونية  بصورته  الجمعية  باسم  الغير(  جنيه  الف  وعشرون 
مشروط من احد البنوك وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته يزيد الى 

نسبة 5٪ بعد الرسو كتأمين نهائي.
وتحددت جلسة الفض الفنى للمظاريف الى السبت الموافق 2022/6/25 بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر فى تمام الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.
وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 ومواده والئحته التنفيذية وتعديالته.

مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ الفض الفنى للمظاريف.
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قام املهندس احمد فتح اهلل رئيس اجلمعية التعاونية االحتادية للبناء 
رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  بتكرمي  اإلسكندرية  مبحافظة  واإلسكان 

االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزي..
مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  رئيس  اهلل  فتح  احمد  املهندس  وقال 
االحتاد  إدارة  ومجلس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  قدمه  ما  ان  اإلسكندرية، 
احلالى ومنذ توليهم املسئولية يعد بالفعل اجنازا غير مسبوق فى كثير 
خالل  من  ذلك  ملست  اإلسكندرية  جمعيات  ان  الى  امللفات..الفتا  من 
تدخله حلل العديد من املشكالت التى استمرت لسنوات ومنها على 
سبيل املثال انهاء كافة املشاكل فى مشروع انطونيادس حيث تبنى 
سيادته حل هذه املعضلة التى كانت متثل حجر عثرة لالنتهاء من هذا 

املشروع الضخم والذى يشارك فيه اكثر من جمعية باحملافظة.
مبحافظة  واإلسكان  للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  رئيس  واشار 
ضربا  كان  املشروع  مقاول  مع  حللول  التوصل  ان  الى  اإلسكندرية 
التعاونية  وخبراته  عباس  فؤاد  اللواء  وحلكمة  أنه  إال  املستحيل  من 
املشكلة  حل  مت  خالله  من  املقاول  مع  التفاق  نتوصل  ان  استطعنا 

بشكل شبه نهائي.
وأكد املهندس احمد فتح اهلل رئيس اجلمعية االحتادية للبناء واإلسكان 
باإلسكندرية على دور اجمللس احلالى لالحتاد فى السعى بشكل حثيث 
اإلسكندرية  ابن  وبينهم  مشاكلهم  وحل  اجلمعيات  مطالب  لتلبية 
املشرف  الفار  محمد  املهندس  االحتاد  ودينامو  احمد  صالح  االستاذ 

املالى.
وفى االخير سلم املهندس احمد فتح اهلل نيابة عن جموع اجلمعيات 
فى اإلسكندرية.. درع التكرمي، للواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى 

اإلسكانى املركزي.

»اتحادية اإلسكندرية«.. تكرم اللواء ا.ح فؤاد عباس

ملف العدد


