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وزير اإلسكان:
مهلة 6 أشهر بدون مقابل لمدة 
تنفيذ المشروعات بقطع األراضى 

المخصصة بالمدن الجديدة

الفار: 
طرح أراض لجمعيات 
اإلسكان بـ١٠ مدن 

جديدة خطوة لدعم 
منظومة اإلسكان 

التعاونى 

مدبولى يتابع تنفيذ 
تكليفات الرئيس بإنشاء 
2٠٠ ألف وحدة سكنية 

بالقاهرة الكبرى 

نائب بالشيوخ يتقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل كود 
البناء المصري



تصدر عن االحتاد التعاونى 
اإلسكانى املركزى شهريًا

رئيس مجلس اإلدارة
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 املشرف على التحرير

سكرتير التحرير

املاكيت األساسي
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للجمعيات:

٥٠٠ جنيه شاملة مصاريف البريد 
للشركات:

١٠٠٠ جنيه شاملة مصاريف البريد

املراسالت:
١2 ش النيل األبيض ميدان لبنان 

املهندسني اجليزة
الرمز البريدي: ١26٥6 املعلمني اجليزة

فاكس: 33476739 3346٠37٠4
إدارة التحرير والتوزيع

6 شارع النيل األبيض ميدان لبنان 
املهندسني
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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإنشاء 2٠٠ ألف 
وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى لتطوير المناطق غير المخططة

تنفيذ  ملتابعة  اجمتاعًا  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  عقد 
تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اجلمهورية، بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية 
الدولة  خطة  إطار  وفى  املصريني«  لكل  »سكن  الرئاسية  املبادرة  ضمن  الكبرى،  بالقاهرة 
مستشار  أحمد،  سيد  أمير  مهندس  اللواء  بحضور  وذلك  املخططة،  غير  املناطق  لتطوير 
الهندسية  الهيئة  رئيس  السويفي،  هشام  واللواء  العمراني،  للتخطيط  اجلمهورية  رئيس 
للقوات املسلحة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة املشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية 
للقوات املسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس املكتب االستشارى بالهيئة الهندسية للقوات 

املسلحة، واملهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التمنية احلضرية.
رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  تكليفات  إلى  مدبولى  مصطفى  الدكتور  وأشار 
اجلمهورية، بالبدء فى بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، وفى ضوء ذلك وجه 
بحصر كل األراضى اململوكة جلهات الدولة داخل القاهرة حتى يمت البدء فى البناء عليها، 

فضاًل عن البدء فى اإلخالء لملناطق غير املخططة.

رئي�س الوزراء
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السياق  هذا  فى  الوزراء  رئيس  وأشار 
القضاء  فى  املصرية  الدولة  جناح  إلى 
وتسكني  اخملططة،  غير  املناطق  على 
حضارية  سكنية  مناطق  فى  أهالينا 
أننا  مضيفاً  والئقة،  مخططة 
السيد  لتوجيهات  وفقاً  سنستمر 
غير  املناطق  تطوير  فى  الرئيس 

اخملططة.
املتحدث  سعد،  نادر  السفير  وصرّح 
الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، 
استراتيجية  استعرض  االجتماع  بأن 
بإقليم  اخملططة  غير  املناطق  تطوير 
املشروع  أن  موضحا  الكبرى،  القاهرة 
وحدة  ألف   200 نحو  إنشاء  يتضمن 

مرحلتني. على  سكنية 
تناول  االجتماع  أن  سعد  وأضاف 
وتقدير  اخملططة  غير  املناطق  عرض 
فى  وذلك  بكل منطقة  الوحدات  عدد 
محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية 
الفضاء  األراضى  حصر  عرض  وكذا 
بديل  اإلسكان  ملشروعات  املقترحة 

الثالث. احملافظات  فى  العشوائيات 
الدكتور  استعرض  السياق  نفس  وفى 
مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى 
باستغالل  اخلاصة  اخملططات  الوزراء، 
مبدينة  الشاطئية  باملنطقة  األراضى 
الطاقة  وزيادة  اجلديدة،  العلمني 
الفندقية باملدينة، وأشار رئيس الوزراء 
الرئيس عبد  إلى أن هناك توجيها من 
اجلمهورية،  رئيس  السيسي،  الفتاح 
من  االستفادة  تعظيم  على  بالعمل 
الغربية  باملنطقة  الشاطئية  األراضى 
مبدينة العلمني اجلديدة، وزيادة الطاقة 

بها. الفندقية 
استعراض  إلى  الوزراء  رئيس  ولفت 
مختلف  من  املطروحة  اخملططات 
تنفيذ  فى  البدء  قبل  املعنية،  اجلهات 
زيادة  شأنها  من  التى  املشروعات، 
العلمني  مبدينة  الفندقية  الطاقة 
إلى  الصدد  هذا  فى  مشيراً  اجلديدة، 
ملا  مثلى  إدارة  هناك  يكون  أن  أهمية 
سيتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، 
وأن يكون تشغيل هذه املشروعات من 
فى  متخصصة  عاملية  شركات  خالل 
فى  يسهم  مبا  وذلك  األنشطة،  هذه 

حتقيق االستفادة القصوى للمقومات 
املكان  هذا  فى  املتوافرة  واالمكانات 
خدمات  تقدمي  يضمن  ومبا  الفريد، 
املزيد  جتذب  مميزة  بصورة  متكاملة 
ما  وهو  املنطقة،  لهذه  الزائرين  من 
كبير  قدر  توفير  فى  بدوره  سيسهم 

العمل اجلديدة للشباب.  من فرص 
عاصم  الدكتور  صرح  آخر  جانب  على 
اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات 
منح  سريان  بدء  مت  بأنه  العمرانية، 
مهلة 6 أشهر بدون مقابل تضاف إلى 
مدة تنفيذ املشروعات بقطع األراضى 
وافق  والتى  اجلديدة،  باملدن  اخملصصة 

اجملتمعات  هيئة  إدارة  مجلس  عليها 
العمرانية اجلديدة، فى اجتماٍع سابق، 
للهيئة،  املقدمة  للطلبات  تلبية 
املشروعات  تنفيذ  والستكمال 
وأسوة  اجلديدة،  باملدن  عليها  املتعاقد 
الوزراء  مجلس  من  املمنوحة  باملهلة 
 /3  /22 بتاريخ   )186( رقم  بجلسته 
2022، ملد فترة تنفيذ العقود ملواجهة 
الروسية  لألزمة  السلبية  اآلثار 
للتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  األوكرانية، 

الرئاسية.
حسن،  محمود  حامت  املهندس  وأوضح 
نائب رئيس هيئة اجملتمعات العمرانية 
والتجارية،  العقارية  للشئون  اجلديدة 
للمشروعات  أوالً  تسرى  املهلة  أن 
االستثمار  )لشركات  اخملخُصصة 
النقابات–  اجلمعيات–  العقاري– 
بأنشطة  اجلديدة  باملدن  اجلهات( 
ترفيهي–  خدمي–  متكامل–  )عمرانى 
أال  التالية:  بالشروط  صناعي(،  نواد– 
جميع  وسداد  ملغاة،  األرض  تكون 
تاريخه،  حتى  املالية  املستحقات 
خُقامة  امل الدعاوى  جميع  عن  والتنازل 
واحلق  املدينة  وجهاز  الهيئة  ضد 
بدون  املهلة  وتسرى هذه  الذى حتميه، 
منحها  مت  التى  األراضى  على  مقابل 
مهلة مبقابل مادى وال تزال سارية من 
تاريخ اإلعالن، على أن يتم إرجاء املهلة 
املوقف  تقييم  ويخُعاد  مادى(،  )مبقابل 
فى ضوء نسبة اإلجناز فى تاريخ انتهاء 
املهلة )6 أشهر بدون مقابل(، وتطبيق 
إدارة  مجلس  من  الصادرة  القرارات 
لذلك،  واملنظمة  الصلة  ذات  الهيئة 
املعمول  العقارية  الالئحة  وأحكام 

بها فى هذا الشأن.
ثانياً،  الهيئة:  رئيس  نائب  وأضاف 
بنظام  اخملخُصصة  لألراضى  بالنسبة 
احلصة  أو  الهيئة  مع  الشراكة 
املذكورة  املهلة  منحها  يتم  العينية، 
وفقاً ملا يلى: استمرار نسبة الشراكة 
إبرامها،  سبق  التى  للعقود  طبقاً 
يخص  فيما  التعاقد  ببنود  وااللتزام 
والتدفقات  العينية  احلصص  تسليم 

مواعيدها. فى  النقدية 

وزير اإلسكان:

بدء سريان مهلة 6 أشهر بدون 

مقابل ملدة تنفيذ املشروعات 

اخملصصة  األراضى  بقطع 

باملدن اجلديدة

القضاء  فى  جنحت  الدولة 

العشوائية غير  املناطق  على 

اآلمنة.. ومستمرون فى تطوير 

املناطق غير اخملططة

رئي�س الوزراء
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كتبت – هويدا عبد احلميد
رحب املهندس محمد على الفار املشرف 
املالى لالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  بقرار 
اإلسكان برئاسة الدكتور حسام الدين 
زرق باإلعالن عن فتح باب التقدم حلجز 
قطع أراض جلمعيات اإلسكان التعاونى 
بـ١٠ مدن جديدة، وهى: ) العبور اجلديدة 
العاشر   - بدر   - اجلــديـدة  أكـتـوبـر   -
من رمضــان - سالم )شرق بورسعيد( 
املنيا   - اجلـديـدة  الـعـرب  بـرج   -
بنى   - اجلـديـدة  أسـوان   - اجلـديـدة 

سويف اجلديدة - أسيوط اجلديـدة (.
 يأتى هذا فى إطار مطالبة اللواء فؤاد 
عباس رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى 
للجمعيات  أراض  بتوفير  املركزى 
فى  الدؤوب  وسعيه  احلثيثة  وجهوده 
خطة  ضمن  للجمعيات  وحدات  توفير 
 ،2٠3٠ الشاملة  للتنمية  الدولة 
التعاونى  اإلسكان  ملنظومة  ودعماً 
لتحقيق املشاركة اجملتمعية فى تنفيذ 
مختلف  فى  اإلسكان  مشروعات 
محافظات اجلمهورية، وتلبية للطلبات 
اإلسكان  جمعيات  من  املقدمة 
مبشروعات  أراض  قطع  حلجز  التعاونى 

الهيئة اخملتلفة. 
وأشار الفار إلى أن الهيئة قد أعلنت عن 
تسهيالت كبيرة فى السداد، حيث يتم 
سداد مقدم حجز ١٥% من قيمة األرض 
بدون  سنوات   7 على  الباقى  وتقسيط 
سنوية،  نصف  بأقساط  بنكية  فوائد 
من  أشهر   3 بعد  األول  القسط  ويبدأ 
احلجز والتخصيص، منوهاً بأن األراضى 
املرافق، ويتم استالم األرض فور  كاملة 

سداد مقدم احلجز.
وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

سيتم  أنه  عن  أعلنت  قد  واإلسكان 
بيع كراسة الشروط واإلقرارات ودراسة 
اجلدوى باملقر الرئيسى للهيئة بالعنوان 
امتداد مكرم   - الرؤوف  )ش سمير عبد 
وذلك  القاهرة(،   - نصر  مدينة   - عبيد 
املوافق  اإلثنني  يوم  من  الفترة  خالل 
املوافق  اخلميس  يوم  وحتى   2٠22/8/١
ملندوب  الكراسة  وتسلم   ،2٠22/9/١
اجلمعية مبوجب خطاب تفويض معتمد 
سداد  نظير  اجلمعية  إدارة  مجلس  من 
أو  إلكترونياً  تسدد  جنيه  آالف   3 مبلغ 

من خالل حتويل بنكي.
وأكدت أن آخر موعد لتسليم الكراسة 

املوافق  اخلميس  يوم  استيفائها  بعد 
التقدم  للجمعية  وميكن   ،2٠22/١١/3
أراض  على  للحصول  طلب  من  بأكثر 
ملشروعاتها فى أكثر من مدينة بشرط 
اجلمعية،  عمل  نطاق  فى  تكون  أن 
أرض  بقطعة  اجلمعية  فوز  حالة  وفى 
الطلبات  باقى  إلغاء  يتم  املدن  بإحدى 
التى  للمساحة  األدنى  واحلد  تلقائيا، 
املشتركة  أو  األساسية  اجلمعية  تقوم 
بالتقدم لتخصيصها لها هى مساحة 
وحدة   ١2٠ يعادل  مبا  تقريباً  فدان   2.2٥
سكنية ألعضاء اجلمعية، علماً بأنه لن 
يتم االلتفات إلى الطلبات املقدمة قبل 

هذا الطرح.
سيتم  بأنه  الهيئة  رئيس  صرح  وقد 
احلجز  قرعة  إجراء  موعد  عن  اإلعالن 
عليها  املنطبق  للجمعيات  العلنية 
باجلرائد  الحق  موعد  فى  الشروط 
الرسمية ومبقر الهيئة الرئيسى مبدينة 
نصر واملوقع اإللكترونى الرسمى لوزارة 

اإلسكان.

الفار: طرح أراض لجمعيات اإلسكان بـ١٠ مدن جديدة 
خطوة لدعم منظومة اإلسكان التعاونى 

السداد  فى  كبيرة  تسهيالت 

بدفع مقدم حجز 15% من قيمة 

على  الباقى  وتقسيط  األرض 

بنكية  فوائد  بدون  سنوات   7

بأقساط نصف سنوية

ت�رصيح
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فوز »5« أعضاء بالجمعية بعضوية 
مجلس اإلدارة الجديد بالتزكية 

عمومية تعاونية إسكان اجلمعية املصرية لرجال االعالم والبيئة والسكان تقرر: 

جمعيات

لرجال  املصرية  اجلمعية  ألعضاء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  الطارئة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
األعضاء سنا وسكرتارية  أكبر  برئاسة سيد سالمة حسن  الثالث  والسكان فى اجمتاعها  والبيئة  االعالم 
اجلديد  اإلدارة  مجلس  بعضوية  باجلمعية  أعضاء   )5( فوز  على  سنا  األعضاء  اصغر  احمد  اهلل  عبد  رضا 
بالتزكية.. واألعضاء الفائزون بعضوية املجلس هم سيد سالمة حسن وابراهيم عبد اهلل احمد ومصطفى ابراهيم 

مصطفى ورضا عبد اهلل احمد وعادل عبد القوى عبد احلسيب. 

متابعة – عمرو اسماعيل

الطارئة  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية 
االعالم  لرجال  املصرية  اجلمعية  ألعضاء 
يوم  الثالث  اجتماعها  والسكان  والبيئة 
االربعاء املوافق 27 ابريل 2٠22 مبقر القرية 
االوليمبية باملعادى– القاهرة برئاسة سيد 
سالمة حسن رئيس اجللسة وسكرتارية 

اجللسة  سكرتير  احمد  اهلل  عبد  رضا 
االحتاد  عن  مندوبا  عزت  أحمد  وبحضور 
التعاونى اإلسكانى املركزى وبحضور )١4( 
عضوا من اجمالى عدد أعضاء اجلمعية 
عددهم  والبالغ  احلضور  حق  لهم  الذين 
)244( عضوا، وملا كان عدد احلاضرين ميثل 
النصاب القانونى الالزم لصحة االجتماع 

الثالث فقد مت اختيار كال من محمد رضا 
محمد  وحسن  اجلوهرى  الصبور  عبد 
موافقة  ومت  تصويت  كمالحظى  حسني 
ومت  باالجماع  عليهما  احلاضرين  األعضاء 
واملكون  التالى  االعمال  النظر فى جدول 
من بند واحد فقط وهو انتخاب مجلس 

إدارة جديد للجمعية. 
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جمعيات

انتخاب مجلس إدارة جديد
نظرا النتهاء مدة مجلس إدارة اجلمعية 
مجلس  قام  فقد   2٠22 فبراير   3 فى 
إدارة اجلمعية بفتح باب الترشيح خالل 
ويومى   2٠22 فبراير   ١٠-6 من  الفترة 
الطعون  لتلقى   2٠22 فبراير  ١3و١4 
التعاون  برج  ذلك مبجلة  النشر عن  ومت 
عدد فبراير 2٠22 وقد تقدم خالل الفترة 
احملددة للترشيح عدد 6 أعضاء وهم ١- 
عبد  ابراهيم   -2 حسن  سالمة  سيد 
اهلل احمد حماد 3- محمد حلمى عامر 
حامد 4- مصطفى ابراهيم مصطفى 
٥- رضا عبد اهلل احمد يوسف 6- عادل 

عبد القوى عبد احلسيب. 
بطعون خالل  احد ضدهم  يتقدم  ولم 
املرشح  تقدم  وقد  لذلك  احملددة  الفترة 
عن  بتنازل  حامد  عامر  حلمى  محمد 
أعضاء   )٥( عدد  تبقى  لذا  الترشيح 
سالمة  سيد   -١ وهم  مرشحني  فقط 
 -3 احمد  اهلل  عبد  ابراهيم   -2 حسن 
رضا   -4 مصطفى  ابراهيم  مصطفى 
القوى  عبد  عادل   -٥ احمد  اهلل  عبد 
)23( من  املادة  كانت  وملا  احلسيب  عبد 
على  ينص  للجمعية  الداخلى  النظام 
أن يدير اجلمعية مجلس إدارة مكون من 
عدد )7( أعضاء فقد مت عرض املرشحني 
وافقوا  والذين  احلاضرين  على  اخلمسة 
فازوا  قد  وبالتالى  باالجماع  عليهم 
اجلمعية  إدارة  مجلس  بعضوية 

بالتزكية.
بضرورة  االحتاد  مندوب  وجه  وقد   
استكمال املقعدين الشاغرين باجمللس 
النظام  من   2٥ املادة  الحكام  وفقا 
أقرب  فى  وذلك  للجمعية  الداخلى 

جمعية عمومية للجمعية. 

مشروعات اجلمعية
وعقب انتهاء االجتماع كان جمللة )برج 
مصطفى  مع  اللقاء  هذا  التعاون( 
إدارة  ابراهيم مصطفى عضو مجلس 
اجلمعية للتعرف على اجنازات اجلمعية 
حيث  اعضائها  خلدمة  ومشروعاتها 
للبناء  التعاونية  اجلمعية  ان  اكد 
املصرية  اجلمعية  ألعضاء  واإلسكان 
قد  والسكان  والبيئة  االعالم  لرجال 
انشاؤها حديثا عام 2٠٠2 وحصلت  مت 
من  أرض  قطعتي  على   2٠٠4 عام 
اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 
جنوب  مبنطقة  أكتوبر   6 مبدينة  وذلك 
 ١٥ مبساحة  قطعة  وكل  االحياء 
البنية  بانهاء  اجلمعية  وقامت  فدانا 
وتقسيمها   2٠١4 عام  لها  التحتية 
القطعة  مساحة  أراضى  قطع  الى 
ومت  مربع  متر   2٠٠  -١2٠ من  الواحدة 
لألرض  االجمالية  املساحة  تقسيم 
قطع   ١٠4 مرحلة  كل  مرحلتني  على 
لألعضاء  املرحلتني  تسليم  ومت  ارض 
مساكن  ببنائها  ليقوموا   2٠١٥ عام 
مبعرفتهم كل مسكن أرضى و3 أدوار.

مجلس  أن  ابراهيم  مصطفى  واضاف 
على  سيعكف  اجلديد  اجلمعية  إدارة 
واحلصول  أخرى  مرة  اجلمعية  تنشيط 
ومصيفية  سكنية  وحدات  على 
عددهم  يبلغ  والذى  األعضاء  خلدمة 

244 عضوا.

 208 سابقا  وفرت  اجلمعية 

لبنائها  لألعضاء  أرض  قطع 

مبدينة 6 أكتوبر

سيد سالمة حسن

مصطفى ابراهيم مصطفي
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 زكريا عبد السيد 
 مدير قطاع التدريب

رحلة  عن  نتحدث  عندما 

بصفة  مصر  فى  التعاون 

اإلسكانى  والتعاون  عامة 

بصفة خاصة ال بد أن نتوقف 

أرسى  الذى  العمالق  هذا  أمام  طويال 

والعربى وأسس  املصرى  التعاون  دعائم 

بقدر  وساهم  التعاونية،  التشريعات 

كبير فى تأسيس ومنو احلركة التعاونية 

فى مصر والعالم العربى..

الدين  شمس  اجلليل  املستشار  إنه   

خفاجى الذى يعد واحدا من أعظم رواد 

التعاون.

وإذا أردت تتبع الدور الريادى للمستشار 

يحتاج  والذى  خفاجى  الدين  شمس 

جند  سوف  املقاالت  عشرات  إلى  سرده 

دمياط  محافظة  من  تبدأ  سيرته  أن 

من  التخرج  ثم  واملنشأ  الوالدة  حيث 

اشتغل  ثم  1940م  احلقوق سنة  كلية 

يوليو 1952  ثورة  أن قامت  إلى  باحملاماة 

احلكومة  لدى  محامى  تعيينه  فتم 

حيث دافع أمام القضاء عن أهم قرارات 

الثورة.

 ثم تدرج فى املناصب القضائية بهيئة 

قضايا الدولة إلى أن تولى منصب رئيس 

قسم القضاء اإلدارى ثم وكيال للهيئة.

ملمارسة  عاد  املعاش  سن  بلوغ  وفور   

وبعدها  النقض  محكمة  أمام  احملاماة 

قرر التفرغ خلدمة احلركة التعاونية. 

أما عن إسهاماته فى احلركة التعاونية 

التعاونيات  باكورة  بتأسيس  قام  فقد 

واإلسكانية  واالستهالكية  الزراعية 

فى  واشترك  رئيسا  وانتخب  بالفيوم 

تأسيس االحتاد التعاونى حملافظة الفيوم 

وتولى رئاسته سنة 1946م.

فى  اشترك  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة   

باإلسكندرية  الثقافى  املركز  تأسيس 

فى األربعينيات وتولى عضوية مجلس 

إدارته، وشارك بصورة كبيرة فى تدريب 

إليها  أسندت  التى  الفالحية  القيادات 

مناصب قيادية فيما بعد.

ثم اشترك فى عضوية اللجنة العامة 

للمؤمتر التعاونى العام سنوات 55، 56، 

57 وهى املؤمترات التى شهدها الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر.

الدين  شمس  املستشار  مآثر  ومن   

خفاجى أنه قام بتأسيس مجلة صوت 

التعاون وظل رئيسا لتحريرها حتى عام 

اجمللة  هذه  وكانت  وفاته،  حتى  1946م 

منبرا للفكر التعاونى.. 

ويذكر أنه نشر مقاال سياسيا فى هذه 

اجمللة عام 1957م بعنوان »أحمد عرابى 

العيب  بتهمة  أثره  على  اعتقل  يعود« 

فى الذات امللكية والتحريض على قيام 

اجلنايات،  حملكمة  وأحيل  مسلحة  ثورة 

ومن مآثره أيضا أنه شارك فى تأسيس 

وتولى  والنشر  للطبع  التعاون  دار 

تأسيسها  منذ  صحفها  فى  الكتابة 

انضم  كما  وفاته..  حتى  1959م  عام 

عضوا لنقابة الصحفيني..

وللحديث بقية

خفاجى.. عميد التعاون

ع

املستشار اجلليل شمس الدين خفاجى
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

مضت السنوات على بدء أبى 
احلركة التعاونية عمر لطفى 
شرارة  إطالق   )1911-1867(
األفكار واملبادئ التعاونية فى 
مصر – كما أنه صاحب فكرة تأسيس 
النادى األهلى املصرى واحلركة التعاونية 
املصرية من أقدم احلركات التعاونية فى 
العالم الثالث كله وفى العالم العربى 
فى  الرائدة  القدوة  دائما  وهى  أيضا.. 

تطبيقاتها اإلنسانية الهادفة.
كمال  الدكتور  األستاذ  السيد  أن  كما 
التعاونية  احلركة  رائد  اخلير  أبو  حمدى 
ودوره  العربى  بالوطن  احلديثة  العلمية 
ومبادئه  التعاونى  الفكر  نشر  فى 
من  وذلك  له  املناصرين  واجتذاب 
املصرية  اجلمعية  بإنشاء  قيامه  خالل 
لتكون   1962 عام  التعاونية  للدراسات 
نشر  عن  املسؤولة  القاطرة  مبثابة 
بصفته  التعاونى  للنظام  الدعوة 
قام  كما  االقتصاد  فى  ثالث«  »شريك 
بإعداد كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى 
مستوى للعمل التعاونى وهو ما أسفر 
للدراسات  العالى  املعهد  إنشاء  عن 

التعاونية.
الصفحات  رغم  املؤكدة  واحلقيقة 
التعاونية  احلركة  تاريخ  فى  املضيئة 
لروادها  املتواصل  والنضال  املصرية، 
حتقق  لم  اليوم  حتى  أنها  إال  العظام، 
ولم  املصرى  للمواطن  املنشودة  اآلمال 
للحركة  املتواصلة  القفزات  تساير 

التعاونية العاملية.
الثورة  وبعد 23 يوليو 1952 كان شعار 
وكان  التعاونى.  اجملتمع  إلى  الوصول 
يردد  الناصر  عبد  جمال  الثورة  زعيم 
أن  ميكن  ما  بضخامة  أشعر  »إننى 

يحققه التعاون«.
أن  عبدالناصر  الرئيس  رؤية  وكانت 
أن  تستطيع  التعاونية  التنظيمات 
التمكني  فى  وفعال  مؤثر  بدور  تقوم 
الفالحني  تعاونيات  وأن  للدميوقراطية.. 
فضال عن دورها اإلنتاجى هى منظمات 
على  التعرف  على  قادرة  دميوقراطية 
واستكشاف  الفالحني  مشاكل 

حلولها.
متلك  املصرية  التعاونية  احلركة 
وعلمية  وشعبية  دستورية  مقومات 
وإعالمية هائلة تقف على قدم املساواة 
احلركات  متلكها  التى  اإلمكانيات  مع 

التعاونية العريقة واملتقدمة.
احلركة  واستمرار  االرتقاء  ميكن  وحتى 
املصرى  اجملتمع  فى  الفعالة  التعاونية 

يجب مراعاة اآلتى:
• إصدار التشريع املوحد لكل قطاعات 

احلركة التعاونية.
التعاونى  والتدريب  التعليم  دعم   •
احلركة  لتطوير  أساسى  كمنطلق 

التعاونية.
العامة  التعاونية  اجلمعيات  دعم   •
كقلب نابض للحركة ودعامة اقتصادية 

لها.
بني  العالقة  ووضوح  حتديد  أهمية   •
احلكومة واحلركة التعاونية كمشاركة 
التخطيط  فى  والتعاونيات  احلكومة 
القومية  اخلطة  إطار  فى  للحركة 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
• ضرورة مسح شامل لقضايا ومشاكل 
احلركة التعاونية وحلولها على أساس 

علمى سليم.
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  ويقوم   •
بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعاونيات 
البناء واإلسكان واالحتاد العام التعاونى 
ليتماشى مع  التعاونى  العمل  لتطوير 

العصر احلالى من كافة اجلوانب.

الحركة التعاونية بين 
الواقع والمستقبل

م

عمر لطفى بك
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ألول مرة.. التصويت على بنود جدول 
األعمال بالكامل كتابيا

فى عمومية اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان ملنتفعى مشروع قرية اإلعالميني بـ»اجلراولة« مبرسى مطروح 

جمعيات

مبرسى  باجلراولة  االعالميني  قرية  مشروع  ملنتفعى  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  وافقت   
البيع لقطعة األرض الفضاء االستثمارى، وكذلك لتطوير املرحلة  أو  القانونية لملشاركة  مطروح على اتخاذ االجراءات 
األولى املقامة حاليًا بالقرية، كما وافقت على عمل وديعة صيانة ال تقل عن 20 مليون جنيه، واستبدال محالت اجلمعية 
مبول جتارى، وبيع أرض الصرف الصحى للصرف منها على القرية، ووافقت أيضًا على إلزام جميع أصحاب الوحدات بالقرية 
بابالغ اجلمعية فى حال بيع الوحدة، وعدم اجراء أى تعديالت خارجها إال بعد موافقة رسمية وكتابية من مجلس إدارة اجلمعية، 

وزيادة رسوم صيانة مرافق القرية، بيمنا رفض األعضاء زيادة املصروفات االدارية للوحدة فى حال بيعها. 

متابعة/ منى عبد العزيز – تصوير/ محمد سالم
للجمعية  العمومية  اجلمعية  كانت 
ملنتفعى  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
مبرسى  باجلراولة  االعالميني  قرية  مشروع 
السنوى  اجتماعها  عقدت  قد  مطروح 
)اجتماع ثالث(، وذلك يوم اجلمعة املوافق 28 
يناير 2٠22 مبقر نادى الزراعيني بالدقى، بناء 
التعاونى  االحتاد  من  املوجهة  الدعوة  على 
مبجلة  املنشور  باالعالن  املركزى  اإلسكانى 
على  وبناء   2٠22 يناير  عدد  التعاون  برج 
حوافظ البريد املرسلة لألعضاء املنتفعني 
عضوا   ١٠2٠ وعددهم   2٠22  /١/  ١ بتاريخ 

منتفعا.
برئاسة  العمومية  وقد اجتمعت اجلمعية 
محمد محمد أمني بصفته رئيس مجلس 
اإلدارة، وسكرتارية طارق أنور حسن سكرتير 

اجمللس، وبحضور خيرى خليل وحافظ سيد 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبني 
اللطيف  عبد  ومحمد  واإلسكان،  البناء 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن  مندوباً 
اجمالى  من  ١6١ عضوا  وبحضور  املركزى، 
احلضور  حق  لهم  الذين  األعضاء  عدد 
الكتمال  ونظراً  عضوا،   ١327 وعددهم 
انعقاد  لصحة  الالزم  القانونى  النصاب 
محمد  سامى  اختيار  مت  فقد  االجتماع، 
عبد اخلالق وناصر عبد الفتاح عبد الكافى 
كمالحظى تصويت مبوافقة جميع أعضاء 
جدول  فى  النظر  ومت  العمومية،  اجلمعية 
التصويت  مت  البداية  فى  ولكن  األعمال، 
جدول  بنود  جلميع  كتابياً  الرأى  بابداء 
احلضور  وكان  بندا،   ١٥ وعددها  األعمال 

١6١  عضوا منتفعا، واألعضاء الذين أدلوا 
بأصواتهم ١٥6 عضوا، واألعضاء الذين لم 
وكانت  أعضاء   ٥ كانوا  بأصواتهم  يدلون 

البنود كاآلتى:
على  املبدئية  للموافقة  األول  البند  جاء   
اتخاذ االجراءات القانونية مع جهة سيادية 
أو اجراء مناقصة عامة أو محدودة أو مزايدة 
أو ممارسة للمشاركة أو البيع على قطعة 
ومساحتها  االستثمارى  الفضاء  األرض 
للمشاركة  عرض  ألعلى  وطبقاً  فدانا،   72
وعرض  املتقدمة،  الشركات  من  البيع  أو 
العمومية  اجلمعية  أعضاء  على  النتائج 

للموافقة على أفضل العروض املقدمة.
اخلطاب  بعرض  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقام 
لالنتاج  القومية  الهيئة  من  املقدم 
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جمعيات
للمشروعات  احلربى  االنتاج  شركة  احلربى 
والتوريدات  الهندسية  واالستشارات 
عمل  فى  الشركة  رغبة  بشان  العامة، 
األرض  على  اجلمعية  مع  مشاركة 
االعالميني  بقرية  والكائنة  االستثمارى 
مطروح  مرسى  طريق   ١8 بالكيلو 
ومساحتها  مطروح  محافظة  اسكندرية 
بتاريخ  والزيادة  العجز  حتت  فدانا   72
والتصويت على  العرض  وبعد   ،2٠22/١/26
 ١28 وعددهم  احلضور  بأغلبية  البند  هذا 
موافق،  غير  عضواً  و26  موافقا  عضوا 
العروض  بتقدمي  اجلمعية  تقوم  أن  على 
الشركات  من  البيع  أو  للمشاركة 
أعضاء  على  النتائج  وعرض  املتقدمة، 
اجلمعية العمومية للموافقة على أفضل 

العروض املقدمة.
اتخاذ  باملوافقة على  الثانى  البند  واختص 
االجراءات القانونية لتطوير املرحلة األولى 
املقامة حالياً، وتشطيب واجهات ومداخل 
الالندسكيب  وعمل  ب   6 أ،   6 العمارات 
الشوارع  ورصف  السباحة  وحمامات 
الشاليهات  وجهات  مداخل  وتشطيب 
وانشاء 2 خزان مياه حتت األرض سعة 3٠٠ 
البند  التصويت على هذا  ومت  متر مكعب. 

بأغلبية احلضور.
على  املوافقة  الثالث  البند  وتضمن 
اجلمعية(  )ملك  محالت   ١٠ الـ  استبدال 
واملقامة على سور القرية، مبول جتارى بنفس 
مساحة أرض احملالت بصمة بنائية، مكون 
من دورين 2٠ محال كامال التشطيب طبقاً 
للمواصفات والتسليم على املفتاح طبقاً 
وأمامه  اجلمعية،  مبعرفة  املساحى  للرفع 
لألطفال  ألعاب  ومنطقة  وبارك  نافورة 
يتم بناؤه بوسط القرية على أرض شركة 
امللتقى جزء من منطقة )6٥٠٠ متر مكان 
وعلى  القدمي(  ماركت  والسوبر  الكافتيريا 
حساب الشركة، وتتحمل جميع تكاليف 
البناء والتشطيب والتسليم على نفقتها 
وما  األرض  ملكية  تؤول  أن  على  اخلاصة، 
الالندسكيب  وكامل  مبانى  من  عليها 
األطفال  ألعاب  ومنطقة  والبارك 
للجمعية. ومت التصويت على ما جاء بهذا 

البند بأغلبية احلضور باملوافقة. 
الغاء  على  للموافقة  الرابع  البند  وجاء 
للهندسة  بورسعيد  مركز  مع  التعاقد 
بلح(  إبراهيم  محمد  )ا.د.م  االنشائية 
مع  والتعاقد  احلالى  اجلمعية  استشارى 

مهندس استشارى جديد للجمعية.

ومت التصويت باملوافقة بأغلبية احلضور.
بيع  على  باملوافقة  اخلامس  البند  واختص 
يد  وضع  فدانا   72 الصحى  الصرف  أرض 
التصويت  ومت  القرية.  على  منها  للصرف 

باملوافقة بأغلبية احلضور.
وتضمن البند السادس املوافقة على عمل 
تقل عن 2٠ مليون جنيه  ال  وديعة صيانة 
السنوية  الصيانة  على  منها  للصرف 
أو  املشاركة  عائد  من  وذلك  للقرية، 
على  والرد  واملناقشة  العرض  وبعد  البيع، 
احلاضرين  املنتفعني  األعضاء  استفسارات 
هذا  على  باألغلبية  باملوافقة  التصويت  مت 
عائد  من  الوديعة  هذه  عمل  ويتم  البند، 
البالغ  األرض  لقطعة  البيع  أو  املشاركة 
طريق   ١8 بالكيلو  فدانا   72 مساحتها 

مرسى مطروح اسكندرية.
أما البند السابع فقد جاء للموافقة على 
حال  فى  للوحدة  االدارية  املصروفات  زيادة 
عشرة  الى  اجلمعية  موارد  لتنمية  بيعها 
ألف  عشر  وخمسة  للشقة،  جنيه  آالف 
جنيه للفيال أو الشاليه يسددها املشترى.

وكان القرار الرفض باألغلبية على ما جاء 
بهذا البند.

الزام  على  املوافقة  الثامن  البند  وتضمن 
بابالغ  بالقرية  الوحدات  أصحاب  جميع 
اجلمعية فى حال بيع الوحدة، وعدم اجراء 
اال بعد موافقة  الوحدة  أى تعديالت خارج 
رسمية وكتابية من مجلس إدارة اجلمعية، 
املتأخرات  تأخير على  وكذلك فرض غرامة 
تاريخ  من  املركزى  البنك  فائدة  حسب 
فى  الوحدة  وسحب  املديونية،  استحقاق 
ومتت  الوحدة.  ثمن  أصل  سداد  عدم  حالة 
املوافقة باألغلبية على ما جاء بهذا البند.

وخصص البند التاسع للموافقة على إلزام 
بتركيب  بالقرية  الوحدات  أصحاب  جميع 
حتى  الدفع،  مسبوق  وكهرباء  مياه  عداد 

على  بناء  العام  طول  املياه  ضخ  يستمر 
مطروح.  وكهرباء  مياه  شركة  تعليمات 

وكان القرار املوافقة باألغلبية.
إلزام  على  موافقة  العاشر  البند  وتضمن 
بسداد  املؤجرين  الوحدات  أصحاب  جميع 
مدير  وابالغ  االيجارية،  القيمة  من   %١٠
وانشاء  االيجار،  عقد  من  بصورة  القرية 
وحدة ادارية لاليجارات بالقرية. وكان القرار 

املوافقة باألغلبية.
وجاء البند )١١( لتشكيل جلنة من األعضاء 
املنتفعني بالقرية ملساعدة مجلس اإلدارة.

حلني  البند  هذا  فى  النظر  ارجاء  مت  وقد   
اعتماد اجلهات الرقابية للميزانية والعرض 

على أقرب جمعية عمومية.
زيادة  على  املوافقة   )١3( البند  وتضمن 
واحلراسة  القرية،  مرافق  صيانة  رسوم 
 %١٠٠ بنسبه  القرية  لوحدات  السنوية 

وجاء القرار املوافقة باألغلبية.
كما تضمن البند )١4( املوافقة على قيام 
بالتعامل  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة  مع 
 ١993 لسنه   ١72 رقم  املشهر  بخصوص 
بالتنازل  اإلدارة  مجلس  رئيس  وتفويض 
باسم  لألرض  جديد  بعقد  والبدل  واالقرار 
العمرانية  اجملتمعات  هيئة  من  اجلمعية 
التوكيالت  وحترير  املساحة  بنفس  اجلديدة 
الالزمة لذلك، واعتماد اجلمعية العمومية 

من الهيئة العامة للتعاونيات.
على  املطلقة  باألغلبية  املوافقة  ومتت 
تفويض محمد محمد أمني محمد رئيس 
مع  والتعامل  للتفاوض  اإلدارة  مجلس 
ومتت  اجلديدة،  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 

املوافقة عليه باألغلبية. 
على  للموافقة  واألخير   )١٥( البند  وجاء 
رضا  احلسابات  مراقب  مع  التعاقد  جتديد 

ابراهيم محمد. ومت املوافقة باألغلبية.
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التصديق على ميزانيتى الجمعية المنتهيتين
 فى 2٠١8/6/3٠- 2٠١9/6/3٠

فى عمومية اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني فى مصانع التقطير

جمعيات

اخلاص  الرياضى  النادى  وكذا  التشطيب،  ومتابعة  املول  استكمال  جارى  أكتوبر   6 مبدينة  اجلمعية  مشروع  فى 
بقاطنى الكومباوند، وفى مشروع الهرم ) أم األبطال - الكوم األخضر( مت عمل عقود نهائية لألعضاء الذين قاموا 
بسداد كافة املستحقات املطلوبة منهم، واعمتاد ميزانيتى اجلمعية املنتهية فى 2018/6/30، 2019/6/30.. جاء ذلك 

فى اجمتاع اجلمعية العمومية للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني فى مصانع التقطير واملصانع الشقيقة.

متابعة - منى عبد العزيز

للجمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
للعاملني  واإلسكان  للبناء  التعاونية 
واملصانع  التقطير  مصانع  فى 
)اجتماع  السنوى  اجتماعها  الشقيقة 
ثالث(، وذلك يوم اجلمعة ١8 فبراير 2٠22 
بناء  أكتوبر،  بحدائق  اجلمعية  مبشروع 
على االعالن املنشور مبجلة برج التعاون 
من  املوجهة  والدعوة   2٠22 فبراير  عدد 

االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى.

العمومية  اجلمعية  انعقدت  وقد 
عبد  الدين  سعد  الكيميائى  برئاسة 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  قمصان  اللطيف 
عبد  ابراهيم  احملاسب  وسكرتارية 
اجلمعية،  سكرتير  ابراهيم  احلميد 
مندوب  الواحد  عبد  عمرو  وبحضور 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى، و ١8 
الذين  األعضاء  عدد  اجمالى  من  عضوا 
عضوا،   ٥4٠ وعددهم  احلضور  حق  لهم 

الثالث يصح بحضور  وملا كان االجتماع 
أى عدد فقد مت اختيار حسن جابر محمد 
وقطب سيد قطب كمالحظى تصويت، 
وقد مت عرضهم على األعضاء احلاضرين 
فى  النظر  وبدأ  عليهم  وافقوا  الذين 
جدول االعمال الذى تضمن 4 بنود وهى:  

العام  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  عرض 
وموقف مشروع   ،2٠2١  /  2٠2٠ السابق 
الهرم )أم األبطال الكوم األخضر(، وآخر 
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جمعيات

التعاونى  االحتاد  من  معتمدة  ميزانية 
العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى 
واخيراً  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات 
بشركة  العاملني  مشروع  موقف 

السكر اجلديد مبدينة 6 اكتوبر.
رئيس  األول فقد عرض  للبند  وبالنسبة 
العام  اإلدارة عن  تقرير مجلس  اجلمعية 
2٠2٠ / 2٠2١ والذى أوضح فيه ما سيتم 
اجلمعية  مشروع  الستكمال  بالنسبة 
جارى  أنه  كاشفاً  اكتوبر،   6 مبدينة 
املعوقات  كافة  وانهاء  املول  استكمال 
واملناقشة  العرض  وبعد  التشطيبية 

أحيط األعضاء علماً بذلك.
 وفى البند الثانى عرض رئيس اجلمعية 
األبطال-  )أم  الهرم  مشروع  موقف 
مت عمل  بأنه  أفاد  األخضر(، حيث  الكوم 
عقود نهائية لألعضاء بعد سداد كافة 
وأنه  معظمهم،  من  املطلوبة  الرسوم 
ما  بسداد  األعضاء  باقى  مطالبة  جارى 
وقد  للجمعية،  عليهم من مستحقات 

أحيط  األعضاء علماً بذلك أيضاً.
بعرض  واخلاص  الثالث  للبند  وبالنسبة 
العامة  الهيئة  من  املعتمدة  امليزانية 
مبجموع  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
 2٠١8/6/3٠ ميزانية  عن  وخصوم  أصول 

جنيه،  مبجموع ١2973٥863.26 
مبجموع   2٠١9/6/3٠ وكذا  ميزانية 
العرض  وبعد  جنيه،   ١3648٥7٠6.١9
واملناقشة وافق األعضاء باألغلبية على 
فى  املنتهية  اجلمعية  ميزانيتى  اعتماد 

 .2٠١9/6/3٠ ،2٠١8/6/3٠
واألخير  الرابع  للبند  بالنسبة  أما   
العاملني  إسكان  مبشروع  واخلاص 

فقد  اكتوبر،   6 مبدينة  السكر  بشركة 
جارى  أنه  إلى  اجلمعية  رئيس  لفت 
أعمال  كافة  وانهاء  تشطيب  متابعة 
اخلاص  الرياضى  النادى  وكذا  املول، 
خلدمة  وذلك  الكومباوند  بقاطنى 
لهم،  اخلدمات  لزيادة  وتيسيراً  األعضاء 
وبعد العرض واملناقشة أحيط األعضاء 

علماً بذلك.
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إنقاذ قرية آمون بـ 2.8 مليون جنيه من المصاريف 
اإلدارية للجمعية.. وتعديل بعض بنود الالئحة المالية 

عمومية درع مصر لإلسكان التعاونى توافق على:

جمعيات

لإلسكان  مصر  درع  جمعية  عمومية  أنهت  االستفسارات،  على  والرد  املناقشة  من  ساعتني  مدى  على 
التعاونى اجمتاعها باملوافقة على تعديل بعض بنود الالئحة املالية التى تخص اجلمعية بشأن بدالت السفر 
واالنتقال لملجلس والعاملني، السيما أنه لم يمت تعديلها منذ 4 سنوات، كما مت إرجاء اعمتاد فوائد امليزانية 
واالحتاد  للتعاونيات  العامة  الهيئة  من  موافقات  أى  ورود  لعدم  باجلمعية،  والعاملني  اإلدارة  مجلس  ومكافأة 
التعاونى اإلسكانى املركزى بشأن امليزانيات املنتهية فى 30 يونيو 2020 و30 يونيو 2021، كما مت املوافقة على إعانة 

قرية آمون بنحو 2.8 مليون جنيه من املصاريف اإلدارية للجمعية لرفع كفاءة املرافق بها. 

مصر  درع  جمعية  اجتمعت  حيث 
محمد  اللواء  برئاسة  التعاونى  لإلسكان 
مجلس  رئيس  نائب  احملاسن  أبو  سامى 
محمد  املهندس  والسكرتارية  اإلدارة 
عام  سكرتير  العزيز  عبد  الدين  حسام 
عبد  حسن  من  كل  وبحضور  اجلمعية، 
التعاونى  االحتاد  عن  مندوباً  الفتاح 
سعيد  ومحمد  املركزى،  اإلسكانى 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوباً 
مندوباً  التومى  وأحمد  واإلسكان،  البناء 

القاهرة،  حملافظة  االحتادية  اجلمعية  عن 
وبحضور عدد 74 عضواً من إجمالى عدد 
أعضاء اجلمعية العمومية البالغ عددهم 
احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضواً   4٥42
انعقاد  لصحة  القانونى  النصاب  ميثل 
أى  بحضور  يصح  الذى  الثالث  االجتماع 
االجتماع  بدء  مت  فقد  األعضاء،  من  عدد 
باختيار كل من حسام عبد العزيز وعبده 
كمالحظى  سالم  أبو  محمد  محمد 
تصويت ومت املوافقة عليهم باإلجماع من 

مناقشة  وبدأ  احلاضرين،  األعضاء  خالل 
جدول األعمال املكون من أربعة بنود. 

تقرير  مناقشة  يخص  األول  البند  وكان 
األعضاء  احاطة  ومت  اإلدارة  مجلس 

احلاضرين علماً مبا جاء فى التقرير. 
رئيس  خالله  عرض  فقد  الثانى  البند  أما 
الظروف  احلاضرين  األعضاء  على  اجللسة 
الطارئة التى متر بها قرية آمون بالساحل 
لرفع  االنهيار  القرية من  وانقاذ  الشمالى 
ورفع  القرية  ملرافق  الضرورية  الكفاءة 

متابعة – هويدا عبد احلميد         تصوير- محمد سالم 
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الصحى  للصرف  املعاجلة  محطة  كفاءة 
ورفع  الرئيسية  التجميع  بيارة  ومعدات 
ورفع  للقرية  الكهربائية  احملوالت  كفاءة 
وكذلك  الرصف،  وإعادة  الطرق  كفاءة 
الداخلية  للممرات  الرصيف  إعادة 
اجللسة  رئيس  قام  كما  »االنترلوك«، 
بتاريخ   69٥7 رقم  الهيئة  كتاب  بعرض 
إلى  اإلشارة  املتضمن   2٠2١ سبتمبر   7
 ١2 بجلسته  اإلدارة  مجلس  موافقة 
آمون  قريه  إمداد  على   2٠2١ أغسطس 
املبالغ  من  غير  ال  جنيه  مليون   2.8 مببلغ 
مصاريف  حتصيلها  للجمعية  السابق 
إدارية من منتفعى مشروع القرية، وذلك 
مبشاركة من اجلمعية فى أعمال الصيانة 
بالقرية وقد أفاد كتاب الهيئة عدم حتويل 
بقرية  الشاغلني  الحتاد  مالية  مبالغ  أى 
اإلدارية حلني عرض  آمون يخص املصاريف 
وبعد  العمومية  اجلمعية  على  املوضوع 
أسئلة  على  والرد  واملناقشة  العرض 
باألغلبية  األعضاء  وافق  فقد  األعضاء، 
املطلقة على إعانة قرية آمون بهذا املبلغ 
الهيئة  مندوبو  أفاد  وقد  إليه،  املشار 
واالحتاد بعرض هذا املوضوع على التفتيش 
املالى بالهيئة، وأفاد املهندس حسام عبد 
العزيز سكرتير عام اجلمعية أن هذا املبلغ 
السابق  اإلدارية  املصاريف  من  جزء  هو 
جمعية  لصالح  آمون  قرية  من  حتصيلها 

درع مصر. 
اجللسة  رئيس  قام  الثالث  البند  وخالل 
املالية  الالئحة  بنود  بعض  تعديل  بعرض 
العرض  وبعد  اجلمعية  تخص  التى 
احلاضرون  األعضاء  وافق  واملناقشة 
بهذا  جاء  ما  على  املطلقة  باألغلبية 
الالئحة  بنود  بعض  تعديل  من  البند 
السفر  بدالت  بشأن  للجمعية  املالية 
أن  حيث  والعاملني،  للمجلس  واالنتقال 
تعديلها  يتم  لم  احلالية  املالية  الالئحة 
منذ 4 سنوات برغم الزيادة الكبيرة التى 
حدثت فى الدولة وعلى مستوى العالم. 

بعرض  اخلاص  األخير  البند  ارجاء  مت  وقد 
من  عليها  التصديق  حالة  فى  امليزانيات 
امليزانية  فوائد  واعتماد  اإلدارية  اجلهات 
والعاملني  اإلدارة  مجلس  ومكافأة 
موافقات  أى  ورود  لعدم  نظراً  باجلمعية، 
واالحتاد  للتعاونيات  العامة  الهيئة  من 
بشأن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
امليزانيات املنتهية فى 3٠ يونيو 2٠2٠ و3٠ 

يونيو 2٠2١. 

جمعيات
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الموافقة على الميزانيات العمومية للجمعية عن العام 
المنتهى فى 2٠١9-6-3٠

عمومية تعاونية إسكان العاملني بشركة الدلتا الصناعية تقرر

جمعيات

وافقت اجلمعية العمومية السنوية للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني بشركة الدلتا الصناعية فى 
وسكرتارية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  هريدى  محمد  مصطفى  احملاسب  برئاسة  الثالث  اجمتاعها 
سمير كرم أديب سكرتير اجللسة على اعمتاد امليزانيات العمومية للجمعية عن العام املنتهى فى 6-30-
التعاون اإلسكانى  إدارة اجلمعية والعاملني باجلمعية طبقا ألحكام قانون  2019 وصرف مكافآت أعضاء مجلس 

رقم 13 لسنة 1981 والقرارات املكملة له. 
الصناعية  الدلتا  بشركة  للعاملني  واإلسكان  للبناء  التعاونية  للجمعية  السنوية  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
اجمتاعها الثالث يوم االحد املوافق 8 مايو 2022 بعمارات ايديال امام نادى املقاولون العرب مبدينة نصر برئاسة 
مصطفى محمد هريدى رئيس مجلس إدارة اجلمعية وسكرتارية سمير كرم أديب سكرتير اجللسة وبحضور 
حسن عبد الفتاح مندوبا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى وكل من خيرى خليل وحافظ سيد مندوبان 
الذين  البناء واإلسكان وبحضور عدد )9( أعضاء من اجمالى عدد أعضاء اجلمعية  لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن 
لصحة  الالزم  القانونى  النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضوا..   )815( عددهم  والبالغ  احلضور  حق  لهم 
االجمتاع الثالث والذى يصح بأى عدد من األعضاء فقد مت اختيار كل من بسيونى ابراهيم تركى وعالء الدين 

جدول  فى  النظر  ومت  باالجماع  عليهما  احلاضرين  األعضاء  موافقة  ومت  تصويت  كمالحظى  حسنني 
االعمال التالى.

متابعة – عمرو اسماعيل 
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جمعيات
جدول األعمال

للجمعية  العمومية  امليزانية  عرض  أوال: 
واملنتهية فى 3٠-6-2٠١9 وصرف مكافآت 
أعضاء مجلس اإلدارة والعاملني باجلمعية 
محمد  مصطفى  احملاسب  قام  القرار: 
هريدى رئيس مجلس إدارة اجلمعية بعرض 
واملنتهية  للجمعية  العمومية  امليزانية 
الوارد  الهيئة  وخطاب   2٠١9-6-3٠ فى 
فبراير   ١4 بتاريخ   ١777 برقم  للجمعية 
على  الهيئة  موافقة  واملتضمن   2٠22
العام  عن  العمومية  امليزانية  عرض 
أصول  باجمالى   2٠١9-6-3٠ فى  املنتهى 
وخصوم 96و238636١2 جنيه مصرى وبعد 
العرض واملناقشة وافق األعضاء احلاضرون 
االجتماع على اعتماد هذه امليزانية وصرف 
والعاملني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت 
التعاون  قانون  ألحكام  طبقا  باجلمعية 
اإلسكانى رقم ١4 لسنة ١98١ والقرارات 

املكملة له. 
واخالء  اإلدارة  مجلس  ذمة  ابراء  ثانيا: 

سبيله عن االعمال السابقة.
الرقابية  اجلهات  مندوبو  وجه  القرار: 
من  البند  هذا  بالغاء  االجتماع  احلاضرون 
جدول اعمال اجلمعية العمومية حيث إن 
مجلس اإلدارة مسئول مسئولية قانونية 
كاملة عن كافة االعمال والتصرفات التى 

متت فى مدته القانونية. 
املقر  شئون  على  يصرف  ما  اعتماد  ثالثا: 

من بند اخلدمات املشتركة سنويا. 
ما  بتوضيح  اجمللس  رئيس  قام  القرار: 
من  اجلمعية  مقر  شئون  على  يصرف 
اجلهات  مندوبو  ووجه  وكهرباء  ومياه  غاز 
هذا  بالغاء  االجتماع  احلاضرون  الرقابية 
البند من جدول اعمال اجلمعية العمومية 
حيث إن صرف هذه الفواتير الشهرية غاز 
ومياه وكهرباء من اختصاص مجلس إدارة 

اجلمعية. 
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  تفرغ  رابعا: 

أكثر وتقدمي بدل تفرغ وانتقال لهم. 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قام  القرار: 
بعرض  هريدى  محمد  مصطفى  احملاسب 
هذا البند على األعضاء احلاضرين االجتماع 
للتفرغ  بدال  جنيه  ألفى  مبلغ  وحتديد 
دائمة  بصفة  لتواجده  اجمللس  لرئيس 
ويومية باجلمعية وصرف مبلغ 2٥٠ جنيها 
الصندوق  أمني  الغنى  عبد  عالم  لسيد 
طبقا للقرار الوزارى فى هذا الشأن ووافق 
ما  على  االجتماع  احلاضرون  األعضاء 

العرض على  يتم  أن  البند على  بهذا  جاء 
التفتيش املالى بالهيئة العامة لتعاونيات 

البناء واإلسكان.
خامسا: تعيني محاسب قانونى للجمعية 

وحتديد أتعابه. 
جتديد  بعرض  اجمللس  رئيس  قام  القرار: 
عبده  فهمى  احملاسب  مع  التعاقد 
العرض  وبعد  احلالى  العام  عن  مصطفى 
احلاضرون  األعضاء  وافق  واملناقشة 
االجتماع على جتديد التعاقد مع احملاسب 
املذكور وتفويض مجلس اإلدارة فى حتديد 

أتعابه.

مشروعات اجلمعية
جمللة  كان  االجتماع  انتهاء  وعقب 
احملاسب  مع  اللقاء  هذا  التعاون(  )برج 
مجلس  رئيس  هريدى  محمد  مصطفى 
مشروعات  على  للتعرف  اجلمعية  إدارة 
اجلمعية خلدمة أعضائها حيث أوضح أن 
إسكان  مشروع  بتنفيذ  قامت  اجلمعية 
وهو  الصناعية  الدلتا  بشركة  العاملني 
بعمارات  سكنية  عمارة   33 عن  عبارة 
مبدينة  العرب  املقاولون  نادى  امام  ايديال 
ببنائها  اجلمعية  قامت  حيث  نصر 
متر  ألف   ١9 مساحة  على  لألعضاء 
 8١٥ باجمالى  العمارات  وهذه  مربع 
-7٠ من  تتراوح  مبساحات  سكنية  وحدة 

ومت  السكنية  للوحدة  مربعا  مترا   ١2٠
وقام  م   ١992 عام  لألعضاء  تسليمها 
وكافة  للجمعية  ثمنها  بسداد  األعضاء 
بوحدات  استفادوا  اجلمعية  أعضاء 
سكنية واجلمعية تبحث اآلن عن وحدات 
وابنائهم  لألعضاء  جديدة  سكنية 
البحث  ايضا  جارى  أنه  كما  بدر  مبدينة 
مطروح  مبرسى  مصيفية  وحدات  عن 

األعضاء.  لصالح  لشرائها 

 مصطفى محمد هريدى:

وحدة   815 وفرت  اجلمعية 

سكنية لالعضاء مبدينة نصر 

جديدة  وحدات  عن  وتبحث 

مبدينة بدر
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س 1: هل يجوز بجمعية طارئة للمنتفعني أن نطلب عمل مكافأة تقديرية تشجيعيه للسادة اعضاء مجلس 

االدارة تصرف نهاية املشروع شريطة التزام اجمللس بتسليم االعضاء وحداتهم في امليعاد واخلطة الزمنية احملددة 

لالنتهاء من املشروع؟ أم أن هذا الطلب يرفض من االحتاد التعاوني لإلسكان حال تقدمنا به؟

.

ج ١: اجلمعية العمومية )الطارئة(  حددت املادة )32( من قانون التعاون االسكانى رقم )١4( لسنة ١98١ أعمالها بأن 

تدعى لالنعقاد للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتخصيص مصلحة او دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس اإلدارة 

وال يحتمل التأجيل وبصفة خاصة.. ومت ذكر ثمانية حاالت بالنص على النحو الوارد بصورة املادة املرفقة بالرد.. ليس من 

بينها صرف مكافأة تشجيعية ألعضاء مجلس اإلدارة وإن ورد فى نهاية نص املادة )وللجمعية العمومية الطارئة ان 

تنظر فى اى موضوع يدرج فى جدول اعمالها من اختصاص اجلمعية العمومية السنوية(.. كما نصت املادة )3١( من 

ذات القانون املشار اليه دعوة اجلمعية العمومية السنوية لالنعقاد ومت ذكر املوضوعات التى تنظر بجدول اعمالها وعلى 

وجه االخص ذكر تسعة بنود من بينها البند الرابع: تقرير مكافأة مجلس اإلدارة والعاملني باجلمعية )عن حصصهم فى 

فائض امليزانية( وفقا لنص املادة )٥2( من القانون املشار اليه..

للبناء  التعاونية  للجمعية  الداخلى  النظام  قواعد  بإعداد  واخلاص   ١98١ لسنة   )693( رقم  الوزارى  بالقرار  ورد  كما 

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

بحيث  اجلمعيات  إدارات  مجالس  أعضاء  لكل  تنويرية  وطاقة  نافذة  متثل  ولك،  منك  الزاوية  هذه 

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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واالسكان باملادة )3٠( يتقاضى اعضاء مجلس اإلدارة... وفيما عدا ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة ان يتقاضوا أية 

مزايا نقدية او عينية اخرى فيما عدا )ما تقرره اجلمعية العمومية السنوية لهم كلهم او بعضهم من مكافأة عن 

حسن األداء(.

 وفى اجململ فقد نص القانون املشار اليه فى املادة )27( منه:

والتنازل عن احلقوق  العقارات  التصرف فى  العليا فى اجلمعية ولها وحدها حق  السلطة  العمومية هى  _ اجلمعية 

واستهالك الديون املشكوك فيها..

وخالصه القول فى اآلتى..

)١( اجلمعية العمومية هى السلطة العليا ولها ان تقرر ما تراه لعضو مجلس إدارة اجلمعية أو ألكثر من عضو ما هو 

متعارف عليه ب )مكافأة إجناز، أو مبكافأة حسن اداء( وفقا ملا تقرره فى قرارها من قيمة لكل عضو.

)2( مت محاولة اصدار قرارات او تعليمات من اجلهات الرقابية املعنية باالشراف والتوجيه والرقابة على اجلمعيات التعاونية 

للبناء واالسكان بتحديد نسب مئوية لهذه املكافأة ال يتم جتاوزها.. كما مت اقتراح ان تكون هذه املكافأة بنسبة مئوية 

من مستخلصات مقاول املشروع.. لكن لم تعدو هذه اال توصيات ولم يصدر بها اى قرارات او تعليمات رسمية.

)3( صدر عن جلنة التنسيق قرار بتنظيم صرف مكافأة إجناز او حسن اداء لعضو او اكثر من اعضاء مجلس اإلدارة بعد 

اجمللس  ودور عضو  اجمللس..  بجلسات  انتظامه وحضوره  الشروط  للمكافأة.. من ضمن هذه  العمومية  اجلمعية  اقرار 

ومساهماته الفاعلة فى اجناز املشروع.. وان يكون قد مت تنفيذ املشروع وفقا للبرنامج الزمنى احملدد فى بداية التنفيذ.. 

وشروط اخرى على النحو الوارد بالقرار.

كما كلفت )جلنة التنسيق( اللجنة الدائمة ملتابعة النشاط املالى واالدارى للجمعيات، وهى جلنة مشتركة أعضاؤها من 

خبراء االحتاد والهيئة، وتنعقد مبقر االحتاد التعاونى االسكانى املركزى اسبوعيا، بالتأكد من تنفيذ وحتقق هذه الشروط 

العتماد صرف هذه املكافأة.. بصرف النظر عن الرأى القائل ان هذا تغول وانقضاض على رأى اجلمعية العمومية والتى 

هى السلطة العليا إلقرار املكافأة والصرف.. والرأى املقابل القائل ان قرار جلنة التنسيق هو قرار تنظيمى بتعليمات حتى 

يكون الصرف وفقا جملهودات  واجنازات حقيقة جمللس اإلدارة فى تنفيذ املشروع.

على  تطبيقها  الواجب  اخلصومات  وما  حسابيا  املقاولني  مستخلصات  مراجعة  عن  املسئولة  اجلهة  ما   2 س 

مستحقات املقاولني؟ 

وميكن  حسابيا  املقاولني  مستخلصات  مراجعة  عن  مسئول  اجلمعية  إدارة  مجلس  جـ2 

االستشارى  مراجعة  على  فقط  االعتماد  عدم  مع  املهمة  لهذه  محاسب  تعيني  بالطبع 

حيث إنه مسئول فنيا وليس حسابيا وتعاقديا واخلصومات والتعليات الواجب تطبيقها 

على مستحقات املقاولني هى.. 

- ٥ % من قيمة األعمال كتأمني محجوز وال يرد اال بعد االستالم االبتدائى.

- ١ % من قيمة األعمال ويتم توريدها ملصلحة الضرائب لصالح ملف املقاول الضريبى.

- التأمينات االجتماعية طبقا للنسبة التى حتددها هيئة التأمينات مع سدادها للتأمينات أو 

يتم الصرف بعد قيام املقاول بتسليم مخالصة من التأمينات على املستخلص.

– التمغات الهندسية بنسبة 6 فى األلف من األعمال مع توريدها للنقابة وتقوم النقابة برد 3 

% من هذه القيمة كعمولة توريد للجمعية وميكن للجمعية خصمها من مستحقات النقابة 

وتسويتها.
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كتبت- أسماء السروجي: اأخبار

طرح 33 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 
العامة  الهيئة  رئيس  رزق  حسام  اللواء  أعلن 
شقق  طرح  عن  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات 
مشروع لؤلؤة القاهرة اجلديدة، بواقع 33 وحدة 
سكنية للبيع بنظام القرعة فى موقع متميز 
بتسهيالت  اجلديدة،  القاهرة  لؤلؤة  مبشروع 

كبيرة فى السداد حتى ١٠ سنوات.
وأشار رزق، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية 
املتقدمني  بني  السكنية  الوحدات  لتخصيص 
فى متام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك يوم 
االثنني املوافق ١٥ أغسطس اجلارى مبقر الهيئة 
للحجز  العامة  الشروط  موضحا  الرئيسي.. 

فى مشروع لؤلؤة القاهرة اجلديدة كالتالى:
ال يترتب على قبول طلب احلجز أو سداد جدية 

القرعة أى التزامات على الهيئة.
التعامل بالتوكيالت فى جميع إجراءات احلجز 
األولى  الدرجتني  قرابة  حدود  فى  والتخصيص 

والثانية فقط مع تقدمي أصل التوكيل.
ألى  تعديلها  يجوز  وال  نهائية  القرعة  نتيجة 

سبب.

الهيئة،  إلى  يقدم  طلب  أى  إلى  يُلتفت  لن 
بخالف املواعيد احملددة.

وعن مواصفات مشروع لؤلؤة القاهرة اجلديدة:
مساحات الشقق تبدأ من ١٠9 م2 ١24 م2 ١٥2 

م2، على أن يتم التسليم فى نوفمبر 2٠22
متكررة  أدوار  و٥  أرضي،  دور  عن  عبارة  العمارة 

وجراج.
النصف  بنظام  الوحدات  تسليم  يتم 
الغرف من اخلشب  أبواب  تشطيب، عبارة عن 
بينما الشبابيك من األلومنيوم، واحلوائط من 
مواسير  عن  عبارة  الكهرباء  وأعمال  احملارة، 
فقط،  مخارج  والصرف  املياه  ووصالت  فقط 
ديسمبر  فى  الوحدة  تسليم  يتم  أن  على 

2٠22
إدارى  ومبنى  جتارى  مول  باملشروع  يوجد 

واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات
لتعاونيات  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  جدير 
تليفونات  أرقام  خصصت  واإلسكان،  البناء 

لالستعالم وهى: 22724898 22724897

يناقش حوافز وتحديات المدن المستدامة الذكية 
عقد املركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء ممثال 
املشروعات  وإدارة  التشييد  بحوث  معهد  فى 
ندوة »حوافز وحتديات املدن املستدامة الذكية« 
املصرى  للكود  الثانية  املسودة  ملناقشة  وذلك 
واستدامة  وتشغيل  وإدارة  تخطيط  »ألسس 
املدن الذكية« اجلزء الثانى: حتويل املدن القائمة 

إلى مدن ذكية. 
قام بافتتاح الندوة األستاذ الدكتور خالد الذهبى 
رئيس مجلس إدارة املركز ومبشاركة ورعاية ممثل 
اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت، وممثل البنك 
الدولى والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. 
وعقدت الندوة بهدف مناقشة املسودة الثانية 
للكود املصرى للمدن الذكية مع ممثلى املكاتب 
واخلبراء  املتخصصة  والشركات  االستشارية 
واالستشاريني، للخروج بنتائج قابلة للتطبيق 
على أرض الواقع املصرى فى بعض املدن القائمة 
مدينة   233 عددها  البالغ  والدلتا  الوادى  فى 
باإلضافة إلى مدن األجيال الثالثة البالغ عددها 

23 مدينة بإجمالى 2٥6 مدينة.
األولى:  باجللسة  األول  اليوم  فى  الندوة  وبدأت 
إدارة البنية األساسية وترأس اجللسة أ.د/ محمد 
فتحى رئيس جلنة الكود املصرى للمدن الذكية. 

البنية  إدارة  باستكمال  الثانية  اجللسة  ثم 
األساسية وترأس اجللسة أ.د/ طارق عطية مدير 

معهد بحوث التشييد وإدارة املشروعات.
الثانى  اليوم  فى  الندوة  فعاليات  واستكملت 
باجللسة األولى: إدارة العمران )فى قطاع املبنى 
الذكية(  واحلوكمة  واخلدمات  والعمران  الذكى 
األستاذ  احلميد  عبد  منال  أ.د/  اجللسة  وترأس 
ثم  املشروعات.  وإدارة  التشييد  بحوث  مبعهد 
اجللسة الثانية باستكمال إدارة العمران وترأس 
الفنى  املستشار  بكر  أبو  حسني  أ.د/  اجللسة 
العمراني.  للتخطيط  العامة  الهيئة  لرئيس 

بعد  التوصيات  من  بعدد  الندوة  اختتمت  وقد 
الكود  جلنة  أعضاء  بني  دارت  التى  املناقشات 
والشركات  االستشارية  املكاتب  ممثلى  ومع 
املتخصصة واخلبراء واالستشاريني، ومن أهمها:

 يعتبر التحول الرقمى ضرورة حتمية لتحقيق 
استدامة املدن وبخاصة املدن القائمة لتجديد 

دورها الوظيفى وتقدمي اخلدمات بصورة أفضل. 
 تفعيل دور ومشاركة القطاع اخلاص الشركات 
املدن  لقطاعات  املنفذة  االستشارية  واملكاتب 
الكامل  التحول  حتقيق  شرط  وليس  الذكية، 

للذكاء.

د ٫ حسام رزق

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان: 

قومى بحوث اإلسكان والبناء 

ندوة »حوافز وحتديات املدن املستدامة الذكية« 
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كتبت- منى عبد العزيز: اأخبار

نائب بالشيوخ يتقدم باقتراح برغبة بشأن 
تعديل كود البناء المصرى

تقدم املهندس حازم اجلندي، عضو مجلس 
الوفد  حزب  رئيس  ومساعد  الشيوخ، 
برغبة،  باقتراح  االستراتيجي،  للتخطيط 
للتعامل  البناء املصري،  بشأن تعديل كود 
التغيرات  ومواجهة  البيئية  القضايا  مع 
املناخية، موجه إلى كل من رئيس مجلس 

الوزراء ووزيرى اإلسكان والتنمية احمللية.
وأشار اجلندي، فى اقتراحه، إلى أن السنوات 
جانب  من  كبيرا  تفاعال  شهدت  األخيرة 
بالقضايا  والنامية  املتقدمة  العالم  دول 
التى  املناخية  التغيرات  ملواجهة  البيئية، 
بشكل  منها  يعانى  األرض  كوكب  أصبح 
الكائنات  على  سلبا  تؤثر  والتى  ملحوظ، 
متثل  أصبحت  بل  أشكالها،  بكل  احلية 
تهديدا الستمرار احلياة على هذا الكوكب، 
وهو ما دفع اجلميع للتكاتف من أجل اتخاذ 
حجم  من  التقليل  شأنها  من  إجراءات 
وتعتبر  البيئة،  حالة  وحتسني  التغيرات 
املعنية  الدول  أكثر  من  املصرية  الدولة 
االستراتيجية  أطلقت  فقد  امللف،  بهذا 
باإلضافة   ،2٠٥٠ املناخ  لتغير  الوطنية 
نوفمبر  فى  املناخ  لقمة  استضافتها  إلى 

القادم 2٠22م بشرم الشيخ.
بالقضايا  االهتمام  تنامى  مع  وتابع: 
يعترف  العالم  بدأ  واالستدامة،  البيئية 
االقتصادية  التنمية  بني  الوثيق  باالرتباط 
أن  إلى  املتخصصون  تنبه  وقد  والبيئة، 
االقتصادية  للتنمية  التقليدية  األشكال 
التى تنحصر فى االستغالل اجلائر للموارد 
الطبيعية، تتسبب فى إحداث ضغط كبير 
ملوثات  من  تفرزه  ما  نتيجة  البيئة  على 
العمرانية  والقطاعات  ضارة،  ومخلفات 
لم تكن مبعزل عن القضايا البيئية، فهذا 
القطاعات  أكثر  من  واحدا  يعتبر  القطاع 
جهة  ومن  الطبيعية،  للموارد  استنزافا 
أخرى فإن عمليات البناء والتشييد الكثيرة 
من  كبيرة  كميات  عنها  تنتج  واملعقدة 

التلوث والضجيج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن عددا من 
تشييد  عملية  أن  إلى  أشارت  الدراسات 

تستهلك  وتشغيلها  التقليدية  املبانى 
نسبة عالية من املوارد الطبيعية قد تصل 
وأكثر  األولية،  املواد  إجمالى  % من  إلى 4٠ 
للطاقة،  الكلى  االستهالك  من   %  6٠ من 
من  اخلضراء  املبانى  تعد  ذلك  على  وبناء 
وحتقيق  البيئة  حماية  استراتيجيات  أهم 

التنمية املستدامة.
وأكد اجلندى أن مواجهة التغيرات املناخية 
يتطلب إجراءات وسياسات جديدة تشمل 
وتتأثر  تؤثر  والتى  احلياة،  جوانب  جميع 
أو  اخلضراء  املبانى  أبرزها  ومن  بالبيئة، 
أهم  أحد  وهو  للبيئة،  الصديقة  املبانى 
إلرساء  تدعو  والتى  احلديثة  االجتاهات 
بصورة  جديد  وبيئى  معمارى  فكر  دعائم 
بالطبيعة  وارتباطا  وفهما  عمقا  أكثر 

وباألنظمة البيئية ككل.
البناء  أن  اجلندي،  حازم  املهندس  وأشار 
للتصميم  جديدة  طريقة  هو  األخضر 
البيئية  التحديات  مراعاة  مع  والتشييد 
للبناء  حديث  أسلوب  وهو  واالقتصادية، 
البناء  ملشاريع  الضارة  اآلثار  من  يقلل 
يحاول  حيث  والبيئة،  اإلنسان  صحة  على 
واملاء  الهواء  حماية  املعمارى  املهندس 
البناء  مواد  اختيار  خالل  من  واألرض 
فمنذ  للبيئة،  الصديقة  البناء  وممارسات 
املفاهيم  هذه  تظهر  بدأت  سنوات  بضع 

فى ظل التوجه نحو التنمية املستدامة.
البناء  نحو  االجتاه  الضرورى  من  أنه  ولفت 
من  عددا  يراعى  الذى  واملستدام  األخضر 
على  احلفاظ  أهمها  األساسية،  املبادئ 
الطاقة وتقليل استخدام الوقود األحفوري، 
الطبيعية  الطاقات  على  األكبر  واالعتماد 
الطاقة  من  املتجددة  األمناط  واستخدام 

لتشغيل املبنى.
وضرب مثال بتحويل طاقة الرياح والشمس 
إلى طاقة كهربائية واستخدامها فى ضخ 
الناجتة  البيوجاز  املياه، وتسخينها، وطاقة 
عن  والبعد  العضوية،  النفايات  حتلل  عن 
التبريد  عمليات  فى  امليكانيكية  احللول 
تعتمد  بتقنيات  واستبدالها  والتسخني، 
وتوجيهه  املبنى  وتشكيل  تصميم  على 
واستخدام عناصر جذب الهواء، كالتهوية 
واملعاجلات  الفتحات  ومعاجلة  الطبيعية 

املعمارية.
من  التقليل  إلى  إضافة  اجلندى  وتابع 
واالعتماد  اجلديدة،  واملواد  املوارد  استخدام 
أثناء  أقل  طاقة  تستلزم  بناء  مواد  على 
التصنيع، وانتقاء احمللية منها التى تستلزم 
أيادى عاملة، على اعتبار أن األيدى العاملة 
وكذلك  املتجددة.  الطاقة  مصادر  أحد 
الضارة  الكيماوية  املواد  استخدام  تقليل 
كالدهانات واملواد الالصقة السامة، إضافة 
إلى إعادة تدوير مواد البناء وإعادة استخدام 
بيئة  سيؤمن  كله،  ذلك  املبانى  مخلفات 
عمرانية آمنة ومريحة وصحية تسهم فى 

الرفاهية ورفع اإلنتاجية.
تعديل  الشيوخ،  مجلس  عضو  واقترح 
الذى يشمل مجموعة  املصرى  البناء  كود 
القياسية  واملواصفات  االشتراطات 
ومعايير القبول التى تخص أعمال تصميم 
توجهات  مع  يتناسب  مبا  املنشآت  وتنفيذ 
املناخية  التغيرات  مواجهة  فى  الدولة 
القومى  املركز  يجريها  دراسات  خالل  من 
نخبة  مبشاركة  والبناء  اإلسكان  لبحوث 
مجاالت  فى  واخلبراء  االستشاريني  من 

التشييد والبناء والبيئة.

م ٫ حازم اجلندى

ملواجهة التغيرات املناخية.. 



�أغ�سط�س 2022 22

مكتب مبيعات اجليش واملصالح احلكومية 
5 شارع قصر النيل – القاهرة 

 25746376 / 25743186
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )171 لسنة 1990(

مكتب شريف فاروق محمد 
2 شارع التحرير الدقى 

ت: 2139553 /012
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )365 لسنة 2000 (

شركة اخلبرة والتثمني واحملاسبة والتقييم
40 شارع شريف – القاهرة
ت: 23927514 / 23935901

رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين
 )154 لسنة 1988(

مكتب / أحمد حنفى محمود
2 شارع شريف – عمارة اللواء – القاهرة

 23962627 / 23962625
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )195 لسنة 1991(
 

مكتب / عبد الروؤف إبراهيم 
2 شارع شريف – عمارة اللواء – القاهرة 

 0121877577 / 0122826734
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )477 لسنة 2007(
 

مكتب / إبراهيم عارف إبراهيم 
2 شارع شريف – عمارة اللواء – القاهرة 

ت: 23921558 / 23953782
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )153 لسنة 1996(
 

مكتب / إبراهيم حسن على أحمد 
22 شارع خيرت – الظوغلى / القاهرة 

ت: 27953008
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )366 لسنة 2000(

حسام حمدى يوسف عبد احلميد 
شارع   / اإلسكندرية  بنك  أمام  والتعمير  اإلنشاء  برج 

جمال عبد الناصر – الفيوم 
084 / 6357065

رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين
 )390 لسنة 2001(

 
خالد جالل خفاجي

3 شارع توفيق مسلم من 9 ب – املعادى 
01003484774

23597626
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )536 لسنة 2009(
 

شركه خزام للخبرة والتثمني 
80 أ شارع مصدق – الدقى – اجليزة 

33370347
0109990009

رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين
 )449 لسنة 1999/11/29(

 
مصطفى مختار حنفى 

9 شارع شريف العابدين - القاهرة 
ت: 01003010041

01227473260
رقم التسجيل بوزارة التجارة الداخلية والتموين

 )561 لسنة 2011/3/27(
 

مكتب كرمي احمد عزت على مسعود 
5 ش قصر النيل – الدور االرضى – القاهرة 

25746376
بتاريخ   )654( والصناعة  التجارة  بوزارة  التسجيل  رقم 

2015/12/24
 

بيت العزة للخبرة والتثمني والتقييم العقارى 
4 ش كلية التربية – شبني الكوم – محافظه املنوفية 

01066551225
0482199108

رقم التسجيل بوزارة التجارة والصناعة 
)464( بتاريخ 2006/4/19 

 

الخبراء المثمنون المقيدون
بسجالت االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
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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 المركزى
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالبنك المركزى 

المصرى بالقاهرة
المسجلة برقم 390 لسنة 1982

الموافق  السبت  يوم  وذلك  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  السادة  دعوة  عن  االتحاد  يعلن 
تمام  فى  القاهرة  نصر  مدينة  المعارض  بأرض  للمؤتمرات  الدولى  القاهرة  بمركز  أوزوريس  حديقة  بمقر   2022/8/13
الساعة الحادية عشر صباحا لالجتماع األول. وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع األول والذى يصح بحضور 

األغلبية المطلقة يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد أعضاء الجمعية.
 وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين األول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث والذى يصح بحضور أى عدد 
من األعضاء يوم السبت الموافق 2022/8/20 بذات المكان المشار اليه بعاليه فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالجهاز 

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
المسجلة برقم )215( لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك  عبدالرحمن  سيدى 

المحدد يوم 2022/8/16
الساعة الثانية عشر ظهرا.

الجهاز  بمقر  األول  الدور  الشريف-  أنور  قاعة  بمقر  وذلك 
المركزى للتعبئة العامة واالحصاء- اإلدارة المركزية للتدريب 

االحصائى.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى األعضاء المنتفعين 
وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم إخطار األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن

 مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

ين
فع

منت
عة 
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين ببنك 
التعمير واإلسكان بالجيزة 

المشهرة برقم 1983/111 

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

الحادية  الساعة  السنوية وذلك فى تمام  العمومية  للجمعية 

قاعة  بمقر   2022/8/15 الموافق  االثنين  يوم  صباحًا  عشر 

االجتماعات الكائنة بمقر بنك التعمير واإلسكان - 26 شارع 

الكروم- المهندسين- الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

ث
ثال

اع 
تم

اج
محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية إلسكان العاملين 
باإلدارة العامة لجامعة القاهرة

المسجلة برقم )60( لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة اعضائها أو من تنطبق عليه شروط 
بالعمارة 12   8 رقم  للوحدة  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
مشروع حوض األخماس وذلك بمقدم حجز قدره 504000 
تسدد  غير(  ال  جنيه  آالف  وأربعة  خمسمائة  )فقط  جنيه. 
بحساب الجمعية بموجب أمر دفع صادر من الجمعية للبنك 
بجامعة  العاملين  مساكن   6 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

القاهرة شارع د/ مصطفى مشرفة- بوالق الدكرور- جيزة.
 2022/8/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  أن  على 
الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى   2022/9/5 حتى 
وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم  الذكر  سالف  بالعنوان 
لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام 
اإلسكانية. بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن   1982 

ات
حد

ز و
حج

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالصرف 

المغطى
 يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم 

السبت الموافق 2022/8/20 وذلك بمقر المؤسسة الخيرية 

ابناء المطاعنة- 446 شارع الهرم- بالدور الخامس.  لجمعية 

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية لإلسكان 
والمصايف

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

بعد  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك  السنوية  العمومية 

الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/8/12 وذلك بمقر قاعة 

االجتماعات بالجامعة العمالية - مدينة نصر - القاهرة.

 وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
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محافظة الفيوم

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

جمعية اإلسكان التعاونى ألعضاء 
نقابة المهن التعليمية بالفيوم

المسجلة برقم )5( لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس اإلدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/8/7 حتى 2022/8/11

وللطعون يومى 14و 2022/8/15
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
العمل  مواعيد  خالل  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون 
يكن  عدلى  شارع  الجمعية:  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية 

برج المعلمين- الجناح االدارى- الفيوم.
يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد   

2022/9/10 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
بمقر نادى المعلمين- شارع االستاد الرياضى- الفيوم.

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

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسى وزارة الموارد المائية 

والرى بشبين الكوم
المسجلة برقم 32 لسنة 1996

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
اجتماع  لحضور  المنوفية   - الكوم  بشبين  الثانى  الجمعية 
الساعة   -    2022  /8  /12 يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة 

الثانية بعد الظهر. 
جمال  شارع   - بالمنوفية  المهندسين  نقابة  بمقر  وذلك 
الرى  مديرية  أمام   - الكوم  بشبين  البحرى  عبدالناصر 

بالمنوفية. 
األعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المنتفعين - وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء 

الحاضرين لالجتماع. 
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية. 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باإلصالح الزراعى والزراعة 

بدسوق- محافظة كفر الشيخ
المسجلة برقم 112 لسنة 2002

مقر  تغيير  تم  قد  بأنه  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

بنك اإلسكان  والكائن بعمارات  القديم  المقر  الجمعية من 

والتعمير -مقابل شارع االستاد- بدسوق أعلى البنك الزراعى 

المصرى بدسوق- كفر الشيخ

رياض  عبدالمنعم  بشارع  والكائن  الجديد  المقر  إلى   

 8 رقم  عمارة  واإلسكان-  التعمير  بنك  عمارات  )الشركات( 

الدور األرضى- دسوق - كفر الشيخ.

لذا لزم التنويه.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة الدلتا 

للسكر بالحامول- كفر الشيخ
المسجلة برقم 266 لسنة 2009

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
}السنوية{ لالجتماع.

بعد  )الثانية  الساعة  تمام  فى   2022/8/12 يوم:  وذلك 
الظهر(

وذلك بمقر: قاعة االجتماعات بنادى المدرسة الفندقية بكفر 
الشيخ- امام مشروع الجمعية- بكفر الشيخ.

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

اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

قر
ر م

غيي
ت

محافظة كفر الشيخ

محافظة المنوفية

محافظة كفر الشيخ
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محافظة الفيوم

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

جمعية اإلسكان التعاونى 
ألعضاء نقابة المهن 

التعليمية بالفيوم
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  إنه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  األول  لالجتماعين 
بمقر  ظهرا  الواحدة  الساعة   2022/9/10 الموافق  السبت 

نادى المعلمين- شارع االستاد الرياضى- بالفيوم..
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء  دعوة 
للجمعية العمومية الطارئة وذلك فى تمام الساعة الواحدة 
نادى  بمقر   2022/9/24 الموافق  السبت  يوم  ظهرا 
الرياضى- بالفيوم- وذلك النتخاب  المعلمين شارع االستاد 

مجلس إدارة جديد.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصانع سكر جرجا بسوهاج

المسجلة برقم 71 لسنة 2014 - محافظة سوهاج

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

}الطارئة{ لالجتماع.

وذلك يوم: 2022/8/11 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا 

وذلك بمقر: النادى الرياضى بمصانع سكر جرجا - سوهاج.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

االجتماع  يؤجل  له،  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  يصح  وبعدها  ساعة  لمدة 

اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالشركة المصرية لالتصاالت بالمنيا

المسجلة برقم 75 لسنة 2012 
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2022/8/7 من  المدة  خالل  اإلدارة.  مجلس  لعضوية 

2022/8/11 - وللطعون يومى 14و 2022/8/15
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
العمل  مواعيد  خالل  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون 
الرسمية للجمعية. بمقر الجمعية: 1 زقاق محمود عبدالرازق- 

ناصية كالكيت- وسط المدينة- المنيا
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية )الطارئة( يوم 2022/9/11

قاعة  بمقر:  وذلك  ا.  ظهر  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى 
مناسبات الفولى- المنيا

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

اجمالى عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

محافظة أسيوط

محافظة المنياسوهاج

محافظة دمياط

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة مياه الشرب 

والصرف الصحى بأسيوط
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية 

ظهر يوم السبت الموافق 2022/8/13

وذلك بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة األزهر- شارع 

األزهر- ميدان اسماء اهلل الحسنى- اسيوط.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
بمحافظة دمياط 

المسجلة برقم 12 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو   

الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية 

بعد الظهر يوم األثنين الموافق 2022/8/15 وذلك بمقر 

نادى المعلمين- شارع البحر- دمياط.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
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محافظة مرسى مطروح

محافظة الدقهلية

محافظة السويس

محافظة مرسى مطروح

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى الحمام - 

مرسى مطروح
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم 

 - الفال  ريم  قرية  بمقر  وذلك   2022/9/2 الموافق  الجمعة 

الكيلو 78 طريق اسكندرية مطروح- الساحل الشمالى .

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة وسط الدلتا إلنتاج 

الكهرباء بطلخا بالدقهلية
المسجلة برقم )105( لسنة 2012 

الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
)لعضوية( مجلس اإلدارة. خالل المدة من 2022/8/13 حتى 

2022/8/17 وللطعون يومى 18و 2022/8/20
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
العمل  مواعيد  خالل  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون 
صيدلية  بجوار  الجمعية:  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية 

الشركة- مساكن مستعمرة المهندسين- طلخا- الدقهلية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية )الطارئة( يوم 2022/9/20

فى تمام الساعة )العاشرة صباحا (. وذلك بمقر دار المناسبات 
بجوار مقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر

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

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء و اإلسكان 
للعاملين بشركة النصر لألسمدة 

بالسويس
يعلن االتحاد عن إعادة توجيه الدعوة للسادة أعضاء الجمعية 

وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية  الثالث  االجتماع  لحضور 

الموافق  الجمعة  يوم  مساء  السادسة  الساعة  تمام  فى 

شارع  الكائن  الرياضى-  السماد  نادى  بمقر   2022/8/12

سعد زغلول- بجوار مبنى محافظة السويس.

 وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
الفئوية للعاملين بمديرية اإلسكان 

والمرافق بمطروح

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
جماعة  اجتماع  لحضور  مطروح  بمرسى  الجمعية  ارض 

المنتفعين المحدد يوم 2022/8/11
الساعة الثانية بعد الظهر وذلك بمقر مشروع الجمعية - ارض 

التليفزيون- خلف عمارات الشرطة- مدينة مرسى مطروح.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى األعضاء المنتفعين 
وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم إخطار األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن 

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج



29�أغ�سط�س 2022

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمقاولون العرب للصناعات 

الكهربائية »اراب« وأبنائهم 
المسجلة برقم )1( لسنة 1982- محافظة الشرقية

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
)لعضوية( مجلس اإلدارة. وذلك خالل المدة من 2022/8/7 

حتى 2022/8/11 وللطعون يومى 14و 2022/8/15
الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
العمل  مواعيد  خالل  الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون 
الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية: المجاورة 32 - عمارة 
وينعقد   . الشرقية  رمضان-  من  العاشر   -  1 رقم  شقة   -  2
فى   2022/9/15 يوم  )الطارئة(  العمومية  الجمعية  اجتماع 
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. وذلك بمقر القاعة المفتوحة 
بى  بى  أى  شركة  الثانية-  الصناعة  المنطقة  الشركة-  بمقر 

للصناعات الكهربائية. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
لمدة  االجتماع  يؤجل  له  القانونى  النصاب  اكتمال  حالة عدم 
الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد  ساعة. ويصح االجتماع 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

قناة السويس ببورسعيد
 يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم 

الذهبية  القاعة  بمقر  وذلك   2022/8/27 الموافق  السبت 

بالمركز االجتماعى لهيئة قناة السويس ببورفؤاد- بورسعيد 

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

محافظة االسكندرية

محافظة بورسعيدمحافظة الشرقية

محافظة االسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء و اإلسكان 
لمهندسى الهيئة العامة لمشروعات 

الصرف- إقليم صرف غرب الدلتا
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو   

للجمعية العمومية السنوية وذلك فى تمام الساعة الحادية 

عشرة يوم السبت الموافق 2022/8/13 .

للمجمع  المجاورة  الصرف  تدريب  مركز  قاعة  بمقر  وذلك 

السكنى باالسكندرية.

 وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
و اإلسكان لمستشارى 

وأعضاء هيئة قضايا الدولة 
باإلسكندرية 

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة وذلك فى تمام الساعة الواحدة 

ظهرًا يوم السبت الموافق 2022/8/13 

طابية  الدولة-  قضايا  هيئة  مستشارى  نادى  بمقر  وذلك 

سيدى بشر- اسكندرية .

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
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مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمستشارى هيئة قضايا 
الدولة بالجيزة

المشهرة برقم 285 لسنة 2010
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك للقيام باألعمال 
بدر.  رقم 15 بمدينة  بالقطعة  البناء واإلسكان  لتعاونيات  العامة  الهيئة  المخصص من  الجمعية  االستشارية وذلك لمشروع 
لؤلؤة بدر بمساحة 2.25 فدان لألعمال )مراجعة التصميمات وإعداد كراسة الشروط والمواصفات وإعداد دفاتر الشروط العامة 
كافة  تنفيذ  على  واالشراف  المستندات  وكافة  الجسات  وأعمال  التراخيص  واستخراج  الخاصة  والشروط  الفنية  والمواصفات 

المشروع(.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح من مقر الجمعية وفى مواعيد العمل الرسمية بالعنوان: 
عمارة 103 -شقة 2 -زهراء مدينة نصر -المرحلة األولى -مساكن الضباط - بجوار مدرسة مصطفى كمال حلمى، ومن مقر 
مبلغ  نظير  وذلك  الجيزة.  -المهندسين-  لبنان  ميدان  األبيض-  النيل  ش   12 الكائن:  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  المستشار  السيد  باسم  العطاءات  تقدم   ، غير(  ال  جنيهًا  وتسعون  وتسعة  )مائتان  جنيهًا   299
داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم األربعاء الموافق 
إبتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  الذكر،  بالعنوان سالف  الجمعية  بمقر  الفنية  المظاريف  لفض  كموعد   2022/8/10
وقدره 25000 جنيه )خمسة وعشرون ألف جنيه ال غير( بإحدى وسائل الدفع االلكترونى أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط 

باسم الجمعية وسارى لمدة 4 أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى.
ويستكمل التأمين االبتدائى إلى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من أتعاب االستشارى نظير القيام باألعمال االستشارية طبقًا 
العطاء ثالثة  التنفيذية وتعديالتهما ومدة سريان  القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته  المناقصة ألحكام  للعقد وتخضع 

شهور من تاريخ الفض الفنى.
 لالستفسار االتصال بـ/ 01220886765  - 012025711170

مزاداتمزادات

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى الزاوية الحمراء

تعلن عن بيع بالمظاريف المغلقة لجمعيات اإلسكان وبالمزاد 
العلنى للكافة

أولوية البيع لجمعيات اإلسكان
الكائن  بالمقطم  الجمعية  بمشروع  سكنية  وحدة   )18( عدد 

ابراج النرجس والياسمين -بالهضبة الوسطى -بالمقطم.
 - واحدة  البيع صفقه  أولوية   - أو مجزأة  واحدة  تباع صفقه   

تسهيالت فى السداد.
جلسة يوم الخميس، الموافق 2022/8/11

الساعة 12 ظهرًا
امتداد  المسلحة-  للقوات  التابعة  االندلسية  الحديقة  بمقر 

شارع رمسيس -بجوار وزارة المالية ونادى السكة
)500000( فى حالة البيع كصفقة واحدة- أو )25000( فى 

حالة البيع مجزأ.
 5.5٪ عمولة خبرة وداللة وضريبة قيمة مضافة.

تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ )299جم(
مكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفى

9 شارع شريف عابدين القاهرة
01003010041 /01227473260/ 0223936309

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

أسيوط لتكرير البترول
المسجلة برقم 31 لسنة 1988

تجارية  محالت   )10( لعدد  العلنى  بالمزاد  بيع  عن  تعلن 
بمشروع ام القرى بنزلة عبدالاله -باسيوط.

بمقر   2022/8/25 الموافق  الخميس  يوم  المزاد  جلسة 
المشروع.

والمذكورة  القانونية  بصورته  10000ج  ابتدائى  تأمين 
فور   ٪10 الى  يستكمل  تجارى  محل  لكل  الشروط  بكراسة 

الرسو، 5.5٪ عمولة خبرة وداللة.
كراسة الشروط  نظير 200 ج

على  أحمد  - ش  الطائف  برج  الكائن/  الجمعية  بمقر  وذلك 
علوبة- المتفرع من ش الجمهورية -خلف مستشفى المبرة- 

اسيوط ت/ 01008532531 - 01001644414
الخبراء المثمنون

مصطفى مختار حنفى
 -  01227473260- القاهرة  عابدين  شارع   9

0223936309 - 01003010041
وأحمد عمر عبدالاله أحمد نصر

10شارع أسيوط سوهاج - 01003360951
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دورة تدريبية فى مجال الحاسب اآللى 
فى إطار تطوير مهارات العاملني باالحتاد 

فى جميع  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 

التكنولوجيا..  مجال  وخاصة  اجملاالت، 

تدريبية  دورة  بعقد  التدريب  قطاع  قام 

احلاسب  مجال  فى  باالحتاد  للعاملني 

 2٠22/7/2١ املوافق  اخلميس  يوم  اآللى 

لصقل  وذلك  باملهندسني،  االحتاد  مبقر 

مهارات العاملني باالحتاد.

عبد  اللواء  بحضور  الدورة  عقدت 

الوهاب ابو الصفا سكرتير عام االحتاد.

املهندس بوال خليل  ألقى احملاضرة  وقد 

القائمني  باالحتاد  العاملني  وبحضور 

على أعمال احلاسب اآللي..

على  الضوء  إلقاء  الدورة  وقد تضمنت 

املهارات  وبعض  واالكسل  الورد  برامج 

األساسية فى هذا اجملال.

لصقل مهارات العاملني باالحتاد التعاونى اإلسكانى 


