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»مدبولى« يتابع تدقيق الحدود اإلدارية للمحافظات
.. و»الجزار« يشاهد العاصمة اإلدارية من البرج األيقونى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجمتاعًا، ملتابعة اإلجراءات 
اخلاصة بتدقيق احلدود اإلدارية لملحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، 
رئيس  السيد  مستشار  مساعد  فاضل،  هشام  أحمد  واللواء  احمللية،  التمنية  وزير 
أراضى  استخدامات  مركز  رئيس  فوزي،  ناصر  واللواء  العمراني،  للتخطيط  اجلمهورية 
اجلهات  من  عدد  ومسئولى  احمللية،  التمنية  وزير  مساعد  السيد،  محمد  والسيد/  الدولة، 

املعنية.
توجيهات  تنفيذ  إطار  فى  يأتى  اللقاء،  أن  إلى  باإلشارة  االجمتاع،  الوزراء  رئيس  واستهل 
املستدامة فى  التمنية  أوجه  بأهمية نشر  السيسي، رئيس اجلمهورية،  الفتاح  الرئيس عبد 
اإلدارية حملافظات اجلمهورية،  أن تدقيق احلدود  املصرية، موضحًا  الدولة  مختلف ربوع 
سيسهم فى حتقيق أوجه التمنية فى مختلف املجاالت، وتعظيم االستفادة من اإلمكانات 
واملقومات املوجودة لدى احملافظات املختلفة، واستغاللها االستغالل األمثل، دعمًا لفرص 
إقامة املزيد من املشروعات التمنوية واخلدمية داخل تلك احملافظات، فضاًل عن دعم جهود 

التوسع العمراني، واقامة املزيد من املدن اجلديدة.

رئي�س الوزراء
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خالل  احمللية،  التنمية  وزير  وأشار 
البدء  مت  أن  سبق  أنه  إلى  االجتماع، 
احلدود  لتدقيق  مقترح  إعداد  فى 
عدة  عقد  ومت  احملافظات،  بني  اإلدارية 
موضحاً  الشأن،  هذا  فى  اجتماعات 
منها،  أمور  عدة  على  التوافق  مت  أنه 
لعدد  الصحراوى  االمتداد  فى  التوسع 
من احملافظات، مبا يسهم فى استيعاب 
الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل 

واالستثمار.
وخالل االجتماع، قدم اللواء ناصر فوزى 
بتدقيق  اخلاص  املقترح  حول  عرضاً 
مشيراً  للمحافظات،  اإلدارية  احلدود 
احلالية  احلدود  كافة  تدقيق  مت  أنه  إلى 
املوارد  لتكافؤ  حتقيقاً  للمحافظات، 
إقامة  تدعم  التى  املضافة  واملساحات 

املشروعات التنموية بكل منها.
من  مت  ما  أن  فوزى  ناصر  اللواء  وأوضح 
للمحافظات  احلدود  لتدقيق  أعمال 
النقاط، من  العديد من  استندت على 
واملشروعات  الرئيسية،  الطرق  أهمها 
القومية، واملعالم واحملددات الطبيعية، 
بتدقيق  اخلاص  املقترح  مستعرضاً 

احلدود فى العديد من احملافظات.
أن  على  التأكيد  مت  االجتماع،  وخالل 

هناك توافقاً من مختلف اجلهات على 
استكمال  وسيتم  خطوات،  من  مت  ما 
اإلجراءات اخلاصة بهذا الشأن، بالعرض 
من  يتبعها  وما  الوزراء،  مجلس  على 

خطوات.
وعلى جانب آخر.. تفقد الدكتور عاصم 
اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات 
مبنطقة  العمل  سير  العمرانية، 
اإلدارية  بالعاصمة  املركزية  األعمال 
اجلديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، حيث 
واطمأن  التنفيذ،  معدالت  على  اطلع 
اجلارى  باملشروعات  العمل  سير  على 

باملنطقة.  تنفيذها 
اإلسكان  وزير  صعد  اجلولة  وخالل 
بالبرج  الـ29  الدور  إلى  ومرافقوه 
املعدنى  بالكوبرى  وجتول   ،C7 التجارى 
و   C7 التجاريني  البرجني  بني  الرابط 
C8، والذى يعد رمز الصداقة بني مصر 
االنتهاء  سرعة  على  مؤكداً  والصني، 

من األعمال بالبرج الهاللي. 
إلى  ومرافقوه  الوزير  انتقل  ثم 
أعمال  ملتابعة   ١١  C التجارى  البرج 
بسرعة  موجهاً  اجلارية،  التشطيبات 
الوقت  فى  املالحظات  جميع  تنفيذ 

احملدد. 

األيقوني،  البرج  إلى  الوزير  انتقل  ثم 
أهم  وشاهد  الـ74،  الدور  إلى  وصعد 
معالم املدينة، ومنها منطقة البنوك، 
األملانية،  واجلامعة  املعرفة،  ومدينة 
منطقة  تفاصيل  متابعة  بحانب 
من  عينة  تفقد  ثم  املركزية،  األعمال 
بالبرج  السابع  بالدور  التشطيبات 

األيقوني. 
الطرق  أعمال  الوزير،  تابع  كما 
باملنطقة،  اجلارية  والتشطيبات 
بني  املنطقة  استغالل  بحسن  موجهاً 
البرج األيقونى واالبراج األخري، وحسن 
خلروج  التكميلية  العناصر  اختيار 

املشروع بالشكل الذى يليق مبصر. 
التفقدية  جولته  خالل  الوزير،  وأشار 
األعمال  منطقة  أن  إلى  باملشروع، 
اجلديدة،  اإلدارية  بالعاصمة  املركزية 
متنوعة،  باستخدامات  برجاً   2٠ تضم 
برج  أعلى  وهو  األيقوني،  البرج  ومنها 
فى إفريقيا، بارتفاع نحو 4٠٠ متر، ويتم 
اإلسكان،  وزارة  بني  بالتعاون  تنفيذها 
العمرانية  اجملتمعات  هيئة  فى  ممثلة 
الصينية،   )CSCEC( وشركة  اجلديدة، 
املقاوالت  شركات  كبريات  إحدى  وهى 

على مستوى العالم.

رئي�س الوزراء
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فى  التعاونيات  حتتفل 
منذ  العالم  أنحاء  جميع 
الدولى  باليوم   ١٩٢٣ عام 
وأعلنته  للتعاونيات، 
رسميا  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
التعاونيات  الحتاد  املئوية  الذكرى  فى 
االحتفال  ويتم   ..١٩٩٥ عام  فى  الدولى 
سنويا  للتعاونيات  الدولى  باليوم 
يوليو  شهر  من  »سبت«  يوم  أول  فى 
الوعى  زيادة  بهدف  وذلك  عام..  كل 
بالتعاونيات والنهوض بها وتعزيز افكار 
احلركة للتضامن الدولى ورفع الكفاءة 
فى  التعاونية  للمنظمات  االقتصادية 
تنويعاتها  اختالف  وعلى  اجملاالت  شتى 

وتوصيفاتها منذ عام ١٩٩٥.
 ٢ فى  التعاونيات  احتفالية  وحملت   
يوليو الفائت - وكما سبق ان ذكرت هو 
شعار  للتعاونيات-  املائة  الدولى  اليوم 

»التعاونيات تبنى عاملا أفضل«.
واجلديد واملبشر فى هذا األمر هو عودة 
املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
التعاونى  احللف  فى  أساسى  كعضو 
الدولى ويكون مشاركا بشكل أساسى 
وليؤكد على  الدولى  االجتماع  فى هذا 
مكانة التعاونيات املصرية بشكل عام 
والتعاون االسكانى على وجه اخلصوص 

فى احملفل الدولى التعاونى الكبير.
احتفال  هو  للتعاونيات  الدولى  واليوم 
التعاونية حيث شرعت  سنوى باحلركة 
االمم املتحدة بالتعاون مع احللف التعاونى 
الدولى بدءا من عام ١٩٩٥ حيث انشئت 

يوم  مفهوم  بتعزيز  متخصصة  جلنة 
مبؤسساتها  والنهوض  التعاونيات 
أطراف  بني  شراكة  إطار  فى  وتعمل 
مؤسسات  من  متعددين  مصلحة 
املؤسسات  لدعم  عاملية  وخاصة  عامة 
مجموعة  على  ترتكز  التى  التعاونية 
الذاتى  االكتفاء  ومفهوم  االفراد  من 
عوامل  من  مهمني  عاملني  بوصفهما 
التنمية املستدامة.. ويتنب لنا أن الهدف 
إذكاء  هو  السنوى  االحتفال  هذا  من 
والتأكيد  وفلسفته  التعاونى  الوعى 
على ذلك من خالل إبراز مساهماتها فى 
تتصدى  التى  الرئيسية  املشاكل  حل 
الشراكات  ولتعزيز  حللها  املتحدة  األمم 
ولتوسيعها بني اطراف احلركة التعاونية 
فى  األخرى..  الفاعلة  واجلهات  الدولية 

مجاالت متعددة مثل االسكان والزراعة 
واالنتاج والبيع بالتجزئة وغيرها.

الضاربة  الدول  أولى  من  مصر  وتعتبر 
فى جذور التاريخ والتى خاضت ومازالت 
مختلف  فى  التعاونية  التجربة 
التعاون  املقدمة  وفى  القطاعات 
االسكانى وأثبتت ومازالت تثبت جناحات 
بدوره  الذى  احليوى  القطاع  هذا  فى 
املستدامة..  التنمية  روافد  أهم  أحد 
املنظمة  ملقرى  مصر  استضافة  ولعل 
االفريقية لتعاونيات االسكان بالقاهرة 
التعاونى  للحلف  االقليمى  واملكتب 
افريقيا  شمال  منطقة  عن  الدولى 
اريل  السيد  وبحضور  املاضى  العام 
الدولى  التعاونى  احللف  رئيس  جواركو 
جديدة  لوالية  انتخابه  أعيد  والذى 
مؤخرا.. ما يؤكد على الدور الريادى ملصر 

على الصعيدين الدولى واالقليمى.
االسكانى  التعاونى  االحتاد  عودة  إن   
التعاونى  احللف  عضوية  الى  املركزى 
رئيس  اختيار  فى  ومشاركته  الدولى 
الدولى خلمس سنوات  التعاونى  احللف 
اخرى » ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥« والتى عقدت فى 
الفترة  فى  االسبانية  اشبيلية  مدينة 
من ١٨ الى ٢٢ يونيو الفائت.. وبالتوازى 
مع اليوم الدولى للتعاونيات هو نتيجة 
عمل دؤوب وجهد دائم ومستمر من قبل 
برئاسة  اإلسكانى  االحتاد  ادارة  مجلس 
إضافة  وميثل  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء 
املصرية  للتعاونيات  مشرفا  ومنوذجا 

على اختالف قطاعاتها وتوصيفاتها.

عمرو عبدالغني
رئيس التحرير

 يوم التعاونيات الدولى 
يرفع شعار.. »نبنى 

عالما أفضل«

عودة االحتاد التعاونى 
اإلسكانى املركزى إلى 

عضوية احللف التعاونى 
الدولى هو نتيجة 

عمل دؤوب وجهد دائم 
ومستمر

ت
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التصديق على الميزانيات العمومية للجمعية 
خالل الفترة من 200٨- 201٨

فى عمومية جمعية البستان التعاونية للبناء واإلسكان..

جمعيات

التصديق على امليزانيات العمومية للجمعية خالل الفترة من عام 2008 حتى 2018، واملوافقة على صرف 
الوارد  الفائض  التى مت عرضها عليهم، وصرف  امليزانيات  والعاملني عن  االدارة  مكافأة ألعضاء مجلس 
الوزارية املكملة له، واملوافقة أيضًا على  بامليزانيات عن حساب اجلمعية طبقًا لقانون 14 لسنة 1981 والقرارات 
مبشروع  لملنتفعني  القانونى  النصاب  اكمتال  لعدم  بنود   4 وارجاء  باجلمعية،  للعاملني  واالدارية  املالية  الالئحة 

اجلمعية مبدينة 6 أكتوبر.. كانت أهم قرارات عمومية جمعية البستان التعاونية للبناء واإلسكان..

أمحد حملى  تصوير/  مىن عبد العزيز –  متابعة / 
البستان  جلمعية  العمومية  اجلمعية  كانت 
برقم  املشهرة  واالسكان  للبناء  التعاونية 
١64 لسنة ١992 جيزة، قد عقدت اجتماعها 
 3١ املوافق  اجلمعة  يوم  وذلك  ثالث(،  )اجتماع 
مبدينة  االلكترونية  احلرب  بدار   2٠2١ ديسمبر 
اإلدارة  مجلس  محضر  على  بناء  وذلك  نصر، 
التعاون  برج  مبجلة  املنشور  االعالن  وكذلك 

مبلحق عدد ديسمبر 2٠2١.
برئاسة  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد   
اللواء صالح الدين إبراهيم زيادة رئيس مجلس 
أحمد  ضيف  أبو  القاسم  أبو  واللواء  اإلدارة، 
سكرتير اجمللس، وبحضور خيرى خليل وحافظ 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبني  سيد 
البناء واالسكان، وياسر رمضان حسنني مندوباً 
 2٠ و  املركزى،  االسكانى  التعاونى  اإلحتاد  عن 
لهم  الذين  األعضاء  عدد  إجمالى  من  عضواً 

حق احلضور والبالغ 227٥ عضوا.

جدول األعمال
ونظراً الكتمال النصاب القانونى الالزم لصحة 
من  كل  اختيار  تقرر  فقد  الثالث،  االجتماع 
وهبة  حلمى  وصمويل  هالل  اهلل  عبد  رضا 
املوافقة  متت  لالجتماع،  تصويت  كمالحظى 
عليهما باإلجماع بعد عرضهما على األعضاء 
األعمال  جدول  فى  النظر  بدأ  ثم  احلاضرين، 
البند  تضمن  حيث  بنود،   9 على  احتوى  الذى 
األعضاء  على  اخلدمات  أرض  بيع  عرض  األول 
املنتفعني مبشروع بستان أكتوبر، واملزمع إنشاء 
 8٥١,٥6 مساحتها  والبالغ  عليها  مدرسة 
تقريباً، وجاء بالبند الثانى عرض تسوية مبلغ 
معدومة،  كديون  واعتبارها  جنيهاً   2١٥٠٥٠
على  املوافقة  عرض  الثالث  البند  وتضمن 
القرار السابق جمللس اإلدارة بتعيني شركة أمن 
وحراسة ومدير مبوقع البستان أكتوبر واملوافقة 
الرابع  البند  تضمن  كما  صرفه،  مت  ما  على 

عرض املوافقة على القرار السابق جمللس اإلدارة 
بتأجير شقتى شارع شريف ملدة عشر سنوات 
سنوياً   %١٠ تزداد  جنيه   ١7٠٠٠ شهرى  بإيجار 
من قيمة العقد، مع عرض الطلب املقدم من 
فترة  فى  اإليجار  نصف  بتخفيض  املستأجر 
من  اخلامس  البند  احتوى  وقد  كورونا،  جائحة 
عرض  على  العمومية  اجلمعية  أعمال  جدول 
اإلدارة  جمللس  السابق  القرار  على  املوافقة 
بالتعاقد مع عبد اهلل أحمد عبد اهلل احملامى 
اجلمعية  وضد  من  املرفوعة  القضايا  ملباشرة 
البند  وجاء  له،  صرفه  مت  ما  على  واملوافقة 
اعتمادها  مت  التى  امليزانيات  بعرض  السادس 
واحاطة  عليها  للتصديق  والهيئة  االحتاد  من 
امليزانيات  ببنود  علماً  العمومية  اجلمعية 
حتى 2٠2١/6/3٠، وتضمن البند السابع عرض 
باجلمعية،  والعاملني  اإلدارة  مجلس  مكافآت 
أما البند الثامن فقد جاء به عرض بدل التفرغ 
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جمعيات

أبو  القاسم  أبو  للواء  الثابت  االنتقال  وبدل 
التاسع  البند  وتضمن  اجمللس،  ضيف سكرتير 
املالية  الالئحة  على  املوافقة  عرض  واألخير 
املالية  والالئحة  باجلمعية،  للعاملني  واإلدارية 
للجمعية ومجلس اإلدارة والتصديق عليهما. 

القرارات 
اكتمال  لعدم   ١،2،3،8 البنود  إرجاء  مت  وقد 
مبشروع  للمنتفعني  الالزم  القانونى  النصاب 
التى  البنود  باقى  وكذا  أكتوبر،  البستان 
تتطلب نصابا قانونيا بشأن أخذ قرار بالنسبة 
للجمعية  يتثنى  حتى  املطلوبة،  للموافقات 
اتخاذ الالزم فى هذه األمور، ومت ارجاؤها حلضور 

١٥ عضوا فقط من 262 عضوا.
عام  قام سكرتير  فقد  الرابع  للبند  وبالنسبة 
شريف،  شارع  شقتى  موقف  بعرض  اجلمعية 
بتخفيض  املستأجر  طلب  فى  النظر  بشأن 
وذلك  الوحدتني،  املستحق على  اإليجار  نصف 
جانب  من  املوافقة  ومتت  كورونا،  فترة  خالل 
األعضاء احلاضرين على التخفيض بنسبة ٥٠% 
باجمالى ٥2١٠٥٠ جنيها وذلك الفترة الزمنية 
ديسمبر  شهر  حتى   2٠2٠ مارس  شهر  من 
أن تقوم اجلمعية بتحصيل قيمة  2٠2١، على 
 ،2٠22 يناير  شهر  من  ابتداء  كاملة  اإليجار 
وكذا متت املوافقة على إيجار الوحدتني سالفى 

الذكر وفقاً للعقد احملرر.
متت  فقد  اخلاص  اخلامس  للبند  وبالنسبة 
اهلل  عبد  لألستاذ  صرفه  مت  ما  على  املوافقة 
مبباشرة  املكلف  احملامى  اهلل  عبد  أحمد 
وذلك  اجلمعية،  وضد  من  املرفوعة  القضايا 
نهاية  حتى   2٠١4 من  الزمنية  الفترة  خالل 
املذكور  بني  للعقد  وفقاً  بأتعابه   2٠2١ عام 
واجلمعية،  على أن تقوم اجلمعية بتحرير عقد 
األعمال  عن  اجلمعية  الحتياجات  وفقاً  آخر 
والقضايا التى مازالت محل تداول فى احملاكم، 

وأخذ موافقة االحتاد عليه وفقاً لذات القانون.
أما بالنسبة للبند السادس فقد قام املشرف 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  كتاب  بعرض  املالى 
فى   ١4١3 برقم  الصادر  واالسكان  البناء 
العمومية  امليزانيات  عن  وذلك   ،2٠2١/١١/24
 ،2٠١8 حتى   2٠٠8 من  ابتداء  الفترة  خالل 

وكذا مت عرض كتاب الهيئة رقم ١٠394 فى 
 2٠٠7 لعام  وخصوم  بأصول   2٠٠8/١٠/23
ومبجموع  جنيه،   8228٠922.69 بلغت 
بلغت   2٠١8/6/3٠ لعام  وخصوم  أصول 
العرض  وبعد  جنيه،   ١١946٠9٥6.4١
احلاضرين  األعضاء  على  واملناقشة 
املعروضة  امليزانيات  على  املوافقة  متت 

باألغلبية املطلقة لألعضاء.
عرض  مت  فقد  السابع  للبند  وبالنسبة 

باجلمعية  والعاملني  االدارة  مجلس  مكافآت 
على امليزانيات املعروضة ابتداء من 2٠٠7/6/3٠ 
الفائض  املوافقة على  حتى 2٠١8/6/3٠، وكذا 
واملعتمدة من  املعروضة  امليزانيات  بتلك  املبني 
واملناقشة  العرض  وبعد  العمومية،  اجلمعية 
متت املوافقة من جانب األعضاء احلاضرين على 
صرف مكافأة ألعضاء مجلس االدارة والعاملني 
وكذا  عليهم،  عرضها  مت  التى  امليزانيات  عن 
بامليزانيات  الوارد  الفائض  صرف  على  املوافقة 
لسنة   ١4 لقانون  طبقاً  اجلمعية  حساب  عن 

١98١ والقرارات الوزارية املكملة له.
رئيس  قام  فقد  التاسع  البند  وبخصوص 
واالدارية  املالية  الالئحة  بعرض  االدارة  مجلس 
للعاملني باجلمعية، والالئحة املالية للجمعية 
على  العمومية  اجلمعية  وافقت  وقد  فقط، 
أن  على  اجلمعية  جانب  من  املعدة  الالئحة 
يناير 2٠2١ ووافقت  العمل بها من شهر  يتم 

الهيئة عليها بالنسبة للعاملني فقط.
»برج  مجلة  قامت  االجتماع  هامش  وعلى 
أبو  اللواء  مع  احلوار  هذا  باجراء  التعاون« 
القاسم أبو ضيف أحمد سكرتير عام اجلمعية 
والذى أشار فى بداية حديثه إلى أن »البستان« 
هو االسم اجلديد لـ »جمعية شرطة السياحة 
 ١992 لسنة   ١64 برقم  واملشهرة  سابقاً« 
عضواً،   227٥ هو  اعضائها  عدد  وأن  باجليزة، 
تخصيص  فى  السبق  لها  كان  اجلمعية  وأن 
أراض فى مدينة 6 أكتوبر، وأنه مت االنتهاء من 
 2٥٠ النشاء  يهدف  كان  الذى  املشروع  هذا 
بالنسبة  انه  مضيفاً  سكنى،  جتمع  فى  فيال 
فقد  للخدمات  مخصصة  كانت  التى  لألرض 
 6 مدينة  وجهاز  اجلمعية  بني  مشاكل  حدثت 

لذا  منها،  األرض  السحب  الى  أدى  ما  أكتوبر، 
قامت اجلمعية برفع دعوى قضائية ضد اجلهاز 
األرض  هذه  كانت  وقد  لصاحلها،  احلكم  وجاء 
ولكن  وحضانة،  جتارى  مول  القامة  مخصصة 
خالل الفترة املاضية مت إنشاء أكثر من مول فى 
املنطقة، لذا رأت اجلمعية أن إقامة املول أصبح 
الى  النشاط  تغيير  ومت  كاستثمار،  مجد  غير 
مدرسة، وحصلت اجلمعية على موافقة هيئة 
اكتوبر،   6 مدينة  وجهاز  العمرانية  اجملتمعات 
ليستفيد  للبيع  بعرضها  اجلمعية  وستقوم 

منها األعضاء.
أكتوبر   6 مبدينة  البستان  مشروع  إن  وقال 
أنشئ عام ١997، وأنه كامل املرافق واخلدمات 
وجاهز للسكنى وبه نسبة إشغال حالياً، وقد 

مت توزيعه على األعضاء واالنتهاء منه. 
على  أيضاً  حصلت  قد  اجلمعية  أن  وكشف 
قطعة أرض بالعريش فى عام 2٠٠٠ بجوار قرية 
مبساحة  مباشرة  البحر  على  العريش  سما 
٥٠٠ متر، وقامت بتوزيعها على األعضاء ، وقد 
بسحب  احملافظ  من  بقرار  اجلمعية  فوجئت 
احملافظ  مقابلة  بصدد  واجلمعية  األرض، 
للوصول حلل، كما حصلت اجلمعية على مقابر 
فى مدينة 6 أكتوبر ومت توزيعها، كما حصلت 
بيعها  ومت  باملنتزه  باالسكندرية  أرض  على 
وتوزيع عائدها على األعضاء املشتركني، وحالياً 

ال يوجد مشروعات جديدة.

اللواء أبو ضيف سكرتير 

اجلمعية:

اجلمعية كان لها السبق 

فى تخصيص أراض فى 

مدينة 6 أكتوبر
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اعتماد الميزانية العمومية حتى 30 يونيو 2021..وتكوين مخصص 
مصاريف إدارية من إيرادات الجمعية المحصلة من حساب المشروعات

عمومية البناء واإلسكان للعاملني بهيئة كهرباء مصر وأسرهم تقرر :

جمعيات

اجمتعت اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملني بهيئة كهرباء مصر وأسرهم صباح يوم الثالثاء املوافق 
11 يناير 2022 بناء على دعوة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى باإلعالن املنشور فى مجلة برج التعاون 
العدد رقم 267 ملحق يناير 2022 بدعوة األعضاء حلضور االجمتاع برئاسة املهندس أحمد حسن عبد اهلل 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية وسكرتارية سمير صبحى ميخائيل بصفته املشرف املالي، وبحضور عبد الناصر 
الشيخ مندوبًا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى ومحمد سعيد بدر مندوبًا عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء 
واإلسكان، وأحمد التومى مندوبًا عن اجلمعية االحتادية للبناء واإلسكان مبحافظة القاهرة، وبحضور عدد 33 
عضوًا من إجمالى عدد 4216 عضوًا، وملا كان عدد احلاضرين ميثل النصاب القانونى الالزم لصحة انعقاد االجمتاع 
الثالث الذى يصح انعقاده بأى عدد من األعضاء، فقد مت اختيار كل من محمد ياسني عباس وأليس رسمى عازر 

كمالحظى تصويت ومت عرضهما على أعضاء اجلمعية العمومية ومتت املوافقة عليهم باإلجماع. 

دمحم سامل تصوير:  هويدا عبد امحليد -  متابعة: 
املكون  األعمال  جدول  فى  النظر  بدأ  وقد 
تقرير  عرض  يخص  أولها  كان  بنود،  ستة  من 
أحمد  املهندس  قام  حيث  اإلدارة،  مجلس 
حسن رئيس مجلس اإلدارة بعرض تقرير اجمللس 
مشروعات  فى  السابقة  الفترة  عن  واجنازاته 
التالى:  النحو  على  وهى  اخملتلفة،  اجلمعية 
األول  املقطم  مشاريع  من  انتهت  اجلمعية 
ومشروع  والشروق  والعبور  والثالث  والثانى 
األعضاء  ومت تسليمها جلميع  اجلديدة  القاهرة 

املنتفعني. 
املنتفعني  األعضاء  اإلدارة  مجلس  وناشد 
للمشروعات  الشاغلني  احتادات  إشهار  سرعة 
الهيئة  لتوجيهات  طبقاً  وذلك  املنتهية، 

العامة لتعاونيات البناء واإلسكان. 

ترسية  مت  فقد  أكتوبر   6 بالنسبة ملشروع  أما 
ومت  اللوتس  مكتب  على  االستشارية  األعمال 
ومت  التنفيذ  أعمال  لترسية  مناقصة  عمل 
للمقاوالت  الوطنية  الشركة  على  الترسية 
املتكاملة وهو فى مراحله األخيرة حالياً، ويتم 
إجراء التخطيط خالل الفترة الوجيزة القادمة. 
مت  فقد  مطروح  مرسى  مشروع  يخص  وفيما 
الفراعنة  جمعية  إدارة  مجلس  مع  لقاء  عقد 
»اجلمعية الشريكة« ملناقشة كافة التفاصيل 
اخلاصة باملشروع وقد وعد سيادته بإنهاء كافة 
فى  بالبدء  اجلمعية  تقوم  أن  على  املعوقات 

أعمال املشروع فى صيف 2٠22.
هيئة  جمعية  قامت  املعمورة:  مشروع  أما 
البترول »شريك اجلمعية فى املشروع« باحلصول 

 6 و  أرضى  باالرتفاعات  اخلاصة  املوافقات  على 
أدوار و قامت بدفع كافة الرسوم اخلاصة بذلك 
على أن تقوم اجلمعية بالبدء فى تنفيذ األعمال 
اجلمعية  قامت  كما   ،2٠22 عام  صيف  فى 
فى  اإلدارية  العاصمة  مشروع  تنفيذ  بدء  فى 
مساحة ١٥ فداناً، كما بدأت اجلمعية فى تنفيذ 
االنتهاء  ومت  اجلديدة،  العلمني  مدينة  مشروع 
بدر  مبدينة  للجمعية  أفدنة   6 تخصيص  من 
من الهيئة العامة للتعاونيات وجارى البدء فى 
التنفيذ، كما يسعى اجمللس حالياً للبحث عن 
مشاريع جديدة بكل من مدن رأس سدر والعني 
األعضاء  أحيط  وقد  واالسكندرية  السخنة 
علماً مبا مت عرضه من قبل رئيس مجلس اإلدارة. 
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التعاونى  اإلسكان  ان  شك  ال 
خدمة  فى  هاما  دورا  يلعب 
اجملتمع، من حيث توفير الوحدات 
للطبقة  املالئمة  السكنية 
املتوسطة، ومساهمته فى بناء اجلمهورية 
اإلسكانى  التعاونى  فاالحتاد  اجلديدة، 
املركزى بحق هو قمة هرم البنيان التعاونى 

فى مصر.
اجلمعيات  من  تتكون  التعاون  فوحدات 
 ٣٦٠٠ الى  يصل  وعددها  األساسية 
جمعية واجلمعيات املشتركة تصل إلى ٥ 
جمعيات على مستوى اجلمهورية، بجانب 
فى  احتادية  كل  متثل  احتادية  جمعية   ٢١
التأسيس  احملافظة، وهناك جمعيتان حتت 
دورة  فى  واملستهدف  وقنا،  أسوان  فى 
اجمللس احلالى ٢٠٢٥ أن نصل إلى ٢٧ احتادية 

على مستوى اجلمهورية. 
ونحن نتذكر بكل فخر الدور التنموى الذى 
قامت به التعاونيات اإلسكانية فى اعقاب 
حرب اكتوبر اجمليدة عام ٧٣ فى محافظات 
محافظة  وحتديدا  بأكمله  القناة  خط 

بورسعيد التى انتمى اليها.
بدعم  وقتها  الدولة  دور  ننسى  ال  كما 
حيث  الفترة  هذه  فى  التعاونى  السكن 
إلى  تصل  لألرض  السعرية  القيمة  كانت 
سنة   ٢٠ على  تقسيطها  يتم  جنيها   ١٥
تعاونى  قرض  وتوفير  البناء  مواد  دعم  مع 
يصل إلى ٨ آالف جنيه يتم تقسيطها على 

٣٠ سنة تسدد من عائد احملالت التجارية. 
كبيرا  قطاعا  يخدم  التعاونى  فاإلسكان 

من محدودى الدخل فى مصر.
فى  للشقة  السعرية  القيمة  كانت  لقد 
أو   ٣ بني  ما  تتراوح  التسعينيات  مرحلة 

هذه  بنهاية  جنيه  ألف  و١٢  جنيه  آالف   ٤
حيث  احلالية،  األرقام  عكس  على  املرحلة 
التعاون اإلسكانى قام ببناء دول كثيرة  إن 
على  أيضا  غربية  بل  اشتراكية  ليست 

سبيل املثال اجنلترا واملانيا 
إن التعاونيات هى الذراع األمين للدولة فى 
الدستور  ذكره  ما  وفق  والتعمير  اإلسكان 
املصرى فهى أحد امللكيات الثالثة العامة 

واخلاصة والتعاونيات.
ولذا فإننى أطالب بعودة الدولة مرة أخرى 
ودراسة  اإلسكانى،  للتعاون  يدها  مبد 
التعاونية  اجلمعيات  تقابل  التى  العقبات 
العقبات،  هذه  لتذليل  احللول  وتقدمي 

وتخصيص األراضى. 
االحتاد  دور  ان  الى  هنا  أشير  أن  واحب 
لصالح  التوجيه  فى  الرقابى  اإلسكانى 
اجلمعيات واألفراد واجملتمع، فعل الدولة أن 
اإلسكانى  التعاون  جمعيات  مع  تتعامل 

ليس كمستثمر، فهو يخدم قطاعا كبيرا 
من الشباب محدود الدخل. 

وتفعيل  تطبيق  ضرورة  على  نشدد  كما 
مواد قانون ١٤ لسنة ٨١ وخاصة املادة ٦٧ 
والتى تعطى للجمعيات امتيازا فى شراء 
قيمة  ٢٥%من  خصم  بنسبة  االراضى 
األرض املقننة من قبل الدولة ترتفع لـ ٥٠% 
التعاونيات  إعطاء  او  املالية،  وزير  مبوافقة 
ال  فهى  التكلفة  بسعر  مرفقة  أراض 
تهدف للربح، حيث تقوم بتسليم الشقة 

بسعر التكلفة.
والتى  االسكانى  التعاون  مشرعات  ان 
وليس  مفخرة  تعد  جمعياته  تنفذها 
املتواجدة  مشروعاته  من  ذلك  على  ادل 
جمعية   ١١ خالل  من  اإلدارية  بالعاصمة 
إلى ٢٠ مليار  إسكان بحجم أعمال يصل 
البنك  جمعية  املثال  سبيل  على  جنيه.. 
الذهبي..  النسر  القدماء،  احملاربني  األهلى، 
بالتكلفة حوالى ٨  املتر  حيث يصل سعر 
آالف جنيه مقابل ٢٥ ألف جنيه بالشركات 
بالقاهرة  تواجدنا  بجانب  االستثمارية، 
الكبرى والعلمني فنحن مع محور التنمية.

التعاون  تساند  بان  الدولة  اطالب  اننى 
مرفقة،  أراض  توفير  خالل  من  االسكانى 
املشروعات  فى  ليساهم  التكلفة،  بسعر 
اخملتلفة  الفئات  تخدم  التى  اجملتمعية 
فى  ساهم  اإلسكانى  فالتعاون  باجملتمع 

تسكني ١٥ مليون نسمة..
التنمية  مبحور  نشيد  ان  بد  ال  وختاما 
اجلمهورية  رئيس  بها  قام  التى  العمرانية 
حقق  والذى   احلكم  قالدة  توليه  منذ 
إلى  نقلة  مبثابة  يعد  مسبوق  غير  جناحا 

اجلمهورية اجلديدة. 

ل
يجب أن متد الدولة 

يدها مرة أخرى للتعاون 
اإلسكانى بتذليل 

العقبات التى تقابل 
جمعياته

التعاون اإلسكانى..
 ومحور التنمية

 محمد على الفار
مهندس مدنى
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انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية
فى عمومية اجلمعية التعاونية إلسكان ضباط مديرية أمن اجليزة..

جمعيات

وافقت عمومية اجلمعية التعاونية إلسكان ضباط مديرية أمن اجليزة.. على تشكيل مجلس إدارة اجلمعية 
اجلديد بالتزكية من كل من اللواء محمد شريف خليفة جمعة، اللواء رأفت أحمد عبد احلافظ، اللواء محمد 
حسن مصطفى أبو خلود، اللواء عبد الرؤوف السيد عبد الرؤوف، اللواء هانى فؤاد صاروفيم جريس، اللواء 

دكتور محمد كمال بهلول خليل، اللواء خيرى عبد الفتاح ابراهيم، .
اجمتاعها  عقدت  قد  اجليزة،  أمن  مديرية  ضباط  إلسكان  التعاونية  للجمعية  الطارئة  العمومية  اجلمعية  وكانت 

)اجمتاع ثالث(، يوم السبت املوافق 1 يناير 2022 مبسجد الشرطة بالشيخ زايد اجليزة، وذلك بناء على الدعوة 
املوجهة من االحتاد التعاونى االسكانى املركزى واملنشورة مبجلة برج التعاون ملحق العدد ديسمبر 2021،

مىن عبد العزيز متابعة/ 
برئاسة  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  وقد 
بصفته  جمعة  خليفة  شريف  محمد  اللواء 
محمد  مرام  وسكرتارية  سناً،  األعضاء  أكبر 
سناً،  األعضاء  أصغر  بصفتها  السيد  جنيب 
العامة  الهيئة  مندوب  سيد  حافظ  وبحضور 
لتعاونيات البناء واالسكان، وعمرو عبد الواحد 
املركزى،  االسكانى  التعاونى  االحتاد  مندوب 
أعضاء  عدد  إجمالى  من  عضوا   26 وبحضور 
احلضور  حق  لهم  الذين  العمومية  اجلمعية 
والبالغ ١4١3 عضواً، وحيث أن االجتماع الثالث 
ولقانونية  األعضاء  أى عدد من  يصح بحضور 
النقيب  باختيار  االجتماع  بدأ  فقد  االجتماع، 

جنيب  محمد  واللواء  العظيم  عبد  أحمد 
بدء  ثم  السيد كمالحظى تصويت لالجتماع، 
النظر فى جدول األعمال الذى احتوى على بند 
جديد  ادارة  مجلس  انتخاب  وهو  فقط  واحد 

للجمعية.
مدة  النتهاء  نظراً  إنه  اجللسة  رئيس  وقال 
قام  فقد   ،2٠2١/١2/١ فى  القانونية  اجمللس 
اجمللس باالعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة فى الفترة من 2٠2١/١٠/24 وحتى 
 2٠2١/١٠/3١،3٠ يومى  وحتديد   2٠2١/١٠/28
للطعون، وأنه مت نشر ذلك مبلحق أكتوبر 2٠2١، 
وأنه قد تقدم خالل الفترة القانونية 7 أعضاء 

هم: اللواء محمد شريف خليفة جمعة، اللواء 
اللواء محمد حسن  احلافظ،  رأفت أحمد عبد 
مصطفى أبو خلود، اللواء عبد الرؤوف السيد 
عبد الرؤوف، اللواء هانى فؤاد صاروفيم جريس، 
اللواء دكتور محمد كمال بهلول خليل، اللواء 
أنه  إلى  مشيراً  ابراهيم،  الفتاح  عبد  خيرى 
يتقدم  ولم  طعن  بأى  ضدهم  أحد  يتقدم  لم 
اجلمعية  على  وبعرضهم  معلناً  غيرهم،  أحد 
العمومية فقد متت املوافقة عليهم باإلجماع، 
مجلس  بعضوية  بالتزكية  فازوا  فقد  وعليه 
أن  حيث   ،2٠22  2٠27 القادمة  لدورته  اإلدارة 
النظام الداخلى للجمعية ينص على أن يدير 

لواء محمد جنيب..لواء رأفت عبداحلافظ.. لواء محمد حسن.. لواء شريف جمعة
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جمعيات
اجلمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.

بقرار  االلتزام  بشأن  اجلمعية  توجيه  مت  وقد 
املرشحني  اجتياز  وهو   ،2٠٠٥ لسنة   ١3 رقم 
السبعة بنجاح الدورة التدريبية املعدة مبعرفة 
املركزى خالل ستة  التعاونى االسكانى  االحتاد 
املادة  لنص  طبقا  االنتخاب،  تاريخ  من  أشهر 
42 من قانون التعاون االسكانى رقم ١4 لسنة 
١98١، واملادة 24 من النظام الداخلى للجمعية 
لسنة   963 رقم  الوزارى  القرار  بشأنه  الصادر 

.١98١
نتيجة  على  اإلدارية  اجلهة  مندوبو  وقد حتفظ 
فحص  من  الهيئة  انتهاء  حلني  االنتخابات 

بيانات املرشحني مالياً وادارياً.
»برج  مجلة  قامت  االجتماع  هامش  وعلى 
محمد  اللواء  مع  احلوار  هذا  باجراء  التعاون« 
جنيب السيد مدير عام اجلمعية للوقوف على 
واجهتها حيث  التى  والتحديات  اجنازاتها  أهم 

قال:
اجلمعية يرأسها اجمللس الذى مت إعادة تشكيله 
شريف  اللواء  برئاسة  اليوم  جديد  من 
قد  احلالى  االدارة  مجلس  أن  مؤكداً  جمعة، 
اجلمعية  أعضاء  دعا  مما  كبيرة،  جناحات  حقق 
العمومية باملطالبة باستمراره ملا شاهدوه من 
اجلمعية  مشروعات  بجميع  ملموسة  إجنازات 

السابقة واستكماالً لهذه املسيرة. 
منذ  بدأت  اجلمعية  أن  جنيب  اللواء  وكشف 
حوالى ١2 سنة بانشاء أول مشروع لها باسم 
»تيامو سيتى« مبدينة الشيخ زايد باجليزة، وأن 
نسبة االجناز بهذا املشروع وصلت حالياً حلوالى 
الوسطى  الهضبة  مشروع  أعقبه  ثم   ،%8٠
وهذا  مشيراً  »االسراء«،  مدينة  وهو  باملقطم 
أراضى  قطع  تقسيم  عن  عبارة  كان  املشروع 
قامت  بينما  البناء،  تولوا  الذين  هم  واألعضاء 
اجلمعية بانشاء املرافق والبنية التحتية لهذا 
فهو  الثالث  املشروع  أما  متابعاً:  املشروع، 
املشروع الذى يواجه مشكلة قانونية بالنسبة 
وباقى  اجليزة  أمن  مديرية  ضباط  جلمعية 
وهو مشروع  فيه،  املشاركة  األخرى  اجلمعيات 
هذه  أن  موضحاً  باجليزة،  األهرام«  »ريفيرا 
والنزاع  األرض  ملكية  بسبب  جاءت  املشكلة 
القانونى عليها، حيث كانت اجلمعية االحتادية 
باجليزة هى التى قامت بطرح هذا املشروع الذى 
ضمنهم  من  جمعية   ١4 حوالى  فيه  شارك 
جمعية ضباط مديرية أمن اجليزة، الفتاً والزالت 
القضاء  فى  متداولة  املشروع  هذا  جلسات 
القانونى مابني احملافظة واجلمعية  النزاع  على 
االحتادية باجليزة، وأن عقد ملكية األرض لم يتم 

تقننه حتى اآلن. 
اللؤلؤة

وقال مدير اجلمعية ان املشروع األهم حالياً هو 
أعلنت عنه  قد  الذى كانت  »اللؤلؤة«  مشروع 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان، وهو 

عبارة عن تخصيص قطع أراضى مبوقع متميز 
حوالى  فيه  شاركت  والذى  أكتوبر،  بحدائق 
التى  الكثيرة  املعوقات  وبرغم  جمعية،   ١8
استطاعت  حالياً،  اجلمعيات  معظم  تواجه 
املراحل  كل  وجتاوز  عليها  التغلب  اجلمعية 
الصعبة، وقامت بطرح املرحلة األولى من هذا 
شهور  عدة  منذ  فدان   4.2 مبساحة  املشروع 
ومت استخراج أمر االسناد للمقاول، القامة ١٠ 
سكنية،  وحدة   24٠ باجمالى  عليها  عمارات 
خالل   %7٠ حوالى  فيها  االجناز  نسبة  وبلغت 
املشروع  تنفيذ  مدة  أن  رغم  فقط،  شهور   6
الفترة  االجناز هذه خالل  نسبة  وتعتبر  عامني، 
مت  التى  واجلودة  بالكفاءة  القصيرة  الزمنية 
بها هذا العمل غير مسبوقة فى أى جمعية، 
حيث أشاد مهندسو الهيئة العامة لتعاونيات 
أعمال  مبتابعة  املكلفني  واالسكان  البناء 
اللؤلؤة  مشروع  فى  املشاركة  اجلمعيات  كل 
أيضا  انعكس  وهذا  مضيفاً  اجلمعية،  باجناز 
اجملهود  بهذا  استشعروا  الذين  األعضاء  على 
الضخم الذى قام به مجلس ادارة اجلمعية جتاه 
التدفقات  بدأت  لذلك  ونتيجة  املشروع،  هذا 
أن  بعد  الطبيعى  سيرها  خط  تأخذ  املالية 
كانت متعثرة بعض الشىء فى فترات التوقف 
املشكلة  بدأت  وبذلك  كورونا،  جائحة  إبان 
كل  وتصادف  اجلمعية  صادفت  التى  املالية 
اجلمعيات جتد طريقها فى احلل تدريجياً، آمالً أن 
يستمر اجناز مشروع اللؤلؤة بهذا النجاح كى 
اليه  يصبو  ما  اجلمعية حتقيق  ادارة  تستطيع 

أعضاء اجلمعية العمومية. 
التعاونيات  هيئة  على  جنيب  اللواء  واقترح 
سكنى  مجمع  الى  اللؤلؤة  مشروع  حتويل 
عندما  الهيئة  إن  حيث  »كومباوند«،  مغلق 
للجمعية  وتخصيصها  األرض  بعرض  قامت 
كان العرض بهذا املفهوم، ولكن عندما عاينت 
هذه  ان  وجدت  الطبيعة  على  املوقع  اجلمعية 
الفكرة لم يتم تنفيذها، وان هذه األرض عبارة 

حى سكنى متكامل مفتوح.

من  اغالقه  مت  ما  اذا  املشروع  هذا  أن  ويرى 
املشتركة  اجلمعيات  حساب  على  ولو  اخلارج، 
فان  كومباوند،  الى  حتويله  ومت  األرض  فى 
قيمته التسويقية سوف ترتفع، ويصبح أكثر 
السكنية  األحياء  باقى  عن  ومتيزاً  خصوصية 
اجملاورة له، والتى تعد أقل فى املستوى من حيث 
اجلودة والتشطيب، حيث يجب أن يكون هناك 
فرق يشعر به العضو املنتفع، من خالل حتويل 
تكلفة  كانت  مهما  كومباوند  الى  املشروع 
نسب  بنفس  تقسيمها  مت  لو  التى  التحويل 
األرض على كل اجلمعيات فإنه سيكون عمل 

جيد ومقبول. 
التمويل العقارى

الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة  على  واثنى 
أن  آمالً  العقارى«،  »التمويل  بشأن  السيسى 
اجليدة  املبادرة  هذه  من  استفادة  هناك  يكون 
للجمعيات ألن معظم األعضاء املشاركني فى 
املشروعات ميرون بضائقة مالية كبيرة، وأن هذه 
املشكلة موجودة مبعظم اجلمعيات التى عندما 
ألعضائها  تعاونى  قرض  على  احلصول  حتاول 
فانها تصطدم بقيود وحدود معينة ال تستطيع 
جتاوزها مثل عدم زيادة قيمة القرض عن ٥٠ ألف 
وال  للغاية  ضئيل  مبلغ  وهذا  للجمعية  جنيه 

يتناسب مع األسعار فى الوقت الراهن. 
لقد حاولت اجلمعية التواصل مع بعض البنوك 
واجهت  أنها  إال  عليهم،  الفكرة  هذه  لطرح 
القرض  أو  العقارى  التمويل  أن  وهى  مشكلة 
والتى  الوحدة  أن يكون بضمان  التعاونى يجب 
واملرافق  البناء  مكتملة  تكون  أن  يشترط 
تنفيذه  يتم  أن  مستحيل  وهذا  والتشطيب، 
فى الواقع فى أى جمعية اسكان، ألن اجلمعيات 
الذى  التمويل  وبقدر  األعضاء  بأموال  تعمل 
باالجناز فى  تقوم  أعضائها  للجمعية من  يأتى 
اذا لم يوجد متويل فان عمل  وأنه  مشروعاتها، 
للمشروع  يسىء  وهذا  متاماً،  يتوقف  اجلمعية 
وهيئة التعاونيات التى تأمل لكل اجلمعيات أن 

حتقق جناحات كبيرة وترى مشروعاتها النور. 

 مشروع اللؤلؤة أهم اجنازات اجلمعية حالياً بحدائق أكتوبر
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فوز »5« أعضاء بالجمعية بعضوية مجلس 
اإلدارة الجديد بالتزكية 

عمومية تعاونية بناء املساكن ملوظفى احلكومة بحلوان تقرر : 

جمعيات

فى  بحلوان  احلكومة  ملوظفى  املساكن  لبناء  التعاونية  للجمعية  الطارئة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
الثالث برئاسة احمد فيظ اهلل عثمان رئيس مجلس ادارة اجلمعية وسكرتارية عاطف احمد  اجمتاعها 
السعيد نعمان سكرتير اجللسة على فوز )5( أعضاء باجلمعية بعضوية مجلس االدارة اجلديد بالتزكية واالعضاء 

الفائزون بعضوية املجلس هم احمد فيظ اهلل عثمان فيظ اهلل وسعد الدين عبد الرؤوف محمد وعاطف 
احمد السعيد نعمان وصالح محمود محمد مشال وغريب محمد عبد احلافظ حسن. 

معرو امساعيل متابعة – 
الطارئة  العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
ملوظفى  املساكن  لبناء  التعاونية  للجمعية 
احلكومة بحلوان اجتماعها الثالث يوم السبت 
امللحقة  احلديقة  مبقر   2٠22 مارس   26 املوافق 
الرحمن  4 من شارع عبد  اجلمعية شارع  مبقر 
احمد  برئاسة  بحلوان  املوظفني  مبدينة  باشا 
وسكرتارية  اجللسة  رئيس  عثمان  اهلل  فيظ 
عاطف احمد السعيد نعمان سكرتير اجللسة 
االحتاد  عن  مندوبا  فؤاد  اميان  من  كل  وبحضور 
عمر  واسامة  املركزى  االسكانى  التعاونى 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبا 
واالسكان وبحضور عدد )7( اعضاء من اجمالى 
احلضور  حق  لهم  الذين  اجلمعية  اعضاء  عدد 
احلاضرين  عدد  كان  وملا   )747( عددهم  والبالغ 
ميثل النصاب القانونى الالزم لصحة االجتماع 
شاكر  ابراهيم  من  كال  اختيار  مت  فقد  الثالث 
كمالحظى  فوزى  محمد  ورشدى  املليجى 
تصويت ومت موافقة االعضاء احلاضرين عليهما 
التالى  االعمال  جدول  فى  النظر  ومت  باالجماع 
انتخاب  وهو  فقط  واحد  بند  من  واملكون 

مجلس ادارة جديد للجمعية. 
رئيس  عثمان  اهلل  فيظ  احمد  قام  حيث 
ادارة  مجلس  قيام  من  مت  ما  بعرض  اجللسة 
االحتاد  من  تفويض  على  باحلصول  اجلمعية 
التعاونى االسكانى املركزى الصادر برقم 8344 
الترشيح  باب  لفتح   2٠2١ ديسمبر   8 بتاريخ 
لعضوية مجلس االدارة اجلديد وبناء على ذلك 
قام مجلس ادارة اجلمعية بفتح باب الترشيح 
يناير 2٠22 ويومى 29  الفترة من 26-22  خالل 
و3٠ يناير لتلقى الطعون وذلك مبوجب محضر 
مجلس ادارة اجلمعية املنعقد فى 23 ديسمبر 
الفترة  هذه  خالل  للترشيح  تقدم  وقد   2٠2١
احمد   -  ١  : كاالتى  وهم  مرشحني   )٥( عدد 
فيظ اهلل عثمان فيظ اهلل 2- سعد الدين عبد 

السعيد  احمد  عاطف   -3 محمد  الرؤوف 
 -٥ مشال  محمد  محمود  صالح   -4 نعمان 
يتقدم  ولم  حسن  احلافظ  عبد  محمد  غريب 

احد بالطعون ضدهم. 
الداخلى  النظام  من   )23( املادة  كانت  وملا 
للجمعية تنص على أن يدير اجلمعية مجلس 
ادارة مكون من )7( أعضاء وبالتالى فقد مت عرض 
االجتماع  احلاضرين  االعضاء  على  املرشحني 
املرشحني  على  باالجماع  املوافقة  مت  وقد 
اخلمسة وهم احمد فيظ اهلل عثمان فيظ اهلل 

وسعد الدين عبد الرؤوف محمد وعاطف احمد 
السعيد نعمان وصالح محمود محمد مشال 
وبالتالى  حسن  احلافظ  عبد  محمد  وغريب 
بالتزكية على  فائزون  املرشحني اخلمس  هؤالء 
أن يتم استكمال املقعدين الشاغرين باجمللس 
الداخلى  النظام  من   2٥ املادة  الحكام  وفقا 

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

لتعاونيات البناء واالسكان. 
وعقب انتهاء االجتماع كان جمللة )برج التعاون( 
رئيس  عثمان  اهلل  فيظ  احمد  مع  اللقاء  هذا 
اجنازات  على  للتعرف  اجلمعية  ادارة  مجلس 
حيث  اعضائها  خلدمة  ومشروعاتها  اجلمعية 
املساكن  لبناء  التعاونية  اجلمعية  ان  اكد 
اوائل  من  تعد  بحلوان  احلكومة  ملوظفى 
حيث  بحلوان  االسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
حيث  عاما   ٥٠ من  اكثر  الى  تاريخها  يرجع 
ارض  قطعة   4٠٠ عدد  على  اجلمعية  حصلت 
ومت  الواحدة  للقطعة  مربع  متر   4٠٠ مبساحة 
السبعينات  فى  اجلمعية  العضاء  تسليمها 
سكنية  عمارات  لبناؤها  املاضى  القرن  من 
القطع  جميع  بناء  بالفعل  ومت  مبعرفتهم 
املوظفني  مبدينة  اجلمعية  بأرض  السكنية 
بناء  يتم  ان  بحلوان وكان من شروط اجلمعية 
 ٥ عن  تزيد  ال  ادوار  بعدد  السكنية  العمارات 
جانب  الى  املستفيدين  االعضاء  مبعرفة  ادوار 

عدم فتح محالت فى العمارات.
واضاف رئيس اجلمعية أن من شروط اجلمعية 
ايضا ان يتم بناء سور حول قطعة االرض وترك 
مسافة 2 متر بني املبنى واآلخر مشيرا الى ان 
اجلمعية وفرت كافة املرافق اضافة الى مدرسة 

ابتدائية ومسجد والسوق التجارى.

احمد فيظ اهلل عثمان

عاطف احمد السعيد نعمان
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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

يشير تقرير التنمية البشرية 
للدولة املصرية عن عام ٢٠٢٠ 
بني  بالتعاون  إعداده  مت  والذى 
االمنائى  املتحدة  األمم  برنامج 
وبني وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
والصادر حتت عنوان } التنمية حق للجميع 
الدولة  أن  إلى   } املسار  و  املسيرة  مصر   :
من  العديد  ملواجهة  تسعى  املصرية 
لضمان  املقبلة  املرحلة  خالل  التحديات 
فاعلية اإلجراءات اإلصالحية التى اتخذتها 
وتنظيم آثارها اإليجابية املتعلقة بتحسني 

إنتاجية العنصر البشرى.
املستقبلية  التحديات  التقرير  ويحدد 
التى تضعها الدولة املصرية فى أولوياتها 
احلق  لدعائم  اإليجابية  املسارات  لتنظيم 
فى املسكن الالئق و ذلك على النحو اآلتى:

وسد  بالتمويل  املتعلقة  السياسات  أوالً: 
الفجوة بني الطلب والعرض..

حيث يؤكد التقرير على أن القيود املرتبطة 
تواجه  التى  التحديات  أهم  أحد  بالتمويل 
قطاع اإلسكان والتى متثل تهديداً حقيقياً 
القطاع  هذا  يقدمها  التى  اخلدمات  جلودة 
تكلفة  فى  النسبى  االرتفاع  إلى  إضافة 
الزيادة  جانب  إلى  السكنية  الوحدات  بناء 
ارتفاع  وفى ظل  السكان  فى عدد  املطردة 
يقدمها  التى  اإلسكانية  اخلدمات  تكلفة 

القطاع اخلاص.
آلية تشريعية  إلى اعتماد  التقرير  ويذهب 
بدعم   ٢٠١٠ لسنة   ٦٧ رقم  للقانون  وفقاً 
مجاالت  فى  اخلاص  القطاع  بني  املشاركة 
والتطوير  الصحى  الصرف  مياه  معاجلة 
العقارى باجملتمعات العمرانية اجلديدة هذا 
للتمويل  املركزى  البنك  مبادرة  إلى  إضافة 

العقارى والتى مت إطالقها فى يوليو من عام 
من  جنيه  مليار   ١٠٠ لها  وخصص   ٢٠٢١
العقارى  التمويل  وشركات  البنوك  خالل 
اجملتمع  شرائح  دعم  تستهدف  وهى 
الدخل  ومتوسطى  محدودى  فئتى  فى 
عائد  وبأسعار  الئق  سكن  على  للحصول 
منخفضة تبلغ ٣ % ملدة حدها األقصى ٣٠ 

عاما.
باألوضاع  املتعلقة  السياسات   : ثانياً 
رؤية  التقرير  يعرض  حيث  املؤسسية.. 
تطوير  أن  على  تؤكد  التى  املصرية  الدولة 
اإلدارية  والقدرات  التنظيمية  الهياكل 
واملؤسسية وما يترتب على ذلك من وضوح 
فى األدوار واملسئوليات واالختصاصات من 
األمور اجلوهرية إلحداث التطوير والتحديث 
و  البيانات  توفير  وأن  اإلسكان  قطاع  فى 
القيام  على  الدولة  قدرة  لرفع  املعلومات 
بأدوارها التخطيطية والتنفيذية بالكفاءة 
استخدام  عن  فضالً  الالزمة  والفاعلية 
حتليل  فى  احلديثة  التكنولوجيا  معطيات 
السياسات  رسم  يخدم  مبا  البيانات 
وصياغة  اإلسكان  قطاع  فى  السليمة 
بني  الفجوة  من  احلد  قادرة على  سياسات 

الوحدات  توفير  والطلب فى نطاق  العرض 
السكنية الالئقة.

باألوضاع  املتعلقة  السياسات   : ثالثاً 
االجتماعية..

التحديات  أحد  السكانية  الزيادة  فتعد 
برنامج  فى  سلباً  تؤثر  التى  االجتماعية 
احلكومة  توفره  فيما  الالئق  السكن  توفير 
كافياً  تعتبر  ال  خدمات  و  مرافق  من 
الستيعاب الزيادة فى الطلب املتناهى فى 
ارتفاع  مع  خاصة  الالئق  السكن  مجال 
الكبرى  واملدن  العاصمة  على  الضغط 
التنفيذية  اخلطة  تستهدف  ولذلك 
ضبط  األسرة  لتنمية  القومى  للمشروع 
خصائص  وحتسني  السكانى  النمو  معدل 
 ٣.٤ من  االجناب  معدل  وخفض  السكان 
لكل  طفل   ٢.٤ إلى  سيدة  لكل  طفل 

سيدة بحلول عام ٢٠٣٠.
كما تستهدف الدولة حتقيق عدالة التوزيع 
فى خدمات اإلسكان بني كافة املستفيدين 
طبقاً للوضع االقتصادى واالجتماعى وبني 

االقاليم واملناطق اجلغرافية. 
اطلقت  التى  كرمية{  }حياة  مبادرة  أن  كما 
فى عام ٢٠١٩ تعد خطوة جادة فى الطريق 
نحو االستثمار فى تنمية االنسان املصرى 
الكرمي  السكن  توفير  على  تركز  حيث 
واملالئم وبناء مجتمعات سكنية فى القرى 
األكثر احتياجا ومد وصالت املياه والصرف 

الصحى.
ويؤكد التقرير على نتيجة مؤداها أن الدولة 
املصرية قد خطت خطوات أساسية بشأن 
البشرى  املال  رأس  فى  االستثمار  مسيرة 
بشكل يعكس االميان باعتبار البشر الثروة 

احلقيقية لألمم.

الحق فى المسكن 
الالئق »5«

القيود املرتبطة بالتمويل 

أحد أهم التحديات التى 

تواجه قطاع اإلسكان

ي
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 ألول مرة فى مصر.. أكبر حديقة مركزية 
بالشرق األوسط بالعاصمة اإلدارية 

أمساء الرسويج: اأخبار كتبت- 

اإلسكان  وزير  اجلزار،  عاصم  الدكتور  عقد 
اجتماعا  العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق 
احلدائق  مبشروع  التنفيذى  املوقف  ملتابعة 
اإلدارية  بالعاصمة  بارك«  »كابيتال  املركزية 
الوزارة،  مسئولى  بحضور  وذلك  اجلديدة، 
اجلديدة،  العمرانية  اجملتمعات  وهيئة 

واستشارى املشروع.
العمل  بضرورة  اجلزار،  عاصم  الدكتور  ووجه 
ساعة،  الـ24  مدار  على  عمل  ورديات  فى 
من  االنتهاء  أجل  من  املستمرة  واملتابعة 
اإلدارية  بالعاصمة  املركزية  احلدائق  مشروع 
أهم  من  إنه  حيث  احملدد،  الوقت  فى  اجلديدة، 
ومن  بالعاصمة،  تنفيذها  اجلارى  املشروعات 
مشروع  بجانب  بها،  املميزة  العالمات  أهم 
خلق  فى  ويسهم  املركزية،  األعمال  منطقة 
للمواطنني،  احلياة  وحتقيق جودة  بيئة جديدة، 
احمليطة  املناطق  على  كبيرة  قيمة  يضفى  و 
تنفيذ  يتم  مبصر  مرة  وألول  إنه  حيث  به، 

حدائق بهذا احلجم.
احلدائق  مشروع  أن  اإلسكان،  وزير  وأوضح 
 3 من  يتكون  بارك«،  »كابيتال  املركزية 
فى  مركزية  حديقة  أكبر  ويعد  قطاعات، 
على  حديقة  أكبر  وثانى  األوسط،  الشرق 
مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من ١٠ كم، 
املشروع  وسيوفر  فدان،  ألف  نحو  ومبساحة 

يسهل  عاملية،  مبعايير  ترفيهية  مناطق 
الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من 
ممرات املشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع 
املصريني من مختلف شرائح اجملتمع، ويحتوى 
وبحيرات،  خضراء،  مساحات  على  املشروع 
ومجمعات  للدراجات،  وممرات  ومالعب، 
ومساحة  ترفيهية،  ومناطق  مطاعم، 
استثمارية  مشروعات  إلقامة  مخصصة 

)بحيرة  التالية  املكونات  ويضم  مستقبلية، 
لألطفال  تعليمية  حديقة   - والعلوم  القراءة 
 - الفنون  بحيرة   - االحتفالية  الساحة   -
النادى   - الريفى  النادى   - التراثية  احلديقة 
الرياضى - الساحة املركزية - مجمع املطاعم 
 - التفاعلية  احلديقة   - املفتوحة  السينما   -
 - القوارب  بحيرة   - الفنية  األعمال  حديقة 

واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسالمي(.

اعتماد الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين 
للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 

قرارًا  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  أصدرت 
الئحة  تعديل  باعتماد   2٠22 لسنة   866 رقم 
اخلاص  التأمني  لصندوق  األساسى  النظام 
البناء  لتعاونيات  العامة  بالهيئة  للعاملني 

واإلسكان.
نشر  والذى  القرار  من  األولى،  املادة  ونصت 
باجلريدة الرسمية فى عددها رقم ١24 لسنة 

2٠22، على اآلتي:
اخلاصة  التأمني  صناديق  عدد  أن  إلى  يشار 
نهاية  فى  صندوقًا   764 بلغت  املسجلة 
صندوقًا،   694 منها  العامل  بلغ   ،2٠2١ عام 
التصفية،  حتت  صندوقًا   7٠ إلى  باإلضافة 

يستفيد منها حوالى ٥ ماليني عضو، بإجمالى 
اشتراكات سنوية ١3.6 مليار جنيه فى نهاية 
صناديق  استثمارات  قيمة  وبلغت   ،2٠2١ عام 
التأمني اخلاصة بنهاية عام 2٠2١ قيمة ١٠2.3 
مقارنة   %١9.٥ نسبته  منو  مبعدل  جنيه  مليار 

بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمني اخلاص هو كل نظام 
أفراد  من  أو  هيئة  أو  نقابة  أو  جمعية  أى  فى 
أية  أو  واحد  عمل  أو  واحدة  مهنة  تربطهم 
مال،  رأس  بغير  تتألف  أخرى  اجتماعية  صلة 
ويكون الغرض منها وفقا لنظامه األساسي، 
منه  املستفيدين  أو  أعضائه  إلى  تؤدى  أن 

أو  دورية  مرتبات  أو  مالية  مزايا  أو  تعويضات 
معاشات محددة.

بقطاع  اخلاصة  التأمني  صناديق  وترتبط 
التأمني، والتى تعد أحد أشكال أدوات االدخار، 
يتم  خاصة،  تأمينية  أنظمة  عن  عبارة  وهى 
الغرض  لهذا  املنشأ  بالسجل  تسجيلها 
اجلهة  عن  منفصلة  تصبح  بحيث  بالهيئة، 
منح  ألغراض  تكوينها  ويتم  لها،  املنشئة 
املنشئة  باجلهة  العاملني  من  جملموعة  مزايا 
أو  تأمينية  مزايا  فى شكل  وتكون  للصندوق، 
أو رعاية  أو مزايا اجتماعية  معاشات إضافية 

صحية.

احلدائق املركزية.. أكبر متنزه فى الشرق األوسط يوفر مناطق ترفيهية مبعايير عاملية



15ملحق يوليو 2022

اأخبار

تسجيل أكثر من ٨٧ ألف طلب داخل 
ملف التقنين 

يتابع  أنه  العبور اجلديدة  أكد جهاز مدينة 
حيث  امللكية،  تقنني  إجراءات  دقة  بكل 
مدينة  أكبر  اجلديدة،  العبور  مدينة  تعتبر 

من حيث املساحة اخلاضعة للتقنني.
تقنينها  املراد  املساحة  إلى  اجلهاز  وأشار 
من  االنتهاء  ومت  فدان،  ألف   4٠ نحو  تبلغ 
للمدينة،  االستراتيجى  اخملطط  اعتماد 
اخلدمى  للشريط  التفصيلى  واخملطط 
الواقع على طريق القاهرة - اإلسماعيلية، 
اخملططات  باقى  من  االنتهاء  وجار 

التفصيلية تباعاً.
على،  أحمد  املهندس  صرح  جانبه  ومن 
حرص  العبور،  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس 
وحتقيق  املواطنني،  مصالح  على  اجلهاز 
سليمة،  ملكيته  منزل  فى  آمالهم 
وحتقيق  شائبة،  تشوبها  ال  ومستندات 
اشتراطات التصميم التى تتميز بها املدن 
وتهوية  خضراء،  مساحات  من  اجلديدة، 

وغيرها
 – )املدرسة  الالزمة  اخلدمات  توافر  مع 
األسواق   – احلضانة   – الطبية  اخلدمات 

التجارية – خدمات املرافق – وغيرها(.
وطمأن رئيس جهاز مدينة العبور اجلديدة، 
املواطنني على سير عملية التقنني، مشيراً 
إلى اإلجراءات املُتخذة خالل الفترة املاضية، 
ومنها،  »التقنيني«،  ملف  إجناز  لسرعة 
الطلبات  جميع  تسجيل  من  االنتهاء 
املقدمة والواردة من جميع الكيانات، طبقاً 
الرسمية  باجلرائد  املنشور  األخير  لإلعالن 
عددها  يزيد  والتى   ،3١/١2/2٠2١ حتى 
وزارية  جلان  وتشكيل  طلب،  ألف   87 على 
لدراسة  وزارية  )جلنة  كيان  لكل  منفصلة 
وتوفيق أراضى جمعية األمل – جلنة وزارية 
القادسية  شركة  أراضى  وتوفيق  لدراسة 
باقى  أراضى  وزارية لدراسة وتوفيق  – جلنة 
الكيانات( بدالً من جلنة واحدة لدراسة كل 

الكيانات.
حرصاً  أنه  على،  أحمد  املهندس  وأوضح 
جلنة  كل  فإن  املواطنني،  مصالح  على 
الدولة،  مجلس  من  مستشار  يرأسها 

التخصصات  جميع  من  أعضاء  وتضم 
العمرانية  اجملتمعات  هيئة  رئاسة  من 
باجلهاز،  العاملني  من  وأعضاء  اجلديدة، 
توفيق  إدارة  باجلهاز تسمى  إدارة  إنشاء  ومت 
والية  جهة  من  املستلمة  األراضى  أوضاع 
أخرى، تضم أعضاء من اإلدارات ذات الصلة 
وفنيني(،   – القانونية   – املالية   – )العقارية 
والعقارية  املركزية  اإلدارة  رئيس  وتتبع 
واإلدارية، ومت تخصيص شباك داخل املركز 
على  للرد  املواطنني،  خلدمة  التكنولوجى 
مع  التقنني،  مبلف  اخلاصة  االستفسارات 
على  والرد  التعامل،  حسن  على  التأكيد 

جميع االستفسارات.
اجلديدة: مت حتديد  العبور  رئيس جهاز  وقال 
نظير  اخملتصة  اللجان  ِقَبل  من  املتر  سعر 
إلى  زراعى  من  النشاط  تغيير  عالوة 
العينية:  احلصة  خليار  وبالنسبة  سكني، 
)٥٠% حصة للهيئة – ٥٠% حصة للعميل( 
شاملة تغيير النشاط وتوصيل املرافق إلى 

احلدود اخلارجية لألرض.
دفعة   %  2٥ سداد  ميكن  أنه  على،  وأوضح 
سنوية  أقساط   3 على  والباقى  مقدمة، 
مقدمة  دفعة   %  ١٥ سداد  أو  فوائد،  بدون 

 3 بعد  سنوية،  أقساط   7 على  والباقى 
مبعدل  املقدمة  الدفعة  سداد  من  سنوات 
إلى  مشيراً  السداد،  وقت  السارى  الفائدة 
السلطة  على  املقترحات  عرض  جار  أنه 
اخملتصة للتعامل على أقل مساحات مثل 
 – )2٠9م2  االجتماعى  اإلسكان  أراضى 
طلب  من  أكثر  وجود  حالة  وفى  م2(،   276
القطعة،  ذات  على  مختلفني  ألشخاص 
يتم إرجاء التعامل حلني الفصل فى النزاع.

سيتم  اجلديدة:  العبور  جهاز  رئيس  وقال 
التقنني لقطع  عما مت بشأن  تباعاً  اإلعالن 
القرار  محل  اآلن  املتواجدة  األراضى 
بشأن   2٠١6 لسنة   )249( رقم  اجلمهورى 
عدم  مؤكداً  اجلديدة،  العبور  مدينة  إنشاء 
تصرفات  أى  أو  التنازل  أو  بالبيع  السماح 
للقرار  طبقاً  األراضى  على  عقارية 
اجلمهورى 249 لسنة 2٠١6، ومت التنويه عن 

ذلك فى كل اإلعالنات السابقة 

جهاز مدينة العبور اجلديدة: 

املهندس أحمد على أثناء متابعة العمل
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س١: انا عضو مجلس إدارة إحدى اجلمعيات واملفروض سيتم استالم املشروع »استالم ابتدائى«، ومت عمل 

اجتماع ومت حتديد ميعاد لتشكيل جلنة من االستشارى واملقاول واجلمعية ) املالك (.. وأثناء بدء االستالم 

ضمن  وكان  املنتفعني  من  مهندس  ومعى  حضرت  االستالم  وأثناء  حتصى  وال  تعد  ال  مبخالفات  فوجئنا 

املتواجدين باملشروع منذ بداية تنفيذ املشروع وفوجئنا مبخالفات ال حتصى وال تعد واالدهى واملثير للريبة 

هو ما قام به املقاول واالستشارى من اعتراض غير مبرر على حضور اى فرد معى اثناء االستالم.. بخالف 

عضو مجلس اإلدارة الذى هو ليس فنيا فى هذا التخصص، والسبب اخملالفات الكثيرة باملشروع، وتواطؤ 

االستشارى مع املقاول فى التسليم.. فما هى اإلجراءات التى ميكن اتباعها فى هذا الشأن حتى يتم حتديد 

مخالفات املقاول؟!.... هل من حقى ان اطلب وجود جهة خارجية مثل كلية الهندسة او املركز القومى 

للبحوث وجلنة من االحتاد على حساب املشروع اثناء االستالم.؟!..

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

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

بحيث يقف اجلميع على حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى 

واجملتمعى بوصفها أحد وحدات البنيان التعاونى اإلسكاني. 

استفسارات  كل  عن  اإلسكانى  التعاون  مجال  فى  والقانونيون  اخلبراء  يجيب  خاللها  من 

اإلسكانية من مشاكل  التعاونية  اجلمعيات  القائمون على  به  مير  ما  وإرهاصات  وتساؤالت 

والفنية  االدارية  اجلوانب  فى  سواء  العمل  دوالب  عرقلة  إلى  االحيان  بعض  فى  تؤدى  والتى 

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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ج١: بداية بالطبع من حقك كمسئول فى مجلس اداره اجلمعية انك تستعني مبهندس متخصص او جهة هندسية 

تقريرا عن حالة  لك  وتكتب  ما شابه  او  البناء  بحوث  مركز  او  املصرية  باجلامعات  الهندسة  مثل كليات  متخصصة 

احد سواء  االستالم...وليس من حق  للمساعدة فى  االحتاد  فنية من  بتشكيل جلنة  تطالب  وممكن  االبتدائى  االستالم 

االستشارى او املقاول االعتراض بحضور ايى ممن ترونه حلضور االستالم االبتدائي_ لكن فقط_ الذى سيوقع على محضر 

والكود  للمقايسة  وفقا  التنفيذ  على  االشراف  عن  املسئول  االستشارى  املهندس  هو  االبتدائى  واالستالم  التسليم 

الهندسى النموذجى مسئولية تامة ومندوب املقاول او املقاول وجلنة من مجلس ادارة اجلمعية برئاسة رئيس مجلس 

االدارة ولو كلية هندسة او مركز بحوث البناء لو مت التعاقد معه وتكليفه بذلك...مع مالحظة انه فور االستالم االبتدائى 

االبتدائى الصحيح  الـ ٥% املستقطعة من املستخلصات كضمان اعمال للمقاول لذا االستالم  سيتم صرف نسبة 

لالعمال وفقا للمقايسة فى غاية االهمية واخلطورة..

االجراء القانونى والهندسى املتعارف عليه يكون كالتالى :-

يتم حترير محضر االستالم االبتدائى مبعرفة جلنة يتم تشكيلها مبعرفة مجلس االدارة ويشترك فيها من يرشحه مجلس 

االدارة سواء من داخل اجمللس او خارجه ويكون فيها االستشارى املشرف على التنفيذ واملقاول.

اذا كانت هناك مالحظات متنع االستفادة باملبنى فيتم اثبات املالحظات ويتم التأجيل ملوعد آخر لنهو هذه املالحظات - 

اما إذا كانت املالحظات ال متنع االستفادة باملبنى فيتم ذكر ذلك ويتم االستالم االبتدائى مع اثبات تلك املالحظات ويتم 

منح املقاول مهلة لنهوها.

إذا مرت املهلة املمنوحة للمقاول دون نهو املالحظات فيحق للجمعية خصم قيمة مالية من مستحقات املقاول تكفى 

لنهو هذه املالحظات.

س٢: طلبت اجلمعية منذ قرابة ثمانى سنوات مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وذلك ملقايسة الكهرباء.. 

ومت  واحلريق  الصحى  والصرف  املياه  ملقايسة  املبلغ  توجيه  ومت  املنتفعني..  األعضاء  غالبية  دفع  يتم  ولم 

الذين قاموا بالسداد للكهرباء  الداخلية بالكامل االن األعضاء  استكمال أعمال املياه والصرف واحلريق 

الفوائد على الذين لم يقوموا بالسداد.. ما مدى قانونية هذا  يطالبون بفوائد املبلغ لهم مع رفع نفس 

الوضع ؟!ا وما هو احلل من فضلك ؟! 

ان  املشروع...واملفروض  لتنفيذ  االساسية  االعمال  من  هى  الشبكات  اعمال  ج2: 

اجلمعية قامت بعمل برنامج متويلى يتناسب ويسبق البرنامج التنفيذى _ مبعنى_ 

لتسديدات  برنامج  بوضع  التقديرية  اجلدوى  دراسة  بناء على  قامت  اجلمعية  ان 

االعضاء من دفعة مقدمة ودفعات سداد من اول بدء املشروع وحتى متام تنفيذه 

يشمل كل االعمال املطلوبة لتنفيذ املشروع بالكامل ) مبعنى ال يوجد حاجة اسمها 

دفع ١٥٠٠٠ جنيه حتت حساب مقايسة الكهرباء( بل كل ما يسدده العضو هو حتت 

تنفيذ  متام  وحتى  اراضى  تقسيم  املشروع  كان  اذا  ارضه  قطعة  او  وحدته  حساب 

املشروع وبعدها تقوم اجلمعية بعمل حساب ختامى للمشروع ملقابلة تكاليف كل 

وحدة مخصصة لعضو من اعضائها مبا مت سداده من كل عضو وينتج فى نهايته اذا 

كان للعضو مبالغ سددها بالزيادة او متبقى على العضو مبالغ مطلوبه منه_ يعنى 

العبرة فى محاسبة العضو تكون على اساس احلساب اخلتامى وفقا لنص القانون...

وبالتالى ليس هناك مجال او صحة لطلبات االعضاء بحسب ما عرضته سيادتك فى 

سؤالك وخاصة ان اجلمعية ال تهدف الى الربح بحسب نص القانون.
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قطاع  احتفل  واإلخاء..  احملبة  تسوده  احتفال  فى 
التعاونى  باالحتاد  املزادات  وإدارة  املالى  التوجيه 
بعيد   ،٢٠٢٢  – األحد ٢٦- ٦  يوم  املركزى  االسكانى 

امليالد الـ ٦٠ للزميلتني :
األستاذة مها أحمد 

واألستاذة سامية الشريف 
كان  حيث  املعاش.  سن  بلوغهما  مبناسبة  وذلك 
اللواء  السيد  االحتفال  فى  املشاركني  رأس  على 
ا.ح / فؤاد عباس رئيس االحتاد.. والسيد اللواء عبد 
والسيد  لالحتاد..  األول  النائب  الكرمي  عبد  احلافظ 
اللواء عبد الوهاب ابو الصفا سكرتير عام االحتاد.. 
والسيد املهندس محمد على الفار املشرف املالى 
لالحتاد.. والسيد االستاذ صالح احمد صالح عضو 
واملديرين  القطاعات  رؤساء  وكل  اإلدارة..  مجلس 

العموم باالحتاد وعدد كبير من العاملني..
مبنح  االحتاد  رئيس   / اح  اللواء  السيد  تفضل  وقد 
قدموه  ملا  نظرا  وتقدير  تكرمي  شهادتى  الزميلتني 
كانتا  مثمر. حيث  ومجهود  من عمل شاق  لالحتاد 
مثاال لألخالق الرفيعة طوال فترة عملهما الطويلة. 
وأرق  العزيزتني،  للزميلتني  القلبية  التهانى  خالص 
فى  والتوفيق  والعافية  بالصحة  لهما  األمنيات 

حياتهما املقبلة إن شاء اهلل.

تهنئة وتكريم 
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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
لجمهورية مصر العربية

مكتب سكرتير عام االتحاد
إعالن

صدرت فتوى قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية عن مدى خضوع الجمعية التعاونية 
للبناء واإلسكان لضريبة األرباح التجارية والصناعية، وانتهى الرأى الى ان نشاط الجمعيات التعاونية 
وفى حدود  أجله  من  تأسست  الذى  الغرض  فى حدود  النشاط  على  الكلية  األرباح  معفى من ضريبة 
النظام األساسى  التحقق من اصل  إعمال مسئوليتها فى  المختصة  المأمورية  الجغرافى وعلى  عملها 

للجمعية ومنح االعفاء الضريبى عند تحقق ضوابطه وشروطه.
للجمعية  الرئيسى  المركز  يتبعها  التى  بالمأمورية  فتح ملف ضريبى  للجمعية  القانونى  الممثل  وعلى 
طبقا للبند )4( من المادة )53( من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويشار الى ان البند )4( من المادة )53( من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 
2005 ينص على )بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التى تنشئها االدارة المحلية التى 
تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على ارباح األشخاص االعتبارية تكون المأمورية المختصة هى المأمورية 

التى يتبعها المركز الرئيسي(.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
لجمهورية مصر العربية

مكتب سكرتير عام االتحاد
إعالن

ورد كتاب الهيئة القومية لالنتاج الحربى - شركة االنتاج الحربى للمشروعات واالستشارات الهندسية 
الفاتورة  منظومة  على  االعتماد  المصرية  الضرائب  مصلحة  رؤية  ظل  فى  يفيد   - العامة  والتوريدات 
الفاتورة  منظومة  تطبيق  إللزامنا  ونظرا  المضافة  القيمة  على  الضريبى  االقرار  لتقديم  االلكترونية 
الضريبية لتسجيل مبيعات شركتنا وما تطلبه ذلك من ضرورة وجود الرقم الضريبى للجهات التابعة 

التحادكم.
يرجى سرعة موافاتنا بالرقم الضريبى لكافة الجمعيات التعاونية التابعة التحادكم.

واالتحاد التعاونى االسكانى المركزى يهيب بالجمعيات المتعاملة أو التى ترغب فى التعامل مع الشركة 
التعامل مع  الرقم الضريبى قبل  الفاتورة االلكترونية وتحديد  التسجيل فى منظومة  المذكورة سرعة 

الشركة.
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جمعية الفداء التعاونية للبناء واإلسكان
المشهرة برقم 886 لسنة 2003

تعلن الجمعية للسادة أعضائها المنتفعين بمشروع العاصمة اإلدارية الجديدة )وحدات سكنية- فيالت( عن تحديد مواعيد 

ابتداء من  الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة   RV السكنى  بالحى   C بالقطعة  الكائن  المشروع  بمقر  وذلك  التخصيص  جلسات 

الساعة العاشرة صباحًا.

على أن تكون جلسات التخصيص طبقًا للجدول اآلتي:ـ

علما بأنه فى حالة تقاعس العضو عن سداد المبلغ المطلوب منه حتى جلسة التخصيص المحددة له يتم استبعاده من الترتيب.
 وسيتم التخصيص وفقًا ألحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 الصادر بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية 

اإلسكانية.

الوحدات 
مساحة

175م2

350م2

107م2

150م2
300م2
97م2

135م2
86م2

200م2
205م2
129م2

فيال 150م2

فيال200م2

عدد 
الوحدات

702

52

26

250
30
10

93
3

240
8
8

30
40

المبلغ المطلوب سداده
حتى جلسة التخصيص

1067500

2135000

652700

915000
1830000
591700

823500
524600

1220000
1250500
786900

3600000

4600000

من

2022/7/25

2022/8/14

2022/8/15

2022/8/18
2022/8/25
2022/8/25

2022/8/30
2022/8/31

2022/9/4

2022/9/8

2022/9/8

2022/9/12
2022/9/13

من

2022/8/16

2022/8/28

2022/9/1

2022/9/11

2022/9/14

إلي
2022/8/11

2022/8/24

2022/8/31

2022/9/8

إلي

2022/8/17

2022/8/29

2022/9/15

أيام المتخلفين عن الحضورمواعيد جلسات التخصيص



ملحق يوليو 2022 22

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

جمعية بدر التعاونية للتعمير 
واإلسكان

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/7/29.

نادى  خلف   - الثورة  شارع   1  - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 

الصيد - الدقى - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة العربية 

البريطانية للصناعات الديناميكية
المسجلة برقم 315 لسنة 1982

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

 2022/7/28 حتى   2022/7/24 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/7/31   30 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
العربية  الهيئة  عمارات  أ   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

للتصنيع - مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/8/27 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
بالعنوان  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 
سالف الذكر. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
بحضور ٪10  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

جمعية النسر الذهبى التعاونية 
للبناء واإلسكان

المشهرة برقم 947 لسنة 2008

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  االربعاء  يوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/7/27

الكائن: 1  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

عمارات السنابل لضباط الشرطة - الحى السابع - مدينة نصر 

- القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة التجاريين بالقاهرة

المسجلة برقم 314 لسنة 1982
بناء على قرارى الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان رقمى 
10 لسنة 2022، 109 لسنة 2022 باسقاط عضوية مجلس 
التعاونية  الجمعية  ادارة  بمجلس  اعضاء  خمسة  عن  االدارة 

للبناء واإلسكان العضاء نقابة التجاريين بالقاهرة.
فقد قرر االتحاد فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة 
بمجلس ادارة الجمعية، وذلك خالل الفترة من 2022/7/20 
 2022/7/28  ،27 يومى  وتحديد   2022/7/26 حتى 
بمقر  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على  للطعون، 
قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى االسكانى 
 - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع  الكائن: 12  المركزى 

المهندسين - الجيزة، خالل مواعيد العمل الرسمية.
على ان يقوم العضو الذى يرغب فى الترشح بتقديم ما يفيد 
صادرة  جنائية  حالة  صحيفة  ارفاق  مع  بالجمعية  عضويته 
حديثا وشهادة صادرة من جهة معتمدة بخلو التحاليل الطبية 
رقم  القانون  المخدرات طبقا الحكام  تعاطى  به من  الخاصة 

73 لسنة 2021 ووفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة مجلس ادارة الجمعية.

الجمعية  انعقاد  ومكان  موعد  تحديد  يتم  سوف  بأنه  علما 
العمومية فى موعد الحق.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالجهاز 

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
المسجلة برقم 215 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
سيدى عبدالرحمن

يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/7/26 - الساعة الثانية بعد الظهر.

الرياضى - 1 شارع  الظاهر  بنادى  اللؤلؤة  قاعة  وذلك بمقر 
سعد بن يوسف الفيومي.

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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لضباط القوات المسلحة العاملين 

المتقاعدين
المسجلة برقم 616 لسنة 1987

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
العلمين الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/7/30 - الساعة العاشرة صباحا.

الشهيد  شارع   84  - الجمعية  مقر  امام  الحديقة  بمقر  وذلك 
فؤاد الجمال - مدينة نصر - القاهرة.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط القوات 

المسلحة
المسجلة برقم 240 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
مطروح  اسكندرية  الكيلو 37 طريق   - الفيروز  قرية شاطئ 

الساحلى - الساحل الشمالى - باالسكندرية
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/7/29 - الساعة الثامنة والنصف مساء.
وذلك بمقر مبنى االجتماعات بمشروع قرية شاطئ الفيروز - 

الكيلو 37 طريق اسكندرية مطروح الساحلي.
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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة مصر/ 

حلوان للغزل والنسيج
المسجلة برقم 238

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الساحل الشمالي

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/8/6 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

للغزل  حلوان  مصر/  بشركة  العاملين  نقابة  بمقر  وذلك 
والنسيج - 35 شارع محمود خاطر - حلوان - 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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الجمعية التعاونية إلسكان العاملين باالدارة العامة لجامعة 
القاهرة

المسجلة برقم 60 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع لؤلؤة أكتوبر.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/7/31 - الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 6 شارع د. مصطفى مشرفة - مساكن العاملين باالدارة العامة لجامعة 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.

جمعية المجد لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 233 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز لعدد 5 وحدات سكنية بمشروع الجمعية لؤلؤة 
القاهرة الجديدة.

وذلك بمقدم حجز قدره 350000 جنيه )ثالثمائة وخمسون الف جنيه الغير( للوحدة مساحة 109م2.
ومقدم حجز قدره 475000 جنيه )اربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيه الغير( للوحدة مساحة 152م2

تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 49 شارع المنيل - عمارة االندلس - 
القاهرة. على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/7/20 حتى 2022/9/20.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الكناريا لالسكان التعاوني
المسجلة برقم )895( لسنة 2004

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن دعوة الجمعية العمومية }السنوية{ لالجتماع وذلك يوم: 2022/7/27 فى تمام الساعة )الثالثة 
عصرا(

وذلك بمقر: قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية شارع المخيم الدائم الحى السادس مدينة نصر القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لالعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له، يؤجل االجتماع لمدة ساعة وبعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد 
االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين بمعهد بحوث وقاية 
النباتات

 المسجلة برقم )297( لسنة 2012 محافظة الجيزة
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح )لعضوية( مجلس اإلدارة.

خالل المدة من 2022/7/31 حتى 2022/8/4 وللطعون يومى 8/7 و 2022/8/8
على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد 
سكرتير الجمعية خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. بمقر الجمعية:ـ 7 شارع نادى الصيد الدقى الجيزة وينعقد اجتماع الجمعية 
العمومية )الطارئة( يوم 2022/9/4 فى تمام الساعة )الحادية عشر صباحا(. بمقر: قاعة معهد بحوث وقاية النباتات 7 شارع نادى 
الصيد- الدقى- الجيزة. 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 االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية

 مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين بمعهد بحوث وقاية 
النباتات 

المسجلة برقم )297( لسنة 2012
تدعو الجمعية السادة أعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع لؤلؤة أكتوبر لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/8/7 

الساعة )العاشرة صباحا(.
وذلك بمقر: قاعة قسم النحل- معهد بحوث وقاية النباتات- 7 شارع نادى الصيد الدقى- الجيزة.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين وعلى أن يصدر القرار باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم إخطار األعضاء المنتفعين بالمشرع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن 
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين بهيئة النقل العام
المسجلة برقم )843( لسنة 1999

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

وذلك يوم 2022/7/27 فى تمام الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وذلك بمقر مركز شباب الوايلى شارع أحمد سعيد- العباسية- القاهرة.

 ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لالعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له، يؤجل االجتماع لمدة ساعة وبعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

جمعية الشيماء لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 87 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

عمارة الشيماء بميدان فيكتوريا - االسكندرية.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/8/6 - الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر قاعة احمس - شارع اسماعيل سرى - سموحة - 

االسكندرية.
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.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين باألكاديمية العربية 

للنقل البحري
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم االربعاء الموافق 

.2022/7/27

جمال  طريق   - باالكاديمية  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

عبدالناصر - ميامى - االسكندرية

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 
الصيادلة باإلسكندرية

 المشهرة برقم 48 لسنة 1982

تعلن الجمعية عن تأجيل ميعاد المناقصة العامة والتى كان 

برج  بمجلة  عنها  والمعلن  يوم 2022/7/2  انعقادها  مقررا 

التعاون ملحق العدد 272 يونيه 2022.

عشر  الثانية  الساعة   2022/8/6 الموافق  السبت  يوم  إلى 

ظهرا بمقر الجمعية الكائن:

شرق-  باب  المياه-  وابور  الدسوقى-  جالل  شارع   115

اإلسكندرية.

لذا لزم التنويه

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واالسكان 
ألعضاء نادى العاملين بشركة 

المشروعات البترولية واالستشارات 
الفنية )بتروجيت( باإلسكندرية

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  الواحدة ظهر  الساعة  تمام  فى  وذلك   

2022/7/30 بمقر القاعة المفتوحة بمقر شركة بتروجيت- 

المعدية- اإلسكندرية.

 وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة جنوب سيناء

محافظة البحر األحمر

محافظة جنوب سيناء

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالوحدة 

المحلية لمدينة سفاجا
المسجلة برقم 89 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/30 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر مركز شباب سفاجا - البحر االحمر.

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 
ألهالى مدينة شرم الشيخ

المسجلة برقم 5 لسنة 1986
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/7/28 حتى   2022/7/24 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  يومى 7/31/ و2022/8/1 على  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
النخيل  تقسيم   - االدارة  مبنى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
- بجوار مسجد المصطفى - حى النور - شرم الشيخ - جنوب 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  سيناء. 

2022/9/2 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
الرياضى  الشيخ  شرم  بنادى  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

واالجتماعى - مدينة شرم الشيخ.
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 االدارة، ومناقشة 

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بجهاز 
شئون البيئة فرع الغردقة 

ومحميات البحر االحمر
المسجلة برقم 73 لسنة 2009

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الغردقة.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/7/31 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

شئون  لجهاز  االقليمى  بالفرع  الرئيسية  القاعة  بمقر  وذلك 
البيئة بالدهار - امام مديرية األمن.

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

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.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى مدينة شرم الشيخ

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2022/9/2 الموافق  الجمعة 

بنادى شرم الشيخ الرياضي.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/9/16.
وذلك بمقر نادى شرم الشيخ الرياضي.

باقى  ومناقشة  االدارة،  مجلس  عضوية  الستكمال  وذلك 
جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة السويسمحافظة دمياط

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالمحاكم 

والنيابة العامة بدمياط
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الخميس  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/7/28.

وذلك بمقر نادى الحكمة بمنطقة الجربى - رأس البر - دمياط

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونية اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بشركة القناة 
لتوزيع الكهرباء بالسويس

المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  عن  االتحاد  يعلن 
الشاغرة بمجلس االدارة.

 2022/7/28 حتى   2022/7/24 من  الفترة  خالل  وذلك 
ويومى 7/31 و2022/8/1 للطعون، على ان تقدم طلبات 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  بقطاع  والطعون  الترشيح 
للجمعيات باالتحاد التعاونى االسكانى المركزى الكائن مقره 
 - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12

الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.
على ان يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويته بالجمعية مع 
المخدرة طبقا  المواد  الجنائية وتحليل  الحالة  ارفاق صحيفة 

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

العمومية فى موعد الحق.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة دمياط
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمصلحة الضرائب 
المصرية بدمياط
المسجلة برقم 55 لسنة 2003

تعلن للسادة اعضائها المشتركين بمشروع رأس البر والذين قاموا بسداد المبالغ التالية:
وحدة سكنية مساحة 60م2 مبلغ 194000 جنيه.
وحدة سكنية مساحة 70م2 مبلغ 230000 جنيه.
وحدة سكنية مساحة 90م2 مبلغ 300000 جنيه.

البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  لخطاب  وفقا  بدمياط  البر  رأس  بمشروع  للوحدات  التخصيص  جلسات  موعد  تحديد  عن  تعلن 
واإلسكان الوارد للجمعية برقم 5884 بتاريخ 2022/6/27 حيث يتم البدء فى التخصيص كالتالي:

1- من الشريحة االولى حتى الشريحة الثالثة وذلك يوم االثنين الموافق 2022/7/25.
2- من الشريحة الرابعة حتى الشريحة السادسة وذلك يوم الثالثاء الموافق 2022/7/26.
3- من الشريحة السابعة حتى الشريحة التاسعة وذلك يوم األربعاء الموافق 2022/7/27.

4- من الشريحة العاشرة حتى الشريحة الثالثة عشرة وذلك يوم الخميس الموافق 2022/7/28.
على أن يكون يوم السبت الموافق 2022/7/30 موعد تخصيص السادة المتخلفين عن حضور جلسات التخصيص.

وعلى ان يتم عقد جلسات التخصيص سالفة الذكر من الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز شباب استاد دمياط الجديدة - المنطقة 
المركزية - دمياط الجديدة.

دمياط   -  VIP أعلى صالون   - متفرع من شارع 100   - الصحبجية  الكائن: شارع  الجمعية  بمقر  عنها  معلن  التفاصيل  وباقى 
الجديدة.

وسيتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.



29ملحق يوليو 2022

محافظة سوهاج

محافظة قنا

أسوان

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج 
وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة

المسجلة برقم 5 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/25 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى المهندسين - مدينة ناصر - سوهاج

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

االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة التطبيقيين بقنا 
والبحر األحمر

المسجلة برقم 52 لسنة 1989
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/28 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر موقع مشروع الجمعية بمنشية الكنوز - قنا

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

االعضاء الذين لهم حق الحضور. وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين بشركة النصر 
للتعدين بأسوان

 المسجلة برقم )95( لسنة 2002
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك  البلد  سفاجا  بمشروع  المنتفعين  الجمعية  أعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

2022/7/27 الساعة )الثانية عشر ظهرا(.
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح  اسوان  ادفو-  المحاميد-  هالل-  نجع  بالشركة  االجتماعات  قاعة  بمقر:  وذلك 

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.
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المستشار هانى محمد على 
رئيًسا للمكتب الفنى بـ»قضايا الدولة«

رئيس   ، بكر  محمد  املستشار  أصدر 
قضايا الدولة القرار رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢ 
هيئة  لرئيس  الفنى  املكتب  بتشكيل 
هانى  املستشار  برئاسة  الدولة  قضايا 

محمد على، وعضوية ١٤ مستشارًا.
وتسلم املستشار محمد بكر رئيس هيئة 
قضايا الدولة اجلديد، مهام وظيفته، وذلك 
الهيئة  رئاسة  بتوليه  قرار  صدر  بعدما 

خلفا للمستشار مصطفى حسني.
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وكان  
املستشار،  بتعيني  جمهوريا  قرارا  أصدر 
قضايا  لهيئة  رئيسا  بكر  محمد  محمد 
الدولة،اعتبارا من بداية شهر يوليو خلفا 
بلغ  الذى  مصطفى  حسني  للمستشار 

السن القانونية نهاية يونيو املنقضي. 
تدرج  قد  على،  هانى  املستشار  أن  يذكر 
مندوبا  عني  ..حيث  الوظيفى  العمل  فى 
للقرار  وفقا  اول   قضايا  بهيئة  مساعدا 
اجلمهورى رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٠  وما لبث 
مت  القضائية حيث  الوظائف  فى  تدرج  ان 
والتى  الدرجات  من  العديد  الى  ترقيته 
كان آخرها نائب رئيس هيئة قضايا الدولة 
لسنة   ٢١ رقم  اجلمهورى  القرار  مبوجب 

.٢٠١٢
العديد  على،  هانى  املستشار  تولى  كما 
منها  الوظيفى  تاريخه  عبر  االقسام  من 
يوليو ٩١  الفترة من  فى  القاهرة  جزئيات 

الى سبتمبر ١٩٩٤
اكتوبر   القاهرة من  وقسم كليات جنوب 

١٩٩٥ الى سبتمبر ١٩٩٦ .
الى   ١٩٩٦ اكتوبر  من  الفنى  املكتب  و 

سبتمبر ٢٠٠٣ .
الى   ٢٠٠٣ اكتوبر   من  املدنى  والنقض 
التنمية  الى هيئة  ابريل ٢٠٠٨  باالضافة 

الزراعية من ٢٠٠٧ الى ٩ ابريل ٢٠٠٨.
 ٩ الى   ٢٠١٤ نوفمبر  من  الفنى  واملكتب 

اكتوبر ٢٠١٧ .
ثم مت تكليفه رئيسا للمكتب الفنى بدءا 

القرار  صدور  وحتى   ٢٠١٧  –  ٧  –  ١١ من 
 ٩ فى   ٢٠١٧ لسنة   ٥٠٣ رقم  اجلمهورى 
أكتوبر عام ٢٠١٧  بتعيينه عضوا مبجلس 

ادارة الهيئة الوطنية لالنتخابات .
النقض  قسم  هانى  املستشار  وتولى   
)مدنى- جنائى- ضرائب( من اكتوبر  ٢٠٢٠ 
وزارة  قضايا  قسم  ثم   ٢٠٢٢ يناير  حتى 

البيئة حتى تاريخه .
احلافل  الوظيفى  وتاريخه  خلبراته  ونظرا 
على،  هانى  املستشار  وانتداب  اعارة  مت 
االقليمية  سواء  اجلهات  من  العديد  فى 
واحمللية .. حيث مت اعارته الى بيت التمويل 
فى  للبنك  قانونى  كمستشار  الكويتى 
 ١٠  -٣٠ ٢٠٠٨ حتى   –  ٤  –  ١٣ من  الفترة 

. ٢٠١٤ –
فى  عمل  فقد  االنتدابات  صعيد  وعلى 
احلراسات  تصفية  جلهاز  القانونية  االدارة 
الفترة  فى  وذلك  املالية  لوزارة  التابع 
وكذلك    ٢٠٠٦ عام  حتى   ١٩٩٦ عام  من 
كمحكم عن جمعية االسكان للعاملني 
التعمير  ملشروعات  العامة  بالهيئة 
القائم  النزاع  فى  الزراعية  والتنمية 
املشروعات  املنفذة ألحد  والشركة  بينها 
عام  اجلمعية  باعضاء  اخلاصة  السكنية 

. ٢٠٠٧
على  هانى  املستشار  انتدب  كما   
مستشارا قانونيا »بعض الوقت« للعديد 
من اجهزة املدن التابعة لهيئة اجملتمعات 
العبور  منها  االسكان«  »وزارة  العمرانية 
والعبور اجلديدة والعاشر من رمضان  فى 

الفترة من ٢٠١٥ الى ٢٠١٧ .
 واخيرا مستشارا قانونيا لالحتاد التعاونى 
فبراير  اول  من  اعتبارا  املركزى  االسكانى 

٢٠٢١ وحتى االن .
واالكادميية  النظرية  اخلبرات  مجال  وفى 
فى  على   هانى  املستشار  شارك  فقد 
منها   .. التدريبية  الدورات  من  العديد 
هيئة  ألعضاء  اخلامسة  التدريبية  الدورة 
نوفمبر  فى  عقدت  والتى  الدولة  قضايا 
القومى  باملركز   ١٩٩١ يونيو  حتى   ١٩٩٠
جدا  جيد  بتقدير  القضائية  للدراسات 
التحكيم  فى  االولى  الدورة  وكذلك 
جرائم  فى  متعددة  ودورات   ١٩٩٦ عام 
رأس  التعامل فى سوق  ومخالفات قانون 
املال وحقوق االنسان وبرنامج االمم املتحدة 

االمنائى. 
وفى مجال التدريس عمل املستشار هانى 
على، كمحاضر معتمد لدى بيت التمويل 
 ( التدريبى  البرنامج  وتقدمي   .. الكويتى 
اجلوانب القانونية فى الفروع ( فى الفترة 
بتدريس  قام  كما    ٢٠١٤ الى   ٢٠١٠ من  
التمويل االسالمية مبعهد مصارف  ادوات 

الكويت.
 اجلدير بالذكر ان طبيعة عمل هيئة قضايا 
الدولة وفقا حلكم املادة ١٩٦ من الدستور 
الدولة  عن  القانونية  النيابة  تباشر  انها 
واعداد  عليها  أو  منها  التى  الدعاوى  فى 
فى  تسويتها  واقتراح  القانونية  البحوث 
اى مراحل التقاضى واالشراف الفنى على 
االدارى  باجلهاز  القانونية  الشئون  ادارات 
للدولة .. وصياغة مشروعات العقود التى 

تكون الدولة طرفا فيها.
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م مجلس إدارة االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى يتقدَّ
 برئاسة

 اللواء أ.ح فؤاد عباس
وجميع العاملني باالحتاد..

 بخالص التهانى للرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية.. القائد األعلى للقوات املسلحة 

 وللشعب المصرى 
وذلك مبناسبة عيد األضحى املبارك أعاده اهلل علينا باخلير والبركات


