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»مدبولى« يتابع تطوير المسجد األحمدى 
ويتفقد مشروعات »حياة كريمة« بالغربية
ملشروعات  تفقدية  بجولة  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  قام 
املبادرة الرئاسية »حياة كرمية« لتمنية قرى الريف املصرى بقرية نهطاى التابعة ملركز 
زفتى مبحافظة الغربية، رافقه خاللها كل من الدكتور على املصيلحي، وزير المتوين 
والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التمنية احمللية، والدكتور عاصم اجلزار، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجمتعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 
والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير اإلسكان لشئون البنية األساسية، والدكتور أحمد عطا، 
نائب محافظ الغربية، واللواء محمود نصار، رئيس اجلهاز املركزى للتعمير، واللواء مختار 
الشمالى األوسط، واملهندس ممدوح رسالن، رئيس  الساحل  حسني، رئيس جهاز تعمير 
الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية 
ملياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور والء جاد الكرمي، مدير الوحدة املركزية ملبادرة 

»حياة كرمية« بوزارة التمنية احمللية، وعدد من قيادات احملافظة.

رئي�س الوزراء
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رئيس  قال  جولته،  مستهل  وفى 
املتابعة  لنواصل  هنا  إننا جئنا  الوزراء: 
ملعدالت  الواقع  أرض  على  امليدانية 
الرئاسية  املبادرة  مشروعات  تنفيذ 
املصرية،  القرى  فى  كرمية«  »حياة 
محافظة  من  املتابعة  ونستكمل 
الغربية، وال سيما القرى التابعة ملركز 
استمرار  على  لنؤكد  زفتى،  ومدينة 
العمل بهذا املشروع القومى الضخم، 
مبستوى  النهوض  يستهدف  الذى 
مواطن  مليون   6٠ نحو  حياة  وجودة 
توجيهات  إطار  فى  املصري،  الريف  فى 
الفتاح السيسي،  الرئيس عبد  السيد 
رئيس اجلمهورية، بعدم توقف املشروع 
القرى  كل  فى  به  العمل  واستمرار 
وتداعيات  الصعاب  رغم  املستهدفة، 
بظاللها  ألقت  التى  العاملية  األزمة 

على مختلف مناحى احلياة.
رحمي،  طارق  الدكتور  واستعرض 
تقدميى،  عرض  فى  الغربية،  محافظ 
»حياة  الرئاسية  املبادرة  مشروعات 
كرمية« لتطوير الريف املصرى فى مركز 
وحدات   9 يتبعها  التى  زفتى،  ومدينة 
تابعا،  و88  قرية،   ٥4 تضم  محلية، 
مواطن،  ألف   ٥٠٠ من  أكثر  وتخدم 
إلى  يصل  مشروعات  عدد  بإجمالى 
إلى  مشيرا  مشروع،   ١٠٠٠ من  أكثر 
بتنفيذها  تقوم  املشروعات  هذه  أن 

واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزارة 
املركزى  اجلهاز  فى  ممثلة  العمرانية، 
الساحل  تنمية  )جهاز  للتعمير، 

الشمالى األوسط(.
املبادرة  تعد  الغربية:  محافظ  وقال 
قرى  لتنمية  كرمية«  »حياة  الرئاسية 
القيادة  توليه  الذى  املصري،  الريف 
مشروعا  كبيرا،  اهتماما  السياسية 
النهوض  يستهدف  ضخما  قوميا 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  مبستوى 

فى القرى املصرية.
الصحى  الصرف  بقطاع  يتعلق  وفيما 
يتم  أنه  إلى  احملافظ  أشار  زفتى،  مبركز 
الهيئة  خالل  من  مشروعا   ١4٠ تنفيذ 
مياه  وشركة  الشرب  ملياه  القومية 

الشرب والصرف الصحي،
إلى  الغربية  محافظ  تطرق  كما 
مبركز  االجتماعى  التضامن  مشروعات 
زفتى، التى تشمل إنشاء عدد 2 وحدة 

اجتماعية، ورفع كفاءة 4 وحدات.
رحمى  طارق  الدكتور  استعرض  كما 
الرئاسية فى قطاع  املبادرة  مشروعات 
إلى  مشيرا  باملركز،  والرياضة  الشباب 
أن هذه املشروعات تشمل 3٠ مشروعا 
 83 إلى  باإلضافة  الشباب،  ملراكز 

مشروعا فى قطاع التعليم.
الطرق  مشروعات  يخص  وفيما 
محافظ  أشار  باحملافظة،  والكبارى 

 ١١4 تنفيذ  يتم  أنه  إلى  الغربية، 
والداخلية،  الرئيسية  للطرق  مشروعا 
للطرق  العامة  الهيئة  خالل  من 

والكباري، وجهاز تعمير الساحل.
مدبولي،،  مصطفى  الدكتور  واختتم 
ساحة  بتفقد  الغربية  حملافظة  زيارته 
أحمد  السيد  باهلل  العارف  مسجد 
أعمال  وكذا  طنطا،  مبدينة  البدوى 

تطوير املنطقة احمليطة به. 
تطوير  أعمال  الوزراء  رئيس  وتفقد 
السيد  مبسجد  احمليطة  املنطقة 
البدوي، حيث ترجل الدكتور مصطفى 
املؤدية  اخلارجية  الساحة  فى  مدبولى 
إلى  حتدث  ذلك  وخالل  املسجد،  إلى 
املنطقة  وأهالى  املواطنني  من  عدد 
جانبى  على  التجارية  احملال  وأصحاب 
حول  معهم  حوارا  وأدار  الساحة، 
ظروفهم املعيشية وأحوالهم وآرائهم 
فى املشروعات الضخمة التى تنفذها 
الدولة حاليا على مستوى اجلمهورية.

الوزراء  رئيس  دخل  ذلك،  وعقب 
بصحبة  املسجد  إلى  ومرافقوه 
ومشيخة  األوقاف  وزارة  مسئولى 
مصحفا  قدموا  الذين  املسجد، 
مصطفى  للدكتور  هدية  شريفا 
بزيارة  ترحيبهم  عن  للتعبير  مدبولى 
الوزراء  من  ومرافقيه  الوزراء  رئيس 

واملسئولني.

رئي�س الوزراء
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التعاونى  االحتاد  أن  شك  ال 
العائلة  بيت  هو  اإلسكانى 
للتعاون  الشرعى  واألب 
على  األهلى  اإلسكانى 
حيث  اجلمهورية.  مستوى 
واملنصوص عليه  به  املنوط  الدور  يؤدى 
 ١4 رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون  فى 
واللوائح  الوزارية  والقرارات   8١ لسنة 
الداخلية املكملة له من خالل اإلشراف 

والرقابة والتوجيه على اجلمعيات..
شقني  هناك  أن  وأكرر  أشير  أن  وأود 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  دور  فى 
يجب أن يكون اجلميع على علم بهما، 
وهما شق نظرى وآخر عملى ويتضمن 
مجلس  انتخابات  على  اإلشراف  ذلك 
العمومية  وجمعياته  اجلمعيات  إدارة 
املكتب  وهيئة  اخملتلفة  والقرارات 
مجالس  مخالفات  فى  والتحقيق 

اإلدارات وإسقاط العضوية.
واجلهات الرقابية فى التعاون اإلسكانى 
الهيئة  وهى  حكومية  جهة  جهتان.. 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
واجلهة  وتشرف..  وتوجه  تراقب  وهى 
التعاونى  االحتاد  فى  ممثلة  األخرى 
اإلسكانى املركزى وهو الشق الشعبى 
هذا  ولكن  ويشرف..  ويوجه  يراقب 
بكل  معنى  االحتاد  ميثله  والذى  الشق 
أغراض اجلمعيات.. مبعنى أن اجلمعيات 
الهدف منها البناء واإلسكان إذن فكل 

واالنشاء  البناء  عملية  تنفيذ  مراحل 
التى تقوم بها اجلمعية بدءا من شراء 
األرض مرورا بالتعاقد مع االستشاريني 
واملقاولني وكل املتعاملني مع اجلمعية 
وتوجيه  مراقبة  حتت  يتم  اخلارج  من 

االحتاد التعاونى اإلسكانى.
اليه  النظر  وألفت  أقوله  أن  أريد  وما 
على  مسلطا  سيفا  ليس  االحتاد  ان 
هو  بل  البعض  يتصور  كما  اجلمعيات 
وجدت  ان  االخطاء  ويصحح  يساند 
فى  جميعا  فنحن  تصيدها..  وليس 
عمل  النهاية  فى  وهو  واحد  مركب 
إدارة  مجلس  أعضاء  سواء  تطوعى 
مجالس  أعضاء  او  اإلسكانى  االحتاد 
نبغى  ال  فنحن  اجلمعيات..  ادارات 
فى  املنتفعني  االعضاء  استفادة  سوى 
مما  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
يقدمه التعاون اإلسكانى الشعبى من 
التكلفة  بسعر  املالئم  املسكن  توفير 

املنتفعني.. لهؤالء 
فى  ممثال  اإلسكانى  التعاون  إن  أخيرا 
واحد  جسد  هما  وجمعياته  احتاده 
الطفرة  فى  يشارك  ان  على  وقادر 
اجلمهورية  تشهدها  التى  االنشائية 
االولى  لبناتها  دشن  والتى  اجلديدة 
ومن  السيسي..  عبدالفتاح  الرئيس 
واجهة  اجلمعيات  تكون  ان  بد  ال  ثم 
مشروعاتها  خالل  من  تترجم  ونافذة 
نتحدث  التى  املشاركة  على  قدرتها 
عنها وفى املقابل فان االحتاد اإلسكانى 
لتلك  واألمان  الصد  حائط  هو  ايضا 
للتعاون  اجليدة  فالصورة  اجلمعيات.. 
والتوحد  التكامل  يصنعها  اإلسكانى 

بني اجلمعيات واالحتاد..

اللواء أ. ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى

التعاون اإلسكانى.. »رهان« 
..الجمهورية الجديدة

ل
التعاون اإلسكانى

قادر على املشاركة فى 
الطفرة اإلنشائية التى 

تشهدها اجلمهورية 
اجلديدة 

االحتاد ليس سيفا 
مسلطا على 

اجلمعيات بل يساند 
ويصحح األخطاء إن 

وجدت
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بيع الوحدات اإلدارية.. وتسجيل األرض بالشهر العقارى 
..وسداد 40 ألف جنيه دفعة نقدية الستكمال المشروع 

منتفعو »روضة الياسمني« باجلمعية التعاونية لبناء املساكن بالقاهرة توافق على..

جمعيات

اجمتعت عمومية جماعة املنتفعني مبشروع »روضة الياسمني« اخلاص باجلمعية التعاونية لبناء املساكن 
بالقاهرة يوم السبت املوافق 11 ديسمبر 2021 بنادى الزراعيني بناءا على قرار مجلس اإلدارة الذى عقد 
فى 13 نوفمبر 2021 لدعوة جماعة املنتفعني لالنعقاد وإرسال خطابات مسجلة لهم للحضور وذلك طبقا 
التعاون فى عددها رقم 266 عدد ديسمبر 2021 برئاسة  املنشور مبجلة برج  البريد وبناء على االعالن  حلافظة 
غادة مشرف رئيس مجلس اإلدارة وسكرتارية حنان عبد املنعم محمد وبحضور حسن عبد الفتاح مندوبًا عن 
االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزي، وأحمد التومى مندوبًا عن اجلمعية االحتادية حملافظة القاهرة وبحضور 
27 عضوًا منتفعًا من إجمالى عدد األعضاء املنتفعني البالغ عددهم 223 عضوًا، وحيث إن هذا العدد ميثل النصاب 
القانونى لصحة االجمتاع فقد مت اختيار كل من هشام عبد العظيم محمود ووائل عطية محمد وأحمد محمد 

أحمد غنيمى كمالحظى تصويت، وقد متت املوافقة عليهم باإلجماع من احلضور، وبدأ مناقشة جدول 
األعمال املكون من 5 بنود. 

أمحد حملى  هويدا عبد امحليد   تصوير:  متابعة – 
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جمعيات
تفصيلى  بيان  عرض  البنود  أول  كان 
الياسمني،  روضة  ملشروع  املالى  للموقف 
فقد عرضت غادة مشرف رئيسة مجلس 
املالى  املوقف  املالى  واملشرف  اإلدارة 
منذ  اجلديدة  القاهرة  مبدينة  للمشروع 
بداية املشروع فى ١٥ مارس 2٠١٠ حتى 3٠ 
سبتمبر 2٠2١ والذى قام بإعداده ومراجعته 
والتدفقات  اجلمعية  حسابات  مراقب 
أيضاً  وعرضت  واخلارجة  الداخلة  النقدية 
املقاوالت  لشركات  املالية  املستحقات 
األعمال  أيضاً  وعرضت  للمشروع،  املنفذة 
باقى  وهى  املشروع  الستكمال  املتبقية 
سكيب  والالند  والطرق  الكهرباء  أعمال 
املرافق  شركة  من  مقدم  هو  ملا  طبقاً 
وبعد  املشروع،  استشارى  من  واملعتمد 
العرض واملناقشة احيط األعضاء علماً مبا 

مت عرضه فى املوقف املالى للمشروع. 
مت  ما  عرض  يخص  فكان  الثانى  البند  أما 
إلنهاء  املتبقية  األعمال  وقيمة  باملشروع 
لسداد  األعضاء  من  نقدية  دفعة  وطلب 
حيث  املشروع،  على  التى  املستحقات 
أكدت رئيسة مجلس اإلدارة أنه مت االنتهاء 
باملشروع  اخلاصة  األعمال  من   ٪94 من 
طبقاً لتقرير جهاز مدينة القاهرة اجلديدة 
واملتبقى من األعمال مت عرضه سابقاً، وأنه 
واملوقف  باملشروع  مت  ما  عرض  على  بناء 
وباحتساب  للمشروع  التفصيلى  املالى 
للمشروع  املتبقية  األعمال  تكاليف 
املقاوالت  لشركات  املالية  واملستحقات 
املنفذة للمشروع، فقد قرر مجلس اإلدارة 
مالية  دفعة  جنيه  ألف   4٠ مبلغ  طلب 
املشروع  أعمال  الستكمال  األعضاء  من 
وبعد  عليه،  املالية  املستحقات  وسداد 
العرض واملناقشة وافق األعضاء احلاضرون 
الدفعة  طلب  على  املطلقة  باألغلبية 
على  تسدد  أن  على  األعضاء  من  النقدية 
جنيه   ١٠,٠٠٠ دفعة  كل  دفعات  أربع 
تسدد فى ١٥ يناير 2٠22 و١٥ فبراير 2٠22 
وفى   ،2٠22 ابريل  و١٥   2٠22 مارس  و١٥ 
 ٪١٠ غرامة نسبتها  تفرض  التأخير  حالة 
إرسال  يتم  أن  على  املتأخر  القسط  على 
خطابات للسادة األعضاء باملشروع لسداد 

االلتزامات املالية. 
موقف  عرض  يخص  الثالث  البند  وكان 
املول التجارى للمشروع وما مت بشأنه، فقد 
اإلدارة  مجلس  رئيسة  السيدة  عرضت 
اإلجراءات  اتخاذ  مت  أنه  املالى  واملشرف 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  مع  القانونية 

املركزى لبيع املول التجارى للمشروع وقد 
للمول  العلنى  باملزاد  بيع  جلسة  عقد  مت 
بتاريخ 7 اكتوبر 2٠2٠ ومت بيع املول التجارى 
ومت  جنيه  ألف  و3٥٠  ماليني  تسعه  مببلغ 
حصة  خصم  بعد  البيع  حصيلة  إيداع 
فى  البيع  حصيلة  من  التعاونى  االحتاد 

البنك. 
يخص  فكان  الرابع  للبند  وبالنسبة 
اإلدارية  الوحدات  بيع  اجلمعية  قيام  عرض 
مجلس  رئيسة  عرضت  وقد  باملشروع، 
اتخاذ  عرض  مت  أنه  املالى  واملشرف  اإلدارة 
التعاونى  االحتاد  مع  القانونية  اإلجراءات 
اإلدارية  الوحدات  لبيع  املركزى  اإلسكانى 
رقم  بالعمارة  وحدتني  وعددهم  باملشروع 
وافق  العرض  وبعد  األرضي،  بالدور  واحد 

األعضاء احلاضرون باألغلبية املطلقة على 
وتفويض  باملشروع  اإلدارية  الوحدات  بيع 
على  احلصول  فى  اجلمعية  إدارة  مجلس 
أن  الشأن، على  الالزمة فى هذا  املوافقات 
يتم عرض املوضوع على السلطة اخملتصة 
قبل  املركزى«  اإلسكانى  التعاونى  »االحتاد 

البدء فى إجراءات البيع. 
أما البند األخير فكان يخص عرض مقترح 
لصالح  املشروع  أرض  بتسجيل  األعضاء 
من  لالستفادة  العقارى  بالشهر  األعضاء 
املميزات التى تقدمها الدولة بهذا الشأن، 
األعضاء  وافق  واملناقشة  العرض  وبعد 
قيام  على  املطلقة  باألغلبية  احلاضرون 
بالشهر  املشروع  أرض  بتسجيل  اجلمعية 

العقارى.
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الموافقة على الميزانيات العمومية للجمعية 
من عام 2010 وحتى 2020

عمومية جمعية األمل لالسكان التعاونى تقرر..

جمعيات

اللواء  برئاسة  الثالث  اجمتاعها  فى  التعاونى  لالسكان  األمل  جلمعية  السنوية  العمومية  اجلمعية  وافقت 
قنفود  نيازى  هاشم  اللواء  وسكرتارية  اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  حرش  الوهاب  عبد  أحمد  محمد 
سكرتير اجللسة على امليزانيات العمومية للجمعية من عام 2010 وحتى 2020 كما اقترح االعضاء احلاضرون 
ان يسدد العضو املنتفع مبشروع لؤلؤة أكتوبر مبلغ 50 الف جنيه حتى 31-3 -2022 ليكون اجمالى املدفوعات 
اخلاصة بكل عضو منتفع مبلغ 300 الف جنيه حتى 31-5 -2022 حتى يتسنى له دخول جلسة التخصيص املرحلة 

االولى لطرح املناقصة والبدء فى تنفيذ االعمال قبل نهاية التراخيص فى 29-6- 2022 وسوف يمت اتخاذ 
االجراءات القانونية. 

معرو امساعيل متابعة – 
وقد عقدت اجلمعية العمومية السنوية 
التعاونى  لالسكان  األمل  جلمعية 
املوافق  السبت  يوم  الثالث  اجتماعها 
نايل  سيلفر  بنادى   2٠22 فبراير   26
اللواء  برئاسة  باملعادى  النيل  بكورنيش 
رئيس  حرش  الوهاب  عبد  أحمد  محمد 
اللواء  وسكرتارية  اجلمعية  ادارة  مجلس 
اجللسة  سكرتير  قنفود  نيازى  هاشم 
مندوبا  محمد  شادى  من  كل  وبحضور 
املركزى  االسكانى  التعاونى  االحتاد  عن 
اجلمعية  عن  مندوبا  الهوارى  وأحمد 

 )١8( وبحضور  القاهرة  حملافظة  االحتادية 
اجلمعية  اعضاء  عدد  اجمالى  من  عضوا 
عددهم  والبالغ  احلضور  حق  لهم  الذين 
احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضوا..   )6٥٠(
لصحة  الالزم  القانونى  النصاب  ميثل 
من  كل  اختيار  مت  فقد  الثالث  االجتماع 
حمدى  واللواء  ذكرى  وليم  مجدى  اللواء 
كمالحظى  الرحمن  عبد  العزيز  عبد 
احلاضرين  االعضاء  موافقة  ومت  تصويت 
االعمال  جدول  فى  النظر  ومت  عليهما 

التالى.  

جدول األعمال
أوال :عرض تقرير مجلس االدارة عن الفترة 

السابقة .
حيث قام اللواء محمد أحمد عبد الوهاب 
ادارة اجلمعية بعرض  رئيس مجلس  حرش 
السابقة  الفترة  عن  االدارة  مجلس  تقرير 
رقم  األرض  قطعة  تخصيص  واملتضمنة 
لؤلؤة  مبشروع  فدان   )  2.4( مبساحة   )١٠(
مبحافظة  اكتوبر  بحدائق  الكائنة  اكتوبر 
باستالم  االدارة  مجلس  قام  حيث  اجليزة 
اعادة  على  الهيئة  موافقة  بعد  األرض 
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جمعيات
 ٥.2 سداد  ومت  الهيئة  مستحقات  جدولة 
على  يسدد  املبلغ  وباقى  جنية  مليون 
اقساط ربع سنوية بقيمة 2 مليون جنية 
قام  األرض  استالم  ومنذ  قسط  لكل 
مجلس االدارة مبخاطبة اجملمعة العشرية 
الرسومات  تعديل  ومت   2٠2١ يناير   2 فى 
حدائق  جلهاز  وتقدميها  اجلسات  وعمل 

اكتوبر الستخراج التراخيص. 
استخراج  مت   2٠2١ يونيو   29 وبتاريخ 
التراخيص وذلك بالتزامن مع مخاطبة االحتاد 
التعاونى االسكانى املركزى للموافقة على 
اسناد االعمال االستشارية للهيئة العامة 
لالنتاج احلربى ومت موافقة االحتاد على اسناد 
االنتاج احلربى  االعمال االستشارية لهيئة 
هيئة  مخاطبة  ومت  املشروع(  )استشارى 
التامني  قيمة  الستكمال  احلربى  االنتاج 
النهائى الى )٥٪( ومت مخاطبة االحتاد لطرح 
ارسال  لتنفيذ املشروع ومت  مناقصة عامة 
اال  املناقصة  االوراق املطلوبة لطرح  جميع 
أنه لم يبت فى القرار لعدم وجود سيولة 

مالية تكفى لطرح املناقصة.
واللواء  االدارة  مجلس  رئيس  اللواء  وقام 
جلنة  جلسة  بحضور  املالى  املشرف 
يناير   ١8 يوم  التعاونى  باالحتاد  الدراسة 
مجلس  بقيام  الصورة  لتوضيح   2٠22
االدارة مبخاطبة االعضاء لسداد املستحق 
املالية  السيولة  الستكمال  عليهم 
بتوفير  بالتعهد  التوقيع  ومت  للجمعية 

السيولة املالية اثناء الطرح.
وبتاريخ 3١ يناير 2٠22 ورد خطاب من االحتاد 
التعاونى االسكانى املركزى واملتضمن عرض 
العمومية  اجلمعية  على  التحصيل  امر 
القادمة وكذا املوافقة على الطرح على ان 
ال يتم الفض املالى اال بعد موافاة السلطة 
لتنفيذ  الكافية  املالية  باملالءة  اخملتصة 
مسئولية  وحتت  الطرح  محل  االعمال 
العرض  وبعد  اجلمعية  ادارة  مجلس 
واملناقشة والرد على استفسارات االعضاء 

احيط االعضاء علما مبا جاء بالتقرير.
ثانيا : عرض املوقف املالى للمشروع.

املوقف  املالى  املشرف  اللواء  عرض  فقد 
حيث  من  تاريخه  حتى  للمشروع  املالى 
املتراكمة  والفوائد  االعضاء  من  احملصل 
واملصروفات  التعاونيات  لهيئة  واملسدد 
واملسدد  واالدارية  والعمومية  الراسمالية 
لصندوق املشروعات والرصيد احلالى بالبنك 
املالى  باملوقف  علما  االعضاء  احيط  وقد 

حتى تاريخه. 

مشروع لؤلؤة اكتوبر
املتقاعسني  االعضاء  موقف  : عرض  ثالثا 

عن السداد مبشروع لؤلؤة اكتوبر.
عبد  أحمد  محمد  اللواء  عرض  حيث 
ادارة  مجلس  رئيس  حرش  الوهاب 
مسددين  الغير  االعضاء  موقف  اجلمعية 
اجلمعية  تقوم  وسوف  املالية  لاللتزامات 
االعضاء  ضد  القانونية  االجراءات  باتخاذ 

املتقاعسني طبقا للقانون.
يسدد  ان  احلاضرون  االعضاء  اقترح  كما 
الف   ٥٠ مبلغ  باملشروع  املنتفع  العضو 
اجمالى  ليكون   2٠22-  3-3١ حتى  جنيه 
منتفع  عضو  بكل  اخلاصة  املدفوعات 
 2٠22-  ٥-3١ حتى  جنيه  الف   3٠٠ مبلغ 
حتى يتسنى له دخول جلسة التخصيص 
والبدء فى  املناقصة  االولى لطرح  املرحلة 
فى  التراخيص  نهاية  قبل  االعمال  تنفيذ 
االجراءات  اتخاذ  يتم  وسوف   2٠22  -6-29

القانونية.
امليزانيات العمومية

امليزانيات  اقرار  على  املوافقة   : رابعا 
العمومية من عام 2٠١٠ حتى عام 2٠2٠.

فقد عرض اللواء املشرف املالى للجمعية 
العمومية منذ عام 2٠١٠ حتى  امليزانيات 
امليزانيات  بفحص  االحتاد  وقام   2٠2٠ عام 
ومتت املوافقة عليها برقم 76٥١ بتاريخ ١١ 

نوفمبر 2٠2١ كما مت فحص امليزانيات من 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان 
ومتت املوافقة عليها حتت رقم ١٠6 بتاريخ 
3 يناير 2٠22 وبعد العرض واملناقشة والرد 
وافق االعضاء  على استفسارات االعضاء 
عام  من  امليزانيات  اقرار  على  احلاضرون 

2٠١٠ حتى عام 2٠2٠.
مخصص  انشاء  على  املوافقة   : خامسا 
مقر  ومتويل  وادارية  عمومية  مصروفات 

اجلمعية.
اخلطاب  املالى  املشرف  اللواء  عرض  حيث 
 ١٠6 برقم  التعاونيات  هيئة  من  الوارد 
بتاريخ 3 يناير 2٠22 واملتضمن ضرورة عرض 
التمويل  ومصدر  اجلمعية  مقر  شراء  امر 
صحيحة  عمومية  جمعية  اقرب  على 
علما بانه سبق وان مت عرض امر شراء مقر 
سابقة  عمومية  جمعية  على  اجلمعية 
مخصص  عمل  يتم  سوف  بانه  وعرض 
ملواجهة  وادارية  عمومية  مصروفات 
االعضاء  وافق  وقد  اجلمعية  مصروفات 
احلاضرون على انشاء مخصص مصروفات 
واقترح االعضاء بيع مقر  وادارية  عمومية 

اجلمعية. 

تسديد 300 ألف جنيه 

للمنتفع مبشروع لؤلؤة 

أكتوبر لدخول جلسة 

التخصيص األولى 
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تفويض المجلس للبحث عن مشروع جديد ورفض سحب 
األراضى الفضاء غير المبنية

عمومية اجلمعية التعاونية لبناء املساكن وتعمير صحراء األهرام تقرر..

جمعيات

اجمتعت عمومية اجلمعية التعاونية لبناء املساكن وتعمير صحراء األهرام مساء يوم األربعاء املوافق 24 
برج  مبجلة  املنشورة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  من  املوجهة  الدعوة  على  وبناء   2021 نوفمبر 
املنتفعني وعددهم 3995  بالبريد لألعضاء  املرسلة  2021، وبناء على اخلطابات  التعاون عدد 265 نوفمبر 
عضوا، وذلك برئاسة تامر الشحات حسني رئيس املجلس، وسكرتارية املهندس السيد أحمد يوسف سكرتير 
عام اجلمعية، وبحضور عصام الدرى مندوبا عن االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى، وكل من أسامة عبد الرازق 
وطارق  رضوان،  سمير  ومحمد  توفيق،  محمود  وإسالم  الوهاب،  عبد  العاطى  عبد  وأحمد  التونسي،  وأحمد 
سيد سليمان، وأحمد عبد املطلب، وأسامة أحمد عمر، وخالد مصطفى سيد مندوبى الهيئة العامة لتعاونيات 
عضوًا   91 وبحضور  القاهرة  حملافظة  االحتادية  اجلمعية  عن  مندوبا  رضوان  الكومى  وأحمد  واإلسكان،  البناء 
من إجمالى عدد األعضاء البالغ عددهم 3995 عضوا الذين لهم حق احلضور، وحيث إن االجمتاع الثالث يصح 
السالم وجابر  املنعم صالح عبد  بحضور أى عدد من األعضاء فقد مت اختيار كل من محمد أحمد خليل وعبد 

سعيد حسن محمد كمالحظى تصويت، وبعد موافقة احلاضرين عليهم باإلجماع وبناء على ما تقدم فقد 
مت النظر فى جدول األعمال املكون من ستة بنود. 

أمحد حملى  هويدا عبد امحليد   تصوير:  متابعة – 
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جمعيات

وبالنسبة للبند األول املتعلق بعرض تقرير 
فقد  السابقة  الفترة  عن  اإلدارة  مجلس 
قام السيد املهندس رئيس مجلس اإلدارة 
متضمنا  احلاضرين  على  التقرير  بعرض 
العام  خالل  تنفيذها  مت  التى  لألعمال 
اجمللس  يسعى  التى  واألعمال  السابق 
وبعد  القادم  العام  خالل  فى  لتنفيذها 
املناقشة والرد على استفسارات األعضاء 
فقد مت احاطتهم علماً مبا جاء فى التقرير 
ما  على  الرقابية  اجلهات  مندوبو  وحتفظ 
صيانة  مقابل  زيادة  بشأن  التقرير  فى  ورد 
شبكات املرافق باملدينة، ألن ذلك يستلزم 
النصاب  يكتمل  ولم  املنتفعني  من  قراراً 
لعدم  القرار  هذا  التخاذ  الالزم  القانونى 
املشروع،  بهذا  املنتفعني  من   ٪١٠ حضور 
إجمالى  من  عضواً   9٠ عدد  حضر  حيث 
عدد املنتفعني البالغ عددهم 399٥ عضواً، 

وقد احيط األعضاء ومت املوافقة. 
األعمال  جدول  من  الثانى  للبند  بالنسبة 
للجمعيات  املالى  املوقف  بعرض  املتعلق 
املدة  خالل  واملصروفات  اإليرادات  من 
السابقة، فقد قام املشرف املالى اجلمعية 
احيط  وقد  واملصروفات  اإليرادات  بعرض 

األعضاء علماً، مبا جاء بهذا التقرير. 
وتأكيد  بتحديد  املتعلق  الثالث  البند  أما 
املوافقة على قرار اجلمعية العمومية فى 
3٠ سبتمبر ١994 بإجراء مزاد علنى لبيع 
بعض أراضى اخلدمات وكذا احملالت بالسوق 
التجارى ملك اجلمعية الستكمال الصرف 
على املشروعات التى يتم تنفيذها باملدينة 

املنتفعني مثل استكمال  خلدمة األعضاء 
أعمال الرصف باملدينة واستكمال مجمع 
اخلدمات الشرطية وصيانة شبكة املرافق، 
لتولى  متخصصة  شركة  مع  والتعاقد 
ما  مع  اجللسة  رئيس  عرض  وقد  األمن 
سبق أن قرارات اجلمعية العمومية فى 3٠ 
سبتمبر ١994 لبيع بعض أراضى اخلدمات 
دعاوى  ووجود  التجارى  بالسوق  ومحالت 
املزاد وحاجة اجلمعية  قضائية إللغاء هذا 
إلى موارد مالية لتكملة األعمال املطلوبة 
والتأكيد  املوافقة  طلب  ولذلك  باملشروع، 
اخلدمات  وأرض  احملالت  بيع  قرار  على 
بالسوق التجاري، وبعد العرض واملناقشة 
باالغلبية  احلاضرين  األعضاء  وافق  فقد 
القرار  هذا  على  اعترض  حيث  املطلقة، 
على  املوافقة  مت  كما  أعضاء،   )7  ( عدد 
تأجير املول التجارى وقد اعترض على ذلك 
عدد )2( عضو على اإلعالن املنشور باجلرائد 
الرسمية عن عقد جلسة بيع باملزاد احملدد 
حتفظ  وقد   ،2٠2١ ديسمبر   2١ يوم  لها 
البند  هذا  على  الرقابية  اجلهات  مندوبو 
يستلزم  ذلك  إن  حيث  القرار،  هذا  وعلى 
النصاب  يكتمل  ولم  املنتفعني  من  قرارا 
الالزم التخاذ هذا القرار لعدم حضور ١٠٪ 

من املنتفعني بهذا املشروع. 
اخلاص  باإلجماع  الرابع  البند  رفض  ومت 
يتم  لم  التى  الفضاء  األراضى  بسحب 

البناء عليها حتى تاريخه. 
املوافقة  متت  اخلامس  البند  وخالل 
باإلجماع على قيام مجلس اإلدارة بالبحث 

جديد  مشروع  كافة عن  وإجناز 
األرض  لشراء  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
عن  البحث  فى  اإلدارة  مجلس  وتفويض 
اجلمعية  أعضاء  خلدمة  جديد  مشروع 
لذلك  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 
الكبرى  بالقاهرة  اخملتصة  اجلهات  مع 

واملصايف. 
أما البند السادس واألخير اخلاص باملوافقة 
كافة  اتخاذ  فى  اإلدارة  مجلس  قيام  على 
إحدى  مع  للتعاقد  القانونية  اإلجراءات 
شركات الدعاية واإلعالن ومحافظة اجليزة 
ألعمال  والسور  املدينة  شوارع  الستغالل 
وموارد  إيرادات  لزيادة  واإلعالن  الدعاية 
اجلمعية، وقد وافق احلاضرون باإلجماع على 
اإلجراءات  التخاذ  اإلدارة  مجلس  تفويض 
اخملتصة،  السلطة  على  والعرض  الالزمة 
على  الرقابية  اجلهات  مندوبو  حتفظ  وقد 
ذلك  أن  حيث  قرار،  من  البند  بهذا  ورد  ما 
يكتمل  ولم  املنتفعني  من  قرار  يستلزم 
النصاب القانونى الالزم التخاذ هذا القرار 
بهذا  املنتفعني  من   ٪١٠ حضور  لعدم 

املشروع. 
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اعتماد ميزانيتى 2015/ 201٦ باألغلبية
فى »عمومية« النخيل للبناء واإلسكان..

جمعيات

املطلقة  باألغلبية  واالسكان  للبناء  التعاونية  النخيل  جلمعية  العمومية  اجلمعية  احلاضرون  األعضاء  وافق 
استكمال  على  وافقوا  كما  للجمعية،   2016/6/30  ،2015/6/30 فى  املنتهيتني  امليزانيتني  اعمتاد  على 
مشروع النخيل )4( بالشروق بنظام املقابل العينى مع أحد املطورين العقاريني حتى ميكن تسليم األعضاء 
احلاجزين باملشروع لوحداتهم السكنية، ومنح مهلة شهر لألعضاء املتقاعسني عن سداد ما عليهم من التزامات 
مالية، مع توقيع غرامة تأخير تعادل فائدة البنك املركزى، وتفرغ عضو مجلس إدارة واحد للقيام باألمور املالية 

أو اإلدارية مبكافأة شهرية يحددها مجلس اإلدارة. 

دمحم سامل تصوير:  مىن عبد العزيز –  متابعة: 

 كانت اجلمعية العمومية جلمعية النخيل 
عقدت  قد  واالسكان  للبناء  التعاونية 
محمد  دكتور  اللواء  برئاسة  اجتماعاً 
االدارة،  مجلس  رئيس  الرهوى  عبده  حافظ 
وسكرتارية اللواء ابراهيم مليجى سعيد أبو 
اجلمعة  يوم  وذلك  اجلمعية،  سكرتير  العزم 
مناسبات  بدار   2٠2١ ديسمبر   ١7 املوافق 
القاهرة  األول  بالتجمع  النخيل  قرية 
من  املوجهة  الدعوة  على  وبناء  اجلديدة، 
باالعالن  املركزى  االسكانى  التعاونى  االحتاد 
برج  مبجلة  واملنشورة  الثالث،  االجتماع  عن 

التعاون عدد 266 ديسمبر 2٠2١.

وحسام  اجلمل  عصام  االجتماع  حضر  وقد 
العامة  الهيئة  عن  مندوبني  الرؤوف  عبد 
محمد  وشادى  واالسكان،  البناء  لتعاونيات 
التعاونى  االحتاد  عن  مندوباً  احلميد  عبد 
مندوباً  التومى  وأحمد  املركزى،  االسكانى 
القاهرة،  حملافظة  االحتادية  اجلمعية  عن 
أعضاء  إجمالى  من  عضوا   ١١9 حضر  كما 
والبالغ  احلضور  حق  لهم  الذين  اجلمعية 
االجتماع  كان  وملا  عضوا،   2١63 عددهم 
فقد  األعضاء  من  عدد  بأى  يصح  الثالث 
سيد  أحمد  خالد  اللواء  من  كل  اختيار  مت 
العزيز  ابراهيم عبد  واملقدم حسام  شويته، 

ومت عرضهم على  تصويت،  فرج كمالحظى 
وبدأ  باالجماع  عليهم  ووافقوا  احلاضرين 

النظر فى جدول األعمال اآلتى:
الفترة  اجنازات اجمللس خالل  تقرير  ١- عرض   

املاضية.
املالية  األعوام  ميزانيتى  اعتماد  عرض   -2

.2٠١6 ،2٠١٥
من  السكنية  الوحدات  سحب  عرض   -3
أو  قسطني  سداد  عن  املتخلفني  األعضاء 
تنفيذاً  وذلك  اجلمعية،  مبشروعات  أكثر 
من  الرابعة  املادة  من  السادسة  للفقرة 
بشأن   ١982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 
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جمعيات
للبناء  التعاونية  باجلمعيات  العمل  قواعد 
وفقاً  إجراءات  من  اتخاذه  مت  وما  واالسكان، 

لنص املادة املشار إليها.
قرار  على  العمومية  اجلمعية  موافقة   -4
من  أكثر  أو  عضو  تفرع  فى  اإلدارة  مجلس 
أو  اإلدارية  باألعمال  للقيام  اجمللس  أعضاء 
مجلس  يحددها  شهرية  مبكافأة  املالية 

اإلدارة.
قرار  على  العمومية  اجلمعية  موافقة   -٥
الالزمة  االجراءات  اتخاذ  فى  اإلدارة  مجلس 
أراضى  فى  اإليجار  أو  املشاركة  أو  للبيع 
بالقاهرة   )3( رقم  النخيل  مبشروع  اخلدمات 
اجلديدة، ومشروع النخيل )4( مبدينة الشروق، 
وفقاً للقانون رقم ١82 لسنة 2٠١8 وقرارات 

االحتاد التعاونى االسكانى املركزى.

اجنازات 
الرهوى  محمد  دكتور  اللواء  واستعرض 
منذ  اجمللس  اجنازات  تقرير  اجلمعية  رئيس 
 2٠2٠/8/28 من  اعتباراً  عمله  مهام  توليه 
تضمن  التقرير  هذا  أن  وقال  تاريخه،  وحتى 
أعمال  عجلة  لدفع  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ 
 3,١ مشروعى  من  بكل  اجلارية  اإلنشاءات 
حتى  اجلديدة،  بالقاهرة  فدان  و٥,١3  فدان 
متهيداً  استكمالها  من  االنتهاء  ميكن 
لألعضاء  السكنية  الوحدات  لتسليم 
أنه جارى اآلن  احلاجزين باملشروعني، مضيفاً 
التعاقد  لفسخ  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 
واستكمال  الشروق،  مشروع  مقاولى  مع 
أحد  مع  العينى  املقابل  بنظام  املشروع 
املطورين العقاريني، وبعد العرض والرد على 
استفسارات األعضاء أحيط األعضاء علماً 

بذلك.

ميزانيات
املالى للجمعية بعرض كتاب  املشرف  وقام 
واالسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 
الوارد للجمعية برقم ١٠42 بتاريخ 2/9/2٠2٠، 
والذى كشف أن الهيئة ليس لديها مانع من 
وحساباتهم  العموميتني  امليزانيتني  عرض 
 ،2٠١٥/6/3٠ فى  املنتهية  اخلتامية 
وذلك  العمومية،  اجلمعية  على   2٠١6/6/3٠
 929948٠٥١,49 وخصوم  أصول  مبجموع 
جنيها عن العام املالى 2٠١٥/6/3٠، ومجموع 
جنيها   96١8726١2,62 وخصوم  أصول 
مع  مشيراً   ،2٠١6/6/3٠ املالى  العام  عن 
التحفظ على أعمال السور والبوابات مببلغ 
69766٠ جنيهاً، وأعمال املركز الطبى مببلغ 
برقم  أنها محالة  27899٥29 جنيها، حيث 
وبعد  عامة،  أموال  حصر   2٠١9 لسنة   2٥6
لالجتماع  احلاضرين  األعضاء  وافق  العرض 
امليزانيتني  اعتماد  على  املطلقة  باألغلبية 

املنتهيتني فى 6/3٠/2٠١٥، 2٠١6/6/3٠.

املتقاعسني عن السداد
 وقام رئيس اجلمعية بعرض سحب الوحدات 
السكنية من األعضاء املتخلفني عن سداد 
وذلك  أكثر مبشروعات اجلمعية،  أو  قسطني 
الرابعة  املادة  من  السادسة  للفقرة  تنفيذاً 
 ١982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من 
التعاونية  باجلمعيات  العمل  قواعد  بشأن 
إجراءات  اتخاذه من  للبناء واالسكان، وما مت 
مبشروعى  إليها  املشار  املادة  لنص  وفقاً 
األعضاء  وافق  العرض  وبعد   ،2,3 النخيل 
املنتفعني باملشروعني على منح مهلة شهر 
عليهم  ما  سداد  عن  املتقاعسني  لألعضاء 
التزامات مالية، مع توقيع غرامة تأخير  من 
حضر  وقد  املركزى،  البنك  فائدة  تعادل 
)2( عدد ١7 عضوا منتفعا  النخيل  مبشروع 
وهم  باملشروع  املنتفعني  عدد  إجمالى  من 
النخيل  مبشروع  حضر  وكذا  عضوا،   ١6٥
)3( عدد 4١ عضوا منتفعا من إجمالى عدد 
وقد  عضوا،   37١ وهم  باملشروع  املنتفعني 

املنتفعني  األعضاء  بإخطار  اجلمعية  قامت 
مرسلة  بريد  حافظة  مبوجب  للمشروعني 

لألعضاء.
كما عرض أخذ موافقة اجلمعية العمومية 
أو أكثر من أعضاء اجمللس،  على تفرغ عضو 
مبكافأة  املالية  أو  اإلدارية  باألعمال  للقيام 
شهرية يحددها مجلس اإلدارة، وبعد العرض 
عضو  تفرغ  على  احلاضرين  األعضاء  وافق 

مجلس إدارة واحد لألمور املالية أو اإلدارية.

أرض اخلدمات
أخذ  بعرض  أيضاً  اجلمعية  رئيس  وقام 
موافقة األعضاء املنتفعني مبشروع النخيل 
االجراءات  اتخاذ  على  اجلديدة،  بالقاهرة   )3(
باملشروع،  اخلدمات  أراضى  لبيع  الالزمة 
املنتفعون  األعضاء  وافق  العرض  وبعد 
اإليجار  أو  املشاركة  أو  البيع  على  باملشروع 
ألراضى اخلدمات، وقد حضر 4١ منتفعا من 
 37١ وهم  باملشروع  املنتفعني  عدد  إجمالى 
عضوا، وقد قامت اجلمعية بإخطار األعضاء 
بريد  حافظة  مبوجب  للمشروع  املنتفعني 
يخص  ما  إرجاء  مت  وقد  لألعضاء،  مرسلة 
أراضى  فى  اإليجار  أو  املشاركة  أو  البيع 
اخلدمات مبشروع النخيل )4( مبدينة الشروق 
الالزم  القانونى  النصاب  اكتمال  لعدم 

لألعضاء املنتفعني.

حل مشكلة مشروع الشروق 
وتسليم الوحدات السكنية 

لألعضاء خالل 36 شهرا
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اأخبار

كتبت- منى عبد العزيز: 

النائب حازم الجندى يتقدم باقتراح بشأن إعادة 
النظر فى اشتراطات البناء

مجلس  عضو  اجلندى،  حازم  املهندس  تقدم 
الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط 
للمستشار  برغبة  باقتراح  االستراتيجي، 
عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 
ووزير  الوزراء،  رئيس مجلس  إلى كل من  موجه 
بعض  فى  النظر  إعادة  بشأن  احمللية،  التنمية 

اشتراطات البناء.
 وأكد اجلندى، انه لوحظ فى الفترة األخيرة عزوف 
عدد كبير من املواطنني عن استخراج تراخيص 
البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات 
جديدة.. مضيفاً ان االرتفاعات املسموح بها فى 
املشروعات  باستثناء  اجلديدة  البناء  اشتراطات 
وطابقني  أرضى  دور  عن  عبارة  هى  القومية، 
ثمانية  من  أقل  الشارع  عرض  كان  إذا  للعقار، 
أكبر من ١2 مترًا  الشارع  ولو كان عرض  أمتار، 

يُسمح بالبناء أرضى و4 طوابق.
واملنظومة  االشتراطات  هذه  أنه  اجلندى  وأكد 

بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على 
العشوائيات وتقنني عملية استخراج تراخيص 
البناء، إال أنه مع الواقع العملى والتطبيق على 
التطبيق  فى  عراقيل  هناك  أن  اتضح  األرض 

متثلت فى خسارة كبيرة للمواطنني.
التى  املعوقات  الشيوخ،  مجلس  عضو  وعدّد 
لألهداف  االشتراطات  تلك  حتقيق  دون  حتول 
املرجوة منها وزيادة العبء على كاهل املواطنني، 
من  يقرب  ما  على  فقط  البناء  حتديد  ومنها 
7٠٪ من إجمالى مساحة القطعة السكنية، 
وكذلك االرتفاعات التى حدها األقصى ١6 مترا، 
وذلك الشرط يهدر بشكل كبير قيمة األراضى.

وأردف اجلندى، من املعوقات أيضا فكرة »النشاط 
إنشاء  إلى اشتراط  باإلضافة  للمبنى«،  الواحد 
جراچات فى العقارات األمر الذى يُشكل صعوبة 
ذات  العقارات  فى  حتديدا  تطبيقه  فى  بالغة 

املساحات الصغيرة.
فى  النظر  بإعادة  اقتراحه  فى  اجلندى  وطالب 

اشتراطات البناء للتخفيف عن املواطنني.

م ٫ حازم اجلندى

ألول مرة فى مصر.. عقد مؤتمر وزراء 
التعاونيات األفارقة أكتوبر 2022

صرح الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة 
لتعاونيات البناء واإلسكان أنه سوف يتم عقد 
األفارقة  التعاونيات  وزراء  ملؤمتر  الدولى  املؤمتر 

خالل شهر أكتوبر املقبل 2٠22.
حيث التقى الدكتور حسام رزق وبحضور اللواء 
االحتاد  رئيس  أول  نائب  الكرمي  عبد  عبداحلافظ 
االحتاديات  رؤساء  املركزي..  اإلسكانى  التعاونى 
التى  االحتادية،  اجلمعيات  كل  من  اإلسكانية 
التحدى  مبناسبة  مصر  محافظات  كل  متثل 
أول  عقد  وهو  املصرية  للتعاونيات  اجلديد 
بالقاهرة  األفارقة  التعاونيات  لوزراء  مؤمتر 
رئيس  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  برعاية 
ملنظومة  كبيرا  شرفا  ميثل  والذى  اجلمهورية.. 
»تعاونيات اإلسكان« فى مصر. حيث مت تكليف 
أكبر  لتقدمي  املعنيني،  والوزراء  الوزراء،  مجلس 
تقوم  ما  على  الضوء  إللقاء  احلدث  لهذا  دعم 
تعاونيات  دعم  فى  مجهودات  من  الدولة  به 

الدولة فى  إبراز دور  اإلسكان فى مصر بجانب 
على  وامللموسة  القومية،  املشروعات  تنفيذ 

أرض الواقع.
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  رئيس  وأشار 
برئاسة  املوسع  اللقاء  خالل  مت  أنه  واإلسكان 
اللواء عبد احلافظ عبد الكرمي نائب أول رئيس 
عن  ممثال  املركزي،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
االحتاد مع اللجنة التنظيمية بوزارة اخلارجية، 
انعقاده  واملقرر  املؤمتر  انعقاد  موعد  حتديد 
القادم  أكتوبر   2٠ إلى   ١7 من  الفترة  خالل 

.2٠22
وأضاف رزق أن هذا املؤمتر يعد حدثا فريدا ألنه 
ألول مرة يعقد فى مصر مؤمتر وزراء التعاونيات 
األفارقة ويرجع هذا خللفية األفارقة من خالل 
بها  قامت  التى  السابقة  املميزة  التجارب 
خالل  املصرية  واإلسكان  البناء  تعاونيات 

الفترة من 2٠١6/2٠١3 / 2٠١9. 

د ٫ حسام رزق

حتت رعاية رئيس اجلمهورية 
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اأخبار
الجزار: التوسع العمرانى يحقق األهداف 
االقتصادية والتنموية وليس للبناء فقط 

أمساء الرسويج:  كتبت- 

 أكد الدكتور عاصم اجلزار، أن جتربة إنشاء املدن 
من  جتربة  وأجنح  أكبر  هى  مصر،  فى  اجلديدة 
العالم  فى  دولة  توجد  فال  العالم،  فى  نوعها 
هذه  فى  اجلديدة  املدن  من  الكم  هذا  نفذت 

الفترة الزمنية القصيرة..
السابعة  الدورة  فعاليات  خالل  ذلك  جاء 
مللتقى »بناة مصر«، حتت عنوان »فرص التنمية 
ضوء  فى  العربية  والدول  بأفريقيا  والتمويل 
مجلس  رئيس  برعاية  العاملية«،  املتغيرات 
الدول  ووفود  الوزراء،  من  عدد  وبحضور  الوزراء، 

العربية واإلفريقية.
البناء ليس هدفاً فى  وأوضح وزير اإلسكان أن 
هى  والتنموية،  االقتصادية  فاألهداف  ذاته، 
الزيادة  العمراني، الستيعاب  للتوسع  األساس 
وتوفير  جديدة،  عمل  فرص  وإيجاد  السكانية، 
االحتياجات واألنشطة األساسية للمواطنني، 
إن مساحة املعمور احلالى أصبحت غير  حيث 

فى  االقتصادية  االحتياجات  تلبية  على  قادرة 
أن  إلى  املطردة، مشيراً  السكانية  الزيادة  ظل 
فقط  يقتصر  ال  العمرانية  التنمية  مفهوم 
ليشمل  ميتد  بل  واملساكن،  املدن  إنشاء  على 
اخملتلفة  اجملاالت  فى  التنمية  أوجه  جميع 
 – السياحة   – التعليم   – الصناعة   – )الزراعة 

وغيرها(، فالعمران هو »وعاء التنمية«.
اخملطط  عناصر  كل  أن  إلى  الوزير  وأشار 
العمرانية  للتنمية  القومى  االستراتيجى 
مبصر، تهدف إلى زيادة املعمور املصري، من أجل 
جديدة،  استثمار  وفرص  تنموية،  فرص  إيجاد 
)االقتصاد  اإلقليمية  التنمية  مفهوم  وهذا 
اإلقليمي(، فكل مجتمع عمرانى جديد له دور 
وظيفى وعالقة باألنشطة التى تناسب اجملتمع 
احمليط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل 
العمران  أداء  فى  القصور  أوجه  مواجهة  على 

القائم لألنشطة املطلوبة.

أقل من ثالثة آالف جنيه للمتر بـ ٧ مدن إسكان جديدة 
قطعة   3677 طرح  عن  اإلسكان  وزارة  أعلنت 
متوسط،  »إسكان  مشروعات  ضمن  أرض، 
أكثر  إسكان  متميز،  إسكان  األراضي،  محور 
متيزًا« للمواطنني محدودى ومتوسطى الدخل 
والتى  اجلمهورية،  فى  جديدة  مدن   ١٠ داخل 
بدأ التقدمي على امتالكها خالل املنتصف من 
شهر يونيو املنصرم 2٠22 على أن يكون احلجز 
أراضى  حجز  موقع  رابط  خالل  من  إلكترونًيا 

اإلسكان االجتماعي، بأسبقية احلجز.
فى  الشروط  من  عددا  الوزارة  وضعت  وقد 
الشخص املُقبل على شراء قطعة أرض ضمن 

مشروع أراضى اإلسكان االجتماعى وهي: 
وليس  اجلنسية،  مصرى  املتقدم  يكون  أن   •

شخًصا معنويًا »شركة أو مؤسسة«.
• أال يقل سن املتقدم عن 2١ سنة وقت اإلعالن.

• ال يحق لألسرة »الزوج، الزوجة، األوالد القصر« 
واحدة  أرض  قطعة  من  أكثر  حلجز  التقدم 
سبق  قد  يكون  ال  وأن  عنها،  املعلن  املدن  فى 
تخصيص قطعة أرض له او ألحد أفراد أسرته 

بأى من املدن اجلديدة.
• أن ال يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية 
ألسرته،  أو  االجتماعى  اإلسكان  مبشروع  له 

سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

• أن يكون املتقدم حلجز قطعة األرض شخًصا 
طبيعًيا.

أسعار  بوضع  قامت  أنها  الهيئة  وأوضحت 
أراضى 2٠22 فى 7 مدن جديدة بدًءا من ١6١٥ 

حتى 2٠١٠ جنيهات.
سعر املتر فى الفيوم اجلديدة:

١6١٥ جنيها بعدد ١٠٠ قطعة أرض.
سعر املتر فى بنى سويف اجلديدة:

ما بني ١8٥٠ جنيها ويصل 2٠3٥ جنيها بعدد 
9١ قطعة أرض.

سعر املتر فى املنيا اجلديدة:

١4٠٠ جنيه بعدد ٥ قطع أراضى.
سعر املتر فى أسيوط اجلديدة:

يتراوح ما بني ١٥2٠ جنيها وحتى ١88٠ جنيها.. 
بعدد 296 قطعة أرض.

سعر املتر فى سوهاج اجلديدة:
يتراوح من ١78٥ جنيها ويصل لـ 2٠9٥ جنيها.. 

بعدد 8٠2 قطعة أرض.
سعر املتر فى أخميم اجلديدة:

83٥ جنيها بعدد ٥8 قطعة أرض.
سعر املتر فى قنا اجلديدة:

2٠١٠ جنيهات بـ4٠8 قطع أرض

 الدكتور عاصم اجلزار

الفيوم اجلديدة
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 س 1: قامت احدى اجلمعيات التعاونية اإلسكانية بإنشاء مشروع سكنى متكامل.. وخصصت 

ضمن وحدات املشروع مبنى خاص ليكون مقرا للجمعية وترغب اجلمعية فى نقل وتغيير مقرها 

احلالى إلى املقر اجلديد فما هى اإلجراءات القانونية الواجب على اجلمعية القيام بها لنقل إدارات 

اجلمعية إلى املقر اجلديد ؟ 

- يلزم على كل جمعية إسكان أن تتخذ مقرا تباشر من خالله أعمالها اإلدارية واملالية وعقد جلسات مجلس 
اإلدارة ويكون هذا املقر محال لكافة املراسالت بني اجلمعية واجلهات الرقابية عليها من االحتاد واجلهة اإلدارية 

اخملتصة كما يكون محال لكافة اإلعالنات القانونية للجمعية سواء من األعضاء أو غيرهم 
فى حالة وجود دعاوى قضائية ضد اجلمعية. لذلك يجب ان يكون لكل جمعية عنوان 

محدد داخل نطاق احملافظة التى مت تأسيسها فى دائرتها ويكون هذا العنوان هو مقر 
اجلمعية ويدرج هذا العنوان فى النظام الداخلى ويتم النشر عنه فى جريدة الوقائع 

املصرية مع نشر النظام الداخلى الذى يتم مبعرفة إدارة التعاون باحملافظة.
وفى حالة رغبة اجلمعية فى تغيير عنوان املقر الى عنوان جديد فانه يلزم عليها 

اتباع اإلجراءات االتية :-
أوال : صدور قرار من مجلس إدارة اجلمعية باتخاذ العنوان اجلديد مقرا للجمعية.

املقر  بعنوان  بالهيئة  للتعاون  املركزية  واإلدارة  التعاونى  االحتاد  من  كل  إخطار   : ثانيا 
اجلديد.

ثالثا : إخطار إدارة التعاون باحملافظة التى مت تأسيس اجلمعية فى دائرتها حتى يتم نشر 
عنوان املقر اجلديد فى جريدة الوقائع املصرية.

رابعا : النشر عن تغيير عنوان مقر اجلمعية فى جريدة برج التعاون.
خامسا : اإلعالن بلوحة اإلعالنات باجلمعية عن العنوان اجلديد ملقر اجلمعية.

سادسا : اعالن أعضاء اجلمعية العمومية بالعنوان اجلديد ملقر اجلمعية طبقا للوسيلة 
احملددة لإلعالن عن عقد اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية.

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

هذه الزاوية منك ولك، متثل نافذة وطاقة تنويرية لكل أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات بحيث يقف اجلميع 
على حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها أحد وحدات 

البنيان التعاونى اإلسكاني. 
من خاللها يجيب اخلبراء والقانونيون فى مجال التعاون اإلسكانى عن كل استفسارات وتساؤالت وإرهاصات 
إلى  تؤدى فى بعض االحيان  والتى  التعاونية اإلسكانية من مشاكل  القائمون على اجلمعيات  به  ما مير 
عرقلة دوالب العمل سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض 

وبني ما يحدث من مشاكل مع الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم. 

0 122 342 2563
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

السابقني  املقالني  فى  ذكرنا 

نظاما  ليس  التعاون  أن 

اقتصاديا مبتكرا وضع خلدمة 

البشر.. وال هو قانون يطبق أو 

يهمل بل هو عقيدة ترسخ فى عقول 

املتعاونني، وأسلوب ارتضاه اهلل لعباده 

منذ أن خلق األرض ومن عليها.

كما اوضحنا مكانة وأسس ومشكالت 

وخاصة  مصر..  فى  التعاونى  العمل 

التعاون اإلسكانى..

اخلالفات  تأثير  نبني  املقالة  هذه  وفى 

الواحد على  اإلدارة  بني أعضاء مجلس 

التعاون وحسن سير العمل 

من  مكونة  هيئة  هو  اإلدارة  فمجلس 

يتولون  منتخبني  األعضاء  من  عدد 

على  مشترك  بشكل  اإلشراف 

أنشطة  حتديد  ويتم  اجلمعية  أنشطة 

والواجبات  السلطات  حسب  اجمللس 

املسندة  أو  بها  املفوض  واملسئوليات 

ويحدد  أعلى  سلطة  قبل  من  إليها 

أعضاء  عدد  عادة  الداخلى  النظام 

عقد  وآلية  اختياره  وكيفية  اجمللس 

اللقاءات.

جملالس  النموذجية  الواجبات  ومن 

اإلدارات..

• تنظيم عمل اجلمعية من خالل وضع 

سياسات وأهداف عامة.

أداء  مراجعة  ودعم  وتعيني  اختيار   •

الرئيس التنفيذى أو مدير اجلمعية.

• ضمان توافر املوارد املالية الكافية.

• حتديد الرواتب.

• إقرارات املوازنة السنوية.

• عمل الئحه داخليه باحلقوق والواجبات 

القانونية  املسئوليات  وتختلف 

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  للمجالس 

اجلمعيات  أهداف  طبيعة  باختالف 

واجلمعية ونشاطها.

واجلدير بالذكر أن بعض مجالس اإلدارات 

أعضائها  بني  فيما  يحدث  للجمعيات 

شأنها  من  التى  اخلالفات  من  العديد 

التأثير على حسن سير العمل وإحداث 

للمؤسسة  الداخلية  باملنظومة  خلل 

وقد يتطرق األمر إلى أبعد من ذلك مما 

فشل  أو  اجمللس  هذا  حل  عليه  يترتب 

ذريع داخل اجلمعية قد يكلف اجلمعية 

خسائر مالية فادحه وبالتالى يؤدى إلى 

ضياع حقوق األعضاء.

أعضاء  على  يجب  ما  تلخيص  وميكن 

اتباعه  املؤسسات  إدارات  مجالس 

وحسن  املنظومة  كيان  على  للحفاظ 

سير العمل بها كالتالي. 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  بني  التعاون   •

الواحد.

انفراد  وعدم  واحدة  كوحدة  العمل   •

رئيس باجمللس باتخاذ القرارات دون علم 

باقى األعضاء.

أعضاء  بني  والوضوح  الشفافية   •

من  معلومات  إخفاء  وعدم  اجمللس 

شأنها اإلضرار بكيان املؤسسة.

وعدم  والقوانني  باللوائح  -االلتزام 

مخالفتها بأى شكل من األشكال.

- عدم الدخول فى صراعات داخلية.

- عدم تسييل أو تسهيل أعمال للغير 

من شأنها اإلضرار باجلمعية.

- عدم التربح أو عمل مصالح شخصية 

من خالل العمل باجلمعية.

فلسفة وتطوير العمل 
التعاونى »3«

ذ
خالفات  من  يحدث  ما 
فى بعض مجالس إدارات 
اجلمعيات يؤثر بالتأكيد 
وقد  العمل  سير  على 
اجمللس  عليه حل  يترتب 
أو فشل اجلمعية وضياع 

حقوق األعضاء
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أعلن النبى صلى اهلل عليه وسلم، عزمه على 
أركان  من  اخلامس  الركن  احلج،  فريضة  أداء 
قبل،  من  اداؤه  له  يتيسر  لم  والذى  االسالم، 
أن  يلتمس  كلهم  كثير  بشر  املدينة  فقدم 
وفى  وسلم .   عليه  اهلل  اهلّل صلى  برسول  يأمت 
القعدة  ذى  شهر  انقضاء  وقبل  السبت  يوم 
بخمسة ايام تهيأ النبى صلى اهلل عليه وسلم 
للرحيل، فتطيب ولبس إزاره ورداءه وساق هديه، 
ذا احلَُلْيَفة قبل  بلغ  وانطلق بعد الظهر، حتى 
أن يصلى العصر، فصالها ركعتني، وبات هناك 
حتى أصبح .  فلما أصبح قال ألصحابه :   ) أتانى 
الوادى  هذا  فى  َصلِّ  فقال :   ربى  من  آت  الليلة 

املبارك وقل :  عمرة فى حجة (  . 
ثم  إلحرامه،  اغتسل  الظهر  يصلى  أن  وقبل 
فى  ِمْسك،  فيه  بطيب  بيدها  عائشة  طيبته 
صلى  ثم  ورداءه،  إزاره  لبس  ثم  ورأسه،  بدنه 
فى  والعمرة  باحلج  أهل  ثم  ركعتني،  الظهر 
ناقته  فركب  خرج،  ثم  بينهما،  وقَرَن  َّه،  ُمَصال

الَقْصَواءَ . 
ثم واصل سيره حتى قرب من مكة، فدخلها 
يوم  واغتسل من صباح  الفجر..  أن صلى  بعد 
فى  قضى  وقد  احلجةـ  ذى  من  الرابع  األحد 
الطريق ثمانى ليال، فلما دخل املسجد احلرام 
ولم  واملروة،  الصفا  بني  وسعى  بالبيت،  طاف 
يَِحلَّ ؛ألنه كان قارناً قد ساق معه الهدي، فنزل 
بأعلى مكة عند منطقة احلَُجون، وأقام هناك، 

ولم يعد إلى الطواف غير طواف احلج . 

وفى اليوم الثامن من ذى احلجة وهو يوم التَّرِْويَة 
والعصر  الظهر  بها  فصلى  مني،  إلى  توجه 
ثم  صلوات  خمس  والفجر  والعشاء  واملغرب 
مكث قليالً حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى 
بََنِمرَة،  له  ضربت  قد  القبة  فوجد  عرفة،  أتى 
فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالَقْصَواء 
فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وقد اجتمع حوله 
مائة ألف وأربعة وعشرون أو أربعة وأربعون ألفاً 
هذه  وألقى  خطيباً،  فيهم  فقام  الناس،  من 

اخلطبة اجلامعة : 
 ) أيها الناس، اسمعوا قولي، فإنى ال أدرى لعلى 

 .  ) ً ال ألقاكم بعد عامى هذا بهذا املوقف أبدا
كحرمة  عليكم  حرام  وأموالكم  دماءكم   ) إن 
بلدكم  فى  هذا،  شهركم  فى  هذا،  يومكم 
هذا .  أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمى 
دم  أول  وإن  اجلاهلية موضوعة،  ودماء  موضوع، 
وكان  احلارث  بن  ربيعة  ابن  دم  دمائنا  من  أضع 
وربا  ُهذَيْل  فقتلته  سعد  بنى  فى  مسترضعاً 
ربا  ربانا  من  أضع  ربا  وأول  موضوع،  اجلاهلية 

عباس بن عبد املطلب، فإنه موضوع كله (  . 
أخذمتوهن  فإنكم  النساء،  فى  اهلّل   ) فاتقوا 
بكلمة  فروجهن  واستحللتم  اهلّل،  بأمانة 
أحداً  فرشكم  يوطئن  أال  عليهن  ولكم  اهلّل، 
ضرباً  فاضربوهن  ذلك  فعلن  فإن  تكرهونه، 
وكسوتهن  رزقهن  عليكم  ولهن  ُمَبرِّح،  غير 

باملعروف (  . 
إن  بعده  تضلوا  لن  ما  فيكم  تركت   ) وقد 

اعتصمتم به، كتاب اهلّل (  . 
 ) أيها الناس، إنه ال نبى بعدي، وال أمة بعدكم، 
وصوموا  خمسكم،  وصلوا  ربكم،  فاعبدوا  أال 
بها  طيبة  أموالكم،  زكاة  وأدوا  شهركم، 
أوالت  وأطيعوا  ربكم،  بيت  أنفسكم، وحتجون 

أمركم، تدخلوا جنة ربكم (  . 
قالوا :   قائلون ؟  (   أنتم   ) وأنتم تسألون عني، فما 

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
السماء،  إلى  يرفعها  السبابة  بأصبعه  فقال 
ثالث  اشهد (   الناس :   ) اللهم  إلى  وينكتها 

مرات . 
وبعد أن فرغ النبى صلى اهلل عليه وسلم من 
تعالى :   } الَْيوَْم  قوله  عليه  نزل  اخلطبة  إلقاء 
نِْعَمتِى  َعَلْيكُْم  وَأمَْتَْمُت  دِيَنكُْم  َلكُْم  أَكَْملُْت 
وملا   ، ] 3 دِينًا {   ] املائدة :   اإلِْسالََم  َلكُُم  وَرَِضيُت 
اهلل  صلى  النبى  له  فقال  عمر،  بكى  نزلت 
أنا  أبكانى  قال :   يبكيك ؟  (   وسلم :   ) ما  عليه 
كنا فى زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم 

يكمل شيء قط إال نقص، فقال :   ) صدقت (  . 
أقام، فصلى رسول  أذن بالل ثم  وبعد اخلطبة 
الظهر،  بالناس  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلّل 
بينهما  يصل  ولم  العصر،  فصلى  أقام  ثم 
واستقبل  املوقف،  أتى  حتى  ركب  ثم  شيئاً، 
الشمس،  غربت  حتى  واقفا  يزل  فلم  القبلة، 

وذهبت الصفرة قليالً حتى غاب الُقرْص . 
والعشاء  املغرب  بها  فصلى  املُزْدَلَِفة،  أتى  ثم 
بأذان واحد وإقامتني ولم يسبح بينهما شيئاً، 

إشراف - السيد محمد يوسف دين
حجـة الــوداع.. خذوا عنى مناسككم
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 انبعث فى قلب رسول اهللهّ صلى اهلل عليه وسلم، هاتف خفى يشعره أن مقامه فى الدنيا قد أوشك على النهاية، حتى إنه 
حني بعث معاذا على اليمن فى السنة العاشرة من الهجرة قال له فيما قال :   ) يا معاذ، إنك عسى أال تلقانى بعد عامى هذا، 

ولعلك أن متر مبسجدى هذا وقبري ( ، فبكى معاذا خشعًا لفراق رسول اهللهّ صلى اهلل عليه وسلم . 
وشاء اهللهّ أن يرى رسوله صلى اهلل عليه وسلم ثمار دعوته، التى عانى فى سبيلها ألوانًا من املتاعب بضعا وعشرين عاما، 

فيجمتع فى أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذوا منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على 
أنه أدى األمانة، وبلغ الرسالة، ونصح األمة . 
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األضحية.. سنة وسرور
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ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر 
ركب  ثم  وإقامة،  بأذان  الصبح  له  تبني  حني 
فاستقبل  احلرام،  املَْشَعرَ  أتى  حتى  القصواء 

القبلة، فدعا اهلل، وكبره، وهّلله، ووحده  . 
تطلع  أن  قبل  منى  إلى  املزدلفة  من  حترك  ثم 
وتسمى  الكبري،  اجلمرة  أتى  حتى  الشمس، 
بسبع  فرماها  األولى  وباجلمرة  الَعَقَبة  بجمرة 
حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
إلى  انصرف  ثم  الوادي،  بطن  من  رمى  اخلَذْف، 
املنحر، فنحر ثالثاً وستني بدنة بيده، ثم أعطى 
علياً فنحر ما بقى وهى سبع وثالثون بدنة، متام 
املائة وأشركه فى هديه، ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة، فجعلت فى ِقدْر، فطبخت، فأكال من 

حلمها، وشربا من َمرَِقها . 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلّل  رسول  ركب  ثم 

فأفاض إلى البيت، فصلى مبكة الظهر . 
وخطب النبى صلى اهلل عليه وسلم يوم النحر 
عاشر ذى احلجة أيضاً حني ارتفع الضحي، وهو 
على بغلة َشْهَباء، وعلى يعبر عنه، والناس بني 
ما  بعض  وأعاد فى خطبته هذه  وقاعد،  قائم 
أبى  عن  الشيخان  روى  فقد  أمس،  ألقاه  كان 
بكرة قال :  خطبنا النبى صلى اهلل عليه وسلم 
يوم النحر، قال :   ) إن الزمان قد استدار كهيئته 

اثنا  السنة  واألرض،  السموات  اهلل  خلق  يوم 
عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثالث متواليات، 
ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب ُمَضر الذى 

بني جمادى وشعبان (  . 
وقال :   ) أى شهر هذا ؟  (  قلنا :  اهلل ورسوله أعلم، 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، 
قال :   ) أى  بلي ؟   قلنا :   احلجة ؟  (   ذا  قال :   ) أليس 
فسكت  أعلم،  ورسوله  اهلل  قلنا :   هذا ؟  (   بلد 
قال :   اسمه،  بغير  سيسميه  أنه  ظننا  حتى 
 ) أليست البلدة ؟  (  قلنا :  بلي .  قال :   ) فأى يوم هذا ؟  (  
ظننا  حتى  فسكت  أعلم .   ورسوله  اهلل  قلنا :  
يوم  قال :   ) أليس  اسمه،  بغير  سيسميه  أنه 
النحر ؟  (  قلنا :  بلي .  قال :   ) فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، 

فى بلدكم هذا، فى شهركم هذا (  . 
 ) وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، أال 
فال ترجعوا بعدى ضالالً يضرب بعضكم رقاب 

بعض (  . 
 ) أال هل بلغت ؟  (  قالوا :  نعم، قال :   ) اللهم اشهد، 
من  أوعى  ُمَبلَّغ  َفرُبَّ  الغائب،  الشاهد  فليبلغ 

سامع (  . 
وفى رواية أنه قال فى تلك اخلطبة :   ) أال ال يجنى 
َجاٍن إال على نفسه، أال ال يجنى جان على ولده، 

وال مولود على والده، أال إن الشيطان قد يئس 
أن يُْعَبد فى بلدكم هذا أبداً، ولكن ستكون له 
طاعة فيما حتتقرون من أعمالكم، فسيرضى 

به (  . 
وأقام أيام التشريق مبنى يؤدى املناسك ويعلم 
من  الهدى  سنن  ويقيم  اهلل،  ويذكر  الشرائع، 

ملة إبراهيم، وميحو آثار الشرك ومعاملها . 
أيضاً،    التشريق  أيام  بعض  فى  خطب  وقد 
وكانت خطبته فى هذا اليوم مثل خطبته يوم 
نزول سورة  اخلطبة عقب  هذه  ووقعت  النحر، 

النصر . 
ذى  من  عشر  الثالث  الثانى  النَّْفر  يوم  وفى 
من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  نفر  احلجة 
مني، فنزل بِخيف بنى ِكَنانة من األبَْطح، وأقام 
هناك  وصلى  وليلته،  ذلك،  يومه  بقية  هناك 
الظهر والعصر واملغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، 
الوداع،  طواف  به  فطاف  البيت،  إلى  ركب  ثم 

وأمر به الناس . 
املدينة  إلى  الركاب  حث  مناسكه  قضى  وملا 
بل  الراحة،  من  حظاً  ليأخذ  ال  املطهرة، 
سبيل  وفى  هلل  والكدح  الكفاح  ليستأنف 

اهلل . 
الرحيق اخملتوم.. بتصرف

اإلسالم،  شعائر  من  شعيرة  األضحية 
تشيع فى نفس فاعلها الفرح والسرور مبا 
والتوسعة  أمره،  امتثال  من اهلل عليه من 
إلى  واإلحسان  بأقاربه  والبر  أهله  على 

الفقراء.. 
أمر اهلل تعالى بها عباده على سبيل الندب، 
إذ يقول سبحانه :”فصل لربك وانحر“. وسن 
النبى صلى اهلل عليه وسلم فعلها فقد 
روى أنه ضحى بكبشني سمينني، عظيمني 
وقال  أحدهما  وأضجع  أقرنني،  أملحني، 
باسم اهلل واهلل أكبر اللهم عن محمد وآل 
اهلل  باسم  وقال:  اآلخر  أضجع  ثم  محمد 
وقد  وأمته.  محمد  عن  اللهم  أكبر  واهلل 
رغب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فى 
عمل  من  آدمى  عمل  ما  فقال:”  األضحية 
الدم،  إهراق  من  اهلل  إلى  أحب  النحر  يوم 
وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها 
مبكان  اهلل  من  ليقع  الدم  وإن  وأظالفها 

بها  فطيبوا  األرض  من  يقع  أن  قبل 
نفًسا “. 

وجوب  العلماء  بعض  ويرى 
بينما  املستطيع،  على  األضحية 
األضحية  أن  يرون  العلماء  أكثر 

سنة مؤكدة.
 جمهور العلماء يقول بأنه يكره ملن 
أراد أن يضحى أن يقص شعره أو يقلم 
من  األوائل  العشر  دخل  إذا  أظفاره 

أن  املضحى  يجزئ  احلجة حتى يضحى  ذى 
يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة، ألن 
عليه وسلم ضحى  رسول اهلل صلى اهلل 
أن  كذلك  وله  بيته،  وآل  نفسه  عن  بشاة 
والبقرة.  كالبدنة  الشاة  فوق  مبا  يضحى 

ويجزئ أن يشترك سبعة فى بدنة أو بقرة.
يجزئ فى األضحية من الشياه ما أمت ستة 
أمت  ما  البقر  ومن  السابع،  ودخل فى  أشهر 
ما  اإلبل  ومن  الثالثة،  فى  ودخل  سنتني، 
السادسة،  فى  ودخل  سنني،  خمس  أمت 
سمينة،  األضحية  تكون  أن  ويستحب 

عظيمة، حسنة.
يجب أن تكون األضحية خالية من العيوب 
يجزئ  فال  وجودته،  حلمها،  فى  تؤثر  التى 

التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو املريضة.

وقت ذبح األضحية يكون بعد صالة العيد 
أن رسول اهلل صلى اهلل  البراء  روى عن  ملا 
عليه وسلم قال: “من صلى صالتنا، ونسك 
نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل 
أن يصلى فليعد مكانها أخرى”، وفى رواية: 
ثم  الصالة  هذا  يومنا  فى  نسكنا  أول  “إن 
شاة  فتلك  الصالة  قبل  ذبح  فمن  الذبح، 
فى  النسك  من  ليس  ألهله،  قدمها  حلم 
جتزئها  لم  الصالة  قبل  ذبح  من  شيء”. 
وقت  ويستمر  بدلها..  ولزمه  األضحية، 

الذبح طوال أيام التشريق. 
أضحيته  يذبح  أن  للمضحى  يستحب   
بنفسه وإال فيستحب أن يحضر ذبحها، ملا 
روى عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال فى األضحية : “واحضروها 
إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة 
النبى صلى اهلل  وروى عن  دمها”.  من 
لفاطمة:  قال  أنه  وسلم  عليه 
بأول  لك  يغفر  أضحيتك،  “احضرى 

قطرة من دمها”. 
بيته،  أهل  املضحى  يطعم  أن  ويستحب   
على  ويتصدق  وأقاربه،  جليرانه  ويهدى 
الفقراء.. قال تعالى: “فكلوا منها وأطعموا 
القانع واملعتر”. وال يعطى اجلزار شيًئا منها 
إليه  دفع  إذا  ولكن  عمله،  على  له  أجرة 
شيًئا منه لفقره فال بأس، وال يجوز كذلك 

أن يبيع شيًئا من األضحية
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 املكتب االستشارى للهندسة البيئية واملدنية 
10 شارع مدرسة االهرام – اول الهرم – اجليزة 

01006869700
35694181

التصميم الهيدروليكى لشبكات ومحطات مياه الشرب 
والصرف الصحى 

للرى  املدنية  املنشآت  وتصميم  البيئية  والهندسية 
والصرف وميكانيكا التربة واألساسات وبحوث التصميم 
فى صناعة اعادة التدوير اخمللفات الصلبة وبحوث تصمى 
 – املياه  معاجلة  لعمليات  اخلاصة  االغشية  وتصنيع 

اخمللفات السائلة.

14 مكتب مدائن لالستشارات الهندسية 
 أ عمارات رامو االستشارى – مدينه نصر – القاهرة 

23055491
ف / 23055492

الهيدروليكى  والتصميم  اخلرسانية  املنشآت  تصميم 
لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتصميم املبانى 

التعليمية والتبريد والتكييف

مكتب رويال لالستشارات الهندسية 
5 شارع ابراهيم راجى – كفر عبدة – اإلسكندرية 

01222131709
5451124/03

التصميمات املعمارية للمبانى العامة – السياحة 

دار االستشارات الهندسية 
3 ش صالح جاهني – املهندسني – اجليزة 

33464729
33031159

الهندسة االنشائية 

شركة االساس للدراسات االقتصادية والهندسية 
عمارة 13 شارع مستشفى راشد حمادى – مدينه ناصر 

– سوهاج 
01096900655

تصميم املنشآت اخلرسانية 

مكتب البحيرى لالستشارات الهندسية 
16 شارع زمزم متفرع من جامعة الدول العربية

املهندسني 
37493094
33360850

الهندسة االنشائية

 – احلضرى   – الفضل  ابو  االستشارى  الهندسى  املكتب 
اخلولى 

21 شارع امني فكرى – محطة الرمل – اإلسكندرية 
4870202/03
4869963/03

العامة  املبانى  وتصميم  االنشائية  الهندسة 
مستشفيات 

مكتب محمد عاصم محمود حنفى محمود 
4 شارع على فخر – اإلسكندرية 

01222421641
التراث املعمارى وتصميم املبانى السكنية 

محمد  حسام  دكتور  الهندسى  االستشارى  املكتب 
فهمى غامن وشريكه

63 شارع النبى دانيال محطة الرمل
034876525

الهندسة اإلنشائية

المهندسون االستشاريون المقيدون
بسجالت االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى



21يوليو 2022

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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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين ببنك 

التعمير واإلسكان
المسجلة برقم 111 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/17 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

الكروم -  وذلك بمقر قاعة االجتماعات بالبنك - 26 شارع 
بجوار مسجد مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
بدر الدين للبترول »بابيتكو«

المسجلة برقم 633 لسنة 1987
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الحادية عشرة  الساعة  تمام  - فى  يوم 2022/7/30  وذلك 

صباحا.
وذلك بمقر نادى الجالء للقوات المسلحة - مصر الجديدة - 

شارع ابوبكر الصديق - تقاطع صالح سالم - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكان المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء جمعية خدمات ورعاية 

العاملين المحالين للمعاش بشركة بترول بالعيم وأسرهم بالقاهرة
المسجلة برقم 1050 لسنة 2012 - القاهرة

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

وذلك خالل الفترة من 2022/7/17 حتى 2022/7/21 وتحديد يومى 24 و2022/7/25 للطعون، على ان تقدم طلبات 

الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض 

- ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، خالل مواعيد العمل الرسمية.

على ان يقدم كل عضو مرشح ما يفيد عضويته بالجمعية مع ارفاق صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وشهادة صادرة من 

جهة معتمدة بخلو التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ووفقا لقرار 

التنسيق فى هذا الشأن.

علما بأنه سوف يتم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فى موعد الحق.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهندسة 

اإلذاعية بالقاهرة
المسجلة برقم 51 لسنة 1982

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 
العمومية الطارئة.

الموافق  االحد  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 
.2022/7/24

وذلك بمقر مبنى مول ماسبيرو - كورنيش النيل - القاهرة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة القاهرة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة التعليم العالي

المسجلة برقم 1013 لسنة 2011
للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة  االتحادية  الجمعية  تعلن 
الترشيح  باب  فتح  عن  العالى  التعليم  بوزارة  للعاملين  واإلسكان 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2022/7/17 
أن  على  و2022/7/25   24 يومى  وللطعون   2022/7/21 حتى 
وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم 
للسيد سكرتير  التنسيق والطعون  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا  المواد 
للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  االتحادية.  الجمعية 
النيل  شارع   6 الكائن:  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية. 
اجتماع  وينعقد  الجيزة.   - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض 
الساعة  تمام  فى   -  2022/8/20 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر قاعة االجتماعات - وزارة التعليم 
العالى بحى السفارات - مدينة نصر - القاهرة. ويصح االجتماع األول 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

جمعية رمسيس لإلسكان 
التعاونى

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/7/16.

 - رمسيس  شارع  امتداد   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

بجوار وزارة المالية - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمكافحة التهرب الضريبى

المسجلة برقم 1045 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
الحادية  الساعة  تمام  فى   2022/7/23 يوم  وذلك  االستثنائية. 
 14 - الضرائب  اجتماعات جمعية  قاعة  بمقر  وذلك  عشرة صباحا. 
شارع الكوثر - متفرع من شارع جامعة الدول العربية - المهندسين 
- الجيزة. وذلك للنظر فى تعديل المواد 1، 13 من النظام الداخلى 

للجمعية والتعديل المطلوب كاآلتي:
للبناء  التعاونية  الجمعية  الجمعية:  - اسم  التعديل  )1( قبل  المادة 

واإلسكان للعاملين بمكافحة التهرب الضريبي
التعاونية  الجمعية  الجمعية:  اسم   - التعديل  بعد   )1( المادة 
ومنتفعى  الضريبى  التهرب  بمكافحة  للعاملين  واإلسكان  للبناء 

مشروعاتها.
المادة )13( قبل التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب 

دينى او سياسى للعاملين بمكافحة التهرب الضريبي.
المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب 
ومنتفعى  الضريبى  التهرب  بمكافحة  للعاملين  سياسى  او  دينى 

مشروعاتها.
بالحضور  سواء  لالعضاء  المطلقة  االغلبية  بحضور  االنعقاد  ويصح 
على  التصويت  ويصح  كتابة،  الرأى  بابداء  او  باالنابة  او  الشخصى 

القرار بموافقة ثلثى عدد االعضاء الحاضرين لالجتماع.
فإذا لم يتوافر النصاب سواء لصحة االنعقاد او لصحة القرار يؤجل 
العمومية  الجمعية  على  الموضوع  اعادة عرض  يجوز  وال  االجتماع 

مرة اخرى قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
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جمعية النورس التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 699 لسنة 1991
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة القاهرة الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/7/16 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات باالدارة العامة ألمن الموانى - 

المجمع الشرطى - زهراء مدينة نصر - القاهرة.
االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

جمعية دريم لإلسكان 
التعاونى

المشهرة برقم 917 لسنة 2007
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  االحد  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/7/17

وذلك بمقر قاعة االجتماعات - برج أمان - الحى السادس - 

مدينة نصر - القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
بدر الدين للبترول »بابيتكو«

المسجلة برقم 633 لسنة 1987
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

تريومف ريزورت بمدينة هليوبوليس الجديدة
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/7/16 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى الجالء للقوات المسلحة - مصر الجديدة - 

شارع ابوبكر الصديق - تقاطع صالح سالم - 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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 

واإلسكان لمحافظة القاهرة
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بوزارة التعليم العالى
المسجلة برقم 1013 لسنة 2011

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
السبت الموافق 2022/8/20 - الساعة الحادية عشرة صباحا 
بقاعة االجتماعات بمبنى وزارة التعليم العالى - حى السفارات 

- مدينة نصر - القاهرة
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية الطارئة.
السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/8/27 بذات المقر.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة

المسجلة برقم 21 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الساحل الشمالي.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/7/21 - الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - طريق النصر - القاهرة.

الحاضرين  لالعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 
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 نفرتيتى لإلسكان التعاونى
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع العاصمة االدارية الجديدة
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/7/15 - الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر دار الحرب االلكترونية - قاعة سندريال - مدينة نصر - القاهرة.
الحاضرين  لالعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  االعضاء  اجمالى  من   ٪10 بحضور  االجتماع  ويصح 

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 للعاملين بشركة المشروعات البترولية 
واالستشارات الفنية )بتروجت(

المسجلة برقم 105 لسنة 1983 - الجيزة
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز لعدد 2 وحدة سكنية المتبقية بمشروعها 

بالقطعة 36 أ قطاع االندلس - ارض الجمعيات - القاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدره 405000 جنيه )اربعمائة وخمسة الف جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من 
الجمعية للبنك. وذلك بمقر الجمعية الكائن: القطعة 26 - القطاع االول - التجمع الخامس - خلف الداون تاون - داخل شركة 

بتروجت. على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/7/16 حتى 2022/8/17.
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 اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نقابة المهن الزراعية باإلسكندرية

المسجلة برقم 26 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

شاطئ السالم بالعجمى باالسكندرية.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/7/15 - الساعة السادسة مساء.
 - التعاونى  الثقافى  بالمركز  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
147 شارع فؤاد ابراهيم جرجس »الفيزون سابقا« - بولكلى 

- 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 اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لموظفى الديوان العام واألحياء 

باإلسكندرية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/7/16.

وذلك بمقر نادى المعلمين - سموحة SMIEL - امام التأمين 

الصحى - االسكندرية

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لألعضاء والعاملين بمركز شباب 

المدينة ببورسعيد
المسجلة برقم 1 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/29 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
االمام  - شارع  رمضان  العاشر من  مركز شباب  بمقر  وذلك 

احمد بن حنبل - بورفؤاد - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة النصر لألصواف 

والمنسوجات الممتازة )ستيا(
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/7/16

التربية  كلية  خلف   - فليمنيج   - النحاس  نادى  بمقر  وذلك 

الرياضية بنات - االسكندرية

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

جمعية المصطفى للبناء واإلسكان 
التعاونى ألفراد الشرطة والعاملين 

بمديرية أمن البحر األحمر
المسجلة برقم 92 لسنة 2013

تعلن الجمعية عن رفع مدخرات االعضاء نظرا لحاجة الجمعية 
الى تدفقات مالية لسداد المستخلصات فى موعدها للهيئة 
االعمال  لها  المسند  المنفذة  الجهة  للتصنيع  العربية 
الجمعية بمدينة سفاجا لعدد االعضاء 132 عضوا  بمشروع 
وقدره  مبلغ  األولى  بالمرحلة  التخصيص  شريحة  لتكون 
261.157 جنيه. وذلك خالل الفترة من 2022/7/15 حتى 
المالية  االلتزامات  كافة  من  االنتهاء  وحال   ،2022/10/15
له  المخصصة  بالقطعة  وعقد  شهادة  العضو  اعطاء  سيتم 
طبقا لقرار التخصيص الصادر من محافظة البحر األحمر فى 
هذا الشأن. وسيتم البدء فى جلسات التخصيص بعد انتهاء 
االعضاء  اخطار  يتم  وسوف  للعضو.  المالية  االلتزامات  كافة 
األحمر  البحر  محافظة  قبل  لهم من  والمخصص  المنتفعين 
 1982 لسنة   14 رقم  للقانون  طبقا  مسجلة  بخطابات 
بمقر  معلنة  الشروط  وباقى  للجمعية.  الداخلى  والنظام 
االعالم  قسم   - األحمر  البحر  أمن  مديرية  الكائن:  الجمعية 

والعالقات - الغردقة - البحر األحمر.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لألعضاء والعاملين بمركز شباب 

العاشر من رمضان ببورسعيد
المسجلة برقم 135 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/29 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
االمام  - شارع  رمضان  العاشر من  مركز شباب  بمقر  وذلك 

احمد بن حنبل - بورفؤاد - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية المصطفى للبناء واإلسكان 
التعاونى ألفراد الشرطة والعاملين 

بمديرية أمن البحر األحمر
المسجلة برقم 92 لسنة 2013

تعلن الجمعية عن رفع مدخرات االعضاء نظرا لحاجة الجمعية 
للهيئة  موعدها  فى  المستخلصات  لسداد  مالية  تدفقات  الى 
العربية للتصنيع الجهة المنفذة المسند لها االعمال بمشروع 
الجمعية بمدينة الغردقة لعدد االعضاء 2436 عضوا لتكون 
وقدره  مبلغ  األولى  بالمرحلة  »الخامسة«  التخصيص  شريحة 

80000 جنيه )ثمانون الف جنيه الغير(.
وذلك خالل الفترة من 2022/7/15 حتى 2022/10/15 مع 
تسليم االعضاء جداول اقساط لباقى المبلغ 261.157 جنيه، 
وحال االنتهاء من كافة االلتزامات المالية سيتم اعطاء العضو 
التخصيص  لقرار  له طبقا  المخصصة  بالقطعة  وعقد  شهادة 

الصادر من محافظة البحر األحمر فى هذا الشأن.
كافة  انتهاء  بعد  التخصيص  جلسات  فى  البدء  وسيتم 

االلتزامات المالية للعضو.
من  لهم  والمخصص  المنتفعين  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف 
قبل محافظة البحر األحمر بخطابات مسجلة طبقا للقانون رقم 

14 لسنة 1982 والنظام الداخلى للجمعية.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن: مديرية أمن البحر 

األحمر - قسم االعالم والعالقات - الغردقة - البحر األحمر.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد

المسجلة برقم 33 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الجمعية بأرض المشتل ببورفؤاد ببورسعيد.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/7/15 - الساعة الخامسة مساء.
قناة  لهيئة  االجتماعى  بالمركز  الذهبية  القاعة  بمقر  وذلك 

السويس ببورفؤاد - بورسعيد.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الفيوم

محافظة أسيوط

محافظة الفيوم

محافظة أسيوط

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس 

والعاملين بجامعة الفيوم
المسجلة برقم 24 لسنة 1999

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

 2022/7/20 حتى   2022/7/16 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/7/23   21 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
والفنادق  السياحة  كلية  مبنى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  الفيوم.  محافظة   - الفيوم  بجامعة 
الساعة  تمام  فى   -  2022/8/17 يوم  الطارئة  العمومية 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر مدرج كلية السياحة والفنادق 
األول  االجتماع  ويصح  الفيوم.  محافظة   - الفيوم  جامعة   -
اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور 
ويصح   - لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب 
االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 
لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالضرائب العامة بأسيوط

المسجلة برقم 105 لسنة 2014
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/7/21 حتى   2022/7/17 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/7/25   24 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 78 شارع الهاللى - امام الدفاع 

المدنى - اسيوط.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/8/20 

- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى التجاريين - شارع البحر - اسيوط.

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

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

االصالح الزراعى بالفيوم
المسجلة برقم 3 لسنة 1987

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بالمشروع 
السادس للجمعية بالفيوم.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/7/30 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 - الرياضى  االستاد  بشارع  المعلمين  نادى  بمقر  وذلك 
محافظة الفيوم.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لنقابة المهندسين 

- أسيوط
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/7/30

وذلك بمقر نادى التجاريين - أسيوط

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة القليوبية

محافظة السويس

محافظة دمياط

محافظة قنا

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

الزعفرانة لالستيراد والتصدير
المسجلة برقم 60 لسنة 2014

الستكمال  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد 
 24 يومى  وللطعون   2022/7/21 حتى   2022/7/17
صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/7/25 
التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة 
العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون 
مصر  مساكن  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية 
للطيران - عمارة 26 ب - الدور االرضى - مدينة العبور - القليوبية.

 -  2022/8/25 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
مقر  امام  الحديقة  بمقر  وذلك  مساء.  الخامسة  الساعة  تمام  فى 
بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  الجمعية 
األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 

10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة األمل 

بالسويس
المسجلة برقم 53

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/7/15 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر دار مناسبات عتاقة - حى الصباح - السويس

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى رابع 

دمياط
المسجلة برقم 1 لسنة 1982 - دمياط

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/7/16.

وذلك بمقر نادى المعلمين بدمياط - دمياط

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بسكك 

حديد قنا
المسجلة برقم 164 لسنة 2017

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/7/16 
حتى 2022/7/20 وللطعون يومى 21 و2022/7/23 على 
أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع الميناء النهرى 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  قنا.   -

2022/8/25 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر النادى االجتماعى بقنا - شارع المحافظة - قنا.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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جمعية حور محب لإلسكان التعاونى
المشهرة برقم 709 لسنة 1992

وذلك  )حور محب جولف(  والثالثة  )واحة حوري(  الثانية  المرحلة  السخنة  العين  استكمال مشروع  اعمال  تنفيذ  تعلن عن طرح 
بالبناء مقابل حصة عينية فى الوحدات بالمشروع ويتم الطرح طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 والضوابط المقررة من 
االتحاد بشأن التنفيذ بالمقابل العينى وشروط الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناقصة عامة بين قطاع االعمال العام والخاص 
مبانى  اعمال  اولى  فئة  والبناء  التشييد  لمقاولى  المصرى  باالتحاد  والمصنفة  العامة  التعاقدات  ببوابة  بياناتهم  والمسجلين 

متكاملة او مطور عقارى مسجل بهيئة االستثمار وغرفة التطوير العقاري.
التنفيذية وكافة المستندات المطلوبة للطرح بمقر  تطلب كراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات والنسخ الرسومات 
الجمعية: ابراج ضباط الشرطة بكورنيش المعادى - امتداد مدينة االخاء - المشروع االستثمارى - برج د )1( - شقة 2، ومن 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.
قيمة النسخة الواحدة من مستندات الطرح 5000 جنيه )خمسة آالف جنيه ال غير(.

تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واالخر مالى فى موعد غايته 
الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/8/25 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بعاليه، على ان 
يشمل المظروف الفنى كافة المستندات الموضحة بكراسة الشروط العامة والخاصة. ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى 
قدره 1000000 جنيه )مليون جنيه ال غير( باحد وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية 
وسارى لمدة اربعة اشهر من تاريخ الفض الفني. على ان يزداد التأمين االبتدائى الى 5٪ من قيمة العطاء كتأمين نهائى عند 
الرسو. اما المظروف المالى يحتوى على جداول الكميات والفئات وبعد توقيعه وختمه بختم الشركة على كل صفحة وتخضع 

المناقصة الحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالتها.
لن يلتفت الى اى عطاء يرد بعد المواعيد المحددة او غير مصحوب بالتأمين االبتدائى او مخالف ألى شرط من الشروط الواردة 

بكراسة الشروط والمواصفات. مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

جمعية البستان التعاونية للبناء واإلسكان
المشهرة برقم 164 لسنة 1992 - جيزة

تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير مثمن 
بمشروع  11335.28م2  بمساحة  عليها  مدرسة  انشاء  والمزمع  الخدمات  ارض  العلنى  بالمزاد  للبيع  الداللة  بأعمال  للقيام 
الجمعية بستان اكتوبر - القطعة رقم »5، 6« بتوسعات المنطقة السياحية »الحى السابع« - بمدينة 6 أكتوبر، طبقا الحكام 

القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح خالل مواعيد العمل الرسمية من مقر الجمعية الكائن 
2 ميدان البستان - باب اللوق - اعلى محطة محمد نجيب - القاهرة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 

شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان تسعة وتسعون جنيها الغير(.
تقدم العطاءات باسم السيد اللواء رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واالخر مالى 
الفنية بمقر الجمعية  الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 2022/7/17 كموعد لفض المظاريف  فى موعد غايته الساعة 
بالعنوان سالف الذكر، على ان يحتوى المظروف الفنى التأمين االبتدائى وقدره 10000 جنيه »عشرة آالف جنيه ال غير( باسم 
الجمعية بصورته القانونية باحد وسائل الدفع االلكترونى أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة 120 يوما 
من تاريخ جلسة الفض الفنى ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من اتعاب الخبير »مكتب - شركة« 

نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.
مدة سريان العطاء ثالثة شهور من تاريخ جلسة الفض الفني، وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 1982 والئحته 

التنفيذية.
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تجديد انتخاب ايريل جاركو رئيسا للحلف
التعاونى  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  شارك 
اإلسكانى املركزى جلمهورية مصر العربية، فى انتخابات 
احللف التعاونى الدولى بأسبانيا والتى عقدت خالل الفترة 
22 يونيو 2022 مبدينة »اشبيلية« وذلك النتخاب  من 18- 
اخلمس  السنوات  عن  اجلديد  احللف  إدارة  أعضاء مجلس 

القادمة 2022/ 2027.
وقد أسفرت االنتخابات عن فوز »ايريل جاركو« االرجنتينى 

اجلنسية رئيسا للحلف.
لكافة  الدعوة  وجه  قد  الدولى  التعاونى  احللف  كان 

فيهم  مبا  احللف،  انتخابات  حلضور  الرئيسيني  األعضاء 
مصر  جلمهورية  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
يناير  من  اعتبارا  للحلف  انضمامه  جدد  والذى  العربية، 

املاضى.
وفي السياق ذاته أكد اللواء ا.ح فؤاد عباس، أن مشاركة 
مصر  جلمهورية  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
بأسبانيا،  الدولى  التعاونى  احللف  انتخابات  العربية، فى 
التعاون املشترك واملكانة املتميزة للتعاون  تأتى فى إطار 

اإلسكانى املصرى على املستوى الدولى.

اللواء ا.ح فؤاد عباس يشارك فى انتخابات احللف التعاونى الدولى بأسبانيا


