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 السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات 
وزارة اإلسكان على مستوى الجمهورية

للمشروعات  التنفيذى  املوقف  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  استعرض 
أرض  فوق  األعظم  التجلى  مشروع  خاصًة  اإلسكان،  لوزارة  القومية 
والعلمني اجلديدة وصواري، فضالً عن  املنصورة اجلديدة  السالم بسيناء، ومدن 

تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل 
املصريني..

الرئي�س
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عبد  الرئيس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مصطفى  الدكتور  مع  السيسى  الفتاح 
والدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى 
واملرافق  اإلسكان  وزير  اجلزار  عاصم 

العمرانية. واجملتمعات 
هذا  فى  اجلزار  الدكتور عاصم  وقد عرض 
املدن  من  عدد  فى  العمل  سير  اإلطار 
اجلمهورية، مشيراً  على مستوى  اجلديدة 
املنصورة  مبدينة  العمل  انتهاء  إلى 
ساحل  على  كم   ١٥ بطول  اجلديدة 
بكافة  وذلك  مباشرة،  املتوسط  البحر 
مبختلف  سكنية  أحياء  من  مكوناتها 
عبادة،  ودور  وفيالت،  عمارات  من  أنواعها 
جتارية  ومبانى  الطبية،  الرعاية  ومركز 
املياه،  وحتلية  وخدمية، ومحطات معاجلة 
السيد  وجه  وقد  الكهرباء،  ومحوالت 
كافة  مستوى  فى  بالتدقيق  الرئيس 
مدينة  لقاطنى  ستقدم  التى  اخلدمات 
بالتنسيق  والقيام  اجلديدة،  املنصورة 
احلضارى على نحو مستدام يتماشى مع 

باملنطقة. اجلو  طبيعة 
لرئاسة  الرسمى  املتحدث  وأوضح 
أيضاً  شهد  االجتماع  أن  اجلمهورية 
مشروع  فى  العمل  مستجدات  عرض 
السالم«  أرض  فوق  األعظم  »التجلى 
الفندقية  مكوناته  بكافة  بسيناء، 
واحملاور  والطرق  واخلدمية  والسياحية 
السيد  وجه  حيث  املوقع،  الى  املؤدية 
اجلهود  بذل كافة  باالستمرار فى  الرئيس 

أرض  من  املقدسة  البقعة  تلك  لتقدمي 
من  الزائرين  وجلميع  لإلنسانية  مصر 
تقديراً  األمثل،  النحو  على  العالم  أنحاء 
من  تنبع  التى  الفريدة  الروحية  لقيمتها 
الثالثة،  السماوية  لألديان  كونها حاضنة 
واإلنشاءات  املبانى  تكون  أن  مراعاة  مع 
البيئية  الطبيعة  مع  متناغمة  واملرافق 
للمكان، وكذا زيادة االعتماد على الطاقة 

البيئة.  على  واملتجددة حفاظاً  اجلديدة 
تطوير  كذلك  الرئيس  السيد  تابع  كما 
والذى يهدف  التاريخية،  القاهرة  منطقة 
مبا  للقاهرة،  احلضارى  الوجه  الستعادة 
سور  فى  اجلارية  التطوير  عملية  فيها 
بأال  سيادته  موجهاً  العيون،  مجرى 
التاريخية  املعالم  على  التطوير  يقتصر 
أيضاً  ميتد  وإمنا  فقط،  العريقة  واألثرية 

لها.  املتاخمة  واملواقع  األراضى  لكافة 
املوقف  عرض  السياق  ذات  فى  ومت 
مثلث  منطقة  لتطوير  التنفيذى 
بأن  الرئيس  السيد  وجه  حيث  ماسبيرو، 
والتكامل  بالتناغم  املثلث  تطوير  يتم 
بهذه  اجلارى  التطوير  أوجه  مختلف  مع 

العاصمة.  فى  املركزية  املنطقة 
الدكتور  أن  الرسمى  املتحدث  وأضاف 
الوزارة  جهود  أيضاً  عرض  اجلزار  عاصم 
احلرفى  للتدريب  مبشروع  لالضطالع 
وذلك  القرى،  فى  للشباب  والفنى 
واملصريني  الهجرة  وزارة  مع  بالتعاون 
»حياة  مبادرتى  إطار  وفى  باخلارج، 
وجه  حيث  النجاة«،  و»قوارب  كرمية« 
النوعية  تلك  بتكثيف  الرئيس  السيد 
عدد  وزيادة  مستواها  ورفع  البرامج  من 
الكتشاف  فيها  الشباب  من  املتدربني 
اجملال  فى  املتميزة  والقدرات  املواهب 
احلرفى والفنى، مع صقلها على مستوى 
دفع  فى  ملساهمتها  بالنظر  راق،  فنى 
مصر  فى  الشاملة  التنمية  عجلة 
املوهوبني  أبنائها  لسواعد  حتتاج  والتى 

واملبدعني فى كافة اجملاالت.
مبدينة  التنفيذى  املوقف  عرض  مت  كما 
العلمني اجلديدة، فضالً عن تطور األعمال 
اإلسكندرية،  صوارى  مبشروع  اإلنشائية 
املشروعات  موقف  استعراض  جانب  إلى 
خاصًة  اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة  داخل 

منطقة األبراج فى حى املال واألعمال.

الرئي�س

آخر  يستعرض  الرئيس 

التجلى  تطورات مشروع 

املنصورة  األعظم ومدن 

وتطوير  اجلديدة  والعلمني 

التاريخية  القاهرة 

ومشروعات سكن كل 

املصريني
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نصت املادة )37( من الدستور الصادر بتاريخ 
التعاونية  )امللكية  أن  على   20١4 يناير   ١8
ويكفل  التعاونيات  الدولة  وترعى  مصونة 
حلها  يجوز  وال  ودعمها  حمايتها  القانون 
أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى(. 

اجلمعية  من  النص  هذا  سلب  وقد 
اخملتص،  والوزير  االستثنائية،  العمومية 
للبناء  التعاونية  اجلمعيات  حل  في  احلق 
واإلسكان، وهو احلق الذى كان مقررا بنص 
اإلسكانى  التعاون  قانون  من   )٥6( املادة 

الصادر بالقانون رقم ١4 لسنة ١98١.
 وكذا سلب من الوزير احلق في حل مجلس 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  إدارة 
الذى كان مقررا بنص املادة )89( من القانون 

ذاته.
اإلسكانى  التعاون  واجه  فقد  ثم  ومن 
قانونية  إشكالية   20١4 دستور  بصدور 
قانون  نصوص  من  بعضا  أن  في  متثلت 
رقم  بالقانون  الصادر  اإلسكانى  التعاون 

متوافقة  غير  أصبحت   ١98١ لسنة   ١4
على  بينها  ومن  الدستور  هذا  أحكام  مع 
حيث  إليها  املشار  النصوص  املثال  سبيل 
أصبح حل اجلمعية أو حل مجلس إدارتها 
بيد القضاء وليس بيد اجلمعية العمومية 

أو بيد السلطة التنفيذية )جهة اإلدارة (.
احملاكم  حتدد  لم  الدستور  نصوص  أن  غير 
بحل  املتعلقة  الدعاوى  بنظر  اخملتصة 
اجلمعيات أو مجالس إدارتها، ولم حتدد من 
اعتبار  الدعوى، على  رفع هذه  احلق في  له 
النصوص  ستحددها  التفصيالت  هذه  أن 
الحقا  تصدر  أن  يتعني  التي  التشريعية 

لتتوافق مع النصوص الدستورية.
 ومن ثم ثار التساؤل القانوني عن كيفية 
اجلمعيات  أحكام قضائية بحل  استصدار 
التعاونية للبناء واإلسكان أو حل مجالس 
والنص  للحل،  املوجبة  احلاالت  في  إدارتها 
الدستوري لم يتطرق إلى حتديد هذه اآللية، 
لهذا  احتاط   فقد  ذاته   الدستور  أن  غير 

أن  على  منه   )224( املادة  في  ونص  األمر 
)كل ما قررته القوانني واللوائح قبل صدور 
هذا الدستور تبقى نافذة وال يجوز إلغاؤها 
واإلجراءات  للقواعد  وفقا  إال  تعديلها  وال 
بإصدار  الدولة  وتلتزم  الدستور  في  املقررة 

القوانني املنفذة لهذا الدستور(.
التي  التشريعات  أن كل  النص  ومفاد هذا 
لم يتم تعديلها بالطريقة املقررة دستوريا 
لتعديل القوانني مازالت سارية إلى أن يتم 

تعديلها.
الثانية  الدائرة  أكدت  النص  لهذا  ونفاذا   
هذا  على  الدولة  مبجلس  الفتوى  لقسم 
بتاريخ  عنها  الصادرة  الفتوى  في  املعنى 
استمرار  إلى  انتهت  والتي    2022/8/2
اإلسكانى  التعاون  قانون  بأحكام  العمل 
الصادر بالقانون رقم ١4 لسنة ١98١ فيما 
للبناء  التعاونية  اجلمعيات  بحل  يتعلق 
حلني  إدارتها  مجالس  حل  أو  واإلسكان 

تعديلها مبا يتوافق مع الدستور .

فتوى مجلس الدولة:
سلطة الحل فى قانون التعاون اإلسكانى ما زالت بيد اإلدارة

إعداد- اللواء عبد الوهاب أبو الصفا
االحتاد سكرتير عام 
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مبادرة التمويل العقارى وانعكاساتها 
على التعاون اإلسكانى »2 – 2«

ملف العدد

حتقيق
منى عبد العزيز - هويدا عبد احلميد

حيث  حاليًا،..  اإلسكان  قطاع  فى  املشروعات  وأكبر  أهم  من  واحدة  العقارى  للمتويل  الرئاسية  املبادرة 
العقارى«  المتويل  »مبادرة  بإطالق  املاضى  مارس  فى  املركزى  البنك  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  وجه 
بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خالل البنوك أو شركات المتويل العقارى لمتويل شراء 
الوحدات  لدعم قدراتهم على متلك  الدخل، وذلك  الفئات من محدودى ومتوسطى  السكنية لصالح  الوحدات 

السكنية، من خالل قروض طويلة األجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومتناقصة ال تتعدى %3،.
 وقد بدأت بالفعل البنوك املعنية باملبادرة فى استقبال العمالء الراغبني فى احلصول على وحدات سكنية، وذلك 
محدودى  من  لملواطنني  الفرصة  اتاحة  الى  الرئاسية  املبادرة  وتهدف  املركزى،  البنك  أعلنها  التى  بالشروط 

ومتوسطى الدخل للحصول على سكن مالئم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة األجل. 
مجلة »برج التعاون« تواصل فى هذا التحقيق استطالع آراء املتخصصني فى مجال اإلسكان التعاونى واملسئولني 

فى جلنة اإلسكان مبجلس النواب حول هذه املبادرة وانعكاساتها على قطاع التعاون اإلسكانى..
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غير مسبوقة
فى البداية وصف النائب ايهاب منصور 
النواب،  مبجلس  اإلسكان  جلنة  وكيل 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة 
وغير  جيدة  بأنها  العقارى  للتمويل 
أنها تخصص مبلغ  مسبوقة، مضيفاً 
١٠٠ مليار جنيه من البنوك للشركات 
والتمويل العقارى، وشروطها بالنسبة 
حملدودى ومتوسطى الدخل جيدة، حيث 
 %١٠ يدفع  سوف  الدخل  محدودى  إن 
قيمتها  التى  للشقق  مقدم  بالنسبة 
ملتوسطى  وبالنسبة  جنيه،  ألف   3٥٠
الدخل سوف يقوم بدفع من ١٥% - %2٠ 
حسب سعر الشقة، وأنه مت حتديد هذا 
وهو  للدخل  األقصى  احلد  أساس  على 
لألسرة  و6٠٠٠  لألعزب،  جنيه   4٥٠٠
ملتوسطى  وبالنسبة  الدخل،  حملدودى 
آالف   ١٠ هو  األقصى  احلد  فان  الدخل 
لألسرة،  جنيه  ألف  و١4  لألعزب،  جنيه 
وأن يكون هناك تقسيط على مسافة 
أيضاً  فهو  سنة   3٠ ملدة  كبيرة  زمنية 
أريحية  يعطى  حيث  جيد  توجه 
قدرتهم  املادية  من  ويحسن  للشباب 

فى بداية حياتهم.
 ونصح »النائب« لكى تنجح هذه املبادرة 

بضرورة ضمان الشفافية واحليادية على 
تشديد  خالل  من  وذلك  الواقع،  أرض 
الرقابة ووضع آلية محكمة لضبط هذا 
األمر، حتى يستفيد منها املستحقون 
املبادرة سوف  أن هذه  الى  منوهاً  فعالً، 
2٥٠ ألف شاب أو  تكفى حوالى 2٠٠ – 

أسرة، وهذا يعد اجنازا حقيقيا.
على  املبادرة  هذه  انعكاسات  وعن 
من  أنه  أكد  التعاونى،  اإلسكان  قطاع 

أن  مشيراً  ايجابية،  تكون  أن  املفترض 
مصر تعانى حالياً من انفالت فى أسعار 
منطق  يوجد  وال  السكنية،  الوحدات 
يفسر حدوث هذا االنفالت، وقال: فعلى 
مصر  فى  متوفقاً  البناء  كان  سبيل 
العام املاضى ومع ذلك كان سعر احلديد 
مستمرا فى االرتفاع بصورة كبيرة جداً، 
أن هذه ظواهر غير مفهومة  الى  الفتاً 
عندما  أنه  موضحاً  املنطق،  وتخالف 
يكون  احلديد  أسعار  فى  ارتفاع  يحدث 
أو  األسعار  فى  جديدة  لزيادة  نتيجة 
زيادة الطلب على السلعة، ولكن رغم 
عدم وجود طلب على احلديد جند هناك 
زيادة وقفزات فى أسعاره، وهذه ما يثير 

عالمات استفهام ال إجابة لها.
الدولة  علينا  تخرج  فعندما  متابعا.. 
مببادرة كهذه أعتقد أنها سوف تساهم 
من  وهذا  السوق  أسعار  استقرار  فى 
ال  وبالتالى  يحدث،  أن  نظرياً  املفترض 
سوق  فى  استقرار  هناك  يكون  أن  بد 
بآليات  تتم  املبادرة  هذه  ألن  العقارات 
ومبسافات  محددة  وبأرقام  واضحة 
زمنية معلومة، وهذا االستقرار يجعل 
تسير  موقع  أى  فى  اإلسكان  منظومة 

بأريحية أكثر وبآليات أوضح. 

املبادرة تؤكد حتيز الرئيس 

السيسى للشباب 

والطبقة املتوسطة

 ايهاب منصور

ملف العدد
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املطورون العقاريون
أمني  مسعود  أمني  النائب  وكشف 
أن  النواب  مبجلس  اإلسكان  جلنة  سر 
األول  الشق  شقان:  لها  هذه املبادرة 
فهو  الثانى  الشق  أما  الشباب  يخص 
أن  موضحاً  العقاريني،  املطورين  يخص 
»السيسى«  الرئيس  حتيز  يؤكد  األول 
والفائدة  املتوسطة  والطبقة  للشباب 
الى  تصل  متناقصة  فائدة  تعتبر   %  3
١.٥%  فقط مع مرور الوقت، مفسراً أن 
هذه النسبة 3% تقل على املدى البعيد 
يخصم  البنك  أن  حيث   %٥٠ بنسبة 
املتبقى  املبلغ  على  ويحسب  الفائدة 

فقط.
وأضاف.. وبالنسبة للشباب فقد أتاحت 
وحدة  على  احلصول  املبادرة  هذه  لهم 
سكنية والزواج وتكوين أسر، مشيراً أن 
اجملتمعى،  السلم  فى  كبير  أثر  له  هذا 
كما أنها استهدفت قطاعات مختلفة 
لإلسكان  متويل  من  الشباب  من 
ألف   3٥٠ حدود  فى  االجتماعى 
 %١٠ مبقدم  السكنية  للوحدة  جنيه 
السكنية  الوحدات  متويل  الى  فقط، 
مليون   ١.١ الى  قيمتها  تصل  التى 
جنيه  مبقدم ١٥ % للطبقة املتوسطة، 
يصل  التى  السكنية  الوحدات  ثم 
سعرها إلى ١.4مليون جنيه مبقدم 2٠ % 

كما  مشيراً  املتوسطة،  فوق  للطبقة 
فى  السن  لكبار  التمويل  أتاحت  أنها 
رفعت  وان كانت  مراحل عمرية كبيرة، 
نسبة املقدم نوعاً ما ليصل الى 4٠ % 
تصل  لفترة  التقسيط  مدة  وقصرت 
بهذه  اهتمت  لكنها  سنة،   2٠ إلى 
أن  مضيفاً  مرة،  ألول  العمرية  الفئة 
التمويل العقارى أتاح لألسر التى متكث 
يكون  أن  الوالدين،  أحد  أو  والديها  مع 

لهم سكن مستقل.
وتابع.. وبالنسبة للشق الثانى للمبادرة 
فإنها تخدم املطورين العقاريني، مبعنى 
جنيه  مليار   ١٠٠ تضخ  عندما  أنها 
أن  يعنى  فهذا  العقاريني،  للمطورين 
لتمويل  تنقل  سوف  األموال  هذه 
حديد  من  البناء  أساسيات 
وسيراميك  وخشب  وأسمنت 
ومواسير صرف صحى ومحاجر 
رمل وزلط وخالفه، اى أن املبادرة 
تقوم بتمويل حوالى 8٠ % من 
على  القائمة  الصناعات 
فإن  وبالتالى  البناء، 
تتجه  األموال  هذه 
من البنوك الى 

واملؤقتة  الدائمة  والعمالة  املقاولني 
واملصانع، أى أن املبادرة تضخ ١٠٠ مليار 

جنيه فى شرايني االقتصاد املصرى.
مبادرة  انعكاسات  فى  رؤيته  وحول 
اإلسكان  قطاع  على  العقارى  التمويل 
التعاونى قال: ان التعاونيات لها خطة 
وانشاء  التكلفة  تقدير  فى  أخرى 
املبانى التجارية داخل املشروعات ليتم 
على  تقسيمه  يتم  عال،  بيعها بسعر 
ليتم  بعد،  فيما  السكنى  املشروع 
الوحدات  سعر  تخفيض  خالله  من 
لألعضاء، مشيراً إلى أنه ال شك فى أن 
مشكلة  حل  فى  تساهم  التعاونيات 
التى  املبالغ  وان  مصر،  فى  اإلسكان 
تترجم  البناء  صناعة  فى  ضخها  يتم 
وأن  بها،  تعاونية  سكنية  وحدات  إلى 
يكون  سوف  العقارى  التمويل  مبادرة 
القطاع  على  ايجابى  انعكاس  لها 
إليجاد  أمواالً  تضح  ألنها  التعاونى، 
االقتصاد  ينعش  وهذا  سكنية  وحدات 

القومى.
املعادلة الصعبة

فيما أكد املهندس مجدى فتحي، عضو 
مجلس إدارة اجلمعية االحتادية حملافظة 
العمومية  اجلمعية  وعضو  القاهرة، 
إن  املركزي،  اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد 
هامة  مبادرة  العقاري،  التمويل  مبادرة 
جدا، قائمة على املبادئ التعاونية، التى 
لفئات  سكنية،  وحدات  توفير  تتيح 
اجتماعية عديدة من املواطنني، بأسعار 
وظروفهم  دخولهم،  مع  تتناسب 

املعيشية.
وشدد على ضرورة تطبيق هذه املبادرة، 
العديد  لتعثر  نظرا  التعاونيات،  على 
مشروعاتها،  تنفيذ  فى  اجلمعيات،  من 
البناء،  مواد  أسعار  ارتفاع  عن  الناجت 
االقتصادي،  اإلصالح  خطط  نتيجة 
الصرف، مشيرا  تعومي سعر  قرار  عقب 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  أن  إلى 
األراضى  طرحت  عندما  اإلسكان، 
على اجلمعيات منذ العام 
كانت   ،2٠١٠

ملف العدد
ضرورة وضع آلية محكمة 

للمبادرة حتى يستفيد منها 

املستحقون فعالً 

أمني مسعود
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الدراسات مبنية على أن قيمة الوحدة 
ستصل إلى نحو 4٠٠ ألف جنيه، إال أنه 
بعد التعومي تضاعفت تكلفة الوحدات، 
من  العظمى  الغالبية  جعل  وهذا 
احلاجزين غير قادرين على سداد تكلفة 

وحداتهم، وتعثر عدد كبير.
وأضاف املهندس مجدى فتحي، أن هذه 
الظروف، وضعت أعضاء التعاونيات فى 
معادلة صعبة، حيث هو اآلن متعثر عن 
سداد باقى تكلفة وحدته السكنية، وال 
يستطيع استرداد أمواله، وال يستطيع 
لشخص  عنها  التنازل  أو  وحدته  بيع 
موضحا  تكلفتها،  سداد  ليكمل  آخر، 
أنه وسط هذه املعادلة الصعبة، يصبح 

قرض التمويل العقارى هو احلل.
االحتاد  يتولى  أن  ضرورة  إلى  ونوه 
املطالبة  مهمة  التعاوني،  اإلسكانى 
أعضاء  إلى  اإلسكانى  القرض  بتوفير 
سبيل  على  منها  بشروط،  التعاونيات 
دخل  مستوى  مع  يتناسب  أن  املثال، 
دخولهم  تسمح  ال  الذين  األعضاء، 
وفق  وذلك  الوحدات،  ثمن  باستكمال 
حجم  على  تدل  ومستندات  دراسات، 
أن  أى  العام،  فى  عضو  لكل  الدخل 

أعضاء  لكل  يكون  لن  القرض  هذا 
للفئة  ولكن  اإلسكانية،  التعاونيات 
وحتددها  السداد،  تستطيع  ال  التى 
مشكلة  حل  ميكن  وبذلك،  الدراسات، 
األرض..  على  التعاونيات  مشاريع  تعثر 
مؤكدا أن االحتاد التعاونى اإلسكاني، هو 
املسئول عن املطالبة بتطبيق التمويل 

العقارى للجمعيات التعاونية.
القروض لألعضاء

رياض،  مؤنس  اللواء  أكد  جانبه،  من 
مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  رئيس 
إسكان  جمعية  ورئيس  األحمر،  البحر 
البحر  محافظة  عام  بديوان  العاملني 
على  تنطبق  ال  املبادرة  أن  األحمر، 
التعاونيات، مطالبا مسئولى اإلسكان 
ضمنها،  التعاونية  اجلمعيات  بشمول 

إال أنهم أكدوا أنها ال تنطبق عليهم.
رمبا  املبادرة  أن  رياض،  اللواء مؤنس  ويرى 
تزيد من دور التعاونيات، نظرا ألن أسعار 
التعاونية ستكون أقل سعرا  الوحدات 
حسب   - املبادرة  ضمن  املمولة  من 
تستهدف  املبادرة  أن  إلى  الفتا  رؤيته- 
تكلفة  بينما  املتوسط،  فوق  اإلسكان 
بدون  تكون  التعاونى  اإلسكان  وحدات 

املالك  على  تقسم  والتكلفة  أرباح، 
فيما بينهم.

وأشار إلى أن ما يعطل تنفيذ املشروعات 
عن  األعضاء  تقاعس  هو  التعاونية، 
عليهم،  الالزمة  املستحقات  سداد 
إلزام  تتيح  تشريعات  يتطلب  وهذا 
مثلما  املستحقات،  هذه  بدفع  العضو 
أو  العقاري،  التمويل  مبادرة  مع  يحدث 
حيث  العقاري،  التمويل  شركات  حتى 
بالسداد،  املبادرة  من  املستفيد  يلتزم 

طاملا وقع على عقود ملزمة بذلك.
وأشار إلى وجود محاوالت مع البنوك فى 
البحر األحمر، لتمويل أعضاء اجلمعيات 
شخصية،  بصفة  بقرض  التعاونية 
أن  على  بصفتها،  للجمعية  وليس 
وبفائدة  طويلة،  السداد  مدة  تكون 

تتناسب مع دخل كل عضو.
وشدد على أن لالحتاد اإلسكانى ولهيئة 
فى  وهاما،  كبيرا  دورا  التعاونيات 
التعاونية  اجلمعيات  بإدراج  املطالبة 
ضمن هذه املبادرة، وإتاحة منح القروض 
استكمال  يتم  حتى  ألعضائها، 
وحتى  املتعثرة،  التعاونية  املشروعات 
بهذه  االستفادة  من  األعضاء  يتمكن 

ملف العدد
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املشروعات.
حتريك السوق العقارى

رئيس  الزيات،  عمرو  اللواء  يؤكد  بينما 
لإلسكان  بدر  جمعية  إدارة  مجلس 
العقاري،  التمويل  مبادرة  أن  التعاوني، 
املواطنني،  خلدمة  عظيمة  مبادرة 
ستعمل على حتريك »املياه الراكدة« فى 

السوق العقاري.
وأوضح أن دخول الدولة فى مشروعات 
ميكن  ال  املواطنني،  خلدمة  اإلسكان 
فهذا  اجلمعيات،  قبل  من  مجاراته 
الدخول القوى فى مشروعات اإلسكان 
كبير  بشكل  املواطنني  على  سهل 
احلصول على سكن مالئم، يتناسب مع 

ظروفهم االجتماعية.
وأكد أنه رغم هذه اإليجابيات للمبادرة، 
لها جلمعيات  فائدة  أى  توجد  ال  أنه  إال 
ستبقى  حيث  التعاوني،  اإلسكان 
اجلمعيات عاجزة متاما عن القيام بدورها 
جتاه أعضائها، نظرا لتوفر بديل بفائدة 
املشروعات،  تنفيذ  فى  وسرعة  أقل 
على عكس املتاح فى القرض التعاونى 
تنفيذ  أمد  وطول  األعلى،  الفائدة  ذى 

املشروعات.
من  التقسيط  فكرة  أن  إلى  منوها 
خالل املبادرة جيدة، وتناسب الشريحة 
حيث  املصري،  الشعب  من  العريضة 
التقسيط  خالل  من  الوالد  يستطيع 
شراء  للسداد  الطويلة  املدة  هذه  فى 
ميثل  أن  دون  ألبنائه،  الزوجية  مسكن 

ذلك عبئا كبيرا عليه. 
وأضاف أن التعامل احلالى مع اإلسكان 
غير  »شعبي«،  أنه  على  التعاونى 

أعضاء  مشاهدة  فبعد  صحيح، 
للمشروعات  اإلسكان  جمعيات 
السكنية، أصبح اآلن يطالب مبساحات 
مكانى  بتمييز  يطالب  وكذلك  أكبر، 
اإلسكان  فى  يقابله  ما  وهو  لوحدته، 
تناسب  ال  وأماكن  مبساحات  التعاونى 
تطلعاته،  أو  رغباته  أو  احتياجاته 
إذا  العضو  إلّى  سيلجأ  »ملاذا  وتساءل: 
التعاونية ال تستطيع  كانت اجلمعيات 

متييزه أو حتقيق رغباته؟«
وشدد على القائمني على أمر اإلسكان 
عمل  تسهيل  بضرورة  التعاوني، 
اجلمعيات  بإدراج  واملطالبة  اجلمعيات، 
ميكنها  حتى  املبادرة،  هذه  ضمن 
مبا  املتوقفة،  مشروعاتها  استكمال 

يخدم أعضاءها. 
متويل  عن  البحث  يتم  أن  مقترحا، 
بحيث  مشروعاتها،  لبناء  اجلمعيات 
بتحصيل  املُقرضة  اجلهة  تقوم 
مستحقاتها بتقسيط مريح لألعضاء، 
ميزة  التعاونية  للجمعيات  ليخلق 
العقاريني  املطورين  مقابل  تنافسية 

وإسكان الدولة.

ملف العدد

اللواء عمرو الزيات

تطبيقها على اجلمعيات يزيد 

من حجم املبيعات
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املساحات  تعديل  بضرورة  طالب  كما 
وتيسير  السكنية،  للوحدات  اخملصصة 
إجراءات االستفادة االستثمارية من جزء 
اجلمعية؛  تنفذها  التى  املشروعات  من 
وخفض  األعضاء،  خدمة  من  يزيد  مبا 

حتميل أعباء كامل املشروع عليهم.
مختتما حديثه قائال: »كعضو جمعية 
تعاونية ال بد أن يكون لى ميزة تنافسية 
عن السوق.. وإال فلغة األرقام ال تكذب«، 
سينجذب  ذلك  بغير  أنه  متابعا، 
اخلارجى  السوق  إلى  اجلمعية  عضو 
وسينصرف إليه؛ النخفاض الفائدة على 
القرض التمويلى من ناحية، ولسهولة 
إجراءات احلصول على الوحدة من ناحية 
واملميزات  املساحات  ولتوافر  أخرى، 
ناحية  من  عنها  يبحث  التى  املكانية 
ثالثة، فضال عن تسويق تشويقى قوى 
لعرض مميزات املشروع، وهو ما تفتقده 

مشروعات التعاون اإلسكانى بشدة. 
محاور املبادرة

وأكد محمد حمدى نائب رئيس مجلس 
لإلسكان  أكتوبر   6 جمعية  إدارة 
العقارى  التمويل  مبادرة  أن  االجتماعى 
الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  التى 
الدخل  ومتوسطى  حملددوى  السيسى 
وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل هذه 
لتعليمات  طبقاً  منها  الهدف  املبادرة 
اجلمهورية  رئيس  السيد  وتوجيهات 
اجملتمع  شرائح  من  املزيد  دعم  هو 
من  للمواطنني  املالئم  املسكن  وتوفير 
الدخل  ومتوسطى  محدودى  شريحتى 
وعلى  وأسعار مدعمة  ميسرة  بقروض 

فترات زمنية طويلة األجل، 
املواطنني  رغبة  حالة  فى  بأنه  وكذلك 
خارج  سكنية  وحدة  على  احلصول  فى 
الوحدات املطروحة عن طريق اإلسكان 
املواطن  يقوم  أن  على  االجتماعى 
املراد  السكنية  الوحدة  عن  بالبحث 
على  العقارى  التمويل  بنظام  شراؤها 
اخلاصة  للشروط  مستوفاة  تكون  أن 

باملبادرة.
مسجلة  الوحدة  تكون  أن  ويشترط   
عليها  يوجد  وال  للتسجيل  قابلة  أو 
يتم  ثم  عقارية  أو  مالية  مخالفات  أى 
تقييم هذه الوحدة طبقاً لسعر السوق 
اخلبرة املسجلة  بيوت  احلالى عن طريق 

لدى البنك املركزى.
محاور   3 على  املبادرة  تفعيل  وسيتم 
ملشروعات  املتقدمني  العمالء  هى 
مصر،  وجنة  مصر  ودار  مصر  سكن 
احلاضرين  طلبات  استيعاب  وسيتم 
بإعالن املرحلة األولى للمبادرة الرئاسية 
ينطبق  الذى  املصريني  لكل  سكن 
باملبادرة،  اخلاصة  الشروط  عليهم 
وسيتم التطبيق على جميع االعالنات 
الصندوق  سيقوم  التى  املستقبلية 
حلني  القادمة  الفترة  خالل  بطرحها 
نفاذ اخملصصات املالية املنصوص عليها 

باملبادرة.
تعكس  املبادرة  هذه  بأن  حمدى  ونوه 
الدولة  الجتاه  اإلسكانى  التعاونى  الدور 
قانون  بإنشاء  الثمانينيات  بداية  منذ 
الدولة  بحرص  اإلسكانى  التعاون 
حملدودى  املالئم  املسكن  توفير  على 
ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن هذه 
والقيادة  الدولة  اهتمام  املبادرة تعكس 
السياسية بشكل كبير بتوفير مسكن 
فئات  خملتلف  كرمية  وحياة  مناسب 
وحدات  امتالك  فى  الراغبني  املواطنني 

سكنية وتخفيف األعباء عنهم. 
وأضاف عادل محمود املدير املالى جلمعية 
العائق  أن  لإلسكان  املركزى  البنك 
األساسى أمام اجلمعيات التعاونية هو 
التمويل وبالتالى هذه املبادرة ستساعد 
هذه  حل  فى  التعاونية  اجلمعيات 
املشكلة، معرباً عن أمله فى أال تشمل 
املبادرة الوحدات السكنية املبنية فقط 
على  السكنية  الوحدات  إنشاء  بل 
األجهزة  قبل  من  اخملصصة  األراضى 

التعاونية.

ملف العدد
أسعار  فى  احلالى  االنفالت 

يتفق  ال  السكنية  الوحدات 

مع الواقع الفعلى

إدراج اجلمعيات ضمن 

من  سيمكنها  املبادرة 

مشروعاتها  استكمال 

املتوقفة
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

أن  قبل  التعاونيني  أعدوا 
هو  اجلمعيات..  تنشئوا 
كل  به  نادى  الذى  الشعار 
العالم  فى  التعاون  مفكرى 
التعاون  فتعليم   - ودعاته 
وتهيئة الناس لألخذ مببادئه وأخالقياته 
قبل إنشاء التعاونيات.. أمر الزم وضرورى.

يتعلم  لم  التى  فالدولة   - أصابوا  وقد 
بطيئا..  فيها  التعاون  كان  أفرادها 
بني  تتخبط  هزيلة  حركته  وكانت 
التجربة واخلطأ ال تؤدى دورها فى تنمية 

اجملتمع إن لم تكن عبئا على التنمية.
وعن طريق تعليم التعاونيات ألعضائها 
متثلت الواجبات الوطنية لعقول الناس 
بث  إلى  أدى  مما  وهذا  سهلة،  بطريقه 

روح القومية فى نفوس أبناء الشعب.
احلركة  القمة فى  أجهزة  أن  نرى  لذلك 
األجهزة  دولة وكذلك  أى  التعاونية فى 
األولى  وظيفتها  للتعاون  الدولية 
واإلرشاد  والتثقيف  والتدريب  التعليم 

والتوجيه.
إال أن املفهوم اإلنسانى أقرب املفاهيم 
وأعمقها. ذلك أن اهلل قد كرم اإلنسان 
غيره  يعط  لم  ما  علمه  من  وأعطاه 
ممن  كثير  على  وفضله  خلقه..  من 
الكون  سيد  جعله  تفضيال..  خلقه 
فى  لتعمل  اخمللوقات  جميع  له  وسخر 
خدمته حتى يتفرغ هو للعمل والبحث 

وإعمال الفكر.. فترقى بذلك اجلماعات 
البشرية، وتسعد اإلنسانية.

العضو  اجتاهات  تغيير  ميكن  وبالتدريب 
أهداف  مع  يتمشى  مبا  وتصرفاته 
مع  أهدافها  تطابقت  التى  اجلماعة 
أهدافه... وذلك يوجه سلوكه ملساعدة 
التكيف  من  جو  فى  أوال..  نفسه 
وبني  بينه  العالقات  ومرونة  االجتماعى 
الكامنة  طاقاته  لتنطلق  اجلماعة 

ويحدث التغيير والتقدم.
إذعانا  احملرم  بالفعل  يأتى  فاإلنسان 
حدث  من  خوفا  أو  احلاجة،  لسلطان 
مجتمع  إلى  نظرت  إذا  مثال..  متوقع. 

من سماته... فستجد  الطبقية  تكون 
حتما انتشار احلقد واحلسد بني فقرائه 

على أغنيائه.
فلو أن قيم األديان أصبحت أسلوب احلياة 
وطريقا للتعامل بني أفراد شعب يشعر 
كل فرد فيه بحق أخيه عليه.. يعطيه 
إذا احتاج، ويهب لنجدته إذا استغاثه.. 
األخوة  فوق  الدينية  األخوة  ألضحت 
اإلنسانية تفرض التعاون والتساند بني 
أو  الواحد  الدين  أو  الواحد  الوطن  أبناء 

القرية الواحدة .. وهكذا.
فى  ببعض  بعضهم  الناس  أمتزج  وإذا 
جماعات متعاونة تأخذ بروح التعاون ملا 
وجدنا عدوانا على مال أو على نفس أو 
كسب  أجل  من  حتايال  أو  حلق،  اغتصابا 

غير مشروع.
حياة  يعيش  أن  فى  احلق  إنسان  فلكل 
كرمية ولو كان فقيرا.. ال فرق فى التعاون 
بني ذوى اليسر املالى وذوى العسر وكما 
تعيسا  يعيش  أن  يصح  ال  اإلنسان  أن 
جلنسه أو لونه أو دينه.. فإنه ال يجوز أن 

يقضى عمره فى شقاء لفقره.
إلى  حاجة  فى  الوجود  هذا  أن  واحلق 
فالناس  وشاملة  قوية  تعاونية  حركة 
وروح  شديدا  ميال  احلرية  إلى  ميالون 
اإلخاء راسخة فى نفوسهم ورغبتهم 
رغبة  وغيرهم  أنفسهم  إسعاد  فى 

صادقة.. »فى االحتاد قوة«.

أعدوا التعاونيين 
قبل أن تنشئوا الجمعيات

اأ
كما أن اإلنسان 

ال يصح أن يعيش 
تعيسا جلنسه أو 

لونه أو دينه.. فإنه ال 
يجوز أن يقضى عمره 

فى شقاء لفقره.. 
وهنا يأتى دور التعاون
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مجلس الشيوخ يكشف أثر األزمة الروسية األوكرانية 
على التطوير العقارى وإجراءات الدولة لمواجهتها 

املالية  الشئون  جلنة  تقرير  كشف 
الشيوخ  مبجلس  واالستثمار  واالقتصادية 
خطة  حول  الدين  سرى  هانى  دكتور  برئاسة 
للعام  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
تعد  التنمية  أن خطة  املالی  2٠22/2٠23 عن 
فى  آخذة  واحد  عام  مدتها  استثنائية  خطة 
الراهنة  اجليوسياسية  األزمة  ظروف  االعتبار 
االقتصادية  األوضاع  على  وانعكاساتها 
واالجتماعية والسياسية وظروف عدم التأكد 
من مسار األحداث االقتصادية وتأثيراتها على 
الروسية  األزمة  أن  عن  كاشفاً  كله،  العالم 
دول  على  آثارها  انعكست  والتى  األوكرانية 
التحديات  من  العديد  خلقت  قد  العالم 
االقتصادية واالجتماعية، وأن ثمة حتديات غير 
االقتصاد  على  أثرت  مواتية  وغير  مسبوقة 
وأسعار  التضخم  وعلى  واالستثمار  الكلى 

السلع واخلدمات.
تأثر  أوضح  فقد  اإلسكان  لقطاع  وبالنسبة 
بشكل  مصر  فى  العقارى  التطوير  قطاع 
األوكرانية،  الروسية  األزمة  بتداعيات  مباشر 
املتتالية فى أسعار حديد  لالرتفاعات  وخاصة 
كبيرة،  بصورة  ثمنه  ارتفع  الذى  التسليح 
املشروعات  تنفيذ  تكلفة  ارتفاع  إلى  أدى  مما 
أسعار  شهدت  حيث  كبير،  بشكل  العقارية 
منذ  متتالية  ارتفاعات  العالم  حول  املعادن 
التى  روسيا  من  التصدير  وتوقف  األزمة  بداية 

العالم،  فى  للصلب  أكبر مصدر  متثل خامس 
مبا  الـ ١2 عاملياً  املركز  تأتى فى  التى  وأوكرانيا 

ساهم فى انخفاض املعروض.
املتوالية  االجراءات  إلى  التقرير  وأشار 
واالستباقية التى اتخذتها مصر ملواجهة كافة 
التصديرية  للخامات  فبالنسبة  التحديات، 
بشكل  سعرها  ارتفع  والتى  البناء  ومواد 
ملحوظ بسبب األزمة، اتخذت الدولة اجراءات 
سريعة لالستفادة من اتساع النطاق اجلغرافى 
الدول  واختيار  والصلب  احلديد  من  للواردات 
دون  سعراً  واألقل  اإلمداد  فى  انتظاماً  األكثر 
املساس بعامل اجلودة، بجانب التوسع فى إبرام 
محددة  بأسعار  املدى  طويلة  جتارية  اتفاقيات 
الكبيرة  السعرية  االرتفاعات  لتفادى  ابتداء 
على  املقررة  الرسوم  مراجعة  مع  املفاجئة،  أو 

الواردات من الصلب.
اإلسكان  جلنة  أوصت  أخرى  ناحية  ومن 
اللجنة  رئيس  سعيد  خالد  اللواء  برئاسة 
بضرورة االستمرار فى مبادرة حياة كرمية على 
املرحلة  البدء فى  والتوابع، مع  القرى  مستوى 
اجملتمع  استقرار  لتحقيق  فى موعدها  الثانية 
وزيادة  مليون مواطن،   6٠ لـ  الشعبى  والرضى 
االعتمادات املالية الحالل ورفع كفاءه شبكات 
من  الصحى  والصرف  الشرب  مياه  ومحطات 
وتدبير  جنيه،  مليارات   ٥ إلى  جنيه  مليار   2
املساكن  كفاءة  ورفع  الحالل  مالية  اعتمادات 
املتواجدة  التكاليف  واملنخفضة  االقتصادية 

باحملافظات نظراً لسوء حالتها.

اللواء خالد سعيد

د٫هانى سرى الدين

اأخبار

كتبت- منى عبد العزيز: 

انطالق فعاليات مؤتمر اإلسكان العربى السابع 
 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

اإلسكان  وزير  اجلزار،  عاصم  الدكتور  صرح 
جمهورية  بأن  العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق 
مصر العربية، ممثلة فى وزارة اإلسكان واملرافق 
مؤمتر  ستستضيف  العمرانية،  واجملتمعات 
مدن  »نحو  بعنوان  السابع  العربى  اإلسكان 
ذكية مستدامة حتقق جودة احلياة«، والذى يعقد 
وزراء اإلسكان  الـ39 جمللس  الدورة  على هامش 
والتعمير العرب، حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 

من  الفترة  خالل  اجلمهورية،  رئيس  السيسي، 
١8: 2٠ ديسمبر املقبل بالعاصمة اإلدارية 

أن  املقرر  أنه من  اجلزار،  الدكتور عاصم  وأضاف 
ملواجهة  مشتركة  عربية  رؤى  املؤمتر  يطرح 
حتديات العمران احلالية واملستقبلية فى الوطن 
العربي، ويساهم فى وضع حلول مبتكرة وآليات 
فى  الرائدة  واملشروعات  التجارب  ويبرز  الة  فعَّ
جلودة  واملستدامة حتقيقاً  الذكية  املدن  مجال 

احلياة.
وحول محاور املؤمتر، أوضحت املهندسة نفيسة 
هاشم، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع اإلسكان 

والثانى  األول  احملور  أن  اإلسكان،  بوزارة  واملرافق 
املستدامة،  واملدن  الذكية  املدن  فى  يتمثالن 
جودة  فى  والرابع،  الثالث  احملوران  يتمثل  بينما 
بجانب  والعاملية،  اإلقليمية  والتجارب  احلياة 
تنظيم معرض ضمن فعاليات املؤمتر، الفتًة إلى 
أنه من املقرر أن يشارك فى املؤمتر ممثلون عن 22 

دولة، و ١2٠٠ مشترك، و ٥٠ جهة مشاركة.
وزارة  هي:  للمؤمتر  املنظمة  اجلهات  إن  وقالت 
العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان 
 – العرب  والتعمير  اإلسكان  وزراء  ومجلس 

جامعة الدولة العربية.

كتبت- أسماء السروجي: 
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لعدد  األقصى  احلد  عن  متكررة  بصورة  التساؤل  يثور  س: 

خاللها  العضو  يشغل  أن  ميكن  التى  املتتالية  الدورات 

للبناء واإلسكان..  التعاونية  إدارة اجلمعية  عضوية مجلس 

ما هو التفسير القانونى لهذه احلالة؟

حيث   2٠٠4 عام  قبل  جدل  محل  يكن  لم  املوضوع  هذا  ج:   

العضو  فيها  يشغل  أن  ميكن  التى  املتتالية  الدورات  عدد  كان 

التعاونية للبناء واإلسكان غير  إدارة اجلمعية  عضوية مجلس 

األحيان جمود  من  كثير  فى  يسبب  الوضع  هذا  وكان  محدود. 

العضو  فبقاء  اجلمعية،  شئون  على  املسيطر  اإلدارى  الفكر 

اإلدارى  الفكر  جمود  إلى  يؤدى  طويلة  زمنية  ملدة  منصبه  فى 

غلق  إلى  يؤدى  كما  اجلمعية  عمل  يحكم  الذى  والتنظيمى 

الباب أمام كفاءات أخرى قد تفيد اجلمعية إذا ما تولت إدارتها. 

أن يضع شرطا جديدا  الوزير اخملتص  رأى  لذلك وفى عام 2٠٠4 

ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة اجلمعية التعاونية 

 2٠٠4 لسنة   4١8 رقم  الوزارى  القرار  فأصدر  واإلسكان  للبناء 

الذى نشر بجريدة الوقائع املصرية بالعدد 238 والذى تضمن فى 

املادة الثانية منه تعديال لنص املادة 24 من قواعد إعداد النظام 

الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان التى تضمنت 

بخالف  اإلدارة  مجلس  لعضوية  املرشح  فى  تكميلية  شروطا 

الشروط الواردة فى املادة 42 من قانون التعاون اإلسكانى.

ومبقتضى هذا التعديل وضع النص الالئحى حدا أقصى لعدد 

عضوية  العضو  فيها  يشغل  أن  ميكن  التى  املتتالية  الدورات 

مجلس اإلدارة وهى دورتان متتاليتان، ومن ثم ال يجوز له الترشح 

فى الدورة الثالثة التى تلى هاتني الدورتني مباشرة إذ يتعني أن 

مير على تاريخ آخر دورة أمضاها بعضوية اجمللس خمس سنوات 

كاملة.

إال أن الواقع العملى أسفر عن بعض الصعوبات العملية فى 

عام  فى  وأصدر  اخملتص  الوزير  تدخل  حتى  النص..  هذا  تطبيق 

دورة  أضاف  والذى   2٠١3 لسنة   ١26 رقم  الوزارى  القرار   2٠١3

ثالثة للدورتني املشار إليهما بحيث يجوز للعضو أن يشغل ثالث 

دورات متتالية بدال من دورتني فقط على أن يبدأ حساب الدورات 

الثالث من الدورة السارية وقت صدور القرار والذى مت النشر عنه 

بجريدة الوقائع املصرية بالعدد 43 بتاريخ 2٠١3/2/2١ ومبقتضاه 

دورات  لثالث  اجمللس  أن يشغل عضوية  العضو  من حق  أصبح 

متتالية شريطة أن تبدأ الدورات الثالث بعد تاريخ سريان القرار 

السارية وقت  الدورة  الثالث  الدورات  دورة من ضمن  , وحتتسب 

صدور القرار ولو كان قد تبقى على انتهائها يوم واحد.. وبهذا 

يحسم اجلدل حول أى استفسار متعلق بتحديد العدد األقصى 

للدورات التى ميكن أن يشغل فيها العضو عضوية مجلس إدارة 

اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان.

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

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

البنيان  وحدات  أحد  بوصفها  واجملتمعى  التنموى  دورها  أداء  فى  اجلمعيات  استمرار  أجل  من  وواجباته  حقوقه 

التعاونى اإلسكاني. 

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

مير به القائمون على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض االحيان إلى عرقلة دوالب 

وبني ما يحدث من  البعض  والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم  والفنية  االدارية  اجلوانب  العمل سواء فى 

مشاكل مع الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم. 

01001567474

إعداد

 إسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية باالحتاد
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 زكريا عبد السيد 
 مدير قطاع التدريب

املستشار  عن  حديثنا  ويتواصل 
عميد  خفاجى  الدين  شمس 
ذاك  والعربى..  املصرى  التعاون 
الذى نزحت أسرته من دمياط إلى 
الفيوم ، حيث اشترى والده مزرعة كبيرة فى 
الفيوم وبنى فيها بيتا هو االعلى فى الفيوم 
كلها آنذاك ومازال الشارع الذى عاش فيه 

يسمى »شارع خفاجى« حتى اليوم .
 وعن دوره فى اصدار قوانني اإلصالح الزراعى.. 
الدين  شمس  املستشار  ساهم  أن  فبعد 
للطبع  التعاون  دار  تأسيس  فى  خفاجى 
فى  الكبار  الكتاب  أحد  وكان  والنشر 
مستشارا  انتدب     ، وصحفها  اصداراتها 
سنة  الزراعى  لإلصالح  العامة  للهيئة 
اإلصالح  قوانني  وضع   فى  وساهم   ١9٥7
التعاونية  اجلمعيات  وتنظيمات  الزراعى، 
لإلصالح الزراعى فى نفس العام ، واشترك 
فى تأسيس اللجنة العامة ملؤمتر الفالحني 
، وقدم فى املؤمتر تفسيرا فى مائتى سؤال 
وجواب لقانون العالقة بني املالك املستأجر 
أصدرتها  التى  للقرارات  اساسا  اتخذ 
 ، قرية  آالف  أربعة  فى  القضائية  اللجان 
وأعد مشروع عقد ايجار نقدى وعقد ايجار 
التعاون  لدار  اهداهما  املزارعة  بطريقة 
الفالحني  على  ووزعت  منها  طبعت  التى 
من  اآلالف  عشرات  ومستأجرين  مالك  من 
النسخ حصلت  منها على مقابل اضيف 

إلى مواردها.
 وفى عام ١96٠ انتدب مستشارا للمؤسسة 
العامة التعاونية الزراعية وساهم فى وضع 
التعاونية  للجمعيات  املنظمة  القواعد 

الزراعية. 
وفى يناير ١96١ أشرف على االنتخابات فى 

خمسة آالف جمعية تعاونية زراعية.. وفى 
للمؤسسة  مستشارا  اختير   ١967 عام 
العامة لإلصالح الزراعى حيث أعد مشروع 
القرار الوزارى الصادر بانشاء اجمللس األعلى 
للتعاون االستهالكى واختير عضوا فى كل 
منهما، باإلضافة إلى كل ذلك فقد انتدب 
مستشارا جلهاز احلرفيني والتعاون االنتاجى 
للمساهمة فى تطبيق القانون ١١٠ لسنة 
 ، إعداده  رأس جلنة  والذى  ١97٥ فور صدوره 
االستهالكية  اجلمعية  بتأسيس  قام  كما 
ألعضاء هيئة قضايا الدولة وأصبح رئيسا 

لها. 
كما قام خفاجى بتأسيس االحتاد التعاونى 
له  رئيسا  وأصبح  املركزى  االستهالكي 
حتى عام ١986 حيث خلفه الدكتور أحمد 
( ، وسوف نتحدث  عبد الظاهر ) حتى اآلن 
االستهالكي  االحتاد  وتأسيس   نشأة  عن  

تفصيليا فى مقال الحق..  
من  االختيار  عليه  وقع   ١984 عام  وفى 

التسع  املصرية  التعاونية  املنظمات 
املنضمة إلى االحتاد التعاونى العربى ليكون 
إدارته  مجلس  عضوية  فى  مصر  عن  ممثال 
إلى  الدعوة  فى  الريادى  لدوره  تقديرا  وذلك 
املؤمتر   انعقاد  مبناسبة  االحتاد  هذا  تأسيس 
التعاونى  العربى الثانى فى بغداد ، واختياره 
بوصفه  التحضيرية  اللجنة  فى  عضوا 
رئيسا لوفد مصر فى املؤمتر ،  وكلف بإعداد 
التشريع  رائد  بوصفه  داخلى  نظام  أول 
ثم   ، العربية  والدول  مصر  فى  التعاوني 
رئيس  نائب  والى  يوسف  الدكتور  اختاره  
مجلس الوزراء ووزير الزراعة عضوا في جلنة 
كما   ، الزراعى  التعاون  استراتيجية  وضع 
كان عضوا باللجنة العامة ملؤمتر الفالحني 

ومستشارا لها .
للمؤمتر  رئيسا  اختير   ١984 مارس  وفى 

التعاونى العربى املنعقد فى القاهرة.. 
     وللحديث بقية

خفاجى ..  رائد التشريعات 
التعاونية »٢«

و
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى يشارك بإعداد مؤتمر وزراء 
التعاون للدول اإلفريقية

 دورة تدريبية ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية 
اإلسكانية بالغردقة

األردن تكرم اللواء فؤاد عباس رئيس االتحاد اإلسكانى فى اليوم 
الدولى للتعاون

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى يعقد لقاء مفتوحا مع رؤساء 
الجمعيات االتحادية لعرض المشاكل وحلها 

اأخبار االحتاد

شارك اللواء أ.ح فؤاد عباس، رئيس مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى، واللواء عبد احلافظ عبد الكرمي نائب أول رئيس االحتاد، 
باللقاء اخلاص لإلعداد ملؤمتر وزراء التعاون للدول األفريقية، املقرر عقده بالعاصمة اإلدارية فى الفترة من ١7 - 2٠ أكتوبر 2٠22 حتت رعاية 

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

في إطار خطة التدريب والتثقيف واالرتقاء مبستوى اجلمعيات باحملافظات والتي ينتهجها 
االحتاد التعاوني االسكاني املركزي .. ينظم قطاع التدريب والعالقات العامة الدورة التدريبية 
ألعضاء مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية االسكانية مبحافظة البحر االحمر  برعاية اللواء 
عمرو حنفي محافظ االقليم خالل  الفترة من 8 – ١٠ سبتمبر اجلاري بأحد فنادق الغردقة 
وبحضور اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد واعضاء مجلس ادارة االحتاد التعاوني االسكاني. 

كرمت اململكة األردنية الهاشمية اللواء أ.ح فؤاد عباس رئيس مجلس إدارة االحتاد التعاونى 
اإلسكانى املركزي، على هامش احتفال اململكة األردنية الهاشمية باليوم الدولى للتعاون 
املنعقد فى 2٥ أغسطس 2٠22 بالعاصمة األردنية عمان، وذلك حتت رعاية رئيس وزراء األردن 

املفوض عنه وزير الزراعة األردنية. 
وقد أقيم على هامش االحتفالية معرض للمنتجات الزراعية والتعاونية األردنية والعربية. 

ومت تكرمي عدد من رؤساء االحتادات التعاونية العربية والوفود املشاركة. 

يعقد مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس لقاء مفتوحا مع رؤساء اجلمعيات االحتادية بنادى املقاولون 
العرب وذلك يوم السبت املوافق ١7 سبتمبر 2٠22 لعرض املشاكل التى تواجه اجلمعيات على مستوى اجلمهورية والعمل على حل هذه 

املشاكل لدعم احلركة التعاونية اإلسكانية.

عزاء واجب
رِْضيَّة * َفادُْخِلى فِى ِعَبادِى وَادُْخِلى َجنَّتِى ( ِِّك  رَاِضَيًة مَّ َُّتَها النَّْفُس امْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعى ِإَلى رَب ) يَا أَي

رئيس مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى، ومجلس إدارة االحتاد.. ينعون مبزيد من احلزن والرضا بقضاء اهلل تعالى.. 

وفاة السيدة الفاضلة راوية زعتر 

شقيقة اللواء نبيل زعتر.. سكرتير عام اجلمعية االحتادية بالقاهرة وعضو اجلمعية العمومية باالحتاد.
اللّهم طيب ثراها وأکْرم مثواها واجعل اجلنة مستقرها ومأواها وآنس وحشتها وارحم غربتها وقها عذاب النار

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 اللواء عمرو حنفي

اللواء أ.ح فؤاد عباس
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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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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى عين حلوان 

المسجلة برقم 1038 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/16 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 18 شارع ادهم 
الخاصة - غرب حلوان  الدسوقى اإلسالمية  امام مدرسة   -

- 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.

جمعية الشهيد الرفاعى 
لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 5 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/17 يوم  وذلك 

ظهرا.

وذلك بمقر نادى 6 أكتوبر - الحلمية - 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 االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الخلود لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 36 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/1 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

 32 - النزهة   - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

شارع عبدالرحمن الرافعى - مصر الجديدة - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية بدر التعاونية للتعمير 
واإلسكان

المسجلة برقم 147
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة اسفل مقر الجمعية - عمارة 74 

- شارع على أمين - عمارات عثمان - مدينة نصر - 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 االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
األصل للتجارة والمقاوالت

المسجلة برقم 928 لسنة 2007
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/10/8 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - لؤلؤة اكتوبر - قطعة رقم 9 - 
ضمن قطعة 43 بحدائق أكتوبر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة القاهرة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى 
مشروع قرية نفرتيتى بالساحل الشمالي

المسجلة برقم 129 لسنة 1982
تعلن الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة القاهرة 
للسادة أعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لمنتفعى مشروع 
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  الشمالى  بالساحل  نفرتيتى  قرية 
المدة من 2022/9/11 حتى  الجمعية. وذلك خالل  ادارة  مجلس 
تقدم  أن  على  و2022/9/19  يومى 18  وللطعون   2022/9/15
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية 

االتحادية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية.
 - االبيض  النيل  شارع   6 الكائن:  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  الجيزة.   - المهندسين   - لبنان  ميدان 
العمومية الطارئة يوم 2022/10/20 - فى تمام الساعة الحادية 
عشرة صباحا. وذلك بمقر قاعة االجتماعات بنادى شباب الخريجين 
- 11 شارع االلفى - القاهرة. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهندسين بالجيزة

نظرا النتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الجمعية بتاريخ 2022/7/6 وقيام مجلس ادارة الجمعية المذكورة باتخاذ االجراءات 
القانونية النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية ولم يتقدم احد للترشيح.

فقد قرر االتحاد اعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية خالل الفترة من 2022/9/4 حتى 2022/9/8 ويومى 
11 و2022/9/12 للطعون، على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى للجمعيات باالتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزى 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية صادرة حديثا وشهادة صحية صادرة من جهة معتمدة بخلو 
التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 وفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا 

الشأن.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  الموافق 2022/9/30  الجمعة  يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  انعقاد  موعد  تحدد  وقد 

الظهر.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات الكبرى بجمعية المهندسين المصرية 28 شارع رمسيس - القاهرة.

ويصح االجتماع االول بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له يؤجل االجتماع لمدة ساعة، 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

الموافق  الجمعة  يوم  الثالث  االجتماع  عقد  سيتم  والثانى  االول  االجتماعين  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
2022/10/7 - الساعة الثانية بعد الظهر بنفس المكان المشار اليه بعاليه،

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية نادى اإلعالميين

المسجلة برقم 818 لسنة 1988
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/9/14 حتى   2022/9/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/17   15 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.
قسم   - العباسية  شارع  أ   88 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

الوايلى - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/30 

- فى تمام الساعة الخامسة مساء.
المواساة  جمعية   - الكبرى  المناسبات  قاعة  بمقر  وذلك 

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

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
ومناقشة  االدارة،  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  وذلك الستكمال 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الشعب التعاونية للبناء 
واإلسكان

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/10/1.

العمارة ملك الجمعية - 20  الرووف اعلى سطح  وذلك بمقر 

شارع الشيخ محمد المصرى - ارض الجولف - مدينة نصر - 

القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمنتفعى مشروع قرية 

نفرتيتى بالساحل الشمالي
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
عشرة  الحادية  الساعة   -  2022/10/20 الموافق  السبت 

صباحا.
وذلك بقاعة االجتماعات بنادى شباب الخريجين - 11 شارع 

االلفى - القاهرة.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
للجمعية العمومية الطارئة وذلك فى تمام الساعة الحادية 
بذات   ،2022/10/27 الموافق  السبت  يوم  صباحا  عشرة 

المقر.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية بدر التعاونية للتعمير 
واإلسكان

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

السبت الموافق 2022/9/17 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بالساحة المفتوحة اسفل مقر الجمعية - 74 شارع على 

امين - عمارات عثمان - مدينة نصر.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
للجمعية العمومية الطارئة وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد 

الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/9/30.
وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقي.

االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
وتعمير منطقة العجمى والمناطق 

السياحية
المسجلة برقم 191 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الساحل الشمالي

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/9/11 - الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 6 عمارات 
الزهور - عمارات الدمرداش - شارع لطفى السيد - العباسية 

- 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 للعاملين بالهيئة 

العامة لإلصالح الزراعي
المسجلة برقم 101 لسنة 1983

عليه شروط  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العضوية عن فتح باب الحجز لقطعة ارض بمشروع الجمعية 

- ناحية دار السالم.
وذلك بمقدم حجز قدره 450000 جنيه )أربعمائة وخمسون 
الف جنيه الغير( والباقى على ثالثة أقساط كل ثالثة شهور 
الجمعية  امر دفع صادر من  الجمعية بموجب  تسدد بحساب 

للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 30 شارع محمد على - من شارع 

سليمان جوهر - الدقى - الجيزة.
حتى  الفترة من 2022/9/5  الحجز خالل  مدة  تبدأ  أن  على 

.2022/9/25
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة البحر األحمر

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لصائدى األسماك والعاملين فى 

المجاالت البحرية بالغردقة
المسجلة برقم 65 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/9/12  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب الميناء - الغردقة - 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 
ألعضاء الهيئات القضائية بالبحر األحمر

المسجلة برقم 91 لسنة 2013
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/23 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر نادى الرياضات البحرية بالغردقة - شارع امتداد 

طريق الممشى السياحى - مدينة الغردقة - 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.
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محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنك 

األهلى - مصر - اإلسكندرية - 
العقاري

المسجلة برقم 47 لسنة 1999

الجمعية بمنطقة  المنتفعين بمشروع  االعضاء  للسادة  تعلن 

شمال األحياء بمدينة الغردقة عن استكمال مدخراتهم لمبلغ 

62500 جنيه )اثنان وستون ألفا وخمسمائة ألف جنيه ال غير( 

بموجب اذن توريد صادر من الجمعية للبنك.

وذلك خالل الفترة من 2022/9/5 حتى 2022/10/5.

بنزينة  خلف  الكائن  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

الضوى - شارع السالم - الغردقة.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لموظفى الحكومة بمدينة الشالتين

المسجلة برقم 20 لسنة 1996
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/9/14 حتى   2022/9/10 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/17   15 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.
شرطة  قسم  استراحة  بجوار  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

الشالتين.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/17 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
مدينة   - الصنايع  بمدرسة  المؤتمرات  قاعة  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية المصطفى للبناء واإلسكان 
التعاونى ألفراد الشرطة والعاملين 

بمديرية أمن البحر األحمر
المسجلة برقم 92 لسنة 2013

مدينة  بمشروع  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
سفاجا بالبحر األحمر عن عقد جلسات التخصيص للوحدات.

الموافق 2022/9/24 حتى  السبت  المدة من  وذلك خالل 
انقطاع  ودون  يوميا   2022/10/9 الموافق  االحد  يوم 
الساعة  ابتداء من  للمتخلفين  ويومى 10 و2022/10/11 

العاشرة صباحا.
وذلك بموقع مشروع الجمعية بمدينة سفاجا بالبحر األحمر.

جنيه   271000 وقدره  مبلغ  المسددين  لالعضاء  وذلك 
)مائتان وواحد وسبعون الف جنيه ال غير( قبل موعد جلسات 

التخصيص.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: قسم االعالم 

والعالقات مديرية أمن البحر األحمر.
القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

التعاونية اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لصائدى األسماك 

والعاملين فى المجاالت 
البحرية بالغردقة

تعلن الجمعية للسادة اعضائها أنه تم تغيير مقر الجمعية من 

المقر القديم الكائن: شارع ابونواس - الميناء - الغردقة.

الى المقر الجديد الكائن: الميناء - خلف مطعم اسماك حفنى 

- الغردقة - البحر االحمر.

لذا لزم التنويه
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جمعية المصطفى للبناء واإلسكان 
التعاونى ألفراد الشرطة والعاملين 

بمديرية أمن البحر األحمر
المسجلة برقم 92 لسنة 2013

مدينة  بمشروع  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الغردقة بالبحر األحمر عن عقد جلسات التخصيص للوحدات.

وذلك خالل المدة من االثنين الموافق 2022/9/5 حتى يوم 
الثالثاء الموفق 2022/9/20 يوميا ودون انقطاع ويومى 21 
و2022/9/22 للمتخلفين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بموقع مشروع الجمعية بمدينة الغردقة بالبحر األحمر.

وذلك لالعضاء المسددين مبلغ وقدره 271000 جنيه )مائتان 
وواحد وسبعون الف جنيه الغير( قبل موعد جلسات التخصيص.

االعالم  قسم  الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 
والعالقات مديرية أمن البحر األحمر.

القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

التعاونية اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمساحة بكفر الشيخ

المسجلة برقم 26 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/16 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

امام   - الجيش  شارع   - الزراعيين  نقابة  نادى  بمقر  وذلك 

مديرية األمن - كفر الشيخ.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخمحافظة البحر األحمر

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمساحة بكفر الشيخ

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

الغنام بكفر الشيخ
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/9/16 - الساعة الثالثة عصرا.
امام   - الجيش  شارع   - الزراعيين  نقابة  نادى  بمقر  وذلك 

مديرية األمن - كفر الشيخ.
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 ألعضاء 
نقابة التجاريين بمحافظة كفر الشيخ

المسجلة برقم 17 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

برج جمعية التجاريين - تقسيم زهدى - كفر الشيخ
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/9/17 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى اشبيليه الرياضى - شارع الخليفة المأمون 

- امام قصر بدوى لالثاث - كفر الشيخ.
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 اإلسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالجهاز المركزى للمحاسبات باإلسكندرية

المسجلة برقم 237 لسنة 1997
لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
اإلسكندرية للسادة أعضاء الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان بالجهاز 
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  باإلسكندرية  للمحاسبات  المركزى 
حتى  المدة من 2022/9/11  وذلك خالل  الجمعية.  ادارة  مجلس 
تقدم  أن  على  و2022/9/19   18 يومى  وللطعون   2022/9/15
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية 
االتحادية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية. 
ابراهيم  فؤاد  شارع   147 الكائن:  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك 
اجتماع  وينعقد  االسكندرية   - بولكلى   - الزراعيين  برج   - جرجس 
الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/22 - فى تمام الساعة 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر قاعة االتحاد االستهالكى - 147 
شارع فؤاد ابراهيم جرجس - برج الزراعيين - بولكلى - االسكندرية. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
 - لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 

لهم حق الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس وأسرهم 

جامعة طنطا فرع كفر الشيخ
المسجلة برقم 87 لسنة 1997

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

 2022/9/10 حتى   2022/9/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/12   11 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.
التدريس  هيئة  اعضاء  نادى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
جامعة كفر الشيخ - مبنى الخدمات الطالبية - بجوارة ادارة 
الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الجامعية.  المدن 

يوم 2022/10/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى اعضاء هيئة التدريس بالعنوان سالف الذكر.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
وتحقيق الخدمات التعاونية ألطباء 

اإلسكندرية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  االحد  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/9/11

 - المصرية  النحاس  بشركة  العاملين  نادى  بمقر  وذلك 

فليمنج - خلف كلية التربية الرياضية بنات - االسكندرية.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة الوادى لتصدير 
الحاصالت الزراعية باإلسكندرية

المسجلة برقم 241 لسنة 1997
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/9/10 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/9/17   15 يومى  وللطعون   2022/9/14
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 25 شارع طلعت حرب 
- االسكندرية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 

2022/10/15 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
تكال  شارع   - المصرية  النحاس  شركة  نادى  بمقر  وذلك 
 - للبنات  الرياضية  التربية  كلية  خلف   - فليمنج  منطقة   -

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لشاغلى المساكن 

اإلدارية ببورسعيد
المسجلة برقم 71 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/11 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
ابراج محمد على - بورفؤاد -  وذلك بمقر مشروع الجمعية - 

بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لشاغلى المساكن اإلدارية 
والعاملين ببورسعيد

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

االحد الموافق 2022/9/11 - الساعة العاشرة صباحا.
 - على  محمد  ابراج  الكائن:  الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

بورفؤاد.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
الموافق  السبت  يوم  وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية 
المقر  بذات  ظهرا،  الواحدة  الساعة  تمام  فى   2022/10/1

بعاليه.
االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

والثاني.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة شمال سيناء

محافظة بورسعيدمحافظة بورسعيد

محافظة شمال سيناء

جمعية الوادى المقدس لإلسكان 
التعاونى بشمال سيناء
المسجلة برقم 10 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/9/24  وذلك 

ظهرا.

 - الجمعية  بمقر  الملحقة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

العريش - المساعيد - امام المطافئ.

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 هيئة التدريس والعاملين 

بجامعة العريش
المسجلة برقم 28 لسنة 1988

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/9/20  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر مدرجات كلية الزراعة جامعة العريش - ضاحية 
السالم - مدينة العريش.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافطة الدقهلية

محافظة قنا

محافطة الدقهلية

محافظة قنا

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمنتفعين بتعاونيات الفردوس 

بالمنصورة
المسجلة برقم 59 لسنة 1992

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/9/11 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/9/18   17 يومى  وللطعون   2022/9/15
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
 - الفردوس  مدينة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
الكهرباء  توزيع  لوحة  امام   - الرضا  شارع   -  30 رقم  عمارة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الدقهلية.   - المنصورة   -
السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/11 يوم  الطارئة 
مساء. وذلك بمقر حديقة المربع األول التابع للجمعية - خلف 
األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  الجمعية  مقر 
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.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقطاع الصحة بنجع حمادي

المسجلة برقم 14 لسنة 1992
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقعد الشاغر بمجلس االدارة.
 2022/9/15 حتى   2022/9/11 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/19   18 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.
الطبى  المركز   - حمادى  نجع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  قنا.   - الشعانية  شارع   -
الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/14 يوم  الطارئة 

مساء. وذلك بمقر قاعة المجمع الطبى بنجع حمادى - 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.
ومناقشة  االدارة،  بمجلس  الشاغر  المقعد  الستكمال  وذلك 

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمنتفعين بتعاونيات الفردوس 

بالمنصورة
يعلن االتحاد فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة 
عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماعين  انعقاد 
السادسة  الساعة   -  2022/10/11 الموافق  الثالثاء  يوم 
بمقرها  للجمعية  التابع  االول  المربع  حديقة  بمقر  مساء 
 - الرضا  شارع   - الفردوس  تعاونيات   - بالمنصورة  الكائن 

امام لوحة توزيع الكهرباء.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الثالثاء الموافق 
للجمعية  التابع  االول  المربع  حديقة  بمقر   2022/10/18
بمقرها الكائن بالمنصورة تعاونيات الفردوس - شارع الرضا 

- امام لوحة توزيع الكهرباء.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالتعليم األزهرى بشمال قنا

المسجلة برقم 64 لسنة 1999
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقعد الشاغر بمجلس االدارة.
 2022/9/15 حتى   2022/9/11 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/19   18 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

الكائن: نجع حمادى - عمارات مجلس  وذلك بمقر الجمعية 
المدينة - عمارة رقم 47 - بجوار االدارة التعليمية - قنا.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/10/15 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة نادى الزراعيين بنجع حمادى - 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.
ومناقشة  االدارة،  بمجلس  الشاغر  المقعد  الستكمال  وذلك 

باقى جدول االعما المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان بطنطا
المسجلة برقم 6 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/9/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/9/12   11 يومى  وللطعون   2022/9/10
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع المديرية - عمارة 

االوقاف رقم 1 - الدور الثالث - طنطا - غربية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 

2022/10/15 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 - طنطا   -  1 رقم  االوقاف  بعمارة  الكشافة  نادى  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لموظفى وعمال 

شركة السكر بكوم أمبو
المسجلة برقم 15 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/16 - فى تمام الساعة السابعة مساء.
وذلك بمقر دار المناسبات بمصانع السكر بكوم امبو - اسوان.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة السويس

محافظة أسوانمحافطة الغربية

محافظة المنيا

الجمعية التعاونية األساسية 
للبناء واإلسكان لمصيف رأس 

الخليج بالسويس
المسجلة برقم 34 لسنة 1991

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/15 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
اعالم  مجمع   - لالستعالمات  العامة  الهيئة  بمقر  وذلك 
السويس - اول طريق بورفؤاد - بجوار مبنى الرقابة االدارية 

- محافظة السويس.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين واألئمة 

بمركز أبوقرقاص بالمنيا
المسجلة برقم 85 لسنة 2014

تعلن الجمعية للسادة اعضائها الحاجزين بمشروع الجمعية 
جلسة  موعد  تحديد  عن  المنيا   - شلبى  بحى  الكائن 

التخصيص للوحدات لعدد 22 عضوا.
الثانية  الساعة   2022/10/10 الموافق  السبت  يوم  وذلك 

عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية بحى شلبى - المنيا.

جنيه   455000 وقدره  مبلغ  المسددين  لالعضاء  وذلك 
موعد  قبل  غير(  ال  جنيه  الف  وخمسون  وخمسة  )اربعمائة 

جلسة التخصيص.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: شارع الشهداء 

- الفكرية - ابوقرقاص - المنيا.
القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

التعاونية اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالوحدة المحلية 
لمدينة سفاجا

المشهرة برقم 89 لسنة 1997
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين المقاولين وقطاع االعمال والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة 
ثانية اعمال مبانى متكاملة والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة، النشاء 571 وحدة سكنية )قواعد عادية ومسلحة 

وسمالت واعمدة فقط( بمشروع الجمعية بالكيلو 8 بمدينة سفاجا - البحر األحمر.
تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 2000 جنيه )الفان جنيه ال غير( من مقر الجمعية الشارع الخلفى - خلف سوبر 
ماركت روعة - عمارة 6 - شقة 2 - بسفاجا - البحر األحمر، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى الكائن: 12 شارع النيل االبيض 
- ميدان لبنان - المهندسين، ويقدم العطاء باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى 
واالخر مالى فى الموعد المحدد بمقر الجمعية، ويشمل المظروف الفنى على التأمين االبتدائى وقدره 1000000 جنيه )مليون 
جنيه ال غير( باحدى وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل لاللغاء وسارى المفعول لمدة اربعة 
اشهر من تاريخ فض المظروف الفنى باسم الجمعية ويستكمل التأمين فى حالة رسو العطاء الى 5٪ كتأمين نهائى والبطاقة 
الضريبية وشهادة التسجيل بضرائب القيمة المضافة وسابقة االعمال مماثلة وصورة من السجل التجارى وجميع المستندات 

موقعة ومختومة بختم الشركة وكافة المستندات المطلوبة تفصيال بكراسة الشروط.
والمظروف المالى يحتوى على جداول الكميات والفئات موقعا ومختومة بختم الشركة.

مدة سريان العطاء ثالثة شهور من تاريخ الفض الفني.
بمقر  الفنية  المظاريف  لفض  الثانية عشرة ظهرا  الساعة   - الموافق 2022/9/27  الثالثاء  يوم  الفنية  المظاريف  جلسة فض 

الجمعية بالعنوان عاليه.
وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالته.

مزاداتمزادات

مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط الشرطة 

وعائالتهم بكفر الشيخ
المشهرة برقم 64 لسنة 1991

لسنة  رقم 182  للقانون  وفقا  العلنى  بالمزاد  بيع  عن  تعلن 
2018 والئحته التنفيذية

يعادل  ما  أسهم  و8  قيراطا  و23  فدانا   26 ارض  قطعة 
)113281 م تقريبا( بمشروع الجمعية بأرض الفيروز بمصيف 
 -  2022/9/18 الموافق  االحد  يوم  بجلسة  وذلك  بلطيم 
الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة 

- بجوار االستاد الرياضى - مدينة كفر الشيخ
تأمين ابتدائى 1000000 جنيه )مليون جنيه ال غير( بصورته 

القانونية المذكورة بكراسة الشروط
البيع + 5.5٪ عمولة وضريبة  تأمين نهائى 10٪ من قيمة 

قيمة مضافة.
ثمن كراسة الشروط  200 جنيه

الـ 47  الجمهورية - عمارات  الجمعية: شارع  تطلب من مقر 
 -  01007004951 تليفون:   - الشيخ  كفر   -  12 عمارة   -

0473256385 - 01008258248
ومن مكتب الخبير المثمن ابراهيم حسن - الكائن: 22 شارع 

خيرت - الظوغلى - القاهرة
ت: 01067867074 - 01223100549

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمركز 

القاهرة للمالحة الجوية
المسجلة برقم 770 لسنة 1995

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقا للقانون 182 لسنة 2018
لعدد )2( اثنين قطعة ارض خدمات بمشروع الجمعية بأول طريق 
النزهة  حدائق  مدينة   - الجديد  الصحراوى  بلبيس   - القاهرة 

كالتالي:
لغرض  مخصصة  )1803.54م2(  مساحة   )19( رقم  القطعة   -1

تجارى - سكني.
2- القطعة رقم )20( مساحة )995.58م2( مخصصة لغرض مبنى 

اداري.
وذلك فى جلسة يوم السبت الموافق 2022/9/17 بمدينة حدائق 
الثانية  الساعة  تمام  فى  الكريم  بمسجد  الملحقة  بالقاعة  النزهة 

عشرة ظهرا.
قيمة تأمين دخول المزاد 1000000 جنيه )مليون جنيه ال غير( 
بصورته القانونية المذكورة بكراسة الشروط لكل قطعة على حدة 

كتأمين ابتدائى تستكمل الى 10٪ عند الترسية تأمين نهائي.
عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة ٪5.5.

ثمن كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه )الفان جنيه ال غير(.
وتطلب من مقر الجمعية: 6 شارع رمسيس - الدور الثالث عشر - 

مدخل ج - شقة 10.
 2  - محمد  فاروق  شريف  االستاذ   - المثمن  الخبير  مكتب  من  او 

شارع التحرير - الدقى - تليفون: 01222139553
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جمعية الباسم التعاونية للبناء واإلسكان بالغردقة
المشهرة برقم 8 لسنة 1993

تعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين بيوت الخبرة الهندسية االستشارية لالعمال المتكاملة والمراكز االستشارية بالجامعات 
المصرية ومراكز البحوث الحكومية والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة، وذلك لالعمال المساحية - الجسات - دراسات 
الطرح  ومستندات  والتنفيذية  والتصميمية  التخطيطية  والرسومات  التفصيلى  للمخطط  التقسيم  مشروع  اعداد   - الجدوى 
جنة  ارض  الجمعية  لمشروع  والخدمات  العمارات  اعمال  مطابقة  وشهادة  التنفيذ  على  االشراف  واعمال  التراخيص  واستصدار 

اليوسف شمال االحياء - مدينة الغردقة - البحر األحمر.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن البحر األحمر - الغردقة - الدهار - 216/أ - شارع النصر الرئيسى 
- امام توكيل سيارات دايو، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين 

- الجيزة، وذلك نظير مبلغ 399 جنيها )ثالثمائة وتسعة وتسعون جنيها ال غير(.
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد 
غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/9/15 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان 
عاليه، على ان يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 150000 جنيه )مائة وخمسون ألف جنيه ال غير( بصورته القانونية 
باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفني، 
ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من اتعاب االستشارى نظير القيام باالعمال االستشارية طبقا للعقد 

النموذجى لالتحاد.
مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفني.

وتخضع المناقصة الحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالته.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألبناء النوبة بالقاهرة الكبرى 
وأسوان

مسجلة برقم 115 لسنة 1983 - القاهرة
تعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية الصادر لها ترخيص استشارى هندسى من نقابة المهندسين 
العامة وذلك للقيام باالعمال االستشارية الخاصة ببناء عدد 6 عمارات سكنية بمساحة  التعاقدات  والمسجلة بياناتهم ببوابة 

2.52 فدان بالقطعة رقم 12/2 المخصصة للجمعية بمدينة 6 أكتوبر وهى كاآلتي:
مراجعة التصميمات المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان واستصدار تراخيص البناء الالزمة للمشروع واعداد 
كراسات الشروط والمواصفات والكميات ودراسة الجدوى - استكمال الجسات الخاصة بالمشروع واالشراف على التنفيذ وذلك 

طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات المطلوبة للطرح من مقر الجمعية وفى مواعيد العمل الرسمية السبت 
عابدين   - بالعنوان 15 شارع عبدالعزيز جاويش  الثالثة عصرا  الساعة  الى  الثانية عشرة ظهرا  الساعة  واالربعاء من  واالثنين 
القاهرة - تليفون رقم 01006615514 - 01557555486 وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها 

ال غير(.
على أن تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين منفصلين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا 

يوم السبت الموافق 2022/9/24 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى وقدره 20000 جنيه )عشرون الف جنيه ال غير( يسدد باحد وسائل الدفع االلكترونى او 

بخطاب ضمان غير مشروط وسارى المفعول لمدة 4 شهور من تاريخ الفض الفنى باسم الجمعية.
ويستكمل التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما يساوى 5٪ من اتعاب االستشارى نظير القيام باالعمال االستشارية.

مدة سريان العطاء ثالثة شهور من تاريخ جلسة الفض الفني.
تخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالته، على ان تكون جميع المستندات المقدمة 

للجمعية مختومة بختم المكتب االستشارى مقدم العطاء.

مناقصات

مناقصات
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مزاد علنى 
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ...............................................

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى .......................................   بمشروع   ............................
بجلسة المزاد يوم   ......  الموافق.........................  بمقر  .......................... 

الرسو،  فور  إلى ٪10  يستكمل  الشروط،  بكراسة  والمذكورة  القانونية  بصورته  غير،  ال   .................. وقدره  مبلغ  ابتدائى  تامين 
باإلضافة إلى 5.5٪ عمولة خبرة وداللة.

تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ ....................................
ممن مقر ....................................................................

الخبير المثمن  .......................
العنوان  ...........................  تليفون     ...............           .........................

مناقصة عامة الختيار مطور عقارى 
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ......................................... المشهرة / المسجلة برقم ................................

تعلن الجمعية عن طرح تنفيذ أعمال مشروع .................................................. وذلك بالبناء مقابل ..........................
ويتم الطرح طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 والضوابط المقررة من االتحاد بشأن التنفيذ بالمقابل العينى بمناقصة عامة بين 
قطاع األعمال العام والخاص والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة 

أولى أعمال مبانى متكاملة او مطور عقارى مسجل بهيئة االستثمار وغرفة التطوير العقارى.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات وجدول الكميات والنسخ والرسومات التنفيذية وكافة المستندات المطلوبة للطرح بمقر الجمعية 

الكائن ....................................
ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن 12 شارع النيل األبيض – ميدان لبنان – المهندسين – الجيزة، 

بمبلغ وقدره ................................................
وتقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد غاية الساعة 

............  يوم  ...........  الموافق  .......
كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بعالية، على أن يشمل المظروف الفنى كافة المستندات الموضحة بكراسة الشروط 
او  االلكترونى  الدفع  وسائل  باحدى  يدفع   ................................ قدره  ابتدائى  تامين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  والخاصة،  العامة 
بخطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم الجمعية وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ الفض الفنى، على ان يزاد التأمين االبتدائى 
إلى 5٪ من قيمة العطاء كتامين نهائى عند الرسو، أما المظروف المالى فيحتوى على جدول الكميات والفئات والنسب وبعد توقيعه 

وختمه بختم الشركة على كل صفحة.. وتخضع المناقصة ألحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحة التنفيذية وتعديالتها.
 مدة سريان العطاء ثالثة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين 
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان .............................................. المسجلة / المشهرة برقم .........................

تعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير مثمن 
والئحته   2018 لسنة   182 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  وذلك   ......................................................... الداللة  بأعمال  للقيام 

التنفيذية، على أن يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين احدهما فنى واآلخر مالى.
 ................................................ الكائن  الجمعية  مقر  المطلوبة من  المستندات  وكافة  والمواصفات  الشروط  كراسة  تطلب 
ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن 12 شارع النيل األبيض – ميدان لبنان – المهندسين – الجيزة، وذلك نظير 

مبلغ قدره ..........................................
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية فى موعد غايته الساعة ..........  يوم ........... الموافق ...............، موعد 
جلسة الفض الفنى بمقر الجمعية الكائن ..................................................... على أن يشمل المظروف الفنى كافة المستندات 
المستندات  باقى  المكتب وتوضع مع  بختم  الخبرة وتختم  يوقع عليها مسئول مكتب  أن  الفنية، على  الشروط  الموضحة بكراسة 

المطلوبة داخل المظروف الفنى، ويرفق بالمظروف الفنى تامين ابتدائى باسم الجمعية قدره .......................
تدفع باحدى وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى غير مشروط بأى شروط أو قيد وسارى المفعول لمدة 4 أشهر من تاريخ 

جلسة فض المظاريف الفنية طبقا لنص المادة 31 من الالئحة.
ويستكمل التأمين االبتدائى إلى تأمين نهائى ما يساوى 5٪ من قيمة العقد للعطاء المقبول للخبير، ومدة سريان العطاء ثالثة أشهر 

من تاريخ الفض الفنى، أما المظروف المالى يشمل أتعاب الخبير )مكتب – شركة ( طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.

نماذج استرشادية
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دعوة مناقصة محدودة )مقاول- استشارى(
السادة/ ........................................................ 

والمسجلة  محدودة  مناقصة  فى   ........................................................... تنفيذ  بصدد  الجمعية  بان  علما  سيادتكم  نحيط 
بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة، وذلك .................................................................. وقد وافق االتحاد بجلسته المنعقدة في 
.................... على الطرح للقيام باألعمال ................................... بين )شركة- مكتب(، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات 
والعقد النموذجى المزمع توقيعه من مقر الجمعية وفى مواعيد العمل الرسمية بعنوانها الكائن ................................................

.............................  وذلك نظير مبلغ قدره .................................... على ان تقدم العطاءات باسم السيد االستاذ رئيس مجلس 
ادارة الجمعية، فى مظروفين مغلقين احدهما فنى واآلخر مالى فى موعد غايته يوم ......... الموافق .................... الساعة ............ 
كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر، وبرفقة العطاء الفنى تأمين ابتدائى قدره .............................

............ باسم الجمعية بصورته القانونية وتدفع باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى من احد البنوك المعتمدة 
التأمين االبتدائى الى تأمين نهائى بما  غير مشروط وسارى لمدة .................. من تاريخ جلسة الفض الفنى، على أن يستكمل 

يساوى 5٪ من اتعاب )االستشارى- المقاول( نظير القيام باالعمال وطبقا للعقد النموذجى لالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي.
 مدة سريان العطاء ثالثة أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى للمظاريف، تخضع المناقصة الحكام القانون 182 لسنة 2018 ومواده 

والئحته التنفيذية وتعديالته.
تليفون الجمعية /....................     تليفون االتحاد / 33466462 - 33047389

موبايل /  .....................

مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والخاص
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ............................................. المشهرة / المسجلة برقم ......................................

تعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة 
......... لحجم األعمال والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك النشاء ............................................................. 

مقر  من  أو   ...................................................................... الكائن  الجمعية  مقر  من  والمواصفات  الشروط  كراسة  تسحب 
االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن 12 شارع النيل األبيض – ميدان لبنان – المهندسين – الجيزة فى مواعيد العمل الرسمية 

نظير مبلغ قدره ............................
على أن يتم تقديم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما فنى واآلخر مالى، ويرفق بالمظروف الفنى تامين ابتدائى قدره .............

........................... بصورته القانونية بإحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى باسم الجمعية غير مشروط وسارى 
المفعول لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى، يزاد الى نسبة 5٪ كتأمين عند الرسو، وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات 

موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
علما بأنه قد تحدد جلسة فض المظاريف الفنية يوم .......... الموافق ................ الساعة ...................... بمقر الجمعية المذكورة 

عاليه.
الفنى، وان يحتوى  العطاء ثالثة شهور من جلسة الفض  القانون رقم 182 لسنة 2018، ومدة سريان  المناقصة ألحكام  وتخضع 
المظروف الفنى على جداول المعامالت وعناصر التكلفة الخاضعة للتغيير وكافة ما جاء من مستندات بكراسة الشروط والمواصفات.

مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية
 الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ......................................................... المشهرة / المسجلة ...................................

تتعلن الجمعية عن طرح مناقصة عامة بين المكاتب االستشارية وذلك ...........................................................................

لمشروع الجمعية الكائن ......................................................................................................................................
وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن ................................................................

فى مواعيد العمل الرسمية مقابل مبلغ )......................................(
أو من مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى 12 شارع النيل األبيض – ميدان لبنان – المهندسين – الجيزة 

وتقدم العطاءات فى مظروفين احدهما فنى واآلخر مالى ويرفق بالعطاء الفنى تامين ابتدائى قدره .......... ) .......................جنيها 
فقط ال غير( باسم الجمعية بصورته القانونية، تدفع باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط من احد 

البنوك وسارى المفعول لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى، ويزيد إلى نسبة 5٪ بعد الرسو كتأمين نهائي.
الساعة   .......................................... بمقر   ................. الموافق   .......... يوم  للمظاريف  الفنى  الفض  جلسة  وتحددت 

....................... وتخضع المناقصة ألحكام القانون 182 لسنة 2018 والئحة التنفيذية وتعديالته.
ومدة سريان العطاء ثالثة أشهر من الفض الفنى للمظاريف 
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