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الجزار يستعرض تجربة مصر فى توفير أنماط 
اإلسكان المختلفة مع وزير إسكان كوت ديفوار

القومية،  للمشروعات  الكامل  الدعم  تقدمي  احلكومة  تواصل 
حتقيق  نحو  السيسي،  الرئيس  من  مشددة  بتكليفات  وذلك 
اإلسكان  مبشروعات  يتعلق  فيما  خاصة   ،2030 مصر  رؤية 

العشوائية. املناطق  وتطوير 
اإلسكان  وزير  اجلزار،  عاصم  الدكتور  اجتمع  الصدد،  هذا  وفى 
وزير  برونو،  نابانى  كونى  مع  العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق 
سفير  إيزوان،  ثيموتى  والسفير  ديفوار،  كوت  بدولة  اإلسكان 

املرافق لهما. بالقاهرة، والوفد  دولة كوت ديفوار 
شارك باالجتماع مسئولو الوزارة، إذ مت عرض التجربة املصرية 
رأسها  وعلى  اخملتلفة،  بأنواعها  اإلسكان  مشروعات  فى 
غير  املناطق  تطوير  ومشروعات  االجتماعي،  اإلسكان  برنامج 

اآلمنة، وإنشاء املدن اجلديدة.
بوزير  الشديد  ترحيبه  عن  اجلزار،  أعرب  اللقاء،  بداية  ومع 
بالقاهرة،  ديفوار  كوت  وسفير  ديفوار،  كوت  بدولة  اإلسكان 
لنقل  املصرية  الدولة  استعداد  إلى  الفًتا  لهما،  املرافق  والوفد 
خبراتها الكبيرة فى مشروعات اإلسكان وإنشاء املدن اجلديدة، 
وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك بإطار التعاون 

بينهما. العالقات  وقوة  الشقيقني،  البلدين  بني  املشترك 
فى  اإلسكان  وزارة  مجهودات  يوضح  فيلم  استعراض  مت  كما 
غير  املناطق  وتطوير  املتنوعة،  السكنية  املشروعات  تنفيذ 
التنموية  املشروعات  اجلديدة، وغيرها من  املدن  وإنشاء  اآلمنة، 
اخملتلفة، التى تنفذها الوزارة فى إطار عملية التنمية الشاملة 

توليه. منذ  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  يقودها  التى 
وتناول اللقاء التعرف على جتربة مصر فى توفير أمناط اإلسكان 

تعمل  حيث  اجملتمع،  شرائح  مختلف  تالئم  والتى  اخملتلفة، 
سكنية  وحدة  توفير  على  اإلسكان،  وزارة  فى  ممثلة  الدولة 
لكل مواطن مبا يتناسب مع مستوى دخله، تنفيذا لتكليفات 

السيسي. الرئيس 
اجملتمع املالئم جلميع شرائح  السكن  سياسات حتقيق 

رفع  على  تعمل  اإلسكان  وزارة  سياسات  أن  اجلزار  وأوضح 
جلميع  املالئم  السكن  وحتقيق  العمران،  مستويات  جميع 
لشريحة  الدعم  وهى،  أساليب،   3 خالل  من  اجملتمع،  شرائح 
الدخل،  متوسطى  لشريحة  واملساندة  الدخل،  محدودى 

األعلى. الدخل  واإلتاحة لشريحة 
املناطق  تطوير  فى  مصر  جتربة  اإلسكان،  وزير  استعرض  كما 
غير اآلمنة، والتى مت االنتهاء من تطويرها على مستوى الدولة 
باإلسكان  سكنية  وحدة  ألف   250 تنفيذ  مت  حيث  املصرية، 
السيسى  الرئيس عبدالفتاح  لتوجيهات  تنفيذًا  وذلك  البديل، 
بالقضاء على ظاهرة املناطق ذات اخلطورة على حياة املواطنني، 
املناطق، وهو ما مت تنفيذه  الالئق لقاطنى تلك  وتوفير السكن 
اإلنسان  وحق  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  أجل  من  بالفعل، 

الالئق. السكن  فى 
إنشاء  املصرية توسعت فى  الدولة  بأن  وزير اإلسكان  نوه  كما 
االستراتيجى  اخملطط  أهداف  حتقيق  إطار  فى  اجلديدة،  املدن 
القومى ملصر، وهدفه األول مضاعفة املعمور، وفى الوقت ذاته 
األمثلة  أوضح  ومن  القائم،  العمران  لتطوير  الدولة  يد  امتدت 
التى  املنطقة  وهى  ماسبيرو،  مثلث  منطقة  تطوير  ذلك  على 

ويتم تطويرها حالياً. لم يقترب منها أحد لعقود، 

وزير الإ�سكان
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مبادرة التمويل العقارى.. وانعكاساتها.. 
على التعاون اإلسكانى »1 – 2«

ملف العدد

أعد املف
منى عبد العزيز -    هويدا عبد احلميد

تعتبر املبادرة الرئاسية للمتويل العقارى من أهم وأكبر املشروعات فى قطاع اإلسكان حاليًا، تلك املبادرة 
فى  املركزى  البنك  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  وجه  حيث  مثيل..  لها  يسبق  لم  بتيسيرات  جاءت  التى 
العقارى« بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خالل  المتويل  املاضى بإطالق »مبادرة  مارس 
الفئات من محدودى ومتوسطى  السكنية لصالح  الوحدات  العقارى لمتويل شراء  المتويل  أو شركات  البنوك 
إلى 30 سنة  السكنية، من خالل قروض طويلة األجل تصل  الوحدات  الدخل، وذلك لدعم قدراتهم على متلك 
وبفائدة منخفضة ومتناقصة ال تتعدى 3%، وبناء على التوجيهات الرئاسية أعلن البنك املركزى املصرى تفاصيل 
هذه املبادرة والتى تتضمن سداد مقدم 10% من قيمة الوحدة لفئة محدودى الدخل، ومن 15% - 20% ملتوسطى 
الدخل، كما تضمنت شروط االستفادة من مبادرة المتويل العقارى بالنسبة جلميع الفئات املستهدفة، مجموعة  
المتويل.. ولم  املبادرة واحلصول على قرض  العمالء مبا يضمن االستفادة من  لتقييم  املعايير االسترشادية  من 
سعر  إلى  االستناد  سيمت  ولكن  الدخل   متوسطى  لشريحة  السكنية  الوحدة  مساحة  على  قيودًا  املبادرة  تضع 
الوحدة السكنية الذى يتراوح من 350 ألف جنيه - 1.1 مليون جنيه مبقدم 15% من إجمالى سعر الوحدة السكنية، 

أو من 1.1 مليون - 1.4 مليون جنيه مبقدم 20% من إجمالى سعر الوحدة السكنية.
احلصول  فى  الراغبني  العمالء  استقبال  فى  باملبادرة  املعنية  البنوك  بالفعل  بدأت  وقد   
على وحدات سكنية، وذلك بالشروط التى أعلنها البنك املركزى، وتهدف املبادرة 
الدخل  ومتوسطى  محدودى  من  لملواطنني  الفرصة  اتاحة  الى  الرئاسية 

للحصول على سكن مالئم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة األجل. 
مجلة »برج التعاون« قامت بإجراء هذا التحقيق للوقوف على آراء املتخصصني 

حول هذه املبادرة وانعكاساتها على قطاع التعاون اإلسكانى..
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البنوك ترفض
جمعية  رئيس  عوض  حسني  جابر   أعرب 
إسكان العاملني بالتربية والتعليم باجليزة، 
اإلسكان  تعاونيات  إدراج  لعدم  أسفه  عن 
مشيراً  العقارى،  التمويل  مبادرة  ضمن 
بالدخول  للتعاونيات  ما ُسمح  اذا  أنه  الى 
سوف  فانها  الناجحة،  املبادرة  هذه  فى 
جمعيات  مشكالت  من   %7٠ حوالى  حتل 
»مبادرة  أن  موضحاً  مصر،  فى  اإلسكان 
تكون  أن  تشترط   العقارى«  التمويل 
ومشطبة،  مرافق  بها  السكنية  الوحدة 
اجلمعية  تكون  وأن  البد  احلالة  هذه  وفى 
من  الوحدة  قيمة  كامل  على  قد حصلت 
العضو، ألن اجلمعية هى التى تقوم بالبناء 
ذلك  غير  الواقع  ولكن  األعضاء،  وليس 
تعثر  لدينا مشكلة  اجلمعية  تواجه  حيث 
إجمالى  من  السداد  فى  عضو   2٠٠ نحو 
47٥ عضوا من املنتفعني مبشروع اجلمعية 

بحدائق أكتوبر بسبب جائحة كورونا.
ومن ناحية أخرى ذكر »عوض«  أن اجلمعية 
من  تعاونى  قرض  على  حصلت  قد  كانت 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 
فى بداية الثمانينيات، وذلك لبناء عمارتني 
التزال  أنها  إال  الهرم  ألعضائها،  بشارع 
بعض  سداد  عدم  من  اآلن  حتى  تعانى 
األعضاء لهذا القرض للجمعية، وفى نفس 
اجلمعية  تطالب  الهيئة  مازالت  الوقت 

امللتزمة  هى  ألنها  القرض  باقى  بسداد 
الذى  العضو  وليس  الهيئة  أمام  بالسداد 

امتنع عن السداد للجمعية.
من  عدد  مبخاطبة  اجلمعية  قامت  لذا   
األعضاء  هؤالء  مشكلة  حلل  البنوك 
رفضت  أنها  إال  السداد،  فى  املتعثرين 
التعاونيات  إدراج  عدم  بسبب  إقراضهم 
اجلمعية  تسعى  الذى  الوقت  فى  لديها، 
املتعثرين  لرغبة  تلبيًة  ذلك  فى  بنفسها 
وذلك حفاظاً  لهم،  ومساندتها  أنفسهم 
على سمعة اجلمعية ورغبتها فى االنتهاء 
إجناز  إلى  لاللتفات  املشروع  تلك  من 
من  محاولة  وكذلك  أخرى،  مشروعات 

اجلمعية فى حل مشكلة أعضائها، خاصة 
هيئة  أمام  املسؤولة  وحدها  اجلمعية  وأن 
تعثر  وأن  القرض،  سداد  عن  التعاونيات 
يضع  السداد  عن  اجلمعية  أعضاء  بعض 

اجلمعية فى موقف حرج.
قروضا  تتيح  الدولة  أن  طاملا  مضيفا: 
يعتبر  التعاونى  اإلسكان  فان  لإلسكان، 
كان  فإذا  االجتماعى،  لإلسكان  البديل 
األخير يخدم محدودى الدخل فإن اإلسكان 
املتوسطة  الطبقة  يخدم  التعاونى 
تعاونيات  أتاحت  حيث  ويستهدفها، 
ألعضائها  السكنية  الوحدات  اإلسكان  
حسابهم  على  وتشطيبها  لتجهيزها 
بناء  تكلفة  بقيمة  وإقراضهم  اخلاص، 
جداً  املبادرة جيدة  هذه  أن  مؤكداً  الوحدة، 
وأنها ستحل مشاكل 8٠ % من املشروعات 

املتأخرة باجلمعيات.
هو  املتعثر  العضو  أن  »عوض«  وكشف 
)الشقة(  السكنية  الوحدة  يريد  بالفعل 
لكنه  أقساط  من  عليها  ما  سداد  ويريد 
عاجز عن حتقيق ذلك، وهو بالتالى »يعطل« 
بسداد  قام  الذى  اجلمعية  فى  زميله 
العضو  هذا  الوقت  نفس  وفى  التزاماته، 
ضغط  وسيلة  يصبح  السداد  فى  املتعثر 
التعاونيات  هيئة  قبل  من  اجلمعية  على 
بسبب عدم سدادها لباقى القرض، وكذلك 
وهذا  السداد،  فى  امللتزمون  األعضاء 

عدم إدراج تعاونيات اإلسكان 

ضمن مبادرة التمويل العقارى 

»مؤسف«

جابر حسني

ملف العدد
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ويعطلها  اجلمعيات  مشروعات  مايعرقل 
لسنوات طويلة.

السكنية  الوحدات  فى  فاملشكلة 
كان  األراضى  ألن  األراضى،  فى  وليست 
املدينة   جهاز  من  لألعضاء  تسليمها  يتم 
عمل  انحصر  اآلن  ولكن  بسيط،  بسعر 
وحدات  إنشاء  فى  التعاونية  اجلمعيات 
عن  الدولة  امتنعت  حيث  فقط،  سكنية 
واجتهت  اجلمعيات،  ألعضاء  أراضى  إعطاء 
للجمعيات  أراضى  قطع  تخصيص  الى 
كومباوند  فى  سكنية  وحدات  إلنشاء  
ألعضائها، وبالتالى فإن اجلمعيات أصبحت 
فى حاجة ملحة ملساندة الدولة من خالل 
ألعضائها  العقارى  التمويل  مبادرة  فتح 
للتيسير عليهم فى السداد وعدم تعثرهم 
مما ينعكس على نشاط اجلمعيات نفسها.

  وتساءل: ملاذا ال تشمل »املبادرة« اإلسكان 
التعاونى.. مقترحاً أن حتصل على الضمانات 
الكافية من اجلمعيات مثل: عقود األراضى 
والتراخيص  الهندسية  والتصميمات 
وأن يحصل  وجميعها مستندات رسمية، 
تخصيص  من  خطاب  على  عضو  كل 
فيه  البنك موضحاً  الى  اجلمعية موجهاً  
وما  السكنية،  للوحدة  املبدئية  التكلفة 
تبقى  وما  للجمعية،  بسداده  العضو  قام 
على  ليحصل  الوحدة،  قيمة  من  عليه 
ينقصه  ما  بقيمة  عقارى  متويل  قرض 

السكنية،  الوحدة  ثمن  باقى  من  فقط 
بالبنك،  اخلاصة  اللوائح  مع  يتناسب  ومبا 
املبلغ  هذا  بتسليم  العضو  يقوم  أن  على 
أقساط  بسداد  هو  ويلتزم  للجمعية، 
من  امليسرة  الفائدة  بهذه  للبنك  القرض 
وضع  يتم  وان  العقارى،  التمويل  مبادرة 
 3٠ أو   %  2٥ بدفع  العضو  يقوم  بأن  شرط 
% كجدية حجز من ثمن التكلفة املبدئية 
للوحدة،  وهذا يكون أفضل للجمعية من 
القرض  هذا  إن  حيث  التعاونى،  القرض 

يكون ملزما  للجمعية وليس لألعضاء.
بطرح  تقوم  سوف  اجلمعية  أن  الى  ونوه 
اقتراحها وهو إدراج التعاونيات ضمن مبادرة 
التعاونى   االحتاد  على  العقارى،  التمويل 

لعرضه على وزير اإلسكان ورئيس مجلس 
الوزراء، ألنه سوف يحل مشاكل اجلمعيات 
املبادرة  تشمل  بحيث  أعضائها،  مع 
من  وتستثنيها  اإلسكان،  تعاونيات  على 
الوحدة  املرافق  وتشطيب  دخول  شروط 
أنه  إذ  القرض،  على  للحصول  السكنية 
فإنها  املرحلة  اجلمعية لهذه  عندما تصل 
لدى  على مستحقاتها  قد حصلت  تكون 
للوحدات  املرافق  بادخال  وقامت  األعضاء، 
وأهدرت  املشاكل  كل  وخاضت  السكنية، 
الكثير من الوقت، ولكن هذه املبادرة سوف 
مع  املعاناة  هذه  كل  اجلمعيات  على  توفر 
تعثر أعضائها عن السداد، كما تساعدها 
وإجناز  بسرعة،  مشروعاتها  تسليم  فى 
وتستمر  العجلة  لتدور  ذلك  بعد  املزيد 

املشروعات.
األعضاء املتعثرون 

املشرف  النجا  أبو  عاطف  العميد  أكد 
املدفعية،  لضباط  الشرارة  جلمعية  املالى 
جيدة  مبادرة  يعتبر  العقارى  التمويل  أن 
متمنياً أن يشمل قطاع اإلسكان التعاونى، 
مطالبا أعضاء اجلمعية املتعثرين فى سداد 
باالستفادة  السكنية  وحداتهم  أقساط 
»مبادرة  فى  املتمثلة  املنحة،  هذه  من 
أتاحتها  البنوك  التى  العقارى«  التمويل 
عبد  الرئيس  توجيهات  على  بناء  املصرية 
فى  ملساعدتهم  وذلك  السيسى،  الفتاح 

العميد عاطف أبو النجا

ملف العدد

 املبادرة تفيد أعضاء اجلمعيات 

املتعثرين.. ولكن !
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أنه  موضحاً  السكنية،  وحداتهم  متلك 
للمستشار  هذا  مطلبهم  بتحويل  قام 
القانونى باجلمعية، لدراسته والوقوف على 

مدى قانونيته.   
مت  ولو  ممتازة  املبادرة  أن  النجا«   »أبو  ويرى 
فانها  اجلمعيات  أعضاء  على  تطبيقها 
وتعطى  املبيعات،  حجم  من  تزيد  سوف 
لألعضاء حرية التملك للوحدات السكنية 
الفائدة   أن سعر  بأسعار رخيصة، مضيفاً 

3% هى نسبة بسيطة ال تذكر.
 وحول رؤيته عن امكانية استفادة أعضاء 
اجلمعيات من هذه املبادرة اآلن، قال: بالطبع 
نعم فقد تواصل معى أعضاء اجلمعية من 
نصر  مبدينة  اجلمعية  مبشروعى  املنتفعني 
قاموا  إنهم  حيث  الشمالى،  والساحل 
ألنهم  العقارى،  التمويل  هذا  بإجراءات 
أقساط  باقى  سداد  فى  متعثرين  كانوا 
ولكن   : مضيفاً  اجلمعية،  لدى  وحداتهم 
إذا ما مت تعميم هذه  املبادرة على تعاونيات 
جيدا  شيئا  يكون  سوف  فانه  اإلسكان 

للغاية.
التمويل  شرط  مع  التعامل  كيفية  وعن 
الوحدة  تكون  أن  ضرورة  فى  العقارى 
فى  والتشطيب  املرافق  كاملة  السكنية 
حني أن التعاونيات تقوم بتسليم وحداتها 
على  للتغلب  قال:  فقط،  نصف تشطيب 
العضو  يستفيد  أن  ميكن  املشكلة  هذه 
باقى  فى  العقارى  التمويل  مبادرة  من 
وذلك  للجمعية،  املستحقة  األقساط 
بعد أن يتسلم وحدته من اجلمعية ويقوم 
املتعثرين  األعضاء  أن  الفتاً  بتشطيبها، 
مبادرة  من  باالستفادة  يطالبون  الذين 
التمويل العقارى، هم األعضاء الذين قاموا 
باستالم وحداتهم وتشطيبها  لكنهم ال 
املستحقة  األقساط  يستطيعون  سداد 
التمويل  فان  وبالتالى  للجمعية،  عليها 
ثمن  باقى  بسداد  يقوم  أن  ميكن  العقارى 
موجه  رسمى  خطاب  على  بناء  الوحدة، 
من اجلمعية الى البنك، يفيد بقيمة املبلغ 
العضو  على  الوحدة  ثمن  من  املتبقى 

حلساب اجلمعية.
السوق  على  املبادرة  هذه  تأثير  وحول    
العقارى وانضباطه، أفاد بأنها سوف تؤدى 
ينتابه  الذى  العقارى  السوق  تنشيط  الى 
حالياً حالة من الركود، فرغم زيادة املعروض 
أسعارها  أن  اال  السكنية  الوحدات  من 
التعاونيات  أن  الى  مشيراً   جداً،  مرتفعة 
ميكن أن تساهم بشكل فعال ألنها تقدم 

ملف العدد
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خدمة ميسرة ألعضائها. 
استفادة عظيمة

النصر  جمعية  مدير  البنا  أحمد  وذكر 
العقارى  التمويل  أن  التعاونى   لإلسكان 
أن  الدولة  استطاعت  ولو  عظيم  مشروع 
منه  تستفيد  التعاونية  اجلمعيات  جتعل 
سيكون إجنازا كبيرا، حيث إنها سوف حتقق 
اجلمعيات،  أعضاء  لكل  عظيمة  استفادة 
اجلمعيات  أعضاء  معظم  أن  موضحاً  
حالياً يرغبون فى تقسيط قيمة الوحدات 
السكنية ويطالبون اجلمعيات بذلك، وهذا 
رأسمال  متلك  ال  اجلمعيات  ألن  يستحيل 
خاص بها، وإن ما لديها هو أموال أعضائها، 
املشروعات،  انشاء  خاللها  من  يتم  والتى 
البنوك  من  لالقتراض  اجلمعيات  جلأت  ولو 
الوحدة  القرض سيزيد من قيمة  فإن هذا 
على  كبيراً  عبئاً  ويصبح  السكنية، 

األعضاء.
اجلمعيات  أعضاء  لو حصل  لكن  مضيفا: 
على وحداتهم السكنية عن طريق مبادرة 
 ،%  3 الفائدة  بنسبة  العقارى  التمويل 
على  ايجابى  مردود  له  سيكون  هذا  فإن 
متثل  لن  احلالة  هذه  فى  ألنه  التعاونيات، 
عضو  على  مادياً  عبئاً  السكنية  الوحدة 
السداد،  على  قادراً  فيصبح  اجلمعية 
ألعضاء  وفرت  قد  الدولة  تكون  وبالتالى 

التى  السكنية  الوحدات  اجلمعيات 
يحتاجونها بأسلوب سداد ميسر وبسيط.

هذه  تطبيق  مطلب  أن  »البنا«  ويعتقد 
املبادرة على تعاونيات اإلسكان يحتاج إلى 
التعاونى  االحتاد  يتبنى  بروتوكول  توقيع 
العامة  والهيئة  املركزى  اإلسكانى 
لتعاونيات البناء واإلسكان إعداده وعرضه 
على  وزير اإلسكان ومجلس الوزراء.. فبدالً 
مع  التفاوض  جمعية  كل  تتولى  أن  من 
أو  ذلك  فى  تنجح  وقد  مبفردها-  البنوك 
اتفاقية  أو  برتوكول  هناك  يكون  تفشل- 

االحتاد  وهى  اجلمعيات،  من  أكبر  كيان  مع 
عام،  بوجه  التعاونى  الكيان  أى  والهيئة 
وسيكون فى تطبيق هذه املبادرة استفادة 

عظيمة وإضافة للتعاونيات.
بهدف  يكون  البرتوكول  هذا  أن  وأوضح 
إعفاء التعاونيات من بعض شروط التمويل 
العقارى، ومنها أن تكون الوحدة السكنية 
هذا  ألن  والتشطيب،  املرافق  كاملة 
الشرط خاص باألفراد، والتعاونيات كيانات 
املعلوم  من  أنه  مضيفاً  أفرادا،  وليست 
يكون  ال  التعاونى  اإلسكان  وحدات  أن 
احلساب  عمل  بعد  اال  متليك  عقود  فيها 
اخلتامى للمشروع، وبالتالى ميكن أن يكون 
تخصيص،  بخطاب  البنك  مع  التعامل 
حيث تكون اجلمعية هى املالكة للمشروع 
الى أن يسدد العضو كامل قيمة الوحدة، 
ملزماً  البروتوكول  هذا  يكون  أن  مقترحاً  
لثالثة أطراف هم البنك واجلمعية واالحتاد 

التعاونى على سبيل املثال. 
التعاونى  االحتاد  »البنا«  طالب  كما 
اإلسكانى املركزى بتبنى فكرة ايجاد أراضى 
أن  االحتاد ميكن  ان  الى  للجمعيات، مشيراً 
يقوم بدور كبير فى خدمة اجلمعيات التى 
ويساندها  يتبناها  مثله  كيان  إلى  حتتاج 
حل  من  أكثر  هناك  سيكون  وحينئذ 
يتضمن  أن  مضيفاً  ومعاناتها،  ملشاكلها 

ملف العدد

أحمد البنا

تطبيقها على اجلمعيات يزيد 

من حجم املبيعات

مشكالت  من   %70 حوالى  وحتل 

جمعيات اإلسكان فى مصر
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إعالن هيئة التعاونيات تخصيص أراض فى 
بجانب  كمصايف  أيضاً  الساحلية  املدن 
مطلب  هذا  أن  الى  الفتاً  اجلديدة،  املدن 
أسعار  الرتفاع  نظراً  اجلمعيات  أعضاء 
تأجير الوحدات املصيفية، مقترحاً أن تكون 
أراضى مثل  فى أماكن جديدة مازالت بها 
مرسى علم ورأس سدر، وأن يكون ذلك من 
لبروتوكوالت  واالحتاد  الهيئة  توقيع  خالل 
مع احملافظات الساحلية وهيئة اجملتمعات 
ال  املطلب  هذا  أن  الى  الفتاً  العمرانية، 
وأن  حتقيقه،  مبفردها  اجلمعيات  تستطيع 
لهم  ويوفر  األعضاء  يخدم  سوف  إجنازه 
عن  ويرفع  معقول  بسعر  سكنية  وحدة 

كاهل اجلمعيات عبئا كبيرا.
توازن السوق

املالى  املشرف  رحاب  أبو  محمود  وقال 
إن  التعاونى  لإلسكان  الصف  جلمعية 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة 
فائدة   بنسبة  العقارى  التمويل  ملشروع 
هى  سنة   3٠ الى  تصل  مدة   على   %  3
مبادرة فعالة، وأنها سوف تعمل على توازن 

السوق العقارى واستقرار السعر.
التعاونى  وحول انعكاساتها على القطاع 
نفس  فى  التعاونيات  تسير  أن  أفاد 
انها  حيث  العقارى  التمويل  اجتاه  مبادرة 
حل  إلى  تهدف  وامنا  الربح،  إلى  تهدف  ال 

وحدة  توفير  طريق  عن  اإلسكان  مشكلة 
وأسعار  بتيسيرات  ألعضائها  سكنية 
هذه  تشمل  أن  ننتظر  هنا  ومن  معقولة، 
سوف  ألنها  التعاونى  القطاع  املبادرة 
توفير  فى  القطاع  وتساعده  هذا  تنعش 
وحدة  سكنية بتيسيرات أفضل لألعضاء.

التعاونيات تواكب الدولة
ويقول املهندس مجدى عبدالرحمن رئيس 
للبناء  التعاونية  اجلمعية  ادارة  مجلس 
املواصالت  بهيئة  للعاملني  واإلسكان 
به  تقوم  ما  ان  والالسلكية  السلكية 
من  حالياً  اإلسكان  قطاع  فى  الدولة 

القضاء  فى  كبير  بشكل  ساهم  اجنازات 
باملشروع  اإلسكان، مشيداً  على مشكلة 
اجلمهورية  رئيس  اليه  وجه  الذى  القومى 
»شقة  عنوان  حتت  السيسى  الفتاح  عبد 
إنشاء  الى  يهدف  والذى  مواطن«  لكل 
أن  الى  مشيراً  سكنية،  وحدة  مليون 
هذا  فى  كبيرة  طفرة  أحدث  املشروع 
كانت  التى  الفجوة  على  قضت  القطاع 
كما  اإلسكان،  على  الطلب  فى  موجودة 
العادى  للمواطن  كبيرة  مميزات  أعطى  أنه 
حدود  فى  سكنية  وحدة  على  بحصوله 
مثمناً  ضغوط،  دون  املادية  امكانياته 
املنظومة السريعة التى تسير بها الدولة 
حالياً فى مجال اإلسكان من بناء وتشييد، 
تطالب  كانت  اجلمعيات  أن  الى  الفتاً 
أراضى  بتخصيص  السابق  فى  احلكومة 
مطالباً  األعضاء،  باحتياجات  لتفى  لها 
الدولة  تقدم  مبواكبة  التعاونيات  هيئة 
معها،  بالتوازى  والسير  اجملال  هذا  فى 
السداد  ومدة  األسعار  فى  ذلك  ومراعاة 
السكنية،  الوحدات  ومستوى  واملواقع 
حيث إن اجلمعيات ال تستطيع أن تقسط 
عمر  عن  تزيد  ملدة  السكنية  الوحدة  ثمن 
املشروع، أما املشروع القومى فالدولة متدد 
فيه فترة السداد حتى 3٠ سنة وهذه املدة 

تنعكس على قيمة الوحدة.

ملف العدد

مجدى عبدالرحمن

تنعش القطاع  التعاونى 

وتساعده فى توفير وحدة 

سكنية بتيسيرات أفضل 
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نظرا للجدل الشديد الدائر بشأن العالقة 

واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعيات  بني 

منتفعى  من  املكونة  الشاغلني  واحتادات 

مشروعات تلك اجلمعيات فقد رأت اللجنة 

أن تضع نهجا مستحدثا فى حتديد أسس 

بوضع  أوال  تبدأ  أن  وهى  العالقة  هذه 

املصطلحات  لكافة  محددة  تعريفات 

املتداولة فى هذا املوضوع وصوال الى حتديد 

والوظيفة  حدة  على  كيان  لكل  دقيق 

املنوطة به قانونا مبا ال يتداخل أو يتعارض 

مع غيره ويسهل على اجلمعيات واالعضاء 

إدراكه.

التالية  باملصطلحات  يقصد  فإنه  وعليه 

متى وردت فى أى موضوع من مواضع تلك 

املذكرة التعريف املوضح قرين كل منها.

واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  أوال: 

صاحبة املشروع

التعاون  قانون  من   )16( املادة  لنص  طبقا 

اإلسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 

1981 التى تنص على أنه:

واإلسكان  للبناء  التعاونية  )اجلمعية 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية  
لجنة التنسيق

قرار لجنة التنسيق بجلستها المنعقدة بتاريخ 2016/4/28 بشأن اختصاصات 
اتحاد الشاغلين فى ضوء أحكام قانون البناء والئحته التنفيذية وفض الخالف 

بينه وبين مجلس إدارة الجمعية صاحبة المشروع
إعداد- اللواء عبد الوهاب أبو الصفا

سكرتير عام االتحاد
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منظمة جماهيرية دميقراطية تعمل على 

وتوفير اخلدمات  املساكن العضائها  توفير 

وتعهد  السكنية  البيئة  لتكامل  الالزمة 

التجمع السكنى بالعناية والصيانة.

لنشاطها  سنوية  خطة  اجلمعية  وتضع 

عن كل سنة مالية وحتدد وسائل تنفيذها(.

من   )6( للمادة  طبقا  اجلمعية  غرض  وأن 

للجمعيات  الداخلى  النظام  أحكام 

به  الصادر  واإلسكان  للبناء  التعاونية 

التى  رقم 193 لسنة 1981  الوزارى  القرار 

نصت على أنه:

السكنية  الوحدات  توفير  اجلمعية  )غرض 

ألعضائها وتوفير اخلدمات الالزمة لتكامل 

البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى 

األراضى  تدبير  وكذلك  والصيانة  بالعناية 

الالزمة القامة املساكن وتقسيمها وتوفير 

االعضاء  على  وتوزيعها  الالزمة  املرافق 

النصان  وهذان  مبعرفتهم(  عليها  للبناء 

باجلمعية  التعريف  فى  الداللة  واضحا 

إلى  يحتاجان  ال  ثم  ومن  نشاطها  وحتديد 

تأويل.

للجمعية  العمومية  اجلمعية  ثانيا: 

صاحبة املشروع

قانون  من   )28( و   )27( املادتني  لنص  طبقا 

العليا  السلطة  هى  اإلسكانى  التعاون 

فى اجلمعية ولها وحدها حق التصرف فى 

واستهالك  احلقوق  عن  والتنازل  العقارات 

لها  يجوز  وال  فيها  املشكوك  الديون 

وتتألف  اختصاصه  من  أى  فى  التفويض 

الذين  االعضاء  من  العمومية  اجلمعية 

قبول  على  وانقضى  الثامنة عشرة  بلغوا 

تاريخ  قبل  األقل  على  شهران  عضويتهم 

العمومية  اجلمعية  وتختص  انعقادها 

القانون  يقرر  التى  املوضوعات  بنظر كافة 

اجلمعية  اختصاص  فى  دخولها  صراحة 

اخملتلفة  انعقادها  أحوال  فى  العمومية 

وما عدا ذلك يدخل فى اختصاص مجلس 

إدارتها.

صاحبة  اجلمعية  إدارة  مجلس  ثالثا: 

املشروع وحتديد اختصاصاته:

من  اجلمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  ينتخب 

املتقدمني  العمومية  اجلمعية  أعضاء  بني 

إدارتها  مجلس  لعضوية  للترشيح 

باجمللس  العضوية  شروط  فيهم  وتتوافر 

من   )42( املادتني  أحكام  تضمنتها  التى 

النظام  التعاون اإلسكان و )24( من  قانون 

الداخلى للجمعية ومدة العضوية باجمللس 

خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ويختص مجلس إدارة اجلمعية وفقا حلكم 

اإلسكانى  التعاون  قانون  من   )39( املادة 

ينص  لم  التى  املوضوعات  كافة  بنظر 

القانون على اختصاص اجلمعية العمومية 

بها فى أحوال انعقادها اخملتلفة.

رابعا: املشروع التعاونى:

الذى  املصيفى  أو  السكنى  املشروع  هو 

وحداته  لتخصيص  اجلمعية  تقيمه 

لالعضاء املنتفعني الذين أدوا من أموالهم 

تكاليف ونفقات هذا املشروع.

باملشروع  املنتفعني  جماعة  خامسا: 

التعاونى:

حجز  فى  اشتركوا  الذين  االعضاء  هم 

بسداد  وقاموا  التعاونى  املشروع  وحدات 

أو اخلاص،  العام  اقامته وخلفهم  تكاليف 

واليهم يؤول العائد املتحقق عن بيع كافة 

وهم  باملشروع  االستثمارية  االجزاء 

اتخاذ  وحدهم  لهم  يحق  الذين 

املتعلقة  القرارات  كافة 

مبشروعهم.

الشاغلني  احتاد  سادسا: 

للمشروع التعاونى:

الشاغلني  احتاد  يتكون 

من   )77( لنص  وفقا 

البناء  قم قانون  ر

لسنة   19

فى  وحدة  يشغل  شخص  كل  من   2008

أو  مالكا  كان  سواء  التعاونى  املشروع 

غير  بعقد  مشتريا  أو  انتفاع  حق  صاحب 

مسجل أو مستأجرا لها بعقد غير خاضع 

أو   1996 لسنة   4 رقم  القانون  ألحكام 

يجوزها مبوجب أى سند قانونى سواء كان 

شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

سابعا: اختصاصات احتاد الشاغلني:

املادة  لنص  وفقا  الشاغلني  احتاد  يختص 

)75( من قانون البناء باحلفاظ على سالمة 

وملحقاته  املشتركة  وأجزائه  العقار 

وضمان صيانته وترميمه 

وتدعيمه واحلفاظ على 



ملحق �أغ�سط�س 2022 12

املطلوبة  اخلدمات  وتوفير  املعمارى  طابعه 

مع  التعاقد  ذلك  سبيل  فى  وله  للعقار، 

االحتاد  لدى  املقيدة  املبانى  شركات صيانة 

املصرى ملقاولى التشييد والبناء.

ثامنا: املوارد املالية الحتاد الشاغلني:

 )85( املادة  االحتاد طبقا لنص  تتكون موارد 

من قانون البناء من االلتزامات املالية التى 

جميع  على  العمومية  اجلمعية  تقررها 

الشاغلني أو عائد ناجت استثمار موارد احتاد 

الشاغلني أو التبرعات التى يتلقاها االحتاد 

ضمن  ويدخل  غيرهم  من  أو  االعضاء  من 

االعضاء  من  املودعة  املبالغ  املوارد  هذه 

حلساب الصيانة وكذا املبالغ املوجودة ببند 

اخلدمات املشتركة التى تخص املشروع.

أن  إلى  نشير  التعريفات  هذه  ضوء  وفى 

رقم  بالقانون  الصادر  اجلديد  البناء  قانون 

التنفيذية  والئحته   2008 لسنة   119

لسنة   244 رقم  الوزارى  بالقرار  الصادرة 

على  احلفاظ  اجراءات  نظما  قد   2009

الثروة العقارية وصيانة العقارات من خالل 

تنظيم احتادات الشاغلني للعقارات املبنية 

التنفيذية  والالئحة  القانون  والتى منحها 

سلطات واسعة ملمارسة دورها فى احلفاظ 

على سالمة العقارات وصيانتها وكذا إدارة 

املرافق املشتركة لها.

الوزارى  القرار  من  الثانية  املادة  نصت  وقد 

رقم 144 لسنة 2009 بشأن إصدار الالئحة 

التنفيذية لقانون البناء على أنه:

احتاد  )تنظيم  األول  الفصل  أحكام  )تسرى 

الشاغلني( من الباب الرابع من القانون على 

اجلمعيات  تنشئها  التى  املشروعات  كافة 

التعاونية للبناء واإلسكان كما نصت املادة 

الثالثة من ذات الالئحة على أنه:

الالئحة  احكام  يخالف  حكم  كل  »يلغى 

املرفقة«.

وقد حددت املادة )69( من القانون رقم 119 

لسنة 2008 وهى املادة االولى فى الفصل 

األول من الباب الرابع واملعنون )تنظيم احتاد 

الشاغلني( املبانى التى تخضع ألحكام هذا 

الفصل حيث نصت على أنه:

املبانى  على  الفصل  هذا  أحكام  )تسرى 

احمللية  اإلدارة  وحدات  فى  واملنشآت 

واجملتمعات العمرانية اجلديدة واملبانى التى 

اخملتص  الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر 

وال تسرى أحكام هذا الفصل على املبانى 

التالية:

العقارات اخلاضعة بكامل وحداتها للقانون 

سريان  بشأن   1996 لسنة   )4( رقم  رقم 

التى  األماكن  على  املدنى  القانون  أحكام 

انتهت  التى  واألماكن  تأجيرها  يسبق  لم 

يكون حق  أن  دون  ايجارها  عقود  تنتهى  أو 

البقاء فيها(.

القانون  ذات  من   )75( املادة  وحددت 

نصت  حيث  الشاغلني  احتاد  اختصاصات 

على أنه:

)يتولى االحتاد أو ذو الشأن بحسب األحوال 

وأجزائه  العقار  سالمة  على  احلفاظ 

صيانته  وضمان  وملحقاته  املشتركة 

طابعه  على  واحلفاظ  وتدعيمه  وترميمه 

املعمارى وتوفير اخلدمات املطلوبة للعقار. 

شركات  مع  التعاقد  ذلك  سبيل  فى  وله 

املصرى  االحتاد  لدى  املقيدة  املبانى  صيانة 

وفقا  كله  وذلك  والبناء  التشييد  ملقاولى 

ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون (.

كما حددت املادة )77( من ذات القانون من 

نصت  حيث  الشاغلني  باحتاد  عضوا  يكون 

على أنه )يكون عضوا باحتاد الشاغلني كل 

كان  سواء  العقار  فى  وحدة  يشغل  من 

مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد 

غير مسجل أو يحوزها مبوجب سند قانونى 

سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما 

يعتبر عضوا باحتاد الشاغلني مالك العقار 

الشاغلني  يكن من  لم  ولو  أو بعضه  كله 

فإذا تعدد مالك العقار غير الشاغلني ناب 

االحتاد،  عضوية  فى  يختارونه  من  عنهم 

من  مثلهم  للوحدة  الشاغلون  تعدد  وإذا 

يختارونه فى العضوية.

وحداتها  بعض  الى تخضع  العقارات  وفى 

مالك  يكون   1996 لسنة   4 رقم  للقانون 

بأداء  ويلتزم  االحتاد  عضو  هو  الوحدة 

اشتراكات احتاد الشاغلني وكافة االلتزامات 

االخرى املقررة وفقا لهذا القانون(.

احتاد  موارد  القانون  من   )85( املادة  وحددت 

موارد  )تتكون  أنه  على  نصت  حيث  املالك 

تقررها  التى  املالية  االلتزامات  من  االحتاد 

العمومية على جميع الشاغلني  اجلمعية 

أو  االحتاد  موارد  استثمار  ناجت  عائد  أو 

التبرعات التى يتلقاها االحتاد من االعضاء 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  غيرهم،  أو 

هذا  فى  تتخذ  التى  االجراءات  القانون 

الشأن(.

ومن جماع هذه النصوص نستخلص اآلتى:

أصبح لزاما على شاغلى وحدات املشروعات 

للبناء  التعاونية  اجلمعيات  تنشئها  التى 

املشروعات  هذه  نوع  كان  أيا  واإلسكان 

لتأسيس  قانونا  املقررة  االجراءات  اتخاذ 

االحكام  ألغيت  كما  للشاغلني.  احتاد 

التى  الثالثية  اللجان  بتشكيل  اخلاصة 

كان منصوصا عليها فى النظام الداخلى 

للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان ومن 

ثم أنتفى دور اللجان التى يشكلها مجلس 

ـ  اجلمعية  دور  ثم  ومن  ـ  اجلمعية  إدارة 

اخملتلفة  املشروع  مرافق  شئون  إدارة  فى 

وصيانتها حيث انتقلت تلك االختصاصات 

مبقتضى القانون الى احتاد الشاغلني الذى 

يتعني تشكيله بقوة القانون.

يعد  البيان  سالفة  للنصوص  تطبيقا 

االعضاء  كافة  الشاغلني  احتاد  فى  عضوا 

اجلمعيات  مشروعات  بوحدات  املنتفعني 

خلفهم  أو  واإلسكان  للبناء  التعاونية 

حق  عن  لهم  املتنازل  أو  اخلاص.  أو  العام 

سكنية  لوحدات  املستأجرين  أو  االنتفاع 

تعاونية ما لم تكن عقود االيجار خاضعة 

الحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

احتاد  عمل  اليها  املشار  الالئحة  نظمت 

وكيفية  اختصاصاته  وحددت  الشاغلني 

تدبير موارده حيث تدور كلها حول صيانة 

من  املشروع  فى  املشتركة  املرافق  وإدارة 

الشاغلني  الحتاد  اململوكة  االموال  خالل 

الالئحة  حددت  والتى  االعتبارية،  بصفته 

املبالغ  بينها  ومن  عليها،  كيفية حصوله 

مبيزانية  املشتركة  اخلدمات  ببند  املوجودة 

والتى  املشروع  أقامت  التى  اجلمعية 

يتعني أن تؤول إلى حساب احتاد الشاغلني 

ليضمها إلى موارده التى يستخدمها فى 

أجلها  من  أنشئ  التى  االغراض  مباشرة 

على أن ذلك ال ينفى دور اجلمعية التعاونية 

فى  املشروع  أقامت  التى  واإلسكان  للبناء 

ممارسة االختصاصات املتعلقة باملشروع.
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 اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي
 نائب اول رئيس االحتاد

الدستور  تضمنه  ما  رغم 
والقوانني التعاونية فى مصر من 
دعم ومزايا للمنظمات التعاونية 
جتد  ال  اجلوانب  هذه  بعض  أن  إال 

طريقها للتنفيذ الصحيح.
التطبيق  مسار  استقراء  خالل  ومن 
التعاونى فى مصر واملؤمترات التعاونية فإن 
القطاع التعاونى يطلب مساندة احلكومة 

فى اجملاالت التالية :
أوال:  حتديد عالقة الدولة باحلركة التعاونية.. 
ورعاية  دعم  من  الدستور  أكده  ما  فرغم 
باحلركة  الدولة  عالقة  أن  إال  للتعاونيات 
التعاونية غير واضحة أو محددة مثل ما هو 
اخلاص  القطاع  أو  العام  القطاع  مع  متبع 
الدولة  لعالقة  واضح  حتديد  من  بد  وال 
اجملاالت  مختلف  فى  التعاونية  باحلركة 
وإعالن صريح ملكانة القطاع التعاونى فى 
سياسات وبرامج احلكومة وذلك من خالل 

اتخاذ ما يلى :
• توضيح العالقة بني  التعاونيات واحلكومة 
وحتديدها فى ثالث مجاالت هى التخطيط. 

الدعم. الرقابة.
التعاونية،  القمة  أجهزة  إشراك   •
واالحتاد  املركزية  التعاونية  االحتادات 
دور  رسم  فى  بفاعلية  للتعاونيات..  العام 
التعاونيات فى اخلطة القومية للدولة من 
خطط  من  األجهزة  هذه  جتمعه  ما  خالل 
وإقليمية ميسورة فى إطار خطة  محلية 

للحركة التعاونية.
• استمرار دعم الدولة فى رعاية وتشجيع 
كالتزام  التعاونية  للحركة  احلكومة 

دستورى واقتناع تخطيطى من خالل :
متنحها  التى  واملزايا  اإلعفاءات  استمرار 

احلكومة للتعاونيات كما وردت فى قوانني 
التعاون احلالية.

بنك  لتأسيس  التعاونى  القطاع  دعم 
التعاون وإصدار قانون التعاون املوحد.

والقروض  املنح  من  حصة  تخصيص 
امليسرة واملعونات للقطاع التعاونى.

ضمان احلكومة للتعاونيات عند اقتراضها 
من البنوك لصالح مشروعاتها الواردة فى 

اخلطة التعاونية.
الالزمة  االستثمارات  تخصيص 
خطة  إطار  فى  التعاونية  للمشروعات 

الدولة.
التعاونيات  بني  العمل  إزدواجية  عدم 

ووحدات احلكم احمللى والوزارات اخملتلفة.
التعاونى  القطاع  دور  وربط  حتديد  ثانيا: 

بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
اللجان  فى  التعاونية  احلركة  متثيل  ثالثا: 

الرسمية :
التعاونى  القطاع  متثيل  على  العمل 
برسم  اخملتصة  احلكومية  اللجان  فى 

السياسات التنفيذية املتصلة به وخاصة 
أو  اإلنتاج  فى  سواء  االقتصادى  اجملال  فى 
تصدر  ال  حتى  االستيراد  أو  التصدير      

قرارات متضاربة مع مصالح التعاونيات.
رابعا:  حل مشاكل التمويل.

املقررات  فى  التعاون  مادة  إدخال  خامسا:  
الدراسية على امتداد مراحل التعليم.

وذلك  التعاونى..   التعليم  دعم  سادسا: 
من خالل توفير كافة اإلمكانيات للمعاهد 
قادة  إعداد  طريق  عن  مصر  فى  التعاونية 
وتوفير  اخملتلفة  املستويات  فى  التعاون 
التعاونيات  إلدارة  الالزمة  اإلدارية  الكوادر 
وتنمية القوى البشرية فى مجال التعاون.

سابعا:  حتديد مساحات فى كافة أجهزة 
اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية لنشر 

الوعى والثقافة التعاونية.
املنصوص  واملزايا  اإلعفاءات  عودة  ثامنا:  
عليها فى القوانني التعاونية احلالية والتى 
لسنة   186 بالقانون  بها  العمل  أوقف 

.1986
احلكومة  بني  للعالقة  سريعة  صورة  هذه 
والتوصيات  مصر  فى  التعاونى  والقطاع 
فقد  احلكومى..  الدعم  من  ملزيد  الالزمة 
الصحية  العالقة  أن  التجربة  أثبتت 
التعاونى  والقطاع  الدولة  بني  الطبيعية 
النظام  يؤدى  لكى  فعالة  بصورة  تساهم 

التعاونى دوره.
كل  فى  يجرى  ملا  منوذج  الصورة..  وهذه 

األقطار العربية.
حركة  التعاونية..  احلركة  أن  وصحيح 
إلى  حتتاج  ولكنها  الصميم..  فى  شعبية 
دور الدولة فى التخطيط والرقابة وربطها 

عضويا بخطة التنمية الشاملة.

الحركة التعاونية والدعم 
الحكومى فى مصر 

ر
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الشراكة مع مطور عقارى لحل مشكلة الوحدات الشاغرة.. 
واستكمال سداد ٦٠٠ ألف جنيه من كل منتفعى المشروع

  منتفعو »العلمني الجديدة- فلورز« بالجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لضباط القوات املسلحة العاملني املتقاعدين توافق عىل :

جمعيات

 اجمتعت عمومية جماعة املنتفعني مبشروع »العملني اجلديدة – فلورز« اخلاص باجلمعية التعاونية للبناء 
امام  احلديقة  مبقر  يوليو   30 املوافق  السبت  يوم  املتقاعدين  العاملني  املسلحة  القوات  لضباط  واإلسكان 
اجلمعية الكائنة ٨4 شارع الشهيد فؤاد اجلمال – مدينة نصر القاهرة. بناء على قرار مجلس االدارة الذى عقد فى 
1٩ يونيو 2022 لدعوة جماعة املنتفعني لالنعقاد وارسال خطابات مسجلة لهم للحضور وذلك طبقا حلافظة البريد 
وبناء على االعالن املنشور مبجلة برج التعاون ملحق بالعدد »2٧3 - 2022« برئاسة اللواء عزت محمد حسني 
رئيس مجلس االدارة،  وفوزى محمد خطاب سكرتير مجلس االدارة وبحضور عبدالناصر الشيخ مندوبا عن 
واحمد  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  عن  مندوبا  سيد  وحافظ  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
التومى عن اجلمعية االحتادية حملافظة القاهرة وبحضور 34 عضوا منتفعا من اجمالى االعضاء املنتفعني البالغ 
عددهم 2٩4  عضوا. وحيث ان هذا العدد ميثل النصاب القانونى لصحة االجمتاع والذى يصح بحضور 10 % من 
الدين محمود  املنتفعني ومن ثم فقد مت اختيار كل من محمد احمد نورالدين ومحيى  اجمالى عدد االعضاء 

املوافقة عليهما باالجماع وبدأ مناقشة جدول االعمال املكون  اسماعيل كمالحظى تصويت وقد متت 
من بندين.

متابعة/ أمير فهمي
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جمعيات

املالى  للموقف  تفصيلى  بيان  عرض  يتضمن  االول  البند  كان 
واالدارى ملشروع العلمني اجلديدة »فلورز« حيث عرض اللواء عزت 
املشرف  مشعل  سيد  والعميد  االدارة  مجلس  رئيس  حسني 

املالى املوقف املالى للمشروع.
وقد استعرض اللواء عزت حسني املوقف املالى واالدارى املوقف 
املالى للمشروع وطالب باستكمال مبلغ 6٠٠ الف جنيه لكل 
عضو وذلك بنهاية 3٠ سبتمبر 2٠22 املقبل وقد متت املناقشات 
فى مناخ من الشفافية والوضوح وشارك فى الرد على جميع 
العميد  املنتفعني  االعضاء  قبل  من  واالسئلة  االستفسارات 
اجلمعية  سكرتير  خطاب  وفوزى  املالى  املشرف  مشعل  سيد 
وفى نهاية عرض هذا البند..وافق االعضاء احلاضرون باالجتماع 
 2٠22 اكتوبر  اول  غايته  موعد  فى  املذكور  املبلغ  سداد  على 

املقبل. 
اما البند الثانى فكان يخص عرض موضوع الشراكة مع مطور 

عقارى لذات املشروع » العلمني اجلديدة«. 
حيث قام اللواء عزت حسني رئيس مجلس االدارة بعرض تطورات 
الصعوبات  كم  على  وشدد  احلاضرين  االعضاء  على  املشروع 
عثرة  كحجر  تقف  والتى  املشروع  يواجهها  التى  والعقبات 
الفتا  له..  مخططا  كان  الذى  التوقيت  فى  منه  االنتهاء  امام 
حجز  استكمال  عدم  فى  تتمثل  الصعوبات  تلك  اهم  ان  الى 
لم  باملشروع  شاغرة  وحدات  لوجود  بالكامل  املشروع  وحدات 
القسط  موعد  حللول  ونظرا  االعضاء،  قبل  من  حجزها  يتم 
الثالث من ثمن األرض واملستحق جلهاز مدينة العلمني اجلديدة 
 2٠22 نوفمبر  شهر  نهاية  فى  وسداده  به  الوفاء  واملطلوب  
على  والرد  واملناقشة  البند  هذا  وتوضيح  عرض  املقبل..وبعد 
جميع مداخالت واستفسارات االعضاء وافق االعضاء احلاضرون 
احدى  مع  املشاركة  بند  على  عضوا   34 وعددهم  باالجماع 
اتخاذ  يتم  ان  على  العينى  باملقابل  العقارى  التطوير  شركات 
نظرا  املقبل   2٠22 سبتمبر   3٠ موعد  بعد  املشاركة  اجراءات 
ملطالبة االعضاء مبهلة لسداد باقى املستحقات عليهم.. وقد 
حتفظ مندوبو جهات الرقابة احلاضرين لالجتماع على هذا القرار 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  من  اعتماده  حلني 
التعاونى  ادارة االحتاد  والعرض على السلطة اخملتصة ومجلس 

اإلسكانى املركزى وفقا الحكام قانون املناقصات واملزايدات.
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لمسة حب ووفاء
  كتب- عاطف حمدي:

والسرور  الفرح  من  بهيج  جو  فى 
واملودة.. احتفل أعضاء  باحلب  اتسم 
التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس 
ميالد  بعيد  املركزى..  اإلسكانى 
املشرف  الفار  على  املهندس محمد 

املالى لالحتاد.
 شارك فى االحتفال  عدد كبير من 
رأسهم  على  كان  باالحتاد  العاملني 
اللواء أ ح فؤاد عباس، رئيس مجلس 
إدارة  مجلس  وأعضاء  االحتاد،  إدارة 
ومديرو  القطاعات،  ورؤساء  االحتاد، 

العموم..
بالطابع  اتسم  الذى  االحتفال  ساد 
األسرى،، حالة من احلب واملودة والتى 
املهندس  مكانة  عن  بصدق  تعبر 
محمد على الفار فى قلوب العاملني 
يتقدم  املناسبة  وبهذه  باالحتاد.. 
برج  مجلة  وأسرة  التدريب  قطاع 
محمد  املهندس  للسيد  التعاون 
بدوام  واألمنيات  التهانى  بأرق  الفار 

الصحة والعافية.
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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 لمأمورى الضرائب 

بالقاهرة
المسجلة برقم 460 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/8/29 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
شارع   - الكوثر  مسجد  اسفل   - الكوثر  قاعة  بمقر  وذلك 

جامعة الدول العربية - 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.

جمعية اإلسكان التعاونى 
الشعبي

المسجلة برقم 5 لسنة 1981
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/8/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

فوزى  شارع   6  - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

فهيم - من شارع االشول - مشعل - الهرم - الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتم ال 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 عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية تيباروز التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 807 لسنة 1997
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/8/25 حتى   2022/8/21 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 28 و2022/8/29  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 45 عمارات رابعة االستثمارى - 

بجوار دار الدفاع الجوى - مدينة نصر - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/1 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
القاهرة   - التسعين  شارع   - الجوى  الدفاع  دار  بمقر  وذلك 

الجديدة.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
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 للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى الزمالك

المسجلة برقم 165
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/8/31 حتى   2022/8/27 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/4   3 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مدينة 6 أكتوبر - جنوب االحياء 
السكنية - امام حى السكرية - عمارة رقم 21 باسمين - شقة 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد   .101 رقم 

2022/10/1 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى نقابة االطباء - شارع البحر األعظم - الجيزة.

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

محافظتا القاهرة والجيزة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

النقل العام بالقاهرة
المشهرة برقم 843 لسنة 1999

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 
العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 
.2022/8/27

وذلك بمقر مركز شباب الظاهر - العباسية - القاهرة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية اإلسكان التعاونى 
الشعبي

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

الجمعة الموافق 2022/8/26 - الساعة الواحدة ظهرا.
شارع   6 الكائن:  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

فوزى فهيم - مشعل - الهرم.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
للجمعية العمومية السنوية يوم الجمعة الموافق 2022/9/3 

فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر النادى النهرى - شارع البحر االعظم - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني.

ث
ثال

اع 
تم

اج

ث
ثال

اع 
تم

اج
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
بدرالدين للبترول )بابيتكو(

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/8/27.

- شارع صالح سالم  الجالء  بنادى  الماسة  قاعة  بمقر  وذلك 

- القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء هيئة 
التدريس وموظفى األزهر

المسجلة برقم 305 لسنة 1983
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

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

الموافق 2022/8/27.
حى   - الجديدة  القاهرة   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

المستثمرين - القاهرة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين باتحاد 
اإلذاعة والتليفزيون بالقاهرة

المسجلة برقم 57 لسنة 1982
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 

.2022/8/26
وذلك بمقر نادى االعالميين - شارع عبدالعزيز ال سعود - 

المنيل - القاهرة.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االحد الموافق 

.2022/8/28
االتصاالت  وزارة   -  B1 مبنى  المسرح  قاعة  بمقر  وذلك 
الكيلو 28 طريق   - الذكية  القرية   - المعلومات  وتكنولوجيا 

مصر االسكندرية الصحراوي.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الصف لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 1 لسنة 1982 - جيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الخميس  يوم  مساء  السادسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/8/25.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية 37أ شارع الطائف 

- المهندسين.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
المهندسين

المسجلة برقم 85 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

قرية مارينا المهندسين بالساحل الشمالي
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/9/17 - الساعة السابعة مساء.
ناصية   - الجمعية  مقر  اعلى  المفتوح  بالرووف  بمقر  وذلك 
شرطة  نقطة  اعلى   - والحجاز  الشريف  القدس  شارعى 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لضباط القوات المسلحة

المسجلة برقم 240 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
قرية شاطئ الفيروز »ملك الجمعية« الكائن عند عالمة كيلو 
37 طريق اسكندرية/ مطروح الساحلى - الساحل الشمالى - 

االسكندرية
يوم  له  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/9/9 - الساعة الثامنة والنصف مساء.
الفيروز  شاطى  قرية  بمشروع  االجتماعات  مبنى  بمقر  وذلك 
طريق   37 كيلو  عالمة  عند  الكائن   - الجمعية«  »ملك 
اسكندرية/ مطروح الساحلى - الساحل الشمالى - االسكندرية.

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 إلسكان 
العاملين باالدارة العامة 

لجامعة القاهرة
المسجلة برقم 60 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة أكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/8/27 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 6 شارع الدكتور 
مصطفى مشرفة - مساكن العاملين باالدارة العامة لجامعة 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

كهرباء مصر
المشهرة برقم 688 لسنة 1990

)اليت  بمشروع  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لوحدات  التخصيص  جلسات  عقد  عن  أكتوبر(   2 سيتى 

المشروع.
الموافق 2022/9/12  االثنين  يوم  الفترة من  وذلك خالل 
حتى يوم الخميس الموافق 2022/9/15 فى تمام الساعة 

العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات بالدور االرضى - بمبنى مجمع 

وزارة الكهرباء والطاقة بالعباسية - القاهرة.
جنيه   641000 وقدره  مبلغ  المسددين  لالعضاء  وذلك 
)ستمائة وواحدة واربعون الف جنيه الغير( قبل موعد جلسات 

التخصيص.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

التعاونية اإلسكانية            .

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة المستودعات 

المصرية باإلسكندرية
المسجلة برقم 94 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/8/27 - فى تمام الساعة السادسة مساء.
التعاونى االستهالكى -  وذلك بمقر قاعة اجتماعات االتحاد 

147 شارع ابراهيم فؤاد جرجس - بولكلى - االسكندرية.
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 اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

ألعضاء نادى العاملين بشركة 
المشروعات البترولية واالستشارات 

الفنية )بتروجيت( باإلسكندرية
يعلن االتحاد عن اعادة توجيه الدعوة للسادة اعضاء الجمعية 
العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءا يوم السبت الموافق 
.2022/8/27

االستهالكى  التعاونى  االتحاد  اجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
الكائن فى 147 شارع فؤاد ابراهيم جرجس - برج الزراعيين 

- بولكلى - االسكندرية
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى حى المنتزه باإلسكندرية

المسجلة برقم 149 لسنة 1983
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/8/26 يوم  وذلك 

الظهر.

 - الشاطبى   - سابقا  المحافظة   - فاروس  نادى  بمقر  وذلك 

شارع بورسعيد - االسكندرية.

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 لبناء 
المساكن للعاملين بشركة 
ترسانة اإلسكندرية وأسرهم

المسجلة برقم 1 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
ارض الجمعية الكيلو 16.300 طريق الكافورى - برج العرب 

- االسكندرية.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/8/25 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الشمس - شارع االمان - بجوار شركة باتا 

بالقبارى - 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية االتحادية للبناء واإلسكان 
لمحافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لإلعالميين المحليين باإلسكندرية

المسجلة برقم 276 لسنة 2008
تعلن الجمعية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة االسكندرية للسادة 
المحليين  لالعالميين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  أعضاء 
باالسكندرية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية. وذلك 
خالل المدة من 2022/8/21 حتى 2022/8/25 وللطعون يومى 28 
و2022/8/29 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية 
للسيد سكرتير الجمعية االتحادية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية االتحادية. وذلك بمقر الجمعية االتحادية الكائن: 147 شارع 
فؤاد ابراهيم جرجس - برج الزراعيين - بولكلى - االسكندرية وينعقد 
اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/9/28 - فى تمام الساعة 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر قاعة االتحاد االستهالكى - 147 شارع 

فؤاد ابراهيم جرجس - برج الزراعيين - بولكلى - االسكندرية.
حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
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.

ث
ثال

اع 
تم

اج

ين
فع

منت
عة 

ما
ج



23ملحق �أغ�سط�س 2022

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة االسكندرية التجارية 
باإلسكندرية وفروعها بالمدن والقرى

المسجلة برقم 33 لسنة 1982
شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
سكنية  وحدة   70 لعدد  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
حجز  بمقدم  وذلك  الجديدة،  العرب  برج  بمدينة  بمشروعها 

قدره 250000 جنيه )مائتان وخمسون الف جنيه الغير(.
الجمعية  من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 

للبنك.
اسماعيل  - خلف شارع  الكائن: شارع 5  الجمعية  بمقر  وذلك 

سرى - عمارة زهرة القطن رقم 44 - سموحة - االسكندرية.
الفترة من 2022/8/20 حتى  على ان تبدأ مدة الحجز خالل 

.2022/10/31
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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصلحة 

الجمارك باإلسكندرية
المسجلة برقم 97 لسنة 1982

عليه شروط  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
بمشروعها  السكنية  للوحدة  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
بالعقار رقم 16 - المنطقة هـ - تقسيم المحافظة - بسموحة 
- شارع ادمون فرمون، وذلك بمقدم حجز قدره 70000 جنيه 

)سبعون الف جنيه الغير(.
تسدد بخزينة الجمعية وذلك بمقر الجمعية الكائن: 27 شارع 

ادمون فرمون - االسكندرية.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/8/20 حتى 

.2022/9/5
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.

محافظة كفر الشيخ

محافظة اإلسكندريةمحافظة اإلسكندرية

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية األساسية لبناء 
المساكن للعاملين بالتربية والتعليم 

بدسوق بكفر الشيخ
المسجلة برقم 25 لسنة 1982

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

 2022/8/25 حتى   2022/8/21 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/8/28   27 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.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مساكن مبارك - خلف المشتل 

بدسوق - عمارة 8 - شقة 2 - كفر الشيخ.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/9/24 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر حديقة االسرة والطفولة بدسوق - كفر الشيخ.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لمنتفعى مشروعات الجمعية 
التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 

المؤتمر العمالى بكفر الشيخ
المسجلة برقم 35 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/8/27.

وذلك بمقر نادى كفر الشيخ الرياضى - كفر الشيخ.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بورسعيد

محافظة كفر الشيخ

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألبناء بورسعيد

المسجلة برقم 3 لسنة 1982
لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
ألبناء  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  أعضاء  للسادة  بورسعيد 
الجمعية.  ادارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  بورسعيد 
وذلك خالل المدة من 2022/8/20 حتى 2022/8/24 وللطعون 
يومى 27 و2022/8/28 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 
لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
االتحادية. وذلك خالل  الجمعية  للسيد سكرتير  التنسيق والطعون 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد 
االتحادية الكائن: حى الزهور - عمارة النصر - مدخل 1 - بورسعيد

 -  2022/9/28 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
الزهور  شباب  مركز  بمقر  وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى 
ببورسعيد. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 

ألعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية 
بكفر الشيخ

المسجلة برقم 18 لسنة 1982

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/8/26.

- خلف  الدستور  - شارع  الشيخ  اطباء كفر  نقابة  بمقر  وذلك 

مستشفى كفر الشيخ العام.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لألعضاء والعاملين بمركز شباب 

العاشر من رمضان ببورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/8/27

 - ببورفؤاد  رمضان  من  العاشر  شباب  مركز  بمقر  وذلك 

بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمقاولون العرب فرع 
القناة وسيناء - منطقة بورسعيد

المسجلة برقم 91 لسنة 1985
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/8/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/8/29   28 يومى  وللطعون   2022/8/25
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 
رمسيس  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

والنهضة - بورسعيد - ص. ب: 2/145.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/1 
شباب  مركز  بمقر  وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى   -
األول  االجتماع  ويصح  بورسعيد.   - الزهور  حى   - الزهور 
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.
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محافظة بورسعيد

محافظة البحر االحمر

محافظة البحر االحمر
ث
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اع 
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن لألعضاء والعاملين بمركز شباب المدينة ببورسعيد

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق 2022/8/27.

وذلك بمقر مركز شباب العاشر من رمضان ببورفؤاد - بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بأوقاف البحر األحمر
المسجلة برقم 15 لسنة 1996

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/8/27 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر الساحة الملحقة بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض - 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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين الحاليين والسابقين بمديرية التربية 

والتعليم بالبحر األحمر
المسجلة برقم 11 لسنة 1995

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم االحد الموافق 2022/9/4.

وذلك بمقر مدرسة البحر األحمر االبتدائية - الغردقة - البحر األحمر.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة دمياط
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمديرية الشئون الصحية باإلسماعيلية
المسجلة برقم 52 لسنة 1984

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/8/20 حتى 2022/8/24 وللطعون يومى 25 و2022/8/27 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 
وذلك خالل  الجمعية.  للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة 

مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: حى الشيخ زايد - مساكن االعالم - المرحلة االولى - عمارة رقم 49 - شقة رقم 4

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/9/26 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر نادى جمعية 
الشبان المسلمين - طريق البالجات - االسماعيلية.

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 للبناء واإلسكان للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء باإلسماعيلية
المسجلة برقم 129 لسنة 2010

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز لعدد 4 وحدات سكنية بمشروعها بالبرج 
السكنى طيبة النموذجي، وذلك بمقدم حجز قدره 100000 جنيه )مائة الف جنيه الغير(.

لنقل  المصرية  الشركة  الكائن: ديوان عام  الجمعية  للبنك وذلك بمقر  الجمعية  امر صادر من  الجمعية بموجب  تسدد بحساب 
الكهرباء - شارع شبين الكوم - باالسماعيلية.

على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/8/20 حتى 2022/9/10.
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

جمعية األمان لإلسكان التعاونى بمحافظة دمياط
المسجلة برقم 75 لسنة 2013

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع جنوب السنانية بمدينة دمياط.
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/9/17 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين بمدينة دمياط.
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.
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محافظة أسيوطمحافظة دمياط

جمعية االمان لإلسكان 
التعاونى بمحافظة دمياط

المسجلة برقم 75 لسنة 2013
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

االمتداد العمرانى لمدينة رأس البر.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/9/17 - الساعة الثالثة عصرا.
وذلك بمقر نادى الزراعيين بمدينة دمياط.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للزراعيين بأسيوط

المسجلة برقم 1 لسنة 1982
تدعو اجلمعية السادة أعضاء اجلمعية املنتفعني مبشروع 

برج احلسني بشارع اجلمهورية ثان بأسيوط حلضور اجتماع 

جماعة املنتفعني احملدد يوم 30/ 8/ 2022  الساعة الثانية 

عشرة ظهرا. 

وذلك مبقر نقابة الزراعيني - شارع املساحة - أسيوط. 

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء 

املنتفعني - وعلى أن يصدر القرار باألغلبية املطلقة 

لألعضاء احلاضرين لالجتماع. 

وذلك ملناقشة جدول األعمال املعلن عنه مبقر اجلمعية. 

و املعلن به األعضاء املنتفعني باملشروع بخطابات 

مسجلة طبقا لقرار جلنة التنسيق فى هذا الشأن. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للمعاقين بأسيوط
المسجلة برقم 68 لسنة 1998

الترشيح لعضوية مجلس ادارة  التعاون بعددها الصادر اول مايو 2022 عن فتح باب  بناء على االعالن المنشور بمجلة برج 

الجمعية، وبناء على كتاب الجمعية بتعذر عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2022/6/27.

وعليه فقد قرر االتحاد دعوة الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت الموافق 2022/8/27 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر 

نادى التجاريين - شارع البحر - اسيوط لالجتماع االول.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع االول يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

من عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

الموافق 2022/9/3 -  السبت  ثالث يوم  االجتماع الجتماع  الثانى يؤجل  القانونى لالجتماع  النصاب  اكتمال  وفى حالة عدم 

الساعة الثانية عشرة ظهرا بنفس المقر.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة قنامحافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمستشارى النيابة 

اإلدارية بالمنصورة
المسجلة برقم 292 لسنة 2016

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

 2022/8/24 حتى   2022/8/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/8/27   25 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.
 - حسان  فريدة  شارع   45 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

المختلط - مبنى النيابة االدارية - المنصورة - الدقهلية.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/7 

- فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى النيابة االدارية 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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهندسين بقنا

المسجلة برقم 46 لسنة 1984
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/8/24 حتى   2022/8/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/8/27   25 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.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: عمارة 114 - شقة 2 - مدينة 

االلومنيوم - نجع حمادى - محافظة قنا.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/9/23 

- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر النادى الرياضى بمدينة االلومنيوم - 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.

محافظة السويس

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة السويس
المشهرة برقم 4 لسنة 1983

تعلن الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة السويس للسادة الجمعيات االساسية بالمحافظة عن فتح باب الحجز 

لعدد محدود من قطع االراضى بمشروع الجمعية بأرض الزجاج الدوائى بمحافظة السويس.

وذلك بمقدم حجز قدره 300000 جنيه )ثالثمائة الف جنيه الغير( لقطعة األرض مساحة 126م2 يسدد المبلغ بحساب الجمعية 

بموجب امر صادر عن الجمعية للبنك،

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 14 أ حى االيمان - السويس.

يسدد باقى المبلغ المستحق وقيمته 300000 جنيه )ثالثمائة الف جنيه الغير( تحت حساب العجز والزيادة على اقساط لمدة سنة/

على ان تبدأ مدة الحجز من 2022/8/21 حتى 2022/9/21، 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.

ضي
 ارا

جز
ح



29ملحق �أغ�سط�س 2022

محافظة المنيا

محافطة أسوان

محافظة مرسى مطروح
ث

ثال
اع 

تم
اج

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بأوقاف المنيا
المسجلة برقم 65 لسنة 2009

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/8/28 حتى 2022/9/1 وللطعون يومى 4 و2022/9/5 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: المنيا - مبنى برج االوقاف - كورنيش النيل.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/1 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر دار مناسبات مؤسسة التكافل االجتماعى بالمنيا.

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

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما بأسوان

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم االثنين الموافق 2022/8/29.

وذلك بمقر نادى رحاب كيما شرق - اسوان

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان الفئوية ألعضاء نقابة 
المعلمين بمطروح
المسجلة برقم 15 لسنة 1986

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع رقم 1 بسوانى زهويق بمطروح.
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/10/7 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر النادى االجتماعى - مرسى مطروح.
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.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية صقر قريش )تحت التصفية(

تعلن عن بيع بالمزاد العلني
اوال جلسة السبت 2022/8/13

30 محال تجاريا بمساحات ما بين 16 : 38م2 تقريبا بمدينة نصر - القاهرة
ثانيا جلسة السبت 2022/8/27

30 محال تجاريا بمساحات ما بين 16 : 38م2 تقريبا بمدينة نصر - القاهرة
ثالثا جلسة السبت 2022/9/10

20 محال تجاريا بمساحات ما بين 16 : 38م2 تقريبا بمدينة نصر - القاهرة
4 محالت تجارية بمساحات ما بين 24 : 65م2 تقريبا

ووحدة ادارية بمساحة 118م2 بمصر الجديدة - مساكن شيراتون
2 محل تجارى بمساحة 25م2

ووحدة سكنية بمساحة 102م2 بشارع رايل بجوار صيدناوى - حلوان
اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء جلسة المزاد بفندق سونستا بشارع الطيران - مدينة نصر

التأمين االبتدائى 25000 جنيه لكل وحدة على حدة
10٪ فور الرسو + 5.5٪ عمولة خبرة وضريبة قيمة مضافة

تطلب كراسة الشروط بـ300 جنيه
من مقر الجمعية: 131 مساكن صقر قريش - المعادي

ت: 27475029 - 01124933556
ومن مكتب الخبراء المثمنين - شكرى ميخائيل سالمة - اشرف شكرى - ايهاب شكري

خبير ت. م. مينا أشرف - 2 شارع سليمان الحلبى - وسط البلد - القاهرة - ت: 01220124443 - 01203553559

مزاداتمزادات

مزادات

 بيع كبير بالمزاد العلنى بمشروع
جمعية إسكان العاملين بشركة 
الحرير الصناعى بالمرحلة الثانية 

بأرض المنشأ بكفر الدوار
20 محال تجاريا مساحات من 12م2 إلى 41م2

5 جراجات مساحات من 235م2 الى 315م2
جلسة المزاد 2022/8/25 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

مساكن تمليك الحرير الصناعى بأرض منشأ
تأمين ابتدائى 25000 جنيه لكل محل - 50000 جنيه لكل 

جراج
تأمين نهائى 10٪ - عمولة وضرائب ٪5.5

كراسة الشروط بـ250 جنيها
بأرض  الصناعى  الحرير  تمليك  مساكن  الجمعية:  مقر  من 

منشأ - ت: 01273241533 - 01282080507
ومكتب الخبير المثمن

ابراهيم حسن
22 شارع خيرت - الظوغلى - القاهرة

ت: 27953008 - 01272273537 - 01067867074

جمعية النصر التعاونية للبناء 
واإلسكان بمحافظة المنيا

بيع كبير بالمزاد العلني
طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018

محالت تجارية بمساحات مختلفة بأبراج النصر - حى شلبى 
- مدينة المنيا بموقع متميز وهام - تسهيالت فى السداد

جلسة الثالثاء 2022/8/30 لبيع عدد 22 محال تجاريا بمقر 
منتجع حورس بمحافظة المنيا - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تأمين 10000 جنيه بصورته القانونية والمذكورة بكراسة 
الشروط، ثمن الكراسة 500 جنيه - تأمين نهائى ٪10 - 

عمولة خبرة وداللة وضرائب ٪5.5
 - النصر  شارع   8 الكائن:  الجمعية  بمقر  الشروط  كراسة 

متفرع من شارع عدنان المالكى - ارض سلطان - المنيا
ومكتب الخبراء المثمنون

عبدالفتاح ناجى - خالد ناجى - محيى الدين ناجي
الكائن: 5 مدينة النخيل - الهضبة العليا - بجوار برج سما - 

عمارة 5 المقطم - القاهرة
الكائن: 25 شارع القومية العربية - الزقازيق - الشرقية

 -  01097868793  -  01009211008 ت:  لالستعالم 
01005291274
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يارا الحاج سيد البدوى 
ثانوية عامة 
علمى علوم

روان احمد مرين ابراهيم 
وتهنئة خاصة 
لألستاذة سناء 

مدير مكتب رئيس االتحاد

عبد الرحمن طارق عبد اهلل 
مرسي

ثانوية عامة 
علمى علوم

أمينة احمد محمد سالم 
 بكالوريوس إدارة األعمال 

بتقدير امتياز

حسام احمد حلمى 
مبروك النجاح ليسانس 

حقوق 
تهنئة خاصة للزميل أحمد 

حلمى بالمجلة

ماريا زكريا عبد السيد 
مبروك النجاح والتفوق 
كلية تجارة.. تقدير عام 
جيد جدا.. وعيد ميالدها 

التاسع عشر وعقبال 1٠٠ 
سنة

بسمة أحمد محمد سالم
مبروك النجاح بكالوريوس 

تجارة عين شمس 
تقدير عام امتياز

 تهنئة خاصة للزميل محمد 
سالم مدير تصوير المجلة

تهنئة خاصة من أسرة مجلة »برج التعاون« ألبنائها المتفوقين
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التعاونيات ركيزة أساسية 
فى ظل المتغيرات الحالية

تعاونية  ندوة  للتعاونيات،  العام  االحتاد  و  العربى،  التعاونى  االحتاد  نظم 

حتت عنوان »التعاونيات ركيزة أساسية لتعزيز اخلطة القومية والرؤية 

بالبحر  الغردقة  مبدينة  وذلك  احلالية«..  املتغيرات  ظل  فى  املستقبلية 

األحمر فى الفترة من  3 الى 6 أغسطس اجلارى..

العام  االحتاد  رئيس  الظاهر  عبد  أحمد  الدكتور  الندوة  فى  شارك 

التعاونى  االحتاد  إداراة  مجلس  رئيس  عباس،  فؤاد  واللواء  للتعاونيات، 

اإلسكانى، ورؤساء االحتادات التعاونية..

تناولت الندوة الدور احملورى الذى تقوم به التعاونيات فى ظل املتغيرات 

التى يشهدها العالم حاليا، 

إداراة االحتاد التعاونى اإلسكانى  وأكد اللواء فؤاد عباس، رئيس مجلس 

والتعاون  عامة  بصفة  التعاونيات  مكانة  على  بالندوة  كلمته  خالل 

واملستقبلية  احلالية  التحديات  مواجهة  فى  خاصة  بصفة  اإلسكانى 

للتعاونيات  ميكن  كيف  موضحا  العالم،  دول  معظم  تواجه  التى 

املساهمة فى تخطى هذه األزمات وتخفيف آثارها 

فى ندوة االحتاد التعاونى العربى بالغردقة.. 


