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السيسى يتفقد األعمال اإلنشائية لتطوير 
الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
لتطوير  اإلنشائية  األعمال  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  السيد  تفقد 

عدد من الطرق واحملاور بالقاهرة الكبرى.. وقد حرص الرئيس خالل جولته 

على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن التعامل مع املقابر واملناطق التاريخية 

مؤكًدا  اجلديدة،  باحملاور  وربطها  القاهرة  جنوب  طرق  وتطوير  إنشاء  إطار  فى 

من  املغرضة  واآلراء  املتعمد  التشكيك  وراء  االنسياق  عدم  أهمية  سيادته 

الدولة  املبذولة من  إلى تسفيه اجلهود الضخمة  التى تسعى  األطراف  بعض 

وتيسير  املركبات  من  التلوث  آثار  تخفيف  بني  التوازن  حتقيق  إلى  تهدف  التى 

واستغالل  الشوارع  خواص  حتسني  خالل  من  سلس  بشكل  املرورية  احلركة 

كافة املسطحات املتاحة لذلك، وبني حماية املقدرات التاريخية املوجودة بتلك 

املناطق واحلفاظ عليها من خالل العديد من احللول املبتكرة كإقامة الكبارى 

دون إزالتها أو املساس بها.

الرئي�س
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رئاسة  باسم  املتحدث  وأضاف 
الرئيس  السيد  جولة  بأن  اجلمهورية 
أعمال  بتفقد  سيادته  قيام  شملت 
تنفيذ محور ياسر رزق، والذى يربط بني 
بدايًة من محور حسب  القاهرة  جنوب 
موسى  سميرة  ومحور  الكفراوى  اهلل 
مرورًا مبنطقة حى األسمرات وكورنيش 
صالح  لطريق  وصوًل  اجلديد  املقطم 
سالم ومحور األوتوستراد بطول ٩ كم 

و٥ حارة مرورية لكل اجتاه.
سير  بتفقد  الرئيس  السيد  قام  كما 
عادل  عزت  محمد  محور  فى  العمل 
والذى يربط بني جنوب القاهرة والقادم 
األوتوستراد  بدايًة من طريق  من حلوان 
والعاصمة  السخنة  العني  طريق  إلى 
شرق  مناطق  إلى  أو  اجلديدة  اإلدارية 
الشهيد  محور  طريق  عن  القاهرة 
بطول ١٢ كم و٥ حارة مرورية لكل اجتاه 
وتصل إلى ٨ حارة مرورية لكل اجتاه فى 

بعض املناطق.
إدارة  مجلس  وافق  آخر  جانب  وعلى 
اجلديدة،  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 
عاصم  الدكتور  برئاسة  اجتماعه  فى 
اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات 
األعضاء،  من  عدد  بحضور  العمرانية، 

الفيديو  تقنية  عبر  اآلخر  والعدد 
كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من 
املستوى التنظيمى )ب( مبسمى »جهاز 
ليتولى  اجلديدة«  إسنا  مدينة  تنمية 
تنمية املساحة املنضمة لولية الهيئة 
 )٢64( رقم  اجلمهورى  القرار  مبقتضى 
 767١ نحو  بتخصيص   ،٢0٢٢ لسنة 
مجتمع  إقامة  فى  لستخدامها  فداناً 
عمرانى جديد » مدينة إسنا اجلديدة«، 
للجهاز،  التنظيمى  الهيكل  واعتماد 
والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، 
اجلهاز  مع  اإلجراءات  باقى  واستكمال 

املركزى للتنظيم واإلدارة، ووزارة املالية.
املقرر  املوقع  أن  اإلسكان،  وزير  وأوضح 
إلقامة »مدينة إسنا اجلديدة« يقع على 

الضفة الغربية لنهر النيل، على طريق 
الغربى  الصحراوى  أسوان   / القاهرة 
مباشرة، ويَُحد املوقع من الشرق، مدينة 
والشمال  الغرب  ومن  القائمة،  إسنا 
حملافظة  الصحراوى  الظهير  واجلنوب، 
عن  كم   ١00 املوقع  ويبعد  األقصر، 
عن  كم   ١٢0 وحوالى  األقصر،  مدينة 
مدينة طيبة اجلديدة، وتعتمد القاعدة 
الصناعات  على  للمدينة  القتصادية 
التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف 
العمالة  فرص  وتقدر  اليدوية،  واحلرف 
املتوقع توفيرها باملدينة بنحو ١37 ألف 
أن  املتوقع  السكان  وعدد  عمل،  فرصة 

تستوعبه املدينة يتخطى ٩00 ألف.
فى  تعمل  الدولة  أن  إلى  الوزير،  وأشار 
الرئيس  تولى  ومنذ  األخيرة،  الفترة 
حتقيق  على  السيسى،  عبدالفتاح 
الستراتيجى  للمخطط  األول  الهدف 
القومى للتنمية العمرانية مبصر ٢0٥٢، 
مضاعفة  فى  أهدافه  أهم  ويتمثل 
املعمور من 7 % إلى ١4 %، وذلك من خالل 
إنشاء املدن اجلديدة، وفتح آفاق جديدة 
الستثمار،  فرص  وتوفير  للتنمية، 
املباشرة،  وغير  املباشرة  العمل  وفرص 

مما يساهم فى دفع عجلة القتصاد.

الرئي�س

إنشاء جهاز 
تنمية مدينة 

»إسنا اجلديدة« 
لتطوير 7671 فداناً 

باألقصر



5ملحق �سبتمرب 2022

 ال شك أن احلركة التعاونية 

فى  جتد  سوف  املصرية 

احلوار الوطنى الذى دعا إليه 

الفتاح  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس 

األهمية  بالغة  فرصة  السيسى 

قوامها  وأن  خاصة  صوتها  إلسماع 

كبير ينتمى إليه نحو ١8 مليون عضو 

تعاونية؛  منظمة  ألف   ١2 خالل  من 

عامة  بصفة  التعاونى  القطاع  متكن 

املساهمة فى تفعيل تشريعاته التى 

الفعلية  املشاركة  من  متكنه  بدورها 

فى خطط الدولة التنموية.

اإلسكانى  القطاع  يخص  وفيما 

قفزة  األخير  هذا  عرف  فقد  التعاونى 

نوعية فى حجم مشاريعه؛ فبعد أن 

اإلسكانية  املشروعات  حجم  كانت 

خمس  فى  فقط  جنيه  مليار   2 تبلغ 

سنوات بلغت خالل العامني املاضيني 

مبثابة  يعد  وهذا  جنيه  مليار   3٠

حجم  تاريخ  فى  مسبوق  غير  حدث 

منذ  االحتاد  أقامها  التى  املشروعات 

املساهمة  كذلك  ويوضح  بدايته 

الفعالة لالحتاد اإلسكانى فى النهضة 

من  مصر  تشهدها  التى  العمرانية 

اإلدارية  العاصمة  مشروعات  خالل 

إسكان  مشروعات  وكذلك  والعلمني 

التكلفة  بسعر  وبيعها  الشباب 

فى  الدولة  مشاركة  إلى  باإلضافة 

النهضة االقتصادية والتى تتمثل فى 

وتشغيل  جديدة  عمل  فرص  إيجاد 

املصانع وإقامة احلرف التى تدخل فى 

أعباء  من  يخفف  مما  البناء  عملية 

الدولة.

أن هذا غير كاف فنحن  أعتقد   لكن 

فى  املشاركة  حجم  زيادة  نريد 

مثل  الكبرى  القومية  املشروعات 

القومى للسكن االجتماعى  املشروع 

نريد  وباختصار  كرمية  حياة  ومشروع 

تبنى الدولة منهج متكني التعاونيات 

كسياسة عامة؛ لذلك وجب التذكير 

التعاونية  التشريعات  تنفيذ  بضرورة 

بصفة عامة.

 أما فيما يخصنا كقطاع إسكانى نريد 

رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون  تعديل 

١4 لعام ١98١ مبا يتوافق مع الدستور 

ودعم استقالل التعاونيات عن اجلهة 

ومن  للمنافسة  اجملال  وترك  اإلدارية 

يخطئ يحاسبه القانون.

 وفى األخير نأمل ان جتد رؤيتنا صدى 

اخلاصة  األمناء  جلنة  مناقشات  فى 

باحلوار الوطنى متهيدا إلقرارها.

اللواء أ.ح فؤاد عباس
رئيس االحتاد التعاونى اإلسكاني

 التعاون اإلسكاني.. 
والحوار الوطنى 

ل
أمتنى زيادة حجم 
مشاركة التعاون 

اإلسكاني فى 
املشروعات القومية 
الكبرى مثل املشروع 

القومى للسكن 
االجتماعى ومشروع 

حياة كرمية
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ملف العدد

االتحاد التعاونى اإلسكانى..
     على طاولة

متابعة
منى عبد العزيز

استضاف املعهد العالى للدراسات التعاونية واالدارية باعتباره اجلناح العلمى للحركة 

التعاونية فى مصر، اجتماع االحتاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور احمد عبد الظاهر، 

إدارة  مجلس  رئيس  خميس  أحمد  والدكتور  النوعية،  التعاونية  االحتادات  رؤساء  وبحضور 

املعهد العالى للدراسات التعاونية واالدارية، والدكتور حافظ شلبى سكرتير عام االحتاد العام 

للتعاونيات، والدكتور سعد نصار أستاذ االقتصاد ومستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد نعيم 

أمناء  القوى عضو مجلس  والدكتور طلعت عبد  للتعاونيات،  العام  االحتاد  ادارة  عضو مجلس 

مطالب  وذلك  لتحديد  النوعية،  التعاونية  االحتادات  وأعضاء  قيادات  من  وعدد  الوطنى،  احلوار 

احلركة التعاونية فى ورقة عمل لرفعها لرئاسة اجلمهورية كمشاركة منها فى احلوار الوطنى 

الذى دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ابريل املاضى، حيث جتد احلركة التعاونية فى 

احلوار الوطنى منصة على درجة عالية من األهمية لسماع صوتها...

 اللواء أ.ح فؤاد عباس:
»التعاون« ليس بمعزل عن توجهات الدولة
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ملف العدد

عبد  أحمد  الدكتور  أوضح  البداية  فى 
أن  للتعاونيات،  العام  الحتاد  رئيس  الظاهر 
التعاونية  الثقافة  نشر  خالل  من  الحتاد 
يتبناه  حتى  التعاونى  املنهج  يكرس 
عن  يخفف  ما  مشكالته  حل  فى  اجملتمع 
أعباء املوازنة العامة للدولة، ويحقق توازن 
املناطق والقطاعات،  التنمية بني مختلف 
القتصادية  األهداف  حتقيق  فى  ويسهم 
أنه  إل  لفتاً  للدولة،  العامة  والجتماعية 
عدم  منها  هامة  مشكالت  عدة  يواجه 
السياسات  وضع  فى  للمشاركة  دعوته 
وضعف  التعاونى،  القطاع  متس  التى 
التمويل، وإسقاط نشر الثقافة التعاونية 

من أجندة أجهزة اإلعالم. 
تتبنى  التى  الدستور  مواد  بتقنني  وطالب 
املواد  وتفعيل  للتعاونيات،  الدولة  رعاية 
وتفعيل  التعاون،  قوانني  فى  املعطلة 
اجمللس األعلى للتعاون، وتبنى الدولة ملنهج 
متكني التعاونيات كسياسة عامة، مؤكداً 
أن مشكلة احلركة التعاونية فى مصر هو 

عدم تطبيق القوانني. 
الحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  أ.ح  اللواء  وصرح 
الحتاد  بأن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
على  جمعية  آلف   3 حوالى  يشمل 
احتادية  جمعية   ٢١ اجلمهورية،  مستوى 
خالل  أرسى  وأنه  مشتركة،  وجمعيات 
على  إسكان  جلمعيات  مشروعات  سنتني 
مستوى مصر يفوق حجم استثمارتها 30 
فى  مسبوق  غير  حدث  وهذا  جنيه،  مليار 
تاريخ الحتاد، متشياً مع النهضة العمرانية 
امللموسة فى مصر حاليا، وذلك مبساندته 

لكى  مشروعاتها  اجناز  فى  للجمعيات 
تسير جنبا الى جنب مع توجه الدولة فى 

التنمية. 
وكشف أنه خالل ٥ سنوات سابقة كانت 
فقط،  جنيه  مليارات   ٨ بحوالى  الترسية 
حقق  فقط  سنتني  خالل  الحتاد  ولكن 
فى  جنيه  مليار   30 من  ألكثر  ترسية 
مشروعات  ضمنها  من  كثيرة  مشروعات 
اجلديدة،  والعلمني  الدارية  العاصمة  فى 
أن  تعنى  املساهمة  هذه  أن  إلى  مشيراً 
فى  الدولة  تشارك  اإلسكانية  التعاونيات 
تسكني  خالل  من  الجتماعية  النهضة 
مبالغ  أى  بدون  التكلفة  بسعر  املواطنني 
فى  تساهم  أنها  كما  أرباح،  أو  اضافية 
النهضة القتصادية أيضاً ألن حرفة املعمار 
والعمال  احلرف  من  العديد  تشغل  والبناء 
التعاونى  الحتاد  يسير  وهكذا  واملصانع، 
توجهات  مع  جنب  الى  جنبا  اإلسكانى 
الدولة، وهذا من واقع حقيقى واجنازات متت 

بالفعل ومازالت قائمة ومستمرة.
وطالب »رئيس الحتاد التعاونى اإلسكانى« 
لها  التى  الدستور  ومواد  القانون  بتطبيق 
فى  والشتراك  التعاونية،  باحلركة  عالقة 
الجتماعى  لإلسكان  القومية  املشروعات 
اننى  حيث  قائالً:  الدولة،  تتبناها  التى 
شاهدت من خالل موقعى بوزارة اإلسكان 
قد  ما  تتحمل  الدولة  أن  سنوات   ١0 ملدة 
الوحدة السكنية  الى ٥0% من ثمن  يصل 
فى صورة دعم للشباب ومحدودى الدخل، 
بالفعل  يساهم  اإلسكانى  التعاون  وأن 
الدولة  فى رفع عبء كبير من على كاهل 

)اعضاء  الناس  بأموال  بالبناء  يقوم  حيث 
اجلمعيات( وتسكينهم بسعر التكلفة. 

كل  فى  التعاونيات  باشراك  طالب  كما 
هيئة  مستوى  على  اإلسكان  مشروعات 
الحتاد  أن  كاشفاً  العمرانية،  اجملتمعات 
طالب وزير اإلسكان بذلك من خالل ارسال 

مذكرة هى محل الدراسة بالوزارة حالياً. 
وأكد أن الحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى 
بل  الدولة،  توجهات  عن  مبعزل  ليس 
الحتادات  باقى  وكذلك  معها  يسير  إنه 

النوعية. 
التعاونيات  إن  عباس  فؤاد  اللواء  وقال 
بناء  فى  تساهم  أن  ميكن  اإلسكانية 
خالل  من  وذلك  اجلديدة،  اجلمهورية 
السكنية  الوحدات  بتوفير  قيامها 
العبء  من  التخفيف  وبالتالى  لألعضاء 
املشروع  فى  احلكومة  كاهل  على  الواقع 
القومى لإلسكان الجتماعي، كما ميكنها 
السهام فى املشروع القومى حلياة كرمية، 
ارتفاع أسعار  يحد من  بدورها  قيامها  وأن 
فى  نشاطها  أن  كما  السكنية،  الوحدات 
الظهير الصحراوى يخفف من الجتاه نحو 

التعدى على األراضى الزراعية.
التعاونيات  مشكالت  أهم  واستعرض 
احلكومة  توفير  عدم  ومنها  اإلسكانية 
لنص  طبقا  للجمعيات  املرفقة  لألراضى 
اإلسكانى  التعاون  قانون  من   67 املادة 
اجلمعيات  وادخال   ،١٩٨١ لسنه   ١4 رقم 
يرفع سعر  مبا  املستثمرين  مع  املزادات  فى 
توفير  من  اجلمعيات  متكني  وعدم  األراضى 
وحدات سكنية لعضائها بأسعار تناسب 

 اللواء أ.ح فؤاد عباس:
30 مليار جنيه حجم 

استثمارات القطاع التعاونى 

فى اإلسكان خالل عامني 

التعاونيات اإلسكانية ميكن 

أن تساهم فى بناء اجلمهورية 

اجلديدة
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قيمة  وضعف  الدخل،  ومحدودى  الشباب 
القرض التعاونى مبا ل يساير ارتفاع تكلفة 

البناء.
لسنه   ١4 رقم  القانون  بتطبيق  وطالب 
١٩٨١ فى شأن توفير احلكومة أراضى بناء 
التعاونى  القرض  قيمة  وزيادة  للتعاونيات، 
مع  يتماشى  مبا  سكنية  وحدات  لبناء 
التعاونيات  واشتراك  اجلديدة،  التكلفة 
القومى لإلسكان  املشروع  فى  اإلسكانية 
وتعديل  كرمية،  حياة  ومشروع  الجتماعى 
لسنة   ١4 رقم  اإلسكانى  التعاون  قانون 
ودعم  الدستور  مع  يتوافق  مبا   ١٩٨١

استقالل التعاونيات عن اجلهات الدارية.
الكرمي  عبد  احلافظ  عبد  اللواء  وحتدث 
التعاونى اإلسكانى  الحتاد  رئيس  أول  نائب 
وأهميتها مؤكداً  التشريعات  املركزى، عن 
إلى  يحتاج  ل  والقانون  الدستور  تنفيذ  أن 
حوار وطنى وامنا هو واجب، وقال إن العمل 
اجملالت  كافة  فى  عليا  قيمة  التعاونى 
فى  الدولة  يساعد  ألن  والتخصصات 
أن مصر سوف  الى  اجناز مهمتها، مشيرا 
مؤمتر  املقبل  أكتوبر   ١7 يوم  تستضيف 
مما  تعاونيون  وزراء  ومنهم  الفارقة  الوزراء 
يؤكد اهتمام الدول بهذا القطاع، حيث إن 
وجود وزير للتعاون يؤدى إلى متكني وسهولة 
حركة اجلمعيات مع أجهزة الدولة، مشيراً 
إلى أن التعاونيات أصبحت من أهم آليات 
التنمية فى الدول املتقدمة والنامية على 

حد سواء.
وقال اللواء عبد الوهاب أبو الصفا سكرتير 

إن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  الحتاد  عام 
لديهم  املركزية  النوعية  الحتادات  رؤساء 
رؤية محددة للمشاكل التى تواجه احلركة 
وكيفية  مجالتها،  جميع  فى  التعاونية 
مواجهتها بغرض تفعيل دور هذه الحتادات 
فى  والقتصادية  التنموية  النهضة  فى 
رؤية  أن تكون  على ضرورة  اجملتمع، مشدداً 
قانونى  اطار  وفى  تنفيذية  التعاونيات 
صدرت  التى  التعاونية  املبادئ  مع  متوافق 
أو  الدولية  العمل  منظمة  مؤمتر  عن 
على  ومؤكداً  الدولى،  التعاونى  التحالف 
يد  رفع  الى  يحتاج  التعاونيات  انطالق  أن 
اجلهة الدارية عنها، ألن التعاونيات ل حتتاج 
التعاونى  الحتاد  أن  معلناً  عليها،  وصاية 
عمل  ورشة  بتنظيم  قام  اإلسكانى 
وانتهى الى رؤية محددة بالنسبة للتعديل 
ومت  اإلسكانى  التعاون  لقانون  التشريعى 

تقدميها جمللس النواب.
القتصاد  استاذ  نصار  سعد  د.  وطالب 
ومستشار وزير الزراعة بتنفيذ التشريعات 
اخلاصة  الدستور  مواد  وتفعيل  والقوانني 
بالقطاع التعاونى والتى تعطى التعاونيات 
فهناك  امللكية  صور  كاحدى  مميزات 
والقطاع  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع 
المكانيات  من  ميلك  الذى  أيضاً  التعاونى 
على  قادرا  يجعله  ما  الواسع  والنتشار 
على  مؤكداً  التنمية،  فى  املشاركة 
رؤية  فى  التعاونى  القطاع  دور  إبراز  ضرورة 
الدولة  خطة  فى  ومشاركته   ٢030 مصر 
أهلية  جامعة  وانشاء  احلكومة،  وبرامج 

تعاونية وبنك تعاونى واصدار تشريع موحد 
للنهوض باحلركة التعاونية فى مصر. 

اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد  بالنسبة  وقال 
القانون  فإن  املثال(  سبيل  )على  املركزى 
قطع  على  احلصول  فى  حقه  على  ينص 
أراض بتخفيض ٢٥%، ومن حق وزارة املالية 
واحتساب   %٥0 الى  النسبة  هذه  زيادة 
قروض ميسرة للتعاونيات، مطالباً بتشريع 
مادة تتيح له املساهمة فى حل مشكلة 

اإلسكان حملدودى الدخل.
عضو  نعيم  محمد  دكتور  اللواء  ويرى 
أن  للتعاونيات  العام  الحتاد  ادارة  مجلس 
التعاونية  احلركة  أعدتها  التى  الورقة 
كمشاركة  اجلمهورية  لرئاسة  لرفعها 
والتى حتتوى على  الوطنى  احلوار  منها فى 
ال  جيدة،  التعاونيات  ومطالب  مشاكل 
أنها لن حتقق مكاسب للحركة التعاونية 
من احلوار الوطنى إل إذا مت عرضها مبطالب 
واضحة ومحددة، ولكى تستطيع أن تكون 

شريكاً للحكومة فى خطط التنمية. 
الزراعى طالب محمد  التعاون  وفى مجال 
لالئتمان  العامة  اجلمعية  رئيس  عودة 
القيام  من  التعاونيات  بتمكني   الزراعى 
بدورها لتوفير مستلزمات النتاج والتسويق 
مواد  وتفعيل  بسيطة  بفوائد  ومتويلها 
التعاونيات  الزراعى واشراك  التعاون  قانون 

الزراعية فى املشروعات القومية الكبرى.
 وفى مجال التعاون النتاجى طالب أسامة 
النتاجى  التعاونى  الحتاد  رئيس  حسني 
املشروع  فى  النتاجية  التعاونيات  بادماج 
القومى لنشر الصناعات متناهية الصغر 

د.أحمد عبد الظاهر: 
املنهج التعاونى يحقق توازن 

التنمية بني مختلف املناطق 

والقطاعات.. ويسهم فى 

حتقيق األهداف االقتصادية 

واالجتماعية العامة للدولة
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من  ومتكينها  واملتوسطة،  والصغيرة 
من  املقدمة  التسهيالت  من  الستفادة 
لها  مساحات  وتخصيص  املركزى،  البنك 

فى املناطق الصناعية واملعارض الدولية.
طالب  الستهالكى  التعاون  مجال  وفى 
الحتاد التعاونى الستهالكى بتفعيل املواد 
الستهالكى  التعاون  قانون  فى  املعطلة 

 ٢٢ املادة  خاصة   ١٩7٥ لسنة   ١0٩ رقم 
فى  الستهالكية  التعاونيات  واشراك 

املشروع القومى حياة كرمية.
طالب  املائية  الثروة  تعاونيات  مجال  وفى 
التعاونى  الحتاد  رئيس  محمود  رمضان 
والتعدى  التجفيف  بوقف  املائية  للثروة 
املادى  والتمكني  املائية  املسطحات  على 
واعادة  العميقة  املياه  والفنى للصيد  فى 
القانون  فرضها  التى  الرسوم  فى  النظر 
بالتأمينات  اخلاص   ٢0٢١ لسنة   ١4٨

الجتماعية.
الحتاد  رئيس  القوى  عبد  طلعت  د.  ويرى 
مجلس  وعضو  األهلية  للجمعيات  العام 
أمناء احلوار الوطنى ان احلوار الوطنى فرصة 
التعاونيات،  صوت  لرفع  تتكرر  ولن  ذهبية 
الوطنى  احلوار  أمناء  مجلس  أن  مؤكداً 
احلكومة  بني  التوازن  أداة  ألنها  لها،  داعم 
والقطاع اخلاص، وهى التى ميكن ان تساعد 
الدولة فى اخلروج من األزمات احلالية اذا ما 
غير  كيانات  ألنها  ينبغى  كما  دورها  أدت 

هادفة للربح.

اللواء عبد الوهاب أبو الصفا:
انطالق التعاونيات يحتاج الى 

رفع يد اجلهة االدارية عنها 

ألنها ال حتتاج إلى وصاية

اللواء عبد الحافظ عبد الكريم: 
وجود وزير للتعاون يؤدى 

إلى متكني وسهولة حركة 

اجلمعيات مع أجهزة الدولة

بيان صادر عن الحركة 
التعاونية المصرية

رئيس وأعضاء مجلس إدارة االحتاد 
العام للتعاونيات واجملتمعون اليوم 
 2022 سبتمبر   4 املوافق  األحد 
للدراسات  العالى  املعهد  مبقر 
بالقصر  واإلدارية  التعاونية 
العينى وبحضور السيد الدكتور/ 
مجلس  عضو  عبدالقوى  طلعت 
يعلنون  الوطنى  احلوار  أمناء 
واملمثلني  التعاونيني  مشاركة 
تعاونية  منظمة  ألف   12 لعدد 
كافة  وفى  املستويات  كافة  على 
اإلنتاجية،  )الزراعية،  القطاعات 
الثروة  اإلسكانية،  االستهالكية، 
عضوا  مليون   18 تضم  املائية( 
الذى  الوطنى  احلوار  فى  تعاونيا 
الرئيس/  السيد  فخامة  إليه  دعا 
رئيس  السيسى  عبدالفتاح 
استعدادهم  ويؤكدون  اجلمهورية 
فى  بفاعلية  للمشاركة  الدائم 
وخطط  استراتيجية  تنفيذ 
التنمية  ومشروعات  وبرامج 
املستدامة فى مصر وسيتقدمون 
أمناء  مجلس  إلى  عمل  بورقة 
من  تتضمنه  مبا  الوطنى  احلوار 
قرارات  أو  تشريعية  مقترحات 
السياسية  اجملاالت  فى  تنفيذية 
ومبا  واالجتماعية  واالقتصادية 
املصرية  التعاونية  احلركة  ميكن 
الوجه  على  بدورها  القيام  من 
األكمل فى بناء اجلمهورية اجلديدة 

فى ظل قيادتكم الرشيدة.
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أكثر من 5 آالف وحدة سكنية ضمن »سكن لكل المصريين«

ثبات أسعار مواد البناء خالل سبتمبر الجارى 

تنفيًذا للمبادرة الرئاسية

اإلسكان  وزير  اجلزار  عاصم  الدكتور  أكد 
أن مشروع«  العمرانية  واجملتمعات  واملرافق 
أهم  من  يعد  املصريني«  لكل  سكن 
تنفيذها  يتم  التى  القومية  املشروعات 
وحدات  لتوفير  الرئاسية  املبادرة  ضمن 
بكافة  املواطنني،  جلميع  مالئمة  سكنية 

شرائحهم.
احلالي،  الوقت  فى  يتم  أنه  عن  كاشفا 

 – تنفيذ نحو ٥2٠8 وحدة سكنية جديدة 
القاهرة  مبدينة  املتوسط،  اإلسكان  محور 

اجلديدة.
غنيم،  أمني  املهندس  أشار  جانبه،  ومن 
رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة اجلديدة، 
أنه مت إسناد تنفيذ األعمال بقيمة مليار و 

964 مليون جنيه.
السكنية  الوحدات  مساحات  أن  وأوضح 

لـ  ١32م2  بني  ما  تتراوح  اجلديد  باملشروع 
2448 وحدة سكنية، و 99م2 لـ 276٠ وحدة 

سكنية.
ولفت “غنيم” إلى أن نسبة تنفيذ الوحدات 
مت  أنه  مضيًفا   ،%6٠ نحو  اآلن  حتى  بلغت 
لبدء  التنسيق  وجارٍ  املرافق.  أعمال  إسناد 
واجلودة  باملواصفات  االلتزام  مع  األعمال، 

املطلوبة.

غالبا ما يشهد سعر طن احلديد فى مصر 
له  املصنِّعة  الشركات  باختالف  اختالفاً 
بحسب اجلودة التى تنتجها الشركة، وهذا 
الشركة  اسم  حسب  خاضع  االختالف 

املنتِجة للحديد.
حديد  شركة  أعلنت  السياق  هذا  وفى 
املصريني عن ثبات أسعار احلديد فى مصر 
اجلارى ليستمر سعر  خالل شهر سبتمبر 
حديد التسليح لدى مصنع املصريني عند 
مستوياته، حيث مت تطبيق األسعار بدًءا من 
2-9-2٠22، بالرغم من كل التوقعات بتغير 
السعر محليا، مشيرة إلى أن سعر حديد 

املصريني للمستهلك سيصل بسعر ١7.8 
بنقل  اخلاص  النولون  شاماًل  جنيه  ألف 
السعر  يتغير  وقد  املصنع،  من  البضاعة 
ويصبح  والصعيد  احلدودية  للمحافظات 

أعلى بنحو ١٠٠ -2٠٠ جنيه.
مت  احلديد  أسعار  فى  تراجع  آخر  أن  يذكر 
املاضي،  يونيو  شهر  نهاية  عنها  اإلعالن 
للطن  جنيه   ٥٠٠ بني  ما  يتراوح  مبتوسط 

وفقا لكل شركة.
مثل  فى  البناء  قرار  اتخاذ  فإن  وعليه 
عزمية وشجاعة  إلى  يحتاج  الظروف  هذه 
املنشآت  أو  العقارية  الشركات  من  سواء 

يصل  بشكل  معتمدة  لكونها  املعمارية 
واالسمنت،  احلديد  سعر  على   %8٠ إلى 
ارتفاع  ظل  فى  للتوفير  يحتاج  فاجلميع 
قد  السعر  أن  بالفعل  ونرى  األسعار، 
ولكن  النخفاض،  ويصل  أخرى  مرة  ينحدر 
سيستفيد  طفيف  بشكل  سيكون 
فى  الراغبني  واملستهلكني  العمالء  منه 
احلديد  من  كبيرة  كميات  على  احلصول 
واالسمنت، ولكن املستهلك الذى يعتمد 
على كميات أقل من ١٠ أطنان من األفضل 

أن يستغل األسعار حالياً ويبادر بالشراء.

كتبت- أسماء السروجي:  اأخبار

     عزاء واجب
رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد ينعون مبزيد من احلزن واألسى

 اللواء رأفت عبد احلافظ 
رئيس مجلس إدارة جمعية الصفوة لإلسكان التعاونى لضباط الشرطة

 داعني اهلل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد ينعون مبزيد من احلزن واألسى 

الدكتور مصطفى خفاجى 
رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة مبستشفيات كلية الطب جامعة األزهر- جنل املستشار شمس الدين خفاجى 

وعضو جمعية بدر التعاونية 

داعني اهلل له بالرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
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صرف التعويضات للمقاولين دون التقيد بفترة زمنية 
وافق مجلس الوزراء على تعديل املادة األولى 
من قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2٠١7 
تعويضات  بصرف  الوزراء  جمللس  يسمح  مبا 
بفترة  التقييد  دون  املتضررين  للمقاولني 

زمنية.
ومن جانبه قال املهندس هشام درويش وكيل 
وزارة اإلسكان ورئيس قطاع البناء والتشييد 
على  عرضه  ينتظر  التشريعى  التعديل  إن 
لعرضه  متهيدا  للمراجعة  الدولة  مجلس 
موافقة  بعد  وذلك  النواب  مجلس  على 

مجلس الوزراء.
وتقدمت وزارة اإلسكان واجملتمعات العمرانية 
املقاوالت  شركات  لتعويض  قانون  مبقترح 
الطارئة  االقتصادية  املتغيرات  من  املتضررة 
وما ينتج عنها من فروق لالسعار والتى كان 
آخرها احلرب الروسية االوكرانية التى أدت إلى 

ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء واخلامات.
لسنة   84 رقم  التعويضات  قانون  ويلزم 
املقاوالت  لشركات  تعويضات  بصرف   2٠١7

الصادرة  االقتصادية  القرارات  من  املتضررة 
الصرف  سعر  حترير  قرار  وأبرزها   2٠١6 عام 
وزيادة أسعار احملروقات، وبالتالى فإن القانون 
الفترة  اخلاصة بهذه  بفروق االسعار  مرتبط 

الزمنية.
صاحبت  التى  االقتصادية  املتغيرات  وأدت 
عليها  ترتب  وما  االوكرانية  الروسية  احلرب 
البناء إلى تضرر  من قفزات فى أسعار مواد 
شركات املقاوالت من فروق االسعار، وبالتالى 
تعديل تشريعى يضمن  إجراء  كان البد من 
اقتصادية  قرارات  أية  عن  املقاولني  تعويض 
طارئة دون التقيد بفترة زمنية محددة وهو 
ما متت املوافقة عليه بتكليف مجلس الوزراء 
من  املتضررة  للشركات  تعويضات  بصرف 

املتغيرات االقتصادية ألى فترة زمنية.
وتبلغ قيمة التعويضات التى أقرتها احلكومة 
للقانون  وفقا  املقاوالت  شركات  لصالح 
رقم 84 لسنة 2٠١7 نحو 2٠ مليار جنيه مت 

صرفها.

د٫عاصم اجلزار

 »اإلسكان« تسابق الزمن إلنجاز مشروعاتها فى الوقت المحدد

بعد موافقة مجلس الوزراء 

وزارة  شعار  هو  وإتقان  بسرعة  العمل 
العمرانية  واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان 
اجلديدة فى الوقت اجلاري، وذلك الستكمال 
ويأتى  تتوالها  التى  العظيمة  املشروعات 
املراحل  افتتاح  من  االنتهاء  رأسها  على 
مصر  فى  اجلديدة  املدن  أيقونة  من  األولى 
والعلمني  اجلديدة(  اإلدارية  )العاصمة 
ثم  ومن  اجلديدة،  واملنصورة  اجلديدة 
منهم  الثانية  املراحل  إنشاءات  استكمال 
التى  الطاحنة  االقتصادية  األزمة  ظل  فى 

تواجهها احلكومة. 
مراحل  فى  مدينة   2٠ نحو  هناك  أن  كما 
تنفيذ مختلفة، ومنها ما تستعد القيادة 
منها  األولى  املراحل  الفتتاح  السياسية 
منطقة  تطوير  مشروع  بجانب  أيًضا، 
مثلث ماسبيرو، احللم الذى أضحى حقيقة 
املوقع  وحّول  اإلسكان،  وزارة  جهود  بفضل 
املتميز على كورنيش النيل من عشوائيات 
فى  النيل  نهر  تزين  أبراج  جملموعة  خطرة 

مصر. 
القاهرة  تطوير  مشروعات  ايضا  وهناك 
قدم  على  إجنازها  يجرى  التى  التاريخية، 
مجرى  سور  منطقة  »تطوير  مثل  وساق 
خطة  إطار  فى  احمليطة«  واملناطق  العيون 

الدولة لتطوير العاصمة التاريخية بالتوازى 
يجرى  ما  وهو  جديدة،  عاصمة  إنشاء  مع 
ال  التى  للتحديات  إضافة  وهو  بالفعل، 

حصر لها فى ملف اإلسكان.
الرئيس  وايضا استمرار سير تنفيذ مبادرة 
بعد  املصريني«،  لكل  »سكن  السيسى 
بتوفير  »اإلسكان«  تكليف  الرئيس  قرر  أن 
املصرية،  الشرائح  لكل  مالئم  سكن 
ألعلى  وصواًل  الدخل  معدومى  من  بدًءا 
جناًحا  الوزارة  حققت  أن  بعد  املستويات، 
تاريخًيا فى توفير قرابة املليون وحدة إسكان 
خالل  الدخل  حملدودى  مدعومة  أغلبها 
السبع سنوات املاضية، كما وفرت وحدات 
لألغنياء تخطى سعرها الـ١٠ ماليني جنيه 

فى بعض املدن مثل العلمني اجلديدة.
موقع  مشروعات  من  االنتهاء  الى  اضافة 
املركزى  اجلهاز  وينفذه  األعظم  التجلى 
للتعمير التابع للوزارة، ومن املقرر افتتاحه 

قبل انعقاد مؤمتر املناخ.

اأخبار

يتقدم رئيس االتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزى 

وأعضاء مجلس اإلدارة 

وجميع العاملين باالتحاد 

بأطيب االمنيات القلبية 

بالشفاء العاجل

للواء مجدى عثمان 

نائب ثان رئيس االتحاد

والمحاسب صالح أحمد صالح

عضو مجلس االدارة

داعين اهلل لهما بتمام 

الصحة والعافية
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س1- أحيانا يقوم بعض أعضاء مجالس إدارة اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان بأداء مأموريات لصالح 
آخر  إلى  بلد  من  وسفرهم  انتقالهم  تتطلب  قد  والتى  إدارتها  مجلس  عضوية  يتولون  التى  اجلمعيات 
وقد يتعرضون خالل هذه االنتقاالت - ال قدر اهلل – حلوادث طريق أو غيره.. فكيف يتم تعويضهم عما قد 

يتعرضون له من إصابات أو وفيات ؟

ج:١ - فى هذا الشأن نفيد أن عضوية مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان ال ميكن وضعها حتت مظلة قانونية تربط 
العضو بجمعيته فى هذا الشأن فالعالقة بينهما ليست عالقة عمل أو عالقة تبعية ومن ثم فال توجد نصوص فى قانون التعاون 
اإلسكانى حتكم مثل هذه احلاالت , ومن ثم تعني الرجوع الى القواعد العامة فى هذا الشأن والتى تقضى بأن الضرر يزال , وأن 
مقتضى هذه القاعدة أن من أصيب بضرر نتيجة قيامه بعمل لصالح اجلمعية التى يتولى عضوية مجلس إدارتها يتعني تعويضه 
عما أصابه من ضرر , وأن تقدير هذا الضرر إما أن يكون اتفاقا مبوافقة اجلمعية العمومية للجمعية التى لها أن تقرر تعويض 
املضرور بالقدر املناسب , أو قضاء باللجوء إلى احملكمة اخملتصة بدعوى إلزام بتعويض عن الضرر استنادا إلى القواعد العامة فى 

القانون املدنى. 

س: ما حكم امتناع رئيس مجلس ادارة اجلمعية عن التوقيع على مستند مالى نفاذا لقرار أغلبية اجمللس 
دون موافقته عليه ؟

ج: اجلمعيات اإلسكانية وفقا لتعريف القانون لها منظمات دميقراطية ومعنى مبدأ دميقراطية اإلدارة سواء فى القرارات التى 

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

اجلميع على حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها 

أحد وحدات البنيان التعاونى اإلسكاني. 

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

وإرهاصات ما مير به القائمون على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض 

االحيان إلى عرقلة دوالب العمل سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات 

بعضهم البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني 

وغيرهم.

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم
01001567474

إعداد

 أسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية بالحتاد
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تتخذها اجلمعية العمومية أو القرارات التى يتخذها مجلس اإلدارة أن ينفذ ويسرى رأى األغلبية ويحترم رأى األقلية ومعنى ذلك 
أن يتم متكني األقلية املعارضة لقرار األغلبية لبيان وجهة نظرها املعارضة وإثبات رأيها فى محضر اجللسة الذى تثبت به إجراءات 
االنعقاد والقرارات الصادرة عنه، ولذلك يجوز لرئيس اجمللس إذا كان معارضا لقرار أغلبية اجمللس أن يثبت حتفظه واعتراضه على 
القرار كتابة فى محضر االجتماع وبذلك يكون قد اخلى مسئوليته عن األخطاء التى قد تترتب على هذا القرار لكن ال يجوز له 

مطلقا أن يتنصل من ممارسة االختصاصات املنوط به اتخاذها قانونا كرئيس للمجلس.
فإذا كان قرار أغلبية اجمللس الذى أبدى اعتراضه عليه كتابة يتطلب التوقيع على مستند مالى كإذن صرف أو شيك أو غيره ال يحق 
له االمتناع عن توقيعه بدعوى أنه معارض لقرار أغلبية اجمللس فى هذا الشأن , ألن فى امتناعه عن اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لقرار 

اجمللس الصادر باألغلبية دون موافقته عرقلة ألعمال اجلمعية ولقرار األغلبية الواجب النفاذ 
ويحميه من حتمل ما قد يترتب على هذا القرار من تبعات االعتراض الذى أبداه مسبقا أثناء مناقشة القرار.

فهناك فارق بني مرحلة مناقشة القرار والتى يجوز خاللها لكل عضو فى اجمللس أن يدلى بدلوه فى املناقشات املتعلقة بهذا القرار 
ويثبت حتفظه أو اعتراضه عليه وبني مرحلة تنفيذ هذا القرار بعد صدوره مستوفيا شكله القانونى مبوافقة أغلبية أعضاء اجمللس 

عليه.

س٣: ما شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان وهل يحق للعضو الذى 
صدر ضده حكم قضائى بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة ؟ 

ج: قانون التعاون اإلسكانى رقم ١4 لسنة ١98١ قد حدد فى املادة )42( منه الشروط الواجب توافرها فى املرشح لعضوية مجلس 
إدارة اجلمعية حيث نصت هذه املادة على أنه:

مع مراعاة الشروط اخلاصة التى يتضمنها النظام الداخلى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان عدة شروط.. ومنها.. أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو باحلبس فى جنحة مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن 

قد رد إليه اعتباره. 
ومفاد هذا الشرط أن املانع من الترشح لعضوية مجلس إدارة اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان أن يكون العضو قد حكم عليه 
بحكم نهائى فى جناية أيا كان نوع هذه اجلناية , فال يشترط فى اجلنايات أن تكون من صنف معني فجميعها سواء فى منع 
العضو من الترشح لعضوية اجمللس طاملا أنه قد عوقب بشأنها وصدر ضده حكم نهائى , أو أن يكون قد حكم عليه فى جنحة 
مخلة بالشرف أو األمانة ومن ثم فليس احلكم الصادر فى كافة اجلنح يعد مانعا للعضو من الترشح , وإمنا يشترط أن يكون احلكم 

متعلق بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 

لهم  اخملصصة  الوحدات  استغالل  فى  اجلمعية  أعضاء  أحقية  مدى  ما  س: 
مبشروعات اجلمعية اخملتلفة فى أغراض جتارية ؟

 ج: املادة )٥( من قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم ١4 لسنة ١98١ قد حددت 
ضوابط استغالل العقار التعاونى فى غير أغراض السكنى حيث نصت على أنه:

» ال يجوز للعضو - فى غير املصايف - خالل اخلمس سنوات التالية الستالمه الوحدة 
السكنية اخملصصة له استغاللها لغير سكناه إال طبقاً ألحكام هذا القانون »

القرار  بها  الصادر  واإلسكان  للبناء  التعاونية  باجلمعيات  العمل  قواعد  من   )٥( املادة  ونصت 
الوزارى رقم 46 لسنة ١982 على أنه:

 )ال يجوز للعضو فى غير املصايف خالل السنوات اخلمس التالية لتسليمه الوحدة السكنية 
اخملصصة له استغاللها لغير سكناه إال فى حدود ما هو مقرر للمستأجر فى قانون تنظيم 
العالقة بني املالك واملستأجر، فضالً عن احلاالت املبررة والتى تقرها جلنة التنسيق املشار إليها 

بالفصل الثامن من النظام الداخلى للجمعية(
ومفاد هذا النص أنه ال يجوز للعضو استغالل الوحدة التعاونية اخملصصة له فى غير أغراض 

السكنى إال بعد مرور خمس سنوات على تسلمه إياها.
فإذا كان قد مر على تسلم العضو الوحدة اخملصصة له أكثر من خمس سنوات جاز له ان 
يستغلها فى أغراض جتارية , شريطة أن يحصل العضو على املوافقات والتراخيص الالزمة 

من اجلهات اإلدارية اخملتصة لتحويل غرض الوحدة إلى نشاط جتارى.





15ملحق �سبتمرب 2022

دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن االتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 328 لسنة 2004 فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم 693 لسنة 1981 والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية 200 عضو فى مجلة )برح التعاون( التى يصدرها االتحاد 
العمومية  الجمعيات  انعقاد  أحد مالحقها عن مواعيد  أو فى  المركزى  التعاونى اإلسكانى 

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

االعالنات  قيمة  أن  المعلنين  بالسادة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يهيب 
جنيه   2500 مبلغ  والمزادات  جنيها   2000 مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ 3000 جنيه ) نصف صفحة ( وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى يوم 5 من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم 20 من نفس الشهر 

لنشرها فى عدد أول الشهر،
برجاء االلتزام بهذه المواعيد حيث لن يتم نشر االعالن الذى يأتى بعد هذه المواعيد 

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt
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الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن »النصر الجديدة«

المسجلة برقم 376 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/26 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 21  - الجمعية  بمقر  الملحقة  الكبرى  القاعة  بمقر  وذلك 

شارع عبداللطيف المكباتى - هليوبوليس - مصر الجديدة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول خليج السويس
المسجلة برقم 289 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

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

الجديدة  المعادى  إسكان   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
بجوار مستشفى   - الجزائر  متفرع من شارع   - - شارع 500 

جراحات اليوم الواحد - البساتين.
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 النسر الذهبى 
التعاونية للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 947 لسنة 2008
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.
وذلك يوم 2022/9/29 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - 1 عمارات 
 - نصر  مدينة   - السابع  الحى   - الشرطة  لضباط  السنابل 

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.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لموظفى المركز 

القومى للبحوث
المسجلة برقم 92 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/25 يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بالمركز القومى للبحوث - شارع 
التحرير - الدقى - 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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالمكتب العربى 

للتصميمات واالستشارات الهندسية
المسجلة برقم 380 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/4 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر حديقة مول القوات المسلحة - ميدان العباسية 

- 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 عمر بن الخطاب 
التعاونية للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 22 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/26 يوم  وذلك 

ظهرا.
الوطنية  بالشركة  الملحقة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
لألمن - عمارة لؤلؤة الشمس - شارع محمود احمد المليجى 

- ميدان الحجاز - 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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بقطاعات القاهرة 

الكبرى »المصرية لالتصاالت«
المسجلة برقم 1265 لسنة 2017

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/1 يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بنادى المصرية لالتصاالت - 82 
شارع كورنيش النيل - العجوزة - امام مسرح البالون - الجيزة.

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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لموظفى وزارة 

التربية والتعليم
المسجلة برقم 17 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/26 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة داخل حديقة دار العلوم - شارع 

القصر العينى - عمارة العرايس.
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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة القومية 

لالتصاالت السلكية والالسلكية
المسجلة برقم 114 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/25 يوم  وذلك 
صباحا.- وذلك بمقر قاعة كردان بالزا للحفالت - شارع 306 

- من شارع النصر - المعادى الجديدة.
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 
العضاء جمعية الصناعات الصغيرة 

لتنمية المجتمع المحلي
المسجلة برقم 263 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/27 يوم  وذلك 
ظهرا.

الصناعات  بجمعية  الكبرى  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
الصغيرة لتنمية المجتمع المحلي.

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 العضاء هيئة التدريس 

بكلية الزراعة - جامعة القاهرة
المسجلة برقم 14 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  2022/9/28 يوم  وذلك 
والنصف صباحا.

االنتاج  قسم   - المفتوحة  المحاضرات  قاعة  بمقر  وذلك 
الحيوانى - كلية الزراعة - جامعة 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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمعهد بحوث البترول

المسجلة برقم 1063 لسنة 2012
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/9/25 حتى   2022/9/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/27   26 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: معهد بحوث البترول - 1 شارع 
احمد الزمر - حى الزهور - مدينة نصر - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/25 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

البترول  بحوث  معهد  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء مجلس الدولة
المسجلة برقم 86 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/9/24 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
أن  على  و2022/10/2   1 يومى  وللطعون   2022/9/28
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
 2  - الدولة  مجلس  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
شارع عصام الدالى - الدقى - الجيزة. وينعقد اجتماع الجمعية 
الساعة  تمام  فى   -  2022/10/29 يوم  الطارئة  العمومية 
 - الدولة  مجلس  مستشارى  نادى  بمقر  وذلك  عصرا.  الرابعة 

10 شارع عبدالعزيز آل سعود - المنيل - 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.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الهداية التعاونية لتقسيم 
األراضى وبناء المساكن بالقاهرة 

الكبرى وضواحيها
المسجلة برقم 167

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/9/25 
على  و2022/10/2   1 يومى  وللطعون   2022/9/29 حتى 
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
من  حجاج  عطفة  4أ  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

شارع امين سامى - المنيرة - السيدة زينب - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/29 
- فى تمام الساعة الرابعة عصرا. وذلك بمقر القاعة المفتوحة 
بحديقة دار العلوم - امام جريدة مصر اليوم بالقصر العينى 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  القاهرة.   -
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
الثانى بحضور ٪10  االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

السويس للزيت
المسجلة برقم 41 لسنة 1982 محافظة الجيزة

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/9/20 
حتى 2022/9/26 وللطعون يومى 27 و2022/9/28 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: 21 شارع احمد عرابى 
العمومية  الجمعية  اجتماع  الجيزة. وينعقد   - المهندسين   -
الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/26 يوم  الطارئة 
بالعنوان  الشركة  ظهرا. وذلك بمقر قاعة االجتماعات بمقر 
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 
للعاملين بالشركة العامة للدواجن

المسجلة برقم 32 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/9/29 حتى   2022/9/25 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/2   1 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.

شارع   3  - السالم  مدينة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
السادات - القاهرة.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/10/29 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية - مدينة السالم - 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.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الكناريا لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 895 لسنة 2004

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

 2022/9/26 حتى   2022/9/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/28   27 يومى  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مدينة نصر - الحى السادس - 

شارع المخيم الدائم.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/27 

- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات المفتوحة 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 الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بجامعة حلوان

المسجلة برقم 103 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 

مجلس االدارة.
 2022/9/29 حتى   2022/9/25 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/3   2 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.
 - حلوان  بجامعة  العلوم  كلية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/23 

- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر المبنى االدارى بجامعة حلوان - 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.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروع قرية اإلعالميين 

بالجراولة بمرسى مطروح
المسجلة برقم 161 لسنة 1991 محافظة الجيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 

.2022/10/14

وذلك بمقر نادى الزراعيين بالدقى بالجيزة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية النموذجية 
لإلسكان للدبلوماسيين المصريين 

ومنتفعى ومالك مشروع قرية 
الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن

المسجلة برقم 430 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
 2022/10/5 حتى   2022/10/1 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة. 
وللطعون يومى 9 و2022/10/10 على أن تقدم طلبات الترشيح 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 12 

شارع يافع بن زيد - من شارع مراد - الدور الثالث - الجيزة. 
 - يوم 2022/11/12  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
الدبلوماسى  النادى  بمقر  وذلك  مساء.  الخامسة  الساعة  تمام  فى 

النهرى - 149 شارع النيل - الجيزة.
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.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بالهيئة القومية 
لالتصاالت السلكية والالسلكية

المسجلة برقم 114 لسنة 1982
لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  االتحاد  يعلن 
يوم  عقده  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماع  انعقاد 
بمقر  عصرا،  الرابعة  الساعة   -  2022/9/25 الموافق  االحد 
شارع  من  متفرع   -  306 شارع   - للحفالت  بالزا  كردان  قاعة 
الجمعية  اعضاء  دعوة  القاهرة،   - الجديدة  المعادى   - النصر 
العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/10/8، وذلك بذات المقر بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 
والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

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

االثنين الموافق 2022/9/26 - الساعة الخامسة مساء.
وذلك بالقاعة المفتوحة بمقر حديقة دار العلوم - امام جريدة 

مصر اليوم - شارع القصر العيني.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية 

بعد الظهر يوم السبت الموافق 2022/10/8.
وذلك بالمقر المشار اليه بعاليه.

االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى المركز القومى للبحوث

المسجلة برقم 92 لسنة 1982
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

االحد الموافق 2022/9/25 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بالقاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن المركز القومى 

للبحوث - شارع التحرير - الدقي.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 
الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك  السنوية  العمومية  للجمعية 

عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/10/1.
وذلك بمقر نادى المقاولين العرب للتجديف - خلف مجلس 

الدولة - الدقى - الجيزة.
االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 

والثاني.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية النسر الذهبى التعاونية 

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

الخميس الموافق 2022/9/29 - الساعة الرابعة عصرا.
الكائنة  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
مدينة   - السابع  الحى   - الشرطة  لضباط  السنابل  عمارات 

نصر.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
الساعة  تمام  الموافق 2022/10/8 فى  السبت  وذلك يوم 

الخامسة مساء.
وذلك بذات المقر بعاليه.

االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج



ملحق �سبتمرب 2022 22

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الطالئع لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 78 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

التجمع الخامس حاجزى الشقق والفيالت
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/10/7 - الساعة الثانية بعد الظهر.
على  المقام  الجمعية  بمشروع  المسجد  حديقة  بمقر  وذلك 
 - الشمالية  المستثمرين  بمنطقة   »5« رقم  االرض  قطعة 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن النصر الجديدة

مشهرة برقم 376 لسنة 1982
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

االثنين الموافق 2022/9/26 - الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر القاعة الكبرى الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 21 

شارع عبداللطيف المكباتى - سانت فاتيما - مصر الجديدة.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
الساعة  تمام  فى  الموافق 2022/10/7  الجمعة  يوم  وذلك 

الخامسة مساء.
وذلك بذات المقر بعاليه.

االول  لالجتماعين  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية اإلسكان التعاونى 
للعاملين بمجال التدريب وأسرهم 
بشركة المقاولون العرب - عثمان 

احمد عثمان وشركاه
المسجلة برقم 13 لسنة 1982

او من تنطبق عليه شروط  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
بمدينة  الجمعية  بمشروع  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 
جنيه   100000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك  الجديدة.  أكتوبر 
)مائة الف جنيه ال غير( تسدد بحساب الجمعية بموجب اذن 

دفع صادر من الجمعية لبنك مصر.
الهرم   - األخضر  الكوم  الكائن: 119  الجمعية  بمقر  وذلك 

- الجيزة.
على أن تبدأ فترة الحجز خالل الفترة من 2022/9/20 حتى 

2022/10/20 ما عدا العطالت واألعياد الرسمية
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 بالبنك 

العقارى العربي
المسجلة برقم 548 لسنة 1985

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة القاهرة الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/1 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى السكة الحديد - مدينة نصر - القاهرة.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهيئة 

العامة لألبنية التعليمية
المسجلة برقم 741 لسنة 1994

شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
بدر  بمدينة  لوحدات مشروعها  الحجز  باب  فتح  العضوية عن 

»لؤلؤة بدر«.
وذلك بمقدم حجز قدره 100000 جنيه )مائة الف جنيه ال غير( 
الجمعية  من  صادر  دفع  أمر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد 

للبنك.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع حسن مأمون - مدينة نصر 

- القاهرة.
الفترة من 2022/9/20 حتى  على أن تبدأ مدة الحجز خالل 

2022/10/10 ما عدا العطالت واألعياد الرسمية
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.

الجمعية التعاونية إلسكان 
أعضاء النيابة اإلدارية 

وأسرهم
المشهرة برقم 494 لسنة 1984

الجمعية  تغيير مقر  بأنه تم  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

من المقر القديم الكائن: 5أ شارع زكى - التوفيقية - القاهرة

إلى

مجمع النيابات االدارية - شارع التسعين الشمالى - القاهرة 

الجديدة - الدور االرضى - القاهرة

لذا لزم التنويه

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكان المركزى 
جمعية صقر قريش »تحت 

التصفية«
عقد  عن   2022 أغسطس   274 رقم  العدد  بملحق  نشر 

جلسة مزاد
لبيع عدد 20 محال تجاريا بمشروع مدينة نصر

وعدد وحدة ادارية و4 محالت تجارية بمشروع مصر الجديدة
وعدد وحدة سكنية و2 محل بمشروع حلوان

وذلك يوم السبت الموافق 2022/9/10
الموافق  السبت  يوم  الى  الجلسة  موعد  تأجيل  تم  فقد 
2022/9/24 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بفندق سونستا 

- بشارع الطيران - بمدينة نصر.
علما بانه تم تعديل عدد المحالت المعروضة للبيع بمدينة 
نصر من )20( محال تجاريا الى )34( محال تجاريا بمساحات 

من 16 مترا الى 38 مترا.

جمعية النسيم لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 1117 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
الرابعة  الساعة  تمام  فى   2022/9/28 يوم  وذلك  االستثنائية 
وزارة  مشروعات  بصندوق  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك  عصرا- 
السابع - مدينة  الحى  الدائم -  المخيم  الكائن: 4 شارع  الداخلية 
النظام  من   13  -  2 المواد  تعديل  فى  للنظر  القاهرة.   - نصر 

الداخلى للجمعية والتعديل المطلوب كاآلتي:
االدارة  لضباط  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  قبل   )2( المادة 

العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية.
المادة )2( بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية للضباط والعاملين 
واالدارات  المالية  والبحوث  للمشروعات  العامة  باالدارة  المدنيين 

المتعاونة بذات المجال بوزارة الداخلية.
االدارة  لضباط  مفتوح  العضوية  باب  التعديل:  قبل   )13( المادة 

العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية.
المادة )13( بعد التعديل: باب العضوية مفتوح للضباط والعاملين 
واالدارات  المالية  والبحوث  للمشروعات  العامة  باالدارة  المدنيين 

المتعاونة بذات المجال بوزارة الداخلية.
ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لالعضاء سواء بالحضور 
التصويت على  الرأى كتابة، ويصح  بابداء  او  او باالنابة  الشخصى 

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

مرة اخرى قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة سوهاج

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة أسمنت العامرية

المسجلة برقم 216 لسنة 1991 االسكندرية
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/9/20 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/9/27   26 يومى  وللطعون   2022/9/25
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 للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: العجمي- كيلو 21 - خلف مسجد 
نصر اهلل - اول أكتوبر - االسكندرية.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/5 
- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 - والمجتمع  األسرة  لتنمية  القومية  المؤسسة  بمقر  وذلك 
شارع الرصافة - محرم بك - 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.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة الصحراء الغربية 

»ويبكو« باإلسكندرية
المسجلة برقم 47 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/30 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
محمود  شارع   - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
 - مبارك  مركز  فندق  خلف   - سابقا  فرمون  ادمون   - داوود 

بجوار عمارة البحرية - سموحة - 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 إلسكان 
التطبيقيين بسوهاج
المسجلة برقم 1 لسنة 1981

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/9/25 
حتى 2022/9/29 وللطعون يومى 1 و2022/10/2 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 
التطبيقيين  نقابة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

بسوهاج - اعلى بنك فيصل االسالمى - محافظة سوهاج.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/10/30 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
بسوهاج  التطبيقيين  بنقابة  الكبرى  القاعة  بمقر  وذلك 

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 التجاريين 

باالسكندرية
المسجلة برقم 21 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/10/1  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - 22 شارع الدكتور 
يحيى المشد - ابراج التجاريين - 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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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصانع سكر جرجا بسوهاج

المسجلة برقم 71 لسنة 2014
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال 

المقعد الشاغر بمجلس االدارة.
 2022/9/28 حتى   2022/9/24 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  يومى 9/30 و2022/10/1 على  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: مصانع سكر جرجا بسوهاج.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/30 

- فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر النادى الرياضى بمصانع سكر جرجا بسوهاج.

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 المقعد الشاغر بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى منطقة خلف 
الجبانات وحى بحرى الزهور 

ببورسعيد
المسجلة برقم 104 لسنة 1986

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/29 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر مركز شباب الزهور - حى الزهور - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيدمحافظة سوهاج

محافظ السويس

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باإلدارة العامة لشئون 

بورفؤاد إدارة قضايا الحكومة
المسجلة برقم 61 لسنة 1982

لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  أعضاء  للسادة  بورسعيد 
الحكومة  قضايا  ادارة  بورفؤاد  لشئون  العامة  باالدارة  للعاملين 
عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل 
يومى  وللطعون   2022/9/28 حتى   2022/9/24 من  المدة 
بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/1   9/29
لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية االتحادية. وذلك خالل 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد 

االتحادية الكائن: عمارة النصر - الزهور - بورسعيد
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/27 - 
الزهور  شباب  مركز  بمقر  وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى 
األغلبية  األول بحضور  االجتماع  بورسعيد. ويصح   - الزهور  - حى 
 - 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.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالنقل والمواصالت بمحافظة السويس

المسجلة برقم 61 لسنة 1982
لمحافظة  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  أعضاء  للسادة  السويس 
باب  فتح  عن  السويس  بمحافظة  والمواصفات  بالنقل  للعاملين 
المدة  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة  مجلس  لعضوية  الترشيح 
 26 يومى  وللطعون   2022/9/25 حتى   2022/9/20 من 
و2022/10/27 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة 
التنسيق  لقرار لجنة  المخدرة طبقا  المواد  الجنائية وتحليل  الحالة 
االتحادية. وذلك خالل مواعيد  الجمعية  للسيد سكرتير  والطعون 
العمل الرسمية للجمعية االتحادية. وذلك بمقر الجمعية االتحادية 
الكائن: 144 أ مساكن االيمان - امام مسجد حمزة - حى االيمان 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  السويس-   -

2022/10/28 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
محافظة   - االحمر  البحر  بتعاونيات  السالم  نادى  بمقر  وذلك 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الغربية

محافظ السويس

محافطة المنوفية

محافظة البحر األحمر

جمعية 25 يناير للبناء واإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 78 لسنة 2011

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/9/30 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نقابة الزراعيين بالغربية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة ترسانة 

السويس البحرية
المسجلة برقم 32 لسنة 1989

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
حوض الدرس »مدينة االندلس«

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/1 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - حوض الدرس - السويس
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 
ألعضاء جمعية أمل مصر لتنمية 

المجتمع المحلى بالسادات
المسجلة برقم 58 لسنة 2017

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2022/9/20 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2022/9/25 وللطعون يومى 26 و2022/9/27 على أن تقدم 
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية. 
بمقر الجمعية الكائن: ابراج اليسر - حى السبع عمارات - المنطقة 
اجتماع  وينعقد  المنوفية.   - السادات  مدينة   - عشر  الحادية 
الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/10/25 - فى تمام الساعة 
بمقر  المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك  مساء.  السادسة 
الحادية  المنطقة   - بالسادات  المجتمع  لتنمية  مصر  امل  جمعية 
عشر - السادات - المنوفية. 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.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمنطقة بريد 

البحر األحمر بالغردقة
المسجلة برقم 62 لسنة 2006

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/9/25  وذلك 
ظهرا.

البحر  بريد  بمنطقة  الملحقة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
االحمر - الغردقة - محافظة البحر األحمر.

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 الشرقيةمحافطة أسوان

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لموظفى محاكم ونيابات أسوان

المسجلة برقم 171 لسنة 2017
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/9/25 حتى   2022/9/20 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/9/27   26 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.

 - االبتدائية  أسوان  محكمة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
اسوان.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
2022/10/22 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 - االبتدائية  اسوان  بمحكمة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
قاعة رقم 3 - اسوان.

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 هيئة التدريس والعاملين 

بكلية التجارة - جامعة الزقازيق
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 2022/9/28 حتى   2022/9/24 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 9/29 و2022/10/1 على أن تقدم طلبات 
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: كلية التجارة - جامعة الزقازيق 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الشرقية.   -

2022/11/2 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر قاعة كلية التجارة - جامعة الزقازيق - الشرقية.

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 اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمديرية اإلسكان 

والمرافق باإلسماعيلية
بناء على قرار لجنة النشاط المالى واالدارى الصادر بجلستها المنعقدة فى 2022/8/8 والتى أوصت بقيام االتحاد باتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة نحو فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية الطارئة النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
فقد قرر االتحاد تحديد مواعيد فتح باب الترشيح خالل المدة من 2022/9/25 وحتى 2022/9/29 ويومى 2 و2022/10/3 
للطعون، على ان تقدم طلبات الترشيح خالل مواعيد فتح باب الترشيح بمقر االتحاد الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان 

لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.
على ان يقوم العضو الذى يرغب فى الترشح بتقديم ما يفيد عضويته بالجمعية مع ارفاق صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وكذا 
القانون رقم 73 لسنة  التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا الحكام  شهادة صادرة من جهة معتمدة بخلو 

2021 ووفقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
الموافق 2022/10/24 بمقر نادى الشبان المسلمين بطريق  العمومية الطارئة يوم االثنين   على ان يعقد اجتماع الجمعية 

البالجات باالسماعيلية، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وذلك لالجتماع االول.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع االول والذى يصح بحضور االغلبية المطلقة يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها 

يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى عدد اعضاء الجمعية.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم االثنين الموافق 2022/10/31 

بذات المكان المشار اليه بعاليه فى تمام الساعة الثالثة عصرا. والذى يصح بحضور اى عدد من االعضاء.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة القليوبية

محافظة الغربية

محافظة كفر الشيخ

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة الزعفرانة لالستيراد 

والتصدير
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 2022/9/29.
وذلك بمقر الحديقة امام مقر الجمعية الكائن فى عمارة 26 ب - مساكن مصر للطيران - العبور.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان بطنطا

المسجلة برقم 6 لسنة 1982
يعلن االتحاد فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد االجتماع األول والثانى للجمعية والمقرر عقده يوم السبت الموافق 

2022/10/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر نادى الكشافة بعمارة األوقاف رقم 1 - بطنطا - بمحافظة الغربية..
 دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الثالثاء الموافق 2022/10/25 بمقر نادى الكشافة بعمارة األوقاف - رقم 1 - طنطا 
- محافظة الغربية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمعهد بحوث وقاية النباتات 
بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ وأسرهم

المسجلة برقم 82 لسنة 1996
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع اإلسكندرية

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/9/26 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى سخا الرياضى - بكفر 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.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة الوادى الجديد

مزادات

مزادات

الجمعية التعاونية األساسية للبناء واإلسكان ألهالى مدينة الفرافرة بالوادى الجديد
المسجلة برقم 9 لسنة 1995

تعلن الجمعية لجميع االعضاء المنتفعين بمشروع الجمعية بالمرحلة االولى والثانية بالوادى الجديد للحضور لمقر الجمعية الكائن: 
امام االدارة التعليمية - الفرافرة - الوادى الجديد.

وذلك لمراجعة عقود التخصيص الخاصة بكل عضو، وسداد باقى المستحقات المالية المطلوبة حتى تتمكن الجمعية من استكمال 
باقى المرافق الخاصة بالمشروع.

وذلك خالل الفترة من 2022/10/1 حتى 2022/10/31، علما بأن المبلغ المطلوب سداده 10000 جنيه )عشرة آالف جنيه الغير( 
بموجب اذن دفع صادر من الجمعية للبنك.

ومن يتخلف عن السداد يتم تطبيق المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نادى الرحالت بالجيزة
تعلن عن استكمال بيع بالمزاد العلنى عن محالت ووحدات ادارية وجراج

 )بدروم »جراج« + دور ارضى تجارى عدد 1 محل + دور اول تجارى عدد 7 محالت - الدور االول وحدات ادارية - عدد 6 وحدات ادارية 
بالدور الثانى( بمشروع الجمعية بجوار صن كابيتال وخلف جامعة زويل ونادى الزمالك - حدائق اكتوبر - قطعة رقم 1

تأمين دخول المزاد: تأمين ابتدائى 50000 جنيه للمحل او الوحدة االدارية او البدروم »جراج«- بصورته القانونية المذكورة بكراسة 
الشروط - 5.5٪ عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة - 10٪ تأمين نهائى - تسهيالت فى السداد

جلسة يوم االربعاء الموافق 2022/10/5 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية - 
امتداد عمارات   - االريزونا  ابراج  الكائن:  الجمعية  بمقر   - مقابل 299 جنيها  التفاصيل  بها  والمواصفات  الشروط  وتطلب كراسة 

منتصر - برج 1 - الهرم - 
تليفون الجمعية: 01024636218 - 01014258660

ومن مكتب الخبراء المثمنين: ابراهيم عارف ابراهيم - هبة عارف - كريم عارف - معتز عارف
القاهرة: 2 شارع شريف - عمارة اللواء ت: 23921558 - 23953782 - فاكس: 23920466 

موبايل: 01121828844 - 01224414214

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين بمحافظة االسكندرية
تعلن عن بيع بالمزاد العلنى طبقا الحكام قانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية- عدد 10 وحدات سكنية - 
عدد 6 محالت تجارية بمساحات مختلفة بمشروع الريادة »1« - سموحة - االسكندرية -جلسة المزاد يوم 2022/9/28 - الساعة 
الثانية عشرة ظهرا بمقر المشروع الكائن: بشارع مدرسة الريادة - قسم سيدى جابر - االسكندرية - عمولة وضريبة القيمة المضافة 

5.5٪ - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها، تأمين نهائى فور الرسو ٪10.
التأمين االبتدائى لدخول المزاد 50000 جنيه للوحدة السكنية بصورته القانونى المذكورة بكراسة الشروط

50000 جنيه للمحل بصورته القانونية المذكورة بكراسة الشروط - المعاينة بمقر المشروع الكائن بشارع مدرسة الريادة - قسم 
سيدى جابر - االسكندرية - لالستعالم وكراسة الشروط - مقر الجمعية الكائن: 22 شارع الدكتور يحيى المشد - ابراج التجاريين - 

سموحة - االسكندرية - تليفون: 01284003184 - 034250631
الخبراء المثمنون

شريف عبدالفتاح - محمد عبدالفتاح - االسماعيلية - الشيخ زايد - شارع التجارى - عمارة 1 - شقة 2 - بجوار عمارات عبدون
ت: 064/3118398 - محمول: 01008822444
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مناقصات

مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة
المسجلة برقم 61 لسنة 2017

الفئة  والبناء  التشييد  لمقاولى  المصرى  باالتحاد  والمصنفة  والخاص  العام  القطاع  مقاولى  بين  عامة  مناقصة  تعلن عن طرح 
الخرسانة  فوق  االعمال  باقى  وذلك الستكمال  العامة  التعاقدات  ببوابة  بياناتهم  والمسجلين  متكاملة  مبانى  اعمال  السادسة 
المسلحة لألساسات لمشروع انشاء عمارة سكنية على القطع )14، 15، 28( بتقسيم اباظة والبكاتوشى - خلف مستشفى الفاروق 

- بدمنهور وفقا الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية وتعديالته.
تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية والكائن بشارع عبدالسالم الشاذلى - مبنى نقابة المهندسين - الدور 
الثانى - دمنهور، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، 

وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان وتسعة وتسعون جنيها ال غير(.
قدره  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  مالى  واالخر  فنى  احداهما  العطاءات فى مظروفين مغلقين  تقديم  يتم  ان  على 
55000 جنيه )خمسة وخمسون الف جنيه الغير( بصورته القانونية يسدد باحد وسائل الدفع االلكترونى او خطاب ضمان بنكى 
غير مشروط سارى لمدة 4 شهور من تاريخ جلسة الفض الفنى ويزداد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو وجميع االوراق التى 
الموافق  االربعاء  يوم  الفنية  المظاريف  تحدد جلسة فض  قد  بأنه  علما  العطاء  بختم مقدم  ومختومة  موقعة  بالعطاءات  ترفق 

2022/10/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية المذكور عاليه.
تخضع المناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ومدة سريان العطاء ثالثة شهور من جلسة الفض الفنى وان يحتوى 
الشروط  بكراسة  متطلبات  من  جاء  ما  وكافة  للتعديل  الخاضعة  التكلفة  وعناصر  المعامالت  جداول  على  الفنى  المظروف 

والمواصفات.

الجمعية التعاونية المشتركة للبناء واإلسكان لمشروع إسكان حى 
الشيخ زايد

المسجلة برقم 132 لسنة 1981 - ت: 32000495 - 01225060649
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة العامة والخاصة والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 
وتركيب عدد 10  توريد  لعملية  العامة، وذلك  التعاقدات  ببوابة  بياناتهم  والمسجلين  االقل  اعمال مصاعد على  الرابعة  الفئة 
بمحافظة  الجمعية  مقر  من  والمواصفات  الشروط  كراسة  وتطلب  باالسماعيلية،  الجمعيات  بأرض  السابعة  بالمجاورة  مصاعد 
االسماعيلية - ارض الجمعيات بالشيخ زايد - المول التجارى بالمجاورة العاشرة - ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى 
الكائن: شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 299 جنيها )مائتان تسعة وتسعون جنيها 

ال غير(.
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احداهما فنى واالخر مالى فى موعد غايته 
بالعنوان سالف  الجمعية  الفنية بمقر  المظاريف  الموافق 2022/11/5 كموعد لفض  السبت  الثانية عشرة ظهرا يوم  الساعة 

الذكر.
1- يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قيمته 40000 جنيه بصورته القانونية باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب 
ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل لاللغاء وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ جلسة الفض الفنى باسم الجمعية، 

ويزداد التأمين فى حالة رسو العطاء الى نسبة 5٪ كتأمين نهائي.
مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ الفض الفني.

الموعد  الى اى عطاء يرد بعد  التنفيذية وتعديالته، ولن يلتفت  القانون 182 لسنة 2018 والئحته  المناقصة الحكام  تخضع 
المحدد او غير مستكمل بالتأمين االبتدائى او مخالف الى شرط من الشروط الواردة بكراسة العطاءات والشروط والمواصفات.
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ألف مبروك
هبة عاطف شلقانى 

ثانوية عامة أدبى

ألف مبروك
فيصل خالد فيصل

ثانوية عامة علمى

ألف مبروك
حسام عاطف شلقاني..

كلية تجارة جيد جدا

عيد ميالد سعيد 
المحاسب صالح أحمد صالح 

عضو مجلس اإلدارة..
أطيب األمنيات

عيد ميالد سعيد
األستاذة جهاد عبد الفتاح

أطيب األمنيات

تهنئة خاصة من أسرة مجلة التعاون
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التعاونى  الحتاد  ادارة  مجلس  لنهج  استمرارا 
فؤاد  ا.ح  اللواء  برئاسة  املركزى  اإلسكانى 
عباس لصقل مهارات وتنمية كوادر اجلمعيات 
التى  والعراقيل  العقبات  ومعرفة  اإلسكانية 
الواقع.. استقبلت  تواجه اجلمعيات على أرض 
الدورة  مدينة الغردقة مبحافظة البحر األحمر 
اجلمعيات  ادارات  مجالس  ألعضاء  التدريبية 
محافظ  حنفى  عمرو  اللواء  رعاية  حتت  وذلك 
القليم، وبحضور اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي 
عثمان  مجدى  واللواء  الحتاد،  رئيس  اول  نائب 
نائب ثان، واملهندس محمد الفار املشرف املالي، 
عام  سكرتير  الصفا  ابو  الوهاب  عبد  واللواء 
اجلمعية  رئيس  رياض  مؤنس  واللواء  الحتاد، 
الحتادية حملافظة البحر الحمر، واعضاء مجلس 
ادارة الحتاد ومنهم احملاسب صالح احمد صالح 
عبدالسالم  واحملاسب  ابراهيم  منى  واحملاسبة 

حتحوت واللواء سعد الشربيني.
وقد عقدت الدورة فى الفترة من ٨ – ١0 سبتمبر 
الفنية  احملاضرات  من  العديد  وتضمنت   ٢0٢٢
والدارية واملالية وكل ما يتعلق بأمور اجلمعيات 
اإلسكانية والتى قام بعرضها اعضاء مجلس 
فى  التنفيذية  القطاعات  ورؤساء  الحتاد  ادارة 

الحتاد اإلسكاني.
ألعضاء  مفتوح  بلقاء  الدورة  اختتمت  وقد   
فؤاد  اللواء  برئاسة  لالحتاد  التنفيذى  املكتب 
عباس، للرد على كل التساؤلت والستفسارات 

ألعضاء اجلمعيات.
تغطية الدورة العدد القادم

الغردقة.. تتزين بقيادات االتحاد 
وجمعيات التعاون اإلسكانى 


