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الجزار يتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية 
»سكن لكل المصريين« لمتوسطى الدخل

صرح الدكتور عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية، 

بأنه مت البدء فى تنفيذ وحدات املبادرة الرئاسية »سكن لكل املصريني« 

كاملة  للوحدة  م2(   120  -110  -  100( بني  تتراوح  مبساحات  الدخل  ملتوسطى 

بجانب  رمضان،  من  العاشر  مبدينة  اإلقليمية  اخلدمات  مبنطقة  التشطيب، 

النرجس مبدينة  باملبادرة مبنطقة  تنفيذ 11160 وحدة سكنية  مواصلة 

15 مايو.

وزير الإ�سكان

وزير اإلسكان: 
تنفيذ 68 عمارة تشمل 
١6٣٢ وحدة سكنية 

بمدينة العاشر من رمضان

ضرورة  اإلسكان،  وزير  وأكد 
ملعدالت  الدورية  املتابعة 
فرق  وزيادة  باملشروع،  التنفيذ 
أى  لتذليل  باملواقع،  العمل 
بتسليم  وااللتزام  عقبات 
الوحدات السكنية للمواطنني 
وباجلودة  احملددة،  املواعيد  فى 

املطلوبة.
وأوضح املهندس أحمد عمران، 
مدينة  تنمية  جهاز  رئيس 
العاشر من رمضان، أن مشروع 
مبنطقة  املصريني  لكل  سكن 
باملدينة  اإلقليمية  اخلدمات 
 ١٦٣٢ تشمل  عمارة   ٦8 يضم 
أعمال  شاملة  سكنية  وحدة 
وأعمال  املرافق  على  الربط 
مت  كما  العام،  املوقع  تنسيق 
البنية  ألعمال  احلفر  فى  البدء 
التحتية للمشروع من شبكات 
أعمال  تنفيذ  فى  والبدء  املياه 

اإلسكان للعمارات.
وفى سياق متصل، تابع أعضاء 
بوزارة  الفنى  الدعم  وحدة 
لكل  سكن  مشروع  اإلسكان، 
املصريني مبدينة ١٥ مايو، وذلك 
الدكتور  توجيهات  إطار  فى 
اإلسكان  وزير  اجلزار،  عاصم 
العمرانية  واجملتمعات  واملرافق 
على  املشروعات  مبتابعة 
اجلديدة،  املدن  أجهزة  مستوى 

اجملتمعات  لهيئة  التابعة 
العمرانية اجلديدة.

الدعم  وحدة  أعضاء  وتفقد 
لكل  سكن  وحدات  الفنى 
النرجس،  مبنطقة  املصريني 

يرافقهم مسئولو جهاز مدينة 
على  املرور  مت  حيث  مايو،   ١٥
مواقع تنفيذ الوحدات للوقوف 
على آخر األعمال واملستجدات 

وما مت إجنازه على أرض الواقع.
خلف  محمد  املهندس  وصرح 
اهلل، رئيس جهاز تنمية مدينة 
الرئاسية  املبادرة  بأن  مايو،   ١٥
مبنطقة  املصريني  لكل  سكن 
 4٦٥ تنفيذ  تشمل  النرجس 
 ١١١٦0 تضم  سكنية  عمارة 

وحدة سكنية. 
أفاد  نفسه،  السياق  وفى 
معاون  رأفت،  مينا  املهندس 
مايو،   ١٥ مدينة  جهاز  رئيس 
العاملة  الشركات  جميع  أن 
بكل  األعمال  تنفذ  باملشروع 
دقة واجتهاد، حتى يتم تسليم 
فى  مستحقيها  إلى  الوحدات 

املواعيد احملددة.
وزير  أكد  آخر  جانب  وعلى 
املتابعة  ضرورة  اإلسكان، 
التنفيذ  ملعدالت  الدورية 
العمل  فرق  وزيادة  باملشروع، 
عقبات  أى  لتذليل  باملواقع، 
الوحدات  بتسليم  وااللتزام 
فى  للمواطنني  السكنية 
وباجلودة  احملددة،  املواعيد 

املطلوبة.

بناء 465 عمارة سكنية 
تضم 11160 وحدة 

سكنية بمنطقة النرجس
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فى اجتماع التعاونى اإلسكانى مع االتحاديات 

 عـمـرو عبـد الغـني

أكد اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى على ان ما يقوم به االحتاد اإلسكانى ممثال فى 

مجلس االدارة وكتيبة التنفيذيني والعاملني به.. هو واجب نقوم به وننفذه جتاه اجلمعيات التعاونية اإلسكانية.. 

مثل اى دور يقوم به كل مسئول فى مؤسسة أيا كان نشاطها..

ولفت اللواء ا.ح فؤاد عباس رئيس االحتاد الى ان اجلميع داخل املنظومة فى االحتاد يعملون بروح الفريق الواحد سواء 

شعبيني اوتنفيذيني.. لقناعة تامة واميان راسخ بان هذا هو دور االحتاد فى التوجيه واالرشاد وحل املشاكل والعقبات 

والصعوبات التى تواجه اجلمعيات.. منتقدا الكلمة الدارجة بان ما نقوم به اجناز.. بل هو واجب كما قلت نعمل جميعا 

على تأديته بالشكل االمثل..

جاء ذلك خالل اجتماع مجلس ادارة االحتاد مع رؤساء اجلمعيات االحتادية والذى عقد يوم السبت املوافق 1٧ سبتمبر 

الفائت وبحضور كل من اللواء عبداحلافظ عبدالكرمي نائب اول رئيس االحتاد واللواء مجدى عثمان نائب ثان واملهندس 

محمد الفار املشرف املالى واللواء عبدالوهاب ابوالصفا سكرتير عام االحتاد ومن اعضاء اجمللس احملاسبة منى ابراهيم 

القاهرة  احتاديات  وممثلو  رؤساء  االجتماع  فى  شارك  كما  حتحوت.  عبدالسالم  واحملاسب  العوامى  كامل  واملهندس 

واجليزة وبنى سويف واملنيا وسوهاج والبحر االحمر والوادى اجلديد والقليوبية والغربية والبحيرة واالسكندرية ودمياط 

وبورسعيد واالسماعيلية والسويس وشمال سيناء وكفرالشيخ.

 اللواء أ.ح فؤاد عباس:
ما يقوم به االتحاد واجب تجاه الجمعيات 

التعاونية اإلسكانية.. وليس إنجازا

تصوير 
محمد سالم
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عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  اثنى  حديثه  بداية  وفى 
مجدى  اللواء  من  كل  ويقدمه  قدمه  ما  على 
املت  التى  الصحية  الوعكة  رغم  عثمان 
االحتاد  زيارة  فى  مفاجئ  وبشكل  مؤخرا  به 
لتراكم  وذلك  االحمر  البحر  حملافظة  االخيرة 
اجلهود واالعباء عليه فى جمعية صقر قريش 
واملسئول عن ملفها..وما حققه من اجناز غير 
فترة  فى  كبيرة  خطوات  املضى  فى  مسبوق 
جهد  بفضل  انه  الى  مشيرا  قصيرة  زمنية 
لم  عبدالوهاب  اللواء  ومعاونة  مجدى  اللواء 
يتبق سوى 22 عمارة فى مشروع مدينة نصر 
التابع للجمعية كما ان مشروع شرق املعادى 
فى طريقه للحل بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
ال  االحتاد،  رئيس  واضاف  الوزراء..  ومجلس 
يفوتنى ان ندعو بالشفاء ايضا لكل من احلاج 
صالح احمد والذى يعد بالفعل الدينامو الذى 
ال يهدأ وال يكل وال ميل من اجل تسيير اعمال 
مختار  مجدى  املهندس  وكذلك  اجلمعيات 

متمنني للجميع الشفاء.
واشار اللواء ا.ح فؤاد عباس ان اجلهد املبذول من 

قبل اجلميع ينعكس على ارض الواقع الفتا الى 
منظومة  نهج  هو  املفتوح  الباب  سياسة  ان 
مجبور  اال  احد  يعود  وال  اإلسكانى  االحتاد 
ونعمل  نحل  بخلية  اشبه  فاالحتاد  اخلاطر.. 
علينا..  واجب  هذا  بان  واكرر  اليوم  مدار  على 
وانا مؤمن باننا لن نرضى اجلميع فهناك من ال 
يعجيه قرار او فعل يعود بالنفع على االغلبية. 

فاالختالف مطلوب على ان يكون هادفا.
وشدد رئيس االحتاد اإلسكانى على اهمية دور 
ان  وقال  وحداته  فى  ممثال  اإلسكانى  التعاون 
وهذا  عينيها  نصب  التعاونيات  تضع  الدولة 
يتضح من مشاركتها فى احلوار الوطنى الذى 
دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للدخول 
للتعاون  كان  اجلديدة..وقد  اجلمهورية  الى 
طاولة  على  طرحناها  مطالب  اإلسكانى 
احلوار وقبلها حتت قبة البرملان من خالل رؤيتنا 
املتغيرات  ليواكب  اإلسكانى  القانون  لتعديل 
نتائجه  اإلسكانى  فالتعاون  االن..  احلاصلة 
الوحدات  خالل  من  الزمن  مع  وتبقى  تستمر 
التى يبنيها.. عكس التعاون االنتاجى والزراعى 

وبقية التعاونيات.
دور  االحتاد على  رئيس  فؤاد عباس  اللواء  واثنى 
االحتاديات وفاعليتها بوصفها منوذجا لالمركزية 
مشيرا  اإلسكانى..  التعاون  منظومة  فى 
االحتاديات  مع  دورى  لقاء  على  نحرص  اننا  الى 
ونقدر  وشكواهم  مطالبهم  على  للتعرف 
من  ومجيئكم  السفر  عناء  من  تتكبدونه  ما 
محافظات نائية.. وقد بدأنا بالفعل فى املرحلة 
امليدانى  واالنتقال  بالتدريب  االهتمام  احلالية 
ارض  على  اجلمعيات  مشاكل  على  للتعرف 
الواقع وقمنا بعقد دورات فى عدة محافظات 
بأهمية  لقناعتنا  النهج  هذا  يستمر  وسوف 

ودور التدريب والتثقيف للتعاون اإلسكاني.
كلمته  عباس  فؤاد  ا.ح  اللواء  واختتم 
مع  لقاء  عقد  على  بالتأكيد  االفتتاحية 
وفقا  اشهر   3 كل  دائم  بشكل  االحتاديات 
على  ونتعرف  لنتناقش  املتاحة  لالمكانات 
احملافظات  فى  اجلمعيات  تواجه  التى  العقبات 
اجلمعية  عضو  على  باإليجاب  ينعكس  والذى 
والدورات  اللقاءات  ان  الى  مشيرا  االساسية.. 

 اللواء أ.ح فؤاد عباس:
الدولة تضع التعاونيات 

نصب عينيها وهذا يتضح 

من مشاركتها فى احلوار 

الوطنى الذى دعا إليه الرئيس 

عبدالفتاح السيسى للدخول 

إلى اجلمهورية اجلديدة
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سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة عند االنتقال 
قريبا الى املقر اجليد لالحتاد فى 6 اكتوبر والذى 

سيكون مفخرة للتعاونيات بشكل عام.
اول  نائب  عبدالكرمي  عبداحلافظ  اللواء  واشار 
رئيس االحتاد الى ان مثل هذه اللقاءات تعد مبثابة 
جسر تواصل بني االحتاد واجلمعيات اإلسكانية 
وذلك  االحتاديات..  ميثلها  والتى  احملافظات  فى 
تنظم  التى  التدريبية  الدورات  مع  بالتوازى 
على  يسعدنى  ما  وهو  اخملتلفة  احملافظات  فى 
اجلميع  على  وينعكس  الشخصى  املستوى 
للمشاكل  االستماع  خالل  من  وعلما  فهما 

والقدرة على دراستها ومن ثم حلها.
املرحلة  ان  الى  االحتاد  رئيس  اول  نائب  ولفت 
التعاون  دور  تعاظم  تشهد  سوف  املقبلة 
بشكل عام وفى القلب منه التعاون اإلسكانى 

وما يؤكد هذا الكالم عقد مؤمتر وزراء التعاون 
لالحتاد  وسيكون  مصر..  فى  الدولى  االفارقة 
اإلسكانى دور اصيل يدخل ضمن اختصاصاته 
بصفته الشعبية وحني االنتقال للمقر اجلديد 
فؤاد  اللواء  قال  كما  الصرح  هذا  سيساهم 
احمللى  املستوى  على  دورنا  تعاظم  فى  عباس 
لتلك  استقباله  خالل  من  والدولى  واالقليمى 
املؤمترات.. والتى سنطرح من خاللها استعادة 
عام..  بشكل  التعاون  ومفهوم  وفلسفة 
فى  التعاون  ورقة  فى  مؤخرا  ما طرحناه  وهذا 
الرئيس  فخامة  اليه  دعا  الذى  الوطنى  احلوار 
اجلمهورية  الى  للدخول  السيسى  عبدالفتاح 
السلطة  توغل  عدم  وراعينا  اجلديدة.. 
التنفيذية فى القطاع التعاونى اسوة بجميع 

الدول االخرى ووفقا للدستور املصرى.

املهندس  اعلن  االجتماع  بذات  مداخلته  وفى 
محمد الفار عن زيادة الدعم املقدم للجمعيات 
 2٠ لديها مشروعات من  ليس  والتى  االحتادية 
الى 3٠ الف جنيه لتغطية التزاماتها ولقناعة 
مجلس ادارة االحتاد التعاونى اإلسكانى برئاسة 
اجلمعيات  ودور  بأهمية  عباس  فؤاد  اللواء 
دورها  تعظيم  على  الدؤوب  وحرصه  االحتادية 
التعاون  قانون  فى  عليه  نص  والذى  وتفعيله 

اإلسكانى.
املرحلة  ان  الى  الفار،  محمد  املهندس  ونوه 
تدريبية  دورات  اقامة  تشهد  سوف  املقبلة 
وذلك  احملافظات  فى  للجمعيات  وتثقيفية 
والتى هى مبثابة احد  بالتنسيق مع االحتاديات 
اهم الوسائط بني االحتاد واجلمعيات االساسية 
اننا  الواقعة فى نطاق محافظاتها.. الفتا الى 

اللواء عبد الحافظ عبد الكريم: 
 اللقاءات مبثابة جسر 

تواصل بني االحتاد واجلمعيات 

اإلسكانية باحملافظات 

بالتوازى مع الدورات التدريبية
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كمجلس ادارة احتاد وكتيبة التنفيذيني واخلبراء 
معا  نعمل  اإلسكانى  االحتاد  بهم  يزخر  الذين 
من  اجلمعيات  خدمة  اجل  من  نحل  كخلية 
االبواب  جميع  بان  واكرر  احملافظات..  كافة 
مفتوحة على مدار اليوم بدءا من سيادة اللواء 
رئيس االحتاد الى جميع االدارات التى لها تعامل 

مباشر مع مشاكل واستفسارات اجلمعيات..
ودور  اهمية  على  الفار  محمد  املهندس  وأكد 
اجلمعيات االحتادية فى احملافظات مشددا على 
دورها الفعال الذى كفله القانون لها الفتا الى 
اننا فى سبيلنا الن يكتمل عقد االحتاديات فى 

جميع محافظات اجلمهورية 
وقال اللواء عبدالوهاب ابوالصفا سكرتير عام 
 3 بتنظيم  قمنا  املاضية  الفترة  فى  االحتاد.. 
واالسكندرية  بورسعيد  محافظات  فى  دورات 
واالساسية  االحتاديات  والتقينا  االحمر  والبحر 
احتاد  ادارة  كمجلس  ونحن  الدورات  تلك  فى 
أو  عقبات  اى  تذليل  حثيث  بشكل  نحاول 
اجلهات  مع  سواء  اجلمعيات  تواجه  معوقات 
اجلهات  من  معها  املتعاملني  أو  احلكومية 

اخلاصة.
مفهوم  على  االحتاد  عام  سكرتير  وشدد 
اجمللس  ينتهجه  الذى  اجلمعيات  مع  التواصل 
احلالى برئاسة اللواء فؤاد عباس وهو ما يلحظه 
املفتوح  الباب  سياسة  من  والدانى  القاصى 
سابق  دون  لالحتاد  يأتى  فاجلميع  نتبعه  الذى 
العضاء  وشكواه  مبظلمته  ويتقدم  ميعاد 

اجمللس وبصدق وعن جتربة هذا نهج جديد لم 
املسه وانا عضو فى اجلمعية التى كنت اشرف 
مسبق  ميعاد  حتديد  يتطلب  كان  حيث  بها.. 

ملقابلة مسئولى االحتاد.
سكرتير  ابوالصفا  عبدالوهاب  اللواء  وتطرق 
عام االحتاد الى املشاكل التى تواجه اجلمعيات 
اجلهات  مع  غالبيتها  املشاكل  تلك  بان  قائال 
اخلارجية وليس مع االحتاد ويأتى اجلميع لالحتاد 
بصفته االب الشرعى للجمعيات وهذا حقكم 
وبالفعل االحتاد ممثال فى مجلس االدارة واجلهاز 
وفقا  للتدخل  استعداد  على  دائما  التنفيذى 
للقانون فى تذليل كافة العقبات التى تواجه 
اجلمعيات ملتحفني مبا ميلكه اللواء فؤادعباس 
وزير  معالى  مع  عالقات  من  االحتاد  رئيس 
اإلسكان.. وهنا اشير الى ان التعاون اإلسكانى 
بالفعل اصبح له درع وسيف بوجود اللواء فؤاد 

عباس على رأس القطاع.
اجلمعيات  رؤساء  االحتاد  عام  سكرتير  وطالب 
القانون  كفله  الذى  دورها  بتفعيل  االحتادية 
١4 لسنة 8١ لها قائال اذا كان االحتاد هو االب 
جسر  هى  فاالحتاديات  للجمعيات  الشرعى 
االساسية  اجلمعيات  وبني  بيننا  التواصل 
الواقعة فى نطاق محافظاتها.. وهو ما رسخ 
فؤاد  اللواء  به  ينادى  الذى  الالمركزية  مفهوم 

عباس.
 وقال اللواء عبدالوهاب ابوالصفا ان لى عتاب 
فعال  دور  لها  يكون  ان  آمال  االحتاديات  على 

أرى  فعندما  االساسية  اجلمعيات  مع  واقوى 
اجلمعيات  وعدد   22  /  2١  -2١ املالى 2٠/  العام 
من   %  ١٠ يتعدى  ال  ميزانياتها  قدمت  التى 
التأخير؟!  سبب  ما  وأتساءل:  اجلمعيات..  عدد 
وارى ان هذا دور االحتاديات.. خصوصا وقد قمنا 
امليزانيات  مبراجعة  تفويضا  االحتاديات  باعطاء 
 ١٠ مشروعاتها  تتعدى  ال  التى  للجمعيات 
يكون  ان  ضرورة  على  مشددا  جنيه..  ماليني 
مصادر  احد  وهذا  ذاتى  متويل  لالحتاديات 

التمويل..
سكرتير  كشف  االدارى  بالفراغ  يتعلق  وفيما 
بالكسل  تتهمنا  الظاهرة  تلك  ان  االحتاد  عام 
كاحتاديات..  بنا  املنوط  بالدور  االضطالع  وعدم 
باوضاع  تعلمنا  احتادية  كل  على  ثم  ومن 
والتى  محافظاتها  فى  االساسية  اجلمعيات 
لالحتاد  بذلك  مذكرة  وتقدم  نشاط  لها  ليس 
الوزير  من  قرار  باستصدار  دورنا  ويأتى  املركزى 
نشاط..  اى  متارس  ال  طاملا  االنقضاء  او  باحلل 

فالهدف من التعاون الكيف وليس الكم.
نسعى  اننا  ابوالصفا  عبدالوهاب  اللواء  وتابع 
دائما لتفعيل دور االحتاديات كما سبق ان اكده 
ان  حاولنا  ما  ضمن  ومن  عباس  فؤاد  اللواء 
نقوم به هو ان نعهد لالحتاديات بالقيام بتوزيع 
االساسية  اجلمعيات  التعاون على  برج  مجلة 
واملباشر  الدائم  للتواصل  اخرى  كوسيلة 
بدور  االساسية  اجلمعيات  ولتعريف  بينهما.. 

االحتادية وماهيتها.

المهندس محمد الفار:
زيادة الدعم للجمعيات االحتادية 

من ٢٠ إلى ٣٠ ألف جنيه لتغطية 

التزاماتها وتعظيم دورها 

اللواء عبدالوهاب ابوالصفا:
مجلس إدارة االحتاد يحاول 

تذليل أى عقبات أو معوقات 

تواجه اجلمعيات 



�أكتوبر 2022 8

هو  بها  االحتاد  ودور  التنسيق  جلنة  ان  واكد 
خالل  من  اجلمعيات  عن  والدفاع  متثيلكم 
الهيئة  فى  امليزانيات  تأخر  اسباب  مناقشة 

ونرفع صوتكم عند صاحب القرار..
بالشفافية  اتسم  مفتوح  نقاش  وفى 
االحتادية  اجلمعيات  رؤساء  عرض  واملصارحة 
اإلسكانية  اجلمعيات  توجه  التى  املشكالت 
والتى تقع فى نطاق محافظاتهم.. حيث قال 
القاهرة.  احتادية  رئيس  حسن  احمد  املهندس 
اخلاص  العبور  تتعلق مبشروع  عرضنا مشاكل 
باحتادية القاهرة واخذنا قرارات بعمل بروتوكول 
ومت تفعيله وبالفعل بدأت االمور تتحرك ولكن 
على  اعترض  املقاول  االسعار  تذبذب  بعد 
وعرضنا  القدمية  باألسعار  العمل  استكمال 
املوضوع على االحتاد لفسخ العقد واخذنا قرارا 
بالبيع  قرارا  واخذنا  فسخ..  وليس  بالتفاسخ 
موافقة  اخذ  ومت  علنى  مبزاد  واحلضانة  للمول 
ورفعنا  يعترض  من  وهناك  االخير  بالعقد 

املوضوع للسلطة اخملتصة التخاذ القرار. 

املقاول  موضوع  بان  عباس  فؤاد  اللواء  ورد 
التوفيق  االحتاد  ومهمة  معه  اجتماع  هناك 
بني اجلمعية وكل من يتعامل معها.. واملقاول 
املشاكل  بعض  هناك  كان  واذا  مستمر 
وفيما  العمل  الستكمال  معه  سنجلس 
يتعلق مبشكلة الكهرباء اخلاصة ل 4٠ عمارة 
هناك  وطاملا  الوزير  مع  ميعادا  نحدد  سوف 
ارتفاعات مجاورة ان شاء اهلل سيتم املوافقة 

اسوة بالغير.
وطالب املستشار احمد عبداجمليد رئيس احتادية 
االعتمادات  تأخر  مشكلة  حل  بضرورة  اجليزة 
امليزانيات.  او  االدارات  جملالس  الهيئة سواء  فى 
فنحن نعانى مع الهيئة بشكل دائم فى هذا 
االمر.. حيث ان هناك ميزانيات لم يتم اقرارها 
فى  امليزانيات  بعض  هناك  وكذلك   2٠١9 منذ 

االحتاد..
التوجيه  االحتاد  مهمة  عباس  فؤاد  اللواء  ورد 
وليس اجلذر مبقصلة للجمعيات فنحن كاحتاد 
ان  طاملا  نية  بحسن  اخملالفات  مع  نتعامل 
اخملالفات ناجتة عن جهل بالقانون وليس تعمدا 

فلسنا معصومني من اخلطأ.
وطالب احمد جمال – احتادية بنى سويف برفع 
واملقام  اللؤلؤة  مشروع  فى  التأخير  غرامات 
على مساحة ١١3 فدانا حتى ال نحاسب على 

ذنب لم نرتكبه.
ورد اللواء فؤاد عباس قائال بان االراضى التى مت 
تدخل  لم  االن  وحتى  اجلمعيات  على  توزيعها 
لها املرافق فرئيس الهيئة د.حسام رزق اعطى 
األقساط  على  غرامات  دفع  بعدم  تعليمات 

املتأخرة حلني دخول املرافق لها.
املنيا- بحل  وطالب عبدالوهاب احمد- احتادية 
مشكلة التراخيص مع جهاز املنيا فى املشروع 
رسوم  بدفع  قمنا  اننا  رغم  لالحتادية..  التابع 
االرض..  بسحب  قرار  واستصدار  التراخيص 
التراخيص تصدر من  بان  توجيهنا  مت  انه  رغم 
القاهرة ! وهم االن ينوون اخذ االرض واعطائها 

ملستثمر وهو ما يضيع معه حق االعضاء.
مشفوعة  مذكرة  اريد  عباس..  فؤاد  اللواء  ورد 

ملف العدد

المهندس احمد حسن: 
عرضنا مشاكل تتعلق 

مبشروع العبور بروتوكول ومت 

تفعيله وبالفعل بدأت األمور 

تتحرك وأخذنا قرارا ببيع املول 

مبزاد علنى

المستشار أحمد عبدالمجيد: 
ضرورة حل مشكلة تأخر 

االعتمادات فى الهيئة سواء 

جملالس اإلدارات أو امليزانيات
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هيئة  مع  ميعادا  وسنحدد  باملستندات 
اجملتمعات العمرانية حلل هذه املشكلة.

 – اسيوط  احتادية   – عسكر  محمد  وطالب 
بضرورة سرعة اعتماد توكيالت احملامني فهناك 
تأخيرات غير مبررة وتؤدى لنتائج سلبية على 
اعتماد عقد  الهيئة فى  تأخر  نتيجة  اجلمعية 

احملامى.
احملامى  توكيل  ان  قائال  عباس  فؤاد  اللواء  ورد 
تقوم  للهيئة..  تذهب  وال  لالحتاد  اصيل  حق 
بعمل طلب بأتعاب احملامى وملخص للقضية.. 
فاألساس هو موافقة االحتاد مع التعديل بعد 
على  وبناء  االحتاد  فى  ايجابية  هناك  الدراسة 
وسوف  الهيئة  يد  تغل  سوف  االحتاد  موافقة 
تقوم بختم التوكيل لك فالهيئة ال تعطل اى 

اجراء ادارى طاملا املوضوع بيد االحتاد.
 – سوهاج  احتادية   – كمال  عادل  وطالب 
اجلمعيات  ميزانيات  العتماد  بالتفويض 
جمعية  الننا  نظرا  احملافظة  فى  االساسية 

وليدة لم ميض عليها عدة اشهر..
من  اعتمد  االحتاد  الفار..  محمد  املهندس  ورد 
جنيه..  الف   2٠ لكم  دعما  وأرسلنا  شهرين 
وأرسل لنا باملطلوب وسوف يتم الرد فى حينه.

ان   – قنا  احتادية   – على  محمد  أكد  فيما 
امليزانيات  فى  االعتمادات  تأخير  مشكلتنا 

وقرارات مجلس االدارة وكذلك الدعم..
ورد اللواء فؤاد عباس انه بالنسبة حملافظة قنا 
فترسل لى كشفا بكل جمعية وجدوال صغيرا 

لكل جمعية..
قال  الفار  محمد  املهندس  من  مداخلة  وفى 
قصيرة  فترة  منذ  اشهارها  مت  قنا  احتادية  ان 
ونحن نرسل الدعم لكل جمعية ليس لديها 
االحتاديات  باعتماد  يتعلق  وفيما  مشروعات.. 
االحتاد  موافقة  وستتم  لنا  ابعث  للميزانيات 
يتأخر  االعتماد ال  يأتى  االعتماد.. وعندما  على 
اكثر من اسبوع فى االحتاد لالعتماد اما الهيئة 
كشفا  ابعث  عباس  فؤاد  اللواء  قال  فكما 
باسماء اجلمعيات التى لم تعتمد ويتم حلها 

مع الهيئة.

التعاون  بوزراء  اخلاص  الدولى  املؤمتر  وحول 
لقطاعات  برسوم  فعاليات  واقامة  االفارقة 
التعاون اخملتلفة على هامشه.. قال اللواء فؤاد 
عباس ان املؤمتر اثنان فى واحد بني وزراء تنفيذيني 
ملصر  يعطى  وسوف  شعبي..  تعاونى  وقطاع 
قوة ويأتى هذا بفضل دعم القيادة السياسية 
وزير  ينتخب  ان  عنه  يسفر  وان  للتعاونيات 
فهو  سنوات   3 ملدة  عاما  منسقا  اإلسكان 
والهيئة  الدولى  التعاونى  احللف  بني  تنسيق 
جزء  وهناك  والهيئة  الوزارة  تتحمله  فاملؤمتر 
التوفيق  الهيئة  مع  نحاول  وسوف  مساهمة 
التعاون  قطاع  فى  املتعاملني  كل  الستضافة 
فى  املمثل  هو  عبداحلافظ  واللواء  اإلسكاني.. 
املؤمتر وسوف يقوم بتوصيل هذا الطلب لرئيس 

الهيئة.
وطالب خالد صديق – احتادية االقصر – بايجاد 

حل لعزوف اجلمعيات عن سداد االشتراكات.
وقال املهندس محمد الفار ان اعضاء اجلمعيات 
وانتظر  لهم  اجملالس  تعتمد  لم  االساسية 
االحتادية  لتشكيل  تعتمد  التى  اجلمعيات 

وسوف نقوم بالتجديد ملدة شهرين.
وطالب كمال الشربينى – احتادية القليوبية - 

ملف العدد

أحمد جمال: 
نطالب برفع غرامات التأخير 

فى مشروع اللؤلؤة 

اللواء محمود الزملوط: 
منذ عام ٢٠١٣ لم تقم 

جمعية باحملافظة بأى 

مشروعات ونطالب بحل 

مشكالتهم
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وايضا  االحتادية  موارد  لزيادة  دعم  بوجود 
مشكلة تأخر االعتمادات من الهيئة. 

ان  الفار  محمد  املهندس  اكد  مداخلة  وفى 
منها  العديد  ان  االحتاديات  جميع  مشكلة 
وهذه  موارد  لديها  وليس  مقر  دون  انشئ 
شراء  مبقترح  يتعلق  وفيما  غالبة.  مشكلة 
مقر لالحتاديات وتصبح من ضمن اصول االحتاد 
بالفعل  االحتاديات  الن  مناقشتها  يتم  سوف 
تساعد االحتاد وميكن تفويضها فى العديد من 

اختصاصات االحتاد.
الغربية  احتادية   – االمام  عبداحلسيب  واكد 
ضعف  فى  تتمثل  االحتاديات  مشكلة  ان   -
العديد  مع  اتصال  قنوات  وجود  وعدم  املوارد 
نعلم  ال  احيانا  التى  االساسية  اجلمعيات  من 
عنها شيئا ولدينا مشكلتان خاصة بجمعية 
اجلمعيات  اخذتها  قروض  وهناك  الكهرباء.. 
املركزى  واجلهاز  حتصيلها..  نستطيع  وال 
االرض  ولكن  اجلمعية  بتسجيل  يطالب 
عاما..   3٠ عليها  مضى  التى  القروض  حسب 
القبلى  القصور  لدينا مشكلة جمعية  ايضا 
املهندس  ان  واحلقيقة  والعجيزي..  وسيجر 
محمد الفار يتواصل دائما حلل العديد من تلك 

املشاكل. وبالرغم من تشكيل 
تفعيل عملها  يتم  لم  جلنة لبحث مشاكلنا 

حتى االن.
 وطالب مجدى امني – احتادية البحيرة – بسرعة 
تخصيص ارض مدينة رشيد وطالبنا بتحديد 

الثمن للجمعيات ولم جند ردا حتى االن.
احتادية   – اهلل  فتح  احمد  املهندس  واكد 
من  مندوب  هناك  يكون  بان   – االسكندرية 
اعتمادات  تأخير  ويتابع  لالحتاد  املالية  االدارة 
مجلس  اعتماد  وايضا  الهيئة  فى  امليزانيات 

موافقة  تاريخ  من  نسخة  ترسل  وان  االدارة 
االحتاد للهيئة.

 – كفرالشيخ  احتادية   – عويس  جمال  وطالب 
احملامى  عقد  اعتماد  على  املوافقات  بسرعة 

املوكل للجمعية.
احتادية  منصور–  احمد  املستشار  وطالب 
مدينة  فى  تعاونى  مؤمتر  بعقد  السويس– 
وكذلك  اكتوبر.  احتفاالت  مبناسبة  السويس 

دورة تدريبية 
بورسعيد–  احتادية  عبداملوجود–  جمال  واشار 
االراضى  ندرة  هى  احملافظة  مشاكل  ان  الى 
وطالب بتخصيص جزء من االراضى للجمعيات 

جنوب بورسعيد.
ورد املهندس محمد الفار بأهمية تغيير الثقافة 
بان  أتشرف  الذى  بورسعيد  لشعب  السائدة 
احليز  من  اجلميع  يخرج  وان  ابنائه  احد  اكون 
والتى  الصغيرة املساحة  احملافظة  الضيق من 
االدارى  الفراغ  اما  الـ٥ كيلو مترات..  ال تتعدى 
فاالحتادية الوحيدة هى التى أخذت موافقة من 

االحتاد والهيئة بإدارة تلك اجلمعيات.
فى  اراض  هناك  بان  عباس  فؤاد  اللواء  وقال 
شرق بورسعيد وافق عليها احملافظ للجمعيات 
اثناء الدورة التدريبية التى عقدت هناك وقلنا 
اجلمعيات  طلبات  جتميع  االحتادية  على  ان 

وارسالها لنا خملاطبة احملافظ.
واكد املهندس محمد الفار على ان االحتاد يولى 
لقناعتنا  كبيرا  اهتماما  االحتادية  اجلمعيات 
بانها جسر التواصل مع اجلمعيات االساسية.. 
على  يوافق  فؤاد  اللواء  بان  اخرى  مرة  واؤكد 

الفور حني يتم عرض دعم اى احتادية.. 
ان   – االسماعيلية  احتادية   – احمد  وليد  وقال 
الهيئة  تعنت  من  ناجتة  ليست  مشاكلنا 
ايضا  وحدث  اساسية  جمعية   ١2٠ فلدينا 
ولم  الفردان  ملشروع  املشتركة  اجلمعية  مع 
تعترض الهيئة ملدة 8 اشهر على التخصيص 
من  للجمعيات  التخصيص  اعتمد  ثم  ومن 
القطع  بحل مشكلة  نطالب  لذا  املشتركة.. 
الزائدة فى االرض التى مت تخصيصها بالفعل 
لألعضاء حيث حتى االن لم يتم حل املشكلة 
 28 عددها  البالغ  اجلمعيات  حصول  رغم 

جمعية على احكام والهيئة لم تنفذها.
 وقال اللواء محمود الزملوط – احتادية شمال 
سيناء – انه منذ عام 2٠١3 لم تقم اى جمعية 
بحل  ونطالب  مشروعات  باى  باحملافظة 
امليناء  حلرم  واجملاورة  اجلمعيات  بعض  مشكلة 
فى العريش.. ايضا من ضمن املشاكل اعتماد 

امليزانيات من الهيئة.
وقال محمود عبداحلسيب، انه مت طرح اراض لـ 
6٠ جمعية ومت سداد مقدم حجز فى ٠ا/ 2٠2٠ 
لألرض  ابتدائيا  عقدا  نستلم  لم  االن  وحتى 
لقرار  صورة  وكذلك  االعضاء  حقوق  حلماية 
التخصيص وقد سددنا ١4 مليون جنيه حتى 

االن واألرض ثمنها مقسم على 7 سنوات.

ملف العدد
وليد أحمد: 

مشاكلنا ناجتة من تعنت الهيئة

خالد صديق: 
ضرورة إيجاد حل لعزوف 

اجلمعيات عن سداد االشتراكات

كمال الشربينى: 
ضرورة وجود دعم لزيادة موارد 

االحتادية ومشكلة تأخر 

االعتمادات من الهيئة
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 زكريا عبد السيد 
 مدير قطاع التدريب

رائد  عن  حديثنا  ويستمر 
التعاونيني  وشيخ  التعاون 
الدين  شمس  املستشار 
خفاجى الذى اختاره مجلس إدارة االحتاد 
التعاونى اإلسكانى املركزى فى جلسته 
باإلجماع   ١٩88  /  8/  ٢٢ يوم  املنعقدة 
للحصول على أعلى مستوى من التكرمي 
والتعليمية  العلمية  جلهوده  نتيجة 
والتدريبية وفى التأليف وتخريج القيادات 
واملساهمة فى إنشاء معهد الدراسات 
التعاونية ومن ثم كرمه الرئيس مبارك 
األولى  الطبقة  االمتياز من  نوط  مبنحه 

فى املؤمتر التعاونى العام األول.
ولكن ملاذا مت تكرمي خفاجى؟

لقد قدم خفاجى للحركة التعاونية فى 
مصر اعماال خالدة سوف يذكرها تاريخ 
رئيس  فهو  العصور..  مر  على  التعاون 

جلان التشريعات التعاونية اآلتية:
قانون التعاون الزراعى االول 

 ١0٩ رقم  االستهالكى  التعاون  قانون 
لسنة ٧٥

قانون التعاون اإلنتاجى رقم ١١0 لسنة 
٧٥

قانون التعاون اإلسكانى رقم ١4 لسنة 
8١

 ٢8 رقم  للتعاونيات  العام  االحتاد  قانون 
لسنة 84 

التعاونى  التشريع  مشروع  أعد  كما 
كتبه  بخالف  هذا  البحرين..  لدولة 

املتعددة فى هذه التشريعات.
الرائد  دوره  عن  نتحدث  أن  أردنا  إذا  أما 
فى تأسيس االحتادات التعاونية النوعية 

فالبد أن نذكر اآلتى:
الزراعى  التعاونى  االحتاد  الى  بالنسبة 
املركزي.. كان األسبق فى التاسيس على 
الزراعى  إثر صدور القانون االول للتعاون 
املستشار  له  األولى  اللبنة  والذى وضع 
لالحتاد  مستشارا  كان  عندما  خفاجى 
االحتاد  هذا  وجعل  العربى  االستهالكى 
وحل  والتطبيق  للتشريع  إشعاع  مركز 
املشروع  هذا  روعة  وبسبب  املشاكل 
وزير  مرعى  سيد  املهندس  عليه  وافق 

الزراعة آنذاك بدون تردد. 
االستهالكى  التعاونى  االحتاد  وفى 
املركزى.. شارك خفاجى فى وضع قانون 
٣١٧ لسنة ٥٦ وكان هذا القانون يسمح 
بإنشاء االحتادات النوعية التعاونية، وبناء 
على هذا النص تأسس االحتاد التعاونى 
مصر  جلمهورية  النوعى  االستهالكى 
ثم  داخليا،  نظاما  له  ووضع  العربية 
رقم ١0٩ لسنة  القانون  بعد  اعد فيما 
٧٥ واخلاص بالتعاون االستهالكى وعلى 
ذلك تأسس االحتاد االستهالكى وأصبح 
التعاونى  االحتاد  مع  له  رئيسا  خفاجى 

يومها  ومن   ،8٦ عام  حتى  اإلسكانى 
أصبح الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيسا 

لالحتاد االستهالكى 
أعد  اإلنتاجي..  التعاونى  االحتاد  وعن 
خفاجى القانون ١١0 لسنة ٧٥ للتعاون 
مت  القانون  هذا  صدر  وعندما  اإلنتاجى 
الدين  شمس  أحمد  املستشار  اختيار 
إدارته  مجلس  فى  عضوا  خفاجى 
ندب  مت  الوقت  نفس  وفى  بالتعيني 
قضايا  هيئة  من  خفاجى  املستشار 
الدولة ليكون مستشارا بجهاز احلرفيني 

بالتعاون اإلنتاجى 
أخذ  فقد  للتعاونيات..  العام  االحتاد  اما 
خفاجى على عاتقه مبادرة اعداد مشروع 
للتعاونيات  العام  باالحتاد  خاص  قانون 
وقدمه للدكتور فؤاد محيى الدين رئيس 
وقدمه  عليه  وافق  الذى  آنذاك  الوزراء 
جمللس الشعب فأجازه فى جلسة واحدة 
ومعه اضيف الى االحتادات املركزية ايضا 

احتاد الثروة املائية.
املركزي..  اإلسكانى  التعاونى  واالحتاد 
كان من اهم التشريعات التعاونية التى 
اصدرها املستشار خفاجى هو قانون ١4 
اإلسكانى  بالتعاون  واخلاص   8١ لسنة 
التعاونى  االحتاد  تأسيس  قبله  ومن 

اإلسكانى املركزى.
وللحديث بقية

 خفاجى.. رائد التشريعات 
التعاونية »٣«

و



�أكتوبر 2022 12

خالل الدورة التدريبية ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية اإلسكانية بمحافظة البحر األحمر

متابعة
زكريا عبد السيد - عاطف حمدي

التعاونية  اجلمعيات  إدارات  مجالس  ألعضاء  تدريبية  دورة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  نظم 

اإلسكانية مبحافظة البحر األحمر مبدينة الغردقة حتت رعاية اللواء أ.ح فؤاد عباس رئيس مجلس إدارة 

الثقافة  نشر  ملبادرة  استمراراً  وذلك  األحمر،  البحر  محافظ  حنفى  عمرو  واللواء  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 

التعاونية بني اجلمعيات والوقوف على مشاكل اجلمعيات وإيجاد احللول لها التى أطلقها االحتاد بهدف سهولة 

التواصل مع اجلمعيات مبحافظات اجلمهورية، وتقوية روح التعاون بني اجلمعيات واالحتاد. 

 اللواء أ.ح فؤاد عباس:
االتحاد بمثابة األب الشرعى للجمعيات.. 

وال يتصيد األخطاء لكنه يوجه ويرشد

حضر اللقاء اللواء أشرف البيه رئيس الوحدة 
احمللية مبدينة الغردقة نيابة عن اللواء عمرو 
محمد حنفى محافظ البحر األحمر، واللواء 
مؤنس رياض رئيس اجلمعية االحتادية حملافظة 
مجالس  أعضاء  من  والعديد  األحمر،  البحر 
بلغ  والذى  اإلسكانية  اجلمعيات  إدارات 

عددهم ١22 عضواً ميثلون ٥١ جمعية. 
مجلس  رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  أكد  بداية 
أن  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة 
سهولة  فى  يتمثل  جديد  بنهج  قام  االحتاد 
التواصل مع اجلمعيات مبحافظات اجلمهورية، 
اجلمعيات  بني  التعاون  روح  تقوية  بهدف 
واالحتاد والعمل على نشر الثقافة التعاونية 
بني اجلمعيات فى النواحى القانونية واملالية 

على  الوقوف  إلى  باإلضافة  هذا  والفنية، 
مشاكل اجلمعيات وإيجاد احللول لها، معرباً 
اجلمعيات  أعضاء  بني  بتواجده  سعادته  عن 

اإلسكانية مبحافظة البحر األحمر.
من  كثير  هناك  قائالً:  االحتاد  رئيس  وأضاف 
فيها  تقع  التى  املقصودة  غير  األخطاء 
إدارة  مجلس  حل  إلى  تؤدى  قد  اجلمعيات 
للتحقيق  النيابة  إلى  وحتويله  اجلمعية 
اجلمعية  إدارة  مجلس  دراية  عدم  نتيجة 
بكثير من األمور واإلجراءات، ونحن ال نتصيد 
مبثابة  فاالحتاد  ونرشد،  نوجه  ولكن  األخطاء 

األب الشرعى للجمعيات. 
األمور  من  كثير  لتوضيح  هنا  نحن  وتابع: 
إدارات  مجالس  أعضاء  بعض  عن  الغائبة 

خالل  من  اإلسكانية  التعاونية  اجلمعيات 
كوكبة من العاملني باالحتاد لتوضيح بعض 

املفاهيم والرد على أى استفسارات.
بحضور  االهتمام  ضرورة  على  عباس  وشدد 
ألعضاء  وأهميتها  التدريبية  الدورات 
مجالس إدارات اجلمعيات اإلسكانية، مؤكداً 
أن التدريب والتعلم ما هو إال قطرة من بحر 
كتابه  فى  تعالى  اهلل  يقول  كما  العلم، 
قَِليالً«،   َّ ِإال ٱلِْعلِْم  َن  مِّ أُوتِيُتم  »وََمآ  الكرمي 
ويجب على اجلمعيات القيام بالدور املنشود 
األعضاء  أجله وهو خدمة  انشئت من  الذى 

وتوفير وحدات لهم.

اشادة
وأوضح املهندس محمد الفار املشرف املالى 

دورات
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باالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى خالل 
محاضرة بعنوان »خطوات إعداد املشروع 

التعاونى اإلسكاني« أنه يجب على مجلس 
إدارة اجلمعية وضع خطة عمل مستقبلية 
لتلبية رغبات أعضائها فى احلصول على 

وحدات سكنية أو شراء أرض للبناء عليها 
ويتم عرض ذلك على أعضاء اجلمعية من 

خالل جدول أعمال اجلمعية السنوية، وتقوم 
اجلمعية بتحديد اجلهة التى ترغب فى شراء 
األرض منها سواء من جهة حكومية أو من 
اجلهات اخلاضعة لقانون ١82 لسنة 2٠١8 

قانون التعاقدات العامة. 
اختيار  يتم  األرض  شراء  بعد  الفار،  وأضاف 
املهندس االستشارى الذى يقوم على تنفيذ 
أبحاث   ( على  بدوره  يقوم  والذى  املشروع 
التربة واألعمال املسلحة – أعمال التخطيط 
والتقسيم – أعمال تصميم شبكات املرافق 
األعمال  تصميم  أعمال   – التحتية  والبنية 
والتجارية  السكنية  والوحدات  الهندسية 

واإلدارية – أعمال اإلشراف على التنفيذ(. 
والتطور  التعاون  برج  الفار مبجلة  كما أشاد 
السيما  األخيرة،  الفترة  خالل  شهدته  الذى 
املثمنني  اخلبراء  أسماء  نشر  يخص  فيما 
واالستشاريني املطورين العقاريني املسجلني 
وقف  إلى  اجلمعية  تتعرض  ال  حتى  باالحتاد 
أو  خبير  أى  مع  التعامل  بسبب  املشروع 
باالحتاد،  مسجل  أو  معتمد  غير  استشارى 
االحتاد  ومواقع  عناوين  باجمللة  يُنشر  كما 
مواقع  على  لالحتاد  الرسمية  والصفحة 
مع  التواصل  لسهولة  وتوتير  فيسبوك 
رأى  أو  استفسار  أى  على  والرد  اجلمعيات 

قانوني.

الشمول املالى والتحول الرقمى 
أبو  الوهاب  عبد  اللواء  أكد  جانبه،  ومن 
محاضرة  خالل  االحتاد  عام  سكرتير  الصفا 
فى  الرقمى  والتحول  املالى  »الشمول  حول 
اجلمعيات التعاونية اإلسكانية«، أن الشمول 
املوضوعات  من  الرقمى  والتحول  املالى 
التنمية  بتحقيق  املرتبطة  الهامة 
االستقرار  وتدعيم  واالقتصادية  االجتماعية 
املؤمتر  لتوصيات  طبقاً  الدولة،  فى  املالى 
للشمول  مصر  استضافته  الذى  الدولى 
الدولى  التعاونى  احللف  نظمه  الذى  املالى 
مبدينة شرم الشيخ خالل شهر سبتمبر عام 
2٠١7 بحضور أكثر من 8٠٠ مشارك والذين 
املركزى  البنك  مع  بالتعاون  دولة   9٥ ميثلون 
مبدأ  لتطبيق  الرئيسى  الداعم  املصرى 
وضع  خالل  من  الدولة  فى  املالى  الشمول 

قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات املعامالت 
املصرفية بكافة أشكالها.

اجلمعيات  على  يجب  بأنه  الصفا  أبو  ونوه 
تطبيق  إلى  التوجه  اإلسكانية  التعاونية 
خالل  من  الرقمى  والتحول  املالى  الشمول 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية التالية:
• أن يكون صرف كافة مستحقات العاملني 

باجلمعية من خالل التحويالت البنكية. 
املوردين  مستحقات  كافة  صرف  يكون  أن   •

والشركات من خالل التحويالت البنكية. 
لتحصيل  النقدية  اإليداعات  قبول  عدم   •

مستحقات لدى األعضاء أو لدى اجلهات. 
املزادات  من  املستحقات  كافة  حتصيل   •
والعقارات من خالل  املنقوالت  لبيع  العلنية 

التحويالت البنكية. 
• إلغاء استخدام الشيكات البنكية وإلغاء 

نظام الصراف واخلزانة.

أعدوا التعاونيني
وأشار اللواء عبد احلافظ عبد الكرمي نائب أول 
رئيس االحتاد مبحاضرة حول »فلسفة العمل 
»أعدوا  شعار  رفع  ضرورة  إلى  التعاوني« 
التعاونيني قبل أن تنشئوا التعاونيات« الذى 
نادى به كل مفكر تعاونى فى العالم مبعنى 
تعليم التعاون وأخذ مبادئه وأخالقياته قبل 

إنشاء التعاون نفسه.
أجهزة  نرى  إننا  قائالً:  الكرمي  عبد  وأضاف   
دولة  أى  فى  التعاونية  احلركة  فى  القمة 
وظيفتها  للتعاون  الدولية  األجهزة  وكذلك 
األولى التعليم والتدريب والتثقيف واإلرشاد 
اجتاهات  تغيير  ميكن  وبالتدريب  والتوجيه، 
أهداف  مع  يتماشى  مبا  وتصرفاته  العضو 

اجلماعة التى تطابقت أهدافها مع أهدافه.

 جلنة املصاحلات
مجلس  عضو  صالح  أحمد  صالح  وحتدث   
املشروع  إمتام  مشكالت  عن  االحتاد  إدارة 
اجلمعيات  من  كثير  بني  املستخلصات  أو 
أنه  إلى  مشيراً  االستشاري،  أو  واملقاول 
املشكالت  هذه  تعرض  السابق  فى  كانت 
مركز  حل  بعد  ولكن  التحكيم،  مركز  على 
حلل  القضاء  إلى  اجلمعيات  جلأت  التحكيم 
تلك املشكالت والتى تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً 
قرار  صدر  أن  إلى  بالطرفني،  تضر  قد  والتى 
بإنشاء جلنة املصاحلات لكى تلجأ اجلمعيات 
أو  املقاول  وبني  بينها  مشكالت  لديها  التى 
االستشارى إلى االحتاد لعرض تلك املشكالت 
االحتاد  رئيس  من  بالغ  باهتمام  حتظى  والتى 
حل  إلى  للوصول  االدارة  مجلس  وأعضاء 

جذرى لهذه املشكالت.

دورات

م. محمد الفار: 
مجلة »برج التعاون« شهدت 

تطوراً ملموساً خالل الفترة 

األخيرة

اللواء عبد الوهاب أبو الصفا: 
ضرورة تطبيق الشمول 

املالى والتحول الرقمى على 

اجلمعيات

اللواء عبد الحافظ:
 أعدوا التعاونيني قبل تأسيس 

التعاونيات

صالح أحمد: 
ضرورة اللجوء إلى جلنة 

املصاحلات
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محاضرات 
وبرنامجها،  الدورة  أهداف  عرض  مت  وقد  هذا 
التسجيلى  الفيلم  العرض  ذلك  وتخلل 
بعنوان »مجلس االجنازات«، وتضمنت الدورة 
حتدث  حيث  محاضرات،  عدة  التدريبية 
عصام الدرى مدير قطاع التفتيش والتوجيه 
إجراءات  إعداد  كيفية   « عن  باالحتاد  اإلدارى 
مجلس  وواجبات  العمومية  اجلمعيات  عقد 
مدير  مرجان  أسامة  تطرق  كما  اإلدارة«، 
باالحتاد فى محاضرته  التحقيقات  إدارة  عام 
للعقار  واالستغالل  االنتفاع  »حدود  إلى 
إدارة  مدير  حافظ  ياسر  وحتدث  التعاوني«، 
السواحل باالحتاد عن » إجراءات التعاقد طبقا 
لقانون ١82 لسنة 2٠١8 »، وحتدث مهندس 
محمد غنيم باإلدارة الهندسية باالحتاد خالل 
كما  املستجدة«،  »البنود  حول  محاضرة 
حتدث عمرو عبد احلليم مدير قطاع التفتيش 
والتوجيه املالى باالحتاد عن املستندات املالية 

للجمعيات اإلسكانية.

مشكالت اجلمعيات
وفى ختام الدورة طالبت اجلمعيات مبد فترة 
من  اخملصصة  األرض  على  للبناء  السماح 
هذا  وفى  سنة،  إلى  شهور   3 من  احملافظة 

الصدد أكد اللواء أ. ح فؤاد عباس ضرورة أن 
تبدأ اجلمعيات فى التنفيذ وبعد ذلك تطالب 
لدى  جدية  هناك  يكون  أن  والبد  الفترة  مبد 

اجلمعيات. 
وأضاف اللواء أشرف البيه أن هناك كثير من 
اجلمعيات لم تأخذ خطوة إيجابية بالتنفيذ 
احملافظة  قامت  لذلك  »سنوات«،  عدة  منذ 
بتحديد تلك املدة ملعرفة اجلمعيات اجلادة من 
بدأت  جمعيات  وهناك  اجلادة  غير  اجلمعيات 
املستشار  أن  إلى  مشيراً  بالفعل،  التنفيذ 
بتلك  يقوم  الذى  هو  باحملافظة  القانونى 

اإلجراءات.
مدينة  أهالى  جمعية  السيد  محمد  وتابع 
باحملافظة  اجلمعيات  مشكالت  أن  الغردقة 
)مشاكل  هى  محاور  ثالثة  فى  تتلخص 
مجالس اإلدارات والصراعات املوجودة بينهم 

– السلطة اخملتصة – السلطة احمللية(. 
أن هناك  اللواء عباس  أوضح  ذلك،  على  ورداً 
لألعضاء  بالنسبة  يطبق  أن  البد  قانون 
أو  لفصل  لهم  إنذارات  بإرسال  اخملالفني 
سحب األرض، أما بالنسبة للسلطة احمللية 
والتى طالبت اجلمعيات بأن يخصص مكتب 
طلبات  تلقى  مهمة  يكون  احمللية  بالوحدة 

تيسيراً  اإلسكانية  اجلمعيات  ومشكالت 
على اجلمعيات وكبار السن، فقد وافق اللواء 
مبدينة  احمللية  الوحدة  رئيس  البيه  أشرف 
بالوحدة  مكتب  تخصيص  على  الغردقة 
اإلسكانية  اجلمعيات  طلبات  لتلقى  احمللية 

باحملافظة.
احملافظة  اجلمعيات  مطالبة  على  ورداً 
اخملصصة  األراضى  إلى  املرافق  بتوصيل 
بأن  عباس  فؤاد  اللواء  أكد  للجمعيات، 
العمرانية  اجملتمعات  لهيئة  بالنسبة  املتبع 
للجمعيات  أراضى  تخصص  التى  واحملافظة 
األرض  رأس  إلى  املرافق  بتوصيل  تقوم  أن 
على  املرافق  باقى  بتوصيل  اجلمعية  وتقوم 

نفقة األعضاء املنتفعني.

زيارة ميدانية 
وعلى هامش اللقاء قام مجلس إدارة االحتاد 

برئاسة اللواء فؤاد عباس بزيارة ميدانية 
للجمعيات الرائدة باحملافظة ومن بينها 

مشروع جمعية املصطفى للبناء واإلسكان 
ألفراد الشرطة بالغردقة مبنطقة أرض 

اجلمعيات شمال األحياء بالغردقة. 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  االحتاد  رئيس  وأشاد 

مبشروع اجلمعية وتلك االجنازات اخلاصة بها.

دورات

رئيس االتحاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين باالتحاد ينعون بمزيد من الحزن واآلسى وفاه والدة 
األستاذ محمد مبروك

 مدير المجلة
 داعين اهلل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس االتحاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين باالتحاد ينعون بمزيد من الحزن واآلسى شقيقة 
األستاذ وائل خالد 

بإدارة القضايا باالتحاد 
داعين اهلل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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اللواء  برئاسة  األحمر  البحر  مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  كرمت 
رئيس  عباس  فؤاد  أ.ح  اللواء  االحتادية  اجلمعية  رئيس  رياض  مؤنس 
نائب  الكرمي  عبد  احلافظ  عبد  اللواء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  االحتاد 
أول رئيس االحتاد، اللواء مجدى عثمان نائب ثان رئيس االحتاد، اللواء 
الفار  املهندس محمد  االحتاد،  عام  الصفا سكرتير  أبو  الوهاب  عبد 
الشربيني،  سعد  محمد  الدكتور  اللواء  لالحتاد،  املالى  املشرف 
األستاذ صالح احمد صالح، احملاسب عبد السالم حتحوت، األستاذة 
املبذول بهذه  إبراهيم، كما مت تكرمي احملاضرين جلهدهم  منى محمد 
مرجان،  أسامة  السيد،  عبد  زكريا  احملاسب  وهم:  التدريبية  الدورة 
أحمد عبد الباقي، مهندس محمد غنيم، وعصام الدري، وعمرو عبد 

احلليم، وياسر حافظ.
إدارة جمعية  رئيس مجلس  الطيب  وفى سياق متصل، كرم حسن 
اإلنقاذ البحرى وحماية البيئة اللواء فؤاد عباس رئيس االحتاد تقديراً 
اجلمهورية  مستوى  على  اإلسكانية  اجلمعيات  خدمة  فى  لدوره 
وخاصة محافظة البحر األحمر والعمل على نشر الثقافة التعاونية، 

متمنياً تكرار تلك الدورات لالستفادة منها. 
عن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  وأعرب 

شكرهم للقائمني على إعداد هذه الدورة واللواء مؤنس رياض رئيس 
اجلمعية االحتادية حملافظة البحر األحمر، ومحمد عبد الناصر رئيس 
اجلمعية  إدارة  مجلس  وعضو  الشرطة  ألفراد  املصطفى  جمعية 
االحتادية باحملافظة والقائمني بإعداد الدورة من العاملني باالحتاد وإدارة 

التدريب.

مجلس  وأعضاء  االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  كرم 
األحمر  البحر  مبحافظة  التعاونية  القيادات  بعض  اإلدارة 
احمللية  الوحدة  رئيس  البيه  أشرف  اللواء  رأسهم  وعلى 
اجلمعية  رئيس  رياض  مؤنس  واللواء  الغردقة  ملدينة 
الناصر  عبد  ومحمد  األحمر،  البحر  مبحافظة  االحتادية 
عضو مجلس إدارة اجلمعية االحتادية ورئيس مجلس إدارة 
جمعية املصطفى ألفراد الشرطة، ومحمد السيد محمد 
جمعية أهالى مدينة الغردقة، وزينب أنور محمد جمعية 
منطقة بريد، ووسام ماهر ابراهيم جمعية وزارة العدل، ومت 

منح املتدربني احلاضرين شهادة إمتام الدورة التدريبية. 

عباس  فؤاد  اللواء  يكرمان  البحري«  و»اإلنقاذ  األحمر«  البحر  »اتحادية 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد لدورهم فى خدمة الجمعيات اإلسكانية

..و»االتحاد اإلسكانى«.. يكرم القيادات التعاونية فى البحر األحمر

دورات
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اأخبار الحتاد

اروقة  حالة من النشاط واحليوية تدب فى 
شرف  ان  منذ  اإلسكانى  االحتاد  ودهاليز 
عباس  فؤاد  اللواء  برئاسة  احلالى  اجمللس 
بتولى ادارة دفة سفينة التعاون اإلسكاني..

غير  احلالة  هذه  ومؤشرات  مالمح  وتبدو 
كل  فى  وااليجاز  االجناز  من  املسبوقة 
التى  املتعددة  اللجان  خالل  من  االعمال 
ما يخص  وتسيير كل  املنفذ ألعمال  متثل 
هذه  ضمن  ومن  اإلسكانية..  اجلمعيات 
اللجان التى لها دور كبير ومؤثر فى تسيير 
وللتعرف  البت«..  اجلمعيات..»جلنة  شئون 
وانعكاس  وماهيتها  دورها  وعلى  عليها 
التقينا  اجلمعيات  مسيرة  على  اعمالها 
عن  اكثر  للتعرف  حافظ  ياسر  رئيسها 
طبيعة اللجنة وعملها ودورها فى خدمة 

اجلمعيات..
جلنة  ان  حافظ  ياسر  اوضح  البداية  فى 
وفقا  االحتاد  رئيس  قبل  من  البت مشكلة 
التى  التعاقدات  تنظيم  قانون  لنصوص 
 ١8٢ بالقانون  الصادرة  اجلهات  تبرمها 

لسنة ٢0١8 والئحته التنفيذية. 
الرئيسية  البت  جلنة  ان  حافظ  واضاف 
لدراسة  اسبوعى  بشكل  تنعقد  باالحتاد 
االعمال  كافة  فى  اجلمعيات  مناقصات 
مثمنني«  وخبراء  ومقاوالت  »استشارية 
الفتا الى ان االمر فى بعض االحيان يتطلب 
لسرعة  وذلك  اسبوعيا  مرتني  االنعقاد 
مراعاة  املوضوعات  من  املعروض  فى  البت 
املناقصات  والرتباط  اجلمعيات  لظروف 
الواردة  والقانونية  التنظيمية  باملواعيد 
وفقا ألحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 
١8٢ لسنة ٢0١8 والئحته التنفيذية والذى 
واملطبق  البداية  فى  عنه  نوهنا  ان  سبق 
اإلسكان  وزير  قرار  مبوجب  اجلمعيات  على 

رقم ٣١٧ لسنة ٢0١٩.
الى  اللجنة  رئيس  حافظ  ياسر  واشار 
والبت  دراستها  متت  التى  املناقصات  ان 
الثالثة املاضية تتجاوز  فيها خالل األشهر 
اجلمعيات  مشروعات  لصالح  جنيه  املليار 
قصير  وقت  وفى  مسبوق  غير  رقم  وهذا 
اذا ما قورن بدراسة هذا احلجم من اعمال 
على  منا  حرصا  هذا  ويأتى  املناقصات 
انعكاس هذا االجناز على مصالح االعضاء 

املنتفعني بتلك اجلمعيات. 
مت  التى  والنماذج  االمثلة  بعض  وحول   
قال  االخيرة  الفترة  فى  واقرارها  دراستها 
من  العديد  بالفعل  هناك  ان  حافظ  ياسر 
فيها  والبت  دراستها  مت  التى  املناقصات 
سبيل  على  منها  باللجنة  ومالياً  فنياً 
املثال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع ملك 
األحمر  بالبحر  بالغردقة  الباسم  جمعية 
حيث  أرضى  دور  وحدة   ١٢١٥ عدد  إلنشاء 
مببلغ  الشركات  إحدى  على  الترسية  مت 
٥0٣,8٣0,١٢٥ جم فقط )خمسمائة وثالثة 
مليون وثمانية وثالثون ألف ومائة وخمسة 
تنفيذ  ومدة  غير(  ال  جنيهاً  وعشرون 
املشروع ستة وثالثون شهراً وقد مت تسليم 
مراجعة  حالياً  وجارى  للجمعية  املوافقة 
مراجعة  بلجنة  باالحتاد  املقاولة  عقد 

العقود والكراسات.
به جلنة  ما قامت  أيضاً   « » حافظ  وأضاف 
 )١١( عدد  إنشاء  عملية  ترسية  من  البت 
أدوار   )4(  + أرضى   + وجراج  سكنية  عمارة 
متكررة + مصاعد ومول ونادى وسور وغرف 
اجلديدة  بالقاهرة  األندلس  بقطاع  أمن 
التعاونية  النسور  أرض ملك جمعية  على 
العينى  املقابل  بنظام  واإلسكان  للبناء 

)مائتان  فقط  جم   ٢40,٢4٧,٦٣٧ مببلغ 
وأربعون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف 
غير(  ال  جنيهاً  وثالثون  وسبعة  وستمائة 
وبنسبة لصالح اجلمعية 4١,٥% من إجمالى 

مكونات املشروع.
مشيرا الى ان اللجنة قامت ايضا بترسية 
أعمال مقاولة إلنشاء عدد ٥ عمارات )جراج 
وأرضى + ٥ أدوار متكررة( بالقطعة رقم ١8 
مبنطقة اجلامعات واملعاهد بالقاهرة اجلديدة 
ملك جمعية العاملني بشركة كيما اسوان 
مببلغ إجمالى ٦4.4٢٩.٧٥0 جم فقط )أربعة 
وستون مليون و أربعمائة وتسعة وعشرون 

ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً ال غير(..
مبقابل  محدودة  مناقصة  دراسة  مت  كما   
اللجنة-  رئيس  لسان  على  والكالم  عيني- 
لتنفيذ مشروع ج.ت لبناء املساكن وتعمير 
منطقة العجمى باملناطق الساحلية على 
مبساحة  اجلمعية  ملك  األرض  مساحة 
يعادل  مبا  أسهم   ٣ و  قراريط   ٧ و  فدانا   ٥0
برقم  املشهر  بالعقد  املسجلة   ٢١٦.٦٦٣
إجمالية  بقيمة   ١٩80/١١/١8 فى   ٢4٣
وأربعة  )أربعمائة  فقط  جم   4٣4.١88.٩00
ألف  وثمانون  وثمانية  ومائة  وثالثون مليون 
عرضها  وجارى  غير(  ال  جنيهاً  وتسعمائة 

على السلطة اخملتصة. 
املناقصة  دراسة  مت  انه  حافظ  ياسر  واشار 
للعاملني  ج.ت  مشروع  لتنفيذ  احملدودة 
الكهرباء  لتوزيع  القاهرة  جنوب  شركة 
بدروم  سكنية  عمارات   ١0 عدد  إلنشاء 
واملوقع  واملرافق  متكررة  أدوار   ٥ و  وأرضى 
العام مبنطقة لؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر 
مببلغ إجمالى ١٢٦.8٧٢.٥40 جم فقط )مائة 
واثنان  ثمامنائة  و  مليونا  وعشرون  وستة 
جنيهاً  وأربعون  وخمسمائة  ألفا  وسبعون 

ال غير(.
وأيضاً مبنطقة لؤلؤة أكتوبر مبدينة السادس 
جمعية  مشروع  فى  البت  مت  أكتوبر  من 
مبياه  القومية  بالهيئة  للعاملني  إسكان 
مبلغ  بإجمالى  الصحى  والصرف  الشرب 
وخمسون  )تسعة  فقط  جم   ٥٩.٥٩١.44١
ألفاً  وتسعون  وواحد  مائة  وخمس  مليونا 
غير(  ال  جنيهاً  وأربعون  وواحد  وأربعمائة 

إلنشاء عدد خمس عمارات.

 خالل األشهر الثالثة األخيرة 

 أكثر من مليار جنيه حجم أعمال لجنة البت باالتحاد

ياسر حافظ: 
ما نقوم به من سرعة البت 

فى املناقصات ينعكس 

باإليجاب على املنتفعني فى 

اجلمعيات 
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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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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية 10000 وحدة سكنية لإلسكان التعاونى المتوسط

المسجلة برقم 102 لسنة 1983 جيزة

الموافق  السبت  يوم  وذلك  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  السادة  دعوة  عن  االتحاد  يعلن 

الحادية عشرة  البحر االعظم - جيزة، فى تمام الساعة  الرياضى بقاعة كونكورد - شارع  الجيزة  2022/10/15 بمقر نادى 

له - يؤجل  القانونى  النصاب  اكتمال  المطلقة لالعضاء. وفى حالة عدم  االغلبية  الذى يصح بحضور  االول  صباحا لالجتماع 

االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى يتم عقد االجتماع الثالث يوم السبت الموافق 2022/10/22 

بذات المكان المشار اليه بعاليه فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا والذى يصح بحضور اى عدد من االعضاء.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى مدينة النور الجديدة بالهرم

المسجلة برقم 299 لسنة 1990 جيزة
البناء واإلسكان رقم 156 لسنة 2022 باسقاط عضوية مجلس االدارة عن رئيس  لتعاونيات  العامة  الهيئة  بناء على قرار 

مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى مدينة النور الجديدة بالهرم بجانب المقاعد الشاغرة بالمجلس.
فقد قرر االتحاد فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية، وذلك خالل الفترة من 2022/10/9 حتى 
2022/10/13 ويومى 16 و2022/10/17 للطعون، على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه 
االدارى للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.
على ان يقوم العضو الذى يرغب فى الترشح بتقديم صحيفة حالة جنائية صادرة حديثا وشهادة صادرة من جهة معتمدة 
بخلو التحاليل الطبية الخاصة به من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ووفقا لقرار لجنة التنسيق 

الصادر فى هذا الشأن على ان تنعقد الجمعية العمومية يوم االحد الموافق 13/ 11/ 2022 فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
االول بحضور  االجتماع  الجيزة، ويصح   - األعظم  البحر  - شارع  الفرعونية  القرية  بجوار   - الجيزة  نادى محافظة  بمقر  وذلك 
بعدها  يصح  حيث  لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل  االول  لالجتماع  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  المطلقة.  االغلبية 

االجتماع الثانى بحضور 10٪ من اجمالى اعضاء الجمعية.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع الثانى ينعقد االجتماع الثالث يوم االحد الموافق 2022/11/20 فى تمام 

الساعة الحادية عشرة صباحا بنفس مقر االجتماع االول.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء النقابة العامة 

للمهن الزراعية بالقاهرة
المسجلة برقم 1227 لسنة 2015

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/11 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية - 1 شارع شنن - 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 مقاتلى رمضان 
لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 277 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/14 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة المفتوحة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى 

- الدراسة - 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 بهيئة 

كهرباء مصر
المسجلة برقم 688 لسنة 1990

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/13 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

- الدور االرضى - العباسية - القاهرة.
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.

جمعية االنتماء التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 980 لسنة 2010
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/10/15 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 

صباحا.
ارض   - الجمعية  مقر  اسفل  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 
المشروع - القطعة رقم 13 - تقسيم المعاهد والجامعات - 

لؤلؤة القاهرة 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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية االشتراكية 
لبناء المساكن للعاملين 

بالمساحة
المسجلة برقم 32 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/22 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
شارع   80  - الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

الصناديلى - الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية إلسكان 
ضباط مديرية أمن الجيزة

المسجلة برقم 214 لسنة 1996
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/10/16 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
شارع   111  - الرئيسى  للتجديف  الشرطة  نادى  بمقر  وذلك 

كورنيش النيل - خلف فندق شيراتون 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 مصلحة 

الضرائب اإلداريين
المسجلة برقم 12 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/15 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر نادى الدقى الرياضى امام محطة مترو البحوث 

الدقي.
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 نقابة المهندسين 
لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 359 لسنة 1982 - القاهرة
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

الطارئة لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/14 يوم  وذلك 

الظهر.

احمد  شارع  26أ  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

حلمى - شبرا.

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

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

القاهرة لإلدوية
المسجلة برقم 335 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/10/17   16 يومى  وللطعون   2022/10/13
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
عبدالحميد  شارع   4 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   - شبرا   - الديب 
الطارئة يوم 2022/11/23 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا. وذلك بمقر مركز شباب الساحل - شارع معمل االلبان - 

بجوار موقف ابووافيه - شبرا مصر.
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 بجهاز شئون 

البيئة - رئاسة مجلس الوزراء
المسجلة برقم 910 لسنة 2006

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/10/17   16 يومى  وللطعون   2022/10/13
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة  مجلس  رئيس  للسيد 
العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: جهاز 
شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء - 30 طريق مصر حلوان 
الزراعى - المعادي. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة 
يوم 2022/11/10 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمقر جهاز شئون البيئة برئاسة 
األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  بالعنوان سالف  الوزراء  مجلس 
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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى عين حلوان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/10/14.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بالجمعية الكائن: 18 شارع ادهم 

- الدور االرضى - شقة 1 - حلوان.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء النقابة العامة للمهن الزراعية

المسجلة برقم 1227 لسنة 2015 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
عشرة  الثانية  الساعة   -  2022/10/11 الموافق  الثالثاء 
الزراعية - 1 شارع شنن -  ظهرا. وذلك بمقر نقابة المهن 

من شارع الجالء - القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك يوم الثالثاء الموافق 2022/10/18، فى تمام الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية - 1 شارع شنن - من شارع 

الجالء - القاهرة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 

والثاني
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية نقابة المهندسين لإلسكان 

التعاونى بالقاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
الجمعة الموافق 2022/10/14 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن 26أ شارع 
احمد حلمي.

الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 
للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم الجمعة الموافق 2022/10/21، فى تمام الساعة 
الثانية بعد الظهر.

 - النيل  كورنيش  شارع   - النهرى  المحامين  بنادى  وذلك 
المعادي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 
والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية االشتراكية لبناء 

المساكن للعاملين بالمساحة
المسجلة برقم 32 لسنة 1982 - القاهرة

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

السبت الموافق 2022/10/22 - الساعة الثالثة عصرا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 80 شارع 

الصناديلى - الجيزة.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية الطارئة.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/10/29، فى تمام الساعة 

السادسة مساء.
 - االعظم  البحر  شارع   - النهرى  االطباء  نادى  بمقر  وذلك 

كورنيش النيل - الجيزة.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 

والثاني
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية تيباروز التعاونية للبناء 

واإلسكان
المسجلة برقم 807 لسنة 1997

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

السبت الموافق 2022/10/1 - الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بدار الدفاع الجوى بالقرية االولمبية.

عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 
للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم السبت الموافق 2022/10/15.
تمام  فى  االولمبية  بالقرية  الجوى  الدفاع  دار  بمقر  وذلك 

الساعة الحادية عشرة صباحا
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بشركة بترول خليج السويس
المسجلة برقم 289 لسنة 1982 - القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
السبت الموافق 2022/10/1 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

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

الواحد.
الثالث  االجتماع  العمومية لحضور  الجمعية  عن دعوة اعضاء 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/10/15، فى تمام الساعة 

الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية المشار اليه بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 
والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية 

للغازات الطبيعية )جاسكو(
المسجلة برقم 1113 لسنة 2013

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
)R7( بمنطقة )D4( العاصمة االدارية الجديدة - قطعة رقم

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/22 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى سكاى قاعة )POOL ROOM( التابع لشركة 
بتروسبورت.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

كهرباء مصر
المسجلة برقم 688 لسنة 1990

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
اليت سيتى بالعاصمة االدارية الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/13 - الساعة العاشرة صباحا.

الكهرباء  وزارة  مبنى   - الكبرى  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
والطاقة المتجددة - الدور االرضى - العباسية - 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

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية االشتراكية 
لبناء المساكن للعاملين 

بالمساحة
المسجلة برقم 32 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
القرية السياحية رع ملك الجمعية بالساحل الشمالي

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/29 - الساعة الثالثة عصرا.

 - النيل  كورنيش   - النهرى  االطباء  نادى  قاعة  بمقر  وذلك 
شارع البحر االعظم - 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لموظفى المركز 

القومى للبحوث
المسجلة برقم 92 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة اكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كورنيش   - العرب  للمقاولون  التجديف  نادى  بمقر  وذلك 
النيل - 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية العدل لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 37 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة بدر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/10/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار 

وزارة المالية - مدينة نصر.
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 للعاملين بمركز 

القاهرة للمالحة الجوية
المسجلة برقم 770 لسنة 1995

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
القاهرة الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/22 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى ايروسبورت الرياضى - ميناء القاهرة الجوى 
- القاهرة.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية القاضى الفاضل التعاونية 
لإلسكان والتعمير والمصايف

المسجلة برقم 39 لسنة 1982
او من تنطبق عليه شروط  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
بمشروعها  الشاغرة  للوحدات  الحجز  باب  فتح  العضوية عن 

بالقاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدره 600000 جنيه )ستمائة الف جنيه 
من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد  الغير( 

الجمعية للبنك.
الكائن: 3 شارع احمد فهيم بيومى -  وذلك بمقر الجمعية 

مصر الجديدة - القاهرة.
على أن تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/10/5 حتى 

2022/10/25
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الفراعنة لإلسكان 
التعاوني والسياحي
المسجلة برقم 190 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
القاهرة الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/10/15 - الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر الحديقة االندلسية - امتداد رمسيس 2 - بجوار 
وزارة المالية - مدينة نصر.

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 ببنك مصر

المسجلة برقم 496 لسنة 1983
تعلن عن اجراء جلسة التخصيص يومى 29 و2022/10/30، 

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا من كل يوم.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 85 شارع محمد فريد - عابدين 

- القاهرة.
 )1( رقم  بالعمارة  الجمعية  الحاجزين بمشروع  وذلك لالعضاء 
)مائتان  جنيه  مبلغ 260000  المسددين  الغربية  بالعمرانية 
وستون الف جنيه الغير( وعددهم 43 عضوا وفقا لما انتهت 
رقم  القضية  اإلسكان( فى  )نيابة  االدارية  النيابة  اليه توصية 
التعاون  لشئون  المركزية  االدارة  وكذا   2022 لسنة   187
هؤالء  يقوم  ان  على  الخصوص،  هذا  فى  للجمعية  الوارد 
االعضاء الحاجزين باستكمال مدخراتهم الى 320000 جنيه 

)ثالثمائة وعشرون الف جنيه الغير( قبل اجراء التخصيص.
وسيتم التخصيص وفقا لنص المادة )4( من القرار الوزارى رقم 

46 لسنة 1982.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بحى دار السالم

المشهرة برقم 1000 لسنة 2010
لؤلؤة  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
للوحدات  التخصيص  جلسة  تحديد  عن  الجديدة  القاهرة 
المحددة  الشرائح  حسب  سكنية  وحدة   48 لعدد  السكنية 
طبقا لتعليمات الهيئة العامة للتعاونيات. وذلك يوم السبت 
عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى   2022/10/15 الموافق 
صباحا. وذلك بمقر بمركز شباب دار السالم - بشارع العجمى 
- امام فرع البنك االهلى المصرى - فرع دار السالم. على ان 
 380000 وقدره  التخصيص  لمبلغ  مسددا  العضو  يكون 
جلسة  انعقاد  قبل  الغير(  جنيه  الف  وثمانون  )ثالثمائة 
بالمشروع  الحاجزين  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف  التخصيص 
)التاريخ  من  سابقا  ذكر  ما  بها  محدد  مسجلة  بخطابات 
وفقا الحكام  التخصيص سيتم  بأن  علما  والساعة(.  والمكان 
المادة الراعبة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 الصادر 
التفاصيل  وباقى  اإلسكانية.  بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن 
معلنة بمقر الجمعية ميدان حى دار السالم - 126 شارع مصر 

حلوان - امام مترو زهراء مصر القديمة.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة بورسعيد

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 
المهن الزراعية ببورسعيد

المسجلة برقم 6 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/25 يوم  وذلك 

مساء.
وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين الزراعين ببورسعيد.
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 االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالشركة المصرية للتوريدات البحرية

المسجلة برقم 31 لسنة 1982
للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة  االتحادية  الجمعية  تعلن 
واإلسكان للعاملين بالشركة المصرية للتوريدات البحرية عن فتح 

باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية.
 2022/10/12 حتى   2022/10/8 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/16   15 يومى  وللطعون 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة 
الجمعية  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا 
االتحادية لمحافظة بورسعيد. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية. 
شارع  الكائن:  بورسعيد  لمحافظة  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك 

النصر - عمارة النصر - مدخل 1.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/16 - 
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 
ادارة  مجلس  النتخاب  وذلك  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 

جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية لبناء المساكن لألعضاء والعاملين بمركز شباب العاشر من رمضان ببورسعيد
المسجلة برقم 135 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة اعضائها الحاجزين بمشروع الجمعية الكائن بالقطعتين )1 و2( بتقسيم الجمعية بمدينة رأس البر - باالمتداد 
الساعة   - الموافق 2022/10/10  االثنين  يوم  وذلك  )28( عضوا.  لعدد  للوحدات  التخصيص  جلسة  موعد  تحديد  عن  العمرانى 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر الجمعية بمركز شباب العاشر من رمضان - ببورفؤاد - بورسعيد وذلك لالعضاء المسددين مبلغ 
300000 جنيه )ثالثمائة الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص والمعاينة بمقر المشروع برأس البر. وباقى التفاصيل معلنة 
بمقر الجمعية الكائن بمركز شباب العاشر من رمضان - ببورفؤاد. وسيتم التخصيص وفقا الحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى 

رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لشاغلى المساكن اإلدارية والعاملين ببورسعيد

المسجلة برقم 71 لسنة 1982 - بورسعيد
يعلن االتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين االول والثانى للجمعية والمقرر عقدهما يوم االحد الموافق 

2022/11/20 - الساعة العاشرة صباحا. وذلك بمقر مشروع الجمعية الكائن: ابراج محمد على - بورفؤاد.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم السبت الموافق 2023/1/28، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر مشروع ابراج محمد على - بورفؤاد.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لشاغلى المساكن اإلدارية والعاملين ببورسعيد
المسجلة برقم 71 لسنة 1982

حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الجنائية وتحليل  الحالة  الترشيح مرفقا بها صحيفة  2022/10/13 وللطعون يومى 15 و2022/10/16 على أن تقدم طلبات 
المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك 

بمقر الجمعية الكائن: ابراج محمد على - عمارة 18 - الدور االرضى - بورفؤاد - بورسعيد.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/20 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر مشروع الجمعية بأبراج محمد على - بورفؤاد - بورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 
األوقاف بكفر الشيخ وأسرهم

المسجلة برقم 23 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/11/8 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية الكائن: 40 
شارع النبوى المهندس - المساكن االقتصادية - كفر الشيخ.

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 االتحادية للبناء 
واإلسكان بمحافظة كفر الشيخ

المسجلة برقم 10 لسنة 1986
تعلن الجمعية للسادة أعضائها من الجمعيات االساسية عن 

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/10/16 حتى 2022/10/20 
تقدم طلبات  أن  يومى 23 و2022/10/24 على  وللطعون 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح 
للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  المخدرة طبقا 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
 - سابقا  السلخانة  بمزلقان  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
التموين  مكتب  أعلى   -  8 شقة   -  5 عمارة   - االمل  تقسيم 
- الدور الرابع. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 

2022/11/19 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بالمقر الكائن: بنادى اشبيليه - شارع الخليفة المأمون 
- امام قصر بدوى لالثاث - بجوار عمارات مجلس المدينة - 
المطلقة  األغلبية  األول بحضور  االجتماع  الشيخ. ويصح  كفر 
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.

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخمحافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمحكمة 

كفر الشيخ االبتدائية
المسجلة برقم 172 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2022/10/13 وللطعون يومى 16 و2022/10/17 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 
 - المعمل  عزبة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
القنطرة البيضاء - شارع صيدلية محمد المزين - كفر الشيخ.

يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
وذلك  ظهرا.  الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/11
بمقر نادى اشبيليه الرياضى - شارع الخليفة المأمون - امام 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  لالثاث.  بدوى  قصر 
القانونى  النصاب  اكتمال  المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم 
الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له 
حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور 

الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بإدارة 

جامعة كفر الشيخ
المسجلة برقم 225 لسنة 2007

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

حتى 2022/10/13  المدة من 2022/10/9  وذلك خالل 
وللطعون يومى 16 و2022/10/17 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: 34 شارع عبدالمنعم زيتون - العزبة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الشيخ.  كفر   - الجديدة 
الطارئة يوم 2022/11/18 - فى تمام الساعة الثانية بعد 
الظهر. وذلك بمقر النقابة الفرعية الطباء كفر الشيخ بجوار 
المستشفى العام بكفر الشيخ. ويصح االجتماع األول بحضور 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق 
الحضور. وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، 

ومناقشة باقى جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

محافظة الوادى الجديد

محافظة اإلسكندرية

جمعية حى العامرية التعاونية 
لإلسكان باإلسكندرية

المسجلة برقم 3 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  عضوية  الستكمال 
 22 يومى  وللطعون   2022/10/19 حتى   2022/10/15
بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/23 
لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 

اول مساكن النوبارية - الورديان - مينا البصل - العامرية
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة  يوم 2022/11/25 
الساعة السادسة مساء. وذلك بمقر نادى شركة  - فى تمام 

االسكندرية للبترول - المكس - 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 الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

خدمات البترول البحرية
المسجلة برقم 326 لسنة 2014

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/13 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المفتوحة الملحقة بمقر الجمعية - شركة 
خدمات البترول البحرية - خلف شركة بتروجيت - فرع المعدية 

- طريق رشيد - 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 ألهالى الخارجة 

بالوادى الجديد
المسجلة برقم 3 لسنة 1981

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/15 - فى تمام الساعة السابعة مساء.
وذلك بمقر نادى تعمير الصحاري.

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 لرجال القضاء 

والنيابة العامة باالسكندرية
المسجلة برقم 25 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/10/8 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2022/10/13 وللطعون يومى 15 و2022/10/16 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 
فيكتور  شارع   19 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

عمانويل - سموحة - عمارة القضاء االولى - الدور االول
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/11/18 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى القضاة القبلى - شارع ونجت - بولكلى - 
االسكندرية. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة دمياطمحافظة الوادى الجديد

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألهالى الخارجة بالوادى الجديد

المسجلة برقم 3 لسنة 1981
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/10/17   16 يومى  وللطعون   2022/10/13
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 
احمد  الدكتور  شارع  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  بالخارجة  السالم  حى   - فخرى 
الساعة  تمام  فى   -  2022/11/19 يوم  الطارئة  العمومية 
الخارجة   - الصحارى  تعمير  نادى  بمقر  وذلك  السابعة مساء. 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الجديد.  بالوادى 
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 الصقر التعاونية للبناء 
واإلسكان للضباط العاملين 

بأمن دمياط
المسجلة برقم 90 لسنة 2016

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/10/21 يوم  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر نادى 25 يناير لضباط الشرطة بكورنيش النيل 
- دمياط.

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 السويسمحافظة دمياط

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بصناعات 

األثاث بدمياط
المسجلة برقم 74 لسنة 2012

الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
وللطعون   2022/10/13 حتى   2022/10/9 من  المدة 
الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/10/16   15 يومى 
المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.

بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
الجمعية الكائن: االعصر االولى - عمارة 7 - شقة 1 - بجوار 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  النبوى  الهدى  مسجد 
السابعة  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/12 يوم  الطارئة 
 - االسكندرية  بنك  خلف   - كنارى  قاعة  بمقر  وذلك  مساء. 
شارع الجالء. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان مصيف رأس الخليج 

بالسويس
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

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

الموافق 2022/10/14.
وذلك بمقر نادى مصر ايران للغزل والنسيج - خلف الهيئة 

العامة لالستعالمات - بالسويس.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة السويس

محافظة البحيرة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة القناة لتوزيع 

الكهرباء بالسويس
يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة وذلك يوم االربعاء الموافق 

الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  السويس، فى   - الرياض  االربعين - شارع  2022/10/12 بمقر شبكة هندسة كهرباء 

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.

الموافق  االربعاء  يوم  الثالث  االجتماع  يتم عقد  والثانى  االول  لالجتماعين  القانونى  النصاب  اكتمال  وفى حالة عدم 

اى عدد من  والذى يصح بحضور  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  بعاليه  اليه  المشار  المكان  بذات   2022/10/19

االعضاء.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية أبناء البحيرة لإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 4 لسنة 1982 - البحيرة

يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة وذلك يوم الثالثاء الموافق 

2022/10/11 بمقر حديقة اوزوريس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بأرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة، فى 

تمام الساعة الحادية عشرة صباحا 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.

الموافق  السبت  يوم  الثالث  االجتماع  عقد  يتم  والثانى  االول  لالجتماعين  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

2022/10/15 بذات المكان المشار اليه بعاليه فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا والذى يصح بحضور اى عدد 

من االعضاء.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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محافظة الغربية

محافظة الغربية

محافظة البحيرة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمقاولون العرب )عثماسون( بطنطا

المسجلة برقم 46 بمحافظة الغربية
يعلن االتحاد فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد االجتماع االول والثانى للجمعية والمقرر عقده يوم السبت الموافق 

2022/10/15 - الساعة الثانية بعد الظهر بمقر نادى المعلمين - طنطا - بمحافظة الغربية
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/10/22، بذات المقر بعاليه
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمقاولون العرب بوسط 
وشرق الدلتا عثماسون

المسجلة برقم 46 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/10/15 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر نادى المعلمين بطنطا.
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 لمهندسى الهيئة المصرية لمشروعات الصرف 
إقليم صرف غرب الدلتا - البحيرة

المسجلة برقم 129 لسنة 1999
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/10/9 حتى 
2022/10/13 وللطعون يومى 15 و2022/10/16 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: دمنهور 
- شارع عبدالسالم الشاذلى - بجوار االدارة المركزية االقليمية صرف غرب الدلتا وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/12 

- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر الموقع السكنى للمجمع باالسكندرية - الكيلو 21 - منطقة الزراعيين.
له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح  القانونى  النصاب  اكتمال  المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم  ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية 

االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة المنيا

محافطة جنوب سيناء

محافظة اإلسماعيلية

جمعية النصر التعاونية للبناء واإلسكان بمحافظة المنيا
المسجلة برقم 74 لسنة 2012

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2022/10/9 حتى 2022/10/13 
وللطعون يومى 15 و2022/10/16 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: 8 
شارع النصر - المتفرع من شارع عدنان الملكي. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/16 - فى تمام الساعة 

الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر نادى الشرطة - كورنيش النيل - المنيا.
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 ألهالى رأس سدر
المسجلة برقم 3 لسنة 1985

حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الجنائية وتحليل  الحالة  الترشيح مرفقا بها صحيفة  2022/10/13 وللطعون يومى 16 و2022/10/17 على أن تقدم طلبات 
المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك 
بمقر الجمعية الكائن: رأس سدر - امام بنك مصر القديم. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/7 - فى تمام 

الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر مركز شباب رأس سدر القديم.
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 توزيع 
كهرباء القناة باإلسماعيلية

المسجلة برقم 1 لسنة 1982
الساعة  السنوية لالجتماع. وذلك يوم 2022/10/13 - فى تمام  العمومية  الجمعية  الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة  تعلن 

العاشرة صباحا. وذلك بمقر نادى كهرباء االسماعيلية - ارض االندية - الشيخ زايد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة البحر األحمر

محافطة سوهاج

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالقرى السياحية 
والفنادق بسفاجا

المسجلة برقم 54 لسنة 1999
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع اإلسكان بسفاجا وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد له يوم 

2022/10/16 - الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر قاعة نادى المعلمين بسفاجا.
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 ألصحاب المصانع والشركات 
والعاملين بها بقطاع االستثمار بمحافظة سوهاج

المسجلة برقم 46 لسنة 2007
 2022/10/13 حتى   2022/10/9 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
وللطعون يومى 16 و2022/10/17 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة 
التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع بسطا - امام محطة 

السكة الحديد - مقر شركة السالم.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/11/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر فندق الصفا السياحى - شارع الجمهورية - سوهاج. 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.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج

مزادات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى الزاوية الحمراء
تعلن عن بيع بالمزاد العلنى 

عدد 12 وحدة سكنية بمشروع الجمعية بالدور االرضى بمساحات تتراوح من 57م حتى 170م
الكائن: ابراج النرجس والياسمين بالهضبة الوسطى بالمقطم

تباع صفقة واحدة او مجزأة - اولوية البيع صفقة واحدة
تسهيالت فى السداد

جلسة يوم الخميس الموافق 2022/10/27 - الساعة الثانية عشرة ظهرا
بمقر الحديقة االندلسية التابعة للقوات المسلحة - امتداد شارع رمسيس - بجوار وزارة المالية ونادى السكة

التأمين االبتدائى 500000 جنيه فى حالة البيع كصفقة واحدة - او 25000 جنيه فى حالة البيع مجزأ
5.5٪ عمولة خبرة وداللة وضريبة قيمة مضافة - تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ 299 جنيه

مكتب الخبير المثمن - مصطفى مختار حنفي
9 شارع شريف - عابدين - القاهرة - 0223936309 - 01227473260 - 01003010041
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مناقصات

جمعية الفداء التعاونية للبناء واإلسكان
المشهرة برقم 886 لسنة 2003

تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة، الختيار خبير مثمن 

للقيام باعمال الداللة لبيع عدد »2« قطعة ارض خدمات بالقطعتين 5، 6 مول - حضانة بالتوسعات الشرقية بأكتوبر وذلك طبقا 

للقانون رقم 182 لسنة 2018.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: 16 شارع الطيران - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور 

االول - شقة 106 - القاهرة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - 

المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 299 جنيه )مائتان تسعة وتسعون جنيها(.

الجمعية داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى واالخر مالى فى موعد  ادارة  اللواء رئيس مجلس  السيد  العطاءات باسم  تقدم 

غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االثنين الموافق 2022/10/10 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان 

سالف الذكر، على ان يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 5000 جنيه )خمسة آالف جنيه الغير( باسم الجمعية بصورته 

القانونية باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة 

الفض الفني، ويزداد الى نسبة 5٪ من اتعاب الخبير »مكتب - شركة« نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.

مدة سريان العطاء ثالثة شهور من تاريخ جلسة الفض الفنى وتخضع والمناقصة الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته 

التنفيذية.

مناقصات

الجمعية التعاونية المشتركة للبناء واإلسكان لمشروع لؤلؤة بدر 2
التشييد والبناء  العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى  تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مقاولى قطاع االعمال 
فئة مناسبة لطبيعة وحجم االعمال على أال تقل عن الفئة الخامسة اعمال مبانى متكاملة والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات 
العامة وذلك للعمارات 7/15 و7/14 للنموذج A بمشروع الجمعية بلؤلؤة بدر 2 طبقا للتراخيص وكراسة الشروط والمواصفات.

تطلب كراسة الشروط العامة والمواصفات من مقر الجمعية - 6 شارع عيسى الجزار - متفرع من شارع عبدالجليل الشاعر - مشعل 
- الهرم - جيزة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة، وذلك نظير مبلغ 399 جنيه )ثالثمائة وتسعة وتسعون جنيه الغير(.
تقدم العطاءات باسم السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية داخل مظروفين مغلقين احداهما فنى واالخر مالي.

الدفع  باحدى وسائل  القانونية  الف جنيه الغير( بصورته  )مائتان  ابتدائى قدره 200000 جنيه  تأمين  الفنى  بالمظروف  يرفق 
االلكترونى او خطاب ضمان بنكى باسم الجمعية غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف 

الفنية ويزاد الى 5٪ كتأمين نهائى عند الرسو وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
االتحاد  الثانية عشرة ظهرا بمقر  الساعة  الموافق 2022/10/16 فى تمام  الفنية يوم االحد  المظاريف  وتحددت جلسة فض 

التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة.
مدة سريان العطاء ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية وتخضع المناقصة الحكام قانون المناقصات والمزايدات 
متطلبات  من  ماجاء  كافة  على  والمالية  الفنية  المظاريف  تحتوى  وان  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته   2018 لسنة   182 رقم 

بكراسة الشروط والمواصفات وكذا جدول المعامالت وعناصر التكلفة الخاضعة للتغيير.
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م مجلس إدارة االتحاد التعاونى اإلسكانى يتقدَّ
وجميع العاملين باالتحاد..

 بخالص التهانى للرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة 

ولشعب مصر العظيم
بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة


