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اإدارات

االحتاد  إدارات  أهم  من  التصفية  إدارة  تعد 
فهى اإلدارة املسئولة عن إجراءات تصفية 
لها  تصدر  التى  اإلسكانية  اجلمعيات 
ثم  ومن  وتصفيتها  بحلها  وزارية  قرارات 

يبدأ عمل اإلدارة والذى يتضمن:
• البحث عن سجالت ومستندات اجلمعية 
تكون  قد  والتى  حل  قرار  لها  صدر  التى 
توقف  مدة  بسب طول  اختفت  أو  اندثرت 

اجلمعية.
بالبنوك  اجلمعيات  البحث عن حسابات   •
وحتويل أرصدتها إلى حساب إدارة التصفية 
وجرد  املالى  املركز  لعمل  متهيدا  باالحتاد 

مستحقات األعضاء.
اخلاصة  القانونية  املشاكل  كافة  حل   •
بأصول اجلمعيات )حتت التصفية ( وحتويل 
سيولة  إلى  وجدت-  إن  الثابتة-  األصول 

مما  العلنى  باملزاد  البيع  بعد  مالية 
يستلزم جهدا ووقتا طويال.

كافة  بتذليل  اإلدارة  تقوم  ثم   •
أعمال  تواجه  التى  املشاكل 
مثل  املصفاة  اجلمعيات 

إصدار  التنازالت–  )التسجيل– 
خطابات املرافق وغيرها من اإلجراءات (. 

إدارة  على  املشرف  صادق  خالد  ويقول 
التى  اجلمعيات  التصفية: هناك كثير من 
هذه  ومن  تصفية،  أو  حل  قرار  لها  صدر 
اجلمعيات جمعية الزعيم مصطفى كامل 
مشروعات  عدة  لها  والتى  باإلسكندرية 
قام  حيث  واإلسكندرية،  القاهرة  فى 
االحتاد بصفته املصفى للجمعية )مشروع 
عام  فى  حل  قرار  لها  صدر  والتى  ميامي( 
2003 ومنذ ذلك الوقت لم يتم العثور على 
أى سجالت أو مستندات خاصة باجلمعية 
وقد قامت اللجنة املشكلة من االحتاد وهم 
حسن  الشافعى،  شريف  صادق،  »خالد 
عشرى،  عماد  اخلالق،  عبد  أمل  سعيد، 
محمود عبد العزيز«، بالبحث والتحرى عن 
املستندات التى تثبت 

احملالت  األرض  لهذه  اجلمعية  ملكية 
األعضاء  وسجالت  السكنية  والوحدات 
احملالت  لهذه  األعضاء  ملكية  على  الدالة 

أو الوحدات.
 ويضيف صادق: متكنت اللجنة وذلك بعد 
وباملتابعة  االحتاد  إدارة  إلى مجلس  الرجوع 
الصفا  أبو  الوهاب  عبد  اللواء  السيد  مع 
تلك  استالم  من  االحتاد،  عام  سكرتير 
العامة  الهيئة  من  جميعها  املستندات 
الستكمال  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
إجراءات الفحص واحلصر للوحدات واحملالت، 
واملشروع عبارة عن )4( عمارات سكنية كل 
عمارة عبارة عن )64( وحدة سكنية بخالف 
احملالت، ورغم ذلك فقد قام االحتاد باحلصول 
على املستندات الدالة على ملكية األرض 
املوجودة  الفضاء  املساحة  تلك  وتأجير 
والتى تقدر مبساحة 1300 متر مربع تقريبا 
جنيه  ألف   20 مببلغ  مؤقتة  بصفة 
العام  خالل  االحتاد  لصالح  شهريا 
وبزيادة سنوية 10% سنويا على 
يكفل  مبا  سنوات   3 مدار 
حقوق أعضاء اجلمعية واالحتاد 

بصفته مصفيا للجمعية.

إدارة التصفية باالتحاد تنجح فى حل مشكلة جمعية 
مصطفى كامل باإلسكندرية

كتب- عاطف حمدى:
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ملف العدد

خالل مؤمتر مجلس وزراء التعاونيات اإلفريقية ومؤمتر اإلسكان التعاونى الرابع والبرنامج التدريبى اإلفريقى 
األول حتت شعار »معاً من أجل تنمية إفريقيا«: 

د. عاصم الجزار 
وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ورئيس مجلس وزراء تعاونيات إفريقيا: 

تابع املؤمتر: زكريا عبد السيد 

القضاء على العشوائيات وحتقيق اقتصاد مستدام، وعمل برامج توعية باملناطق العشوائية، 

فضالً عن ضرورة االهتمام بتدريب قطاع التعاون على مشاريع ريادة األعمال، وأهمية النظر فى 

أفكار التعاونيات بصفتها مساهم فى االقتصاد الوطني.. كانت هذه أهم التوصيات التى أثمرت عنها 

الدورة الثالثة عشر من مؤمتر مجلس وزراء التعاونيات اإلفريقية والذى يعقد ألول مرة فى مصر بالتزامن 

مع انعقاد مؤمتر اإلسكان التعاونى الرابع والبرنامج التدريبى اإلفريقى األول لإلسكان التعاوني، حتت 

شعار »معاً من أجل تنمية إفريقيا« والذى نظمته الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان فى الفترة 

البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  رئيس  رزق  الدكتور مهندس حسام  برئاسة  أكتوبر 2022،  من 20-17 

قيادية  إعداد كوادر  بهدف  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  واإلسكان وبحضور مجلس 

للعمل فى مجال اإلسكان التعاونى فى إفريقيا. 

مصر تستكمل خالل رئاستها للدورة القادمة ما تم إنجازه لرسم 
خارطة طريق لمنظومة التعاونيات فى القارة اإلفريقية
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ملف العدد

وأكد الدكتور سالم اخلضرى، عميد كلية 
الهندسة جامعة األزهر أن توصيات املؤمتر 
التعاونيات،  بني  التعاون  على  شددت 
والتعاونيات  احلكومة  بني  التعاون  أيضاً 
والتحول  املالية،  املشاكل  على  للتغلب 
الرقمى وخلق منصة للتعاونيات اإلفريقية 
ملواجهة التحديات والتوجيه نحو التفكير 

العلمي.
وزير اإلسكان  الدكتور عاصم اجلزار  وصرح 
ورئيس  العمرانية  واجملتمعات  واملرافق 
مصر  بأن  إفريقيا  تعاونيات  وزراء  مجلس 
سوف تعمل خالل رئاستها للدورة القادمة 
مع  بالتعاون  إجنازه  مت  ما  استكمال  على 
طريق  خارطة  لرسم  األشقاء  جميع 
اإلفريقية،  القارة  فى  التعاونيات  ملنظومة 
احلالية  التحديات  جميع  مع  يتناسب  مبا 

التى نواجهها.
إلى  تدفعنا  املرحلة  حتديات  أن  إلى  وأشار 
عبر  املشترك  اإلفريقى  التعاون  تعزيز 
العديد من املبادرات التى تهدف إلى إيجاد 
حلول فعالة ومبتكرة حتى نستطيع جتاوز 
صعوبة الظروف احلالية عبر آليات وأهداف 
القارة،  شعوب  تطلعات  حتقق  طموحة 
وفى هذا الصدد تقدم مصر يد العون لكل 

خالل  من  الصديقة  اإلفريقية  الشعوب 
بروتوكوالت تعاون فى العديد من مجاالت 

التنمية. 
تطور الفكر التعاوني

الهيئة  رئيس  رزق  حسام  الدكتور  وأكد 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان أن تطور 

فى  أصبح  العالم  فى  التعاونى  الفكر 
الشعوب  حلياة  منهاجاً  الدول  من  العديد 
اجملتمع  ملشاركة  وناجحاً  محفزاً  ومنوذجاً 
والتنمية  التطوير  مخططات  فى  األهلى 
فى  الهيئة  عملت  فقد  لذلك  اجملتمعية، 
التعاون  دور  لتعظيم  مبتكرة  محاور  عدة 
اإلسكانى واملساهمة مبخططات التنمية 
إنشاء  خالل  من  مصر،  فى  العمرانية 
من  يتم  استثمارية  تعاونية  مشروعات 
التعاونية  الوحدات  سعر  دعم  خاللها 
االستثمارية،  العناصر  بيع  عائد  من 
التعاونى  لإلسكان  عصرية  ومجتمعات 
باملدن اجلديدة، فضالً عن إنشاء مجتمعات 
اقتصادى  مقوم  ذات  منتجة  تعاونية 
قرية  مشروع  مثل  جتارى(  زراعى  )حرفى 
و»منطقة  البحيرة،  مبحافظة  »فرهاش« 
اجليزة، مشدداً  اجلديدة« مبحافظة  اطفيح 
الريادة فى  على تفعيل دور مصر لتحقيق 

مجال التعاونيات.
وأعرب رزق عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح 
احلركة  راعى  اجلمهورية  رئيس  السيسى 
التعاونية، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور 
اجلزار  عاصم  والدكتور  مدبولى  مصطفى 

وزير اإلسكان.

د. عاصم الجزار 
 تحديات المرحلة تدفعنا 

إلى تعزيز التعاون اإلفريقى 
المشترك إليجاد حلول فعالة 

ومبتكرة لتجاوز صعوبة 
الظروف الحالية 

 
بروتوكوالت تعاون بمجاالت 
التنمية فى إفريقيا لتنفيذ 
مشروعات البنية التحتية 

والمحطات العمالقة لتوليد 
الطاقة بهدف التنمية الشاملة 

والمستدامة 
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التعاون حياة
االحتاد  رئيس  عباس  فؤاد  اللواء  أوضح 
التعاونى اإلسكانى املركزى أن التعاون هو 
احلياة، واحلياة هى التعاون فى شتى اجملاالت، 
فالتعاون ال يؤذى اآلخرين، وال يضر بهم، وال 
البشرية  إلسعاد  التعاون  عليهم،  يعتدى 
جميعها وهذا ما أمرنا اهلل به منذ أكثر من 
١4٠٠ سنة على لسان نبيه الكرمي محمد 
صلوات اهلل وسالمه عليه حيث أمره وقال 

له »وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان« هذا ما أمرنا اهلل به 
للبشرية جميعاًَ، معرباً عن شكره للرئيس 
املؤمتر  لوضعه هذا  السيسى  الفتاح  عبد 
مصطفى  والدكتور  سيادته،  رعاية  حتت 
عاصم  والدكتور  الوزراء،  رئيس  مدبولى 
ومقدم  مصر،  فى  التعاونيات  راعى  اجلزار 
العون واملساعدة للتعاونيات على مستوى 
العربية ومساهمته على  جمهورية مصر 

املستوى اإلفريقى والدولي.
وفى سياق متصل نوه الدكتور أحمد عبد 
بأن  العام للتعاونيات  رئيس االحتاد  الظاهر 
العالم منذ  التعاونية فى كل دول  احلركة 
عام ١844 بإجنلترا هى للتنمية، فاحلكومات 
فى دول إفريقيا ال بد أن تهتم بالتعاونيات 
الشاملة  التنمية  فى  تساعدها  لكى 

واملتواصلة. 
التعاونى  احللف  رئيس  جواركو  اريل  وقال 
الدولي: إن احلوار بني القطاع العام والقطاع 

ملف العدد

اللواء فؤاد عباس
التعاون هو الحياة.. والحياة 

هى التعاون فى شتى 
المجاالت.. ويهدف إلسعاد 

البشرية جميعها

د. أحمد عبد الظاهر
 الحركة التعاونية فى كل دول 
العالم للتنمية.. ضرورة اهتمام 
الحكومات بالتعاونيات لتحقيق 

التنمية الشاملة 
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التعاونى يعتبر أساساً مهماً الستثمار كل 
واملوجودة  املتراكمة  اخلبرات  وكل  الفرص 
وتوصيات  اخملتلفة،  شعوبنا  مستوى  على 
هذا املؤمتر سوف تساعد فى التغلب على 
وحتقيق  الدول  بكافة  املوجودة  املشاكل 

أهداف التنمية. 
وتابع، تاج الدين ابوال رئيس احللف التعاونى 
من  »معاً  املؤمتر  هذا  عنوان  أن  اإلفريقى.. 
أجل تنمية إفريقيا« يأتى من دور التعاونيات 
اإلفريقية فى تقدمي كل الدعم لكل الدول 
نحقق  لكى  معاً  للعمل  وأيضاً  األعضاء، 

أجندة التنمية إلفريقيا 2٠63.
تجارب تنموية 

استعرض  جلسات  عدة  املؤمتر  وتخلل 
بالدهم  جتارب  االفريقية  الدول  وزراء  فيها 
التنموية مبجال التعاون: تعاونيات كوسكو 
كينيا  سفيرة  عرضت  حيث  )كينيا( 
املشروعات االئتمانية التى تقوم بها كينيا 
املستدامة  والتنمية  الفقر  على  للقضاء 
وكذا املشروعات التى تهدف الى مكافحة 
الطبيعية  والكوارث  املناخية  التغيرات 
لزراعة  تهدف  )كوزاميتى(  مبادرة  ومنها 
األشجار الطبيعية كأداة لتحرير الطبيعة 

من التغير املناخي. 
فروج  هند  الدكتورة  عرضت  جانبها  ومن 
باملركز  واملستدام  البيئى  التقييم  أستاذ 
القومى للبحوث مشروع استخدام الطاقة 
بإطالق  قامت  مصر  أن  حيث  الشمسية، 
املناخية  املتغيرات  طاقة  استراتيجية 
)2٠2٠- 2٠2٥( وهى تعمل على تقليل اآلثار 
واالهتمام  املناخية  للتغيرات  السلبية 
تخزين  تعنى  وهى  املتجددة  بالطاقة 
الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وقد 
مت توليد 339١ ميجا وات عام 2٠2١ /2٠22 
ومن أهم محطات الطاقة الشمسية فى 
مصر محطة )بنبان فى أسوان( وهى األولى 
على إفريقيا والرابعة على مستوى العالم، 
الشمسية  الطاقة  استخدام  يتم  وحاليا 
اإلدارية  والعاصمة  القاهرة  مطار  فى 
ومخطط  مصر  حديد  سكك  ومحطة 

ملف العدد

د. حسام رزق 
إنشاء مشروعات تعاونية 

استثمارية لدعم سعر الوحدات 
التعاونية من عائد بيع العناصر 

االستثمارية
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املدارس  الطاقة الشمسية فى  استخدام 
واالبنية التعليمية. وأكد قمر الدين رئيس 
التعاونية املاليزية أنه يتم تدريس التعاون 
االبتدائية،  املرحلة  من  بداية  املدارس  فى 
برامج  بوضع  احلكومة  قامت  وحالياً 
ويتم منح كل  الثانوية،  للمرحلة  تعاونية 
مدرسة ثانوية قرضا دراسيا، ويوجد مدارس 

متخصصة فى دراسة التعاونيات. 
التجربة الكورية 

وعرض تيدو كيم جتربة كوريا، حيث قامت 
إسكانية  تعاونية  جمعية  بتأسيس 
للشباب، لتوفير وحدات تعاونية مدعومة 

من احلكومة واملؤسسات التعاونية. 
بروتوكول تعاون 

القاهرة  بيان  توقيع  مت  املؤمتر  وعلى هامش 
احللف  ورئيس  األفارقة  التعاون  وزراء  بني 
وبروتوكول  واالفريقى،  الدولى  التعاونى 
تعاون بني الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واإلسكان ومملكة املغرب. 
اجلمعيات  ملشروعات  معرض  أقيم  كما 
واالحتادات النوعية وبعض شركات املقاوالت 
املستوى  على  املشروعات  هذه  لتسويق 
زيارات  عمل  مت  كما  واإلفريقى،  احمللى 
إلى  املشاركة  للوفود  وسياحية  ميدانية 
)العاصمة اإلدارية مدينتى متحف احلضارة 
االهرامات العلمني(، واختيار 3٠ شاباً على 
مستوى إفريقيا العداهم كقيادات تعاونية 
إلفريقيا من خالل البرنامج التدريبى األول 

الذى تشرف عليه وزارة اخلارجية املصرية. 

ملف العدد

اريل جواركو
الحوار بين القطاعين العام والتعاونى 
أساس الستثمار كل الفرص والخبرات 

المتراكمة بالشعوب
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ملف العدد

تكريم التجارب التعاونية الرائدة.. ومصر تفوز 
بالمشروع األول فى إفريقيا عام 2022 

تنصيب  مراسم  من  االنتهاء  فور 
التعاونيات  وزراء  رئاسة مجلس  وتسليم 
وزير  فى  متمثلة  نيجيريا  من  االفريقية 
أبو  محمود  محمد  النيجيرى  الزراعة 
ممثلة  العربية  مصر  جمهورية  إلى  بكر 
اإلسكان  وزير  اجلزار  عاصم  الدكتور  فى 
اجلديدة  العمرانية  واجملتمعات  واملرافق 

ملدة ثالث سنوات )2٠22 2٠2٥(.. 
التعاونيات  وزراء  مجلس  رئيس  كرم 
التجارب  اجلزار  الدكتور عاصم  اإلفريقية 
في:  ممثلة  الرائدة  اإلفريقية  التعاونية 
مشروع كينيا لالدخار والتنمية، مشروع 
فى  األرز  تعاونيات  الرواندي،  الشاى 
متعددة  استهالكية  تعاونيات  نيجيريا، 
الدوم  صناعة  بتسوانا،  فى  األغراض 

وتعاونيات احلرف اليدوية باملغرب. 
وكان درع املشروع األول فى إفريقيا لعام 
2٠22 من نصيب مصر، وذهبت اجلائزة إلى 
املشروع السكنى »اليت سيتي« مشروع 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية 
وتسلم  مصر  كهرباء  بهيئة  للعاملني 
رئيس  حسن  أحمد  املهندس  الدرع 
اجلمعية  ورئيس  اجلمعية  إدارة  مجلس 

االحتادية حملافظة القاهرة. 
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واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزارة  أعلنت 
بأن  اجلزار،  عاصم  الوزير  برئاسة  العمرانية، 
سيبدأ  اجلديدة  املنصورة  مدينة  تنمية  جهاز 
 2022 نوفمبر  شهر  من  األول  الثالثاء  اليوم 
وحتى يوم اإلثنني املوافق 2023/1/2، فى تسليم 
الدفعة األولى من وحدات مشروع سكن مصر 
املنصورة  مبدينة  سكنية  عمارة   38 بإجمالى 

اجلديدة، وفقاً للمواعيد املقررة من اجلهاز.
املبذولة  اجلهود  مواصلة  اإلسكان  وزير  وأكد 
تنفيذها مبدينة  اجلارى  املشروعات  الستكمال 
املنصورة اجلديدة، الفتاً إلى أن مدينة املنصورة 
وتضم  السياحية،  الدلتا  نافذة  تُعد  اجلديدة 
سياحي،  )إسكان  اخملتلفة:  اإلسكان  أنواع 
وإسكان الفيالت، وإسكان متوسط، وإسكان 
اخلدمات  جميع  على  وتشتمل  اجتماعي(، 

الالزمة، بجانب جامعة إقليمية.

وافقت جلنة اإلسكان مبجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة .. على استخراج 
التقسيم  وقرارات  سريانها،  ومدة  الطلب  فى  للبت  الزمنية  واملدة  البناء  رخصة 
وزارات  باحملافظات وضوابط بشأن واليتها وحتديد اختصاصات ومسئوليات كل من 
التنمية احمللية واإلسكان والزراعة، وفض االشتباك بني الوزارات الثالث. وذلك وفًقا 
ملشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 

لسنة 2008، من حيث املبدأ. 
تهدف التعديالت الى التيسير على املواطن فى التعامل مع اجلهات املعنية بتطبيق 
يخدم  مبا  سريانه  ومدة  البناء  ترخيص  صالحية  وبيان  الواقع،  أرض  على  التشريع 

املصلحة العامة ويسهل على املواطنني.
وفى سياق متصل أوضح النائب ايهاب منصور، عضو جلنة االسكان مبجلس النواب، 
البناء مبا يعادل 2 مليون فقط  للتصالح فى مخالفات  أن هناك 4% فقط تقدموا 

تقدموا ولدينا اشكالية كبيرة مع قانون التصالح.
وأشار انه فور انتهاء املشاكل حول القانون سيدخل مبلغ مالى من 60 إلى 70 مليار 

جنيه خلزانة الدولة.
الفتا إلى أن املبلغ الذى دخل من مخالفات البناء حتى اآلن 22 مليار جنيه، مبا يساوى 

ربع املبلغ املستهدف حتصيله.

كتبت- اسماء السروجي: اأخبار

بدء تسليم الدفعة األولى من مشروع سكن مصر 
بإجمالى ٣٨ عمارة سكنية 

النواب فض التشابك بين وزارات التنمية واإلسكان 
والزراعة.. أبرز مشروع قانون البناء 

النائب عماد حمودة
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أكد اجلهاز املركزى للتعبئة العامـة واإلحصاء خالل اليوم العاملى 
لإلسكان تقريرًا ان عدد الوحدات اإلسكانية التى مت تنفيذها 

336.3 ألف وحدة عام 2021/2020 باستثمارات قدرهــا 150 مليار 
باستثمارات   2020/2019 عام  وحدة  ألف   194.2 مقابـل  جنيه 
قدرهـا 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع فى الوحدات قدرها %73.1 

واالستثمارات قدرها %90.1. 
لنوعيـة  طبقـا  األولــى  املرتبة  فى  االقتصادى  اإلسكان  وجاء 
يليــه   %50.3 قدرها  بنسبة  وحدة  ألف   169.1 بعدد  البنـاء 
قدرها  بنسبة  وحدة  ألف   123.7 بعـــدد  املتوســط  اإلسكـان 
36.8% ويليـه اإلسكــان فوق املتوســط بعـدد 17.1 ألف وحدة 
وحدة  ًالف   26.3 بعدد  الفاخر  اإلسكان  ثم   ،%5.1 قدرها  بنسبة 

بنسبة قدرها  7.8% من اإلجمالى العام عام 2021/2020.
احلكومى/   ( القطاع  بواسطة  املنفذة  السكنية  الوحدات  أوال: 

العام/ أعمال عام :
احلكومي/   ( القطاع  بواسطة  وحدة  ألف   166.5 عدد  تنفيذ  مت   -
العام/ أعمال عام( عام 2021/2020 بنسبة 49.5%  من اإلجمالى 
العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2020/2019 بنسبة ارتفاع قدرها  

.%96
- جاء اإلسكان االقتصادى فى املرتبة االولى طبقا لنوعية البناء 
املتوسط  اإلسكان  يليه   %62.9 بنسبة  وحدة  ألف   104.7 بعدد 
بعدد  الفاخر  اإلسكان  ثم   ،%28.6 بنسبة  وحدة  47.7ألف  بعدد 
14.1 الف وحدة بنسبة 8.5%من اجمالى القطاع )احلكومى/العام/

أعمال عام (.
 70.6 بعـدد  االولــى  املرتبــة  فى  القاهرة  محافظــة  جـاءت   -
ألـف وحــدة بنسبـة 42.4 % تليهـا محافظـة اجليزة بعدد 38.8 
االخيرة  املرتبة  فى  اسيوط  ومحافظة   %23.3 بنسبة  وحدة  ألف 
احلكومى/  )القطاع  إجمالى  من   %0.03 بنسبة  وحدة   48 بعدد 

العام/أعمال عام(.
ثانيا: الوحدات السكنية املنفذة بواسطة القطاع اخلاص:

عام  اخلاص  القطاع  بواسطة  وحدة  ألف   169.8 عدد  تنفيذ  مت   -
2021/2020 بنسبة 50.5% من االجمالى العام مقابل  109.3 ألف 

وحدة عام 2020/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 55.4 %.
- جاء اإلسكان االقتصادى فى املرتبة االولى طبقا لنوعية البناء 

بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 37.9% يلية اإلسكان املتوسط بعدد 
املتوسط بعدد  ألف وحدة بنسبة 44.8% ثم اإلسكان فوق   76.0
17.1 ألف وحدة بنسبة 10.1% ثم اإلسكان الفاخر بعدد 12.2 الف 

وحدة بنسبة 7.2% من إجمالى القطاع اخلاص.
- جــاءت محافظــة القاهرة فـى املرتبــة االولــى بعــدد 42.4 
ألف وحدة بنسبة 24.9% يليها محافظة املنوفية بعدد 25 ألف 
وحدة بنسبة 14.7% ومحافظة البحيرة فى املرتبة األخيرة بعدد 

100 وحدة بنسبة قدرها 0.06 % من إجمالى القطاع اخلاص.
مشروع االسكان االجتماعى ) املليون وحدة ( الذى بدأ تنفيذه عام 

 .) 2014\2013 (
مبشروع  املنفذة  السكنية  الوحدات  عـدد  اجمالــى  بلغ  وقد 
( 453.6  الف وحدة منفذ  املليون وحدة   ( اإلسكــان االجتماعى 
اجلهاز  منها  نفذ   2021/2020 عـام  وحدة  ألف   78.4 منهم 
املركزى للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7% باستثمارات قدرها 
بنسبة  وحدة  ألف   12.2 اإلسكان  مديريات  جنيه،  مليون   180.0
اجملتمعات  1827.8 مليون جنيه، هيئة  قدرها  باستثمارات   %15.5
باستثمارات   %82.8 بنسبة  وحدة  ألف   64.9 اجلديدة  العمرانية 

قدرها  13389.2 مليون جنيه.
 ( عام  تنفيذه  بدأ  الذى   :) املتوسط  اإلسكان   ( مصر  دار  مشروع 

 ) 2017\2016
اإلسكان   ( مصر  دار  إسكان  مبشروع  املنفذة  الوحدات  عدد  بلغ 
( 37.7 ألف وحدة باملدن اجلديدة منفذ منهــم  9000  املتوسط 
مبدينـة  منفـذة  وحـدات  عدد  أكبر  2021/2020،كان  عام  وحدة 
القاهرة اجلديدة حيــث بلــغ 6096 وحـدة بنسبة 67.7%   وأقل 
عـدد وحدات مبدينة الشروق حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6% من 

اإلجمالي.
وفى مشروع سكن مصر ) اإلسكان املتوسط (: ( الذى بدأ تنفيذه 

عام ) 2017\2018 ( 
بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع سكن مصر ) اإلسكان املتوسط( 
37.9 الف وحدة منفذ منهم 32.7 الف وحدة  عام 2021/2020، 
كان أكبر عدد وحدات منفذه مبدينة السادس من اكتوبر حيث بلغ 
14.4 ألف وحـدة بنسبة 44.1% وأقل عـدد وحدات مبدينة الشروق 

حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8% من اإلجمالي.

اأخبار
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: 

١٥0 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من ٣00 ألف وحدة سكنية 
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 محمد كريم.. رئيس اتحادية الدقهلية

املتاحة  االراضى  ندرة  ابرزها  الدقهلية مشكالت عديدة  واجلمعيات فى  اإلسكانية  التعاونيات  تواجه 

لها القامة مشروعات لصالح اعضائها.. وتعتبر اجلمعية االحتادية فى محافظة الدقهلية مبثابة جسر 

التواصل املمدود دائما بني اجلمعيات االساسية التى تقع فى نطاق احملافظة وبني االحتاد اإلسكانى الذى ميثل 

السلطة اخملتصة والهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان..

ان اجلمعية اشهرت عام 2016 ويقع حتت  الدقهلية  فى هذا السياق قال احملاسب محمد كرمي رئيس احتادية 

مظلتها حوالى 105 جمعيات أساسية فئوية وإقليمية منهم 67 جمعية أعضاء )فعال(.

ولقد بذلنا العديد من احملاوالت حلث باقى اجلمعيات التى لم تشترك فعال دون جدوى !

التعاون اإلسكانى بالمحافظة يتعرض 
لإلجهاض وتقويض دوره

وتابع كرمي : لدينا بعض اجلمعيات التى قامت 
وتقوم بتنفيذ مشروعات ألعضائها بالفعل 
أراض  لديها  اجلمعيات  من  عدد  لدينا  كما 
مشتراة أو مخصصة من الدولة منذ فترات 
مشروعاتها  تنفيذ  تستطع  ولم  طويلة 
وتنفيذ أحكام قضائية ورغم إخطار الهيئة 
للعرض على اللجنة املشكلة للمشروعات 

املتعثرة لم حترك ساكناً !
اإلسكانى  التعاون  ان  على  كرمي،  ودلل 

اجهاض  حملاوالت  يتعرض  بالدقهلية 
اجلمعيات  بعدم حصول  لنشاطه  وتقويض 
على اى اراض او حدات سكنية أو مصيفية 
رغم  اآلن  حتى  الدولة  من  ألعضائها 
محافظات  مبعظم  األفدنة  آالف  تخصيص 

اجلمهورية بدعوى النطاق اجلغرافى.
وتابع رئيس احتادية الدقهلية: سعينا بشكل 
دؤوب للبحث عن أراض باحملافظة واحملافظات 
املعوقات  حتفها  كانت  ولألسف  اجملاورة 

ومشاكل ووضع اليد.
وقمنا بشراء مساحة خمسة أفدنة تقريبا 
باالمتداد العمرانى ملدينة رأس البر وتقدم لها 
خمس جمعيات أساسية ومتت اجراء الشراء 
لصالح تلك اجلمعيات نظرا الفتقار احملافظة 
اجلنونى  ولالرتفاع  الصحراوى  للظهير 
ألسعار األراضى والوحدات باحملافظة )بسبب 
وبغير سبب !( فقد تقدمت للجهة اإلدارية 
لتوفير األراضى أو الوحدات للجمعيات منذ 

احتاديات

حوار / عمرو عبد الغنى
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صدور  رغم  جدوى.  دون  لألسف   2٠١4 عام 
عدة تصريحات منذ عام 2٠١٥ من د.حسام 
استراتيجية  أن  التعاونيات  هيئة  رئيس  رزق 
بأن يخصص جلميع جمعيات  الوزارة تهدف 
نهاية  مع  مصر  ومدن  مبحافظات  اإلسكان 
عدا  ما  الوعد  تنفيذ  مت  وقد   2٠١6 عام 
محافظة الدقهلية التى حرمت من أراضى 

املدن اجلديدة.
املنصورة  مدينة  بانشاء  القرار  صدر  وحني 
فى  الصعداء  اجلمعيات  تنفست  اجلديدة 
انتظاره  طال  الذى  واألمل  احللم  تنفيذ 

لتوفير األراضى والوحدات ألعضائها.
بالعديد من املكاتبات  اثر ذلك تقدمنا  على 
)الهيئة  اجلهات  كافة  إلى  واالستغاثات 
وزارة  واإلسكان-  البناء  لتعاونيات  العامة 
اإلسكان- هيئة التخطيط العمرانى- هيئة 
حتى  الوزراء-  مجلس  العمرانية-  اجملتمعات 
أحد  تخصيص  آملني  اجلمهورية(  رئاسة 
اجملاورات السكنية باخملططات اجلارى إعدادها 

للمدينة اجلديدة.
حيث مت مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط 
العمرانية  اجملتمعات  وهيئة  العمرانى 
وضع  عند  االعتبار  فى  بالوضع  للتفضل 
بتخصيص  والتفصيلية  العامة  اخملططات 
للجمعيات  األراضى  من  مناسبة  مساحة 
)مجاورة أو حى تعاونى( توزع من خالل اجلهة 
أو  االحتادية  اجلمعية  مع  بالتنسيق  اإلدارية 
التخصيص للهيئة وبدورها تقيم الوحدات 
وشروط  قواعد  وفق  اجلمعيات  على  وتوزع 

محددة.
بأنه  اإلسكان  وزارة  أفادتنا  كرمي:  واضاف 
الهيئة  رئاسة  قبل  من  مذكرة  عرض  مت 
باقتراح  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
اجلديدة  باملنصورة  فدان   2٠٠ تخصيص 
فدان   ١٠٠ إلى  باالضافة  اإلسكان  جلمعيات 
أخرى مبدينة دمياط اجلديدة كمرحلة أولى مما 
يؤكد قناعة الهيئة )اجلهة اإلدارية( باحلاجة 

املاسة والضرورية لتلك اجلمعيات. 
واكدت الهيئة بأكثر من خطاب يفيد قيام 
الوزارة بتخصيص ١9 فدانا فقط باملنصورة 
التحديد املساحى وحتديد  وأنه جارى  اجلديد 
وانها  الوصف  كارت  وإعداد  األرض  سعر 

ضمن مدن اجليل الرابع.
وردنا خطاب من  بتاريخ 2٠22/8/4  أخيرا  ثم 
قطع  تخصيص  يتم  لم  بأنه  يفيد  الهيئة 
اجلديدة  باملنصورة  للهيئة  أو وحدات  أراضى 
اجلمعيات  من  الكثير  أغضب  الذى  األمر 

وأصابها باالحباط وفقدان الثقة.
جلمعيات  عاجل  اجتماع  بعقد  وطالبوا 
الهيئة  وموقف  األمر  هذا  لبحث  احملافظة 
االجتماع  وعقد  الدقهلية  جمعيات  مع 
إلى  انتهى  الذى   2٠22/9/2١ األربعاء  يوم 

وسياسة  للتوجهات  الكامل  احترامهم 
الدولة فى إدراجها ضمن مدن اجليل الرابع مع 
التأكيد على مطالبتهم بحقهم الطبيعى 
فى أرض احملافظة وعدم اقتصارها على فئة 
معينة وعلى أن يكون هناك مساحة أخرى 
خالف  آخر  جيل  أى  مبواصفات  مجاورة  فى 
هذا اجليل الرابع )وليكن غرب املدينة( ولوحوا 
واملدخرات  بحل اجلمعيات وسحب األسهم 
ليست  أساسا  أنشئت  التعاونيات  وأن 
للجمعيات  وإمنا  فقط  الكبيرة  للجمعيات 

الصغيرة أيضا.
واستغاثات  برقيات  ارسال  إلى  وانتهوا   
الوزراء  ومجلس  اجلمهورية  لرئاسة  عاجلة 
ووزارة اإلسكان باملطالبة بعدم حرمانهم من 
واالستفادة  اجلديدة  املدينة  ووحدات  أراضى 

باملبادرة الرئاسية )سكن لكل املصريني(. 
االحتاد  الدقهلية،  احتادية  رئيس  وناشد   
واالب  اخملتصة  السلطة  بصفته  اإلسكانى 
يبلغ صوتنا  أن  اإلسكانى  للتعاون  الشرعى 
مساحة  بتوفير  اإلسكان  لوزارة  ومطالبتنا 
اجلديدة  باملنصورة  ووحدات  أراضى  من 
للدقهلية  احملافظات  أقرب  اجلديدة  ودمياط 
تلبية لرغبات واحتياجات اعضاء اجلمعيات.

وطالب »كرمي« االحتاد بإعادة النشر فى قرارها 
ممارسة مهامها مثل  بتحصيل رسوم على 
انتخاب  واعتماد محاضر  امليزانيات  مراجعة 
وتشكيل مجلس اإلدارة والتى تستنفد رأس 
اجلمعيات  وخاصة  االعضاء  ومدخرات  مال 

مثاال  ضاربا  احملدودة  االقتصادية  املالءة  ذات 
وقيمة  عضوا   3٠ أعضائها  عدد  بجمعية 
تسدد  6٠٠٠ج  واملدخرات  3٠٠ج  املال  رأس 
وفحص  2٠٠٠ج  احملضرين  اعتماد  رسم 
باقى  الى  باالضافة  2٠٠٠ج  ميزانيات   4
فلوس  )نفدت  واالحتادية  االحتاد  مستحقات 
اإلدارية  املصروفات  على  عالوة  االعضاء( 

األخرى! 
لقائه  فى  الهيئة  رئيس  ان  الى  الفتا 
االحتاد  ادارة  مجلس  وبحضور  باالحتاديات 
وضع  على  وافق  قد   2٠22/  2/22 بتاريخ 
كل  أعمال  حلجم  طبقا  بسيطة  شرائح 

جمعية.
االحتاد  الدقهلية  احتادية  رئيس  وطالب 
خطة  ضمن  احملافظة  بإدراج  اإلسكانى 
التدريب مع محافظات الوجه البحرى بعقد 
للوقوف  محلى  مؤمتر  يعقبها  تدريبية  دورة 
على مشاكل اجلمعيات والعمل على حلها 
الوزارات  كافة  مع  اجلمعيات  ومساعدة 

واألجهزة احمللية.
جلنة  قرارات  بعض  فى  النظر  إعادة  وكذلك 
العمل باجلمعيات،  التى قد تعيق  التنسيق 
عند  االحتادية  بالزام  قرار  املثال  سبيل  على 
بإخطار  لالحتادية  العمومية  اجلمعية  دعوة 
ال  التى  حتى  األساسية  اجلمعيات  جميع 
تنطبق عليها الشروط وتقع فى فراغ إدارى 
وغير مشتركة فعال وغير مسددة ما عليها 
القانون  ألحكام  طبقا  مالية  التزامات  من 
ماديا  االحتادية  يرهق  مما  املنظمة  واللوائح 

الرتفاع رسوم اخلطابات البريدية.
التقدم  عند  مبدأ  بوضع  قرارها  وكذا 
اجلمعية  إدارة  مجلس  لعضوية  للترشيح 
شهادة  جنائية  حالة  )صحيفة  التعاونية 
للقانون  طبقا  اخملدرات  تعاطى  من  خلو 
القانون  هذا  بان  علما   2٠2١ لسنة   73
التعينات  عند  وإمنا  اجلمعيات  يتضمن  لم 
فى  يشترط  أنه  كما  والندب!  والترقيات 

مواده عنصر املفاجأة.
ختام  فى  الدقهلية  احتادية  رئيس  وشدد   
حديثه بضرورة تفعيل دور االحتاديات وخاصة 
الهيئة وعدم تأخر اعتماد محاضر  من قبل 
فرض  قرار  فى  النظر  واعادة  االنتخابات 
وضعها  او  البسيطة  اخلدمات  على  رسوم 
فى شرائح طبقا لظروف اجلمعيات وضرورى 
اجلديدة  باملنصورة  وحدات  اراضى  توفير 
واملطالبة بسرعة تعديل بعض مواد القانون 
١4 التى أصبحت ال تواكب العصر والتعامل 
مع اجلمعيات ومجالس إدارتها بروح القانون 
انهم  منظور  من  وليس  واالرشاد  بالتوجيه 
قيادات  فمعظمهم  الهيئة  فى  موظفون 

كبيرة ولديها خبرات ليست بسيطة.

احتاديات

محمد كرمي

نناشد االتحاد »االب الشرعى« للتعاون 
اإلسكانى بتوصيل صوتنا بتوفير 

أراض أو وحدات للجمعيات بمدينتى 
المنصورة ودمياط الجديدة

نطالب بإدراج الدقهلية ضمن خطة 
التدريب باالتحاد مع عقد مؤتمر 

تعاونى بالمحافظة
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برئاسة  املنتفعني  جماعة  اجتمعت  وقد 
االدارة،  مجلس  رئيس  حلمى  محمود 
مصطفى  على  مصطفى  وسكرتارية 
ياسر  وبحضور  االدارة،  مجلس  سكرتير 
رمضان مندوباً عن االحتاد التعاونى االسكان 
على  مندوباً  الرحيم  عبد  ومحمد  املركزى، 
اجلمعية االحتادية حملافظة القاهرة، وبحضور 
املنتفعني  األعضاء  اجمالى  من  عضوا   37
مبشروع اجلمعية بالقاهرة اجلديدة، ومت اختيار 
عز  وعاصم  الدسوقى،  أمني  السيد  فاطمة 
بدأ  ثم  تصويت،  كمالحظى  محمد  الدين 
النظر فى مناقشة جدول األعمال الذى ضم 
بندين حيث تناول البند األول عرض التكلفة 
الدكتور  أعدها  التى  للمشروع  التقديرية 
مركز  قبل  من  املفوض  صبرى  فؤاد  أحمد 
والهندسية  املعمارية  التصميمات  دعم 
بكلية الهندسة جامعة القاهرة استشارى 

أن  تضمنت  الدراسة  إن  حيث  املشروع، 
 175109554.5 تبلغ  التقديرية  التكلفة 
عرض  تضمن  فقد  الثانى  البند  أما  جنيه، 
تقرير استشارى املشروع عن احلالة االنشائية 
كافة  عرض  وكذلك  العمارات،  جلميع 
اجلمعية  إن  حيث  العمارات  على  املالحظات 
الدين  نصر  ابراهيم  طارق  الدكتور  خاطبت 
الهندسية  التصميمات  دعم  مركز  مدير 
احلالة  تقريرا مفصال عن  وطلبت  واملعمارية 

االنشائية جلميع عمارات املشروع،.
                                   القرارات

التكلفة  بعرض  اجللسة  رئيس  قام  وقد 
التقديرية والتى تضمنت 13 بندا منها ثمن 
األرض وعقد مقاولة املشروع وفروق األسعار 
وثمن  الغاز  شركة  التعاقد  مع  ومصروفات 
بالكهرباء  األرض  لتغذية  املنفذة  الكابالت 
االشراف  ونسبة  االستشارى  ونسبة 

املضافة  القيمة  بني  والفرق  لالستشارى 
وضريبة املبيعات وغير ذلك.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية هو 340 
وأن تكلفة الوحدة السكنية هى 515028.10 
ألفا  جنيه فقط خمسمائة وخمسة عشر 
باحلساب  والعبرة  جنيها  وعشرون  وثمانية 

اخلتامى للمشروع.
 16 للمستخلص  األسعار  فروق  أن  ولفت 
تقدمت  أن  بعد  اال  صرفها  يتم  لم  و17 
االحتاد  فى  اجلمعية  ضد  بشكوى  الشركة 
التعاونى االسكانى املركزى فى شهر مارس 
رقم  مستخلص  أن  حيث  موضحاً   ،2021
 ،2019/3/10 بتاريخ  اجلمعية  استلمته   16
بتاريخ  اجلمعية  استلمته  األسعار  وفروق 
قيمة  صرف  اجلمعية  ورفضت   ،2019/6/10
بالشكوى،  الشركة  فروق األسعار فتقدمت 
ومت مثول اجلمعية والشركة امام جلنة التوفيق 

  -
- تفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال األعضاء المتقاعسين عن 

السداد 
- الوقوف بمدفوعات األعضاء الحاجزين فى المشروع عند مبلغ 4٥0.000 جنيه حاليا

 فى عمومية العاملين باألهرام وأسرهم 

عقدت اجلمعية العمومية للجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملني مبؤسسة األهرام وأسرهم، اجتماع 

السبت  يوم  وذلك  األهرام«  »درة   65 رقم  اجلديدة قطعة  بالقاهرة  اجلمعية  املنتفعني مبشروع  جماعة 

بتاريخ  املنعقدة  االدارة بجلسته  قرار مجلس  وبناء على  بالدقى،  الزراعيني  بنادى   2022/06/11 املوافق 

2022/5/8 وبناء على الدعوة املوجهة لألعضاء املنتفعني باملشروع واملنشورة مبجلة »برج التعاون« .

جماعة المنتفعين بـ »درة األهرام« يوافقون 
على تفويض استشارى جديد للمشروع

جمعيات

متابعة/ منى عبد العزيز  –  تصوير/ أحمد حلمى
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االسكانى  التعاونى  االحتاد  فى  للتسوية 
فى  الشركة  بأحقية  االحتاد  وأقر  املركزى، 
اتفاق  عقد  حترير  ومت  األسعار،  فروق  صرف 
ومت  االحتاد،  مبقر   2021/4/13 يوم  وتسوية 
توقيعه من اجلمعية والشركة، ومت التصديق 
على العقد من اللواء ا.ح. فؤاد عباس توفيق 

رئيس االحتاد التعاونى االسكانى.
يفيد  الذى  االحتاد  كتاب  اجلمعية  وتلقت 
على  األسعار  فروق  موضوع  عرض  مت  بأنه 
بجلسة  الكبرى(  )القاهرة  الدراسة  جلنة 
فروق  بأن  اللجنة  أوصت  حيث   ،2019/1/13
اجلمعية  مسئولية  واعتمادها  األسعار 

واستشارى املشروع.
على  والرد  واملناقشة  العرض  وبعد   
البندين  ارجاء  مت  األعضاء  استفسارات 
العمومية  اجلمعية  أعمال  بجدول  املدرجني 
التكلفة  عرض  بشأن  املنتفعني  جلماعة 
الدكتور  واملعد مبعرفة  التقديرية للمشروع، 
أحمد فؤاد صبرى - استشارى املشروع - بناء 
على رغبة األعضاء املنتفعني باملشروع، وكذا 
البالغ عددها 35 مالحظة  املالحظات  عرض 
عرض  اعادة  يتم  أن  على  املشروع،  بعمارات 
التكلفة التقديرية مرة أخرى على اجلمعية 
الـ  تالفى  بعد  املنتفعني  جلماعة  العمومية 
وفى  املشروع،  عمارات  على  مالحظة   35
جانب  من  املالحظات  تلك  تالفى  عدم  حالة 
شركة الفتح لالستثمارات )مقاول املشروع( 
فى املواعيد احملددة يتم سحب األعمال منها 

واعادة اإلسناد الى شركة أخرى.
مجموعة  الى  العمومية  اجلمعية  وانتهت 

من التوصيات وهى:ـ
اجلمعية  ادارة  مجلس  تفويض  أوالً:ـ 
األعضاء  حيال  القانونية  االجراءات  باتخاذ 
من  عليهم  ما  سداد  عن  املتقاعسني 

مستحقات مالية واجبة السداد.
على  بناء   10 الـ  جلنة  اختيار  اعادة  مت  ثانياً:ـ 
رغبة األعضاء فى ذلك وتقدم كل من عمرو 

أحمد  احلليم  عبد  نصار،  امام  على  السيد 
الغنى  عبد  محمد  سالم  ندا،  الشافعى 
اليس  على،  السباعى  محمد  أحمد  سالم، 
فتحى موريس املنقبادى، فاطمة السيد أمني 
الدسوقى، بهاء الدين سليم محمد محمد 

حسن، عاصم عز الدين محمد ابراهيم.
 36 وعددهم  املنتفعون  األعضاء  قرر  ثالثاً:ـ 
املنتفعني  األعضاء  عدد  اجمالى  من  عضوا 
مبدفوعات  الوقوف  عضوا   340 وعددهم 
مبلغ  عند  املشروع  فى  احلاجزين  األعضاء 
الى  باالضافة  غير.،  ال  فقط  جنيه   450.000
كما  التحتية.  البنية  أعمال  من  االنتهاء 
ادارة  مجلس  من  قاطع  برد  االعضاء  طالب 
مع  املوقع  العقد  مضمون  عن  اجلمعية 
تنفيذ  فى  التأخر  وأسباب  الفتح،  شركة 

املشروع. 
الوحدات  تسليم  األعضاء  طلب  رابعاً:ـ 
التخصيص  القرارات  وفقاً  السكنية 
جلسات  خالل  األعضاء  من  املوقعة 
الفترة  خالل  متت  التى  املشروع  تخصيص 
من 7-2017/05/11 والتى تضمنت تخصيص 
بحديقة خاصة  األرضى  الدور  بعض وحدات 
بسعر 1200 جنيه للمتر كحق انتفاع، وأيضاً 
األخير  للدور  السكنية  للوحدات  بالنسبة 
التى مت تخصيصها مع غرف السطح بسعر 
125.000 جنيه لغرفة السطح الواحدة، زيادة 
األخير،  للدور  السكنية  الوحدة  سعر  على 
وعقب رئيس اجللسة أنه قام مبخاطبة جهاز 
تتلق  لم  واجلمعية  اجلديدة،  القاهرة  مدينة 
تنفيذ  سيتم  وأنه  اآلن،  حتى  اجلهاز  من  ردا 
احلدائق اخلاصة طبقا لتعليمات جهاز مدينة 
قامت  اجلمعية  أن  كما  اجلديدة،  القاهرة 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  مبخاطبة 
غرف  بيع  على  املوافقة  بشأن  واالسكان 
السكنية  بالوحدات  للمنتفعني  السطح 
بالدور األخير، ولم تتلق اجلمعية ردا من هيئه 

التعاونيات حتى اآلن.

فى  الفصل  ضرورة  فى  النظر  خامساً:ـ 
بناء  بالبنوك  اجلمعية  مشروعات  حسابات 
باملشروع،  املنتفعني  األعضاء  رغبة  على 
اجلديدة  القاهرة  مشروع  حساب  وفصل 
قطعة رقم 65 عن باقى مشروعات اجلمعية 
أن  على  حدة،  على  كل  منفصل  بحساب 
يتم ذلك من بداية العام املالى الذى يبدأ فى 

.2022/7/1
بعض  تفويض  األعضاء  طلب  سادساً:ـ 
الضرائب  مصلحة  مع  للتعامل  األعضاء 
التى  الضريبة  نسبة  الغاء  حملاولة  املصرية 
وهى   %2.1 نسبة  وهى  اجلمعية  تتحملها 
كانت  التى  املبيعات  ضريبة  بني  الفارق 
 ،%2.9 بنسبه  العقد  توقيع  وقت  مطبقة 
تطبيقها  مت  التى  املضافة  القيمة  وضريبة 
حيث   ،2016 سبتمبر  شهر  من   %5 بنسبة 
سامية  من  كل  تفويض  األعضاء  طالب 
محروس  وايناس  النصر،  أبو  محمود  محمد 
منشاوى باحلصول على خطاب من اجلمعية 

موجه الى مصلحة الضرائب العامة.
لالجتماع  احلاضرون  األعضاء  طلب  سابعاً:ـ 
املعمارية  التصميمات  دعم  مركز  مخاطبة 
جامعة  الهندسة  كلية  فى  والهندسية 
لتحميل  املشروع،  استشارى  القاهرة 
من  السابق  املفوض  الصاوى  على  الدكتور 
ارتكبها،  التى  األخطاء  قيمة  املركز  قبل 
وزيادة  املشروع  تعطل  فى  تسببت  والتى 

التكلفة على األعضاء.
جلماعة  العمومية  اجلمعية  وانتهت   
أمني  السيد  فاطمة  من  بطلب  املنتفعني 
محمود  من  التصويت  مالحظة  الدسوقى 
التى  الشكوى  عن  بالتنازل  محمود  حلمى 
لدى  عويس  محمود  رفعت  ضد  بها  تقدم 
املذكور  تقدم  أن  بعد  االنترنت،  مباحث 
وكذلك  العمومية،  اجلمعية  أمام  باالعتذار 
قامت  التى  الدسوقى  أمني  السيد  فاطمة 

باالعتذار لرئيس اجللسة.

جمعيات
 إرجاء عرض التكلفة 

التقديرية للمشروع بعد 
تالفى مالحظات األعضاء 

على العمارات 

عرض تقرير تفصيلى عن 
الحالة اإلنشائية للوحدات 

السكنية
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أعضائها  وعدد  اجلمعية  *حدثنا عن نشاط 
ومتى مت إنشاؤها؟

عدد أعضاء اجلمعية يتجاوز 2٠٠٠ عضو منهم 
من  اجلمعية  مبشروعات  املنتفعني  من  الكثير 
البترول،  وقطاع  وأسرهم  بالشركة  العاملني 
دورتني  اجلمعية  رئيس  منصب  وتوليت 

سابقتني، وفزت برئاسة دورة جديدة مؤخراً. 
*ما املشروعات التى قامت بها اجلمعية وما 

مشروعاتها الرائدة واملستقبلية؟
املشروعات  من  عدد  بتنفيذ  اجلمعية  قامت 
الكبيرة منها مشروع قرية سياحية بالساحل 
القبة قصر  بانوراما مصر  الشمالي، ومشروع 
ومشروع  سكنية،  وحدة   486 بعدد  القبة 
كمبوند مدينة هليوبوليس اجلديدة باملشاركة 
لؤلؤة  مشروع  اجلوي،  الدفاع  جمعية  مع 
هيئة  مبعرفة  التنفيذ  ومت  اخلامس  التجمع 
اإلنشاء،  حتت  بتروسيتى  ومشروع  التعاونيات، 
ألعضاء  املدافن  من  كبير  عدد  توفير  مت  كما 
اجلمعية. وبالنسبة للمشروعات املستقبلية، 
شرفت فى أبريل املاضى بتولى لرئاسة مجلس 
اجمللس  أعضاء  وكل  جديدة،  لدورة  اإلدارة 
املشروعات  من  عددا  ويدرسون  متحمسني 
وسوف يتم اإلعالن عنها قريباً، كما يتم البحث 
عن إمكانية تنفيذ مشروع بالعاصمة اإلدارية 

ومناطق أخرى فى اإلسكندرية والقاهرة. 
*ما املشاكل التى تواجه جمعيات اإلسكان 
التعاونى؟ ومشاكل اجلمعية بصفة خاصة؟ 
مثل  مشاكل  فترة  منذ  اجلمعيات  تواجه 
توفير األراضى من الدولة، باإلضافة إلى قوانني 
الفترة  مع  تتناسب  ال  التى  القدمية  واللوائح 

احلالية. 
الدين  بدر  جمعية  مشاكل  يخص  فيما  أما 
املشروعات  بعض  عرقلة  فى  تتمثل  فهى 
مجال  فى  الطويلة  اخلبرة  بواقع  وسنعمل 
املشكالت  هذه  حل  على  اإلسكانى  التعاون 

بالتعاون مع جماعة املنتفعني لكل مشروع. 
التعاونى  االحتاد  به  يقوم  الذى  الدور  *وما 

اإلسكانى املركزى مع اجلمعيات؟
يقف  دائماً  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
مجلس  بقرارات  سواء  اجلادة،  اجلمعيات  مع 
التى  التنسيق  جلنة  أو  واللجان  االحتاد  إدارة 
ونعمل  اجلمعيات  مشكالت  من  كثير  تدرس 
على حلها ونأمل سرعة إنهاء تعديل القوانني 

واللوائح مبعرفة االحتاد. 
العامة  الهيئة  به  تقوم  الذى  الدور  *وما 

لتعاونيات البناء واإلسكان مع اجلمعيات؟
الرقابة  على  يقتصر  التعاونيات  هيئة  دور 
إدارة  جملالس  والتوجيه  واملالية  اإلدارية 
أكثر  لدعم  حتتاج  اجلمعيات  لكن  اجلمعيات، 
سواء  األخيرة  بالفترة  تفعل  كما  الهيئة  من 
كما  اجلديدة،  باملدن  للجمعيات  أراٍض  بتوفير 
بالهيئة  التعاون  بقطاع  إدارة  إلنشاء  نطمح 
مشاركة  فى  دور  لها  يكون  مسمى  أى  حتت 
مجالس إدارة اجلمعيات وتبسيط اإلجراءات مع 

اجلهات احلكومية. 

*ما الذى يحتاجه التعاون اإلسكانى متمثال 
فى )اجلمعيات( من الدولة؟

إلى  مصر  فى  اإلسكانى  التعاون  يحتاج 
مساندة أكبر من الدولة ألن اجلمعيات تساهم 
املناسب  املسكن  توفير  فى  كبير  بشكل 

للمواطن محدود الدخل بالتكلفة املناسبة. 
العقارى  للتمويل  القومى  املشروع  أثر  *هل 

على قطاع اإلسكان التعاونى؟
يختلف  العقارى  للتمويل  القومى  املشروع 
اإلسكانى  التعاون  جمعيات  عمل  عن  كثيراً 
ألن مشروعات اجلمعيات غير محملة بأى أعباء 
متويلية بل تعتمد على أموال األعضاء وتنفيذ 
املشروعات بالتكلفة بل فى بعض األحيان أقل. 
*بالنسبة لقانون التعاون اإلسكانى رقم 14 
إلى تعديل السيما  لسنة 1981 هل يحتاج 
أن هناك مقترحات بتعديله مبجلس النواب؟ 
تعديالت قانون ١4 لسنة ١98١ أصبحت ملحة 
قوانني  لسن  والعملية  القانونية  الناحية  من 
ويعمل  بالدولة  والتعمير  البناء  مرحلة  تالئم 
االحتاد بلجانه اخملتلفة حالياً على هذا التعديل 
لعرضه على مجلس النواب وهذا عمل حميد 

تأخر كثيراً.. ونتمنى أن يتم فى أسرع وقت. 
الختفاء  نظرك  وجهة  من  األمثل  احلل  ما   *
ظاهرة عزوف األعضاء عن حضور اجلمعيات 
العمومية.. وهل حتتاج إلى تعديل تشريعى؟

اجلمعيات  حضور  عن  األعضاء  عزوف 
جمعيات  مشروعات  تعثر  من  نابع  العمومية 
كثيرة ووصول األعضاء إلى حالة من اإلحباط 
أحياناً وشعورهم أن ليس هناك أمل فى إمتام 
إدارات  مجالس  اختيار  هو  واحلل  املشروعات 
فاعلة للجمعيات ومشاركة املنتفعني فى حل 

مشاكل املشروعات بكل شفافية وصدق. 
وفى النهاية امتنى للعمل التعاونى اإلسكانى 
تفاؤل  فى  ونحن  كان  كما  بقوة،  يعود  أن 
مع  متعاونة  قيادة  وجود  فى  خاصة  مستمر 
ويساندان  يدعمان  دائما  وهما  والهيئة  االحتاد 

اجلمعيات اجلادة. 

حوارات
شوقى عبد الشافى رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بشركة بدر الدين للبترول: 

مع  بالتعاون  اجلمعية  مشروعات  فى  العراقيل  على  التغلب  فى  واألمل  احلماس  يكسوها  طموحات 

منتفعى كل مشروع.. والسعى لتوفير مشروعات جديدة بالعاصمة اإلدارية واملصايف بأسعار تتناسب 

مع األعضاء فى ظل قيادات تدعم وتساند اجلمعيات اجلادة باالحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى والهيئة العامة 

للبناء  التعاونية  للجمعية  املستقبلية  والتطلعات  املشروعات  أهم  وملعرفة  واإلسكان..  البناء  لتعاونيات 

واإلسكان للعاملني بشركة بدر الدين للبترول كان لنا هذا اللقاء مع شوقى عبد الشافى، رئيس مجلس 

اإلدارة، فور توليه دورة رئاسة جديدة. 

تعديالت قانون ١4 أصبحت ملحة.. وخطوات 
االتحاد لتعديله عمل حميد تأخر كثيرا

حوار: هويدا عبد احلميد - تصوير: أحمد حلمى

شوقى عبد الشافى

نعمل على حل مشكالت 
المشروعات المتعثرة بالتعاون 

مع جماعة المنتفعين



17نوفمرب 2022

اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

الدولية  العالقات  تشهد 
واالقتصادية  السياسية 
إلى  عودة  الراهن،  الوقت  فى 
كانت  التى  الصراع  مرحلة 
احلرب  مرحلة  فى  العالم  دول  بني  سائدة 
بقيادة  العظمى  القوة  قطبى  بني  الباردة 
الواليات املتحدة األمريكية و الدول الغربية 
االحتاد  بني  و  الناتو«  »حلف  مظلة  حتت 
مظلة  حتت  الشرقية  الدول  و  السوفيتى 
االقتصاد  آفاق  وأصبحت  وارسو«  »حلف 
العاملى مظلمة منذ اندالع احلرب الروسية 
األوكرانية وذلك بعد ما يقارب أربعة عقود 
من الوفاق والتعاون االقتصادى بني كافة دول 
العاملية  التجارة  العالم من خالل منظمة 

وفى ظل اتفاقيات اجلات.
إلى  املتحدة  األمم  منظمة  تقارير  وتشير 
مبنعطف  حالياً  مير  العاملى  االقتصاد  أن 
السلع  أسعار  فى  االرتفاع  بسبب  حرج 
احلرب  نتائج  على  ترتب  الذى  األساسية 
هما  الدولتني  باعتبار  األوكرانية  الروسية 
األساسية  للسلع  الرئيسيني  املوردين 
للغذاء و الطاقة و األسمدة و التى أصبحت 
وأن  احلرب  هذه  بسبب  مهددة  إمداداتها 
هذه اآلثار سوف تأتى من خالل ثالثة محاور 

رئيسية:
األولى: ارتفاع أسعار السلع األولية كالغذاء 

و النفط و الطاقة و املعادن.
الثانيـة: عدم االنتظام فى التجارة وسالسل 
مع  اخلارج  فى  العاملني  وحتويالت  االمداد 
طفرة فى تدفقات الالجئني وتزايد الهجرة 

غير الشرعية.
الثالثـة: التأثير املباشر على قطاع األعمال 
األسواق  لدى  الرأسمالية  التدفقات  وعلى 

املالية الصاعدة.
املعاصرة  االحداث  أن  يتضح  سبق  ومما 
وتداعيات العالقات السياسية و االقتصادية 
أن  على  كافية  مؤشرات  تعطى  الدولية 
البديل التعاونى أصبح مطلوباً أكثر من أى 
وقت مضى كما أن منوذج املشاريع التعاونية 
قد أظهر قدرته على الصمود أكثر من قدرة 

املشاريع اخلاصة التقليدية.
التعاونية ميكنهم جعل  احلركة  إن أعضاء 
ناجحاً  خياراً  التعاونية  املشاريع  منوذج 
لتحقيق التنمية املستدامة و الشاملة فى 
بلدانهم من خالل متكني الناس، حتى أفقر 
الشرائح فى اجملتمع من خالل املشاركة فى 
تخفيف العبء االقتصادى بتهيئة الفرصة 
واخلدمات  السلع  من  احتياجاتهم  لتوفير 
مستدامة  وبطريقة  الطويل  املدى  على 
وبأسعار التكلفة مع إمكانية حتقيق هامش 
املشاريع  تلك  الربحية العضاء  بسيط من 
التعاونية أو استخدام الفائض الذى حتققه 
املشاريع التعاونية لتحقيق بعض األغراض 

االجتماعية.
للعالقات  الراهنة  الظروف  وتفرض 
السياسية و االقتصادية الدولية على كافة 
االعضاء التعاونيني بذل مزيد من اجلهد فى 

احملاور اآلتية:
التشريعات  جوانب  وحتديد  دراسة  أوالً: 
املنظمة للنشاط االقتصادى التعاونى التى 
مع  تتواءم  كى  وتطوير  تعديل  إلى  حتتاج 
التعاونية  للمؤسسة  الرئيسية  احملددات 
على نحو ما ورد فى التوصية 193 الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية ومخطط إطار 
التعاونى  التحالف  عن  الصادر  التعاون 
احلكومية  اجلهات  مع  والتنسيق  الدولى 
والتشريعية العمال ما يقتضيه التوافق مع 

تلك احملددات.
الذى  التقنى  التعاون  نوع  حتديد  ثانياً: 
االمتثال  على  للمساعدة  مطلوباً  يكون 

للمقومات الرئيسية للمشروع التعاونى.
ثالثاً: اعداد برنامج تدريبى لتثقيف و توعية 
بشأن  واالقتصاديني  القانونيني  اخلبراء 
خصوصيات  وابراز  التعاونية  التشريعات 
األنشطة  بأنواع  التعاونى مقارنة  النشاط 

االقتصادية األخرى.
املفهوم  لنشر  تدريبى  برنامج  اعداد  رابعاً: 
التعاونى بني كافة قطاعات اجملتمع يتناول 
يقوم  التى  واحملددات  املفاهيم  إيضاح 
عليها املشروع االقتصادى التعاونى وقدرته 
العضاء  الضرورية  االحتياجات  تلبية  على 
واخلدمات  السلع  من  التعاونية  املنظمة 

الضرورية و األساسية بأسعار التكلفة.
خامساً: اقتراح امتداد املؤسسات التعاونية 
»التعليم–  جديدة  اقتصادية  أنشطة  إلى 

الصحة– الثقافة– املواصالت... الخ. 

دور التعاونيات فى ظل 
الظروف الراهنة

اعداد برامج تدريبية 
لنشر مفاهيم 

التعاون

ت
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س:هل يحق للعضو الذى سبق أن حصل على وحدة تعاونية من جمعية إسكان أن يحصل على وحدة تعاونية من جمعية 

أخرى؟

ج: فى هذا الشأن نفيد أن املادة )8/ب( من قانون التعاون اإلسكانى قد وضعت حدودا لالنتفاع بالعقارات التعاونية حيث نصت 

على أنه )ال يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد متليكا ما لم يكن مسكنا 

تعاونيا آخر فى أحد املصايف , ويقع باطال تكرار االنتفاع باخملالفة لهذه املادة( وعلى ذلك ال يجوز للعضو أن ينتفع )متليكا( بأكثر 

من وحدة سكنية , وأخرى مصيفية , وأن جتاوز هذه احلدود فى االنتفاع بالعقارات التعاونية يقع باطال بطالنا مطلقا ومن ثم ال 

يجوز تكرار االنتفاع بأكثر من عقار تعاونى واحد مسكنا , وآخر مصيفا , وإال وقع االنتفاع الثانى باطال بطالنا مطلقا.

س:ما حكم القانون فى جواز حضور القصر الجتماعات اجلمعية العمومية , أو حضور الولى الطبيعى أو الوصى عليهم؟

ج: املادة )28( من قانون التعاون اإلسكانى قد بينت أن اجلمعية العمومية للجمعية تتكون من:

أ – األعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضويتهم باجلمعية شهران على األقل قبل انعقاد اجلمعية العمومية، 

الثامنة عشرة، وانقضى على قبول عضويته باجلمعية  ومن ثم فإن احلق فى حضور اجلمعية العمومية مقصور على من بلغ 

شهران على األقل قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، ومن ثم ال يجوز ملن لم يبلغ الثامنة عشرة أن يحضر ال بنفسه وال بوكيل 

عنه أو ممثل له حضور اجلمعية العمومية للجمعية ألنه فى األصل ليس عضوا فى اجلمعية العمومية، ومن ثم فهو ال ميلك احلق 

فى حضور اجتماعاتها، ومن ثم ال ميلك أن يفوض غيره فى هذا احلضور، فال يجوز للقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره 

أن يحضر بنفسه أو عن طريق غيره اجتماعات اجلمعية العمومية للجمعية.

بين السائل والمجيب

للتواصل واستقبال استفساراتكم

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

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

البنيان التعاونى اإلسكاني. 

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

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

عرقلة دوالب العمل سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض 

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

01001567474

إعداد

 إسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية باالحتاد
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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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جمعية السراب التعاونية 
للتعمير واإلسكان
المسجلة برقم 34 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/18 يوم  وذلك 
الظهر.

وذلك بمقر الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية - عمارة 14 - 
شقة 3 - مساكن مصر للتعمير - المنطقة الخامسة - مساكن 

شيراتون - 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.

جمعية القاضى الفاضل 
التعاونية لإلسكان والتعمير 

والمصايف
المسجلة برقم 39 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

احمد  شارع   3 الجمعية:  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
فهيم بيومى - مصر الجديدة - القاهرة.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية االنفتاح التعاونية لبناء 
المساكن

المسجلة برقم 121 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/13 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وذلك بمقر مركز نادى شباب الدرب االحمر - شارع بورسعيد 

- 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.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن وتعمير صحراء 

األهرام
المسجلة برقم 96 لسنة 1992

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/19 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر نادى الزراعيين بالدقى - 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 والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية الفرسان التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 780 لسنة 1996
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية 
 12 يومى  وللطعون   2022/11/9 حتى   2022/11/5
الترشيح مرفقا بها  أن تقدم طلبات  و2022/11/13 على 
صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار 
وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة 
خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
امام   - والمواصالت  النقل  لشرطة  العامة  االدارة  الكائن: 
دار المركبات - صالح سالم - العباسية - القاهرة. وينعقد 
 -  2022/12/25 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
الخامسة مساءا. وذلك بمقر دار الضيافة  الساعة  فى تمام 
االجتماع  القاهرة. ويصح   - الشرطة - مدينة نصر  لضباط 
عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول 
االجتماع لمدة ساعة  له - يؤجل  القانونى  النصاب  اكتمال 
عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   -

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصلحة 

الطب الشرعي
المسجلة برقم 1237 لسنة 2016

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/6 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/13   12 يومى  وللطعون   2022/11/10
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 
مصلحة  عام  ديوان  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
 - زينب  السيدة   - التونسى  بيرم  شارع   - الشرعى  الطب 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة. 

2022/12/17 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان 
سالف الذكر. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة 
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 والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة القومية 

لالتصاالت السلكية والالسلكية
المسجلة برقم 114 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/6 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/13   12 يومى  وللطعون   2022/11/10
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
الكائن: 26 شارع سيد داوود  للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
وينعقد  القاهرة.   - الجديدة  المعادى   - الالسلكى  تقسيم   -
اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/10 - فى 
كردان  قاعة  بمقر  وذلك  الحادية عشرة صباحا.  الساعة  تمام 
 - الجديدة  المعادى   - النصر  - من شارع  - شارع 306  بالزا 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  القاهرة. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
بحضور ٪10  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين المصريين بدولة قطر

المسجلة برقم 539 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/13 حتى  مجلس االدارة. وذلك خالل 
على  و2022/11/21   20 يومى  وللطعون   2022/11/17
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 
الحى   - أكتوبر   6 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
 15/13 عمارة   - االولى  المجاورة   - االول  العقد   - الخامس 
- الدور االرضى - الجيزة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/23 يوم  الطارئة 
الجمعية  بمقر  الملحقة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك  مساء. 
بالعنوان سلف 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 والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية الخلود لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 36 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/19 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/27   26 يومى  وللطعون   2022/11/23
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 32 شارع عبدالرحمن 

الرافعى - ميدان الحجاز - امام جامع ابوزهرة - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/25 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا. وذلك بمقر القاعة المفتوحة 

الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سلف 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.

جمعية المنارة لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 640 لسنة 1988
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/12 حتى  مجلس االدارة. وذلك خالل 
على  و2022/11/20   19 يومى  وللطعون   2022/11/16
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 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 188 عمارات امتداد 
رمسيس 2 - شقة 2 - مدينة نصر - القاهرة وينعقد اجتماع 
تمام  فى   - يوم 2022/12/16  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر الحديقة االندلسية - 

بجوار وزارة المالية - امتداد رمسيس - 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 الصفا لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 153 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال 
وللطعون   2022/12/3 حتى   2022/11/22 من  المدة 
يومى 4 و2022/12/5 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك 
خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
الكائن: 8 شارع الشهيد محمد جمال الدين برعى - متفرع 
 - الجديدة  مصر   - الجولف  ارض   - الوقاد  نبيل  شارع  من 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة. 
الثالثة عصرا. وذلك بمقر  الساعة  2023/1/6 - فى تمام 

الساحة المفتوحة امام مقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

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

المسجلة برقم 293 لسنة 2012
بعددها  التعاون  برج  بمجلة  المنشور  لالعالن  باالشارة 
الترشيح  باب  فتح  بشأن   2022 سبتمبر  اول  فى  الصادر 
للترشيح  احد  يتقدم  ولم  الجمعية  ادارة  مجلس  لعضوية 
الترشيح خالل  باب  فتح  اعادة  تقرر  االدارة.  مجلس  لعضوية 
الفترة من 2022/11/13 حتى 2022/11/17 ويومى 20 
الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على  للطعون،  و2022/11/21 
الكائن:  المركزى  التعاونى اإلسكانى  االتحاد  والطعون بمقر 
 - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   12
ارفاق  مع  باالتحاد  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  الجيزة، 
صحيفة الحالة الجنائية صادرة حديثا وشهادة معتمدة بخلو 
الحكام  طبقا  المخدرة  المواد  تعاطى  من  الطبية  التحاليل 
موعد  عن  االعالن  يتم  ان  على   .2021 لسنة   73 القانون 

اجتماع الجمعية العمومية فى وقت الحق.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية 23 يوليو لإلسكان 

التعاوني
باالشارة لالعالن المنشور بمجلة برج التعاون بعددها الصادر 
فى اول فبراير 2022 بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 

ادارة الجمعية ولم يتقدم سوى عضو وحيد.
تقرر اعادة فتح باب الترشيح خالل الفترة من 2022/11/13 
للطعون،  و2022/11/21   20 ويومى   2022/11/17 حتى 
على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر االتحاد التعاونى 
اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان 
الرسمية  العمل  مواعيد  الجيزة، خالل   - المهندسين   - لبنان 
حديثا  صادرة  الجنائية  الحالة  صحيفة  ارفاق  مع  باالتحاد 
المواد  تعاطى  من  الطبية  التحاليل  بخلو  معتمدة  وشهادة 

المخدرة طبقا الحكام القانون 73 لسنة 2021.
على ان يتم االعالن عن موعد اجتماع الجمعية العمومية فى 

وقت الحق.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بالمكتب 
العربى للتصميمات 

واالستشارات الهندسية
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
الثالثاء  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/11/15.
التاسع بالمكتب العربى  القاعة المفتوحة بالدور  وذلك بمقر 
للتصميمات واالستشارات الهندسية - امتداد رمسيس - اول 

مدينة نصر.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية إلسكان 
ضباط مديرية أمن الجيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/11/12.

 - النيل  شارع   111  - للتجديف  الشرطة  نادى  بمقر  وذلك 

خلف شيراتون القاهرة - جيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

كهرباء مصر
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم االثنين الموافق 

.2022/11/14

الدور االرضى - مبنى وزارة   - وذلك بمقر قاعة االجتماعات 

الكهرباء والطاقة - العباسية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء 

المساكن لموظفى مصلحة 
الضرائب اإلداريين

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/11/12

وذلك بمقر نادى الدقى الرياضى - امام محطة مترو البحوث 

- الدقي.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية عمر بن الخطاب 
التعاونية للبناء واإلسكان

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/11/12.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات - الشركة الوطنية لألمن - عمارة 

لؤلؤة الشمس - شارع المليجى - ميدان الحجاز.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية االنفتاح التعاونية لبناء 

المساكن
المسجلة برقم 121 لسنة 1982 - القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
االحد الموافق 2022/11/13 - الساعة الرابعة عصرا، بمقر 

نادى شباب الدرب االحمر - شارع بورسعيد
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم االحد الموافق 2022/11/20، فى تمام الساعة 

الرابعة عصرا
وذلك بذات المقر المشار بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 
والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية مقاتلى رمضان لإلسكان 

التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2022/11/11

وذلك بمقر الحديقة المفتوحة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى 

- الدراسة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية السادات لإلسكان 

التعاونى بالقاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
عقده  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماع  انعقاد  لصحة 
الثالثة عصرا،  يوم السبت الموافق 2022/11/19 - الساعة 
بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن 49 شارع المقياس 

- المنيل - القاهرة
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية الطارئة.
الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

 ،2022/11/26
وذلك بذات المقر بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية لبناء المساكن 

وتعمير صحراء األهرام
المسجلة برقم 96 لسنة 1982 - القاهرة

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
مساءا  الخامسة  الساعة   -  2022/11/19 الموافق  السبت 

بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقي
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/11/26 فى تمام الساعة 

الخامسة مساءا.
وذلك بذات المقر المشار بعاليه.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه لالجتماعين االول 
والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

للعاملين بالهيئة القومية 
لالتصاالت السلكية والالسلكية

المسجلة برقم 114 لسنة 1982 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
عشرة  الحادية  الساعة   -  2022/12/10 الموافق  السبت 
صباحا، بقاعة كردان بالزا - شارع 306 - من شارع النصر - 

المعادى الجديدة
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2022/12/17، فى تمام الساعة 

الحادية عشرة صباحا
وذلك بذات المقر المشار بعاليه.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى المرج

المسجلة برقم 907 لسنة 2005
او من تنطبق عليه شروط  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
العضوية عن فتح باب الحجز لعدد 2 وحدة سكنية بمشروعها 

لؤلؤة القاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدرة 457362 جنيها )اربعمائة وسبعة 
وخمسون الفا وثالثمائة واثنان وستون جنيها ال غير( تسدد 

بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك،
 - الشافعى  كمال  شارع  أ   4 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
 - االسماعيلية  ميدان   - الخطاب  بن  عمر  شارع  من  متفرع 

مصر الجديدة - القاهرة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/11/5 حتى 

2022/11/25
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.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لموظفى المركز القومى للبحوث

المسجلة برقم 92 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

كرمة سيتى بمدينة 6 أكتوبر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/11/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 - أكتوبر   6 مدينة   - سيتي«  »كرمة  كمبوند  بمقر  وذلك 

القطعة رقم 1 - امتداد التوسعات الشمالية.
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 لبناء المساكن 
لموظفى المركز القومى للبحوث

المسجلة برقم 92 لسنة 1982
شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لؤلؤة  بمشروعها  للوحدات  الحجز  باب  فتح  عن  العضوية 

أكتوبر.
وذلك بمقدم حجز قدرة 300000 جنيه )ثالثمائة الف جنيه 
من  صادر  دفع  امر  بموجب  الجمعية  بحساب  تسدد  الغير( 

الجمعية للبنك،
وذلك بمقر الجمعية الكائن: المركز القومى للبحوث - شارع 

التحرير - الدقى - الجيزة.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/11/6 حتى 

2022/11/27
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 بمؤسسة 

األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
القاهرة الجديدة - القطعة رقم 65

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 - الدقى   - الثورة  شارع   - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 
المهندسين - الجيزة.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى هليوبوليس الرياضي

المسجلة برقم 888 لسنة 2003
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الشروق بمدينة الشروق

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/11/19 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى هليوبوليس »فرع الشروق« - 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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محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية طالئع المستقبل لإلسكان التعاونى للعاملين برئاسة الجمهورية
المشهرة برقم 327 لسنة 1982

تعلن جمعية طالئع المسقبل لإلسكان التعاونى للسادة اعضائها الحاجزين بمشروع الجمعية بمدينة العاصمة االدارية الجديدة 
عن موعد جلسات التخصيص بالمشروع.

وذلك اعتبارا من يوم االحد الموافق 2022/11/20 وحتى الخميس الموافق 2022/11/24 اعتبارا من الساعة الحادية عشرة 
ظهرا كل يوم من ايام التخصيص.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 42 شارع سوزان مبارك - ميدان السواح - القاهرة
على ان يكون العضو مسدد:

مبلغ 4899195 جنيه )اربعة ماليين وثمانمائة وتسعة وتسعون الفا ومائة وخمسة وتسعون جنيها( للفيالت المنفصلة.
مبلع 2698600 جنيه )اثنان مليون وستمائة وثمانية وتسعون الفا وستمائة جنيه( للفيالت الدوبليكس.

مبلغ 1550150 جنيه )مليون وخمسمائة وخمسون الفا ومائة وخمسون جنيها( للوحدات 230 مترا.
مبلغ 1411100 جنيه )مليون واربعمائة وأحد عشر الفا ومائة جنيه( للوحدات 190 مترا.

مبلغ 1019700 جنيه )مليون وتسعة عشرة الفا وسبعمائة جنيه( للوحدات 170 مترا.
مبلغ 829150 جنيه )ثمانمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسون جنيها( للوحدات 130 مترا.
مبلغ 716880 جنيه )سبعمائة وستة عشرة الفا وثمانمائة وثمانون جنيها( للوحدات 110 أمتار.

مبلغ 628300 جنيه )ستمائة وثمانية وعشرون الفا وثالثمائة جنيه( للوحدات 106 أمتار.
مبلغ 628300 جنيه )ستمائة وثمانية وعشرون الفا وثالثمائة جنيه( للوحدات 103 أمتار

مبلغ 560320 جنيه )خمسمائة وستون الفا وثالثمائة وعشرون جنيها( للوحدات 90 مترا.
وذلك قبل موعد جلسات التخصيص وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المقيدة بسجالت 

الجمعية.
بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن  لسنة 1982  رقم 46  الوزارى  للقرار  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 

اإلسكانية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

محافظة المنيامحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية النموذجية 
لإلسكان للدبلوماسيين المصريين 

ومنتفعى ومالك مشروع قرية 
الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن

المسجلة برقم 430 لسنة 1982
الجمعية  اعضاء  بعض  طلب  على  بناء  بأنه  الجمعية  تعلن 
وكذا  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماعى  عقد  بتأجيل 
السبت  يوم  انعقادهما  المقرر  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الموافق 2022/11/12 والمعلن عنهما بمجلة برج التعاون 

بملحق سبتمبر 2022، ملحق اكتوبر 2022.
من  المدة  خالل  المناخ  مؤتمر  انعقاد  لظروف  وذلك 

2022/11/7 حتى 2022/11/18.
االجتماعين  انعقاد  تأجيل  الجمعية  ادارة  مجلس  قرر  فقد 
بمقر  وذلك   .2022/11/25 الموافق  الجمعة  يوم  ليكونا 
النادى الدبلوماسى النهرى - 149 شارع النيل - الجيزة، فى 

تمام الساعة الثالثة عصرا للجمعية العمومية السنوية.
الجمعية،  بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  وذلك 
وفى تمام الساعة الخامسة مساء للجمعية العمومية الطارئة،

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة المنيا

المسجلة برقم 10 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/13 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

وذلك بمقر نادى نقابة التجاريين - 36 شارع الجمهورية - 

ناصية دمران - المنيا.

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 لبناء المساكن 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 

بجامعة المنيا
المسجلة برقم 25 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/13 يوم  وذلك 
الظهر.

 - المنيا  جامعة   - التدريس  هيئة  اعضاء  نادى  بمقر  وذلك 
محافظة المنيا.

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 
للمعلمين بالمنيا

المسجلة برقم 7 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/25 يوم  وذلك 

الظهر.
الصناعية  المنيا  مدرسة  بفناء  المفتوح  الملعب  بمقر  وذلك 

الجديدة - شرق المنيا - المنيا.
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 كفر الشيخ

محافظة المنيامحافظة المنيا

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين وأعضاء الجمعية 

التعاونية لنقل البضائع بالسيارات 
بكفر الشيخ 

المسجلة برقم 3 لسنة 1983
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/25 يوم  وذلك 

مساء.
وذلك بمقر نادى اشبيليه بميت علوان - كفر الشيخ.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين باإلدارة الصحية بكفر الشيخ

المسجلة برقم 6 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/12   10 يومى  وللطعون   2022/11/9
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 
الشبان  جمعية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 

المسلمين - امام مجمع محاكم كفر الشيخ - كفر الشيخ.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
وذلك  مساء.  الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/16

بمقر القاعة المفتوحة بمقر الجمعية 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.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية أبناء كفر الشيخ للخدمات 

االجتماعية واالقتصادية بكفر الشيخ
المسجلة برقم 180 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/6 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
أن  2022/11/10 وللطعون يومى 13 و2022/11/14 على 
تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل 
المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد رئيس 
الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة  مجلس 
الرحمة  مسجد  فوق  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
بالعزبة الجديدة بكفر الشيخ. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الطارئة يوم 2022/12/17 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
القاضى  صبرى  بشارع  الفندقية  المدرسة  بمقر  وذلك  صباحا. 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الشيخ.  بكفر 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 
النتخاب  وذلك  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى 

مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة أسيوط

المسجلة برقم 8 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/13   12 يومى  وللطعون   2022/11/9
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 
للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: اسيوط - شارع مجلس 

المدينة القديم - عمارة 7 - مدخل 2 - شقة 2.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/19 
جامعة  نادى  بمقر  وذلك  الواحدة ظهرا.  الساعة  تمام  فى   -
بحضور  األول  االجتماع  ويصح  اسيوط.  محافظة   - اسيوط 
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 النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة أسيوط

محافظة أسيوطمحافظة كفر الشيخ

محافظة أسيوط

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالتربية والتعليم بأسيوط

المسجلة برقم 12 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. وذلك خالل المدة 
من 2022/11/6 حتى 2022/11/10 وللطعون يومى 13 
بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2022/11/14 
لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 

لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك 
برج   - سابقا«  »الهاللى  سالم  صالح  شارع  الكائن:  الجمعية 

قصر االندلس - الدور الثالث - اعلى البنك العربى االفريقي.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/12/9 
اسيوط  نادى  بمقر  وذلك  الواحدة ظهرا.  الساعة  تمام  فى   -
األول  االجتماع  ويصح  اسيوط.   - البلدية«  »نادى  الرياضى 
اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور 
ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب 
االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 
لهم حق الحضور. وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس 
بمقر  عنه  المعلن  االعمال  جدول  باقى  ومناقشة  االدرة، 

الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بجامعة األزهر بأسيوط
المسجلة برقم 87 لسنة 2012

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
لؤلؤة اسيوط الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/11/12 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة 
الحسنى  األزهر بأسيوط - شارع االزهر - ميدان اسماء اهلل 

- اسيوط.
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.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج



نوفمرب 2022 30

محافظة البحر األحمر

محافظة البحر األحمر

محافظة بورسعيد

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء الهيئات 

القضائية بالبحر األحمر
المسجلة برقم 91 لسنة 2013

الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
بالقطعة رقم 71 ومشروع الجمعية بالقطعة رقم 76 بمدينة 
لمبلغ  مدخراتهم  استكمال  عن  االحمر  بالبحر   - الغردقة 

50000 جنيه )خمسون الف جنيه الغير(.
الجمعية  من  صادر  دفع  اذن  بموجب  السداد  يتم  ان  على 

للبنك االهلى بالغردقة فرع الكوثر.
وذلك خالل الفترة من 2022/11/6 حتى 2023/1/6 ماعدا 

االعياد والعطالت الرسمية.
هيئة  مبنى  الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 
الدولة  بالغردقة - بجوار مبنى محاكم مجلس  الدولة  قضايا 

- الغردقة - البحر األحمر.
من  الرابعة  المادة  ألحكام  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديريتى 
الشئون االجتماعية والتنظيم 

واإلدارة بالبحر األحمر
المسجلة برقم 24 لسنة 1997

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
تمام  فى   -  2022/11/15 يوم  وذلك  لالجتماع.  السنوية 

الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر مركز شباب الغردقة - منطقة حى مجاهد - البحر 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  األحمر. 
لألعضاء. وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
الثانى بحضور  االجتماع  االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح 

10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية اشتوم الجميل التعاونية 
لبناء المساكن ببورفؤاد

المسجلة برقم 52 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/25 يوم  وذلك 

مساء.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - عمارة 4 - شقة 1 - بورفؤاد 

- بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لصائدى األسماك والعاملين فى 

المجاالت البحرية بالغردقة
المسجلة برقم 65 لسنة 2007

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/12   10 يومى  وللطعون   2022/11/9
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 
الغردقة-  الميناء-  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية. 
الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  األحمر.  البحر 
يوم 2022/12/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. 

وذلك بمقر مركز شباب الميناء- الغردقة- البحر األحمر.
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 بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لشاغلى مشروع 

5000 وحدة ببورسعيد
المسجلة برقم 117 لسنة 1991

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
حتى   2022/11/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
على  و2022/11/13   12 يومى  وللطعون   2022/11/9
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: العمارة رقم 22 - شقة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  بورسعيد   - بالمشروع   3
السادسة  الساعة  تمام  فى   -  2022/12/17 يوم  السنوية 

مساء. وذلك بمقر مركز شباب الزهور - ببورسعيد.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
ضباط الشرطة بدمياط

المسجلة برقم 22 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/12/8 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مشروع ساندبيتش برأس البر - 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 اإلسماعيليةمحافظة دمياط

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
ضباط الشرطة بدمياط

المسجلة برقم 22 لسنة 1982
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

ساندبيتش رأس البر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2022/12/7 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر مشروع ساندبيتش برأس البر - دمياط.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

جمعية 24 أكتوبر التعاونية للبناء 
واإلسكان باإلسماعيلية

المسجلة برقم 21 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/11/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمقر جمعية الشبان المسلمين 

باالسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافطة سوهاج

محافظة شمال سيناء

محافطة أسوان

محافظة الغربية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنوك 

وأسرهم بسوهاج
المسجلة برقم 25 لسنة 1998

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
المدة من 2022/11/20 حتى  االدارة. وذلك خالل  مجلس 
على  و2022/11/28   27 يومى  وللطعون   2022/11/24
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: بنك فيصل االسالمى 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  سوهاج.   -

2022/12/30 - فى تمام الساعة السابعة مساء.
وذلك بمقر نادى الزراعيين 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 النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالمحليات 

بشمال سيناء
المسجلة برقم 25 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/11/24 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر جمعية هيئة الشبان العالمية بالعريش - شمال 
سيناء.

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 شباب المهندسين 
لإلسكان التعاونى بأسوان

المسجلة برقم 32 لسنة 1986
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
 2022/11/9 حتى   2022/11/5 من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى 12 و2022/11/13 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.
 - التحرير  ابطال  شارع   102 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الجمعية  اجتماع  وينعقد  اسوان.   - المهندسين  نقابة  مقر 
الساعة  تمام  فى   -  2022/12/3 يوم  الطارئة  العمومية 
 - الفرعية  المهندسين  نقابة  بمقر  وذلك  مساء.  السابعة 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  اسوان. 
لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 
وذلك  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة باقى 

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

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للمهندسين بالغربية

المسجلة برقم 14 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/11/18 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر نقابة المهندسين - شارع المعتصم - طنطا - 

الغربية.
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 الفئوية ألعضاء نقابة المعلمين بمطروح
المسجلة برقم 15 لسنة 1986

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع رقم )1( بسوانى زهويق بمطروح
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/12/2 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر فندق السالم للقوات المسلحة بجوار الشبان المسلمين - مرسى مطروح.
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 لبناء المساكن للتطبيقيين وأسرهم بالقليوبية
المسجلة برقم 21 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز لعدد 7 وحدات شاغرة بمشروع الجمعية 
الثالث بمدينة بنها - المنشية - شارع السيد بك القاضي.

وذلك بمقدم حجز قدره 300000 جنيه )ثالثمائة الف جنيه الغير( تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك،
وذلك بمقر الجمعية الكائن: بنها الجديدة - عمارات التطبيقيين - القليوبية.
على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2022/11/5 حتى 2022/11/24

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن  لسنة 1982  رقم 46  الوزارى  القرار  الرابعة من  المادة  وفقا الحكام  والتخصيص  الحجز  وسيتم 

اإلسكانية.

جمعية اللوتس التعاونية للبناء واإلسكان لضباط مديرية أمن االقصر
المسجلة برقم 5 لسنة 2010

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الجمعية األول بمطنقة العوامية )مشروع شيراتون(
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/11/20 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة المؤتمرات الدولية باألقصر.
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.

محافظة مرسى مطروح

محافظة القليوبية

محافظة األقصر
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لشاغلى المساكن اإلدارية والعاملين ببورسعيد
المسجلة برقم 71 لسنة 1982 - بورسعيد

نشر بالخطأ بالعدد رقم 276 أكتوبر 2022 عن اعالن فتح باب حجز وحدات للجمعية بتاريخ 2023/1/28 - وصحته
دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور »االجتماع الثالث« بالزمان والمكان المحددين باالعالن المذكور. لذا لزم التنويه.
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مزادات

مزادات

الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتحقيق الخدمات التعاونية ألطباء 
اإلسكندرية

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن إعادة فتح باب الترشيح الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من 2022/11/19 حتى 2022/11/24 وللطعون يومى 26 و2022/11/27 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: 1 شارع المستشار محمود العطار - سموحة - االسكندرية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة 
يوم 2022/12/30 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر المركز االستهالكى التعاونى - 47 شارع فؤاد ابراهيم جرجس 

- برج الزراعيين - 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 التحاد نقابات المهن الطبية بمحافظة المنيا
بيع بالمزاد العلنى وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018

محالت تجارية ووحدات ادارية - بمشروع الجمعية بتقسيم الزعيم جمال عبدالناصر - امام التنظيم واالدارة - المنيا
جلسة المزاد االثنين الموافق 2022/11/21 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

بقاعة االجتماعات بفندق ايتاب - كورنيش النيل - محافظة المنيا
20000 جنيه تأمين ابتدائى بصورته القانونية الموضحة بكراسة الشروط لكل محل او وحدة ادارية

100000 جنيه للصفقة الواحدة يزاد الى 10٪ مقدم شراء فور الرسو + 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة
األولوية للبيع للصفقة الواحدة - سعر الكراسة 350 جنيها

بمقر الجمعية: امام التنظيم واالدارة - عمارة 11 - الدور االرضى -المنيا - ت: 01094478077
شركة الخبرة والتثمين

دكتور هانى أبوأحمد - 40 شارع شريف - القاهرة - ت: 23927514 - 01223245313

جمعية حور محب لإلسكان التعاوني
بيع كبير بالمزاد العلنى طبقا للقانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية

ارض مساحة 584.5م2 رقم 16 - بلوك 89 بالقطم
بجلسة الثالثاء 2022/11/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية

تأمين ابتدائى 100000 جنيه بصورته القانونية الموضحة بكراسة الشروط
مقدم الشراء 10٪ - عمولة وضرائب ٪5.5

االستعالم وكراسة الشروط 299 جنيها
بمقر الجمعية: أبراج ضباط الشرطة بكورنيش المعادى - امتداد مدينة االخاء - المشروع االستثمارى - برج د )1( - شقة 2

ت: 01222486765
ومكتب الخبير المثمن

إبراهيم حسن 
22 شارع خيرت - الظوغلى - القاهرة - ت: 02/279530080- 01223100549 - 01067867074

محافطة اإلسكندرية
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السيد  برئاسة  املركزي،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس 
/ فؤاد عباس توفيق، وجميع العاملني باالحتاد يتقدمون  أ ح  اللواء 
بخالص التهانى القلبية لألستـــــاذ الدكتور / حسام رزق رئيس 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان وكل العاملني بالهيئة 
على النجاح الباهر ملؤمترى وزراء التعاونيات األفارقة والدولى الرابع 
لإلسكان التعاونى واجلهد الفائق والتنظيم اجليد واملشرف لهذين 
رئاسة  ظل  فى  والنجاح  التوفيق  دوام  لسيادته  املؤمترين..متمنني 

مصر للدورة اجلديدة جمللس وزراء التعاون األفارقة ) 2022 – 2025 (.

/ فؤاد عباس توفيق،  أ ح  اللواء  برئاسة السيد  املركزي،  التعاونى اإلسكانى  إدارة االحتاد  مجلس 
والعاملني باالحتاد يهنئون أبناء االحتاد واجلمعيات األساسية الذين شاركوا فى البرنامج التدريبى 
األول إلعداد كوادر واعدة فى اإلسكان التعاونى على املستوى اإلفريقى ضمن فعاليات مؤمترى وزراء 

التعاونيات األفارقة والدولى الرابع لإلسكان التعاونى وحصولهم على شهادات تقدير وتكرمي.. 
من االحتاد.. األستاذ أحمد لطفى عبد احلميد و األستاذ محمد يوسف سالم. 

ومن جمعية الفداء لإلسكان التعاونى األستاذ حسن أحمد عزوز.
مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح ..

التهانى  بخالص  يتقدم  املركزي،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
للبناء  االحتادية  رئيس اجلمعية  / أحمد حسن عبد اهلل  للمهندس 
واإلسكان حملافظة القاهرة، على حصول اجلمعية التعاونية للبناء 
على  األول  املركز  على  مصر  كهرباء  بهيئة  للعاملني  واإلسكان 
وحصولها   ) سيتى  اليت   ( ملشروعها   2022 لعام  إفريقيا  مستوى 
األفارقة  التعاونيات  وزراء  مؤمترى  فعاليات  ضمن  التكرمي  درع  على 
فى  االدارية  بالعاصمة  املنعقدة  التعاونى  لإلسكان  الرابع  والدولى 

املدة من 10/17 حتى 2022/10/20.

تهنئة وتقدير
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تكــــريــــــم 
اللواء أ.ح / فؤاد عباس توفيق 

خالل الدورة الثالثة عشر 
من مؤتمر مجلس وزراء 

التعاونيات اإلفريقية
الهيئة  رئيس  رزق  الدكتور مهندس حسام   قام 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان بتكريم اللواء 
إدارة  مجلس  رئيس  توفيق،  عباس  فؤاد   / ح  أ 
وتسليمه  المركزي..  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد 
من  الثالثة عشر  الدورة  وذلك خالل  المؤتمر  درع 
اإلفريقية والذى  التعاونيات  مؤتمر مجلس وزراء 
انعقاد  مع  بالتزامن  مصر  فى  مرة  ألول  يعقد 
والبرنامج  الرابع  التعاونى  اإلسكان  مؤتمر 
التدريبى اإلفريقى األول لإلسكان التعاوني، تحت 
شعار »معًا من أجل تنمية إفريقيا« والذى نظمته 
فى  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 

الفترة من 17-20 أكتوبر 2022..
االتحاد  إدارة  مجلس  يتقدم  المناسبة  وبهذه 
العاملين  وجميع  المركزى   اإلسكانى  التعاونى 
باالتحاد بخالص التهانى القلبية لسيادته متمنين 

دوام التوفيق والنجاح.


