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تقارير

السابع،  العربى  اإلسكان  مؤمتر  أثمر 
قق  تحُ مستدامة  ذكية  مدن  »نحو  بعنوان 
مصر  استضافته  والذى  احلياة«،  جودة 
وزراء  جمللس  الـ39  الدورة  هامش  على 
الفترة  فى  العرب،  والتعمير  اإلسكان 
الرئيس  برعاية   ،2022 ديسمبر   20-18
اجلمهورية،  رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 
نشر  أهمها  من  كان  توصيات  عدة  عن 
إلى  تهدف  التى  دقيقة  الـ20  مبدن  الوعى 
باستخدام  والعمل  للخدمات  الوصول 
ميسور  املستدام  الذكى  النقل  منظومة 
باستخدام  االهتمام  عن  فضالً  التكلفة، 
 BIM, allplan النمذجة مبا فى ذلك  برامج 
بكافة اجلهات االستشارية املعنية بإعداد 
قدرات  وبناء  الذكية  املدن  مشروعات 
إلصدار  احلكومية  اجلهات  فى  العاملني 
االهتمام  وتوجيه  ذكية،  تراخيص جتمعات 
لألسر  اخملصصة  املساكن  تأهيل  إلعادة 
بتضافر  املنخفض  الدخل  ذات  املهمشة 
جهود الوزارات واملؤسسات ذات االختصاص 
»وزارة اإلسكان، وزارة الشؤون االجتماعية، 
مؤسسات اجملتمع املدني« إلحداث فرق فى 
مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة 

فى اجملتمعات. 
حق  على  بالتأكيد  املؤمتر  أوصى  كما 

البيئة  توفير  فى  الفلسطينى  الشعب 
حل  حتى  احملتلة  األرض  فى  السعيدة 
لتطوير  باإلضافة  الفلسطينية،  القضية 
احلياة  جودة  ومؤشرات  احمللية  اخملططات 
املؤشرات  مع  يتفق  مبا  العربية  للدول 
الدولية املعتمدة، مع ضرورة تفيز القطاع 
اخلاص لالستثمار فى املشروعات التى تعزز 
الذكية  واملشروعات  املستدامة،  التنمية 
للدولة  اخملتلفة  اجلهات  مع  والتنسيق 
متخصصة  متكاملة  منظومة  وتطبيق 
البيئة  وجودة  املبانى  شهادات  بإصدار 
وتسني كفاءة الطاقة فى مرحلة ما قبل 
مؤشرات  لقياس  إطار  وصياغة  التصميم 
اجملتمع  قدرات  وتنمية  الذكية  املدن  أداء 
والسعادة  بالرضا  األفراد  شعور  لتحقيق 
والعمل على رفع درجة السكان للخدمات 

املقدمة وفقاً الحتياجاتهم. 
اإلطار  تطوير  ضرورة  على  املؤمتر  وشدد 
التحول  لتنسيق  الوزارات  بني  املؤسسى 
للتحول  خريطة  ووضع  الذكية،  للمدن 
على  استراتيجية  رؤية  خالل  من  الرقمى 
فى  احلق  عن  فضالً  القومي،  املستوى 
السكن الالئق والكرمي لتحقيق جوده احلياة، 
العمرانية  التجمعات  تكون  أن  يجب  كما 
قادرة على الصمود وتستطيع تقليل اخملاطر 

التطبيقات  باستخدام  والصحية  البيئية 
املوارد  منظومة  وتوجيه  التكنولوجية 
املائية فى اجتاه تقيق أعلى عائد من وحدة 
التكنولوجية،  التطبيقات  خالل  من  املياه 
مستدامة  بطريقة  العمران  وإدارة 
باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي. 
الذكية  املدن  كود  توحيد  إلى  باإلضافة 
العربية  الدول  على  والقائمة  اجلديدة 
الرقمى  التحول  عمليات  فى  والتوسع 
مجال  فى  حكومية  خدمة  لتقدمي 
لإلدارة  تشريعية  أطر  سن  مع  العمران، 
جتارب  من  واالستفادة  للمدن  الذكية 
وتطبيق  عرضها،  مت  التى  العربية  الدول 
املناخية  بالتغيرات  اخلاصة  التوصيات 
احلياة  وتأثيرها على تقيق مفاهيم جودة 
فى إطار تنفيذ مبادرة القدرة على الصمود 
التى  القادم  للجيل  املستدام  احلضرى 
املناخ  مؤمتر  فى  املصرية  رئاسة  اطلقتها 
عربى  كود  وصياغة  والعشرين،  السابع 
بجودة  املعنية  باألكواد  باالستناد  موحد 
احلياة واملدن الذكية املستدامة، والتوعية 
والذكاء  االستدامة  مبادئ  بتطبيق 
مؤمترات  إقامة  خالل  من  االصطناعى 
التشريعات  ووضع  علمية  ومعارض 

املنظمة لها.

مؤتمر اإلسكان العربى السابع يوصى بـ: 

تحفيز القطاع الخاص لالستثمار فى مشروعات التنمية 
المستدامة والمدن الذكية للحفاظ على البيئة 

ضرورة تطوير اإلطار المؤسسى 
بين الوزارات لتنسيق التحول 

للمدن الذكية

يجب أن تقلل التجمعات 
العمرانية المخاطر البيئية 

والصحية باستخدام التطبيقات 
التكنولوجية
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عباس  فؤاد  .ح  ا  اللواء  هنأ  البداية  فى   
رئيس االتاد جموع العاملني مبناسبة العام 
التوفيق  من  مزيدا  لهم  متمنيا  اجلديد 
التنفيذيني  كتيبة  بوصفهم  والنجاحات 
مشددا  اإلسكاني.  التعاونى  القطاع  فى 
صفحة  لطى  يأتى  اللقاء  هذا  ان  على 
جديدة واستقامة العالقة بني اجلميع بعد 
ان سادت حالة من اللغط واجلدل فى اآلونة 

االخيرة.
واالشادة  بالثناء  االتاد  رئيس  وخص 
املهندس محمد الفار املشرف املالى لالتاد 
واصفا اياه بانه تمل طيلة الفترة املاضية 
ما ال يتحمله بشر منوها بان الرجل اثبت 
مبا ال يدع مجاال للشك وباالدلة ان ما تعرض 

له هو محض افتراء وكذب.

املهندس  ان  عباس  فؤاد  ح  ا  اللواء  واكد 
االتاد  دينامو  بالفعل  هو  الفار  محمد 
ان  اجل  من  مضنيا  جهدا  يبذل  وانه 
يستمر كيان االتاد فى اداء مهمته خلدمة 
دأبه لتحسني بيئة عمل  اجلمعيات وايضا 

ومناخ مناسب لكل العاملني فى االتاد.
حديثه  معرض  فى  االتاد  رئيس  واشار 
املغرضة  الشائعات  جتنب  الى  للعاملني 
تنعكس  وايضا  جميعا  لنا  تسىء  والتى 

بالسلب على اداء ومهام اخلدمة املؤداة.
ان  على  اخلتام  فى  االتاد  رئيس  وشدد   
مجلس ادارة االتاد دائما ما يضع العاملني 
نصب عينه. ويضع مصلحة العاملني فى 
بشكل  والسعى  اولوياته  ضمن  االتاد 
االجتماعية  ظروفهم  لتحسني  حثيث 

من  نتخذه  ما  خالل  من  واالقتصادية 
قرارات تصب فى النهاية لصالح العاملني. 
استمرارا  اجلديد  العام  يكون  ان  متمنيا 
خالل  االتاد  يشهدها  التى  للطفرة 
مجلس  بجناحيه  ممثال  االخيرين  العامني 

االدارة والعاملني باالتاد.
عبداحلافظ  اللواء  اكد  جانبه  ومن   
مثيرى  استئصال  ضرورة  على  عبدالكرمي 
لالتاد  تسىء  والتى  والشائعات  الفنت 
عبر  مجتمعى  ودور  تاريخ  لها  كمؤسسة 

تاريخه.
شدد  اللقاء  ذات  فى  حديثه  بداية  وفى 
املالى  املشرف  الفار  محمد  املهندس 
باالتاد على ضرورة االلتزام مبواعيد العمل 
أداء  فى  اجلميع  يجتهد  وأن  الرسمية، 

ضرورة تجنب الشائعات المغرضة.. 
والمهندس الفار تحمل ما ال يتحمله بشر !

فى لقاء العاملين باالتحاد

اللواء ا.ح فؤاد عباس:

اأخبار االحتاد

 فى مناخ غلفته روح االسرة الواحدة التقى اللواء ا ح فؤاد عباس رئيس االحتاد واللواء عبداحلافظ عبدالكرمي

 نائب اول رئيس االحتاد واملهندس محمد الفار املشرف املالى واالستاذ صالح احمد عضو مجلس ادارة االحتاد

 بالعاملني بكافة القطاعات فى االحتاد.
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اأخبار االحتاد

أعمالهم، محذراً باحلرمان من حوافز اجلهود 
االضافية والتى تقدر بنحو 25% من الراتب 
فى  االنضباط  عدم  حالة  فى  الشهرى 
إلى أن رئيس االتاد ال يتوانى  العمل، الفتاً 
العاملني  لبعض  االنسانية  احلاالت  عن 
وبخاصة السيدات الالتى لديهن أطفال أو 

تالميذ باملدارس.
فى  يتفانى  االتاد  ادارة  مجلس  أن  وأكد 
كرمية  حياة  يحقق  شهرى  دخل  توفير 
وحوافز  معقول  راتب  من  به،  للعاملني 
احلياة  متطلبات  ملواجهة  وبدالت  ومنح 
قطاعات  عن  بها  يتميز  والتى  الصعبة، 

أخرى بالدولة.
اخلير قادم

قادم  اخلير  أن  لالتاد  املالى  املشرف  وتابع 
الدورية  العالوة  صرف  تقرر  أنه  معلناً 

تريك  تقرر  كما   ،  2023/1/1 بـ  اخلاصة 
األجر األساسى من 2019 إلى 2020 وهذا 
لزيادة  سيؤدى  الدورية  للعالوة  باالضافة 
دخل كل موظف بواقع 400 جنيه شهرياً، 
احلد  صرف  قرر  االتاد  رئيس  أن  مضيفاً 
األقصى ملنحة انعقاد اجلمعية العمومية 
والتى  الداخلية  بالالئحة  عليه  املنصوص 
وهى  احلالى  يناير   28 فى  انعقادها  تقرر 
فى  شهر  بصرف  املنح  وتتوالى  شهور،   4
رمضان وشهر فى العيد، وبالتالى يحصل 
خالل  شهور   6 على  باالتاد  العاملون 

الثالث شهور القادمة. 
وفى النهاية أثنى على رئيس مجلس ادارة 
أحد  أنه  وقال  عباس،  فؤاد  اللواء  االتاد 
الهيبة  أعاد  أنه  أكتوبر، كما  أبطال حرب 
لالتاد التعاونى اإلسكانى بعد 7 سنوات 

االتاد  اسم  لرفع  وناضل  اجلمود،  من 
أن االتاد بصدد  الى  والنهوض به، مشيراً 
اجراء عدة دراسات والعديد من االقتراحات 
التى تؤدى الى االنضباط واالرتقاء فى اجناز 

العمل.
عضو  أحمد  صالح  اكد  مداخلته  وفى 
مشكلة  حل  مت  أنه  االتاد  ادارة  مجلس 
اجلديد  باملقر  اخلاص  الكهرباء  محول 
دراسة  حاليا  يتم  وأنه  أكتوبر،   6 مبدينة 
للتيسير  العاملني  لنقل  وسائل  توفير 
العاملني  أنه سيتم نقل  عليهم، كاشفاً 

فى غضون 4 شهور. 
فؤاد  اللواء  شدد  االجتماع  ختام  وفى 
باالتاد  القطاعات  رؤساء  على  عباس 
سير  ومتابعة  العاملني  على  بالرقابة 

العمل.

المهندس محمد الفار: 
٤٠٠ جنيه زيادة فى 

الدخل الشهرى.. 
و٤ شهور منحة الجمعية 

العمومية

اللواء فؤاد عباس أعاد 
الهيبة لالتحاد عقب

 ٧ سنوات من الجمود

اللواء عبدالحافظ عبدالكريم:
البد من استئصال أى عنصر 

مثير للفتن والشائعات 

صالح احمد:
سوف يتم االنتقال للمقر 

الجديد فى غضون 
٤ شهور

لواء عبدالحافظ عبدالكريماملهندس محمد عىل الفار
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ملف العدد

فى البداية أكد محمد حمدى نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية 6 أكتوبر لإلسكان التعاونى سابقاً، 
ضرورة إلغاء تطبيق أحكام قانون املناقصات على 
وضع  جامد  قانون  باعتباره  اجلمعيات  تعاقدات 
ملعاجلة تعاقدات احلكومة ووضع نظام قائم على 
املركزية مستعني بنظم االتصال احلديثة، بينما 
لتعاقد سريع ومثمر يحقق  اجلمعيات تسعى 
أهدافها احملددة بسرعة وفاعلية ويحتكم لرأى 
األعضاء أصحاب اجلمعية العمومية وأصحاب 

املال.
تفعيل  التعديل  يشمل  بأن  حمدى  وطالب 
واملال  البيت  أصحاب  العمومية  اجلمعية  دور 
مبجرد  باملال  صلتهم  تنقطع  فال  واملشروع 
آلية  القانون  ويضع  اإلدارة  مجلس  تشكيل 
جديدة الجتماعات اجلمعية العمومية، وال مانع 
من االستعانة بالتكنولوجيا فى ذلك فتعتمد 

لسهولة  مثالً  كونفرانس  الفيديو  صيغه 
اجلمعية  رقابة  وتفعيل  الرأى  وإبداء  التواصل 
العمومية، فال يعقل أن الدولة تسعى لتمكني 
اجملاالت  كافة  فى  اجلماعية  أو  الفردية  احللول 
فقط  تتفرغ  التى  احلكومة  هيمنة  عن  بعيداً 
قيام  ومراقبة  واالستراتيجيات  اخلطط  لوضع 
داخل  مشروعاتهم  بتنفيذ  واجلماعات  األفراد 

هذه املنظومة. 
يخضع  اإلسكانى تديداً  التعاون  ملاذا  وتساءل 
لهذا القانون اجلامد دون باقى التعاونيات، ثم أن 
قانون التعاون الصادر منذ أكثر من أربعني عاماً 
تواكب  التعديالت  من  لكثير  يحتاج  بالتأكيد 
فى  التعاونيات  تعاون  إقرار  مثل  اجملتمع  حركة 
وزراعة  وإنتاج  إقامة جتمعات متكاملة إسكان 
فى  ترغب  جمعية  أى  إلزام  وضرورة  وأسماك، 
غطاء  توفير  عليه  املشاركة  أو  مشروع  إقامة 

نقدى مالئم وبالتالى يحتاج القانون تعديل فى 
الوضع  دون  ومواعيدها  املدخرات  جمع  طريقة 
القائم الذى يحاكم اجلمعية إن بدأت فى جمع 
باإلضافة  محدد،  مشروع  وجود  قبل  مدخرات 
اتاد الشاغلني  إلغاء تطبيق أحكام قانون  إلى 
نظام  إلى  والعودة  اجلمعيات  مشروعات  على 
تخضع  والتى  باملشروع  املنتفعني  جمعية 
لذات أداة الرقابة احلكومية وهى الهيئة العامة 
للتعاونيات وتعتبر جزء من البنيان التعاونى وذلك 
لساحات  وصلت  والتى  العديدة  املشاكل  بعد 
إدارات  ومجالس  الشاغلني  اتادات  بني  القضاء 

اجلمعيات.

مواد ال تطبق
للجمعية  املالى  املشرف  بدارى  محمد  وذكر   
أن  الزهور،  نادى  ألعضاء  لإلسكان  التعاونية 
القانون ليس به مرونة وال يجوز تعديل املواد به 

قانون التعاون اإلسكانى.. إلى أين » 2«

حتقيق- منى عبد العزيز  -  هويدا عبد احلميد

 ال يزال قطاع التعاون اإلسكانى يعانى بسبب عجزه عن مالحقة التغيرات التى حدثت بالدولة املصرية والتى
النهاية  واكبتها العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية، وما حازاها من تعديالت تشريعية أدت فى 
 الى خنق هذا القطاع الكبير الذى طاملا أعطى الكثير للوطن.. منتظرا صدور قانون جديد خاص به ليتمكن
التواصل التعاون«  »برج  تتابع مجلة  الثانية  العاملية فى هذا اجملال. وفى هذه احللقة  التطورات   من مواكبة 
يد التعاونى، وكبلت  أملت بقطاع اإلسكان  التى  األزمة  تفاصيل هذه  للوقوف على  اجملال  بهذا   مع اخملتصني 
 اجلمعيات بسبب تشريعات بالية عفا عليها الزمان وأصبحت ال تقوى على التشبث بالواقع أمام كل هذه
 التحديات التى تواجهها، من تشريع قدمي ال يواكب العصر وعدم وجود الئحة تنفيذية لقانون يحكمها منذ
 40 عاماً، أصبح مشوهاً وممزقاً وال يتناسب مع الظروف الراهنة، ومواد خارج اختصاصها وغير ذلك مما أطلعنا
 عليه اخملتصني من سلبيات.. وحول قانون التعاون اإلسكانى رقم 14 لسنة 1981 الذى مازال يبحث عن الئحة

 تنفيذية وينتظر التعديل والتفعيل.. نتابع احللقة الثانية من هذا التحقيق
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ملف العدد
ثم  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  اال 
البرملان، ملتمساً اعطاء الصالحية 
لوزير اإلسكان لتعديل بعض املواد 

بقرارات وزارية اجنازاً للوقت. 
 وتابع فهناك مواد بالقانون تتاج 
الى تعديل، ومواد أخرى غير مفعلة 
أبسط  بطريقة  صيغت  أنها  ولو 
موضحاً  فاعلية،  أكثر  لكانت 
االدارية  اجلهة  تقوم  عندما  فمثالً 
بتخصيص قطعة أرض للجمعيات 
بسداد  تلزمها  فإنها  التعاونية، 
وعلى  أوالً،  بالكامل  األرض  قيمة 
تتقدم  أن  ذلك  بعد  اجلمعية  كل 

بطلب السترداد نسبة اخلصم اخلاصة بها التى 
يكفلها لها القانون وهى 25% من قيمة األرض، 
كاشفاً وأحيانا يتم رفض هذا الطلب مما يضطر 
حقها،  السترداد  قضائية  دعوى  لرفع  اجلمعية 
الى أن مثل هذه املواد تعانى فقط من  مشيراً 
اتخاذ اجراءات خاطئة فى التنفيذ ألنها موجودة 
يحتاج  تطبيقها  أن  ويرى  بالقانون،  وواضحة 
وضع صالحيات ملكان معني داخل اجلهة االدارية 
على  احلصول  خالله  من  اجلمعية  تستطيع 
حقها بسهولة ويسر، دون أن تعانى من اجراءات 
طويلة معقدة وغير مبررة والتى قد تصل الى 
عقد جلنة وزارية للموافقة على طلب اجلمعية 
فى  عليه  املنصوص  على حقها  فى حصولها 
الفتاً  اجلمعيات،  وجهد  وقت  يهدر  مما  القانون، 
احلساب  عمل  الى  تصل  قد  اجلمعية  أن  حتى 
ولم تصل على حقها فى  للمشروع  اخلتامى 

نسبة اخلصم اخلاصة بها على األرض.
ومن ناحية أخرى اقترح »املشرف املالى« بالنسبة 
للقرض التعاونى أن يتم وضعه فى نص صريح 
مختصة  حكومية  جهة  ألى  وتركه  بالقانون، 
للعمل على تديثه وفقاً للتغيرات التى تدث 
آلخر،  آن  من  العملة  وقيمة  الصرف  سعر  فى 
منتقداً قيمة القرض التعاونى التى تقدر حالياً 
أسعار  مع  تتواكب  ال  ألنها  جنيه  ألف   50 بـ 
مرنة  آلية  بوضع  مطالباً  السكنية،  الوحدات 

لزيادة قيمة هذه القروض.
على  األعضاء  حصول  شروط  من  أن  وكشف 
من  الطلبات  تقدمي  التعاونى،  القرض  قيمة 
بداية دراسة جدوى املشروع، مقترحاً تغيير هذا 
الشرط تسباً لتعثر أى عضو فى السداد فيما 
بعد، على أن تعقد جلنة دورية من اجلهة اخملتصة 
العضو  لبحث ما يستجد من طلبات حلصول 

على القرض التعاونى إذا ما احتاج إليه. 
األعضاء  حلضور  بالنسبة  »بدارى«  وأشار 
للجمعية العمومية باجلمعيات، والتى حددها 
أعضاء  اجمالى عدد  % من  بنسبه 50  القانون 
اجلمعية فى االجتماع األول، ثم 10% فى االجتماع 
الثانى، ثم بأى عدد فى االجتماع الثالث لصحة 
تغيب  إذا  أنه  على  ينص  القانون  أن  االنعقاد، 
متتالية  اجتماعات  ثالث  حضور  عن  العضو 
يتم  قهرى  عذر  بدون  العمومية  للجمعية 
فصله من اجلمعية، مضيفاً هذا ال يحدث ولو 
قامت اجلمعية باتخاذ هذا االجراء القانونى، فإن 
العضو يتقدم بشكوى للجهات االدارية ويعود 

مرة أخرى للجمعية، الفتاً حيث أن هذه املادة فى 
القانون ال تطبق، وبالتالى اذا أرادت اجلمعية عقد 
جمعية عمومية البد وأن تنتظر الى االجتماع 
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  بسبب  الثالث 
عزوف  ويظل  والثانى،  األول  االجتماعني  فى 
معظم األعضاء عن احلضور كما هو وال تعلم 
اجلمعية عنهم شيئاً، مؤكداً أنه لو طبقت هذه 
املادة املوجودة بالقانون سوف يلتزم كل أعضاء 
تنقية  اجلمعية  وتستطيع  باحلضور،  اجلمعية 
الغير متواجدين وممارسة عملها  أعضائها من 
مع أعضاء فاعليني، الفتاً ولكن اجلمعية فعلياً ال 
تستطيع شطب أعضاء غير ملتزمني باحلضور.

تأسيس  اشتراكات  قيمة  تدنى  انتقد  كما 
العضوية باجلمعيات والتى تقدر بـ 250 جنيها 
للعضو فى مدة 20 سنة، مناشداً بتعديل هذه 
املادة ورفع هذه القيمة لتصبح مناسبة لظروف 
اجلمعيات  موارد  تنمية  على  وتعمل  السوق، 
وخدماتها  بأنشطتها  القيام  لتستطيع 

ألعضائها.
تعتبر  أنها  التنازالت  بخصوص  »بدارى«  ويرى 
التعامل  أن مينع  إما  القانون، مقترحاً  ثغرة فى 
بالتوكيالت وتلغى هذه املادة نهائياً ألنها تتسبب 
فى عدم تطبيق القانون، أو أن يتم تعديلها بحيث 
يكون هناك استفادة لالتاد التعاونى اإلسكانى 
املركزى واجلمعيات فى نفس الوقت، مبعنى أنها 
تفعل بطريقة تلزم املشترى للوحدة التعاونية 
من خارج اجلمعيات بالرجوع الى االتاد التعاونى 
يخصص  نسبة  مقابل  الوحدة  سعر  لتقييم 

اخلدمة  مقابل  لالتاد  منها  جزء 
لتعظيم  وجزء  سيقدمها،  التى 
للمشروع،  والباقى  اجلمعية،  موارد 
أو أن يتم منع التنازالت خالل الـ 10 
سنوات األولى من املشروع ثم تقوم 
اجلمعية بذلك مقابل نسبة يحددها 
لها القانون كما يحدث فى التصالح 

على البناء الذى يتم حالياً.
باب  غلق  أو  فتح  مت  لو  أنه  وشرح 
فى  صائباً  احلل  يكون  التنازالت 
احلالتني، مشدداً على عدم ترك هذه 
هذا  أن  الى  مشيراً  بالقانون،  الثغرة 
األمر يعود الى رأى املشرع فهو الذى 
متاماً  بفتحها  إما  للتعاونيات  املناسب  يحدد 
ولكن بشروط وقيود لتقنني هذه املادة وتنفيذها 
قاعدة  وجود  خالل  من  ومرن،  سريع  بشكل 
بيانات تؤدى الى سرعة تديد التكلفة وإخطار 
املشترى وتصيل املبلغ منه لتتحقق االستفادة 
للتعاونيات، مؤكداً أن هذا يحتاج الى سرعة فى 
التواصل واتخاذ القرار والبعد عن البيروقراطية 
قدر املستطاع حتى ال يلجأ املشترى الى الباب 
إلى  يؤدى  مما  التنازل،  وهو  أخرى  مرة  اخللفى 
يتم  أو  واجلمعيات،  االتاد  على  ضياع أموال 

غلقها متاماً.
بعض  على  املتأخرة  لألقساط  بالنسبة  ولفت 
األعضاء، بأن االجراءات املوضوعة بالقانون والتى 
ضعيفة  األعضاء  هؤالء  مع  اجلمعية  تتخذها 
واإلنذارات  اإلخطارات  قصة  وهى  رادعة،  وغير 
الوقت  من  الكثير  تهدر  والتى  مجدية  الغير 
واجلهد، والتى جتعل اجلمعيات تدور حول نفسها 
فى دائرة مفرغة، حتى اذا ما وصلت اجلمعية الى 
األعضاء  السكنية من هؤالء  الوحدات  سحب 
دعاوى  برفع  قاموا  بالسداد،  ملتزمني  الغير 
قضائية ضدها لتعود لهم وحداتهم السكنية 

مرة أخرى.
واقترح »بدارى« استحداث مادة بالقانون لفرض 
غرامة على هؤالء األعضاء املتقاعسني عن سداد 
مستحقات اجلمعية عن وحداتهم السكنية، 
تكون بنسبة قانونية محددة ومعلومة )فوائد 
وقت  فى  الدفع  عن  التأخير  عند  تطبق  تأخير( 
أن الضرورة أصبحت توجب هذا،  معني، مؤكداً 
مجالس  حالياً  الرقابية  اجلهات  تطالب  حيث 
حال  فى  األسباب  بتوضيح  اجلمعيات  ادارات 
العامة  الهيئة  أن  كما  مشروعاتها،  نهو  تأخر 
لتعاونيات البناء واإلسكان صارت تلزم اجلمعيات 
فى  اقرار  على  بالتوقيع  الشروط،  كراسة  فى 
حال تعثرها عن اجناز مشروعاتها، بأن تنسحب 
من إدارة املشروع وتركه لوزارة اإلسكان، مشيراً 
أن تعثر اجلمعيات عن سداد ثمن األرض،  حيث 
الزمنى  اجلدول  فى  السير  على  قدرتها  أو عدم 
بالنسبة  الشروط  كراسات  فى  املوضوع 
للمشروعات اجلديدة يعطى احلق لوزارة اإلسكان 
بسحب األرض من مجلس ادارة اجلمعية وإدارتها 
مبعرفتها، مشيراً حيث تعتبر احلكومة أن هذا 
تقصير من مجلس ادارة اجلمعية وتقوم بسحب 
فى  يكون  التقصير  أن  حني  فى  صالحياته، 

احلقيقة من األعضاء.

ضرورة إلغاء تطبيق أحكام 
قانون المناقصات على تعاقدات 
الجمعيات باعتباره »قانون جامد«

 يجب وضع القرض التعاونى فى 
نص صريح بالقانون و تحديثه وفقًا 

للتغيرات التى تحدث فى سعر 
الصرف وقيمة العملة

محمد حمديم. محمد بدارى
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ماراثون حب ووفاء يعودان برئيس مجلس االدارة من جديد، واجماع 
غير مسبوق من أعضاء اجلمعية العمومية على اختيار املهندس 
مجدى عبد الرحمن رئيساً جمللس ادارة اجلمعية، حيث كان تقدير 
األعضاء احلاضرين له واضحاً وجلياً، مما ينم عن عطائه املتواصل 

ألعضاء اجلمعية عموماً. 
للبناء  التعاونية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  حيث 
السلكية  لالتصاالت  القومية  بالهيئة  للعاملني  واإلسكان 
لإلسكان  التعاونى  االتاد  دعوة  على  بناء  بالقاهرة،  والالسلكية 
 277 بالعدد  التعاون  برج  مجلة  فى  املنشور  باالعالن  املركزى 
نوفمبر 2022، وبحضور ياسر رمضان وعمرو عبد الواحد عن االتاد 
العامة  الهيئة  عن  سعيد  ومحمد  املركزى،  اإلسكانى  التعاونى 
لتعاونيات البناء واإلسكان، وأحمد التومى عن اجلمعية االتادية 
البالغ  األعضاء  عدد  اجمالى  من  عضو   214 وحضور  بالقاهرة، 

3267 عضو.
وقد مت اختيار ربيع محمد سيد حسن وعبد اهلل ابراهيم محمد 
عليهم  احلاضرين  األعضاء  ووافق  التصويت  مالحظى  مصطفى 
باالجماع، ومت النظر فى جدول األعمال الذى احتوى على بند واحد 

فقط وهو »انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية« .
باملوافقة  املنعقد فى 2022/10/11  االدارة  وبناء على قرار مجلس 
النتخاب  العمومية  اجلمعية  ودعوة  الترشيح  باب  فتح  على 
الفترة  فى  الترشيح  باب  فتح  مت  للجمعية،  جديد  ادارة  مجلس 

مجدي عبدالرحمن » رئيسا ».. ابراهيم درويش » نائبا ».. مصطفي محمود سكرتيرا 
عاما ..مني سليم امينا للصندوق.. اشرف غريب ومحمد احمد واشرف محمد للعضوية

متابعة/ منى عبد العزيز             تصوير/ محمد سالم

» عمومية » اسكان القومية لالتصاالت السلكية والالسلكية.. تنتخب مجلس جديد للجمعية..

جمعيات
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جمعيات

للطعون،  نوفمبر 2022   13  ،12 ويومى  نوفمبر 2022   10  - من 6 
وقد تقدم للترشيح 14 مرشحا، مع وجود طعن واحد على أحد 
وقد  املرشحني،  أحد من  استبعاد  يؤثر على  لم  والذى  املرشحني، 
تنازل عن الترشيح ثالث مرشحني وهم: عادل عبد الفتاح ابراهيم 
عالم ومنى عبد املعطى عبد اهلل نصار ومحمد عبد العزيز محمد 
ومت  مرشحا،   11 املتبقني  املرشحني  عدد  أصبح  وبذلك  ابراهيم، 
االنتخاب باالقتراع السرى، وكان عدد األعضاء احلاضرين االجتماع 
214 عضوا، وعدد األعضاء الذين ادلوا بأصواتهم 212 عضوا، وعدد 
ابداء  بطاقات  وعدد  بطاقة،   204 الصحيحة  الرأى  ابداء  بطاقات 

الرأى الباطلة 8 بطاقات.
االصوات  أعلى  على  احلاصلون  السبعة  املرشحون  أصبح  وقد 
مكون منهم مجلس االدارة اجلديد، والباقى احتياطيون للمجلس 

وفقا لترتيب أصواتهم احلاصلني عليها.
اجلمعية،  ادارة  مجلس  اجتماع  فى  اجمللس  هيئة  تشكيل  مت  وقد 
سالفة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  من  االنتهاء  عقب  مت  الذى 
الذكر، حيث وافق اجمللس باالجماع على ترشيح املهندس مجدى 
عبد الرحمن رشدى رئيساً جمللس ادارة اجلمعية، كما وافق اجمللس 
على تعيني ابراهيم فاروق حسن درويش نائباً للرئيس، ومصطفى 
محمود أحمد سليمان سكرتيراً للجمعية، ومنى سليم مجاهد 
أميناً للصندوق، وأشرف غريب شحاته ومحمد أحمد محمود عبد 

الرحمن وأشرف محمد على محمد أعضاء.
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القاهرة  مبشروع  املنتفعني  جماعة  اجتمعت 
التعاونى  لإلسكان  الفراعنة  اجلديدة جلمعية 
 1982 لسنه   190 برقم  املسجلة  السياحى 
وبناء   2022 أكتوبر   15 املوافق  السبت  يوم 
بتاريخ  املنعقد  اإلدارة  مجلس  محضر  على 
11 سبتمبر 2022 واإلعالن املنشور مبجلة برج 
التعاون عدد أكتوبر 2022 وبناء على حافظة 
سبتمبر   19 بتاريخ  لألعضاء  املرسلة  البريد 
برئاسة سمير جنيب عبد احلميد رئيس   2022
أبو  محمد  توفيق  وسكرتارية  اإلدارة  مجلس 
وبحضور  للجمعية  املالى  املشرف  الفتوح 
عمرو عبد الواحد مندوباً عن االتاد التعاونى 
عن  مندوباً  اجلمل  وعصام  املركزى  اإلسكانى 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 
االتادية  اجلمعية  عن  مندوباً  التومى  وأحمد 
من  30 عضواً  وبحضور عدد  القاهرة  حملافظة 
اجلديدة  القاهرة  مبشروع  املنتفعني  إجمالى 
احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضواً   168 وعددهم 
والكتمال  األعضاء  من   %10 من  أكثر  ميثل 
من  كل  اختيار  مت  فقد  القانونى  النصاب 
ربيع  ومحمد  سالم  العظيم  عبد  سهير 
على  عرضهم  ومت  تصويت  كمالحظى  سليم 
عليهم  املوافقة  ومتت  العمومية،  اجلمعية 
باإلجماع وبناء على ذلك بدأ النظر فى جدول 

أولها  كان  بنود،  خمسة  من  املكون  األعمال 
يخص عرض املوقف التنفيذى للمشروع حيث 
مت  بأنه  اإلدارة  رئيس مجلس  أفاد سمير جنيب 
بالكامل  عمارات  خمسة  عدد  من  االنتهاء 
عدد  استكمال  وجارى  وتشطيبات  مبانى 
أثنني عمارة، كما مت االنتهاء من املرافق كاملة 
استكمال  وجار  غاز«  صرف،  مياه،  »كهرباء، 
تسليم  أنه سيتم  إلى  الالندسكيب، مشيراً 
الوحدات للمنتفعني فى خالل خمسة أشهر 
قدم  واالستفسار،  العرض  وبعد  تاريخه  من 
اإلدارة على اجملهودات  الشكر جمللس  احلاضرين 

املبذولة لسرعة تنفيذ وتسليم املشروع. 
أنه  رئيس  جنيب  أكد  الثانى  البند  وخالل 
بالكامل،  التجارى  املول  بناء  استكمال  مت 
املنتفعني  األعضاء  موافقة  سبق  بأنه  منوهاً 
املنعقدة  العمومية  باجلمعية  باملشروع 
التجارى  املول  بيع  2017 على  20 مايو  بتاريخ 
من  إجراءات  صحة  له  وصدر  العلنى  باملزاد 
 ،2018 سبتمبر   17 فى   6456 برقم  الهيئة 
إجراءات  إمتام  من  اجمللس  يتمكن  لم  أنه  إال 
األعضاء  وافق  واملناقشة  العرض  وبعد  البيع 
املول  بيع  باملشروع على  واملنتفعون  احلاضرون 
مندوب  تفظ  وقد  العلني،  باملزاد  التجارى 
على  العرض  حلني  ذلك  على  الرقابية  اجلهات 

مجلس إدارة االتاد باعتباره السلطة اخملتصة 
فى هذا الشأن. 

بدل  صرف  على  احلاضرون  األعضاء  ووافق 
انتقال ثابت بواقع 3000 جنيه شهرياً لرئيس 
واملقاول  املشروع  ملتابعة  والسكرتير  اجلمعية 
واالستشارى وكافة اجلهات التى يتم التعامل 
معها على أن تمل على املشروع حلني االنتهاء 

منه. 
البند  خالل  احلاضرون  األعضاء  وافق  كما 
لكل  أداء  حسن  مكافأة  صرف  على  الرابع 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 3 آالف 
اجلمعية  فى  لكل موظف  وألف جنيه  جنيه، 
على  التحفظ  ومت  املشروع،  حساب  من  وذلك 
اإلدارة  جانب  من  مراجعاتهم  حلني  البندين 

بالهيئة.  املالية 
بيع  على  األعضاء  وافق  األخير  البند  وخالل 
األقرب  للمنتفعني  بالشفعة  اخلدمات  غرف 
حالة  وفى  السكني،  للدور  بالنسبة  فاألقرب 
سيتم  اجلراجات  وكذا  عليها  اإلقبال  عدم 
يتم  أن  على  العلنى  باملزاد  للبيع  عرضها 
اإلسكانى  التعاونى  االتاد  على  العرض 
أن  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأوضح  املركزى 
لغرف  بالنسبة  املتر  سعر  حدد  االستشارى 

األسطح بنحو أربعة آالف جنيه. 

بيع المول بالمزاد العلنى وبيع غرف الخدمات والجراجات 
بالشفعة للمنتفعين األقرب فاألقرب بالنسبة للدور السكنى

متابعة/ هويدا عبد احلميد         تصوير/ محمد سالم

منتفعو مشروع القاهرة الجديدة بجمعية الفراعنة لإلسكان التعاونى السياحى توافق على: 

جمعيات
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن االتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

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

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

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

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

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt
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الجمعية التعاونية النموذجية 
لإلسكان للدبلوماسيين المصريين 

ومنتفعى ومالك مشروع قرية 
الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن

المسجلة برقم 430 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/28 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر النادى الدبلوماسى النهرى - 149 شارع النيل - 
الجيزة.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
االجتماع  القانونى لصحة هذا  النصاب  اكتمال  حالة عدم  فى 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان وتقسيم األراضى 

ألهالى الهرم
المسجلة برقم 121

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/3 - فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر نادى الهرم الرياضى - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
لجمهورية مصر العربية 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى 
الجمعية  اجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يدعو 
نادى  بمقر  صباحا   11 الساعة   2023/1/  28 الموافــق  السبت  يوم  لالتحاد  السنوية  العمومية 
المقاولين العرب للتجديف الكائن بــ 122 شارع النيل خلف مجلس الدولة بالجيزة للنظر فى جدول 

األعمال المعلن بمقر االتحاد.
  ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 

لالجتماع األول يؤجل لمدة ساعة ويصح االجتماع الثانى بــحضور 10٪ من األعضاء. 
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 

الرحالت بالجيزة
المسجلة برقم 104 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/22 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - عمارات االريزونا 
- امتداد منتصر - الهرم - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
بالوايلى بالجيزة 

المسجلة برقم 57 لسنة 1982
الستكمال  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد 
يومى 2 و2023/2/4  وللطعون  2023/1/28 حتى 2023/2/1 
الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على 
وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد 
للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 19 شارع الدكتور حجازى - الصحفيين 

- الجيزة.
 -  2023/2/24 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
الملحقة بمقر  القاعة  الواحدة ظهرا. وذلك بمقر  الساعة  فى تمام 
بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  الجمعية 
األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
الثانى بحضور  له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة 
الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من 

القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

جمعية سعد زغلول التعاونية لبناء 
المساكن 

المسجلة برقم 2 لسنة 1982
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/29 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2023/2/2 وللطعون يومى 5 و2023/2/6 على أن تقدم طلبات 
المواد المخدرة  الجنائية وتحليل  الحالة  الترشيح مرفقا بها صحيفة 
الجمعية. وذلك  للسيد سكرتير  التنسيق والطعون  لجنة  لقرار  طبقا 
خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 

8 شارع البورصة الجديدة - قصر النيل - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/28 - فى 

تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

لهم حق الحضور.
القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل  النصاب  فى حالة عدم اكتمال 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بحى مصر 

القديمة والمعادى 
المسجلة برقم 585 لسنة 1986

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/1/29  يومى 28  وللطعون   2023/1/26
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية 
وينعقد  المعادي.   - دجلة   -  48/46 عمارة   -  200 شارع  الكائن: 
تمام  - فى  يوم 2023/2/20  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك  عصرا.  الرابعة  الساعة 
بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان  الجمعية 
األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
الثانى بحضور  له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع 
10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة 
الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من 
القانون رقم 14 لسنة 1981. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد 

للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى منطقة همفرس ببوالق الدكرور بالجيزة 

المسجلة برقم 260 لسنة 2007 - جيزة
 ،25  ،24  ،23  ،22 من  الفترة  خالل  وذلك  االدارة.  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  اعادة  عن  االتحاد  يعلن 
2023/1/29 يومى 30 و2023/1/31 للطعون. على ان تقدم طلبات الترشيح والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارة باالتحاد 
التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - جيزة خالل مواعيد العمل الرسمية باالتحاد.

على ان يقدم العضو المتقدم للترشيح ما يفيد عضويته بالجمعية مع ارفاق صحيفة الحالة الجنائية صادرة حديثا وشهادة معتمدة بخلو 
التحاليل الطبية من تعاطى المخدرات طبقا الحكام القانون رقم 73 لسنة 2021

على ان يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية فى وقت الحق.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة 
المسجلة برقم 332 لسنة 1982

 2023/2/8 حتى   2023/2/4 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
وللطعون يومى 11 و2023/2/12 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: 9 شارع حسن 
مراد - جاردن سيتى - القاهرة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/3/18 - فى تمام الساعة الخامسة مساءا. وذلك 
بمقر نادى العاصمة للتجاريين - نقابة التجاريين الفرعية - 30 شارع 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. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة 

له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية السراب التعاونية للتعمير واإلسكان 
المسجلة برقم 34 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/1/21 حتى 2023/1/26 
وللطعون يومى 28 و2023/1/29 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: عمارة 14 - 

شقة 3 - مساكن مصر للتعمير - المنطقة الخامسة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/24 - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر القاعة الملحقة 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 من 

القانون رقم 14 لسنة 1981. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين بمصانع 
التقطير والمصانع الشقيقة

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/27

وذلك بمقر كمبوند شركة السكر - حدائق 6 أكتوبر - مدينة 

6 أكتوبر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية 6 أكتوبر الستصالح 

االراضى والتنمية الزراعية
المسجلة برقم 170 لسنة 1992

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 

.2023/2/3

الجمعية - مشروع  امام مقر  المفتوحة -  الساحة  وذلك بمقر 

الياسمين - الحى الرابع عشر - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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جمعية الزهور لإلسكان التعاونى 
للضباط العاملين بالحماية 

المدنية بالقاهرة
المسجلة برقم 748 لسنة 1994

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/4 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
الحمراء  الزاوية   - المدنية  الحماية  وذلك بمقر مركز تدريب 

- 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس 

بجامعة القاهرة
المسجلة برقم 24 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/27 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر مدرج ب - كلية التجارة جامعة القاهرة.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة محافظتا القاهرة والجيزة

15



ملحق يناير 2023

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية مقاتلى رمضان لإلسكان 

التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/2/10

خلف   - الرياضى  الظاهر  بنادى  االحتفاالت  قاعة  بمقر  وذلك 

مقر الجمعية - امتداد شارع احمد سعيد - العباسية - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية ثمرة السالم لإلسكان 

التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/3/17.

وذلك بمقر مشروع الجمعية 56 شارع ابوالمحاسن الشاذلى 

- العجوزة - جيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان للعاملين المصريين 
بدولة قطر

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 

.2023/1/27

وذلك بالمقر االدارى - الحى الخامس - العقد االول - المجاورة 

االولى - عمارة 15/13 - 6 أكتوبر.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية الفرسان التعاونية للبناء 

واإلسكان
المسجلة برقم 780 لسنة 1996 - القاهرة

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  األحد  يوم  مساء  الخامسة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/29

وذلك بمقر نادى اتحاد الشرطة الرياضى - الدراسة - القاهرة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
جمعية المهندسين للبناء 

واإلسكان التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

األحد  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/2/5.

مدينة   - رمسيس  امتداد   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
العضاء هيئة التدريس بجامعة 

القاهرة
المسجلة برقم 24 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
حوض األخماس ببوالق الدكرور

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/2/17 - الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر مدرج ب - كلية التجارة جامعة 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 والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
ين
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االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية النموذجية 

لإلسكان للدبلوماسيين 
المصريين ومنتفعى مشروع قرية 
الدبلوماسيين بسيدى عبدالرحمن

المشهرة برقم 430 لسنة 1982 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 

السبت الموافق 2023/1/28 - الساعة الثالثة عصرا.
 - النيل  شارع   149 النهرى  الدبلوماسى  النادى  بمقر  وذلك 

الجيزة.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة  عن 

للجمعية العمومية السنوية.
الساعة  تمام  فى   ،2023/2/3 الموافق  الجمعة  يوم  وذلك 

الثالثة عصرا.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة القاهرة
المشهرة برقم 24 لسنة 1982 - القاهرة

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

الجمعة الموافق 2023/1/27 - الساعة الخامسة مساءا.
وذلك بمقر كلية التجارة - مدرج ب جامعة القاهرة.

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

الساعة  تمام  فى   ،2023/2/3 الموافق  الجمعة  يوم  وذلك 
الثالثة عصرا.

وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

المسجلة برقم 711 لسنة 1992
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

القاهرة الجديدة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/28 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
برئاسة  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  بمقر  وذلك 

مجلس الوزراء - شيراتون المطار - 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 الطالئع لإلسكان التعاونى 
للعاملين بادارة المخابرات الحربية 

واالستطالع
المسجلة برقم 78 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
التجمع الخامس »حاجزى الشقق والفيالت«

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/2/10 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر مشروع الجمعية بالتجمع الخامس - قطعة االرض 
رقم 5 - منطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الخامس - 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمأمورى الضرائب بالقاهرة

المسجلة برقم 490
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
ارض   - األندلس  بقطاع   66 القطعة   - الجديدة  القاهرة 

الجمعيات - القاهرة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/28 - الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الزراعيين بشارع الثورة - الدقى - 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 
للعاملين ببنك مصر

المسجلة برقم 496 لسنة 1983
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الجمعية بالعمرانية الغربية أبراج »1 - 3 - 5 - 7»
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/4 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر مشروع الجمعية بالعمرانية الغربية - ابراج بنك 

مصر - شارع خاتم المرسلين - العمرانية الغربية - الجيزة.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين وأسرهم بالهيئة العامة 
للتأمين والمعاشات

المسجلة برقم 458 لسنة 1983
تعلن الجمعية للسادة اعضائها او من تنطبق عليه شروط العضوية عن فتح باب الحجز للوحدة السكنية رقم 6 بالدور الحادى 

عشر - بمشروع الجمعية - عين حلوان - القاهرة.
وذلك بمقدم حجز قدره 161000 جنيه )مائة واحد وستون الف جنيه الغير(

تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية للبنك،
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 329 شارع بورسعيد - السيدة زينب

على ان تبدأ مدة الحجز خالل الفترة من 2023/1/21 حتى 2023/2/10
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمؤسسة األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع القاهرة الجديدة - قطعة رقم 65
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2023/2/11 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقى - الجيزة.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للبناء واإلسكان للعاملين بمؤسسة 
األهرام وأسرهم

المسجلة برقم 409 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع القاهرة الجديدة - قطعة رقم 15
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2023/1/27 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقى - الجيزة.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة بدر الدين 
للبترول

المسجلة برقم 633 لسنة 1987

تعلن الجمعية للسادة اعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية

من المقر القديم الكائن: 25 شارع اللواء عبدالعزيز على - متفرع من شارع عبدالعزيز فهمى - مصر الجديدة - القاهرة.

الى المقر الجديد الكائن: 6 شارع صالح جالل - متفرع من شارع محمد فريد سميكة - مصر الجديدة - القاهرة

لذا لزم التنويه

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالهيئة العامة 
لألبنية التعليمية

المسجلة برقم 741 لسنة 1994
جلسات  عقد  عن  عضوا(   360( لعدد  بدر  بمدينة  بدر  لؤلؤة  الجمعية  بمشروع  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
االحد  ايام  وذلك   2023/1/3 بتاريخ   128 رقم  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  لخطاب  طبقا  وذلك  التخصيص 
الموافق 2023/2/9  الثالثاء 2023/2/7، االربعاء 2023/2/8 ويوم الخميس  الموافق 2023/2/5، االثنين 2023/2/6، 
الملحقة بمقر  القاعة  العاشرة صباحا. وذلك بمقر  الساعة  ابتداء من  التخصيص  تبدأ جلسات  ان  المتخلفين. على  لالعضاء 
الجمعية - 3 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة. وذلك لالعضاء المسددين مبلغ 325000 جنيه »ثالثمائة خمسة 

وعشرون الف جنيه الغير« قبل موعد جلسات التخصيص.
بالجمعيات  العمل  قواعد  بشأن   ،1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 

اإلسكانية وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر
مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى المرج
المشهرة برقم 907 لسنة 2005

تعلن للسادة اعضائها الحاجزين بمشروع الجمعية لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس - العمارتين 1/1، 1/2 عن تحديد 
موعد جلسة التخصيص للوحدات لعدد 46 عضوا.

وذلك يوم الجمعة الموافق 2023/1/27 ويوم السبت الموافق 2023/1/28 لالعضاء المتخلفين عن الحضور، ذلك فى تمام 
الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 4 أ كمال الشافعى - متفرع من عمر بن الخطاب - ميدان االسماعيلية - مصر الجديدة.
على ان يكون العضو مسددا مبلغ التخصيص وقدره 425000 جنيه )اربعمائة وخمسة وعشرون الف جنيه الغير( قبل موعد 

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

التعاونية اإلسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألصحاب محالت 
وعمال صناعة المالبس وأبنائهم ببورسعيد

المسجلة برقم 6 لسنة 1984
تعلن الجمعية التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة بورسعيد 
محالت  ألصحاب  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة 
الترشيح  باب  فتح  ببورسعيد عن  وأبنائهم  المالبس  وعمال صناعة 
لعضوية مجلس ادارة الجمعية. وذلك خالل المدة من 2023/2/4 
حتى 2023/2/8 وللطعون يومى 9 و2023/2/11 على أن تقدم 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية 

االتحادية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية.
وذلك بمقر الجمعية االتحادية الكائن: شارع النصر - عمارة النصر - 
مدخل أ - الدور االرضى - بورسعيد. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 
الطارئة يوم 2023/3/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك 
بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد. ويصح االجتماع األول بحضور 
األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له 

10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل  النصاب  فى حالة عدم اكتمال 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان ببورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للمحامين 
ببورسعيد

المسجلة برقم 6 لسنة 1984
ببورسعيد  واإلسكان  للبناء  االتحادية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
للمحامين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة 
الجمعية.  ادارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  ببورسعيد 
وذلك خالل المدة من 2023/1/21 حتى 2023/1/26 وللطعون 
يومى 28 و2023/1/29 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها 
لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
الجمعية االتحادية. وذلك خالل  التنسيق والطعون للسيد سكرتير 
الجمعية  بمقر  وذلك  االتحادية.  للجمعية  الرسمية  العمل  مواعيد 
الدور   - أ  مدخل   - النصر  عمارة   - النصر  شارع  الكائن:  االتحادية 
االرضى - بورسعيد. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/2/28 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر مركز 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  بورسعيد.   - الزهور  شباب 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيدمحافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة القناة 
لتوزيع الكهرباء - قطاع بورسعيد

المسجلة برقم 86 لسنة 1982
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/28 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2023/2/2 وللطعون يومى 4 و2023/2/5 على أن تقدم طلبات 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك 
خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 
الثالث - مبنى  شارع صفية زغلول والشهيد نبيل منصور - الدور 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  بورسعيد.   - الكهرباء  شركة 

الطارئة يوم 2023/3/5 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
لتوزيع  القناة  بشركة  للعاملين  االجتماعى  النادى  بمقر  وذلك 
الكهرباء - قطاع بورسعيد. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 
من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم 
اجتماع  الى  يؤجل  االجتماع  هذا  لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال 
من   36 المادة  الحكام  تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث 
القانون رقم 14 لسنة 1981 وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد 

للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء والعاملين 

بجمعية تنمية الثروة الحيوانية 
ببورسعيد

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2023/1/28

وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بحى الشرق وأسرهم 
حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/28

وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لشاغلى مشروع 

5000 وحدة ببورسعيد
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/2/4

وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة السويس

محافظة بورسعيدمحافظة بورسعيد

محافظة السويس

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء منتفعى قرية المنال »2« 

بالعين السخنة
المسجلة برقم 133 لسنة 2017

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
 2023/1/26 حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة. 
الترشيح  أن تقدم طلبات  وللطعون يومى 28 و2023/1/29 على 
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: قرية المنال 
»2« بالعين السخنة - السويس. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 

الطارئة يوم 2023/2/24 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر الكافيتريا بقرية المنال »2« - بالعين السخنة - السويس.

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

لهم حق الحضور.
القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل  النصاب  فى حالة عدم اكتمال 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

ترسانة السويس البحرية
المسجلة برقم 32 لسنة 1989

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2023/1/26 وللطعون يومى 28 و2023/1/29 على أن تقدم 
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر 
السويس.  اليمن - بورتوفيق -  الكائن: 5 شارع شهداء  الجمعية 
 -  2023/3/22 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر القاعة الملحقة 
بمقر شركة ترسانة السويس البحرية - 5 شارع شهداء اليمن - 
السويس. 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 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 
القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد 
القانون رقم 14 لسنة  المادة 36 من  بالدعوة له تنفيذا الحكام 

1981 وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة السويسمحافظة السويس

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة بترول 

بالعيم بالسويس
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  االثنين  يوم  الواحدة ظهرا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/2/6

وذلك بمقر دار المناسبات - فيال 82 - الدور الثانى - شارع 

حسين مختار - المالحة - السويس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان محافظة السويس

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2023/2/25

وذلك بمقر نادى جيل اكتوبر - شارع محمد حافظ - المالحة 

- السويس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة السويسمحافظة السويس

جمعية الشباب الوطنى لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 29 لسنة 1987
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الباسل

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/31 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى السماد - شارع سعد زغلول - السويس.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الشباب الوطنى لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم 29 لسنة 1987
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الباسل »2«

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/30 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى السماد - شارع سعد زغلول - السويس.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 

مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيليةمحافظة اإلسماعيلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهندسين الفرعية 

باإلسماعيلية
المسجلة برقم 32 لسنة 1982

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/1/29   28 يومى  وللطعون   2023/1/26
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر 
الفرعية باالسماعيلية - بجوار  المهندسين  الكائن: نقابة  الجمعية 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  باالسماعيلية.  الكهرباء  نادى 
مساءا.  الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/25 يوم  الطارئة 
الذكر.  سالف  بالعنوان  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
 - لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 
لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم 
هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا 
الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وذلك النتخاب 

مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالضرائب 
العامة وأسرهم باإلسماعيلية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/2/11.

وذلك بمقر نادى الطيران الكائن: شارع الغابة - االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة اإلسماعيليةمحافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة القنطرة 

شرق باإلسماعيلية
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  األحد  يوم  العاشرة صباحا  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/29

وذلك بمقر مركز شباب القنطرة شرق - باالسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان العضاء جمعية تنمية 

المجتمع ألهالى الشيخ زايد 
باإلسماعيلية

المسجلة برقم 81 لسنة 1996
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

برج الدوحة
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/4 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 -  22 رقم   - الدوحة  برج   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

الطريق الدائرى - بمحافظة االسماعيلية.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية البحر األبيض التعاونية 
لبناء المساكن

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  الثالثاء  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/31

)مشروع  العجمى  مارينا  قرية   - سنتر  مارينا  بمقر  وذلك 

الجمعية( - الهانوفيل.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية التنمية 
بالسبع آبار شرقية باإلسماعيلية

المسجلة برقم 100 لسنة 1999
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

فوديكو »1« بمنطفة فوديكو - باالسماعيلية
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/28 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر الساحة الرياضية ثالث - االسماعيلية.

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين المدنيين بمديرية أمن 

اإلسكندرية وأسرهم
المسجلة برقم 16 لسنة 1982

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2023/2/10.

القومية  المؤسسة  بمقر  ادريس  يوسف  قاعة  بمقر  وذلك 
بك  محرم   - الرصافة  - 63 شارع  والمجتمع  األسرة  لتنمية 

- االسكندرية.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة النقل 

والهندسة باإلسكندرية
المسجلة برقم 37 لسنة 1982

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/4 حتى 2023/2/8 
وللطعون يومى 11 و2023/2/12 على أن تقدم طلبات الترشيح 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 63 
شارع عادل مصطفى شوقى -السيوف - االسكندرية. وينعقد اجتماع 
الساعة  تمام  فى   - يوم 2023/3/10  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك  الظهر.  بعد  الثانية 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الذكر.  سالف  بالعنوان 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ٪10 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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ملحق يناير 2023

محافظة الشرقية

محافظة اإلسكندرية

محافظة الشرقية

محافظة الشرقية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة سيراميكا 

كليوباترا بالعاشر من رمضان
المسجلة برقم 69 لسنة 2013

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
 2023/1/26 حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة. 
وللطعون يومى 28 و2023/1/29 على أن تقدم طلبات الترشيح 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: مول 
الشركة العربية - مدخل 6 - الدور الرابع - االردنية - العاشر من 
رمضان - الشرقية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/2/24 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر مركز 
شباب الشروق - امام مساكن مصر الحجاز - العاشر من رمضان - 
الشرقية. 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 
النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء 
القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد 
لسنة   14 رقم  القانون  من   36 المادة  الحكام  تنفيذا  له  بالدعوة 

1981. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الشيماء لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 87 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

عمارة الشيماء

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/1/28 - الساعة الثانية بعد الظهر.

التأمين الصحى - سموحة  وذلك بمقر نادى اسمايل - امام 

- االسكندرية.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين 

لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 

طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باالدارة المحلية 

بالشرقية
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
عشرة  الحادية  الساعة   -  2023/2/9 الموافق  الخميس 

صباحا.
وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 
 - االرضى  الدور   -  13 عمارة   - المدينة  مجلس  مساكن 

الزقازيق - الشرقية.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الخميس 

الموافق 2023/2/23.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين باالدارة المحلية 

بالشرقية 
المسجلة برقم 22 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع. وذلك يوم 2023/2/9 - فى تمام الساعة 

الحادية عشرة صباحا.
 - االشارة  الجمعية - قسم  الملحقة بمقر  القاعة  وذلك بمقر 
عمارات مجلس المدينة - عمارة رقم 3 - الدور االرضى - امام 

مكتب تجنيد وتعبئة الزقازيق.
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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ملحق يناير  2023

محافظة المنيا

محافظة المنيا

محافظة البحر األحمر

محافظة المنيا

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بوزارة األشغال العامة 

والموارد المائية بالمنيا
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 

.2023/1/26

وذلك بمقر نقابة المهندسين - المنيا.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ببنى مزار بالمنيا 

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

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/1/28 - فى تمام الساعة السابعة مساءا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بمقر الجمعية - عمارة 
الجمعية رقم 15 - التقسيم الثالث - مدينة بنى مزار - 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمدينة سفاجا

المسجلة برقم 2 لسنة 1982
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/22 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة  مجلس 
2023/1/29 وللطعون يومى 30 و2023/1/31 على أن تقدم 
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: جمعية الشبان المسلمين بسفاجا - 

البحر األحمر.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/2/24 - فى 

تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

الذين لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام المادة 36 

من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية االعالميين للتنمية 

بالمنيا 
المسجلة برقم 68 لسنة 2011

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/1/27 - فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر ارض تقسيم جمعية االعالميين للتنمية بابوفيلو 

- 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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ملحق يناير 2023

محافظة البحيرة

محافظة البحر األحمر

محافظة البحيرة

محافظة البحر األحمر

جمعية أبناء مركز الدلنجات 
بالبحيرة 

المسجلة برقم 19 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/2/4 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بمركز شباب الدلنجات - البحيرة.
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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالهيئة القومية 

لالتصاالت السلكية والالسلكية 
بمنطقة تليفونات البحر األحمر

المسجلة برقم 40 لسنة 1998
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.
الثالثاء  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/31.
وذلك بمقر النادى االجتماعى - الغردقة - البحر االحمر.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسى الهيئة العامة لمشروعات 

الصرف - اقليم صرف غرب الدلتا 
المسجلة برقم 41 لسنة 1999

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/11 - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

وذلك بمقر المجمع السكنى - الكيلو 21 طريق اسكندرية/ 
مرسى مطروح - الساحل - منطقة الزراعيين.

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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية اإلنقاذ البحرى 

وحماية البيئة
المشهرة برقم 85 لسنة 2011

الجمعية بمنطقة  المنتفعين بمشروع  االعضاء  للسادة  تعلن 
شمال االحياء بمدينة الغردقة عن استكمال مدخراتهم لمبلغ 
توريد  اذن  الف جنيه الغير( بموجب  )عشرون  20000 جنيه 

صادر من الجمعية للبنك
وذلك خالل الفترة من 2023/2/5 حتى 2023/5/5 ماعدا 

االعياد والعطالت الرسمية
شركة  بجوار  الكائن  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  باقى 

المشروعات الهندسية مبارك »2«.
القرار  المادة 4 من  الحجز والتخصيص طبقا الحكام  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1981 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 

اإلسكانية.
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محافظة دمياط

محافظة القليوبية

محافظة دمياط

محافظة القليوبية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية إلسكان 
التجاريين بدمياط 

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/1/28.

الجالء  - شارع  االوقاف  عمارة   - التجاريين  نقابة  بمقر  وذلك 

- دمياط.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للتطبيقيين وأسرهم بالقليوبية

المسجلة برقم 21 لسنة 1982
الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة وذلك خالل المدة 
 28 يومى  وللطعون   2023/1/26 حتى   2023/1/21 من 
بها  مرفقا  الترشيح  طلبات  تقدم  أن  على  و2023/1/29 
لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة 
لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: 
وينعقد  القليوبية.   - بنها   - السرايا  كفر   - ندا  فريد  شارع 
فى   -  2023/3/1 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
التطبيقيين  نقابة  بمقر  العاشرة صباحا. وذلك  الساعة  تمام 
- القليوبية. 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمأمورية االستئناف 

العالى بدمياط
المسجلة برقم 63 لسنة 2009

الجربى  بمشروع  الحاجزين  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
عن  عضو،   »2« عدد  النخيل  ومشروع  عضو   »79« عدد 
العامة  عقد جلسات التخصيص. وذلك طبقا لخطاب الهيئة 
لتعاونيات البناء واإلسكان رقم 6419 بتاريخ 2020/10/28، 
الجمعة  يوم   ،2023/1/25 الموافق  االربعاء  يوم  وذلك 
الموافق 2023/1/27 ويوم االثنين الموافق 2023/1/30 
لالعضاء المتخلفين. على ان تبدأ جلسات التخصيص ابتداء 
من الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر مشروع الجمعية 
وذلك  النخيل.  شاطئ   - العمرانى  االمتداد   - البر  برأس 
لالعضاء المسددين مبلغ 250000 جنيه )مائتان وخمسون 
جنيه   200000 ومبلغ  الجربي.  لمشروع  الغير(  جنيه  الف 

)مائتان الف جنيه الغير( لمشروع النخيل.
القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 
الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات 
اإلسكانية. وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن: 6 

شارع الصعيدى - عمارة هالل - دمياط الجديدة.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بجامعة بنها 

المسجلة برقم 43 لسنة 1998

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم األربعاء الموافق 

.2023/1/25

وذلك بمقر مدرج كلية التجارة - مبنى اللغة االنجليزية - الدور 

االرضى - بنها - القليوبية.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

محافظة الفيوم

محافظة كفر الشيخ

محافظة أسيوط

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

لرجال القضاء والنيابة العامة بأسيوط
فى  المنعقدة  بجلستها  التنسيق  لجنة  قرار  على  بناء 
المقاعد  الستكمال  الترشيح  باب  فتح  بشأن   2022/12/26

الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.
المقاعد  الترشيح الستكمال  باب  فتح  االتحاد  قرر  فقد  وعليه 

الشاغرة بمجلس االدارة.
وذلك فى الفترة من االحد الموافق 2023/1/22 حتى يوم 
و2023/1/31   30 ويومى   2023/1/29 الموافق  االحد 

للطعون
التفتيش  بقطاع  والطعون  الترشيح  طلبات  تقدم  ان  على 
والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى بمقره 
الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين 

- الجيزة خالل مواعيد العمل الرسمية.
على ان يقدم مع طلب الترشيح اصل صحيفة الحالة الجنائية 

وتحليل المواد المخدرة وفقا لقرار لجنة التنسيق.
وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية الطارئة واالعالن عنه 

فى وقت الحق.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة التطبيقيين بالفيوم 

المسجلة برقم 19 لسنة 1991
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الحادية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2023/2/18  وذلك 

صباحا.
وذلك بمقر كمبوند الجمعية بمدينة الفيوم 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.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع 
يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالوحدة المحلية بمركز 

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

السبت الموافق 2023/1/21 - الساعة الواحدة ظهرا.
كفر   - المأمون  الخليفة  شارع   - أشبيلية  نادى  بمقر  وذلك 

الشيخ.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 

للجمعية العمومية الطارئة.
الموافق  األحد  يوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/1/29
وذلك بذات المقر بعاليه

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

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

- جامعة األزهر فرع أسيوط
المسجلة برقم 87 لسنة 2012

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
 2023/1/26 حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة 
وللطعون يومى 28 و2023/1/29 على أن تقدم طلبات الترشيح 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: نادى 
التدريس بجامعة األزهر بأسيوط - ميدان اسماء اهلل  اعضاء هيئة 
الحسنى - اسيوط. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/2/26 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر نادى 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة االزهر بأسيوط بالعنوان سالف الذكر.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
 - لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
ويصح االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين 
لصحة  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  الحضور.  حق  لهم 
هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا 

الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بنى سويف

محافظة األقصر

محافظة قنا

محافظة مرسى مطروح

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة العاملين بنيابات 
ومحاكم مصر فرع بنى سويف

المشهرة برقم 71 لسنة 2013
الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
بحى  الكائن:   »1« العدالة  أبراج   - سويف  بنى  بمحافظة 
جلسات  موعد  تحديد  عن  عضوا   »129« لعدد  الحمايات 
الموافق  الخميس  يوم  وذلك  الثانية،  المرحلة  التخصيص 
السبت  ويوم   2023/2/17 والجمعة   2023/2/16
وذلك  الواحدة ظهرا.  الساعة  من  للمتخلفين   2023/2/18
وحلمى  كامل  صالح  شارعى  بين  الكائن:  المشروع  بمقر 

الملط - بندر بنى سويف.
)مائتان  جنيه   210000 مبلغ  مسدد  العضو  يكون  ان  على 

وعشرة آالف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص.
وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة على عناوينهم، 
من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 
قواعد  بشأن  الصادر   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

العمل بالجمعيات اإلسكانية.
امام   - العدل  وزارة  عمارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  التفاصيل 
الدهشورى - شارع اسالم  النموذجى - حى  المعهد االزهرى 

- بنى سويف.

جمعية اللوتس التعاونية 
للبناء واإلسكان لضباط 

مديرية أمن األقصر
المسجلة برقم 5 لسنة 2010

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
الجمعية األول بمنطقة العوامية »مشروع شيراتون«

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/2/1 - 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.

الجمعية التعاونية األساسية 
لبناء المساكن للعاملين بمجمع 

األلومنيوم
المسجلة برقم 7 لسنة 1982

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/1/21 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة  مجلس 
2023/1/26 وللطعون يومى 28 و2023/1/29 على أن تقدم 
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 

الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
مدينة   -  20 مدخل   -  1 شقة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
االلومنيوم - نجع حمادى - قنا. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية 

الطارئة يوم 2023/2/28 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
االعضاء  عدد  إجمالى  بحضور 10٪ من  الثانى  االجتماع  ويصح   -
القانونى  النصاب  الذين لهم حق الحضور. فى حالة عدم اكتمال 
لصحة هذا االجتماع يؤجل الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة 

له تنفيذا الحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
الفئوية ألعضاء نقابة المعلمين بمطروح

المسجلة برقم 15 لسنة 1986
تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
االستثنائية، وذلك يوم 2023/1/31 فى تمام الساعة الثانية بعد 
الظهر. وذلك بمقر نادى السالم للقوات المسلحة - مرسى مطروح 
للجمعية  الداخلى  النظام  من   13  ،1 المواد  تعديل  فى  للنظر 

والتعديل المطلوب كاآلتي:
للبناء  التعاونية  »الجمعية  الجمعية  اسم  التعديل:  قبل   )1( المادة 

واإلسكان الفئوية العضاء نقابة المعلمين بمطروح«
للبناء  التعاونية  »الجمعية  الجمعية  اسم  التعديل:  بعد   )1( المادة 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  مشروعات  لمنتفعى  واإلسكان 

الفئوية العضاء نقابة المعلمين بمطروح«
نقابة  العضاء  مفتوح  العضوية  »باب  التعديل:  قبل   )13( المادة 

المعلمين بمطروح«
المادة )13( بعد التعديل: »باب العضوية مفتوح لألعضاء المنتفعين 
بمشروعات الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان الفئوية العضاء نقابة 

المعلمين بمطروح«
بالحضور  سواء  لالعضاء  المطلقة  االغلبية  بحضور  االنعقاد  ويصح 
على  التصويت  ويصح  كتابة،  الرأى  بابداء  او  باالنابة  او  الشخصى 
لم  فإذا  لالجتماع.  الحاضرين  االعضاء  عدد  ثلثى  بموافقة  القرار 
يتوافر النصاب سواء لصحة االنعقاد او لصحة القرار يؤجل االجتماع 
وال يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية مرة اخرى 

قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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مزادات

مزادات

مزادات

مزادات

جمعية بندر فاقوس لإلسكان 
التعاوني

طبقا لقانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية
بيع كبير بالمزاد العلني

لبيع عدد 12 قطعة ارض من اصل 14قطعه بمشروع احمد 
حلمى بفاقوس بالشرقية طبقا لموافقة مجلس إدارة االتحاد 

في6/21 /2017
عشرة  الثانية  الساعة   -  2023/1/31 الثالثاء  المزاد  جلسة 
السراج مول -  العلميين - مدينة نصر - خلف  ظهرا -بقاعة 

شارع سمير فرحات - بجوار اساس سعيد الدمياطي
تأمين ابتدائى 300000 جنيه لكل قطعة ارض

تأمين نهائى 10٪ بالجلسة - 5.5٪ عمولة وضرائب
االستعالم كراسة الشروط 499 جنيه

فاقوس   - - عمارة 51  احمد حلمى   - الجمعية مساكن  مقر 
- الشرقية

 -  01008437502  -  01015503713 تليفون: 
01276020827

الخبراء المثمنون ابراهيم حسن - محمد نبيل
22 شارع خيرت - الظوغلى - القاهرة

 -  01001736260  -  27953008 تليفون: 
01113060686

جمعية الفراعنة لإلسكان 
التعاونى والسياحي
المسجلة برقم 190 لسنة 1982

بيع كبير بالمزاد العلني
مول تجارى )796م( بالقطعة رقم )6( قطاع االندلس - التجمع 

الخامس - القاهرة.
جلسة الخميس 2023/2/2 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

برج   - الجديدة  مصر   - الحجاز  شارع  34أ  الجمعية:  بمقر 
تليفون:   - الرابع  الدور   - الخلفى  الباب   - التجاريين 

01061843518
تأمين ابتدائى 250000 جنيه بصورته القانونية الموضحة 

بكراسة الشروط
تأمين نهائى 10٪ فور الرسو - عمولة وضريبة قيمة مضافة 

٪5.5
كراسة الشروط بـسعر 499 جنيه من مقر الجمعية بالعنوان 

سالف الذكر
ومكتب الخبير المثمن

ابراهيم حسن
22 شارع خيرت - الظوغلى - القاهرة

 -  01067867074  -  01272273537 تليفون: 
27953008

جمعية البستان التعاونية 
للبناء واإلسكان

المشهرة برقم 164 لسنة 92 جيزة
وفقا للقانون 182 لسنة 2018

تعلن عن بيع بالمزاد العلني
بمساحة  عليها  مدرسة  انشاء  والمزمع  الخدمات  أرض 
 6 مدينة   - البستان  الفيدا  الجمعية  بمشروع  11335.28م2 
أكتوبر - القطعة رقم 5 - 6 توسعات شرق المنطقة السياحية - 

طريق المدينة التعليمية - بجوار كمبواند ريم - وخلف مول مصر
جلسة االحد الموافق 2023/1/29 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

بمقر بستان اكتوبر - القطعة رقم 5 - 6 توسعات شرق المنطقة 
المزاد  دخول  تأمين  أكتوبر-   6  - السابع  الحى   - السياحية 
1000000 جنيه- ثمن الكراسة 2000 جنيه - عربون عند الرسو 

10٪ من قيمة البيع - العمولة وضريبة القيمة المضافة ٪5.5
لالستعالم وكراسة الشروط من مقر الجمعية

2 ميدان البستان - باب اللوق - اعلى مترو محمد نجيب
تليفون: 01009420337 - 0227962216

ومكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفي
9 شارع شريف - عابدين - القاهرة

 -  01227473260  -  01003010041 تليفون: 
02223936309

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهيئة 

العامة لألبنية التعليمية
تعلن عن بيع كبير بالمزاد العلني

لبيع باقى المسطح التجارى المقام على دورين ارضى واول )المتبقى 
بالدور االرضى 1 - محل والدور االول 11 محل( وكذا مسطح المبنى 
والمبنى دورين  الواحد  للدور  االدارى على مساحة 535م2 تقريبا 
49أ  بالقطعة  والكائن:  الدور  مسطح  على  والبيع  واول.  ارضى 
المستثمرين الجنوبية - امام الجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة 

- التجمع الخامس - تسهيالت كبيرة فى السداد
تأمين ابتدائى بصورته القانونية الموضحة بكراسة الشروط

25000 جنيه للمحل - 250000 جنيه للمسطح االدارى لكل دور 
- 500000 جنيه للمتبقى للمسطح التجارى بالكامل - 500000 

جنيه للمسطح االدارى بالكامل/ وأولوية البيع للصفقة الواحدة
القيمة  وضريبة  عمولة   ٪5.5  - الرسو  فور   ٪10 الى  ويستكمل 

المضافة - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
الثانية  الساعة   -  2023/1/29 الموافق  االحد  يوم  البيع  جلسة 

عشرة ظهرا بمقر المشروع عاليه. لالستعالم والكراسة بالجمعية
مقر الجمعية - 3 شارع حسن مأمون - بجوار النادى االهلى - مدينة 

نصر - تليفون: 01001718711 - 01005288901
 -  0223921558 تليفون:   - اللواء  عمارة   - شريف  شارع   2 أو 

01224414214 - 01121828844
الخبراء المثمنون

ابراهيم عارف ابراهيم - محمود سليمان
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مناقصات

مناقصات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهندسين بالمنيا
المسجلة تحت رقم 15 لسنة 1982 - ص. ب: 79 المنيا

الفئة  والبناء  التشييد  لمقاولى  المصرى  باالتحاد  والمصنفة  والخاص  العام  القطاع  مقاولى  بين  عامة  مناقصة  تعلن عن طرح 
الرابعة أعمال مبانى متكامل ومناسبة لحجم االعمال والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك النشاء عدد )3( ثالثة 

عمارات بمشروع اللؤلؤة بالمنيا الجديدة
تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: شارع الكورنيش - نقابة المهندسين بالمنيا، ومن مقر االتحاد 
التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة فى مواعيد العمل الرسمية 

نظير مبلغ وقدره 699 جنيه )ستمائة وتسعة وتسعون جنيها الغير(
وقدره  ابتدائى  تأمين  الفنى  بالمظروف  ويرفق  مالى  واالخر  فنى  احدهما  مغلقين  مظروفين  فى  العطاء  تقديم  يتم  ان  على 
500000 جنيه )خمسمائة الف جنيه الغير( بصورته القانونية باحدى وسائل الدفع االلكترونى أو بخطاب ضمان بنكى باسم 
الجمعية غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى يزاد الى نسبة 5٪ كتأمين نهائى عند 

الرسو وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
علما بأنه قد تحدد جلسة فض المظاريف الفنية يوم االحد الموافق 2023/2/26 - الساعه الثانية عشر ظهرا بمقر الجمعية 

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

واملواصفات.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة بترول خليج 
السويس

المشهرة برقم 289 لسنة 1982
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مكاتب الخبراء المثمنين والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة الختيار خبير مثمن 
للقيام بأعمال الداللة لبيع األصول الموجودة بقرية المرجان بالساحل الشمالى والمنقول ملكيتها لصالح مشروع إسكان المعادى 

والمتمثلة في:
1- عدد )17( شاليه

2- عدد )2( عمارة فندقية باجمالى عدد )40( وحدة.
3- قطعة ارض فضاء بها أساسات مخصصة لبناء )7( عمارات باجمالى عدد )84( وحدة.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن بالعمارة رقم 11 - ابراج جابكو - شارع 500 - متفرع من شارع 
الجزائر - بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد - بالبساتين - القاهرة، ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: 12 
شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة، وذلك نظير مبلغ 299 جنيه )مائتان وتسعة وتسعون جنيها الغير( 
على ان تقدم العطاءات باسم السيد االستاذ رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة بترول خليج 
الموافق  السبت  يوم  الثانية عشر ظهرا  الساعه  غايته  مالى فى موعد  واالخر  فنى  احدهما  السويس داخل مظروفين مغلقين 

2023/2/18 كموعد لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.
على ان يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 50000 جنيه )خمسون الف جنيه الغير( باسم الجمعية باحدى وسائل الدفع 
االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة شهور من تاريخ جلسة الفض الفنى ويزداد الى 

نسبة 5٪ من اتعاب مكتب الخبير حال الرسو نظير القيام باعمال الداللة طبقا للعقد النموذجى لالتحاد.
والئحته   2018 لسنة   182 رقم  القانون  الحكام  المناقصة  وتخضع  الفنى  الفض  تاريخ  من  شهور  ثالثة  العطاء  سريان  مدة 

التنفيذية.
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عزاء واجب
 السيد اللواء أ ح / فؤاد عباس توفيق رئيس االتحاد والسادة أعضاء 

مجلس اإلدارة وجميع العاملين باالتحاد ينعون بمزيد من الحزن واألسى 
وفاة األستاذ / محمد مصطفى البرادعى 

 عضو مجلس اإلدارة وسكرتير عام االتاد األسبق

داعني اهلل تعالى أن يتغمد املتوفني بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان

كما يشاطرون الحاج عبد الرحمن عبد الجواد عضو اجلمعية العمومية لالتاد 
فى وفاة المغفور لهما شقيقته ونجلها

املنتفعني  جلماعة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
للعاملني  واإلسكان  البناء  جمعية  مبشروع 
بالساحل  والنسيج  للغزل  بشركة مصر حلوان 
املهندسة  برئاسة   25.74 الكيلو  الشمالى 
قدرية حسن يوسف هجرس رئيس مجلس ادارة 
السيد  الفتاح  عبد  نبيل  وسكرتارية  اجلمعية 
 4 اختيار  على  اجلمعية  ادارة  مجلس  سكرتير 
أعضاء على أن يقوموا بتمثيل اجلمعية قانونا فى 
اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  التفاوض مع هيئة 
أنواع  وكافة  والتنازل  والشراء  البيع  اجراءات  فى 
التصرفات مع الهيئة عن األرض محل املشهر 97 

لسنة 1984 معتمد من اجلهة االدارية اخملتصة. 
وقد عقدت اجلمعية العمومية جلماعة املنتفعني 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  مبشروع 
والنسيج  للغزل  حلوان  مصر  بشركة  للعاملني 
اجتماعها   25.74 الكيلو  الشمالى  بالساحل 
يوم السبت املوافق 6 أغسطس 2022 مبقر نقابة 
والنسيج  للغزل  حلوان  مصر  بشركة  العاملني 
برئاسة  القاهرة  بحلوان  خاطر  محمود  ش   35
رئيس  هجرس  يوسف  حسن  قدرية  املهندسة 

عبد  نبيل  وسكرتارية  اجلمعية  ادارة  مجلس 
اجلمعية  ادارة  مجلس  سكرتير  السيد  الفتاح 
وبحضور كال من محمد عبد اللطيف مندوبا عن 
االتاد التعاونى اإلسكانى املركزى وأحمد الهوارى 
القاهرة  حملافظة  االتادية  اجلمعية  عن  مندوبا 
عدد  اجمالى  من  عضوا   )46( عدد  وبحضور 
بالساحل  اجلمعية  مبشروع  املنتفعني  االعضاء 
كان  وملا  عضوا   )158( عددهم  والبالغ  الشمالى 
الالزم  القانونى  النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد 
من   %10 بحضور  يصح  والذى  االجتماع  لصحة 
اجمالى املنتفعني فقد مت اختيار عدد 2 مالحظى 
ووافقوا  االعضاء  على  عرضهما  ومت  تصويت 

عليهما باالجماع ومت البدء فى مناقشة األتى.
القانونى  املمثل  صفة  تقدمي  على  املوافقة 
للجمعية ومن تراه اجلمعية العمومية للمنتفعني 
اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة  مع  للتعامل 
الغربى(  الشمالى  الساحل  تنمية  )جهاز 
والتفويض فى التصرف بالبيع أو الشراء أو التنازل 
أو التصالح واالقرار والبدل وكافة أنواع التصرفات 
مع هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة عن االرض 

من  معتمد   1984 لسنة   97 رقم  الشهر  محل 
اجلهة االدارية اخملتصة. 

املوافقة  متت  فقد  واملناقشة  العرض  وبعد 
واملنتفعني  احلاضرين  االعضاء  قبل  باالجماع من 
)46( عضو  وعددهم  الشمالى  الساحل  مبشروع 
 )158( وعددهم  املنتفعني  اجمالى  من  منتفع 
املهندسة  من  كال  اختيار  على  منتفع  عضو 
أحمد  واملهندس  هجرس  يوسف  حسن  قدرية 
أمني عبد العليم وتامر عادل عبد احلليم األشرم 
يقوموا  أن  على  حامد  اخلالق  عبد  حامد  وأحمد 
هيئة  مع  التفاوض  فى  قانونا  اجلمعية  بتمثيل 
البيع  اجراءات  فى  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات 
مع  التصرفات  أنواع  وكافة  والتنازل  والشراء 

الهيئة 
بأنة  باالفادة  هجرس  قدرية  املهندسة  وقامت 
جارى دراسة مزيد من العروض املقدمة بالنسبة 
اخطار  وسيتم  الشمالى  الساحل  ملشروع 
أخذ  بعد  الية  الوصول  مت  مبا  املنتفعني  االعضاء 
االدارية  اجلهات  من  قانونا  الالزمة  املوافقات 

والسلطة اخملتصة. 

اختيار ٤ أعضاء بالجمعية للتفاوض مع هيئة 
المجتمعات العمرانية حول مشروع الساحل الشمالى 

متابعة – عمرو اسماعيل: 

عمومية منتفعى الساحل الشمالى بجمعية مصر حلوان للغزل والنسيج تقرر: 

جمعيات
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  ورد إلينا استفسار من أحد اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان وتشير إلى أنها بصدد حترير عقود امللكية النهائية لألعضاء 
املنتفعني بوحدات مشروعها السكنى , وفى سبيل حتسني مواردها.. ما هو الرأى القانونى فى حتصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه نظير 

حترير هذه العقود لكل عضو أو منتفع بالوحدة؟ 

هذا اإلجراء هو عمل من أعمال اإلدارة التى يختص مجلس إدارة اجلمعية مبباشرتها فى اطار اختصاصه مبباشرة شئون اجلمعية التى 
لم ينص القانون صراحة على اختصاص اجلمعية العمومية بها طبقا لنص املادة )39( من قانون التعاون اإلسكانى , ملتزما فى إدارته 
لشئون اجلمعية مبا تفرضه عليه واجبات الرجل احلريص , ومن ثم فمجلس اإلدارة وشأنه فى حتصيل وحتديد قيمة الرسوم اإلدارية 
من األعضاء نظير حترير عقود امللكية معهم ملواجهة مصروفات اجلمعية اإلدارية وحتسني مواردها طاملا أن هذا القرار صادر فى حدود 

اختصاصاته املقررة قانونا , ولم يتم وقف نفاذه من اجلهة اإلدارية اخملتصة حال أخطارها به.

 أحد أعضاء احدى اجلمعيات اخملصص له قطعة أرض مبشروع اجلمعية حرر توكيال لعضو آخر يسمح له بالتعامل مع اجلمعية 
على هذه األرض ما مدى امكانية االعتداد بهذا بالتوكيل؟

 الوكالة هى عقد يلتزم مبقتضاه الوكيل مبباشرة التصرفات التى يتضمنها التوكيل وينصرف أثرها مباشرة إلى املوكل ويعتبر كأنه 
قد باشرها بنفسه , ومن ثم وملا كان العضو املعروضة حالته قد حرر توكيال آلخر يسمح له بالتعامل مع اجلمعية بخصوص قطعة 

األرض اخملصصة له , ومن ثم يتعني على اجلمعية أن تتعامل مع وكيل العضو فى حدود الوكالة املمنوحة له من العضو األصلى. 

 ورد إلينا استفسار من أحد اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان تطلب فيه اإلفادة بالرأى القانونى عما إذا كان يحق للمشترى 
الوحدات  بشأن  املطبقة  القواعد  عنها  التنازل  بشأن  تطبق  وهل  لعضويتها؟  االنضمام  العلنى  باملزاد  اجلمعية  من  لوحدة 

التعاونية؟!

 املشترى باملزاد ال يحق له اكتساب عضوية اجلمعية استنادا إلى واقعة الشراء باملزاد التى ال تنشئ لصاحبها هذا احلق , وإن كان يجوز 
له أن يقدم للجمعية طلبا لالنضمام لعضويتها إن كانت شروط العضوية متوافرة فيه أصال , ويكون اكتسابه لعضوية اجلمعية 

مستندا إلى كونه من املنتمني ملنطقة عملها طبقا لشروط العضوية بنظامها الداخلى.
أما عن انطباق القواعد اخلاصة بالتنازل عن العقارات التعاونية على حاالت التنازل عن الوحدات املبيعة باملزاد , فإن تلك القواعد ال 
تطبق بشأن الوحدات املبيعة باملزاد العلنى , لكونها ال تعد وحدات تعاونية , وإمنا تطبق بشأنها الشروط الواردة بعقد البيع وكراسة 

شروط البيع باملزاد. 

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 ما مير به القائمون 
على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض االحيان إلى عرقلة دوالب العمل سواء فى اجلوانب االدارية 
واملقاولني  الغير مثل االستشاريني  البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع  والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم  والفنية 

واخلبراء املثمنني وغيرهم. 

01001567474

إعداد

 إسامة مرجان 
مدير عام الشئون القانونية باالتاد
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