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جملة ت�سدر عن الحتاد التعاونى الإ�سكانى املركزى

العدد 280 - عدد فرباير 2023 - الثمن ثالثة جنيهات

وعود تحققت وإنجازات غير مسبوقة
باإلجماع...الموافقة على جدول األعمال

عرس ديمقراطى..فى البرلمان 
السنوى للتعاون اإلسكانى

اللواء فؤاد عباس:
 لوال توجيهات الرئيس السيسى لحل 

مشكلة صقر قريش ما حدث شىء

دليل اجلمعيات اإلسكانية - مواعيد اجلمعيات العمومية - املزادات - املناقصات - السوق العقاري

م. محمد الفار: 
»المركزى للمحاسبات« يقوم بالتوجيه وال يتصيد 

األخطاء
اللواء عبد الوهاب أبو الصفا: 

تحقيق فائض بإيرادات االتحاد دليل على سرعة 
اإلنجاز وحجم األعمال
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60 مؤسسة دولية وإقليمية تؤكد 
مرونة االقتصاد المصرى رغم األزمة االقتصادية العالمية

القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  أصدر 
فى  »مصر  السنوى  تقريره  الوزراء،  مبجلس 
اخلامسة،  نسخته  فى   »2022 العالم  عيون 
والتى ترصد تطور أداء مصر فى عدد من اجملاالت 
خالل  من  وذلك   ،2022 عام  خالل  التنموية 
مؤسسة   60 عن  الصادرة  والتقارير  املؤشرات 

دولية وإقليمية.
وأوضح أسامة اجلوهري، مساعد رئيس الوزراء، 
رئيس مركز املعلومات، أن التقرير ينقسم إلى 
الذى  االقتصادي،  احملور  وهي:  رئيسة،  ٤ محاور 
يُركز على مرونة وقدرة االقتصاد املصرى على 
التحول  ومحور  املتتالية،  األزمات  مواجهة 
الضوء  يُسلط  والذى  األعمال،  وريادة  الرقمى 
ومستقبل  الرقمى  التحول  جهود  على 
الشركات الناشئة فى مصر، واحملور االجتماعي، 
البشرية  التنمية  جهود  على  يُركز  الذى 
الدولي،  املستوى  على  مصر  ودور  واجملتمعية، 
مصر  جهود  على  يُركز  والذى  البيئى  واحملور 
ملكافحة التغير املناخى فى ضوء استضافتها 

.Cop27 ملؤمتر املناخ
رئيس  أشار  االقتصادي،  باحملور  يتعلق  وفيما 
أشادت  الدولية  املؤسسات  أن  إلى  املركز 
بقدرة االقتصاد املصرى على مواجهة األزمات 
بداية من جائحة كوفيد  العاملية،  االقتصادية 
وانتهاء  العاملية،  اإلمداد  سالسل  وأزمة   ،19  -
األوكرانية،  لألزمة  السلبية  بالتداعيات 
فقد  التحديات،  تلك  من  بالرغم  أنه  مضيفا 
 %6.6 بلغ  منو  معدل  املصرى  االقتصاد  حقق 
باجتذاب مصر  توقعات  وجود  خالل 2022، مع 
الستثمارات بقيمة 22 مليار دوالر خالل الفترة 

املقبلة.
املصرى  الفنادق  قطاع  إن  »اجلوهري«  وقال 
حقق طفرة خالل السنوات األخيرة، وأصبحت 

املشروعات  فى  اإلفريقية  الدول  تتصدر  مصر 
تطور  عن  فضال   ،2022 خالل  الفندقية 
النقد  ومصادر  اخلارجى  القطاع  مؤشرات 
فى  مصر  مركز  تطور  إلى  باإلضافة  األجنبي، 
صناعة  وكذا  والسياحة،  السفر  مؤشرات 
السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد 
الثقة العاملية فى االقتصاد املصري، األمر الذى 
سيؤدى إلى تعافى معدالت االستثمار األجنبى 

على املدى املتوسط.
وريادة  الرقمى  التحول  محور  يخص  فيما  أما 
جاءت  مصر  أن  املركز  رئيس  فأوضح  األعمال، 
فى  لالستثمار  جاذبة  دول   3 أعلى  ضمن 
األوسط  الشرق  مبنطقة  الناشئة  الشركات 
شركة   11 استطاعت  حيث  أفريقيا؛  وشمال 
بنحو  استثمارات  جذب  مصرية  ناشئة 
مصر  وقفزت   ،2022 فى  دوالر  مليون   508,5
الرقمية  احلكومة  نضج  مؤشر  فى  مركزًا   ٤2
فئة  فى  لتصبح  الدولى  للبنك  وفًقا   2022
مركزًا   3٤ قفزت  كما   ،)A( املتقدمة  الدول 
 ،2022 لعام  البريدية  التنمية  مؤشر  فى 
 25 أهم  ضمن  مصرية  شركات   5 وأصبحت 
الشرق  منطقة  فى  مالية  تكنولوجيا  شركة 
اجلهود  حجم  يعكس  مما  2022؛  فى  األوسط 
املبذولة فى تطوير اخلدمات، كما أكدت وحدة 
أبحاث »اإليكونوميست« التطور الذى يشهده 
اإلنترنت فى مصر بتقدمها ٤ مراكز فى مؤشر 

اإلنترنت الشامل فى 2022.
وانتقاال للمحور االجتماعي، فقد أكد التقرير 
أن  الوزراء،  مجلس  معلومات  ملركز  السنوى 
فى  التوالى  على  الثالث  للعام  تقدمت  مصر 
فى  وأصبحت  الناعمة،  للقوة  العاملى  املؤشر 
الترتيب الـ 31 فى عام 2022، مقارنًة بالترتيب 
الـ 38 فى عام 2020، كما جاءت مصر ضمن 

أهداف  مؤشر  على  أفريقية  دول   8 أفضل 
التنمية املستدامة، وحققت املركز الـ97 عامليا 
تقدمت  أن  بعد  البشرية،  التنمية  مؤشر  فى 
بنحو 19 مركزًا على ذلك املؤشر، كما سلطت 
على  الضوء  واإلقليمية  الدولية  املؤسسات 
التعزيزات التى تدعم بها مصر شبكة احلماية 
االجتماعية احمللية، والتى وصلت مخصصاتها 
إلى 321.3 مليار جنيه فى موازنة 2022/2021، 
فضال عن تقدم مصر فى كثير من التصنيفات 

الدولية اخلاصة بالتعليم والبحث العلمي.
»اجلوهري«  فأشار  البيئي،  احملور  يخص  وفيما 
 COP27 املناخ  ملؤمتر  مصر  استضافة  إلى 
جهود  بدوره  تَوَّج  والذى  الشيخ،  شرم  مبدينة 
مصر املبذولة على مدار سنوات مضت إلحداث 
على  واحلفاظ  الطاقة  مجال  فى  نوعية  نقلة 
قومية  مشروعات  تنفيذها  مع  تزامنا  البيئة، 
غير مسبوقة؛ حيث تصّدرت مصر العديد من 
الكهرباء  توليد  مجال  فى  اإلقليمية  القوائم 
فى  وتوّسعت  والرياح،  الشمس  طاقتى  من 
داخل  السيما  األخضر،  الهيدروجني  مجال 
املنطقة االقتصادية لقناة السويس، وأصبحت 
الهيدروجني  إنتاج  األولى عربيا فى مشروعات 
قدرة  يثبت  مبا   ،2022 23 مشروًعا خالل  بنحو 
على  واحلفاظ  مواردها،  تنويع  على  مصر 
أبنائها  احتياجات  يُراعى  مبا  وتنميتها  ثرواتها 

املستقبلية.
اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  رئيس  واختتم 
املؤشرات  أن  إلى  باإلشارة  تصريحاته  القرار، 
تقرير »مصر  التى تضمنها  الدولية،  والتقارير 
مرونة  أظهرت   ،»2022 العالم  عيون  فى 
مختلف قطاعات االقتصاد املصري؛ وذلك على 
العاملية  اجليوستراتيجية  األزمة  من  الرغم 

التى تؤثر على مفاصل االقتصاد الدولي.
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وعود تحققت وإنجازات غير مسبوقة
باإلجماع...الموافقة على جدول أعمال 

»عمومية االتحاد اإلسكانى«

عرس دميقراطى..فى البرملان السنوى للتعاون اإلسكانى

الربملان ال�سنوى

باجلمعية  اإلسكانى  للتعاون  السنوى  البرملان  به  اتسم  ما  هذا  اإلدارة..  مجلس  أعضاء  بدور  واإلشادة  واملصارحة  الشفافية  لقاء 
ا.ح فؤاد عباس  اللواء  يناير 2023 برئاسة  السنوى، يوم السبت 28  التعاونى اإلسكانى املركزى، فى اجمتاعها  العمومية لالحتاد 
رئيس االحتاد، السيما فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم املسيرة الوطنية للتعاونيات اإلسكانية وحل مشاكل مشروعات 

اإلسكان التعاونى املتعثرة، وأبرزها حل مشكلة جمعية صقر قريش والتى ظلت كابوسًا يؤرق القطاع التعاونى عقودًا.
وأشاد أعضاء البرملان السنوى للتعاون اإلسكانى بالطفرة غير املسبوقة التى حدثت منذ ان تولى مجلس ادارة االحتاد التعاونى اإلسكانى 
اجلمعيات  ومتكني  اإلسكانى  للتعاون  الناجحة  املسيرة  الستكمال  جهد  من  يبذلونه  وما  عباس،  فؤاد  ا.ح  اللواء  برئاسة  احلالى  املركزى 

اإلسكانية من أداء دورها بنجاح. 
وكانت اجلمعية العمومية لالحتاد التعاونى اإلسكانى، قد عقدت اجمتاعها السنوى برئاسة اللواء ا.ح فؤاد عباس يوم السبت املوافق 28 

يناير بحضور عدد )101( من أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد البالغ عددهم )114( عضوًا ، مبقر نادى املقاولون العرب للتجديف.
املركزى، ومت اختيار كل من أحمد حسن  التعاونى اإلسكانى  السنوية لالحتاد  العمومية  للجمعية  التعاونى  الُعرس  وبكل شفافية اكمتل 

اجليزة،  مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  رئيس  الباقى  عبد  محمد  وسعيد  القاهرة،  مبحافظة  االحتادية  اجلمعية  رئيس  عبداهلل 
كمالحظى تصويت.

متابعة : عمرو عبدالغنى - هويدا عبداحلميد 
 تصوير: محمد سالم
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الربملان ال�سنوى

وبدأ االجتماع- والذى حضره حسام كامل 
نيابة عن د. عاصم اجلزار وزير اإلسكان ود. 
عن  أيوب  ود.مدحت  الظاهر  عبد  أحمد 
اجلهاز  ومراقبى  للتعاونيات  العام  االحتاد 
تاريخ  باستعراض  للمحاسبات-  املركزى 
ورحلة التعاون اإلسكانى من خالل فيلم 

تسجيلى بعنوان »أيقونة التعاون«، 
عباس  فؤاد  حرب  أركان  اللواء  ووجه 
نائباً عن وزير  الشكر للواء حسام كامل 
اإلسكان واجملتمعات العمرانية باعتبارها 
الكامل  التعاون  بتقدمي  اخملتصة  اجلهة 
لالحتاد وتذليل كافة العقبات، معرباً عن 
الرئيس عبد  شكره لرب األسرة املصرية 
الشخصية  ملتابعته  السيسى  الفتاح 
التعاونية وخاصة جمعية  املشاكل  حلل 
أكثر  دامت مشكلتها  التى  قريش  صقر 

من 3٠ عاماً. 
وتابع عباس: »أتشرف بعضويتى مبجلس 
االحتاد احلالى الذى يضم قامات فى مجال 
كمنظومة  ويعمل  التعاونى  القطاع 
واحد  برأى  النهاية  فى  للخروج  واحدة 

اللواء فؤاد عباس:
 لوال توجيهات الرئيس 

عبدالفتاح السيسى لحل 
مشكلة صقر قريش ما 

حدث شىء
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الربملان ال�سنوى

اللواء فؤاد عباس:
أتشرف بعضويتى بمجلس 
االتحاد الحالى الذى يضم 
قامات بالقطاع التعاونى 
ويعمل كمنظومة واحدة 

 االتحاد درس وبت فى 
مشروعات بالعاصمة 

اإلدارية بقيمة تزيد عن 
الـ 50 مليار جنيه 

 
ال يوجد أى شكوى بالتقصير 

فى قطاعات االتحاد 
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الربملان ال�سنوى

للصالح العام.. كما متت الدراسة والبت 
فى مشروعات بالعاصمة اإلدارية بقيمة 
الـ ٥٠ مليار جنيه حتت إشراف  تزيد عن 
أعضاء مجلس اإلدارة.. الذين يتفانون فى 
باالحتاد  مكتبى  فى  يومياً  وأنا  عملهم.. 
عدا اإلجازات من أجل اإلشراف واملتابعة«. 
ومن جانبه قال حسام كامل نائباً عن وزير 
املبذول  االحتاد  »ملست مجهود  اإلسكان: 
الذى  احلالى  اإلدارة  مجلس  فى  متمثال 
للجمعيات  قائدة  تعاونية  قامات  يضم 
لالحتاد  قانونية  منظومة  تتبع  كلها 
ألى  ظهركم  فى  والوزارة  منضبطة.. 
مشكلة ويتم انهاؤها خالل 48 ساعة«. 

عبد  أحمد  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
للتعاونيات:  العام  االحتاد  رئيس  الظاهر 
التعاونية  اجلمعيات  مشاركة  مطلوب 
عمرانى  مجتمع  أى  داخل  اإلسكانية 

تقيمه الدولة.
االحتاد  ممثل  أيوب  مدحت  دكتور  وأضاف 
العام للتعاونيات، أن اجلمعية العمومية 
التعاونية  للحركة  العليا  السلطة  هى 
أراض  توفير  بسرعة  احلكومة  مناشداً 
التعاون  لقانون  وفقاً   %2٥ بتخفيض 
وحدها  احلكومة  أن  السيما  اإلسكاني، 
بسعر  سكن  توفير  تلبية  تستطيع  ال 
القطاع  مع  اجلهود  بتضافر  إال  مناسب 
التعاوني، خاصة أن القطاع اخلاص يهدف 

للربح على عكس التعاونيات. 
املشرف  الفار  محمد  املهندس  وأثنى 
اإلسكانى  التعاونى  لالحتاد  املالى 
احلالى  اإلدارة  مجلس  مجهودات  على 
بامليزانية  فائض  حتقق  ظل  فى  السيما 
معرباً  العام،  هذا  اخلتامية  واحلسابات 

م. محمد الفار:
 ألول مرة.. ميزانية واحدة 
تجمع جمعية صقر قريش 

تقدم باسم االتحاد 
 

الجهاز المركزى للمحاسبات 
ال يتصيد األخطاء بل يقوم 

بالتوجيه
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الربملان ال�سنوى

اجلهاز  يبذله  الذى  للمجهود  شكره  عن 
باعتباره  وممثلوه  للمحاسبات  املركزى 
أعلى جهة رقابية محاسبية دقيقة فى 
تقاريرها، فهو ال يتصيد األخطاء بل يقوم 

بالتوجيه. 
تقدم  مرة  ألول  أنه  إلى  الفار،  وأشار 
ميزانية واحدة باسم االحتاد وصقر قريش، 
كما مت األخذ فى االعتبار كل املالحظات 
للمحاسبات،  املركزى  اجلهاز  أثارها  التى 
نعيد  وبدأنا  ورثناه  إرث  هو  قريش  وصقر 
ترتيب أوراقنا، واليوم مت تشكيل ثالث جلان 
التصديق  ومت   2٠22/١2/27 جلسة  فى 
املالية  املراكز  وضع  ومهمتها  عليها 
مايو   3٠ نهايته  موعد  فى  قريش  لصقر 
2٠23 للتصفية بعد مشكلة دامت أكثر 
من 3٠ عاماً وخالل 3٠ يونيو 2٠23 سوف 
قريش  لصقر  املالية  املراكز  عرض  يتم 

والتى جار تداركها واالنتهاء منها. 
الصفا  أبو  الوهاب  عبد  اللواء  ونوه 
فائض  حتقيق  بأن  االحتاد  عام  سكرتير 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  بإيرادات 
املركزى نتيجة نسبة من التعاقدات التى 
حجم  على  دليل  وهذا  باجلمعيات،  تتم 
االحتاد  بها  قام  التى  التعاقدات  إجمالى 
وتضاعف عن األعوام السابقة وهو يعنى 

تغييرا فى سرعة إجناز حجم األعمال. 
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عباس  فؤاد  حرب  أركان  اللواء  وعرض 
تقرير  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  رئيس 
املنتهى  املالى  العام  عن  االحتاد  نشاط 
بالشكر  متوجهاً   ،2٠22 يونيو   3٠ فى 
جمللس إدارة االحتاد والعاملني به ال سيما 
أو  بالتقصير  شكوى  أى  يوجد  ال  أنه 
قطاع  أى  داخل  سلبيات  عن  التنويه 

باالحتاد، فقد أصبح يتميز باالنضباط. 
صقر  جمعية  موضوع  يخص  وفيما 
مع  مشكالتها  حل  بدأ  فقد  قريش 
للمقاوالت  النصر  وشركة  احملافظة 
العمارات  كل  هدم  ومت  واإلسكان 
عقد  ومت  نصر  مبدينة  هدمها  املطلوب 
سيادية  جهة  مع  اجتماعات  عدة 
نصر  مدينة  فى  عمارة   22 إلنشاء 
القادمة، وفيما  القليلة  األسابيع  خالل 
هناك  زال  فما  املعادى  أرض  يخص 
ستقام  التى  االرض  لتسجيل  إجراءات 
ألنها  االحتاد  لصالح  العمارات  عليها 
ثمنها وهذا سبب  دافعني  ونحن  أرضنا 
عاماً..  ثالثني  من  أكثر  منذ  املشكلة 
لوحدة  بأن من ميلك عقدا  ووعد عباس 

سكنية باجلمعية سيحصل على هذه 
الوحدة خالل سنتني. 

جاء  مبا  احلاضرون  األعضاء  أحيط  كما 
باخلطة السنوية لالحتاد عن العام املالى 
 2٠22 يوليو  أول  من  يبدأ  الذى  القادم 

وينتهى فى 3٠ يونيو 2٠23. 
اجلهاز  بتقرير  األعضاء  احاطة  مت  كما 
احلسابات  عن  للمحاسبات  املركزى 
اخلتامية وامليزانية العمومية فى السنة 
 ،2٠22 يونيو   3٠ فى  املنتهية  املالية 
عن  للمحاسبات  املركزى  اجلهاز  وتقرير 
املالى  العام  عن  األداء  وتقييم  متابعة 

 .2٠22-2٠2١
وصدق احلاضرون على احلسابات اخلتامية 
املالية  السنة  عن  العمومية  وامليزانية 

املنتهية فى 3٠ يونيو 2٠22. 
توزيع  مشروع  على  املوافقة  متت  وقد 
الفائض عن السنة املالية املنتهية فى 
 43 املادة  لنص  طبقاً   2٠22 يونيو   3٠
التعاونى  لالحتاد  الداخلى  النظام  من 
رقم  الوزارى  القرار  فى  الصادر  املركزى 
بالقرار  واملستبدلة   ١997 لسنة   ١49

اللواء عبد الوهاب أبو الصفا: 
تحقيق فائض بإيرادات االتحاد دليل على سرعة اإلنجاز 

وحجم األعمال
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الوزارى رقم ٥٥8 لسنة 2٠١3. 

أعضاء  مكافأة  بعرض  احلاضرون  وأحيط 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس 
املنتهية  العمومية  امليزانية  عن  املركزى 
املادة  لنص  طبقاً   2٠22 يونيو   3٠ فى 
بالقرار  الصادر  الداخلى  النظام  من   23
الوزارى رقم ١49 لسنة ١997 واملستبدلة 

بالقرار الوزارى رقم 247 لسنة 2٠١٠. 
صرف  على  عباس  فؤاد  اللواء  ووافق 
باالحتاد  للعاملني  أشهر   4 مكافأة 
امليزانية  املركزى عن  اإلسكانى  التعاونى 

العمومية املنتهية فى 3٠ يونيو 2٠22. 
على  العمومية  اجلمعية  أعضاء  وصدق 
على  القانونى  احملاسب  أتعاب  صرف 
 2٠22 يونيو   3٠ فى  املنتهية  امليزانية 
واملوافقة على حتديد أتعابه عن امليزانية 
التى تبدأ أول يوليو 2٠22 وتنتهى فى 3٠ 

يونيو 2٠23. 
صرف  استمرار  على  املوافقة  متت  كما 
ثالثة  لعدد  الدورية  املالية  املستحقات 
األمراض  أصحاب  باالحتاد  العاملني  من 

املزمنة شهرياً. 
االتفاق  بعقد  علماً  األعضاء  وأحيط 
التعاونى  االحتاد  بني  املبرم  الرضائى 
املصفى  »بصفته  املركزى  اإلسكانى 
جلمعية صقر قريش« ومحافظة القاهرة 
بتاريخ 22 مارس 2٠2٠، واالتفاق الرضائى 
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  بني  املبرم 
جلمعية  املصفى  »بصفته  املركزى 
لإلسكان  النصر  وشركة  قريش«  صقر 
والتعمير املؤرخ فى ١8 أغسطس 2٠2١. 
االتفاق  عقد  أن  عباس  فؤاد  أكد  حيث 
قريش  صقر  جمعية  ألن  مت  الرضائى 
فى  حقها  من  ليست  فداناً   26 أخذت 
واحملافظة  وبنت عليها  الثمانينات  بداية 
ليست  أنها  واتضح  ذلك  اكتشفت 
مدينة  شركة  ملك  وهى  اجلمعية  أرض 
اجلمهورية  رئاسة  مخاطبة  ومت  نصر 
للتخطيط  اجلمهورية  رئيس  ومستشار 
العمراني، وكلف رئيس الوزراء بوضع حل 
جذرى، حتى مت تسجيل ١7.32٥ مترا من 
نهائى  بعقد  لالحتاد  نصر  مدينة  شركة 
لشركة  وتنازلت   2٠2١ ديسمبر   ١٥ يوم 
النصر مبساحة بديلة، وألول مرة شركة 
من  فدانا   3٥٠ لنا  بأن  تعترف  النصر 



11 فرباير  2023

االحتاد  ملكية  تقرر  مرة  وألول  فدان   4٠٠
برئاسة  مسجلة  وهى  املساحة،  لهذه 
اجلمهورية ورئاسة الوزراء وثمنها ال يقل 

بسعر السوق عن 4٠ مليار جنيه..
كما  فدان،   44.٥ تسجيل  اآلن  وجارى 
تقدم  وشخص  أسرة   ١٠77 هناك  أن 
بصقر  سكنية  وحدات  حجز  مبقدمات 
بواقع  عاماً   3٠ من  أكثر  منذ  قريش 
2,4٠٠ جنيه ومنهم من توفى هو وابناؤه 
وتبلغ  األحفاد  الوحدات  على  وسيحصل 
الوحدة  ثمن  الستكمال  احلالية  القيمة 
3٠٠,٠٠٠ جنيه تقريباً وهذا اجناز يحسب 
إال  يتحقق  ال  كان  وهذا  اإلدارة  جمللس 
الرئيس  تدخل  فلوال  رئاسية  بتوجيهات 

عبد الفتاح السيسى ما حدث شىء.
 ٥ عدد  شراء  على  األعضاء  وافق  وقد 
احلمام  أهالى  جمعية  من  شاليهات 
طريق   78 بالكيلو  الفال  رمي  بقرية 
اإلسكندرية مطروح بالساحل الشمالى 
مصيفا  لتخصيصها  االحتاد  موارد  من 
رفع  على  احلاضرون  وافق  كما  لالحتاد، 
اململوكة  املصيفية  الوحدات  كفاءة 

لالحتاد مبدينة اإلسكندرية. 
 ١٠ نحو  تخصيص  مت  أنه  الفار  وأكد 
املقر  فرش  الستكمال  جنيه  ماليني 
أنه  إلى  مشيراً  العام،  هذا  خالل  اجلديد 
من إجنازات اجمللس احلالى مبساعدة الوزارة 
على  أكتوبر   6 مدينة  جهاز  موافقة  مت 
تعديل تخصيص أرض املقر اجلديد لالحتاد 
مبساحة 3٠٠ متر مربع من حق انتفاع إلى 
متليك عالوة على شراء مساحة 24٠ مترا 
النشاط  واستدامة  االحتاد  ملك  اضافية 

مقابل 2 مليون و2٠٠ ألف جنيه. 
كرمي  محمد  لألستاذ  مداخلة  وفى 
مطالبة  حول  الدقهلية  احتادية  رئيس 
أراض  لتوفير  بالسعى  والهيئة  االحتاد 
املطلب  التأكيد على هذا  للجمعيات، مت 

وسعى االحتاد لتحقيقه.
أثنى  الصياد  لطارق  مداخلة  وخالل 
اإلسكاني،  التعاون  قيادات  جهود  على 
الدورات  وعدد  الالئحة  تعديل  مقترحاً 
من  بدالً  مدد  ثالث  لتصبح  اإلدارة  جمللس 
اثنتني ووعد مجلس اإلدارة مبناقشة هذا 
فراغ  حلدوث  تفادياً  الوزارة  مع  االقتراح 

إداري. 

الربملان ال�سنوى
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محاوالت تعديل القانون
فى البداية يوضح املهندس مالك سالم رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصفا لإلسكان التعاونى 
انه بالفعل حدثت عدة محاوالت لتعديل بعض 
ومت  متباعـدة  فترات  وعلى  القانـون  أحكـام 
فعالً تشكيل جلان عديدة انتهت لتعديل بعض 
األحكـام إال انها لم تستكمل ولم تعرض على 
ذلـك  يثبت  وقد  إلقرارها؛  التشريعيـة  اجلهة 
بأن هذه التعديالت ليست مؤثرة بشكل كبيـر 

على مسيرة العمل التعاوني.
ولم حتدث اعتراضات تذكر من كافـة مسئولى 
أو  األساسيـة  اجلمعيات  إدارات  مجلس 
وأحكام  بنود  على  املشتركـــة  أو  االحتاديـة 
بعض  على  فقط  األمر  واقتصر  القانـون 
االعتراضات على بعض البنود وعلى استحياء 

بجمعيات  خاصة  لظروف  كان  ومعظمهـا 
وليست حاالت  بعينها  نتيجة حوادث  بعينها 
القانـون  أحكام  بأن  أيضا  يوحى  مما  ؛  عامـــة 
ما زالت مناسبــة لتسيير العمل باجلمعيات.

تشكيل  مت  للقانون  املكملة  اللوائح  وضمن 
حتت  واالحتـاد  الهيئة  من  مشتركة  جلنة 
مسمى جلنـة التنسيق واللجنة تنسق العمل 
النقاط  فى  خاصة  الرقابتني  اجلهتني  بني 
قرارات  وتصدر  احلالـة  لذات  بينهما  اخلالفيـة 
من  ملزم  رأى  يصدر  أو  باألغلبية  اللجنة  هذه 
مبثابـة  اللجنة  وقرارات هذه  الوزارة،  أول  وكيل 
أن  املؤكد  ومن  للجمعيات  ملزم  وزارى  قرار 
عويصة  مشكلة  ألى  تتصدى  اللجنة  هذه 
جتابه اجلمعيات ويتم حل مثل هذه املشاكــل 
أيضا  وهذه  الدراسـة؛  وبعد  فـورى  بشكـل 

قد تكون من إطالة زمـن سريان القانون بدون 
تعديالت تذكر حيث تقوم اللجنة باستحداث 
أحكام حال وجود حاالت لم يذكرهـا القانـون 

بشكل صريح.
وتابع: من ضمن اللوائح املكملة للقانون قيام 
اجلمعيات  بني  والتحكيم  بالتوفيق  االحتـاد 
معهـا  واملتعاقدين  اجلمعيات  وبني  وبعضها 
مشاكل  يحل  األسلوب  هذا  أن  املؤكد  ومن 
سريان  من  يطيل  مما  قاطع  بشكل  عديدة 

القانون دون تعديالت.

مواد تحتاج لتعديل 
جمعية  عام  سكرتير  السعداوى  أمين  وقال 
القانون  إن  التعاونى،  لإلسكان  اجلديدة  مصر 
1٤ لسنة 1981 به العديد من املواد والنصوص 
التى أصبحت ال تواكب هذا العصر وحتتاج الى 

ملف العدد

قانون التعاون اإلسكانى.. إلى أين ؟ »3«

حتقيق- منى عبد العزيز    -   هويدا عبد احلميد

ال يزال قطاع التعاون اإلسكانى يعانى بسبب عجزه عن مالحقة التغيرات التى حدثت بالدولة املصرية والتى 
واكبتها العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية، وما حازاها من تعديالت تشريعية أدت فى النهاية الى 
خنق هذا القطاع الكبير الذى طاملا أعطى الكثير للوطن.. منتظرا صدور قانون جديد خاص به ليتمكن من مواكبة 

النطورات العاملية فى هذا اجملال.
وفى هذه احللقة الثالثة تتابع مجلة »برج التعاون« التواصل مع اخملتصني بهذا اجملال للوقوف على تفاصيل هذه األزمة 
التى أملت بقطاع اإلسكان التعاونى، وكبلت يد اجلمعيات بسبب تشريعات بالية عفا عليها الزمان وأصبحت ال تقوى 
العصر وعدم وجود الئحة  يواكب  التى تواجهها، من تشريع قدمي ال  التحديات  أمام كل هذه  بالواقع  التشبث  على 
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 الثالثة من هذا التحقيق... 
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احلالية،  االقتصادية  الظروف  لتالئم  تعديل 
مضيفاً فمثالً يحدد القانون الراهن بدل التفرغ 
ادارة مببلغ 250 جنيها، وقيمة  لعضو مجلس 
السلفة املستدمية التى ميكن أن حتصل عليها 
املادة  أن  كما  متابعاً  جنيه،   500 بـ  اجلمعية 
اخلاصة باسقاط العضوية عن األعضاء الغير 
اجلمعيات  ضد  الشكاوى  يثيرون  الذين  جادين 
التعاونية بدون وجه  وتعطيلها عن مسيرتها 
حق، يحتاج تطبيقها إلى املرور مبراحل عديدة، 
مبا فيها العرض على اجلمعية العمومية التى ال 
تكتمل فيحدد لها اجتماع أول ثم اجتماع ثانى 
ثم اجتماع ثالث والذى ينعقد بأى عدد ويكون 
غالباً بعدد قليل من األعضاء ال ميثل نسبة من 
اجمالى عدد أعضاء اجلمعية، ويكون فى ذلك 
أن  اجلمعية، مقترحاً  لوقت وجهد  اهدار كبير 
الشكوى  صاحب  من  التعاونى  االحتاد  يحصل 
إذا  على مصروفات جدية، تسترد فى حالة ما 
تبني حق العضو فى تقدمي هذه الشكوى، أو أن 
حتقق اجلهة اإلدارية مع هذا العضو وفى حالة 
ثبوت عدم اجلدية من هذه الشكوى يتم فصله 
عن  تعطيلها  فى  يتسبب  ألنه  اجلمعية،  من 

عملها األساسى وهو خدمة األعضاء. 

قانون موحد
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  طالبنا  لقد  وقال: 
باصدار  سنوات   10 من  يقرب  ما  منذ  املركزى 
»قانون موحد للتعاون اإلسكانى«، يشمل كل 
واندماجات  اجلمعيات،  مع  تعاقدات  من  شىء 
فيما بينها، وشراكة بينها وبني بعضها، حتى 
تتم تنمية قطاع اإلسكان التعاونى والنهوض 
اإلجراءات  ضمن  من  يكون  أن  مقترحاً  به، 
املوحد«  »القانون  يفرضها  أن  يجب  التى 
بالنسبة  بالتراخيص  اخلاصة  االجراءت  تيسير 
للمنشآت التعاونية، التى يجب أن حتظى على 
فى  ولكن  التراخيص،  فى  فقط  ليس  ميزات 
مشيراً  عليها،  حتصل  التى  واألراضى  اجلهاز 
الدولة  فى  قطاع  تخدم  النهاية  فى  ألنها 
وتساندها فى الدعم للحصول على مالذ  آمن 
محترم للمواطن. مضيفا ان احملاوالت السابقة 
على  كانت  القانـون  أحكـام  بعض  لتعديل 
يتم  ولم  تستكمل  ولم  متباعـدة  فترات 

إقرارها
املشاكل  معظم  أن  »سعداوى«  وأكد 
بهذا  عوار كبير  وجود  تأتى بسبب  باجلمعيات 
القانون، مشيراً حيث أن مواد التزامات العضو 
فعلى  مفعلة،  غير  معظمها  اجلمعية  جتاه 
سبيل املثال بالنسبة لالشتراكات فإن العضو 
للجمعية  السنوى  االشتراك  بدفع  يهتم  ال 
والوفاء  مواردها  تنمية  تستطيع  حتى 
القانون  أن  حيث  مضيفاً  االدارية،  مبصروفاتها 
لم يضع اجراء حاسم جتاه العضو غير امللتزم 
فى السداد، وال يعطى جمللس ادارة اجلمعية احلق 
أو  امللتزم  غير  العضو  ضد  إجراء  يتخذ  أن  فى 

اخملل بنظام اجلمعية.
وأضاف.. كما أن احلقوق والواجبات جتاه الدولة 
بالنسبة  والتوجيه  والرقابة  اإلشراف  فى 
لعدم  أدى  مما  واضحة،  غير  املسئولة  للجهات 
لتعاونيات  العامة  للهيئة  واضح  دور  وجود 
وتقلص  األخيرة،  اآلونة  فى  واإلسكان  البناء 
دورها األساسى كجهة حكومية تشرف على 
الشديد  تباطؤها  منتقداً  التعاونى،  القطاع 
فى اعتماد ميزانيات اجلمعيات، مشيداً باالحتاد 
اآلن  يقوم  الذى  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
اجلمعيات  جتاه  وملموس  فعال  ايجابى  بدور 

على أكمل وجه وفقاً للقانون.
واقترح أن يكون لوزارة اإلسكان دور فى اإلسكان 
دورها  انحصر  التى  الهيئة  من  بدالً  التعاونى 
اآلن فى اقصاء اجلمعيات وغلقها وفرض فراغ 
ومساندتها  توجيهها  من  بدالً  عليها،  ادارى 
الهيئة  أن  الى  مشيراً  الرقابى،  دورها  بجانب 
اجلمعيات  بدور ملموس جتاه  تقوم  ال  أصبحت 

كما كانت فى املاضى.

مواد جيدة غير مفعلة
املواد  بعض  هناك  أن  »السعداوى«  وكشف 
ان  موضحاً  تطبق،  ال  لكنها  بالقانون  اجليدة 
منها املادة التى تعطى اجلمعية احلق فى تنفيذ 
قراراتها، إذا ما كانت موافقة للقانون وأخطرت 
فى  عليها  الرد  يتم  ولم  اإلدارية  اجلهات  بها 
هذه  لتصبح  االخطار،  من  يوما   30 غضون 
القرارات التى اتخذتها اجلمعية بعد هذه املدة 
واجبة النفاذ بقوة القانون، مضيفاً لكن الواقع 
متابعة  فى  اجلمعية  تظل  حيث  ذلك  غير 

اجلهات اإلدارية حتى حتصل منها على الرد.

أنشطة جديدة
واقترح أن يشمل القانون 1٤ لسنة 1981 ملواد 
اإلسكانى  التعاون  ألنشطة  تضاف  جديدة 
أراضى ووحدات سكنية ومناقصات  من شراء 
رقم 89  للقانون  والتى تخضع حالياً  ومزادات، 
الذى مت إلغاؤه بالقانون رقم 182، موضحاً وذلك 
واملؤسسات  باملصالح  خاص  القانون  هذا  ألن 
احلكومية، ويتم تطبيقه حالياً على الوحدات 
لسنة   1٤ بالقانون  وجوده  لعدم  التعاونية 
اجلمعيات  يحمل  هذا  أن  الى  مشيراً   ،1981
أعباء مالية جديدة من انعقاد جلسات الفض 
الوزارات  من  املندوبني  وحضور  املالى  و  الفنى 
التى  القوانني  بسبب  وذلك  اليها،  املعنية 

تفرض عليها من الدولة.

القانون 1٤  أن معظم مواد  وأوجز »سعداوى« 
لسنة 1981 معدلة بقوانني أخرى، وأن القانون 
ليس لديه الئحة تنفيذية حتى اآلن، وأن بهذا 
ومواد  تطبق  ال  لكنها  جيدة  مواد  القانون 
أن  موضحاً  الواقع،  تناسب  ال  أصبحت  أخرى 
هناك أمور كثيرة حتتاج للبت فيها باجناز مثل 
السلف املستدمية، وبدل تفرغ أعضاء مجلس 
التعاونية،  املنشآت  إدارة  اإلدارة،  وأسلوب 
اجلمعيات  أموال  وتدوير  التعاونية،  والهيكلة 
بني  الشراكة  أو  الدمج  عمليات  لتسهيل 
هناك  يكون  وأن  البعض،  وبعضها  اجلمعيات 
مرونة  أكثر  واملزايدات  للمناقصات  قانون 
وأن  فقط،  اإلسكانى  بالتعاون  خاص  ويكون 
اإلسكانى  بالتعاون  خاص  قانون  هناك  يكون 
السكنية  الوحدات  و  املزادات  لألراضى  فى 

واملقاولني واالستشاريني وغير ذلك.

توسيع قاعدة المشتركين
واقترح محمد قتة رئيس مجلس إدارة جمعية 
ضرورة  اإلداريني،  الضرائب  مصلحة  موظفى 
توسيع قاعدة املشتركني فى املشروعات وعدم 
وضع شروط تعيق ذلك، ومنها قصر االشتراك 
على األعضاء القدامى فقط، وسرعة مراجعة 
واالحتاد  الهيئة  قبل  من  واعتماداتها  ميزانيات 
من  اإلدارة  مجلس  فى  تغييرات  حلدوث  نظراً 
بالهيئة  االقراض  صندوق  ودعم  ألخرى،  فترة 
بنفس  للجمعيات  البناء  عمليات  لتمويل 
الشروط اخلاصة بالدولة »فائدة بسيطة ومدة 
طويلة«، فضالً عن إصدار االحتاد من خالل اجمللة 
االحتاد  ببوابة  املسجلني  باالستشاريني  لبيان 
على  للتسهيل  التليفون  وأرقام  وعناوينهم 
االستشاريني  املهندسني  اختيار  اجلمعيات 
االشتراك  وزيادة  والتكاليف،  اجملهود  وتقليل 
السنوى لألعضاء ألنه املصدر الوحيد للتمويل 

فى اجلمعيات، 
التنازل  حالة  فى  نسبة  حتديد  إلى  باإلضافة 
القانونية  املدة  انتهاء  بعد  األعضاء  لغير 
كافة  وتوضيح  التمويل،  مصادر  من  كمصدر 
العامة  الهيئة  من  الصادرة  التعليمات 
التعاونى  واالحتاد  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
للعمل  باجمللة  للجمعيات  املركزى  اإلسكانى 

بها وتقليل املالحظات بشأنها.

قانون يتماشى مع العصر
جلمعية  املالى  املدير  محمود  عادل  وناشد   
اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  املركزى  البنك 
مبا  القانون  صياغة  إعادة  بضرورة  املركزى 
يتماشى مع العصر، السيما أن احلكومة قررت 
ضرورة وجود مطورين عقارين فى ظل التطوير 
قانون  وبالتالى  الدولة،  تشهده  الذى  العقارى 
للجمعيات  بالنسبة  العائق  مبثابة   1٤ رقم 
يسبب  ألنه  تطويره،  عدم  حالة  فى  التعاونية 
أو  العقارى  املطور  مع  التعامل  فى  صعوبة 

املشاركات اخلاصة.

ملف العدد
المحاوالت السابقة لتعديل 
بعض أحكـام القانـون كانت 
على فترات متباعـدة ولم 
تستكمل ولم يتم إقرارها
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الموافقة على تعديل مادتين ورفض واحدة من النظام الداخلى
 فى اجمتاع اجلمعية العمومية االستثنائية لضباط القوات املسلحة املتقاعدين

جمعيات

باملوافقة على تعديل مادتني ورفض مادة من النظام الداخلي.. اختمتت اجلمعية العمومية االستثنائية لضباط القوات 
املسلحة العاملني املتقاعدين. وذلك بعد العرض واملناقشة لبنود جدول االعمال مع االعضاء احلاضرين.. 

واملصداقية  الشفافية  من  مناخ  فى 
والوضوح. اجتمعت اجلمعية العمومية 
املنشور  االعالن  على  بناء  االستثنائية 
 2٠23 يناير  ملحق  التعاون  برج  مبجلة 
برئاسة اللواء ا ح عزت حسني وسكرتارية 
ملعى  وبحضور  خطاب  فوزى  املستشار 
العامة  الهيئة  عن  مندوبا  جنيب  سالم 
وحمزة  واإلسكان،  البناء  لتعاونيات 
التعاونى  حسن سيد مندوبا عن االحتاد 
 ١3١ عدد  وبحضور  املركزى،  اإلسكانى 
عضوا   28٠2 وعدد  بانفسهم  عضوا 
الرأى  بإبداء  كتابية  باقرارات  تقدموا 
تعديل  على  املوافقة  بشان  كتابة 
الداخلى..  النظام  من   ١3 ا،2،  املواد 
الالزم  القانونى  النصاب  ونظرا الكتمال 
االغلبية  بحضور  االجتماع  لصحة 
بلغ  حيث  اجلمعية  ألعضاء  املطلقة 
وباقرارات  بانفسهم  احلضور  اجمالى 
كتابية 2933 من اجمالى عدد االعضاء 
 4٠33 والبالغ  احلضور  حق  لهم  الذين 
تصويت  مالحظى  اختيار  ومت  عضوا. 
عبدالغفار  محمود  عبدالقادر  وهما 

ومصطفى ابراهيم رزق.
وبدأ النظر فى جدول االعمال واملتضمن 
تعديل املواد ١، 2، ١3 من النظام الداخلى 
الهيئة  توجيهات  على  بناء  للجمعية 
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 

بكتابها رقم 8٥٥2 فى 9 / ١٠ / 2٠22.
رئيس  حسني  عزت  ح  ا  اللواء  وعرض   
تعديلها  املطلوب  املواد  اجلمعية 
كلمتى  باضافة  اجلمعية  اسم  وهى 
لتصبح  مشروعاتها«  »منتفعى 
واإلسكان  للبناء  التعاونية  »اجلمعية 

املسلحة  القوات  لضباط 
ومنتفعى  املتقاعدين  العاملني 

مشروعاتها«. 
رئيس  حسني  عزت  ح  ا  اللواء  وتابع 
مبنطقة  واخلاصة   2 رقم  املادة  اجلمعية 
فقرة  ايضا  واضافة  اجلمعية  عمل 
املادة  وكذلك  مشروعاتها«  »منتفعى 
بحيث  العضوية  باب  حتدد  والتى   ١3
يكون مفتوحا دون التفرقة بسبب دينى 
املسلحة  القوات  لضباط  سياسى  او 
ومنتفعى  املتقاعدين  العاملني 

مشروعاتها.
ومن جانبه اوضح العميد سيد مشعل 
املشرف املالى ان تلك التعديالت تتماشى 
وفقا لقانون التعاون اإلسكانى رقم ١4 
لسنة 8١ وستساهم بتوسيع مساحة 
وينعكس  جدد  اعضاء  من  االشتراك 
مشروعات  انهاء  سرعة  على  بااليجاب 

اجلمعية احلالية وايضا املستقبلية.
رئيس  حسني  عزت  اللواء  قام  ان  وبعد   
وافق  للمناقشة..  املواد  بعرض  اجلمعية 
كتابية  وباقرارات  بانفسهم  احلاضرون 
 293١ بعدد   ١3  ،١ املادتني  تعديل  على 
عضوا »أغلبية« وعدد 2٠٠2 عضو رفض 
الداخلى  النظام  من   2 املادة  تعديل 

ووافق 8٠٠ عضو على التعديل.
اجتماع  يكتمل  لم  ذاته  السياق  وفى 

اللواء ا ح عزت حسين:
 نهدف من هذه المواد 

توسيع رقعة المشاركة فى 
مشروعات الجمعية.. ومشروع 

العاصمة اإلدارية مفخرة 
للجمعيات اإلسكانية
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جمعيات

مت  والتى  السنوية  العمومية  اجلمعية 
الدعوة اليها بذات التاريخ وفقا لالعالن 
برج  مبجلة   2٠23 يناير  مبلحق  املنشور 
من  عضوا   63 حضر  حيث  التعاون 
العمومية  اجلمعية  اعضاء  اجمالى 

الذين لهم حق احلضور والبالغ 4٠33 وهو 
ما ال ميثل النصاب القانونى الالزم لصحة 
وفقا  تأجيله  ومت  الثانى  االجتماع  انعقاد 
الى   8١ لسنة   ١4 القانون  من   36 للمادة 
اجتماع ثالث يدعو اليه االحتاد اإلسكاني.

اتسم  الذى  اللقاء  هامش  وعلى 
ا  اللواء  برئاسة  واملصداقية  بالشفافية 
ح عزت حسني، مت مناقشة كل ما يتعلق 
مبشروع االعضاء فى العاصمة االدارية ورد 
على كل ما أثير من استفسارات وما يراه 
ومحددة  واضحة  رؤية  من  االدارة  مجلس 
التشطيبات  من  االنتهاء  فى  للبدء 
النهائية.. وقد اوضح اللواء عزت حسني ان 
بالفعل يعد من اهم مشروعات  املشروع 

التعاون اإلسكانى بوجه عام.. 
سوف  ما  مشعل  سيد  العميد  وطرح 
باملشروع  املنتفعني  من  مستحقا  يكون 
دعوة  اقرار  وبعد  املقبلة  املرحلة  فى 
اجلمعية العمومية فى اجتماعها الثالث 
الن املشروع فى حيز التسليم.. وقد القى 
من  يحملونه  ما  لكل  إجابات  االعضاء 
رئيس  أوضحها  واستفسارات،  تساؤالت 
هذه  القت  وقد  املالى..  واملشرف  اجلمعية 
املناقشات قبوال وتوافقا من قبل االعضاء 
فيما طرحه اجمللس من ردود واستفسارات 

كانت لديهم.. 

العميد سيد مشعل: 
المشروع فى حيز التسليم.. 
وتم تلبية رغبات المنتفعين 

بشكل كامل

تقدير وتكريم

   احتفل مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى برئاسة اللواء أ ح / 
فؤاد عباس توفيق رئيس االحتاد، بعيد ميالد األستاذة / سامية محمد محمود 
الستني، وإحالتها للمعاش.. ومت االحتفال فى جو تسوده احملبة واإلخاء بحضور 
كل من السادة اللواء / عبد احلافظ عبد الكرمي نائب أول رئيس االحتاد، واللواء 
الفار  / محمد على  واملهندس  االحتاد،  الصفا سكرتير عام  أبو  الوهاب  / عبد 
اإلدارة،  عضو مجلس  صالح  احمد  صالح   / واألستاذ   , لالحتاد  املالى  املشرف 
والعاملني بقطاع التوجيه والتفتيش املالى، وعدد كبير من العاملني باالحتاد. 
وكان االحتفال مبثابة تعبير عن مدى احلب والتقدير الذى يكنه أعضاء مجلس 
اإلدارة وكافة العاملني باالحتاد للزميلة سامية محمد محمود مبناسبة إحالتها 
لسن التقاعد ) املعاش ( .. وقد مت منحها شهادة تكرمي من االحتاد حيث إنها 
تعمل باالحتاد منذ أكثر من 35 عاما وكانت تتميز باحلماس واإلخالص وتقدير 

العمل مع نبل األخالق وحب اجلميع.
/ فؤاد عباس توفيق وكافة  أ ح  اللواء  إدارة االحتاد بقيادة السيد      ومجلس 
العاملني باالحتاد وأسرة حترير اجمللة يتقدمون بخالص التهانى القلبية لها فى 

هذه املناسبة ويتمنون لها دوام التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية.

متابعة : عاطف حمدي
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اللواء عبدالوهاب ابوالصفا
سكرتير عام االحتاد 

منذ  املصرية  الدساتير  حترص   
التأكيد  على   1952 يوليو  ثورة 
التعاونية  امللكية  صون  على 
التعاونية  املؤسسات  ورعاية 
تشجيع  التزام  الدولة  أجهزة  على  وفرضت 
ما  وهذا  أشكاله  التعاونى مبختلف  القطاع 
وتنص   16 املادة  فى   1956 دستور  عليه  نص 
على )تشجع الدولة التعاون وترعى املنشآت 
القانون  وينظم  صورها  مبختلف  التعاونية 
االحكام اخلاصة باجلمعيات التعاونية( وعلى 
 196٤ دستور  نصوص  جاءت  النهج  ذات 
وكذلك الدستور الصادر فى 1971 الذى أضاف 
»امللكية  أنواع  ثالثة  فى  تتحدد  امللكية  أن 
العامة – امللكية اخلاصة – امللكية التعاونية« 
فى  الصادر  الدستور  نصوص  جاءت  وكذلك 
2012 والذى أضاف على ذلك بأن تكفل الدولة 
التعاونيات  برعاية  وتلتزم  التعاونية  امللكية 

بكل صورها وتدعمها وتكفل استقاللها.
 وقد أضاف الدستور احلالى الصادر فى 201٤ 
إلى كل الضمانات السابقة حماية حقيقية 
للمؤسسات التعاونية وذلك بالنص على عدم 
مجالس  حل  أو  التعاونية  امللكية  حل  جواز 

إداراتها إال بحكم قضائى.
الدستورية  النصوص  تلك  مراجعة  وتشير   
إلى تبنى املشرع الدستورى املصرى االجتاه نحو 
إعمال وتفعيل احملددات الرئيسية للمؤسسة 
التعاونية على نحو ما ورد فى )اإلطار احلديث 
 )193( التوصية  تضمنته  الذى  للتعاونيات( 
العمل  ملنظمة  الثالثى  املؤمتر  عن  الصادرة 
إطار  )مخطط  فى  ورد  ما  وكذلك  الدولية 
التعاون( الصادر عن التحالف التعاونى الدولى 
 – القانونى  اإلطار   – منها  خاصة  وبصفة 
االكتفاء الذاتى – اإلدارة الذاتية – االستقالل 

عن الدولة – املشاركة االقتصادية لألعضاء.
 وكان للدولة املصرية املبادرة بني الدول العربية 

لالقتصاد  القانونى  التنظيم  فى  واألفريقية 
التعاونى بإصدار القانون رقم 58 لسنة 19٤٤ 
بصفة  التعاونية  اجلمعيات  إنشاء  بشأن 
قيامها  على  والتشجيع  دورها  ودعم  عامة 
وانتشارها حلل مشاكل اجلماهير االقتصادية 
صدر   1952 يوليو  ثورة  وعقب  واالجتماعية.. 
وتضمن   1956 لسنة   317 رقم  القانون 
األول:   : التعاونية  اجلمعيات  من  نوعني  إقرار 
متطلبات  وتوفير  الفالحني  خلدمة  الزراعية.. 
اإلنتاج الزراعى. الثانى: االستهالكية.. خلدمة 
االستغالل  عن  والبعد  املستهلكني  جمهور 
واالحتكار، ثم أعيد تنظيم كل نوع من هذه 
اجلمعيات بقانون خاص بها وهما القانون رقم 
الزراعية  اجلمعيات  بأحكام   1969 لسنة   51
والتى أعيد تنظيمها بالقانون رقم 122 لسنة 
1980 والقانون رقم 109 لسنة 1975 بأحكام 

اجلمعيات االستهالكية.
 ومع تطور وتنوع األنشطة االقتصادية التى 

ميكن مباشرتها من خالل املشاريع التعاونية 
صدر القانون رقم 110 لسنة 1975 لتنظيم 
لسنة   183 رقم  والقانون  االنتاجى  التعاون 
للثروة  التعاونية  اجلمعيات  بتنظيم   1980
 1981 لسنة   11٤ رقم  والقانون  املائية 
القانون  وأخيراً  اإلسكانى  التعاون  لتنظيم 
االحتاد  وتنظيم  بإنشاء  رقم 28 لسنة 198٤ 
هذه  أنشطة  بني  للتنسيق  للتعاون  العام 

التعاونيات.
 وبذلك فإن االقتصاد التعاونى املصرى يضم 

خمسة أنواع من اجلمعيات هى: 
) 1- الزراعى، 2- االستهالكى، 3- االنتاجى، ٤- 
الثروة املائية، 5- اإلسكانى ( ويأتى للتنسيق 

بني هذه األنواع االحتاد العام.
التعاونية  احلركة  تأسيس  بوادر  وترجع   
التعاون  رائد  يد  إلى عام 1908 على  املصرية 
السيد / عمر لطفى ومنت باضطراد مستمر 
ما  احلالى  الوقت  فى  تضم  أصبحت  حتى 
يقرب من 15 ألف منظمة تعاونية موزعة بني 
كافة  فى  وتنتشر  اخملتلفة  التعاون  أنشطة 
إلى عضويتها  وتضم  اجلمهورية  محافظات 
ما يقرب من 18 مليون عضو ويأتى على رأس 
هذه الكيانات التعاونية االحتاد العام للتعاون. 
وتؤدى احلركة التعاونية دوراً حيوياً فى خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة 
املشروعات  فى  تشارك  كما  والشاملة 
تلك  تعامالت  إجمالى حجم  ويبلغ  القومية 
التعاونيات ما يقرب من 65 مليار جنيه سنوياً.

املصرية  التعاونية  احلركة  ريادة  ورغم   
فيها  تشارك  التى  األنشطة  مجاالت  وتعدد 
ومنو  اجلمهورية  مستوى  على  وانتشارها 
فى  حتتاج  أنها  غير  نشاطها  إجمالى حجم 
ظل الظروف الدولية واحمللية املعاصرة وأكثر 
من أى وقت مضى إلى تطوير آلياتها وحتديث 

أساليبها.

الحركة التعاونية 
المصرية

تطوير آليات وأساليب 
التعاونيات.. ضرورة اآلن 
أكثر من أى وقت مضى.. 
فى ظل الظروف الدولية 

والمحلية  المعاصرة

ت
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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 لبناء المساكن 
للعاملين بشركة الطوب الرملى

المسجلة برقم 3 لسنة 1982
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/2/17 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية - بمنطقة الطوب 
الرملى - الحى العاشر - مدينة نصر - 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.

جمعية النيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 656 لسنة 1988
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2023/2/12 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

إسكان  - مشروع  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 
مدينة   -  4 شقة   -  60 عمارة   - االستثمارى  العدوية  رابعة 

نصر - 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

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالرقابة اإلدارية 

وعائالتهم
المسجلة برقم 265 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
تمام  فى   -  2023/2/11 يوم  وذلك  لالجتماع.  السنوية 

الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر الساحة الملحقة بمقر الجمعية - 12 شارع علوى - 

خلف البنك المركزى المصرى - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
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 للعاملين بالبنك 

األهلى المصرى
المسجلة برقم 93 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/15 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
البنك  - مبنى  االرضى  الدور   - االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

االهلى المصرى - كورنيش النيل - 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  إلى  يؤجل 

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

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان 

المسجلة برقم 710 لسنة 1992
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/2/13  يومى 12  وللطعون   2023/2/9
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية. 
بمقر الجمعية الكائن: شقة 13 - ج1 -الدور االول - مدينة النور - 
تقاطع اول عباس العقاد مع طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة. 
 2023/3/10 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
مسرح  قاعة  بمقر  وذلك  الظهر.  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -
مدينة   - النصر  مع طريق  العقاد  عباس  اول   - العمالية  الجامعة 

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

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة العبور 

المسجلة برقم 1075 لسنة 2012
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/5 حتى 2023/2/9 
وللطعون يومى 12 و2023/2/13 على أن تقدم طلبات الترشيح 
طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا 
لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل 
الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
اجتماع  وينعقد  العبور.  لؤلؤة  سنتر   - االول  الحى   - العبور  مدينة 
الساعة  تمام  الطارئة يوم 2023/3/11 - فى  العمومية  الجمعية 
شباب  بمركز  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك  صباحا.  عشرة  الحادية 

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

الذين لهم حق الحضور.
وفى 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.

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الرخاء للبناء واإلسكان 
التعاونى

المسجلة برقم 269 لسنة 2007
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/5 حتى 2023/2/9 
الترشيح  أن تقدم طلبات  وللطعون يومى 12 و2023/2/13 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: 116 عمارات 
ضباط الجيش - خلف مسجد آل رشدان - امتداد رمسيس - مدينة 
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  القاهرة.   - نصر 
2023/3/10 - فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وذلك بمقر 
قاعة الوفاء بنادى الوفاء - كورنيش امبابة - اسفل كوبرى الساحل - 
امام مستشفى حميات امبابة. ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء  المطلقة 
الثانى بحضور ٪10  االجتماع  - ويصح  لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل 

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.

جمعية كنارى لإلسكان التعاونى 
المسجلة برقم 632 لسنة 1987

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/5 
على  و2023/2/12   11 يومى  وللطعون   2023/2/9 حتى 
الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  تقدم طلبات  أن 
والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة  المواد  وتحليل 
للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية 
الدائم  المخيم  الكائن: شارع  الجمعية  للجمعية. وذلك بمقر 
وينعقد  القاهرة.   - نصر  مدينة   - الوطنى  األمن  قطاع   -
الطارئة يوم 2023/3/13 - فى  العمومية  الجمعية  اجتماع 
تمام الساعة الواحدة ظهرا. 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 
تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى  يؤجل 

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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جمعية المسلة التعاونية لبناء 
المساكن 

المسجلة برقم 281 لسنة 1982
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/2/12  يومى 11  وللطعون   2023/2/9
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية. 
بمقر الجمعية الكائن: 19 شارع رشاد - خارجة المطرية - القاهرة. 
 - يوم 2023/3/11  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
فى تمام الساعة الثالثة عصرا. وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر 

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

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء والعاملين 

بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى 
المسجلة برقم 354 لسنة 2017

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/2/12  يومى 11  وللطعون   2023/2/9
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد رئيس مجلس 
للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية.  ادارة 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: نادى 6 أكتوبر الرياضى - مدينة 6 
أكتوبر - الجيزة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/3/4 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر 

نادى 6 أكتوبر الرياضى 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 لهم حق الحضور.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
المادة  الى اجتماع ثالث يقوم االتحاد بالدعوة له تنفيذا الحكام 

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة بدر 

الدين للبترول »بابيتكو« 
المسجلة برقم 633 لسنة 1987

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/26 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2023/3/2 وللطعون يومى 5 و2023/3/6 على أن تقدم طلبات 
الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل 
مصر   - فريد  محمد  شارع  من   - جالل  صالح  شارع   6 الكائن: 
الجديدة - القاهرة. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 
2023/3/25 - فى تمام الساعة التاسعة مساء. وذلك بمقر قاعة 
كليوباترا - نادى الجالء للقوات المسلحة - شارع ابوبكر الصديق - 
تقاطع صالح سالم - مصر الجديدة - 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 الفداء التعاونية للبناء 
واإلسكان 

المسجلة برقم 886 لسنة 2003
لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/12 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/2/20  يومى 19  وللطعون   2023/2/16
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  بها صحيفة  مرفقا  الترشيح  طلبات 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية من الساعة 
الجمعية  بمقر  وذلك  عصرا.  الثالثة  الساعة  حتى  صباحا  العاشرة 
الكائن: 16 شارع الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور 

االول - شقة 106 - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/3/24 - فى 
تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وذلك بمقر قاعة المسرح - الجامعة 

العمالية - شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة 
ساعة  لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم 
االعضاء  عدد  إجمالى  من   ٪10 بحضور  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.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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جمعية المستقبل لإلسكان التعاونى 
لضباط مباحث تنفيذ األحكام 

المسجلة برقم 764 لسنة 1995
الستكمال  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/5 
حتى 2023/2/9 وللطعون يومى 11 و2023/2/12 على أن تقدم 
المواد  وتحليل  الجنائية  الحالة  صحيفة  بها  مرفقا  الترشيح  طلبات 
المخدرة طبقا لقرار لجنة التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.
 - المعادى  زهراء   - مكة  شارع  ب   8 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 

القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/3/17 - فى 

تمام الساعة السادسة مساء.
وذلك بمقر دار االشغال العسكرية - كورنيش المعادى - القاهرة

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 الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالشركة المصرية 
للغازات الطبيعية )جاسكو( 

المسجلة برقم 1113 لسنة 2013 - القاهرة
يعلن االتحاد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.

وتحديد   2023/2/9 حتى   2023/2/5 من  الفترة  خالل  وذلك 
يومى 12 و2023/2/13 للطعون - على ان تقدم طلبات الترشيح 
والطعون بمقر قطاع التفتيش والتوجيه االدارى باالتحاد التعاونى 
اإلسكانى المركزى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - ميدان لبنان 

- المهندسين - الجيزة - خالل مواعيد العمل الرسمية باالتحاد.
مع  بالجمعية  عضويته  يفيد  ما  مرشح  عضو  كل  يقدم  ان  على 
ارفاق صحيفة الحالة الجنائية صادرة حديثا وشهادة معتمدة بخلو 
الحكام  طبقا  المخدرات  تعاطى  من  به  الخاصة  الطبية  التحاليل 
القانون رقم 73 لسنة 2021 ووفقا لقرار التنسيق فى هذا الشأن.

علما بانه سوف يتم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية 
فى موعد الحق.

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

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية النيل التعاونية للبناء 
واإلسكان )أعضاء هيئة الرقابة 

اإلدارية سابقا(
المشهرة برقم 656 لسنة 1988

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

2023/2/12 - الساعة الواحدة ظهرا.
مشروع   - نصر  مدينة  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

إسكان رابعة العدوية االستثمارى - عمارة 60 - القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
وذلك يوم االحد الموافق 2023/2/19، فى تمام الساعة الواحدة 

ظهرا.
مشروع   - نصر  مدينة  الجمعية  بمقر  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

إسكان رابعة العدوية االستثمارى - عمارة 60.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان 

المشهرة برقم 710 لسنة 1992
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  لالجتماعين 
الجمعة الموافق 2023/3/10 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بقاعة المسرح - الجامعة العمالية - اول عباس العقاد 
- مدينة نصر - القاهرة.

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

وذلك يوم الجمعة الموافق 2023/3/17، فى تمام الساعة 
الثانية بعد الظهر.

وذلك بذات المقر المشار بعاليه.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الفداء التعاونية للبناء 
واإلسكان 

المشهرة برقم 886 لسنة 2003 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
لالجتماعين االول والثانى للجمعية والمقرر عقدهما يوم الجمعة 

الموافق 2023/3/24 - الساعة الثانية بعد الظهر.
 - نصر  مدينة   - العمالية  الجامعة   - المسرح  قاعة  بمقر  وذلك 

القاهرة.
الثالث  االجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  اعضاء  دعوة  عن 

للجمعية العمومية الطارئة.
الساعة  تمام  فى   ،2023/3/31 الموافق  الجمعة  يوم  وذلك 

الثانية بعد الظهر.
 - نصر  مدينة   - العمالية  الجامعة   - المسرح  قاعة  بمقر  وذلك 

القاهرة.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة العبور 

المشهرة برقم 1075 لسنة 2012 - القاهرة
القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
لالجتماعين االول والثانى للجمعية والمقرر عقدهما يوم السبت 

الموافق 2023/3/11 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة المفتوحة بمركز شباب مدينة العبور.

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

الساعة  تمام  فى   ،2023/3/18 الموافق  السبت  يوم  وذلك 
الحادية عشرة صباحا.

وذلك القاعة المفتوحة بمركز شباب مدينة العبور - الحى الثانى 
- مدينة العبور.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالرقابة اإلدارية 

وعائالتهم 
المشهرة برقم 265 لسنة 1982 - القاهرة

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

2023/2/11 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 12 شارع علوى - 

خلف البنك المركزى المصرى - قصر النيل - القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2023/2/25، فى تمام الساعة الحادية 

عشرة صباحا.
وذلك بمؤسسة دار المعارف - 119 شارع كورنيش النيل - بجوار 

فندق رمسيس هيلتون.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن لالجتماع االول والثاني.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة بدر 

الدين للبترول )بابيتكو( 
المشهرة برقم 633 لسنة 1987 - القاهرة

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

2023/3/25 - الساعة التاسعة مساء.
- شارع  المسلحة  للقوات  الجالء  بنادى  كليوباترا  قاعة  بمقر  وذلك 

ابوبكر الصديق - تقاطع صالح سالم - مصر الجديدة - القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.
وذلك يوم السبت الموافق 2023/4/1، فى تمام الساعة التاسعة 

مساء.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.

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

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية المستقبل لإلسكان 
التعاونى لضباط مباحث تنفيذ 

األحكام 
المشهرة برقم 764 لسنة 1995 - القاهرة

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

2023/3/17 - الساعة السادسة مساء.
 - المعادى   - النيل  كورنيش   - العسكرية  االشغال  دار  بمقر  وذلك 

القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.
وذلك يوم الجمعة الموافق 2023/3/24، فى تمام الساعة التاسعة 

مساء.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.

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

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية المسلة التعاونية لبناء 
المساكن 

المشهرة برقم 156 لسنة 1982 - القاهرة
يعلن االتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماعين 
الموافق  السبت  يوم  عقدهما  والمقرر  للجمعية  والثانى  االول 

2023/3/11 - الساعة الخامسة مساء.
وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية الكائن: 19 شارع رشاد - 

خارجة المطرية - القاهرة.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.
وذلك يوم السبت الموافق 2023/3/18، فى تمام الساعة الثالثة 

عصرا.
وذلك بنادى المطرية الرياضى - المطرية.

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

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لضباط القوات المسلحة العاملين 

المتقاعدين
للجمعية  الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  صباحا  العاشرة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/2/11

نصر  مدينة  نادى   - الطفل  بحديقة  الملحقة  القاعة  بمقر  وذلك 

الرياضى - الحى السادس - مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية العاملين بمصر للطيران 
لإلسكان التعاوني

للجمعية  الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم السبت الموافق 

.2023/2/11

وذلك بمقر مشروع الجمعية الكائن: 59 أ عمارات مصر للطيران - 

امتداد شارع الثورة - مصر الجديدة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية عمر بن الخطاب التعاونية 
للبناء واإلسكان

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/2/18.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات الملحقة بالشركة الوطنية لألمن 

- عمارة لؤلؤة الشمس - شارع محمود احمد المليجى - ميدان 

الحجاز - مصر الجديدة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية إلسكان 
المبعوثين العائدين بجامعة 

القاهرة
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

الموافق  السبت  يوم  الخامسة مساء  الساعة  تمام  وذلك فى 

.2023/2/25

د.  شارع   - المبعوثين  مدينة  الجمعية-  مشروع  بمقر  وذلك 

مصطفى مشرفة - امام مستشفى بوالق الدكرور - جيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الصفا لإلسكان التعاوني
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.2023/2/24

- 8 شارع  الجمعية  مقر  امام  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

الشهيد محمد جمال برعى - متفرع من شارع نبيل الوقاد - 

ارض الجولف - مصر الجديدة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 
المهندسين الكيميائيين

يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية السنوية.

السبت  يوم  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/3/11.

وذلك بمقر مشروع الجمعية - القطعة 92 - قطاع االندلس 

- القاهرة الجديدة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج

ث
ثال

اع 
تم

اج
ث

ثال
اع 

تم
اج



25 فرباير  2023

جمعية نخبة الصفوة التعاونية 
للبناء واإلسكان

المسجلة برقم 710 لسنة 1992
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الغردقة بالبحر األحمر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/17 - الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر قاعة مسرح الجامعة العمالية - اول عباس العقاد 

مع طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.
ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 
الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  ان يصدر  وعلى 

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة التجاريين 

بالقاهرة
المسجلة برقم 314 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
تقسيم   - الخامس  بالتجمع  التجاريين  كمبوند  الجمعية 

االندلس.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/18 - الساعة الحادية عشرة صباحا.
تقسيم   - الخامس  التجمع   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

جمعية الياسمين التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 719 لسنة 1993
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

حدائق الفردوس - 6 أكتوبر
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/12 - الساعة السادسة مساء.
الشيخ  الجمعية - 50 شارع  الملحقة بمقر  القاعة  وذلك بمقر 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الصقر لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 967 لسنة 2009

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة القاهرة الجديدة

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/19 - الساعة الثامنة مساء.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بقطاع الشئون االدارية بأكاديمية 

الشرطة القديمة بالعباسية.

ويصح االجتماع بحضور 10٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، 

الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  ان يصدر  وعلى 

لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 

طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بوزارة 

الموارد المائية والري
المسجلة برقم 238 لسنة 2000

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
حدائق اكتوبر

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/2/11 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى الرى - شارع أبو الفدا - بالزمالك - 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 المحبة لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 53 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 

الجمعية رقم 27ب

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/17 - الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى الدقى الرياضى - آخر شارع التحرير - بجوار 

كوبرى الخشب - 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 بكوبرى القبة

المسجلة برقم 101 لسنة 1982

القاهرة  الحاجزين بمشروع  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 

جنيه   500000 لمبلغ  مدخراتهم  استكمال  عن  الجديدة 

من  الفترة  خالل  وذلك  غير(،  ال  جنيه  ألف  )خمسمائة 

2023/2/5 حتى 2023/2/21.

ومن يتخلف عن السداد خالل الفترة المحددة لذلك ستضطر 

الجمعية إللغاء الحجز وإعادة فتح باب الحجز لالعضاء الراغبين 

باالنتفاع.

شارع   12 الكائن:  الجمعية  بمقر  معلنة  التفاصيل  وباقى 

محمد بدر - كوبرى القبة - القاهرة.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة بدر 

الدين للبترول »بابيتكو«
المسجلة برقم 633 لسنة 1987

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
تريومف ريزورت بمدينة هليوبوليس

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2023/2/18 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذلك بمقر قاعة كليوباترا - نادى الجالء للقوات المسلحة - 
شارع ابوبكر الصديق - تقاطع صالح سالم - مصر الجديدة 

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

لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

جمعية البارون للبناء 
واإلسكان التعاوني

المسجلة برقم 1235 لسنة 2016
تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن فتح باب الحجز للوحدات 

السكنية بمشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدره 100000 جنيه )مائة الف جنيه الغير(

الجمعية  امر دفع صادر من  الجمعية بموجب  تسدد بحساب 
للبنك،

قطاع   - االستثمار  بحوث  ادارة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
المشروعات والتنمية - القاهرة الجديدة.

حتى   2023/2/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 
2023/2/20

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

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنك 

العقارى العربي
المسجلة برقم 548 لسنة 1985

شروط  عليه  تنطبق  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العضوية عن فتح باب الحجز لعدد »3« وحدات سكنية شاغرة 

بمشروعها لؤلؤة القاهرة الجديدة.
وذلك بمقدم حجز قدره 400000 جنيه )أربعمائة الف جنيه 

ال غير(
الجمعية  امر دفع صادر من  الجمعية بموجب  تسدد بحساب 

للبنك،
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 23 شارع وحيد - امتداد رمسيس 

2 - امام وزارة المالية - القاهرة.
حتى   2023/2/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 

2023/4/4 ما عدا االعياد والعطالت الرسمية
وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

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

بالجمعيات اإلسكانية.
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محافظتا القاهرة والجيزةمحافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنك 

األهلى المصري
المسجلة برقم 93 لسنة 1982

او من تنطبق عليه شروط  الجمعية للسادة اعضائها  تعلن 
الحجز لعدد »1115« وحدة سكنية  العضوية عن فتح باب 
وحدة   »316« وعدد  الجديدة،  االدارية  العاصمة  بمشروع 

سكنية بمشروع لؤلؤة أكتوبر.
جنيه  الف  )مائة  جنيه   100000 قدره  حجز  بمقدم  وذلك 

الغير(
تسدد بحساب الجمعية طرف البنك االهلى المصري.

الفترة من 2023/2/5 حتى  الحجز خالل  على ان تبدأ مدة 
2023/2/27

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية 8 شارع ابراهيم نجيب 
- جاردن سيتى - القاهرة.

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

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء جمعية المعز الخيرية

المسجلة برقم 1201 لسنة 2015
بالعاصمة  الجمعية  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  تعلن 
االدارية الجديدة عن مواعيد جلسات التخصيص بالمشروع لعدد 
132 عضوا. وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/2/18 
الخميس  ويوم   ،2023/2/22 الموافق  االربعاء  يوم  حتى 
العاشرة  الساعة  تمام  فى  المتخلفين  لالعضاء   2023/2/23
 - الثالث  التجمع   - الرياضى  هايتس  نادى  بمقر  وذلك  صباحا. 

القاهرة الجديدة
على ان يكون العضو مسددا المبالغ المطلوبة للدخول فى جلسة 

التخصيص على النحو التالي:
مساحة 103 - 106م مبلغ 500000 جنيه.

مساحة 130م مبلغ 600000 جنيه.

مساحة 170م مبلغ 850000 جنيه.
مساحة 230م مبلغ 1200000 جنيه.

مساحة الفيال مبلغ 1500000 جنيه
واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  خطاب  على  بناء  وذلك 
رقم 52 بتاريخ 2023/1/1 - وسوف يتم إخطار االعضاء الحاجزين 
بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم بالجمعية بالموعد 
المحدد لكل عضو حسب المساحة المحجوزة. علما بان التخصيص 
لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من   4 المادة  الحكام  وفقا  سيتم 
الكائن: 5 شارع مهدى  1982- والتفاصيل معلنة بمقر الجمعية 

عرفة - الحى العاشر - مدينة نصر - القاهرة
مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 

التدريس جامعة اإلسكندرية
المسجلة برقم 85 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة االسكندرية - 

باالسكندرية.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء هيئة 

التدريس جامعة اإلسكندرية 
المشهرة برقم 85 لسنة 1982 - االسكندرية

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

الجمعة الموافق 2023/2/17 - الساعة الثانية بعد الظهر.
نادى اعضاء هيئة تدريس جامعة اإلسكندرية -  وذلك بمقر 

االسكندرية.
الثالث  العمومية لحضور االجتماع  عن دعوة اعضاء الجمعية 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك يوم الجمعة الموافق 2023/2/24، فى تمام الساعة 

الثانية بعد الظهر.
وذلك بذات المقر المشار اليه بعاليه.

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

محافظة اإلسكندريةمحافظة اإلسكندرية
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اج
محافظة سوهاجمحافظة بورسعيد

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بوزارة العدل ببورسعيد 

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2023/2/11

عمارة   - الزهور  تعاونيات   - المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

زمزم - مدخل 2 - الدور االرضى - شقة 2 - بورسعيد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألصحاب المصانع والشركات 

والعاملين بها بسوهاج 
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

االثنين  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/2/13.

وذلك بمقر قاعة االجتماعات بفندق الصفا السياحى - شارع 

الجمهورية - سوهاج.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة 

قناة السويس وأسرهم 
باإلسماعيلية

المسجلة برقم 61 - لسنة 1984
يدعو االتحاد اعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

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

.2023/2/25
امام   - االسراء  حى  الكائن:  الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 

الجامعة القديمة - االسماعيلية.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء جمعية 

الخدمات ألبناء مركز البدارى 
باإلسماعيلية

المسجلة برقم 82 لسنة 1996
بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
برج المشير الكائن بشارع عبدالحكيم عامر - منشية الشهداء 

- ثان االسماعيلية.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين 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.

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

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسماعيليةمحافظة اإلسماعيلية

محافظة اإلسماعيلية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين 

بالشركة التجارية لألخشاب 
باإلسكندرية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  اعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم االربعاء الموافق 
.2023/2/15

 20 الكائن:  الجمعية  بمقر  الملحقة  الحديقة  بمقر  وذلك 
شارع عزيز فهمى - زنانيرى - االسكندرية.

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

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للعاملين بجهاز 

التعمير باإلسماعيلية
المسجلة برقم 18 لسنة 1982

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/12 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس 
2023/2/16 وللطعون يومى 18 و2023/2/19 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 
- االسماعيلية.  زايد  الشيخ   - الخامسة  المنطقة  الكائن:  الجمعية 
 2023/3/19 يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر قاعة الشبان  - فى تمام الساعة 
المسلمين - شارع البالجات - االسماعيلية. ويصح االجتماع األول 
بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى 

بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
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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محافظة أسوانمحافظة أسوان

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

المصرية لنقل الكهرباء بأسوان
المسجلة برقم 128 لسنة 2013

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
مجلس االدارة. وذلك خالل المدة من 2023/2/5 حتى 2023/2/9 
وللطعون يومى 12 و2023/2/13 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: خلف 
نقابة التجاريين - شارع ابو سنبل - مدينة اسوان. وينعقد اجتماع 
الساعة  تمام  فى   - يوم 2023/3/18  الطارئة  العمومية  الجمعية 
الخامسة مساء. وذلك بمقر القاعة الملحقة بمقر الجمعية 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 

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 لبناء 
المساكن للعاملين بهيئة 
تنمية بحيرة السد العالى 

بأسوان
المسجلة برقم 20 لسنة 1982

بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
ارض الجمعية - تقسيم اراضى بطريق ابوسمبل السياحى - 

بجوار المطار - اسوان
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

2023/2/15 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
العالى  السد  بحيرة  لتنمية  العامة  الهيئة  قاعة  بمقر  وذلك 

- اسوان.
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 كفر الشيخمحافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للضباط المحاربين 

القدماء بكفر الشيخ
المسجلة برقم 60 لسنة 1990

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/11 يوم  وذلك 
ظهرا.

القاضى - كفر  الفندقية - شارع صبرى  المدرسة  وذلك بمقر 
الشيخ.

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

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
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.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للضباط المحاربين 

القدماء بكفر الشيخ 
المسجلة برقم 60 لسنة 1990

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
والمقرر  للجمعية  والثانى  االول  االجتماع  انعقاد  لصحة 
عقدهما يوم السبت الموافق 2023/2/11 - الساعة الثانية 
الفندقية - شارع صبرى  المدرسة  عشرة ظهرا. وذلك بمقر 

القاضى - كفر الشيخ.
عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث 

للجمعية العمومية الطارئة.
السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2023/2/18.
وذلك بذات المقر بعاليه.

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

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

النصر للبترول بالسويس 
المسجلة برقم 6 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/11 يوم  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى النصر للبترول - السويس.
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 لمهندسى وزارة 
األشغال العامة والموارد 

المائية بالدقهلية 
المسجلة برقم 64 لسنة 1995

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2023/2/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر نادى المهندسين - طلخا - المنصورة - الدقهلية.

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.

محافظة بنى سويفمحافظة مرسى مطروح

الجمعية التعاونية لبناء مساكن 
ضباط الشرطة بمطروح 

المسجلة برقم 3 لسنة 1984
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2023/2/17 يوم  وذلك 

الظهر.
وذلك بمقر النادى الرياضى لضباط الشرطة بمطروح.

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 
للعاملين بضرائب المبيعات وهيئة 

قضايا الدولة ببنى سويف
المسجلة برقم 55 لسنة 1985

لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
حتى   2023/2/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة  مجلس 
تقدم  أن  على  و2023/2/13   12 يومى  وللطعون   2023/2/9
طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد 
سكرتير  للسيد  والطعون  التنسيق  لجنة  لقرار  طبقا  المخدرة 
وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  خالل  وذلك  الجمعية. 
عرابى  احمد  شارع   - المديرية  ميدان  الكائن:  الجمعية  بمقر 
الصعيد  شمال  مبيعات  ضرائب  منطقة   - للتأمين  مصر  عمارة   -
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  سويف.  بنى   -
2023/3/9 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وذلك بمقر جمعية 
النيل -  المصرية - كورنيش  العاملين بمصلحة الضرائب  قدامى 
بجوار معرض سيارات ابوحته ببنى سويف. ويصح االجتماع األول 
بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب 
القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى 
الحضور.  الذين لهم حق  االعضاء  إجمالى عدد  بحضور 10٪ من 
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة هذا االجتماع يؤجل 
المادة  الحكام  تنفيذا  له  بالدعوة  االتحاد  يقوم  ثالث  اجتماع  الى 
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 بمؤسسة األهرام وأسرهم

المسجلة برقم 409 لسنة 1982
يعلن االتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة االجتماعين االول والثانى للجمعية والمقرر عقدهما يوم السبت 
الموافق 2023/3/11 - الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بقاعة الدكتور عبدالسالم جمعة - نادى الزراعيين - شارع الثورة - 
الدقى - الجيزة. عن دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة. وذلك فى تمام الساعة 

الحادية عشرة صباحا يوم السبت الموافق 2023/3/18.
وذلك بمقر قاعة الدكتور عبدالسالم جمعة - نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقى - الجيزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة الشرقية

محافظتا القاهرة والجيزة

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بقطاع الزراعة بالشرقية
المسجلة برقم 28 لسنة 1982

حتى   2023/2/12 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
2023/2/16 وللطعون يومى 19 و2023/2/20 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل 
التنسيق والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.  المواد المخدرة طبقا لقرار لجنة 
وذلك بمقر الجمعية الكائن: مديرية الزراعة بالشرقية. وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/3/20 - فى 

تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر قاعة االرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالشرقية.
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.

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

 2023/2/9 حتى   2023/2/5 من  المدة  خالل  وذلك  االدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
وللطعون يومى 12 و2023/2/13 على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقا بها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المواد المخدرة طبقا لقرار 
الكائن: مؤسسة  الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد  وذلك خالل  الجمعية.  للسيد سكرتير  والطعون  التنسيق  لجنة 

األهرام - شارع الجالء - المبنى الحديث - الدور الخامس - غرفة 537.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2023/3/11 - فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. وذلك بمقر قاعة الدكتور عبدالسالم 

جمعة - نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح 

االجتماع الثانى بحضور 10٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
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.
ث
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مزادات

مزادات

مزادات

مزادات

جمعية إسكان الضباط 
المحاربين القدماء بكفر الشيخ

طبقا الحكام القانون رقم 182 لسنة 2018
بيع كبير بالمزاد العلني

كامل  مصطفى  شارع   - السكنى  بالمجمع  تجارية  محالت 
باالسكندرية

ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة   -  2023/2/26 االحد  جلسة 
بالموقع عاليه

بصورته  محل  لكل  جنيه   50000 المزاد  دخول  تأمين 
القانونية الموضحة بكراسة الشروط.

قيمة  وضريبة  وداللة  خبرة  رسوم   ٪5.5  - الرسو  فور   ٪10
مضافة

تطلب كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها
الرياضى -  من مقر الجمعية عمارات االوقاف - امام االستاد 

عمارة 4 - شقة 3 - مدخل أ - كفر الشيخ
 -  01008114451  -  01004582162 تليفون: 

047/3227196
أو الخبير المثمن

ابراهيم عارف
2 شارع شريف - عمارة اللواء - القاهرة

تليفون: 02/23921558 - 0122414214

جمعية إسكان أعضاء نقابة 
المهن التعليمية - بالفيوم

طبقا لقانون 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية
بيع بالمزاد العلني

حسن  مصطفى  بأرض  الثامن  الجمعية  بمشروع  محالت   )5( عدد 
الساعة   -  2023/2/28 الثالثاء  يوم  المزاد  جلسة  تعقد  بالفيوم. 
الثانية عشرة ظهرا. بمقر نادى المعلمين - شارع االستاد الرياضى 

- بالفيوم
تأمين دخول المزاد 25000 جنيه )خمسة وعشرون الف جنيه الغير( 

لكل محل بصورته القانونية الموضحة بكراسة الشروط
10٪ فور الرسو - 5.5٪ عمولة وضريبة قيمة مضافة
قيمة كراسة الشروط 200 جنيه )مائتان جنيه الغير(

لالستعالم وكراسة الشروط - بمقر الجمعية الكائن ببرج المعلمين 
- شارع عدلى يكن - المدخل االدارى - تليفون: 01010106475

الخبير المثمن
عبدالرؤوف ابراهيم عبدالحميد

2 شارع شريف - عمارة اللواء - عابدين - تليفون: 01222826734
الخبير المثمن

حسام حمدى الطحاوي
تليفون:   - الفيوم   - عبدالناصر  جمال  شارع   - رويال  برج 

01005060563

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزى )إدارة التصفية(

طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018
بيع بالمزاد العلني

محل 46م2 الشارع القبلى من شارع رايل - حلوان
جلسة المزاد االحد 2023/2/5 - الساعة الثانية عشرة ظهرا 

بمقر االتحاد اإلسكانى بالعنوان المذكور
الموضحة  القانونية  ابتدائى 20000 جنيه بصورته  تأمين 

بكراسة الشروط.
نهائى 10٪ - عمولة ٪5.5

االستعالم وكراسة الشروط بـ299 جنيها
من مقر االتحاد اإلسكانى الكائن: 12 شارع النيل االبيض - 

ميدان لبنان - المهندسين - جيزة
تليفون: 01007765965 - 01000529891

ومكتب الخبير المثمن
ابراهيم حسن

22 شارع خيرت - الظوغلى - القاهرة
 -  01223100549  -  27953008 تليفون: 

01067867074

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

اإلسكندرية للبترول
المسجلة تحت رقم 56 لسنة 1982

طبقا للقانون 182 لسنة 2018
بيع بالمزاد العلني

عمارتى  بسموحة  الكائن  الجمعية  بمشروع  جراج  باكية   44 عدد 
11، 17 بالمنطقة )هـ( تقسيم محافظة االسكندرية. والبيع مقصور 
السبت  يوم  البيع  جلسة  فقط.  بالمشروع  المنتفعين  السادة  على 

الموافق 2023/2/18 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا
بمقر المدرسة الرياضية العسكرية - سموحة - شارع البرت األول - 

بجوار المركز االوليمبى للقوات المسلحة - اسكندرية
ثمن كراسة الشروط 299 جنيها

الموضحة  القانونية  بصورته  جنيه   10000 المزاد  دخول  تأمين 
بكراسة الشروط

عربون 10٪ عند الرسو - عمولة داللة وضريبة قيمة مضافة ٪5.5
لالستعالم وكراسة الشروط - بالموقع االستاذ/ محمد السيد ابوزيد 

- موبيل: 01223963725
ومقر الجمعية - شركة االسكندرية للبترول - االسكندرية

مكتب الشريف لالستشارات
الخبير المثمن - أحمد الشريف

48 شارع جسر السويس - عين شمس - امام محطة مترو النزهة
تليفون: 01022522218 - 0221878504
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 زكريا عبد السيد 
 مدير قطاع التدريب

االحتاد  اجنازات  عن  حديثنا  ويتوالى 
التعاونى اإلسكانى املركزى، فمنذ 
اللجان  بتشكيل  اهتم  تأسيسه 
الفنية حتى يتمكن من اداء رسالته. ويقوم 
اجلمعيات  مشاكل  حل  فى  الرائد  بدوره 
فنية  أو  قانونية  كانت  سواء  االساسية 
واملشورة  العون  تقدمي  وكذلك  مالية،  أو 
بعملها  للقيام  ومساعدتها  للجمعيات 

على اكمل وجه.. ومن هذه اللجان:
 لجنة الفتوى

الرأى  تبدى  لكى  اللجنة  هذه  انشاء  ومت 
بتشريعات  يتعلق  ما  كل  فى  القانونى 
اللجنة  هذه  رأس  وقد  التعاونى  اإلسكان 
الدين  شمس  احمد  املستشار  املرحوم 

خفاجى.
لجنة التنسيق

االحتاد  بني  فيما  التنسيق  يتم  وفيها 
والهيئة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى 
فى  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
بقانون  الواردة  مباشرتهما الختصاصهما 
اللجنة  هذه  وقرارات  اإلسكانى  التعاون 

ملزمة لكافة اجلمعيات.
لجان الدراسة

املوضوعات  اللجان  هذه  على  ويعرض 

من  بداية  اجلمعيات  مبشروعات  اخلاصة 
مع  التخصيص  حتى  االراضى  شراء 
املتعلقة  املشاكل  كافة  ودراسة  مراجعة 
احلكومية  اجلهات  من  االراضى  بشراء 
وتضع احللول املناسبة لها، وتنقسم جلان 

الدراسة الى: 
عملها  ونطاق  سواحل،  الدراسة  جلنة  ا- 
مطروح  االسكندرية-   ( الساحلية  املدن 
-مدن  دمياط   - سيناء  وجنوب  شمال   -

القناة (
)القاهرة  تعاونيات  الدراسة  جلنة  ب- 
محافظات  عملها  ونطاق  الكبرى( 

)القاهرة - اجليزة - القليوبية(
ج- جلنة الدراسة تعاونيات )الدلتا والوجه 
البحرى  الوجه  عملها  ونطاق  القبلى( 
كفر   - املنوفية   - الشرقية   - )الغربية 
)بنى  القبلى  والوجه  البحيرة(   - الشيخ 
 - اسيوط   - الفيوم   - املنيا   - سويف 
سوهاج - االقصر - اسوان - الوادى اجلديد(.

بدراسة  وتختص  االراضى:  شراء  جلنة   -٤
اجلهات  من  االراضى  شراء  اجراءات  كافة 

غير احلكومية. 
والبت  بالدراسة  وتختص  البت:  جلنة   -5
فى مناقصات اجلمعيات فى كافة االعمال 

)استشارية - مقاوالت - خبراء مثمنني(.
دراسة االسعار: وتختص بدراسة  6- جلنة 
اسعار البنود املستحدثة او البنود املتجاوزة 

وكذا املدد االضافية للمشروعات. 
اسناد  مت  فقد  اللجان  هذه  لعمل  ونتيجة 
مشروعات واعمال للجمعيات تقدر بأكثر 
االخيرين  العامني  فى  جنيه  مليار   ٤0 من 

فقط.
مجلة برج التعاون

التعاونى  لالحتاد  الهامة  االجنازات  ومن 
»برج  مجلة  اصدار  املركزى  اإلسكانى 
التعاون« وهى اجمللة الناطقة باسم االحتاد 
التعاون اإلسكانى فى مصر.. وقد  وباسم 
وحاليا  سنوية  ربع  كمجلة  اوال  صدرت 
والغرض  شهرية،  نصف  كمجلة  تصدر 
وتقدمي  التعاونية  الثقافة  تنمية  منها 
ثقافة  من  التعاونى  العضو  يهم  ما  كل 
واالجابة  مفاهيم  وتصحيح  ومعلومات 
هذا  واالستفسارات  التساؤالت  كافة  عن 
اإلسكانى  التعاون  اخبار  متابعة  بخالف 
شهدت  االخيرة  اآلونة  وفى  مصر..  فى 
واملضمون  الشكل  فى  كبيرا  تطورا  اجمللة 

مبا يتماشى مع متطلبات العصر.

وللحديث بقية

أيقونة التعاون وصفحات 
ذهبية من اإلنجازات »٦« و

    رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد ينعون مبزيد من احلزن واألسى
وفاة اللواء أحمد سرحان شقيق األستاذ سيد سرحان عضو مجلس إدارة اجلمعية االحتادية حملافظة الغربية....

  كما ينعون وفاة والدة األستاذة منى عبد الرحمن مدير عام إدارة القضايا  

     وينعون وفاة ابن شقيقة الزميل شاذلى محمد مدير إدارة التصفية

    وينعون وفاة والدة الزميلني حافظ يحيى باإلدارة املالية , وخالد يحيى مبكتب سكرتير عام االحتاد...

داعني اهلل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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 - ورد إلينا استفسار من أحد اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان تشير إلى أن ثمة أعضاء من املسددين ملبالغ حتت 
ذمة حجز وحدات سكنية مبشروع اجلمعية، متقاعسني عن استكمال مقدم احلجز املطلوب منهم رغم إخطارهم 
وأن  خاصة  إجراءات  من  معهم  تتبعه  أن  عليها  يتعني  عما  القانونى  بالرأى  اإلفادة  وتطلب   , مرة  من  أكثر  بالسداد 

اجلمعية بصدد حتديد مواعيد جلسات التخصيص؟

املطلوب سداده من  احلجز  يأخذ حكم مقدم  التخصيص  إجراء جلسة  دفعات مالية قبل  العضو من  كل ما يطلب من 
العضو كى يكون له احلق فى أن يدرج اسمه ضمن قائمة األعضاء املنتفعني الذين يحق لهم التخصيص , ومن ثم فإن من 
لم يقم باستكمال سداد مقدم احلجز املطلوب نتيجة تقاعسه عن أداء أى دفعة من دفعات مقدم احلجز يتعني استبعاده 
من قائمة األعضاء املنتفعني الذين يحق لهم التخصيص شريطة أن تكون اجلمعية قد أخطرته بضرورة سداد هذه املبالغ 

بثالث خطابات مسجلة على عنوانه املدون باستمارة العضوية أو آخر عنوان أخطر به اجلمعية. 

- ورد إلينا استفسار من أحد اجلمعيات التعاونية للبناء واإلسكان.. تفيد أنها خصصت ألحد أعضائها وحدة سكنية 
منذ أكثر من عشر سنوات وسدد كامل ثمنها , واجلمعية بصدد حترير عقد بيع خالص الثمن له، غير أنه اعترض على 
بند مينعه من التنازل عن الوحدة إال مبوافقة اجلمعية وإال أعتبر التنازل باطال.. هل هناك أحقية للعضو فى االعتراض 

على هذا البند؟

املشرع التعاونى قد وضع فى املادة )6( من قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم 1٤ لسنة 1981 قيدا على حرية 
العضو فى التصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه حيث منع العضو من التصرف فى هذا العقار إال لزوجه 
أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو اجلمعية، وفى حالة التصرف لغير هؤالء ينبغى أن يتم إعمال الضوابط التى تضمنتها 
املادة )20( من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار الوزارى رقم 693 لسنة 
1981 , فإذا أنقضت تلك السنوات العشر ارتفع القيد الوارد على حرية العضو فى التصرف وكان له أن يتنازل عنه إلى من 
يشاء دون قيود أو شروط أو ضوابط، وال يكون للجمعية احلق فى االعتراض على هذا التصرف أو احلصول على أى مقابل مادى 
نظير اعتماده، وعلى ذلك فإن تضمني العقود احملررة مع األعضاء أى شرط مانع من التصرف أو يحد من حريتهم فى التصرف 
فى العقارات اخملصصة لهم بعد انقضاء السنوات العشر التالية على التخصيص، ال يستند إلى أى أساس قانونى، ومن ثم 

يجوز للعضو أن يعترض على تضمني العقود لهذا الشرط ويطلب محوه.

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 باالحتاد
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ديقراطية اإلدارة شعار التعاون االسكاني


