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المحاسب أحمد زهير مصطفي  
رئيس االتحاد

 وأعضاء مجلس اإلدارة والجهاز اإلداري
 وجميع العاملين باالتحاد
 يتقدمون بخالص التهاني

 لمعالي الوزيرة نيفين القباج
 علي ثقة القيادة السياسية وتعيين سيادتها

 وزيرًا للتضامن االجتماعي
 متمنين لسيادتها دوام التوفيق والنجاح آملين في تعاون 
جاد ومثمر مع وزارة التضامن االجتماعي )الجهة اإلدارية( 

من أجل تحقيق 
أهداف الدولة 
المصرية في 
التنمية والرخاء



العام الجديد خطوة جديدة نحو 
الله والخير واإلنسان فى كل مكان وهو 
أيضا خطوة للشخص نحو تحقيق 
أحالمه وآماله بفكر إيجابى جديد .. 
فليُكن استقبال العام الجديد لكل منا 
بالتوبة عن أخطاء األعوام الماضية 
واالستفادة من دروس الماضى ومرارة 
التجارب وزرع أزهار المحبة والسالم 
ووضع أهداف إيجابية َتزيد من سعادة 
اإلنسان واستبعاد أفكار اليـــــأس واإلحبــــاط 
التى تشوه معنى الحيــــــاة  وَتهِدم أيام 

العمر.
فالهزيمة تبدأ فى حياة اإلنسان حين 
يتسرب اليأس واإلحباط إلى نفسه.. 
إلى أعماقه  فتهتز قدراته عن األداء 

الجيد  ومن َثم يفقد النجاح .
إن ما يمكن أن نقدمه فى الحياة 
كثير بالعلم والعمل وبالصالبة أمام 

العوائق والمشكالت فنجتازها بمعونة 
من الله.

وفى الحقيقة لم أجد في هذا المقام 
أقوي من كلمتى » العلم والعمل » لنستقبل 
بهما العام الجديد .. يجب أن نتدبر 
في معني وقيمة كل منهما وارتباطهما 
معا .. كلمتان تتكون كل منهما من 
ترتيب  اختالف  الحروف مع  نفس 
حرف واحد.. كلمتان تجيبان على 
أسئلة تتعدد فيها الكلمات وتختلف 
فيها المعاني .. لماذا تقدمت شعوب 
وتخلفت أخرى؟ لماذا نجحت مؤسسات 
وفشلت أخرى؟ لماذا تقدمت جامعات 
وتأخرت أخرى؟ لماذا تميز شخص 
وأخفق آخر؟ ..أسئلة كثيرة في مناحي 
متعددة إجابتها هي«العلم والعمل« .

فالعلم فهو صفة من صفات المولى عز 
وجل  وقد أكد العلي العظيم أن العلم ال 

نهاية له لذلك نجد الساعي إلى العلم 
لديه لهفة كبيرة في تطبيق علمه وهو 
ما يجعل العلم يرتبط بالعمل  ودائما 
يسبقه فال علم بال عمل وال عمل بال علم 
وعندما يكون العمل نتيجة »علم«  فهذا 
هو العلم النافع الذى ينتج عنه عمل 
صحيح يتحقق من ورائه خير ونهضة 
وتقدم واستقرار على مستوى الفرد 
واألسرة والمجتمع  أما إذا كان العمـــــــل 
بغير علم حقيقي ومعرفة صحيحة  
يصبح »عبثا« يضيــــــــــع معه الجهــــد 
والوقــــت والمال  ويعاني من نتــائجه  

الفرد واألسرة والمجتمع ..!!
فليكن عامك الجديد ممتلًئا بالرجاء 
واألمل والعلم والعمل فى تحقيق ما 
نسعى إليه.. اللهم ألهمنا حب العلم 
ورزق العمل.. وكل عام ومصرنا العزيزة 

وشعبها الطيب بألف خير .!
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االفتتاحية

بالعلم والعمل نستقبل العام اجلديد

بقلم: م. أحمد زهير مصطفى
رئيس االحتاد التعاوني اإلنتاجي
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عالقتنا 
بالجهة 

اإلدارية تتم وفقا 
للقانون وأطلب من 
وزيرة التضامن منح 
المزيد من االهتمام 

لقطاع التعاون 
اإلنتاجي
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بداية وقبل أيام من إنتهاء دورة مجلس 
االدارة احلالي .. كيف يري املحاسب أحمد 

زهير هذه الدورة التي أوشكت علي االنتهاء ؟
    -  أراها دورة » ثرية « باألحداث واالجنازات والقرارات 
وأعتقد أن جميع أعضاء مجلس االدارة كانوا علي مستوي املسئولية 

وكانوا جميعاً عند حسن ظن اجلمعية العمومية بهم .
 ما أهم الصعوبات التى واجهت املجلس احلالي من وجهة 

نظرك ..؟
• أعتقد أن عدم تعاون بعض اجلهات مع االحتاد كان أهم 

الصعوبات التي واجهتنا خالل الدورة املنقضية.
 ما أهم االجنازات التي حققها املجلس احلالي ؟

• احلقيقة هناك اجنازات حقيقية متت خالل 
هذه الدورة منها علي سبيل املثال.. مشروع 

ميكنة أعمال االحتاد  وربط إداراته املختلفة 
بشبكة واحدة والتحول من النظام الورقي 
إلي النظام الرقمي ملواكبة التطورات االدارية 
احلديثة التي تنادي بها القيادة السياسية 
وهذا االجناز يحدث ألول مرة يف تاريخ 

التعاونيات املصرية.
مجلة التعاون اإلنتاجى

كذلك لم يكن من املنطقي أال تكون هناك 
»مطبوعة« تعبر عن هذا الكيان الكبير لذلك مت 

اصدار مجلة »التعاون االنتاجي « لتكون حلقة وصل بني 
االحتاد وجمعياته ومرآة معبرة عن احلركة التعاونية االنتاجية  
وجنحنا يف احلفاظ علي إصدار املجلة بشكل منتظم طوال الفترة 

املاضية وبصورة تليق باالحتاد االنتاجى وتاريخه .
املوقع االلكترونى لالحتاد

كما كان إنشاء موقع الكتروني لالحتاد االنتاجي أحد أهم 
أهداف املجلس احلالي ملواكبة التطور التكنولوجي املتسارع يوماً 
بعد يوم وحتي يكون هناك منبرا إعالميا آخر يروج ألنشطة االحتاد 

وخدماته ويسهل من عملية التواصل مع 
املسؤلني وأيضا من اجليل اجلديد الذي 

يهوي املتابعة عبر شبكة األنترنت .
قاعدة بيانات للجمعيات

ومن بني أهم إجنازات مجلس االدارة احلالي أيضا إنشاء 
قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات التعاونية االنتاجية ألول مرة 
حيث لم يكن لدي االحتاد من قبل بيانات ميكن االعتماد عليها 
عن اجلمعيات وهواألمر الذي كان يجهض كل خطط النهوض 
باجلمعيات االنتاجية فى السابق ألن توافر قاعدة البيانات هي 

البداية احلقيقية ألي تطور أو تقدم .
جتديد جناح مجلس االدارة

ولعل من بني اجنازات مجلس االدارة احلالي 
أيضاً جتديد وتأثيث جناح مجلس االدارة مبقر 
االحتاد والذي لم يشهد أي عمليات جتديد 
منذ أكثر من 30 عاماً حيث أصبح املقر 
اآلن صورة مشرفة تليق باسم االحتاد 
االنتاجي حيث هناك قاعة اجتماعات 
كبري وصالة إستقبال للتعاونيني القادمني 
من املحافظات وأصبح اجلناح مجهزا 
على أعلي مستوي من األثاث واإلضاءة 

والتكييف واألنترنت .
املبني اجلديد

كما تأتي عملية طرح عطاء تنفيذ املبني اجلديد 
لالحتاد االنتاجي بأرض الهرم أحد أهم العالمات املضيئة يف 
تاريخ هذا املجلس حيث مت بالفعل االنتهاء من كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة لذلك ومن املتوقع - مبشيئة اهلل - أن يتم وضع 
حجر األساس للمبني اجلديد لالحتاد خالل األسابيع القليلة 

املقبلة بعد ترسية العطاء علي الشركة التي ستقوم بالتنفيذ.
مشروع عالج التعاونيني

أما مشروع عالج التعاونيني الذي أقره مجلس اإلدارة احلالي 

ال شك أن الفترة التي تولي فيها مجلس إدارة االحتاد االنتاجي احلالي برئاسة املحاسب أحمد زهير مصطفي 
مقاليد االحتاد ستبقي - بال أدنى شك - من بني أزهي الفترات التي شهدها االحتاد االنتاجي منذ تأسيسه  
فهناك اجنازات حقيقية شهدتها تلك الفترة ال ميكن ألحد أن يتجاهلها وهناك قرارات حاسمة إتخذها املجلس 
احلالي ستبقي آثارها االيجابية لسنوات وسنوات وهناك قضايا كانت مزمنة استطاع املجلس الوصول إلي حلول 

جذرية لها ناهيك عن زيادة حجم النشاط  والدخول فى مجاالت جديدة ألول مرة .
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لالحتاد سيبقي أحد أهم االجنازات التاريخية لهذا املجلس 
حيث سيخدم هذا املشروع آالف التعاونيني وأسرهم من خالل 
»كارنيه« التخفيضات العالجية الذي يتم استخراجه من االحتاد 
لكل عضو مشترك مقابل 25 جنيهٍا تكلفة إستخراج الكارنيه 
وطباعة الشبكة الطبية  حيث قام مجلس إدارة االحتاد احلالي 
بالتعاقد مع كبريات املستشفيات ومراكز التحاليل الطبية واألشعة 
والصيدليات يف مختلف املحافظات بخصومات تصل فى بعض 
اجلهات إلي 60% لكل من يحمل الكارنيه الطبي لالحتاد االنتاجي 
وهو ما يجعل املشروع يتفوق علي العديد من املشروعات العالجية 

لكثير من النقابات املهنية يف مصر .
مكاتب االتصال باملحافظات 

ومتاشياً مع االجتاه 
ــة يف  ــدول ــل الـــعـــام ل
ضــرورة االنطالق 
نحو »الالمركزية« 
أقصي  لتحقيق 
إســتــفــادة ممكنة 
يف العمل االداري 
كــان قــرار مجلس 
إدارة االحتاد بإنشاء 
عدد )2( مكتب إتصال 
أحدهما يف مدينة 
طنطا للتواصل مع 
اجلمعيات يف الوجه 
البحري وآخر يف مدينة 
أسيوط للتواصل مع 

اجلمعيات يف الوجه 
القبلي وهى نقلة نوعية 
كبيرة حتدث ألول مرة 
فى تاريخ االحتاد وسيتم 

إنشاء مكاتب أخري يف جميع املحافظات يف حالة جناح هذه 
التجربة .

 كيف كان مستوي التعاون بني اعضاء مجلس اإلدارة خالل 
الدورة املنقضية ؟

• احلق أن جميع أعضاء املجلس بال استثناء كانوا علي 
أعلي مستوي من التعاون واحلرص علي خدمة القطاع وبذل 
كل عضو قصاري جهده لتحقيق هذا الغرض وأنا أنتهز هذه 

الفرصة ألتقدم لهم جميعاً بخالص الشكر والتقدير .
 وماذا عن التعاون مع االحتاد العام للتعاونيات واالحتادات 

التعاونية النوعية األخري طوال الدورة احلالية ؟
• التعاون مع االحتاد العام للتعاونيات وباقي 
االحتادات التعاونية النوعية كان »ممتازاً«  
فاالحتاد العام هو املظلة التي جتمعنا 
جميعاً واالحتادات النوعية شركاء معنا 
يف حتقيق أهداف احلركة التعاونية 
املصرية نحو النهوض باملجتمع 
وخدمة أفراده وقد شاركنا يف 
كافة الفعاليات التي نظمها 
االحتاد العام للتعاونيات .
  مــاذا عن التنسيق 
والتعاون بني مجلس االدارة 
واجلهة االدارية املتمثلة 
التضامن  وزارة  يف 
االجتماعي 
وهــل   ..

»التعاون االنتاجي« وقبل أيام قليلة من إنتهاء دورة مجلس إدارة االحتاد االنتاجى احلالي إلتقت - ألول مرة – 
املحاسب أحمد زهير - رئيس االحتاد الذي حتدث عن أهم إجنازات مجلس اإلدارة احلالي و أهم الصعوبات التي 
واجهته خالل الفترة املاضية وعالقة االحتاد االنتاجي باجلهة االدارية وتطلعاته للمرحلة املقبلة وموضوعات 

أخري يف هذا احلوار.......... 
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أنت راضي عن مستوي هذا التعاون ؟
• العالقة بني االحتاد االنتاجي واجلهة االدارية عالقة طيبة 

يحكمها القانون والنظام األساسي لالحتاد االنتاجي 
وأمتني أن تشهد املرحلة املقبلة مزيداً من التعاون 

والتنسيق لتحقيق أهدافنا املشتركة .
 ماذا يطلب التعاون االنتاجي من وزيرة 

التضامن االجتماعي اجلديدة ؟
• نتمني من الوزيرة اجلديدة أن تضع 
قطاع التعاون االنتاجي ضمن أولويات 
إهتماماتها ألنه يرعي جانب اقتصادى 
واجتماعى هام جداً يف املجتمع هذا اجلانب 

يتمثل يف الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
احلرفية واخلدمية والتى يعمل بها اآلالف من 

أبناء هذا الوطن وذلك علي مستوي اجلمهورية .
مت حتديد أكثر من موعد لوضع حجرا أساس املبني اجلديد 

لالحتاد اإلنتاجى ولم يتم التنفيذ... ما تفسيرك لهذا التأخير ؟
• هناك إجراءات قانونية تأخذ مزيدأً من الوقت ونحن 
ملتزمون بإتباعها وفقاً للقانون وأصبحنا اآلن علي مشارف االنتهاء 
من كل هذه االجراءات ويتم اآلن االنتهاء من مراجعة العروض 
الفنية من الشركات املقدمة للعطاءات وحتديد الشركات املقبولة 
فنياً على أن يتبع ذلك فض املظاريف الفنية لتحديد الشركة التى 
سيرسى عليها العطاء والبدء فى اإلجراءات التنفيذية وأتوقع - 
مبشيئة اهلل - أن يتم وضع حجر األساس للمبني اجلديد خالل 

األسابيع القليلة املقبلة .

 فيما يتعلق بالدورات التدريبية ..البعض طالب بضرورة تطوير 
نظام هذه الدورات وإفساح املجال للجانب املحاسبي علي حساب 

اجلانب االداري.. ما رأيك ؟
• لست مع الذين يقللون من أهمية اجلانب اإلداري يف 
الدورات التدريبية ألنه غاية فى األهمية خاصة أن عدد كبير من 
اجلمعيات مازالت ترتكب أخطاء إدارية سواء يف طريقة إجراءات 
عقد اجلمعية العمومية العادية أوغير العادية أو إجتماعات مجلس 
اإلدارة أو غيرها من األمور اإلداريــة األخرى وهو ما يفرض 
ضرورة استمرار املحاضرات االدارية يف الدورات التدريبية 
وسوف ندخل تطوير علي تلك املحاضرات يتمثل يف استخدام 
الرسوم التوضيحية واألشكال البيانية لسهولة توصيل الفكرة 

للمشاركني يف الدورة .
 دورة املجلس احلالي قاربت علي االنتهاء ومازالت هناك جمعيات 
انتاجية يف عدد من املحافظات لم تشهد دورات تدريبية .. ملاذا ؟

• سننتهي خالل الفترة القادمة من تنظيم دورة تدريبية 
للجمعيات االنتاجية فى محافظات املنيا والفيوم والشرقية وبني 
سويف وسيتم هذا يف أحد فنادق القاهرة على أن يتم 
حتديد موعد جلمعيات مدن القناة ودمياط يف 
وقت الحق وبهذا نكون إنتهينا من الدورات 
التدريبية لكافة اجلمعيات بجميع محافظات 

اجلمهورية .
 متي سيتم إقامة معرض دمياط 
للصناعات احلرفية الذي وافق عليه 

محافظ دمياط مؤخراً ؟ 
• نتواصل مع املحافظة ومديرية 
التضامن االجتماعي بدمياط ونسعي أن 
يكون املعرض قبل منتصف هذا العام لضمان 
أقصي استفادة ممكنة جلمعيات الصناعات 

احلرفية .
  توصلتم مع محافظ البحر األحمر السابق إلي اتفاق لضم 
أصحاب الورش يف مدينة احلرفيني اجلديدة  بالغردقة يف جمعيات 

إنتاجية .. ماذا مت يف هذا الشأن ؟
• احلقيقة توقفت األمور بعد رحيل املحافظ السابق وسنعمل 
مجدداً علي التواصل مع املحافظ احلالي لبعث الفكرة من جديد .

كثر احلديث عن املعارض الدائمة لالحتاد ومع ذلك لم تظهر 
هذه املعارض إلي النور حتي اآلن ..ما ردك ؟

• بصراحة مشاكل املعارض الدائمة كثيرة ولن حتقق االستفادة 
املطلوبة منها ألن هناك أكثر من جهة تتدخل يف األمور وتفرض 

المعارض 
الدائمة 

مشاكلها كثيرة 
وهناك قاعة عرض 
دائمة في المبني 

الجديد لالتحاد 
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شروطها وبالتالى فإن العائد على اجلمعيات االنتاجية سيكون 
ضئيال للغاية وال يتناسب مع التكلفة لذلك حرصنا يف 

املبني اجلديد لالحتاد أن تكون هناك قاعة ثابته 
ودائمة لعرض املنتجات املختلفة جلمعيات 

الصناعات احلرفية وبال مقابل .
 البعض يتساءل أين دور االحتاد 
االنتاجي من قضايا القطاع املزمنة التي 
لم حتل منذ سنوات مثل تنفيذ أحكام 
القضاء الصادرة لصالح جمعيات نقل 

الركاب وعدم التزام بعض اجلهات بتنفيذ 
قانون التعويضات لصالح جمعيات االنشاء 
والتعمير والعديد من القضايا .. ما ردك ؟

•  مجلس اإلدارة احلالي يدرك جيداً كافة قضايا 
القطاع وبذلنا وما زلنا نبذل كل جهودنا من أجل الوصول إلي حلول 
جذرية لتلك املشكالت لكننا نواجه »تعنت« غريب من اجلهات 
األخري األطراف يف احلل ومع ذلك لم ولن نيأس حتي يتم حل 

كافة مشاكل القطاع .
من وجهة نظرك .. هل مبدأ التعاون بني التعاونيات موجود 

بالفعل علي أرض الواقع ؟
• التعاون بني التعاونيات موجود ولكن أمتني أن يصل إلي 

الصورة التي نطمح إليها جميعا ً وحتقق أهدافنا جميعاً.
 هل أنت متفائل بعقد االجتماع األول للمجلس األعلي 

للتعاون ؟
• أمتني أن تسرع وزيرة التضامن االجتماعي 
بتحديد موعد االجتماع األول للمجلس األعلي 
للتعاون ألن وزارة التضامن هي األمانة الفنية 
للمجلس وهى املنوط بها حتديد جدول 
األعمال و موعد االنعقاد وأرى أن إنعقاد 
هذا املجلس سوف يسهم كثيراً يف حل 
غالبية القضايا التعاونية بكافة القطاعات .

 االحتاد االنتاجي شارك مؤخراٍ يف 
مؤمتر اإلعالن عن تأسيس االحتاد التعاوني 
األفريقي ... كيف تري هذا االحتاد اجلديد ؟

• كل هذه الكيانات التعاونية مفيدة جداً 
ولو أحسن استثمارها واالستفادة منها سوف يعم 

اخلير علي جميع اطرافها .
 ما هي طموحاتك الشخصية لقطاع التعاون االنتاجي ؟ 

 • أمتني حل كل املشاكل التي تواجه القطاع وأمتنى االنتهاء 
من املبني اجلديد لالحتاد االنتاجي وجتهيزه بأحدث االثاث 

والنظم التكنولوجية احلديثة .
 كلمة أخيرة ألعضاء اجلمعية العمومية ؟

• أقول ألعضاء اجلمعية العمومية  إننا بذلنا كل ما يف وسعنا 
طوال الفترة املنقضية من أجلكم ومن أجل حل مشاكلكم ونتمنى 

ان نكون دائما عند حسن ظنكم بنا . 

مشروع 
عالج 

التعاونيين وأسرهم  
باكورة الخدمات 

االجتماعية المميزة 
للتعاونيين
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الجمعية التعاونية اإلنتاجيةللنقل البرى للركاب بأسوان 
ثقة وأمان علي الطريق

الجمعية جسر لتقوية أواصر المحبة بين شعبي وادي النيل
الحاج - السيد سليمان اللواء - ايهاب الجداوى

اإلنتاجية  التعاونية  الجمعية  تعتبر 
واحدة  بأسوان  للركاب  البرى  للنقل 
من الجمعيات التعاونية الفريدة العاملة 
في هذا المجال داخل الحركة التعاونية  
المصرية حيث تمتلك الجمعية أسطوالً 
متميزاً من أتوبيسات نقل الركاب تربط 
به بين شمال الوادي وجنوبه من خالل 
وادي  شعبي  بين  المواصالت  حركة 

النيل.
مميز أسطول 

رئيس   - السيد سليمان  الحاج  يقول 
مجلس اإلدارة أن الجمعية لديها أسطوالً 
ذات  المتنوعة  السيارات  من  متميزاً 
الكفاءة تقوم بالمساهمة بفاعلية في حركة 
المواصالت بين أبناء مصر والسودان 
عن طريق النقل البرى وهو ما يعكس 
بين  والمحبة  التقارب  أواصر  ويقوي 

شعبي وادي النيل.
طيبة سمعة 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية 
التعاونية للنقل البرى للركاب بأسوان 
في  طيبة  سمعة  لديها  الجمعية  أن 
مصر والسودان نظراً اللتزام الجمعية 
ومصداقيتها في التعامل مع الجميع.

روح الفريق
وأوضح سليمان أن مجلس إدارة الجمعية 
األعضاء  من  متميزة  مجموعة  يضم 
واحد  هدف  لتحقيق  جميعاً  يعملون 
حجم  وزيــادة  بالجمعية  النهوض  هو 
أداء  علي  انعكس  مــا  وهــو  أعمالها 

ونجاحها. الجمعية 
جهاز إداري كفء

كما أوضح سليمان أن الجمعية تضم 
جهاز إداري علي أعلي مستوي من الكفاءة 
مشيراً إلي أنه لوال وجود هذه الكفاءات 
اإلدارية بالجمعية ما تحقق لها النجاح 

إلي الدور الكبير الذي  الحالي الفتاً 
أمين   - الجداوي  إيهاب  اللواء  يلعبه 
العمل  مناخ  تهيئة  في  الجمعية  عام 

واالستقرار داخل الجمعية.
وتقدير شكر 

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وتقدم 
التعاونية لنقل الركاب بأسوان بالشكر 
للمحاسب أحمد زهير مصطفي رئيس 
االتحاد التعاوني اإلنتاجي علي الجهود 
الكبيرة التي يقوم بها االتحاد في خدمة 
مشاكلها  علي حل  والعمل  الجمعيات 

والنهوض بها.

أخبار الجمعيات
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يقدمها: خالد حامد
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الجمعية التعاونية النسائية 
للحرف اليدوية والتراثية بأسوان 

»حدوتة مصرية«

ملحمة بطولية فى جنوب الوادى

رشاسناء

مجموعة من الفتيات في أقصي 
جنوب مصر تمردن علي الواقع 
االقتصادي الصعب وظروف 
القاسية في مجتمع  البيئة 

مازالت تمثل معتقداته وتقاليده 
قيوداً علي المرأة متناسياً دخول 

البشرية إلي القرن الـ٢١.
وســط هــذا الظالم الــدامــس قررت 
مجموعة من السيدات والفتيات من 
أبناء محافظة أسوان إنشاء أول جمعية 
تعاونية إنتاجية نسائية للحرف اليدوية 
والتراثية لتكون هي الجمعية الفريدة 
التعاونية  الحركة  داخــل  نوعها  من 

المصرية.
»التعاون اإلنتاجي« وفي ذكري احتفاالت 
أسوان بالعيد القومي للمحافظة التقت 
مسئولي أول جمعية إنتاجية نسائية 

في مصر وكانت هذه السطور...
»سحر  وشهرتها  حسن  سناء  تقول 
الشيخ«- رئيس مجلس إدارة الجمعية: 
أن الرغبة في خدمة المجتمع والسيدات 
الحرفيات في أسوان الالئي كن يعانين 
من مشكالت تسويق منتجاتهن كانت 
الباعث األقوي في فكرة إنشاء  هي 
الجمعية مع مجموعة أخري من السيدات 
والفتيات حيث التقينا جميعاً في وحدة 

الهدف.
الجمعية أنشطة 

بها  تقوم  التي  األنشطة  أهــم  وعــن 

سناء:  قالت  الجمعية 
الجمعية قامت بعمل 
بروتوكول تعاون مع 
األسر المنتجة في 
أسوان وقصر ثقافة 

أسوان باإلضافة إلي مجاالت 
القومي  المجلس  مع  مشترك  تعاون 
للمرأة إلي جانب عمل مشاركات وتعاون 
مع عدد من الجمعيات األهلية بغرض 
تعريف أكثر بالجمعية ومحاولة الوصول 
جميع  في  الحرفيات  السيدات  إلي 

القري والنجوع.

المعارض
من جهتها قالت رشا جمال 
الجمعية:  أمين صندوق   -
الجمعية  إدارة  مجلس  أن 
حريص علي مشاركة الجمعية 
الصناعات  معارض  كافة  في 
الحرفية والتراثية حيث قامت الجمعية 
تابعة لوزارة  بالمشاركة في معارض 
والرياضة بمحافظة أسوان  الشباب 
كما شاركت في معرض مؤسسة »نحمي 
تراثنا« وفي معرض »ديارنا« الذى يقام 

في أرض المعارض بالقاهرة.
دورات تدريبية

وطالبت رشا االتحاد اإلنتاجي بالعمل 
علي تنظيم أكبر قدر ممكن من الدورات 
خاصة للجمعيات حديثة النشأة للتعريف 
بقانون التعاون اإلنتاجي وأيضا إقامة 
معارض خاصة لجمعيات الصناعات 
تلك  لمساعدة  والــيــدويــة  الحرفية 

الجمعيات في تسويق منتجاتها.
يذكر أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
اليدوية  للحرف  النسائية  اإلنتاجية 

يضم: والتراثية 
سناء حسن عبدالسيد )رئيساً لمجلس 
اإلدارة( فاطمة مختار )نائباً لرئيس 
)أميناً  جمال  رشــا  اإلدارة(  مجلس 
للصندوق( أسماء عبدالقادر )سكرتيراً(

بسمة فتحي )عضواً( سوزان عبدالعزيز 
)عضواً( عزة حسين )عضواً(
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أكد حسن أبو قديرة - رئيس مجلس 
اإلنتاجية  التعاونية  الجمعية  إدارة 
وعضو  بمطروح  والتعمير  لإلنشاء 
مجلس إدارة االتحاد المصرى لمقاولى 
التشييد والبناء أن الجمعية العمومية 
لجمعية اإلنشاء والتعمير بمطروح 
اعتمدت كافة الميزانيات المتأخرة 

حتي عام ٢٠١٦.
وأوضح أبو قديرة في تصريح خاص 
الجمعية  أن  اإلنتاجي«  لـ»التعاون 
لمجلس  الشكر  وجهت  العمومية 
طــوال  المبذولة  لــجــهــوده  اإلدارة 
الفترة الماضية وسعيه الدائم من 
جديدة  عمليات  في  الدخول  أجل 
مع جهات إسناد جديدة علي الرغم 
من حالة الركود التي يشهدها قطاع 

والبناء. التشييد 
خطيرة مشاكل 

وتابع : مازال قطاع التشييد والبناء 

لم يسترد عافيته بعد منذ قرارات 
المشاكل  ومازالت  الجنية«  »تعويم 
القطاع  منها  يعاني  التي  المزمنة 
تنعكس آثارها علي كافة العاملين فيه.

حلول جذرية
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
التعاونية لإلنشاء والتعمير بمطروح 

المسئولين بضرورة  كافة  - طالب 
العمل علي حل المشاكل التي يعاني 
كونه  والبناء  التشييد  قطاع  منها 
واحداً من أهم القطاعات التنموية 
التي تفتح فرص عمل لمئات اآلالف 
من المواطنين وترتبط به عشرات 

المهن األخري.
شكر االتحاد

وتقدم أبو قديرة - بخالص الشكر 
والتقدير لالتحاد التعاوني اإلنتاجي 
والمحاسب أحمد زهير - رئيس االتحاد 
أجل  من  كبيرة  جهوداً  يبذل  الــذي 
حل المشاكل التي تواجه الجمعيات 

اإلنتاجية فى كافة المحافظات.
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الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بمطروح 
تعتمد الميزانيات المتأخرة حتي ٢٠١٦

حسن أبو قديرة - رئيس مجلس اإلدارة:
 نواصل جهودنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع

» ابو قديرة « أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح

حسن أبو قديرة

أسرة تحرير
 مجلة »التعاون االنتاجى« تهنئ 
األستاذ حسن أبوقديرة بأختيار 

سيادتة أمينًا لتنظيم حزب 
مستقبل وطن بمحافظة مطروح



لوجود عدد من الشركات »المحتكرة« 
إلي  باالضافة  المواد  هذه  لغالبية 
تأخر عدد كبير من الجهات في سداد 
المستحقات المتأخرة وهو ما يفرض 
ضرورة اتخاذ وقفة حاسمة من قبل 
المسئولين ألن هذا القطاع يعمل به 
آالف المواطنين وترتبط به عشرات 

المهن األخري.
وتابع - ونحن في جمعية إنشاء وتعمير 
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الجمعية التعاونية 
لإلنشاء والتعمير بأسوان تواجه التحديات

م. محمود يوسف

محمد يحيى
أعضاء الجهاز اإلدارى للجمعية

عمرو نجيب

الزميل خالد حامد يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من قام بالسؤال عنه واالطمئنان علية 
فى أزمته الصحية األخيرة التى ألمت  به أثر الحادث األليم الذى تعرض له داعيًا الله العلى القدير 

أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية وأال ٌيرى الله أحد مكروه فى عزيز لدية.

تحديات كبيرة وظروف صعبة يمر 
بها قطاع التشييد والبناء انعكست 
آثارها السلبية علي جمعيات اإلنشاء 
والتعمير بال استثناء.. هذا ما عبر 
عنه م. محمود يوسف - رئيس مجلس 
لإلنشاء  التعاونية  الجمعية  إدارة 

بأسوان. والتعمير 
وأضــاف: مــازال ســوق المعمار لم 
الركود  حالة  ومازالت  بعد  يتعافي 

تلقي بظاللها ومازالت مشكلة 
حتي  تحل  لــم  »التعويضات« 
العديد من  اآلن حيث ترفض 
الجهات االلتزام بقرار رئيس 
الوزراء في هذا الشأن وهو ما 
يسبب خسائر كبيرة ال تستطيع 
الجمعيات أن تتحملها ناهيك 
المستمر - غير  االرتفاع  عن 
البناء  مــواد  لكافة   - المبرر 

أسوان تأثرنا بتلك المشاكل ومازلنا 
أجل  من  نملك  ما  بكل  نسعي 
مواجهة تلك التحديات الصعبة 
التي تعوق بالفعل مسيرة عمل 

الجمعية.
وناشد - رئيس مجلس إدارة 
اإلنتاجية  التعاونية  الجمعية 
لإلنشاء والتعمير بأسوان كافة 
المسئولين بضرورة وضع حلول 
جذرية لمشاكل القطاع قبل 

فوات األوان.



الجمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير بالقليوبية تطالب 
بصرف المستحقات المتأخرة لدي األوقاف وهيئة األبنية التعليمية

الهيئة »الحكومية« ال تعترف بقرار مجلس الوزراء الخاص بالتعويضات..!!

وليد عبد الجليل
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طالب م. وليد عبدالجليل - رئيس مجلــس إدارة الجمعية التعاونية اإلنتاجية 
لإلنشــاء والتعمير بالقليوبية كل من مديرية األوقاف بالقليوبية وهيئة األبنية 
التعليمية بســرعة صرف مســتحقات الجمعية حتي نستطيع اســتكمال باقي 

المشــروعات التي مازالــت تحت التنفيذ.
وأوضح عبدالجليل - أن الجمعية التزمت مع الجهتين المذكورتين ســواء من 
حيث االلتزام بمواعيد اســتالم المشــروعات أو التنفيذ وفقاً للرسومات التي 
تم اعتمادها ومن ثــم يجب على تلك الجهــات أن تلتزم أيضــاً مع الجمعية في 
الوفاء بالمستحقات المالية في المواعيد المتفق عليها وفقاً للعقود المبرمة.
وناشــد رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة التعاونيــة اإلنتاجيــة لإلنشــاء والتعميــر 
بالقليوبيــة االتحــاد التعاونــي اإلنتاجــي ســرعة التدخــل لــدي كل مــن وزيــري 

األوقــاف والتعليــم لحــث تلــك الجهــات علــي ســداد مســتحقات الجمعيــة.

قال المحاســب عــزت فهمــى -مديــر عام 
الجمعية التعاونية لتصنيع واستغالل المحاجر 
وتوريدها بالضبعة بمطروح أن هيئة األبنية 
التعليمية ترفض االعتراف بقرار مجلس 
الوزراء الخاص بالتعويضات والذي تم إقراره 
قبل عامين لتعويض الجمعيات وشركات 
المقاوالت والتوريدات عن الخسائر الناجمه 
عــن القــرارات االقتصادية التــي اتخذتها 

الحكومة في عام ٢٠١٦.
وأبــدي فهمــي اســتغرابه مــن رفــض جهــة 
حكوميــة االلتــزام بقــرار مجلــس الــوزراء 
الخــاص بتعويــض الجمعيــات والشــركات 

المتضــررة.
وناشــد ابراهيــم هاشــم المشــرف المالــى للجمعيــة التعاونيــة لتصنيــع واســتغالل المحاجــر وتوريدهــا بالضبعــة 
بمحافظة مطــروح ناشــد االتحــاد اإلنتاجي ســرعة التدخــل للحصول علي مســتحقات الجمعيــة التي تعــد بمثابة 

المــال العــام وحتــي تســتطيع الجمعيــة الوفــاء بمــا عليهــا مــن التزامات.

محاسب  ابراهيم  هاشم محاسب عزت  فهمى

التعاون اإلنتاجى - العدد الثلث والعشرون - يناير ٢٠٢٠

هموم الجمعيات
الجمعية التعاونية الستغالل المحاجر وتوريدها بالضبعة تشكو هيئة األبنية التعليمية



ناشــد صــاح موســي - مديــر عــام الجمعيــة التعاونيــة إلنتــاج وتوريــد مــواد البنــاء 
وإنشاء الطرق والموانئ باألسكندرية »ساندستون« ناشد االتحاد اإلنتاجي المركزي 
بمحاطبة وزيــر المالية لحث مديــر مصلحة الضرائب باألســكندرية علــي االلتزام 
بالقانون رقــم ١١٠ لســنة ١٩٧٥ الخاص بالتعــاون اإلنتاجــي حيث تطالب مصلحة 
الضرائب باألسكندرية الجمعية بسداد نسبة ٢٫٥ في األلف من كل عملية تنفذها 

وذلك بالمخالفة للقانون.
وأكد متولي - أن ما تطالب به مصلحة الضرائب يعني خسائر فادحة ال تستطيع 
الجمعية أن تتحملها مشــيراً إلى أن الصعوبات والمشــاكل التي يعج بها القطاع ال 

تتحمل مثل هــذه األمور.
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األوضــاع السياســية التــي تشــهدها منطقتنــا اآلن أثبتــت بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك مــدي 
الرؤيــة والبصيــرة التــي تتمتــع بهــا قيادتنــا السياســية عندمــا كانــت حريصــة كل الحــرص 
علي دعم الجيــش المصري بأحــدث أنــواع األســلحة رغم األبــواق المأجــورة التــي حاولت 
تشــويه الصورة في كل مرة يتــم فيها تدعيم القوات المســلحة بأنواع مختلفــة وحديثة من 
األســلحة لزيــادة قدرتهــا الدفاعية ورفــع القــدرة والكفــاءة لكل األفــرع .. فــى كل مــرة  كان 
يخــرج علينــا المعترضــون ليســخرون مــن تلــك التحديثــات.. فعلوهــا مــع طائــرات الرفال 
الفرنســية والتي أعطت قواتنا الجوية تنوعا وقوة ولعلها آخرست ألسنة المتهكمين حين 
أبدي الجميع اســتغرابهم من تلك الطائرات »المجهولــة« التي هاجمت مواقــع داعش في 
ليبيا ودمرتها واسقطت طائرة قطرية محملة باألســلحة كانت في طريقها لداعش أيضا 

)ما أعظم تلــك الطائــرات المجهولــة(...!!!
ومــا أن أعلنــت مصــر عــن وصــول غواصــة حديثــة لتدعيــم قواتنــا البحريــة حتــي خرجــت 
نفس األلسنة المعترضة للتهكم علي الغواصة وثمنها ومدي الحاجة إليها وكأنهم عالمون 

ببواطــن األمور فوجــدوا ان مصر ليســت فــي حاجة إلــي غواصة فــي الوقــت الحاضر.
وأنا ال أرى تلك األصــوات إال أبواقا مأجــورة تريد هدم الدولة واضعاف جيشــها فمن المقبول أن تعترض 
علي سياســة مــا أو علــي قانــون أو قــرار.. تعترض علــي ســوء خدمــة مقدمــة أو علــي إدارة أو فســاد فذلك 
اعتراض عــادي ووضــع مقبــول فــي كل الــدول والمجتمعــات أمــا أن تتدخــل في أمــن قومي وتســليح جيش 

يحمي وطن مســتهدف فتلك هــي الخيانــة بعينها.
ان أمننا القومي يبدأ من عرض المتوسط حتي ما بعد باب المندب فنحن نحتاج اذن إلى مئات الطائرات 
والغواصــات ولعل القيــادة السياســية هــي األعلم بهــذا األمــر فرئيــس الدولــة كان وزيــرا للدفــاع. ومن قبل 
كان رئيســا للمخابرات ومــن خلفه »وحــوش« أقســموا علــي حماية هــذا الوطن مهمــا كلفهم األمــر. فليعلم 

الجميــع اذن أن مصر في أيــد أمينة.
• تعظيم سالم لقاعدة »برنيس« العسكرية التى افتتحها الرئيس السيسي مؤخراً.

حتيــــا مصـر
بدون زعل

npress518@yahoo.com

مصلحة الضرائب تطالب جمعية »ساندستون« باألسكندرية بسداد ٢،٥ 
في األلف من كل عملية تنفذها بالمخالفة للقانون ١١٠ لسنة ١٩٧٥

صالح موسى
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ناصر جعفر



تنتاب  عريضة  وطــمــوحــات  آمـــال 
العاملين بجمعيات النجارة واألثاث 
وزارة  القباج  نيفين  بتولي  بدمياط 
يشعر  حيث  االجتماعي  التضامن 
أعضاء الجمعيات التعاونية اإلنتاجية 
لألثاث والنجارة بدمياط بظلم كبير 
وقع عليهم وسبب لهم خسائر فادحة 
مسيرة  علي  بظاللها  تلقي  مازالت 
عملهم حتي اآلن إبان تولي د. غادة 
والي وزارة التضامن االجتماعي. 

 مشكلة الجمعيات التعاونية اإلنتاجية 
لألثاث والنجارة بدمياط تكمن فى 
»تنصل« وزارة الضامن فجأة من وعودها 
بإسناد تأثيث ١٥ ألف وحدة إسكان 
اجتماعي لتلك الجمعيات للمساهمة 
فى فتح منافذ تشغيل لهم وبعد أن 
قامت تلك الجمعيات بالفعل بتصنيع 
»عينات« من األثاث المطلوب طبقا 
للمعايير والمواصفات التي حددتها 
الوزارة بل قامت الجمعيات بنقل تلك 
العينات إلي مقر الوزارة علي نفقتهم 
الخاصة من دمياط إلى القاهرة إال 
أن الجميع فوجئ »بتنصل« الوزارة من 
وعودها وإسناد العملية لجهات أخري 
دون أسباب ما نتج عنه خسائر فادحة 
والنجارة بدمياط  األثاث  لجمعيات 
التي باتت تنتظر من الوزيرة الجديدة 
»رد اعتبار« يعوضها عن تلك الخسائر 
خاصة في ظل الظروف الصعبة التي 

تعاني منها تلك الجمعيات. 
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جمعيات األثاث والنجارة بدمياط تنتظر» رد أعتبار« 
من وزيرة التضامن االجتماعى الجديدة 
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االتحاد التعاوني اإلنتاجي المركزي
المحاسب أحمد زهير مصطفي 

 رئيس االتحاد وأعضاء المجلس والجهاز 
اإلداري وجميع العاملين باالتحاد وأسرة 

تحرير »التعاون اإلنتاجي« ينعون إلي 
جموع التعاونيين في مصر والدول العربية 

واألفريقية العالم الجليل
 األستاذ الدكتور كمال أبو الخير
 األب الروحي للتعاونيات المصرية

داعين اهلل العلي القدير أن يتغمد الففيد الكبير 
بواسع رحمته ويلهم أهله 

وتالميذه ومحبيه الصبر والسلوان
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

م. محمود يوسف - رئيس مجلس اإلدارة
 وأعضاء المجلس والجهاز اإلداري 

يتقدمون بخالص التهاني القلبية لجماهير وشعب أسوان العظيم
 بمناسبة ذكري احتفاالت العيد القومي للمحافظة ويخصون بالتهنئة

السيد اللواء  أشرف عطية محافظ أسوان
والدكتوره غادة يحيى نائب المحافظ

والسيد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة
والسيد  األحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن االجتماعي

وأسرة التعاونيات بمديرية التضامن االجتماعي بأسوان 
متمنين للجميع دوام التوفيق ولمصرنا الغالية مزيدًا من االزدهار في ظل قيادة 

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

عزاء واجب

الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بأسوان

لواء  أشرف عطيةالوكيلم. محمود  يوسف
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غرفة عمليات على مدار الساعة من أجل عيون »مشــــــــــروع عالج التعاونيين وأسرهم بكارنيه التخفيضات «
خالد عبد العزيز- صاحب فكرة الـــــــــــــــمشروع -  لــ »التعاون اإلنتاجى«

تعاقدنا مع كبريات 
المستشفيات ومعامل 

التحاليل ومراكز 
األشعة فى جميع 

المحافظات
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أثناء حــوارى مع املحاسب أحمد زهير مصطفى -  رئيس االحتــاد التعاونى االنتاجى  
- عن أهم إجنــازات مجلس اإلدارة احلالى مبناسبة قرب إنتهاء مدته تطرق احلديث إلى 
إجنـــازات مجلس  أهــم  أحــد  كونه  التخفيضات  بكارنيه  وأســرهــم  التعاونيني  عــاج  مشروع 
العامة  للجمعية   الــعــام  األمـــني   – العزيز  خــالــد عبد  أن  بــه يخبرنى  فــإذ  احلــالــى  اإلدارة 
للتصوير والطباعة هو صاحب الفكرة وأن رئيس االحتاد إقتصر دوره على عرض الفكرة 

على مجلس إدارة االحتاد والذى بدوره وافق عليها باإلجماع.
لــذلــك كــان مــن الــضــرورى أن نلتقى خــالــد عبد العزيز – صــاحــب فــكــرة مــشــروع عاج 
التعاونني وأسرهم الذى حتدث لنا عن كيفية ورود فكرة املشروع خلاطره ومقومات جناح 

املشروع وأحامه املستقبلية ملشروع عاج التعاونني وأسرهم ...

** بـــدايـــة كــيــف جـــاءتـــك فـــكـــرة مـــشـــروع عــاج 
التعاونيني وأسرهم بكارنيه التخفيضات...؟

• فى احلقيقة أنا لدّى جتارب سابقة فى هذا 
حيث  املصرية  الصناعات  احتــاد  فى  متت  املجال 
صناعات  غرفة  رئيس  نائب  منصب  أشغل  كنت 
ومت   2013  –  2004 عام  منذ  والتغليف  الطباعة 
الغرفة  أعضاء  على  بنجاح  الفكرة  نفس  تطبيق 
األخرى  الصناعية  الغرف  أعضاء  لباقى  إنتقل  ثم 
باإلضافة إلى تنفيذ مشروع آخر فى نفس املجال 

األعضاء  على  الشامل«  الطبى  »التأمني  هو 
وجمعيها  لديهم  والعاملني  وأســرهــم 

خدمات ال تهدف للربح وقد جنحت 
تلك األفكار بشكل كبير فى تقدمي 
أعــضــاء  لــكــافــة  الطبية  اخلــدمــة 
ومن  وذويــهــم  الصناعية  الــغــرف 
على  للتطبيق  الفكرة  جاءتنى  ثم 

الذى  االنتاجى  التعاون  قطاع 
يضم مئات اجلمعيات التعاونية 
التعاونيني  اآلف  بها  ويعمل 
املحاسب  على  األمر  فعرضت 
االحتاد  رئيس   – زهير  أحمد 
بالفكرة  رحب  الذى  االنتاجى 

إدارة  وعرضها على مجلس 
عليها   فـــوافـــق  االحتــــــاد 

باإلجماع.
دورك  إنــتــهــى  هــل   **

عند هذا احلد ..؟
بــدأ  دورى  بــل  ال   •
وافق  أن  فبعد  هنا  من 

إدارة االحتاد االنتاجى على فكرة املشروع  مجلس 
االحتاد  بتمثيل  أقــوم  بأن  االحتــاد  رئيس  فوضنى 
االنتاجى فى التعاقد مع كافة املنشآت الطبية التى 
لها عالقة باملشروع مثل املستشفيات ومراكز األشعة 

ومعامل التحاليل والعيادات اخلارجية وغيرها .
** وكيف بدأت مسيرة العمل..؟

عمل  فريق  بتشكيل  الــفــور  على  قمت   •  
)متطوعني( من العاملني باجلمعية العامة للتصوير 
والطباعة ومت توزيع االختصاصات وبدأ كل منا فى 

القيام باملهمة املسندة إليه.
** ما نتائج هذه اجلهود حتى 

اآلن..؟
فى  اهلل جنحنا  بفضل   •
التعاقدات  من  العديد  إبرام 
املستشفيات  كــبــريــات  مــع 
واألشعة  التحاليل  ومراكز 
ــرى  ــب ــك ــات ال ــيـ ــدلـ ــيـ والـــصـ

أدعو جميع التعاونيين لالشتراك فى المشــــــــــــــــروع لتعم الفائدة على جميع أطراف المنظومة 

ّ»خلية نحل« فى الجمعية العــــــــــامة للتصوير والطباعة
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غرفة عمليات على مدار الساعة من أجل عيون »مشــــــــــروع عالج التعاونيين وأسرهم بكارنيه التخفيضات «
خالد عبد العزيز- صاحب فكرة الـــــــــــــــمشروع -  لــ »التعاون اإلنتاجى«

 نجحنا فى وصول 
نسب الخصم إلى %60 

ومشروعنا تفوق 
على مشروعات عالج 

النقابات المهنية

التعاون اإلنتاجى - العدد الثالث والعشرون  - يناير ٢٠٢٠

ومازلنا  املحافظات  مــن  كبير  عــدد  فــى 
يتم  وســوف  إتصاالتنا  فــى  مستمرين 
قريبا طباعة كتاب و CD يشتمل على 
التى مت  تلك اجلهات  وعناوين  أسماء 
العضو  إلــى  لتسليمها  معها  التعاقد 

املشترك.
** مـــا أهـــم اجلـــهـــات الــتــى تــعــاقــدمت 

معها حتى اآلن..؟
ــال مع  ــث • تــعــاقــدنــا عــلــى ســبــيــل امل
ــاملــهــنــدســن  مــســتــشــفــى الــــشــــروق ب
بالدقى  للعيون  الــــرواد  ومستشفى 
بالدقى  الــدولــى  العيون  ومستشفى 
هناك  األشعة  ملراكز  وبالنسبة  أيضا 
وتكنوسكان  لــأشــعــة  الــدقــى  مــركــز 

مع  تعاقدنا  الطبية  للمعامل  وبالنسبة 
وفرست  ــاة  واحلــي واملختبر  الــبــرج  معمل 

للصيدليات  وبالنسبة  ألفا  ومعامل  الب 
تعاقدنا مع صيدليات العزبى وعابدين 
وجارى استكمال التعاقدات مع كيانات 

طبية كبيرة فى مختلف املحافظات.
** ما املطلوب لنجاح هذا املشروع 

من وجهة نظرك ..؟
التعاونيون  يـــدرك  أن  مطلوب   •

ولذويهم  لهم  بالنسبة  املشروع  هذا  أهمية 
وأن يدركوا مدى اجلهد املبذول من أجل 
لهم  الثمن  رخيصة  طبية  خدمة  توفير 
املشروع  فى  باالشتراك  يــبــادروا  وأن 
ولكى  الكافة  على  ثماره  يؤتى   حتى 

مدى  معها  تعاقدنا  التى  للجهات  نثبت 
اجلدية واملصداقية .

نظير  مــادى  هــل هناك مقابل   **
هذه اخلدمة..؟

وال  متاما  مجانية  اخلدمة  *هذه 
واحــدا  مليما  املشترك  العضو  يدفع 
ألى جهة سوى مبلغ 25جنيها فقط فى 
السنة تكلفة الكارنيه وطباعة كتاب الشبكة 

الطبية .
االشــتــراك  للعضو  ميكن  كيف   **

فى املشروع..؟
االتــصــال باالحتاد  • مــن خــال 
على  واحلــصــول  االنتاجى  التعاونى 

استمارة االشتراك مجانا .
املتواجدون  العمل  فريق  ** من هم 

معك  وما هو دور كل منهم..؟
املالى  املسئول   – كساب  محمد   -
قيمة  بتحصيل  واملــفــوض  للمشروع 

تكلفة الكارنيه والشبكة الطبية .
- أحمد متولى – مسئول املقابات 
اخلارجية مع اجلهات الطبية املختلفة 
املطبعة  مــع  بالتنسيق  يــقــوم  وأيــضــا 
املختصة الستخراج كارنيهات املشتركن 
 » »السستم  عن  مسئوليته  إلى  باإلضافة 

اخلاص باملشروع .
- دعاء يوسف – وهى »جوكر« فريق 
االتصاالت  باجراء  تقوم  حيث  العمل 
الهاتفية مع كافة املنشآت الطبية فى 
مواعيد  وحتــدد  املحافظات  مختلف 

التعاقدات .
املسئولة   – الــعــزيــز  عــبــد  نــهــى   -
بيانات  يضم  ــذى  ال الكتاب  تصميم  عــن 
بياناتها  ومراجعة  الطبية  املؤسسات 

وحتديث البيانات أوال بأول .
مسئولية  تتولى   – محمود  هبة   -
استام العقود التى مت ابرامها وعمل 
أرشيف خاص بها للرجوع اليها عند 

اللزوم . 

أدعو جميع التعاونيين لالشتراك فى المشــــــــــــــــروع لتعم الفائدة على جميع أطراف المنظومة 

كساب

متولى

دعاء

نهى

هبة

»خلية نحل« فى الجمعية العــــــــــامة للتصوير والطباعة
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بقلم: د. أحمد عبدالظاهر
رئيس االحتاد العام للتعاونيات
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لقاء العدد

الجمعيات التعاونية بالمحليات يمكن أن 
تكون منافذ رئيسية لتسويق منتجات 
شباب الخريجين والتعاونيات االنتاجية 
الحرفية والزراعية والسمكية بنظام 

المشاركة بين المنتج والجمعية.
الجمعيــات التعاونية االســتهالكية 
بالمحليــات يمكــن أن تكــون منافذ 
رئيسية لتسويق المنتجات الريفية 
خاصة منتجات التعاونيات الزراعية 
بما يؤدى الى حماية المنتج الزراعى 
مــن اســتغالل الوســطاء ويقــدم 
حماية إيجابية لمســتهلك المدينة 
فى الحصول على هــذه المنتجات 

بأسعار معتدله.
يمكن ان تنشــط الحركــة التعاونية 
االستهالكية واالسكانية فى المناطق 
العمرانيــة الجديــدة بما يــؤدى الى 
تنمية قيم التضامن من ناحية وتثبيت 
السكان فى هذه المناطق من ناحية 
ــة هــؤالء  أخــرى فضــال عــن حماي

الســكان مــن المغــاالة فــى أســعار 
الســلع االســتهالكية أو تعرضهــم 

الستهالك ســلع رديئة.
ويمكن أن تنشط الحركة التعاونية 
االستهالكية واالسكانية فى المناطق 
الشعبية والعشوائية باعتبارها الموزع 
الرئيســى لســلع الطبقــات الفقيرة 
والذى يوفر لهذه الطبقات مسكن 
مالئم فى حدود قدرتها وبما يسهم 
فى تنمية هذه المناطق عن طريق 
مشاركة أفرادها فى توفير احتياجاتهم 

من خالل اإلطار التعاونى.
تحتاج المجتمعات المحلية الى تحقيق 
معدل سريع النتشار جمعيات الخدمات 
التعاونية االستهالكية واالنتاجية فى 
مجــاالت خدمة البيئــة والمجاالت 
التعليمية والصحية ومجاالت نقل 
الــركاب فى ربــوع المحافظات بما 
يــؤدى الــى تحســين مســتوى هــذه 

الخدمات.

من الضرورى أن يوجد توجه لدعم 
العالقة التبادلية القوية بين التعاونيات 
والمحليات نظرا لما يمكن أن يؤديه 
كالهما لآلخر من فرص تؤدى الى 
تنميته ، وفى هذا يرجى أن تعطى 
المحليات للتعاونيات االستهالكية 
أولوية فى توفير متطلباتها من األثاث 
المكتبى وأدوات النظافة واالدوات 
الكتابية ومستلزمات الوحدات الصحية 
والمستشفيات، طالما كانت األسعار 
التى تقدم بها هذه السلع فى مستوى 
أســعار المنافســين أو أقل وال تقل 

جودة عنه.
ضرورة رعاية أجهزة الحكم المحلى 
للجمعيات التعاونية الطالبية نظرا 
للدور الكبير المنوط بها فى تربية 
النشء ، بتقديم كافة ما تحتاجه من 
دعــم تدريبــى وتوجيه وفــرص نمو 
وأعمال تحفيز للطلبــة المتفوقين 

فى مجال التعاونيات.

إسهامات التعاونيات فى التنمية املجتمعية



من أجلك .. ومن أجل أسرتك

مشروع عالج التعاونيين وأسرهم

 االتحاد التعاونى اإلنتاجى المركزى

• أكبر المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز األشعة فى جميع المحافظات
• كارنيه التخفيضات العالجية يمنحك خصم يصل إلى ٦٠ ٪

• للحصول على استمارت االشتراك االتصال باالتحاد التعاونى االنتاجى المركزى
مع تحيات

خصم يصل 
إلى 60%

عزيزى التعاونى  كارت 
التخفيضات
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إميانيات

السيرة النبوية ألشرف اخللق 
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 بقلم: سامح نصير
سكرتير االحتاد التعاونى اإلنتاجى

أول من هاجر بعد هذه الحادثة سراكان 
أبوسلمة، ثم هاجر بن ربيعه ثم عبدالله 
بن جحش رضي الله عنهم ثم هاجر جهرا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتابعت 
أن  الرسول  من  بكر  أبو  وطلب  الهجرة، 
يهاجر فقال له الرسول صلي الله عليه 
وسلم انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا 
فانتظر وذهب وأعد دابتين لذلك، وبعد 
فترة عاد وعاود الطلب مرة ثانية، كرر عليه 
قال،  ما  وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول 
فأصر  ثالثة  مرة  طلبه  وكرر  استأذن  ثم 
أن  علي  وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول 
يبقي  ولم  استطاع  من  كل  هاجر  يبقي، 
إال كل من تم منعه من الهجرة حتى بقي 
بكر  وأبو  وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول 

رضي الله عنه فقط. 
كافة من  الرسول بهجرة  أطمأن  أن  بعد 
استطاع من المسلمين جاءه األمر بالهجرة 
• مؤامرة قتله وظروف هجرته صلي الله 

عليه وسلم ..
١-في اليوم الذي أذن الله فيه بالهجرة إلي 
الرسول أحست قريش بالخطر الشديد 
المدينة  في  يتجمعون  المسلمين  ألن 
وبدأوا يشكلون جبهة حرب، وهنا تحرك 
أبو جهل رأس الكفر وجمع سادة مكة في 
يتم دعوة أحد من  اال  الندوة وطلب  دار 
بني  أو  هاشم  بني  أو  عبدالمطلب  بني 
يقربون  الذين  من   أحد  وال  مناف  عبد 
إليهم بصلة وال أحد من الذين يقربون 
ألهل المدينة  بصلة .. هكذا دبر األمر، 
التي انتهت  وقصة اجتماعهم المعروفة 
كل  من  فتيًا  شابًا  اختيار  علي  باالتفاق 
عليه  الله  صلي  الرسول  يضربون  قبيلة 
وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 
القبائل والتستطيع قبيلة عبد مناف أخذ 

الثأر من كل القبائل. 
وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول  كان   -٢
يجلس في هذا التوقيت مع علي بن أبي 
طالب ألعطائه أمانات الكفار الموجودة 
معه، ثم طلب منه أن ينام في فراشه، في 

مساء هذه الليلة ذهب شباب الكفار لبيت 
الرسول وحاصروه من كل مكان حتي ال 
يخرج، وحدثت معجزة خروج النبي من 
الباب من بين أيديهم وهو يتلو سورة يس 
حتي قوله » وجعلنا من بين أيديهم سدا 
... إلى آخر اآلية، ثم وضع التراب علي 
رؤوس الكفار الواقفين علي الباب، وذهب 
الرسول صلي الله عليه وسلم إلي منزل 
أبوبكر رضي الله عنه وطلب منه ان يقوم 
بإخراج من في المنزل فرد أبو بكر رضي 
الله عنه قائال يارسول الله انهما ابنتاي 
عائشة، أسماء فال تخف، فقال صلي الله 
عليه وسلم يا أبا بكر انه قد أذن لي بالهجرة 
فقال أبو بكر الصحبة يارسول الله، فأجاب 
صلي الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر 
فبكي أبو بكر  رضي الله عنه من الفرح، 
نحو  توجها  التمويه  في  وزيادة  وخرجا، 
الشمال،   في  المدينة  أن  رغم  الجنوب 
علم الكفار وبدأ البحث عن النبي صلي 
الله عليه وسلم ورصدت قريش مئة ناقة 
جائزة لمن يأتي به صلي الله عليه وسلم، 
ووصل النبى وأبا بكر الغار وتبعه الكفار 
حتى وصلوا إلي الغار لكن الله أعماهم 
كما  وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول  عن 

أخرجه أمامهم بعد أن أنامهم. 
٣ - هدأ البحث، وفي ثالث يوم خرج النبي 
وأبو بكر من الغار وحضر إليهم عامر بن 
فهيرة وساروا في اتجاه مكة، وفي الطريق 
كان هناك جماعة من قبيلة »جشعم « رأوا 
النوق وكان منهم سراقة بن مالك الذي 
الله  النوق للرسول صلي  أن هذه  أحس 
عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فصرف 
سراقه أصدقائه عن ذلك التصور ثم قام 
بعد فترة ولحق بالرسول صلي الله عليه 
وسلم، فتعثرت فرسة وسمع صوت يحذره 
وسلم،  عليه  الله  صلي  النبي  إيذاء  من 
فألقي في قلب سراقة الرعب، ونجا صلي 

الله عليه وسلم واستمر في هجرته. 

»البقية العدد القادم«

بدأت الرسائل تأتي للنبي صلي 
الله عليه وسلم من أصحابه في 
المدينة تطالبه بالهجرة إليهم 
وبدأت وفود المسلمين في شد 

الرحال إلي بعد ان أذن لهم 
النبي بالهجرة ...
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مفاهيم مستحدثة بالضرائب املصرية

العوائد املدينة

 بقلم: 
د. حسن عبداهلل
وكيل اول وزارة المالية »سابقاً«

المشرف المالي لالتحاد التعاوني االنتاجي

مال وأعمال
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1ـ  ينــص البنــد ]1[ مــن المــادة)23( مــن 
القانــون 91 لســنة 2005 علــى أنــه:

- يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة 
الخصم على األخص ما يأتى :ـ 

1ـ  عوائد القروض المستخدمة فى النشاط 
أيا كانت قيمتها وذلك بعــد خصم العوائد 
الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة 

منها قانونا.
ويقصد بالعوائد المدينة كل ما يتحمله 
الشــخص الطبيعــى مــن مبالــغ مقابــل مــا 
يحصــل عليــه مــن القــروض والســلفيات 

والســندات واألذون.
وقــد نصــت المــادة )29( مــن الالئحــة 

ــه :ـ  ــى أن ــون عل ــة للقان التنفيذي
يقصد بالعوائد الدائنة فى تطبيق حكم 
البند ]1[ من المادة )23( من القانون كل ما 
يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل االستثمار 
فى القــروض والســلفيات والديــون أيا كان 
نوعها والســندات وأذون الخزانــة والودائع 
والتأمينات النقدية وتخصم العوائد الدائنة 
غيــر الخاضعــة للضريبــة أو المعفــاة منها 
من العوائد المدينة للقروض المستخدمة 

فى النشاط .
2ـ  وينص البند]4[ من المادة )24( على 
أنه ال يعد من التكاليف الواجبة الخصم :

»العائد المسدد على قروض فيما يجاوز 
مثلى ســعر االئتمان والخصم المعلن لدى 
البنــك المركــزى فــى بدايــة الســنة المالية 

التى تنتهى فيها الفترة الضريبية«.
وتنص المادة )31( من الالئحة التنفيذية 

للقانون :ـ 
يتم احتساب العائد المسدد على القروض 
المنصوص عليها فى البند ]4[ من المادة 
)24( من القانون على أساس سعر االئتمان 

ــك المركزى فى  والخصم المعلن لدى البن
أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة 

الميالدية.
كما ورد بنص البند ]5[ من المــادة )24( 

من القانون 91 لســنة 2005 على:ـ 
»ال يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة 

الخصم ما يلى:ـ 
- عوائد القروض والديون على اختالف 
أنواعها المدفوعة ألشخاص غير خاضعين 

للضريبة أو معفين منها.
وقــد نصــت المــادة )32( مــن الالئحــة 

ــه: ــى أن ــون عل ــة للقان التنفيذي
»ال تشمل عوائد القروض والديون المنصوص 
عليهــا فــى البنــد ]5[ مــن المــادة )24( مــن 
القانــون عوائــد الســندات التــى تطــرح فى 

اكتتاب عام«.
3ـ  تنص المادة )52( البند ]1[ من القانون 

91 لسنة 2005 على أنه:
ال يعــد مــن التكاليــف الواجبــة الخصــم 

مــا يأتــى :ـ 
1ـ  العوائد المدينة التى يدفعها األشخاص 
االعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 
من هذا القانون على أن القروض والسلفيات 
التى حصلت عليهــا فيما يزيد علــى أربعة 
أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم 
الماليــة التــى تــم أعدادهــا طبقــا لمعاييــر 
المحاسبة المصرية وال يسرى هذا الحكم على 
البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات 
التــى تباشــر نشــاط التمويــل التــى يصــدر 

بتحديدها قــرار من الوزير.
وقد أوضحت المــادة )58( مــن الالئحة 
التنفيذيــة للقانــون المقصــود بالقــروض 
والســلفيات وحقوق الملكية وفقــاً لآلتى :

تشــمل العوائد المدينة فى تطبيق حكم 

البند ]1[ من المادة )52( من القانون كل ما 
يتحمله الشخص االعتبارى من مبالغ مقابل 
ما يحصل عليه مــن القروض والســلفيات 
أيا كان نوعها والســندات واألذون وتشــمل 
القروض والسلفيات فى تطبيق حكم هذا 
البند والسندات وأية صورة من صور التمويل 
بالديــن مــن خــالل أوراق مالية ذات عائـــد 

أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية فى تطبيق حكم 
البند المشار إليه فى الفقرة السابقة، رأس 
المال المدفوع مضافاّ إليه كل االحتياطيات 
واألرباح المرحلة ومخصوماّ منه الخسائر 
المرحلة على أن يتم اســتبعاد فروق إعادة 
التقييم المرحلة الى االحتياطيات فى حالة 

عدم خضوعها للضريبة.
وقد نصت المادة )59( من الالئحة التنفيذية 
على كيفية حساب متوسط حقوق الملكية 
ومتوسط القروض والسلفيات طبقا لآلتى :ـ 

مــع مراعــاة أحــكام المــادة الســابعة مــن 
القانــون 91 لســنة 2005 والبنــد ]1[ مــن 
المادة )52( من القانون بحســب متوســط 

حقــوق الملكيــة وفقــا للمعادلــة اآلتيــة :ـ 
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق 
الملكية أخر الســنة المالية مقســوماً علي 
)2( ويحســب متوســط القروض القروض 
والســلفيات فى تطبيق حكم المادة المادة 

ذاتها طبقا للمعادلة اآلتية :ـ 
رصيــد القــروض والســلفيات أول المدة 
+ رصيــد القروض والســلفيات أخر المدة 
مقسوماً علي )2( وذلك مع مراعاة استبعاد 
القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد 
غير خاضعة والقروض التى لها فترة سماح 
لســداد العوائــد فقــط لحيــن انتهــاء هــذه 

الفترة وفقا لحكم هــذه المادة.
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قطاع المالبس الجاهــــــــــــــــــــــزة – مشاكل وتحديات 
صبرى سالم

 رئيس مجلس إدارة الجمعية 
العامة للمالبس الجاهزة 

وعضو مجلس إدارة
 االتحاد التعاونى االنتاجى

دعم االتحاد اإلنتاجى للجمعيات 
هو سبب استمرارها 
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يف ظل املبادرة التي اطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية 
لـــدعـــم الـــصـــنـــاعـــه الـــوطـــنـــيـــة حــاولــنــا 
االقتصاد  التعرف على قطاع هام فى 
الــقــومــي وهــو قــطــاع املــابــس اجلــاهــزة 
الذى يعمل به مايني املصريني مابني 
عمالة مباشرة وغير مباشرة وصناعات 
أصــغــر تتمثل فــى الــعــوامــل املــســاعــدة 
لــهــذة الــصــنــاعــات ومــعــظــم الــعــامــلــني 
ومتوسطة  فقيرة  فئات  القطاع  بهذا 
تــعــتــمــد يف دخــلــهــا عــلــى هــــذا الــعــمــل 
القطاع  هــذا  مشكات  على  وللتعرف 
صبري  حــاورنــا  لــهــا  املمكنة  واحلــلــول 
اجلمعية  ادارة  مــجــلــس  رئــيــس  ســالــم 
اجلاهزة  للمابس  العامة  التعاونية 
وعضو مجلس ادارة االحتاد التعاوني 
االنتاجي واالحتاد العام للتعاونيات..

• نـــريـــد الـــتـــعـــرف عــلــى اجلــمــعــيــة 
العامة للمابس ودورها ؟

للمالبس  الــعــامــة  اجلمعية  تعد 
تعاونية  التي تضم 5 جمعيات  املظلة 
تعمل يف مجال املالبس اجلاهزة من 
أصل 13 جمعية مت تصفية 8 جمعيات 
اختفاء  اهمها  من  مختلفة  لظروف 
القطاع العام الذي كانت تتعامل معه 
احلصص  خالل  من  اجلمعيات  هذة 
وزارة  مــن  لها  تخصص  كــانــت  الــتــي 
تلك اجلمعيات عن  التموين وعجزت 
مع  السوق  داخــل  واملنافسة  الصمود 

توقف هذة االمتيازات.
• كــيــف تـــدعـــم اجلــمــعــيــة الــعــامــة 

للمابس اجلمعيات االساسية؟ 
اجلمعية العامة  كانت قدميا تقوم 
التاحة  اجلمعيات  على  العمل  بتوزيع 
انتاجهم  وتوزيع  للعمل  لهم  الفرصة 
اآلن  أما  العام   القطاع  مع  بالتعاون 
ال  االقتصادية   الــظــروف  تغير  ومــع 
مادى  دعم  تقدمي  اجلمعية  تستطيع 
الفنى  الدعم  نقدم  ولكننا  للجمعيات 

بحكم  اننا  كما  اجلمعيات  طلبت  اذا 
اننا املظلة التى جتمع هذه اجلمعيات 
فاننا نتبنى مشاكلهم ونسعى إليصال 
صوتهم إلى املسئولني وبحث احللول 
فان عدد  لألسف  ولكن   لها  املمكنة 
اجلــمــعــيــات تــقــلــص ومـــن اســتــطــاع 
التعاون  من  الذى متكن  هو  الصمود 
مع القطاع اخلاص والعمل معة داخل 
حجم  يتعدى  ال  هــذه  وحتى  الــســوق 

انتاجها 50 % من طاقتها .
وما هو وضع العاملني فى هذه   •

اجلمعيات ؟ 
اجلمعيات  قــوام  أن  املعروف  من 
الــتــعــاونــيــة لــلــمــالبــس هـــو الــعــمــالــة 
وكانت  الفقيرة  والطبقات  البسيطة 
الصغيرة  البنات  على  قدميا  تعتمد 
املدرسية  ــازات  األجـ فــى  تعمل  التى 

ملــســاعــدة اهــلــهــا ولــكــن مع 
هذا  تغير  الــزمــن  تغير 

الـــوضـــع وأصــبــح 
أكثر  ــمــاد  االعــت
ــرجــال  عــلــى ال
والــــشــــبــــاب 
وطـــــــبـــــــعـــــــا 

ملزمة  اجلــمــعــيــة 
بـــالـــتـــأمـــني عــلــى 
وهو  بها  العاملني 
ــا ميـــثـــل عـــبء  ــ مـ

مادى على اجلمعية  بخالف القطاع 
اخلــــاص ولــكــنــة لــصــالــح الــعــامــلــني 
الــدور  على  يــؤكــد  وهــومــا  بالتاكيد 
الى  التعاونية  للجمعيات  االجتماعى 

جانب دورها االقتصادى. 
ــيـــات  ــم دعـــــــم اجلـــمـــعـ ــتــ ــيــــف يــ • كــ
العاملة فى قطاع املابس اجلاهزة يف 

ظل املنافسة الشرسة داخل السوق ؟
يقوم بهذا الدور االحتاد التعاوني 
لهذا  الــدعــم   يقدم  حيث  االنتاجي 
ــوة بــكــافــة الــقــطــاعــات  ــقــطــاع اســ ال
التعاونية االنتاجية حيث يقدم قروض 
ــدون فــوائــد وقـــد حصلت  مــيــســرة بـ
اجلمعيات  بعض  القروض  هذة  على 
جنية  الف  ــي100  ال القروض  وتصل 
اكبر  املبلغ  كــان  واذا  فــوائــد  ــدون  بـ
تكون  ان  بــشــرط   %5 بــفــائــدة  تــكــون 
ميزانيات  اجلمعيات  لــهــذة 
منتظمة داخل االحتاد 
كــمــا يــقــوم االحتـــاد 
اجلمعيات  بــدعــم 
يف مجال التسويق 
ــا  مــن  ــه ــجــات ــت ــن مل
ــراك  ــ ــتـ ــ خــــــالل االشـ
حــيــث  املــــعــــارض  يف 
يتحمل 90% من تكلفة 

االشتراك.
• متى بدات اجلمعية 

حوار أماني عبدالرازق
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الجمعيات تعمل لصالح البسطاء من الــــــــــشعب والتهريب والمستورد أهم المشكالت 
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ــة لــلــمــابــس  ــيــ ــاجــ ــتــ الــــتــــعــــاونــــيــــة االنــ
باألزبكية؟

بدأت اجلمعية يف عام1967 وكنا 
نعمل مع شركات القطاع العام اسوة 
العاملة  التعاونية   اجلمعيات  بكافة 
أصبحنا  ذلــك  بعد  ثم  القطاع  بهذا 
نعمل مع القطاع اخلاص وبدأ أعضاء 
اجلمعية يف إنشاء مصانع صغيرة لهم 
العمل  عليهم  اجلمعية  توزع  ان  علي 
يعمل  ومن ليس عنده هذه االمكانية 
اخلاصة  اآلالت  علي  اجلمعية  داخل 
زمان  عن  احلــال  اختلف  بالطبع  بها 
بحيث  الكثرة  مــن  العمل  كــان  حيث 
اآلن  ولكن  خارجية  بعمالة  نستعني 

نكتفي بالعاملني باجلمعية
ــتــــي تــقــوم  ــنـــتـــجـــات الــ • مــــاهــــي املـ

اجلمعية بأنتاجها؟
نعمل يف أنتاج القميص والبنطلون 
والزي املدرسي والبيجامات واملالبس 
وحاليا  االوالدي  و  احلرميي  املنزلية 
يتمتع  حيث  الــبــدل  انــتــاج  يف  بــدأنــا 
واملهنية  باخلبره  اجلمعية  يف  العمال 
جــودة  ذات  مالبس  انــتــاج  يتيح  ممــا 
املتميز  السعر  الــي  باالضافة  عالية 
حيث يصل سعر البدلة الي 600 جنيه 
ونحاول دائما التجديد والتحديث يف 
يتناسب  مبا  واملوديالت  التصميمات 
على  للحفاظ  الــســوق  متطلبات  مــع 
وتتميز  العمالء  وثقة  سمعة اجلمعية 
واجلــودة  املناسب  بالسعر  منتاجتنا 

العالية.
• ماهي املعوقات التي تواجه قطاع 

املابس اجلاهزة 
يف مصر ؟

اكــــــــبــــــــر 
مــــشــــكــــلــــة 
هذا  تواجه 
ــاع  ــطــ ــ ــق ــ ال
الــتــهــريــب 
حــيــث تــبــاع 
املـــنـــتـــجـــات 
املـــــهـــــربـــــة 
ــار  ــ ــ ــع ــ ــاســ ــ ــ ب
ــة  ــضــ ــ ــف ــخــ ــ م

ــة األقــمــشــة  ــردي حــال ــ ــى جــانــب ت إلـ
املستخدمة واملستهلك نظرا للظروف 
االقتصادية يقبل عليها وهناك ايضا 
مشاكل إرتــفــاع أســعــار املـــواد اخلــام 
زراعة  دعم  وعدم  االنتاج  ومدخالت 
يسود  ــذي  ال الكساد  وطبعا  القطن 
السوق هذا بشكل عام ويزيد بالنسبة 
إنها  اخلــاص  القطاع  عن  للجمعيات 
والضرائب  والفواتير  بالدفاتر  تلتزم 
مما  لديها  العاملني  على  والــتــأمــني 

يرفع األعباء املالية على اجلمعية 
ــة هــــذة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ كــــيــــف ميــــكــــن مـ  •

املشكات؟
ــد مــن تــدخــل الــدولــة ودعمها   الب
العاملني  وان  خــاصــة  الــقــطــاع  لــهــذا 
غير  او  املــبــاشــرة  العماله  ســـواء  بــه 
حرصا  وذلــك  باملاليني  تعد  املباشرة 
على استمرارهذة الصناعه وتطويرها 
من  بها  العاملني  معظم  ان  خــاصــة 
الفقيرة واملتوسطة وحرصا  الطبقات 
القطاع  بهذا  العاملني  مصالح  على 
والسيطرة  القطن  دعم صناعة  يجب 
على التهريب واالستيراد وتقدمي بعض 
التسهيالت للعاملني بهذا القطاع الي 
املخصصة  االمتيازات  تفعيل  جانب 
النها  القانون  التعاونية يف  للجمعيات 
تعمل لصالح البسطاء من خالل تلبية 
توازن  يحدث  مما  السوق  احتياجات 
القطاع  تــوغــل  فــى األســعــار وميــنــع 
املستهلكني  بصالح  يضر  اخلاص مبا 
بني  املــقــارنــة  ذلـــك جليا يف  ويــظــهــر 
ــار وجــــودة املــنــتــجــات اخلــاصــة  اســع
باجلمعيات مقارنة مبثيالتها من انتاج 

القطاع اخلاص.



سؤال
جواب و

يقدمها: أحمد منصور  مدير عام االحتاد
خدمة جديدة يقدمها االتحاد التعاونى اإلنتاجى  يجيب من خاللها على العديد من 

األسئلة واالستفسارات  التي تهم السادة التعاونيين والراغبين في دخول سوق العمل الحر

 ما هي العقوبات التي نص عليها القانون 
في حالة ارتكاب وقائع أو مخالفات تتعلق 

؟بالمنظمة التعاونية؟
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- مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال 
تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من تعمد اإلدالء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمد 
إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك على الجمعية العمومية أو 

الجهة اإلدارية المختصة.
2- كل من تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خالف الحسابات الختامية المصدق 
عليها من الجمعية العمومية للمنظمة التعاونية أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق 

التدليس.
3- كل من تعمد إجراء توزيعات أو تصرف في أموال المنظمات التعاونية أو فائضها 
بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو للنظام الداخلي للجمعية أو لوائحها المالية واإلدارية.
4- كل من امتنع دون مبرر عن توزيع عائد المعامالت أو حصة رأس المال في 

المنظمة التعاونية في مواعيدها المقررة.
5- كل من أصدر أسهما بقيمة تقل عن قيمتها األسمية أو تزيد عليها أو غير في 
الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة في رأس مال المنظمات التعاونية.
6- كل من أقرض ماال لمنظمة تعاونية أو أجرى عمليات إيداع أو خصم متعلقة بها 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو للنظام الداخلي للجمعية.
7- المؤسسون أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرون أو العاملون 
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أو مراجعو الحسابات أو مندوبو التصفية إذا لم 
يقوموا بتنفيذ االلتزامات الجوهرية التي يفرضها عليهم هذا القانون أو 

القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين 
ومندوبي الجهات التي خولها هذا القانون حق الرقابة واإلشراف والتفتيش ومراجعة 

الحسابات.
8- كل من امتنع من أعضاء مجلس اإلدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء 
مجلس اإلدارة المؤقت الذين انتهى األجل المحدد لهم والمديرين والعاملين ومندوبي 
التصفية عن رد أموال المنظمة التعاونية أو موجوداتها وسجالتها ودفاترها ومستنداتها 

وأوراقها وأختامها وتسليمها إلى من يحل محلهم.
9- كل من استغل سلطته أو وظيفته أو صفته أو وضعه بالمنظمات التعاونية لتحقيق 
منافع مادية له أو لبعض األعضاء دون اآلخرين بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو النظام 

الداخلي أو استغل اسم المنظمة التعاونية وأموالها لحسابه أو لمصلحة غيره.
10ـ كل من يحتفظ بأموال المنظمة التعاونية بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلي 
أو قرارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة اإلدارية المختصة رغم مطالبته بردها.

11ـ كل من يباشر نشاطا باسم منظمة تعاونية منحلة أو يتصرف في أموالها على خالف 
حكم هذا القانون بعد إشهار قرار الحل.

12ـ كل من زاول من المؤسسين لجمعية تعاونية نشاطا باسم الجمعية قبل إشهارها.
13ـ أعضاء مجلس اإلدارة بالمنظمة التعاونية الذين يكلفون الغير أو يسمحون له بالمخالفة 

لحكم هذا القانون في مزاولة اختصاصاتهم أو التعامل باسم المنظمة المذكورة.
14ـ كل شخص أطلق بالمخالفة ألحكام هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو في لوحات 
محله أو في أي إعالن ينشر على الجمهور اسم التعاون أو أي تسمية توهم الجمهور بأن 
عمالً أو مشروعاً ما تعاوني أو استعمل في تسمية عمل أو مشروع عبارة يفهم منها أنه 

تعاوني أو فرع لمنظمة تعاونية أو توكيل لها.
وفي هذه الحالة يحكم فضال عن العقوبة المقررة، بإزالة االسم ونشر الحكم على نفقة 

المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
15ـ كل من تعمد إذاعة تقارير أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك عن الحالة 
المالية واإلدارية أو عن نشاط منظمة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان وطريقة 

إذاعتها.
16ـ كل من حصل من منظمة تعاونية على قرض أو شيء من مستلزمات اإلنتاج واستخدمه 
كله أو بعضه في غير الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقرره مجلس 

إدارة المنظمة التعاونية ويعتمده االتحاد التعاوني المركزي أو الوزير المختص.
 )مادة ٩٧( من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥.
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بعلم الوصول
مهمــا كان نــوع نشــاطك ومهمــا كان حجــم أعمالــك 
ومهمــا بعــدت المســافة بيننــا وبينــك .. أرســل إلينــا بشــكواك 
ونحــن نعــدك بنشــرها وإرســالها للمســئولين ومتابعتهــا حتــى الــرد عليهــا 

عزيزي
التعاوني

ــكواك... ــال ش ــي بإرس ــزي التعاون ــادر عزي ــا.. فب وحله

منذ بداية نافذة »بعلم الوصول« خاطب االتحاد التعاوني اإلنتاجي المركزي العديد من 
الجهات المختصة بحل مشاكل الجمعيات اإلنتاجية ونرصد فيما يلي بعضًا من  هذه المراسالت

* في عدد يناير ٢٠١٩ 
خاطب االتحاد التعاوني اإلنتاجي وزير المالية بناء علي شكوى عدد كبير من الجمعيات لعدم التزام مصلحة 
الضرائب باالعفاءات المقررة للجمعيات وفقاً للقانون وتحصيلها ضرائب دون وجه حق، كما خاطب االتحاد 

السيد محافظ بور سعيد لتنفيذ حكم القضاء اإلداري الصادر لصالح جمعية نقل الركاب بورسعيد.

* فى عدد فبراير ٢٠١٩
خاطب االتحاد التعاوني اإلنتاجي معالي السيد رئيس الوزراء لحث المحافظين علي تنفيذ أحكام القضاء اإلداري 
الصادرة لصالح جمعيات نقل الركاب بالمحافظات، كما خاطب الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن االجتماعي لوضع 

حالً لمشكلة ديون التأمينات االجتماعية المستحقة لدي الجمعيات التعاونية اإلنتاجية.

األرشيف

واصل االتحاد التعاوني اإلنتاجي مخاطباته للجهات المختصة لحل مشاكل 
الجمعيات التعاونية اإلنتاجية في مختلف المحافظات.

ــذا الــعــدد رئيس  حــيــث خــاطــب االتـــحـــاد فــي هـ
الجمعية  شــكــوي  بــخــصــوص  الـــــوزراء  مجلس 
الــتــعــاونــيــة لــلــخــدمــات الــمــعــمــاريــة بــالــفــيــوم 
والــتــي مــازالــت تعاني عــدم صــرف التعويضات 
الــتــي أقـــرهـــا مــجــلــس الــــــوزراء الـــعـــام الــمــاضــي 
لتعويض الجمعيات التي تضررت من القرارات 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة قبل 
ــر الــتــمــويــن  عــامــيــن، كــمــا خــاطــب االتـــحـــاد وزيــ
لــلــتــوجــيــه لــلــشــركــة الــمــصــريــة لــلــصــوامــع بــأن 
التعاونية  للجمعيات  التشغيل  أولــويــة  تــكــون 
وفقًا للقانون وذلك بناء علي شكوي الجمعية 

التعاونية اإلنتاجية للشحن والتفريغ بالمنيا 
أرسلهما  الــلــذيــن  الخطابين  نــص  يلي  وفيما 
ــر  ــ االتــــحــــاد اإلنـــتـــاجـــي لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء ووزيـ

التموين..

اإلنتاجي يخاطب رئيس مجلس الوزراء
معالي السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد
الجهات  لكافة  التوجيه  سيادتكم  من  نلتمس 
المقاولين  تعويضات  صرف  بضرورة  المعنية 
التي أقرها مجلس الوزراء لتعويض الجمعيات 

اإلنتاجي يخاطب رئيس الوزراء ووزيـــــــــــــــــــــــــــر التموين لحل مشاكل الجمعيات
 الخدمات المعمارية بالفيوم تطالب بصرف التعويضات وشحـــــــــــــــــن وتفريغ المنيا تطالب بأولوية التشغيل في الشركة المصرية للصوامع
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املصيلحى مدبولى

في عدد أبريل ٢٠١٩
خاطب االتحاد التعاوني اإلنتاجي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا لتحديد ميعاد لمقابلة أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بقنا لعرض عدد من المشاكل التي تواجه الجمعية علي سيادته كما خاطب االتحاد 
السيد اللواء مدير اإلدارة العامة للمرور لرفض إدارة مرور شربين تنفيذ تأشيرة محافظ الدقهلية بالسماح بترخيص عدد 

)٣( ميكروباص لجمعية نقل ركاب شربين.

في عدد مايو ٢٠١٩
خاطب االتحاد التعاوني اإلنتاجي وزير المالية لتوجيه مديريات الضرائب بكافة المحافظات بقواعد تحصيل الضريبة 
بناء علي شكوي الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بسوهاج، كما خاطب محافظ الجيزة لتنفيذ حكم القضاء اإلداري 
الصادر لصالح جمعيات نقل الركاب بالمجافظة بناء علي شكوي الجمعية التعاونية لنقل الركاب وخدمات السرفيس بالجيزة.

األرشيف

في العدد القادم
مشاكل جديدة لجمعيات إنتاجية جديدة  

علي مكاتب المسئولين.. انتظرونا

صورة زنكوغرافية من اخلطابات 
التى أرسلها االحتاد االنتاجى لرئيس الوزراء ووزير التموين

التعاونية اإلنتاجية التي تضررت من القرارات 
االقتصادية التي تم اتخاذها قبل عامين حتي 
في  دورهـــا  مواصلة  الجمعيات  تلك  تستطيع 

خدمة االقتصاد القومي.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

اإلنتاجي يخاطب وزير التموين
معالي السيد الدكتور/ وزير التموين

تحية طيبة وبعد
ــه لــلــشــركــة   ــيـ ــوجـ ــتـ ــم الـ ــكـ ــادتـ ــيـ نــلــتــمــس مــــن سـ
المصرية للصوامع بأن تكون أولوية التشغيل 
وفقًا  اإلنتاجية  التعاونية  للجمعيات  لديها 
ــذه الــجــمــعــيــات من  لــلــقــانــون حــتــي تــتــمــكــن هــ

مواصلة دورها في خدمة االقتصاد القومي.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

اإلنتاجي يخاطب رئيس الوزراء ووزيـــــــــــــــــــــــــــر التموين لحل مشاكل الجمعيات
 الخدمات المعمارية بالفيوم تطالب بصرف التعويضات وشحـــــــــــــــــن وتفريغ المنيا تطالب بأولوية التشغيل في الشركة المصرية للصوامع
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أول بوابة الكترونية للتعاونيات المصرية 

سوزان حنا مجدى عقل

اللجنه  عضو  عقل  مــجــدي  صــرح 
اطــار  يف  بــأنــه  العليا  التنسيقيه 
الطالبيه  اجلمعيات  عمل  تنشيط 
يف املدارس يتم تنفيذ برنامج صقل 
كما سيتم  االجتماعيني  االخصائني 
اللجنه  أعــضــاء  بــني  ــقــاءات  ل عقد 
الطالبي  للتعاون  العليا  التنسيقيه 
باملحافظات  التعليم  مديريات  مع 
لتذليل اي عقبات تواجه اجلمعيات 

الطالبيه
ــوزان حــنــا مــديــر عــام  وطــرحــت ســ
ــي اإلســتــهــالكــي  ــاون ــع ــت االحتـــــاد ال
ــشــكــالت  ــظــه الـــقـــاهـــره امل ــحــاف مل
الطالبيه  اجلمعيات  تــواجــه  الــتــي 
والتي  اللجنه  علي  املحافظه  يف 
بعدم  ملطالبها  االســتــجــابــه  قـــررت 
الرحالت  من  اشتراكات  أي  خصم 

لــقــرارات  تنفيذا  وذلـــك  املــدرســيــه 
تعد  والتي  العليا  التنسيقيه  اللجنه 
التعاونيه  االحتــادات  جلميع  ملزمه 

االستهالكيه االقليميه.
االداره  مدير  منصور  عماد  ــد  وأك
ــزام  ــت االل املنتجه  لــلــوحــده  الــعــامــه 
الــوحــدات  بيع  عــدم  قـــرار  بتنفيذ 

للسلع  املـــــدارس  بجميع  املــنــتــجــه 
الغذائيه وترك هذا األمر للجمعيات 
هذا  تــوزيــع  يتم  أن  علي  الطالبيه 
القرار علي جميع مديريات التربيه 
إرســال  ويتم  باملحافظات  والتعليم 
صــــوره مــنــهــا لـــالحتـــاد الــتــعــاونــي 

االستهالكي املركزي. 

اإلستهالكى

قررمجلس اداره االحتاد العام 
للتعاونيات يف اجتماعه برئاسة د. 
احمد عبد الظاهر رئيس االحتاد 
الــدكــتــور  بــرئــاســة  جلــنــه  تشكيل 
سعد نصار عضو املجلس علي أن 
تضم عضواً من كل احتاد تعاوني 
مركزي الي جانب اعضاء االحتاد 
انشاء  لبحث  للتعاونيات  الــعــام 
العام  لــالحتــاد  الكترونيه  بــوابــه 
التعاونيه  واالحتــادات  للتعاونيات 

املركزيه.
ومت عرض العديد من االفكار 
لدور البوابه يف التعريف باحلركه 

التعاونيه  اجلمعيات  منتجات  وتسويق  املصريه  التعاونيه 
البيع  عمليات  تسهيل  خــالل  مــن  القطاعات  جميع  يف 
الغير  بالبوابه حلساب  اعالنات  وضع  وامكانيه  والشراء 
واالحــصــاءات  البيانات  كــل  شامله  البوابة  تــكــون   وان 

اخلاصه باجلمعيات علي مستوي 
اجلمهوريه 

الظاهر  عبد  أحمد  د.  واكــد 
علي ضرورة أن تكون هذه البوابه 
التقنيه  مــن  عالي  مستوي  علي 
احلــديــثــه  للتكنوجليا  ــه  ــب ومــواك
حتي تساهم يف نشر دور احلركه 
مساعده  يف  وأهميتها  التعاونيه 
االقــتــصــاد الــقــومــي مــشــيــراً إلى 
الــتــنــســيــق مــع وزاره  ــه ســيــتــم  انـ

االتصاالت يف اقرب وقت.
املوافقة  مت  اخــر  ســيــاق  ويف 
االستثمار  عــن  نـــدوة  عقد  علي 
االحتاد  بني  باملشاركه  التعاوني  القطاع  يف  اإللكتروني 
واألفريقي  العربي  التعاوني  واالحتــاد  للتعاونيات  العام 
علي أن تعقد يف نوفمبر 2020يف مدينه شرم الشيخ ويتم 
اخطار االحتادات التعاونيه املركزيه للمشاركه يف الندوة .

تقدمها : امانى عبد الرازق
أخبار االتحادات النوعية 
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د. عبدالظاهر
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أكد اللواء محمد الفقى رئيس 
االحتاد التعاونى للثروة املائية على 
التى  السيئ  الطقس  موجات  أن 
تتعرض لها البالد فى فصل الشتاء 
الذين  الصيادين  على  سلبيا  تؤثر 
جدا  صعبة  ظـــروف  فــى  يعملون 
وبــالــرغــم مــن اضــطــراب املالحة 
فى البحرين االحمر واملتوسط إال 
الراحة  رفاهية  لديهم  ليس  أنهم 
ألن الــصــيــد هــو مــصــدر رزقــهــم 

الوحيد وعلية فقد يتعرض البعض 
منهم للعديد من مخاطر املهنة مثل 
الوفاة  حتى  أو  اإلصابة  أو  الفقد 
ــاد مــن خــالل  ولــذلــك يــقــوم االحتــ
حسب  بتعويضهم  التامني  صندوق 
فى  بالصندوق  اخلاصة  الالئحة 
حاله العجز أو الوفاة وتصل قيمة 
ــف فــى حالة  ــى 20 ال الــعــويــض إل
إلى  زيادتها  بحث  وجــارى  الــوفــاة 

الضعف.

اتحاد الثروة المائية 
يبحث زيادة التعويضات للصيادين 

الثروة 
المائية 

الزراعى االسكاني 

اللواء محمد الفقى

حتحوت

قواعد لتنظيم العمل 
داخل الجمعيات 

التعاونية االسكانية 
االحتــاد  عــام  سكرتير  حتحوت  عــبــدالــســالم  أوضـــح 
التعاوني االسكاني املركزي ان االحتاد وضع بعض القواعد 
اإلسكانيه  التعاونيه  للجمعيات 
يف  أعــضــاءهــا  مــع  التعامل  يف 
عن  باإلعالن  تبدأ  مشروع  أي 
وحــداتــه  وتخصيص  ــشــروع  امل
وفقا لقواعد العمل باجلمعيات 
وتصميم  إعــداد  من  التعاونيه 
رســومــات املــشــروع مبــا يحقق 
ــاء وحتــديــد  ــضــ رغـــبـــات األعــ
للمشروع  السكنيه  ــوحــدات  ال
واالعالن عن املشروع والتقدير 
تكاليف  او  لــلــســعــر  ــي  ــدئ ــب امل
الـــوحـــده الــســكــنــيــه ثــم اعــالن 
الصحف  يف  بالنشر  األعــضــاء 
الطلبات  تــقــدمي  مــوعــد  حـــول 
وقيمه مقدم احلجز وموعد انعقاد جلسه البت يف الطلبات 
علي أن يكون ذلك بحضور من يرغب من األعضاء مقدمي 
طلبات االنتفاع بالوحدات السكنيه للمشروع بالكامل ويتعني 
علي كل عضو قبل إجراء جلسه التخصيص أن يوقع اقرار 
بعدم سبق انتفاعه بعقار تعاوني يحول دون انتفاعه بوحدات 
يف  أحقية  وللجمعية  تخصيصه  املزمع  اجلمعيه  مشروع 

سحب التخصيص اذا ماتبني سبق انتفاعه.
وأكد عبد السالم أن هذه االجراءات لتنظيم املعامالت 
العمل  وتنظيم  وحمايه  واعضاءها  التعاونيه  اجلمعيه  بني 
للجميع ولتحقيق االستقرار والعداله بني األعضاء وأوضح 
أن االحتاد التعاوني االسكاني يتابع ويشرف علي اجلمعيات 

التعاونيه االسكانيه ومدي تطبيق هذه االجراءات.

الزراعى  التعاونى  االحتاد  عضو  عيسى  مجدى  صرح 
بأن هناك اجتاة داخل وزارة الزراعة لدعم الفالحني مربى 

املاشية من خالل تقدمي ردة 
وعلف مدعمني لهم بالتعاون 
التموين  ووزارة  الـــوزارة  بني 
وذلك من خالل حصر وترقيم 
لهم  حصص  لتوزيع  املاشية 
أن  على  املاشية  لــعــدد  تبعا 
التعاونية  اجلمعيات  تــقــوم 
نظرا  بهذا احلصر  الزراعية 
الفالحني  وســط  لتواجدها 
وانها األجدر على القيام بهذا 

الدور.
وفـــى ســيــاق آخـــر طالب 
ــم عن  ــظــل عــيــســى بـــرفـــع ال
حيث  الشيخ  بكفر  الفالحني 

يضطر الفالح لدفع 5 اآلف جنية رسوم فى حالة التنازل أو 
البيع ألى قطعة أرض بالرغم من أنه دفع كامل سعر األرض 
منذ سنوات وكانت املشكلة بدأت عندما اخذت شركة وسط 
الدلتا الزراعية الستصالح األراضى األرض واستصلحتها 
ثم قامت ببيعها للفالحني ثم مت بيع الشركة للشركة القابضة 
ثم جهاز تصفية الشركات ومع تغير الشركات اإل أن الفالح 
أثنني من األرض حتى  أو  التنازل عن قيراط  عندما يريد 
لو ألحد اوالدة البد له من دفع رسوم 5 اآلف جنية مع أن 
الطبيعى هو نقل احليازات عن طريق اجلمعيات التعاونية 
الزراعية ولكن األمر مازال حتى اآلن هكذا مع الشركات 
وهذا ظلم كبير للفالحني ولذلك نطالب بحل هذه املشكلة 

وان تكون الرسوم مبالغ رمزية.
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علف مدعم للفالحين 
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بين الزراعة والتموين 

مجدى عيسى



30

 نصائح هامة تساعدك 
على خسارة الوزن من غير ملل 

 قد تشعر املرأة بامللل بعد فترة من اتباع نظام غذائى 
يجعلها  اجلسم، مما  من  الزائد  الــوزن  إلنقاص 
إلى  تناول األطعمة الصحية وتلجأ  تتوقف عن 
والتى تتسبب  الدسمة  لتناول األطعمة  العودة 
فى زيادة وزن اجلسم مرة أخرى، ولتجنب ذلك 
نتعرف فى هذا التقرير على نصائح خلسارة 
10 كيلو دون الشعور مبلل وذلك من خالل 

النصائح التالية: 
- اتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون 

من خالل املتابعة مع طبيب تغذية مع 
مراعاة احلالة الصحية للجسم، والتنويع 

فى النظام الغذائى من فترة ألخرى.
وجتنب  بالهدوء  الشعور  يفضل   -
التقيد بتناول طعام معني أو ممارسة 
الرياضة بشكل زائد خلسارة الوزن 
فى وقت قصير، ألن ذلك يتسبب 
واإلحباط  بالتعب  الشعور  فى 
سلبية  صحية  لعواقب  ويــؤدى 

وزيادة الوزن، ألن هرمون التوتر 

يرتبط بزيادة الوزن.
 - يفضل تناول األطعمة التى حتتوى على البروتني 
الذى يتسبب فى الشعور بالشبع لفترة طويلة، مثل 
اللحوم  وليست  والبذور  واملكسرات،  البقوليات، 
فقط، مع تناول سلطة اخلضروات التى حتتوى على 
فيتامينات ومعادن يحتاجها اجلسم لنمو الشعر واحلفاظ 

على صحة البشرة.
- جتنب تناول احللوى واملشروبات الغازية، والتى 
تتسبب فى زيادة الوزن فى فترة قصيرة، ويفضل 
اإلفراط فى شرب املاء الذى يساعد على الشعور 

بالشبع والتخلص من سموم اجلسم. 
الرياضية،  التمارين  - يفضل ممارسة 
بشكل يومى أو ممارسة الرقص ملدة 35 
دقيقة الذى يساعد أيضاً على خسارة 
الوزن والشعور بالسعادة وعدم امللل.

اليوجا  متارين  تساعد ممارسة   -
بانتظام خالل األسبوع على انقاص 
الوزن الزائد من اجلسم وتقليل مستويات 

التوتر والشعور باالسترخاء.

  فكرة إدمان الطعام هي موضوع مثير 
للجدل بني العلماء، لذلك بحث باحثون 
من جامعة آرهوس يف هذا املوضوع وما 
يحدث يف أدمغة اخلنازير عندما يشربون 
ماء السكر، واستنتجوا أن السكر يؤثر 
على مسارات املكافأة فى الدماغ بطرق 
مماثلة لتلك التي لوحظت عند تعاطي 

املخدرات التي تسبب اإلدمان.
ــاً لــلــمــوقــع الــطــبــى األمــريــكــى   ووفـــقـ
“HealthDayNews”، وجد الباحثون 
بقيادة الدكتور »مايكل وينتردال«، أستاذ 
الطب السريري يف جامعة آرهوس وأحد 
املؤلفني الرئيسيني للدراسة، أن أي شخص 
قام بالبحث عن قطعة من الشوكوالتة 
يعرف أن الرغبة يف احلصول على طعام 

حلو يصعب السيطرة عليها.
ولكن هل السكر حقا إدمان؟

 أوضح الدكتور »مايكل وينتردال«، أستاذ 
الطب قائال: »ليس هناك شك يف أن 
السكر له العديد من اآلثار الفسيولوجية، 
وهناك العديد من األسباب التي جتعله 

غير صحي، لكنني كنت يف شك من اآلثار 
التي يخلفها السكر على دماغنا وسلوكنا«.

وأشار الباحثون إلى أنه إذا كان السكر 
ميكن أن يغير نظام املكافأة يف الدماغ 
بعد اثني عشر يوًما فقط، كما رأينا يف 
حالة اخلنازير، فلك أن تتخيل كم السكر 
الذى تتناوله يومياً ويؤثر على املخ مثل 

املخدرات.

العديد من  أن هناك  املعلوم  من 
رائحة  فى  تساعد  التى  العوامل 

الفم الكريهة مثل:
-بعض األطعمة كالبصل والثوم.
-تناول نظام غذائي عالي البروتني.

-التدخني.
-جفاف الفم.

-سوء نظافة الفم.
-عدوى بكتيرية.

-بعض األدوية.
وبالتأكيد ال ميكنك التحكم يف اآللية 
الطبيعية للجسم التي تسبب رائحة 
الفم الكريهة، لكن ميكنك بالتأكيد 
من خالل جتربة  الرائحة  تقليل 

هذه العالجات املنزلية السهلة.
1. الغرغرة

الغرغرة باملاء املالح تقتل البكتيريا 
الطعام  جزيئات  وتزيل  الفم  يف 
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إعداد: عائشة عبدالرحيم
صحتك بالدنيا

التعاون اإلنتاجى - العدد الثالث والعشرون -يناير ٢٠٢٠



31

 لمرضى نزالت البرد.. نصائح تخلصك منها سريعا 
أوضح تقرير طبى أن املكوث يف املنزل والراحة تعد 
من أهم وأبرز النصائح للمساعدة فى عالج نزالت 
البرد فالقيام ببعض األنشطة قد يكون من األمور 
املشاكل  من  للعديد  تعرضك  تزيد من فرص  التي 

الصحية، ولذا عليك الراحة يف املنزل، وجتنب 
احلركة من الفراش، فاحلصول 

علي نوم كايف يساهم بشكل 
اجلهاز  تقوية  يف  كبير 
يجعلك  هــذا  املناعي 
أقل عرضة وقدرة علي 
محاربة الفيروس، لذا 
النوم ملدة ال  عليك 
تقل عن 8 ساعات 
للتخلص  يوميا، 

 خالل فصل الشتاء يزداد الشعور بالكسل، وعدم الرغبة يف 
املشي أو احلركة، وكل ما يسعي لتحقيقه الشخص هو 

اجللوس يف املنزل دون التعرض ألي حركة، ولكن يجب 
السعي واحلركة وممارسة املشي خالل فصل الشتاء، 

ألن هذا األمر يساهم بشكل كبير يف 
احلصول على العديد من الفوائد، 
وهذا ما سنتعرف عليه خالل هذا 
 .»healthy« التقرير وفقا ملوقع

فوائد  بعض   التقرير  حيث كشف 
املشي خالل  فصل الشتاء، ومنها، 

تنشيط الدورة الدموية باجلسم، وهذا 
األمر يساهم بشكل كبير يف زيادة نشاطه 

التعرض لألمراض، وأيضا  واحلد من 
هذا األمر يساهم يف تعزيز الصحة العقلية، 
وزيادة القدرة علي التركيز اجليد والقوي.

كما أوضح التقرير، أن املشي خالل فصل الشتاء يساهم بشكل 

والقضاء علي هذه العدوى. 
وقدم التقرير نصيحة أخرى، 
وهي اإلكثار من تناول وشرب 
السوائل املهدئة للشعب الهوائية، 
والتي تساهم بشكل كبير يف 
تقوية اجلهاز املناعي، ومنها 
الينسون، النعناع والبردقوش.

ومن أبرز وأهم النصائح التي 
قدمها التقرير، هي تناول 
الفوائد الغنية بفيتامني سي، 
وأيضا تناول اخلضروات، 
ألن هذه األطعمة تساهم 
يف تقوية اجلهاز املناعي 

بشكل كبير.

كبير يف حماية املخ من التعرض لإلصابة 
ببعض األمراض املختلفة اخلاصة به، 
ومنها الزهامير واخلرف، وأيضا 
قلة التركيز واالنتباه، ولذا 
عليك ممارسة هذه العادة 
كل  إلى  يومياباإلضافة 
هذا فقد أكدت العديد من 
الدراسات الطبية احلديثة، 
أن املشي خالل فصل الشتاء 
يساهم بشكل كبير يف احلد 
من اإلصابة باالكتئاب، ألن 
هذه العادة تساهم بشكل 
كبير يف تهدئة األعصاب، 
باالسترخاء،  والشعور 
وامليل للشعور بالراحة 

النفسية.

لهذا  الفم،  املوجودة يف  الدقيقة 
ببساطة فإن إضافة ملعقة صغيرة 
من امللح إلى املاء الفاتر والغرغرة 

أمر الغنى عنه.
 2. مضغ أوراق الريحان والنعناع

مضغ أوراق الريحان  كل يوم يزيل 
رائحة التنفس الكريهة، وباملثل أوراق 
النعناع هي معطر فم ممتاز ميكن أن 
يساعدك على التخلص من رائحة 

الفم الكريهة يف دقائق. 
3. القرفة

القرفة من التوابل األساسية 
ميكن العثور عليها بسهولة 

فى مطبخنا، وشرب شاى 
القرفة، قد يخفف 

من مشكلة رائحة 
الفم الكريهة إلى 

حد كبير.
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 المشى فى الشتاء يساعدك فى الحفاظ على صحة القلب 



إقتراحات رئيس االحتاد 
علي مدار اجتماعين متتاليين لمجلس 
إدارة االتحاد التعاوني اإلنتاجي وتحديدا 
في االجتماعين رقمي ١٧ و٢٠١٩/١٨ 
قدم المحاسب أحمد زهير مصطفي 
رئيس االتحاد إقتراحين للعرض علي 
مجلس اإلدارة أراهما بحق أحد أهم 
اإلنجازت ليس لمجلس إدارة االتحاد 
الحالي فحسب بل في تاريخ االتحاد 

التعاوني اإلنتاجي منذ تأسيسه. 
االقتراح األول الذي تقدم به رئيس االتحاد 
»مشروع عالج التعاونيين وأسرهم« حيث 
جاء المقترح بتخفيضات عالجية كبيرة 
تصل إلي ٦٠٪ من خالل تعاقد االتحاد مع 
شبكة طبية متكاملة في جميع المحافظات 
تشمل مستشفيات ومراكز طبية كبري 
ومعامل تحاليل ومراكز أشعة إلي جانب 
تخفيضات أخري تصل إلي ١٢٪ علي سعر 
األدوية من خالل التعاقد مع كبريات 
الصيدليات في مختلف المحافظات 
تكلفة  أي  المشترك  يتحمل  ان  دون 
سوي ٢٥ جنيها فقط فى السنة تكلفة 
الكارنيه وطباعة الشبكة الطبية ليتفوق 
مشروع عالج االتحاد اإلنتاجي علي كثير 
من المشروعات العالجية للعديد من 

النقابات المهنية في مصر. 
خطوة كبيرة تمس شريحة عريضة 

من المجتمع هم »التعاونيون« الذين 
ينتمي أغلبهم للطبقة »دون المتوسطة« 
فهناك اآلالف منهم بال تأمين صحي 
وهناك اآلالف منهم مضي بهم قطار 
العمر السريع وطحنتهم الشيخوخة 
وافترستهم األمراض دون أن يجدوا من 
يرفق بهم أو يحنو عليهم من حكومات 
تعاقبت علي مر السنين دون أن يرق 
لها قلب أو يأن لها ضمير .. لذلك جاء 
المقترح لينصف تلك الفئة ويمنحهم 
األمل فيما تبقي لهم من حياة  .. من هنا 
سيبقي مقترح »زهير« والذي وافق عليه 
مجلس اإلدارة باإلجماع بمثابة »وقف 
خيرى« يجود بالنفع لآلالف من أبناء 
هذا الوطن علي مر السنين ولن ينضب 
ذلك النهر أبدا بل سيزداد خيرة بمرور 
األيام وقدوم أصحاب الهمم والقلوب 
الرحيمة  والعقول المستنيرة الذين 

سيتولون مقاليد األمور فيما بعد. 
وعلى الرغم من أن رئيس االتحاد أعلن أن 
خالد عبد العزيز األمين العام - للجمعية 
العامة للتصوير والطباعة هو صاحب 
الفكرة  وأن دوره أقتصر فقط على نقلها 
لمجلس اإلدارة إال أننى أرى أن »زهير« هو 
صاحب الفضل األكبر فى إخراج الفكرة 
إلى النور عندما عرضها على مجلس 

إدارة االتحاد فكم من أفكار عظيمة ولدت 
وماتت ولم يشعر بها أحد ألنها لم تجد 

من يأخذ بيدها إلى طريق النور.
أما االقتراح الثاني لرئيس االتحاد 
الــذي تقدم به في االجتماع رقم »١٨« 
ووافـــق أيضا عليه مجلس اإلدارة هو 
إنشاء عدد »٢« مكتب إتصال لالتحاد 
االنتاجى أحدهما في الوجه البحري 
واآلخر في الوجه القبلي لسهولة التواصل 
مع الجمعيات وسرعة حل المشاكل التي 
تواجهها ليحقق االتحاد االنتاجى خطوة 
هامة نحو »الالمركزية«  التى تعد أحد 
اهم مرتكزات النجاح في علم اإلدارة والتي 
ال يدركها الكثيرون ممن يمارسون العمل 
اإلداري وال أبالغ اذا  قلت إنها إحدى 
اآلفات التي تعاني منها الحركة التعاونية 

المصرية بصفة عامة.
 إن األفكار التي تقدم  بها رئيس اإلتحاد 
اإلنتاجي دون أي مبالغة أو مداهنة هي 
إنجازات حقيقية تحتاج إلي األعتناء 

بها والبناء عليها. 
إن صفحة العمر ستنطوي يوما وسيبقي 
أصحاب األفكار المتميزة في ذاكرة التاريخ 
تصحبهم دعوات ماليين القلوب والعقول 
التي إرتوت بينابيع فكرهم وجود عطائهم 

أبد الدهر. 
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اجلمعية التعاونية اإلنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان
األحمدى  الوكيل

سناء حسن عبدالسيد رشا جمال عبداللطيف 

اللواء  أشرف عطية

سناء حسن عبدالسيد 
 رئيس مجلس اإلدارة

رشا جمال عبداللطيف 
 أمين الصندوق

وأعضاء مجلس اإلدارة 
والجهاز اإلداري وجميع العاملين بالجمعية

يتقدمون بخالص التهاني لجماهير وشعب أسوان بمناسبة ذكري 
احتفاالت العيد القومي للمحافظة ويخصون بالتهنئة

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة

واألحمدى  الوكيل وكيل وزارة التضامن بأسوان
وسيد دردير نائب مدير إدارة الجمعيات

وأسرة التعاونيات بمديرية التضامن االجتماعي
لجهودهم المخلصة في حل المشاكل 

التي تواجه الجمعيات التعاونية اإلنتاجية بالمحافظة
داعين اهلل العلي القدير أن يديم علي مصر نعمة األمن والسالم في ظل رعاية 

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية



اجلمعية التعاونية اإلنتاجية للنقل البرى للركاب بأسوان
األحمدى  الوكيل

السيد عثماناللواء إيهاب الجداوى

اللواء  أشرف عطية

الحاج السيد عثمان  
رئيس مجلس اإلدارة

واللواء إيهاب الجداوي 
 األمين العام

وأعضاء المجلس والجهاز اإلداري 
يتقدمون بخالص التهاني القلبية
 لجماهير وشعب أسوان الكريم

بمناسبة ذكري احتفاالت العيد القومي
 للمحافظة ويخصون بالتهنئة

اللواء  أشرف عطية - محافظ أسوان
واللواء حازم عزت - السكرتير العام

واألحمدى الوكيل - وكيل وزارة التضامن
وأسرة التعاونيات بمديرية التضامن االجتماعي بأسوان كما يتقدمون بخالص 
الشكر والتقدير للمحاسب أحمد زهير مصطفي - رئيس االتحاد التعاوني 

اإلنتاجي لجهوده المخلصة في النهوض بالقطاع 
وحل المشاكل التي تواجه الجمعيات اإلنتاجية 

متمنين للجميع دوام الخير والسالم ولمصرنا الغالية  مزيدًا من التقدم 
واإلزدهار في ظل قيادة ابن مصر البارالسيد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية


