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السييس:  
انتصارات العارش من رمضان

املرصية العسكرية تعكس عبقرية

44 »العارش« عروس املدن يف عيدها القومي الـ

يحتفلون  املرصيون

بذكرى النرص:

خري أجناد األرض 

»فخرنا وعزنا«

مجلس 

املستثمرين: 

ستظل مدينتنا

قاطرة الصناعة 

املرصية 

تفاعل حكومي مع شكاوى املستثمرين وإجراءات لدعم الصناعة الوطنية
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ةيدجدت كارش10
”ينملستثمرابيت “لـ تنضم 

ء غاللاحة فمكاض عرمحتافتالهيئة ايس ئرعمخنة استقشاامن
ة كرش200من كرث أكة رشامبء اغذلامة لسالمية لقوا
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ىس ساألاملنظااحة الئد اموعض بيل عدت
32رش لعااي مستثمرعية جمل

مة ظومنيف ين ملستثمراور بدمية كوحتادشاإ
40ة رصياملب ئارضال

ملني عاللنا وركوت حاالقتوفري لةمستمرد هوج
ت كالرشاوع نصاملبا

عارف د .سمير

هالل وليد د.
حافظ محيى د.

الدين صالح محمد هالة

عامر وليد

فتحى خالد

عبداهلل رضا أيمن

اإلدارة: مجلس رئيس

اإلدارة: مجلس رئيس نائبا

العام: ا لمشرف

التنفيذى: التحرير رئيس

التحرير: مدير

العام: األمين

منتصر أحمد

الفنى: األخراج
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تكنولوجيا تصنيع وتحديث

املاكينات يف مؤمتر بـ “العارش”

جديد 

مؤتمر 

من العاشر مستثمري جمعية رئيس عارف، سمير الدكتور أكد
األعمال ورجال للشركات مميزة خدمات تقديم أهمية رمضان، 

وعقد تايوان ـىإلـتجارية  ـودوفـوتنظيم  للتجارة ترويج من 
التكنولوجيا  عالم فى جديد هو ما لكل واجتماعات مؤتمرات 

وتصنيع وتحديث الماكينات 

عاملجال األركات وة للرشخدمات مميزف: د. سمري عار

انيني ة بني املصنعني التايوتعزيز التجارضا: مين رأ

ى املستثمر املرصو
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مدير مركز تايوان بالقاهرة:

 تنظيم أنشطة ثنائية لرتويج التجارة

الذيوان« تايوىف  املاكينات »مصنعى مترمؤخالل  ذلك جاء

ذلكوى التجاران تايوكز مرمع  نبالتعاوالجمعية  نظمته 

العام  منياألعبدالله،  ضارمين أر، بحضوالجمعية  مبقر 

انتايوكز مرمن والجمعية،  عام مدير الدين، حصالهالة  د.و

محمد سامل كز،املرمدير  يياه مايكل ة،بالقاهرى التجار

ى، التجاران تايوكز مرع ومرشا مديرعباس،  سامءأوسامل  

عىل  بناء عضاءاألكات الرشمن  40لنحو  ممثلني كةمبشارو

جهة من الجمعية. ة املوالدعو

ان تايوكز مبرللجمعية،  العام منياألضا، رمين أـاد شـأو

جتامعاتاالوات متراملؤإقامة  عىل الدائم صهلحرى التجار

من  العارش ىملستثمراستثامرية  صفرلخلق  بالجمعية 

انيني التايواملصنعني  بني ليةالدوة التجارتعزيز ومضان ر

ى. املستثمر املرصو

ى التجاران ـوـايـتـكز مرمدير  يياه، مايكل تحدث، ينامب

يقدمها  التى ئيسيةالرالخدمات وع واملرشعن  ة،بالقاهر

ثنائية نشطةأتنظيم  منها،واملرصيني،  لامـعـاألجال لر

مرص، ىف انيةالتايوالتجارية  دفوالوتنظيم  ة،التجارويج لرت

البث ة،بالقاهركز املرمقر ونت نرتاإلعرب  خدمات تقديم 

اجتامعات والجديدة  املنتجات قإطالات مترملؤاملبارش  

خدماتولية الدوض للمعارويج الرتنت، نرتاالعرب  اءلرشا

عن  ماتمعلوفري توان، تايوومرص  انحاء جميع ىف الصناعة 

مة العالويج ترمرص، وان تايوىف  التجارية صالفرواق سواأل

ازجومنح  مرص، ىف انيةالتايواملنتجات  ةرـوصـولتجارية ا

الفنادق  ىف املجانية قامةاالوان الطريتذاكر  مثل السفر، 

انية. حدث الصناعات التايوف عىل أالتعرستكشاف وال

املاكينات حدثأعن  تسجييل فيلم ضعرتم  متراملؤخالل و

تشكيل – اتالسيارغيار  طعق » تضمنت انتايوىف  كيةلذا

افذ نو – ستيكالبالحقن  – التغليفوالتعبئة  –cncمعادن  

ها«. غريم – تصنيع شكائر .. ومنيولواب أبوأو
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رشكات جديدة  10
“بيت املستثمرين” تنضم لـ

تقارير 

في ـانـضـرمــن مـالعاشر  مستثمري لجمعية التنفيذى المكتب ـقوافـ
لعضوية جديدة شركات 10انضمام  على الجاري، العام اجتماعاته أولى 

الهندسية للصناعات العالمية المعمار، لوازم لتجارة الحرم تشمل، الجمعية، 
أبادير نجيب سعد نبيلة شركة الجاهزة، المالبس لتصنيع السوالنج المتطورة، 
والجوارب، المالبس لصناعة مصر قطونيل المنزلية، لألجهزة دانتا وشريكها، 

لصناعة  النفيس الغذائية، للصناعات موجو البالستيكية، للصناعات كيان 
 ومؤسسة عمال مصرالمنسوجات 

لـ«عتامن« و«عبد الحميد« شكر خاص

لجهودهام املثمرة يف عدد من املرشوعات

جيهتوولألشعة  سكان يجىإكز مروالجمعية  نبـامـعــن الــمـاألضا عبدالله،مين رع أجتامحرض اال

لجنة  ئيسرنائب  الحميد عبد محمد ركتوللدالشكر ق، الصندون مأسلطان  دمحمواملهندس  للجمعية، 

ز ىف اللجنة. ه البارردوة وده املثمرالصحة عىل جهوالدين  رنومحمد  املهندس العال، عبد محمد ركتوالد

لجنة ئيسرعبدالعال  محمد د. خطاب ضعرتم وة. دارعضاء مجلس اإلاىن أل الشنوعادو

إىل  املقدمواملاىل والفنى  ضالعرن بشأالتدريب ن التعاول كوتووبرعىل  افقةاملومتت  عجتاماالخالل و
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فتاةوشاب  150تدريب  نبشأاملرصية  الصناعات اتحاد 

افقةباملوصية التوجاءت ومضان، رمن  العارش مبدينة 

امللف هذا ةبإدارالعال«  »عبد تفويضوض العرعىل  

من خالل الجمعية.  

عامل أنبشأالجمعية  ةدارإةكرمذض عرتم  لككذ

دةارض األسعار الوولجنة البت ىف عر

، 2021لعام  العضوية نيهاتكارلطباعة  الجمعية إىل 

ىف  البت لجنة صيةتوعىل  افقةباملوصية التوجاءت و

عضوية نيهكارقيمة  تعظيمواملقدمة،  ضوالعر

لتقديم مختلفة جهات مع التعاقد خالل من الجمعية 

تقدم التى الجهات مخاطبة نيه،الكارلحامىل  خدماتها 

ة مبارشنيه الكارجب مبوللتعامل  للجمعية خدماتها 

 10طباعة  للعضو، الجمعية من جيهتوخطاب  ندوب

نيهالكارف بخالكة الرشأسم  تحمل عضوية نيهاتكار

مع للتعامل للعضوية ىنالقانوللممثل  األساىس 

هذه  طباعة ىف كةرشكل  غبةلرطبقا والجهات  هذه 

نيهات. الكار

كزمرمقر  يجارإن بشأقع املوالعقد  اعتامد تم امك

ايجارية بقيمة الخدماتوالبرشية  دارـواملـتنمية  

خمس ملدةوم  2021/2/1من  ًااعتبارجنيه 00,5500

ات. سنو

املهندس من املقدمة ةكراملذض عرإىل  ضافةإ

لجنة  ئيسروة داراإلمجلس  عضو عتامن حمدي 

املكتب التنفيذي:

نيه تعظيم قيمة كار

عضوية الجمعية
الجديد املبنى عىل فةاملنرصاملبالغ  نبشأة راملجاو

الشكر جيهتووف، الرصعىل  افقةاملومتت وللجمعية  

عاتومرشوالجديد  ملبنىاىف  دهجهوعىل  لـ«عتامن« 

الجمعية بصفة عامة.  

محمد  د. من املقدمة ةكراملذعىل  املكتب افقوو

ة دارعبدالعال عضو مجلس اال

فة املنرصاملبالغ  نبشأعات واملرشلجنة  ئيسرو

ض منتجات العارش.عىل معر

دة ارالوة كراملذعىل  التنفيذي، املكتب افقوكام  

الحاجزين  ناطناملومن  عةمجموبطلب  الجمعية ىلإ

يبالعرس ـارـفـالـكة لرشاملخصصة  اترامــعــالـبـ

لعدم ًانظرمعهم  للتعامل ذلكوة الجاهزبس للمال

د الجرلجنة  تقرير اعتامد تم كام كة،الرشصاحب  دجوو

 .31/12/2020ىف  املنتهى للعام الجمعية عهدةول صوأل
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مهارات مرشىف  لتطوير برنامج

ومديرى خطوط اإلنتاج

برنامجا  رمضان من العارش مستثمري جمعية والتأهيل أطلقت بالتصدير الخاص االجتامعى اإلمتثال ملعايري وطبقاً

متابعات

نللتعاوملانية األكالة الومع  نبالتعاواف رشاإلات مهارلتطوير  

(،AWEF) العمل بيئة ىف ةأاملردعم  منظمةو (giz)الدوىل  

كات. ة التنافسية للرشذلك لزيادة القدرو

جنتااإلط خطوى ـرـديـمـوىف رشـمـنامج الربيستهدف و

القيادية اتاملهارفع رو، كاتبالرشالعاملني  بنياملدرو

تقليل وافية رشاإلالعملية  ىف الشائعة خطاءاألمن  الحدو

لك كذوالعمل  بيئة ىف اعاتالرصوالعاملة  انردوت المعد

ظيفىالوضا بالريتعلق  فيام فضلأت المعدإىل  لصوالو

للتصدير. 

امهراألان، ـوخـإاىن حلوت، ـاكـرشكة مبشارالتدريب  تمو

لت،سوسيكو وفايتا  تايك دانتا، تكس، جيد مان،األلنظم  

نامجالربتنفيذ  يتم حيث ج،نتاإخط  مديروف مرش 17بإجاميل  

الخاص  ءالجزتنفيذ  ىجارور شهو 3مدار  عىل مايو 12ملدة  

الخبري  افإرشتحت  بنياملدرقبل  من العمل ثناءأجيه بالتو

ن. سوى املهندس محمد طوستشاراال
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—
دة عالمية اربعون عاما من االنتاج المحىل بجو

عما لقطاع الطاقة فى التطبيقات الصناعية د
افق والبنية االساسية والمر

ABB for Electrical Industries ( ABB Arab) S.A.E 
Call Center:   19290 
customer.center@eg.abb.com 



موسع  اجتامع يف بالجملة قرارات

76 للجنة املجاورة السكنية

مباشر 

أكد المهندس حمدى عتمان، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر ورئيس
 بالحى الحادى عشر بالمدينة، أهمية تكاتف الجميع خالل 76لجنة المجاورة السكنية  

هذه الفترة سواء الجمعية أولجنة المجاورة أوالحاجزين؛ لتفعيل هذا المشروع الهام
خاصة بعد انتهاء الجمعية من استكمال شبكات المرافق وآخرها تسليم شبكة 

الكهرباء لشركة الكهرباء بالكامل، وأشار إلى أنه جارى اطالق التيار الكهربائى بعد 
تركيب الكوفريهات للعمارات وذلك بعد مخاطبة الشركة بالفعل العتماد هذه  

الكوفريهات للحصول على الموافقة 
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املهندس حمدي عتامن: 

استكامل كافة مراحل

املرشوع والوفاء 

بإلتزامات املقاولني 

والرشكات املوردة 

للمهامت

إعادة تشكيل لجنة املجاورة.. 

وحرص األعامل الخاصة بالطرق 

والبارك وتنسيق املوقع العام

السكنية  للقطع الحاجزين مع اللجنة عاجتامخالل  ذلك جاء 

حصالمحمد  هالة ةركتوالدر، بحضووالجمعية  مبقر ةرباملجاو

عضو اسامعيل، لعاداملهندس  الجمعية، عام مدير الدين، 

الحميد، عبد خالد الجمعية، مهندس ء،عالم سالإاللجنة،  

ممثىل وىب مندووصحاب أمن  76كة مبشارواملاىل،  املدير 

ع. وة باملرشكات الحاجزالرش

لجنة  مع الحاجزين ملعظم املثمر نالتعاوعىل  عتامن ثنىأو

التعليامت  بكافة اماإللتزخالل  من ةداراإلمجلس وة راملجاو

اماتاإللتزكافة  سدادوة رباملجاوللعمل  املنظمة اتارالقرو

العمل ـنمـالجمعية  متكنالتى  املالية املستحقاتو

لني املقاوامات بإلتزفاء الووع واملرشاحل مركافة  استكاملو

نامج بالربامهم إلتزعىل  ةوعالللمهامت  دةراملوكات الرشو

قتداء االوذلك  اعاةمرخرين اآلء مالالزناشد وللتنفيذ  منىالز

ع. ومني ىف هذا املرشبالسادة امللتز

باء، الكهرلشبكة  التنفيذى قفاملوض عرتم  عجتاماالخالل و

عىل  لالحصوىف  باءالكهركة رشمبتابعة  صيةالتوجاءت و

اءاتـرجـاالاتخاذ وات العامرفريهات بكوالخاصة  افقاتاملو

ة، عامرلكل  فريةكواقع بوة عامر 92لنحو  ائهابرشالخاصة  

الصاعد  اصفاتمبوة الحاجزكات الرشمخاطبة  إىل ضافةإ

عداد  كيبترلك كذولك، بذام لاللتزة عامرلكل  ىئبالكهرا

تعيني عن فضال ة،عامرلكل  الدفع قمسبوحادى أباء كهر

نهاء إة فرتخالل  ذلكومناسبة  ةخربصاحب  باءكهرمهندس  

ة.نارعمدة اإلعامل أنهاء أإق التيار وإطالباء وشبكة الكهر

لكل  مياه عداد كيببرتالخاصة  اءاتـرجـاالض عرتم  كام 

صةبو 6ئيىس رعداد  »2« كيببرتصية، التوجاءت وة، عامر

قة مسبوعدادات  كيبتريتم  نأعىل  بالكامل ةراملجاولتغذية  
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مباشر 

السعر  ضعراعتامد  إىل ضافةإة، عامرلكل  صةبو 4الدفع 

قةمسبوبالعدادات  الخاصة سعاراألبشان  الجمعية إىل دارالو

لعدادات ملانيةاألاملرصية  كةالرشمن  املقدمةوالدفع  

عن  فضال مرص، ىف للعدادات معتمد كيلونها كواملياه  

سبق مبا الخاصةواملدينة  جهاز مع املالية التسويات عدادإ

كيبترمقايسات  حساب تحت م2017عام  خالل للجهاز سداده 

العدادات. 

كات للرشالتنفيذى  قفاملوض عرع جتاماالخالل  تم كام 

ة، رباملجاواملعامرية ونشائية اإلعامل األكافة  من تنته مل لتىا

عاملاألمن  نتهاءلالكات الرشهذه  مبخاطبة صيةالتوجاءت و

بإعادة  بالخطاب التنويه مع بهم الخاصة اتبالعامراملتبقية  

عىل  ضهافريتم  قد ىخرأامات غرية بأكات الرشهذه  حميلت

خالل تحميلها السابق اماتبالغرار قراالعىل  ةوعالع واملرش

منى للتنفيذ. نامج الزام بالربم لعدم اإللتز2020عام  

باملبالغ الخاصوة رللمجاواملاىل  قفاملوض عرتم  لككذ

ضافية اإلالتكلفة  حساب تحت كاتالرشمن  تحصيلها تم التى 

ف الرصواملياه  شبكات تشغيلوتطهري  تم حيث افقللمر

مستحقات دجووعىل  ةوعالباء، الكهرشبكة  من نتهاءااللك كذو

بسداد متلتزمل  التى كاتلرشالدى  جنيه نمليو 3.5مببلغ  

شبكة  اعامل ستكاملالسدادها  من بدالانه واملبالغ  هذه 

مبخاطبة  صية،التوجاءت وع، وللمرشالعام  قعاملووباء الكهر

لن نهأالتنويه  مع افقللمرضافية االالتكلفة  لسداد كاتالرش

اصحابها  ميلتزمل  التى اتللعامرباء الكهرواملياه  صيلتويتم  

بالسداد. 

باقى  من جنيه 10000.00مبلغ  تحصيل متابعة إىل ضافةإ

عدادات وفريهات الكوحساب  تحت هااراقرتم  التىوكات الرش

فريهاتالكوقيمة  خصم عتباراالىف  خذاألمع  باءالكهروياه امل

رشيطة  فتهامبعركيب الرتوريد بالتوقامت  التى كاتالرشمن  

باء. كة الكهراعتامده من رش

ـاءت جـوة، رللمجاوالعام  قعاملوتنسيق  مناقشة ـمتـو

عواملرشمهندس  ءعالم سالإاملهندس  بتكليف صيةالتو

نتهاء كات لالخاطبة الرشم

عامل املتبقية من األ

عادة تحميلها إات وبالعامر

ى خرامات أية غربأ

العام قعاملوتنسيق وك الباروق بالطرالخاصة  عاملاألبحرص 

يتم  ان عىل ذلك بتنفيذ الخاصة املبدئية التكلفة لتحديد 

افق.ضافية للمرتنفيذها من املبالغ الخاصة بالتكلفة اال

بعضوية ةراملجاولجنة  تشكيل عادةإع جتاماالخالل  تم كام 

ل عاداملهندس  اين،العجومصطفى  املهندس من: كال 

م اسالاملهندس  حمد، سامةأويشد، رسامعيل،هشام ا

ء. عال

ر سوكيب ترونات التليفوواز الغصيل تومناقشة  إىل ضافةإ

رللسوتقديرية  نةازموبإعداد  صية،التوجاءت وة، راملجاول حو

غبة لرطبقا والتكلفة  ىف تهابحصكات الرشمخاطبة  ويتم 

بالتنفيذ الخاص ارالقراتخاذ  يتم ةالحاجزكات الرشمن  غلبيةاأل

املرصية  كةالرشوالطبيعي  الغاز كاترشمخاطبة  عدمه، من 

الخاصة اءاتـرجـاالوباملقايسة  الجمعية افاةملوت تصااللال

كات الرشمخاطبة  تتم نأعىل  ناتالتليفووالغاز  بشبكات 

بالتنفيذ الخاص ارالقراتخاذ وذلك  تكلفة ىف بحصتها ةالحاجز

ة كرمذض عرإىل  ضافةإالحاجزين،  من غلبيةاألافقة ملوطبقا  

نبشأة راملجاولجنة  ئيسرمن  املقدمةوالجمعية  ةدارإ

ة رباملجاو 28Bة بالعامرسكنية  حداتلوالحاجزين  مع لتعاملا

افقة. صية باملوجاءت التوبالحي الحادي عرش باملدينة، و 76
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مباشر

مناقشات ساخنة  
مة الغذاءمية لسالئيس الهيئة القومع ر

مل يتم إغالق أى رشكة.. ووقف د.حسني منصور:

تصدير الشحنات غري املستوفاة للرشوط

مزيد  تحتاج املصانع حافظ: د.محى

من الوقت لتوفيق أوضاعها
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أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة 
جمعية مستمري العاشر من رمضان، أهمية ما 

تقوم به الهيئة القومية سالمة الغذاء نظرا 
إلستراتيجية هذا القطاع ودور الهيئة فى تحسين 
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رئيس  منصور حسن الدكتور أن »عارف« وأوضح

إدارة  فريق ىف األغذية سالمة يف خبري الهيئة

والتجارة  الصناعة بــوزارة األغذية سالمة وكالة

املفوض  الزراعة وزير منصب وشغل الخارجية

ىف  مرص سفارة ىف الزراعى املكتب ورئيس

كعامل  عاما 40 من أكرث خربة وله واشنطن

خربة  ولدية األبحاث إدارة ومنسق زراعــى

الدولية  الزراعية التنمية برامج ىف واسعة

الدستور  هيئة مع ارتباطاته خــالل من 

الدولية للتنمية األمريكية الغذاىئ والوكالة

وعدد Acsad و والزراعة األغذية ومنظمة

بحسن  أشاد كام الدولية، املنظامت من

لخدمة  والجمعية الهيئة بن التعاون

وهو  الواحد للهدف واملصانع الرشكات

سالمة الغذاء للمواطن.

عقده  تــم اجــتــامع ــالل خ ــك ذل ــاء ج

منصور  حسن الدكتور مع بالجمعية

الغذاء  لسالمة القومية الهيئة رئيس

من  املختلفة القطاعات جميع مع

من  العارش مدينة ومصانع رشكات

رمضان.

محى  الدكتور االجتامع حرض كام

اإلدارة  مجلس رئيس نائب حافظ

ــدواء  وال الصحة لجنة ورئيس

الله  عبد رضا أمين بالجمعية، 

الفندى حسن العام، األمن

ورئيس  االدارة مجلس عضو

الغذائية،  الصناعات لجنة 

عضو ــواىن ــن ــش ال ــادل ــ ع

السيد  االدارة، مجلس

الجمعية  عضو بسيوىن

الــزيــارات  لجنة ورئــيــس

ــدوىل،  ــ والـــتـــعـــاون ال

ــة  رشك 60 وبــحــضــور

القطاعات  جميع مــن

املختلفة باملدينة. 

دور الهيئة

الدكتور  قدم جانبه من

رئيس  منصور حسن

لسالمة  القومية الهيئة 

الدارة الشكر ــذاء، ــغ ال

الجمعية  وأعضاء الجمعية 

وإتــاحــة االستضافة عــىل

بالحضور  للرشكات الفرصة

بن التعاون سبل لبحث وذلك

ودور  املدينة، الهيئة ورشكات

قانون بحكم صالحيات من الهيئة

لسالمة  القومية الهيئة بتوىل 2017 لسنة  )1( رقم

والهيئات  للوزارات املقررة االختصاصات الغذاء 

االدارة ووحــدات الحكومية واملصالح العامة

ىف  الغذاء تداول عىل الرقابة يخص فيام املحلية

وردت  اينام الغذاء بسالمة الصلة ذات الترشيعات

التنظيمية  والقرارات واللوائح القوانن تلك ىف

إضافة  يجوز وأيضا لتعدليهام مقرتحات و إعــداد

تداول الغذاء، ىف الغذاء بسالمة تتصل ترشيعات

األغذية  الخاصة، األغذية الغذاء، سالمة االغذية،

املادة  وراثيا، املحورة األغذية إشعاعيا، املعالجة

املضافة  املادة الغذاء، معالجة عىل املساعدة

الغذاء،  سحب بالغذاء، املتصلة املادة للغذاء،

اسرتجاع الغذاء وهيئة الدستور الغذاىئ.

ولكن  مبرص رشكة أى إغالق يتم مل أنه وأضاف

املستوفاة  غري للشحنة التصدير عمليات تم وقف

عىل تحصل امللتزمة املصانع أن كام للرشوط،

بالهيئة  وعددهم البيضاء بالقامئة التسجيل 

أن إيل وأشار تقدمت، رشكة 1200 من رشكة 267 

ورفع اآلمن االنتاج زيادة هو ذلك من الهيئة غرض

التنافسية محليا وعامليا.

الهيئة  رئيس منصور حسن الدكتور ــاد وأش

الصناعى  باملجتمع الغذاء لسالمة القومية

أهم  أنها مؤكدا رمضان، من العارش مدينة ىف

ويستهدف  زيارتها عىل يــرتدد الــذى املناطق 

الغذاء جودة تحسن ىف املستثمرين مساندة

وخلق  التصدير أو املحلية للسوق سواء املرصى

صادر  يوجد ال للصادرات وبالنسبة تنافىس مجتمع

سالمة  هيئة اىل ينصاع الغذاء وكل ومحىل ووارد

منتج  أى من يوضح الغش قانون إن وقال الغذاء، 

يندرج مكون اى منه نزع اذا املكونات علية غذاىئ

تحتوى  التى املنتجات وكل الغش، مسمى تحت

عىل زيوت نباتية فهى غش. 

توفيق األوضاع

اإلدارة  مجلس رئيس نائب حافظ محى الدكتور أما

فطالب  بالجمعية، والــدواء الصحة لجنة ورئيس

توفيق  املصانع تستطيع ىك الوقت من مبزيد

ومنحهم  الهيئة ومعايري اشرتاطات وفق أوضاعها

تحتاج  الجودة مشكلة أن إيل مشريا تسهيالت،

مزيد  إىل تحتاج وبالتاىل كبرية مالية تكاليف إىل

مفهوم  أن عىل عالوة األوضاع، لتوفيق الوقت من 

العصور مر عىل ويأىت تراكمى مفهوم هو الجودة

مع إنشاء الهيئات املستقلة.

املامرسات العادلة

إدارة  مجلس عضو الفندى حسن قــال بينام 

إن الغذائية، الصناعات لجنة ورئيس الجمعية 

يف العادلة املامرسات وضامن الغذاء سالمة

15 A L  A S H E R

2021 - يونيو العدد 42



حسن الفندى: رضورة التكامل بني 

القطاعني العام والخاص

مباشر 

عليهام  تبنى اللتان األساسيتان تانكيزالرهام  ةالتجار

الغذايئ  رالدستوهيئة  عن تصدر التي صالنصو

مرص يف الغذاء مةسالتتحقق  لن قال:وكس، د»الكو

كل  نتعاووالخاص والعام  عالقطان ببالتكامل  إال 

املتاحة األكادميية اتالخربمن  اإلستفادةوكاء الرش

الغذاء  مةسالهيئة  يف املتمثلةوالعملية والعلمية  

ع القطامع  جنب إىل اجنبها غريوالبحثية  اكزاملرو

نتاجي. اإلالصناعي و

لدعم  دالجهوكل  افرلتضصة الفرحانت  ـاف:ضـأو

طنية الوالسياسات  ضمن الغذايئ عبالقطاع لصناا

النهاية يف سيصب الذيومرص  يف الغذاء مةلسال

ل التبادكة حرتيسري ون املستهلكمة وسالصحة  يف 

بالقامئة العامل لدوومرص  نبالغذاء  يف يالتجار

البيضاء.  

حة مناقشات مفتو

ملنتجات ىاملنريكة رشالنجا،  بوأمحمد  ـالقـو

تصدرالتى  املصانع بعض لدىحظ تالنه أة، ـذرالـ

بها عتداداالعدم  الهيئة مفتىش رومرتقارير  نهابشأ

عاملبأاملتعلقة  املصنع لذات الثانية ةالزيارىف  

االوىل اللجنة عن ةمغايرلجنة  اجدلتوا نظرالتفتيش  

عتبار االيف  خذااليتم  نأطالب والتفتيش،  لتتوالتى  

تسجيل وكات، الرشلصالح  ناملفتشاء رآف ختالا

دين بالقامئة البيضاء للهيئة. راملو

ن – فقال إ 2000كة الحرية ما محمد مصطفى - رشأ

ميل ى تستخدم البلواملصانع الخاصة بتصنيع الحلو

عضاء الهيئة، ض مبدئيا من جانب أهذا يعرتالحديد و

ن ف الحالية تلتمس هذه املصانع أوا للظرعليه نظرو

ن ى أليتم االلتفات عن طلب اعداد مهامت حديثة اخر

عباء مالية خاصة ن ذلك تحميل هذه املصانع أمن شأ

ض ىف التصنيع دى الغردة تؤجون املعدات املوأو

مة. ن املصانع ملتزأو

ام إلزهي  صياتالتومن  عدد إيل عجتاماالانتهي و

نهأن حىف  الهيئة لدى دينراملوبإعتامد  ناملصنع

مات املستلزخاصة  دينراملوملعظم  قامئة جديوال  

املصانع جميع بإعتامد املطالبة ات،العبووج نتااإلو

ة رورضالتنافسية،  صالفرى تتساولىك  احدوقت وىف  

تها نظريمع  الغذاء مةلسالمية القوالهيئة  اصلتتون أ

ةمبارشاملرصية  البيضاء القامئة عتامدإلدية السعو

بطرة رورضاملرصية،  املصانع قفتتوال  بحيث هناك، 

عدم وللمصنع  الفعلية باملساحة نتاجيةاإلالطاقة  

يقىض مام خر،لألللبيع  القامئة ىف عتامداإلستغالل ا

الصناعة  تهدد التى هميةالواملصانع  ةظاهرعىل  

طنية الرسمية. الو

تنفيذ  ىف التعنت ـدمـعـبـع امــتـجـاالـب ـالـطـام ـكـ

عتامداإلواضحة ومعايري  فريتووالصحية  اطاتاإلشرت

عمليات ىف األكادميةوالعملية  الخرب ىذوعىل  

للمصانع  إرساله قبل تقاريهم اجعةمروالتفتيش  

الغري الطلبات استبعادوالتصحيحية  اءاتجراإلتخاذ إل

لكل منفصلة تحقق قامئة هناك نيكون أيجب  منطقية، 

 PHقيمة واملياة  ستخداماحيث  من طبيعتهاوصناعة  

الغذائية الخامات تحليل نتائج خرتأة، رالخطوجة درو

جهاتوتعدد  أسابيع، قتستغرالتى وك الجامرىف  

داتارون تكون أبد الاملصنع،  لنفس ناملفتشنظر  

املنشأ  بلد ىف بيضاء قامئة مسجلة الغذاء من مرص 

ديئة.ى مليئة باملنتجات الرق املرصن السوأل
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مستثمري  جمعية إدارة مجلس كلف
منتجات  »معرض إدارة رمضان، من العاشر
شاملة  وادارة تسويق خطة بإعداد العاشر«
تتضمن  المقبلة، الفترة خــالل للمعرض
والصيانة  والخدمات واألمن الحراسة أعمال
خالل  من الجمعية ايرادات تعظيم وكذلك
وإنشاء  الشاغرة المناطق بعض تسويق
مصدرا  تكون الشركات العالنات منطقة
الرؤية  وكــذلــك المالية المعرض لــمــوارد

الخاصة بتشغيل كافة الوحدات.

 ،2021 لسنة 1 رقم االدارة مجلس اجتامع خالل ذلك جاء

هالل،  وليد الدكتور وحضور عارف، سمري الدكتور برئاسة

العام،  األمني عبدالله، رضا أمين االدارة، مجلس نائب رئيس

محمد د. الصندوق، أمني سلطان، محمود املهندس 

عمرو عتامن، حمدى املهندس الشنواىن، عبدالعال، عادل

نارص الغزاىل، زينب د. الدين، نور محمد املهندس الفندى،

والسيد  اإلدارة، مجلس أعضاء الجليل، عبد محمد بيان،

الجمل،  وهبة املهندس الزيارات، لجنة رئيس بسيوىن،

امللك،  عبد زكريا املهندس والرياضة، الشباب لجنة رئيس

ييس،  هدى د. املستدامة، والتنمية املنح لجنة رئيس

املستشار  خليفة، سعيد الدولية، العالقات لجنة رئيس

تريد  وورلد رشكة عام مدير البنا محمد واملهندس القانوين
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من “مجلس مستثمري العارش”
الشهيد” لشهداء مرص ىف “يوم

متابعات

رسالة تقدير



لينك للتسويق. 

متمنيا  بالحضور املجلس رئيس رحب االجتامع، بداية يف

وتوجه  واالستقرار، األمــن وملرص والتوفيق التقدم لهم

الطاهرة  وأرواحهم مرص لشهداء تقدير برسالة األعضاء

الشهيد،  يوم مبناسبة اآلمن الوطن هذا استقرار ىف ودورهم

العاملى  باليوم االحتفال مبناسبة مرص سيدات وتهنئة

الحياة  مناحى كافة ىف املرصية املراة بدور واإلشادة للمرأة

رئيسيا  رشيكا باعتبارها واإلقتصادية السياسية واالجتامعية

ىف التنمية التى تشهدها البالد.

االدارة  مجلس اجتامع محرض اعتامد تم االجتامع وخالل

التنفيذى  املكتب اجتامع محرض وكذلك ،2020 لسنة 4 رقم

مع  بالتواصل الجمعية إدارة تكليف وتم 2021م، لسنة 1 رقم

واملعمرة  االستهالكية للسلع واملنتجة املدينة رشكات

وتفعيل  اخرى ومستشفيات تحاليل معامل اضافة وكذلك

عىل  للحصول للطريان مرص رشكة مع التعاون اتفاقية

مقرتح  وتقديم العضوية، كارنيه لحامىل مميزة خصومات

دور  يكون أن عىل بالرشكات للعاملني الطبية الرعاية لتقديم

لدراسة  الخدمة ومقدمى الرشكات بني وسيط الجمعية 

2022م. تطبيق ذلك اعتبارا من عام

السكنية  للمجاورة والتنفيذى املاىل املوقف عرض وتم

عتامن  حمدى املهندس وعرض للجمعية، الجديد واملبنى

املبنى  عىل واملرشف املجاورة لجنة ورئيس املجلس عضو

االنتهاء  تم أنه أوضح حيث للمجاورة التنفيذى الجديد املوقف

الكهرباء توزيع رشكة من واستالمها الكهرباء شبكة تنفيذ من

كهرباىئ  عداد وتركيب للعامرات كوفريهات تركيب وجارى

الجمعية  مبنى أن وأضــاف التيار، اطــالق ليتم عــامرة لكل 

السكنية املجاورة تدفقات من عليه الرصف يتم الجديد والذى

االنتهاء وجارى جنيه مليون رصفه )3.5(  تم ما قيمة بلغت

من  االنتهاء عىل عالوة املبنى لكامل الثاىن الدور سقف من

كامل  من االنتهاء يتم ان ومستهدف امليزانني وسقف اعمدة

الهيكل الخرساىن للمبنى .

الهيكل  كامل من االنتهاء يتم بــأن املجلس قــرار وجــاء

وىف  األرىض، للدور املعامرى التشطيب مع الخرساىن

واملرصوفات  ااملتوقعة والتدفقات التقديرية املوازنة ضوء

الخاص  القرار اتخاذ يتم الجمعية ملرشوعات املستهدفة 

املهندس تكليف التشطيب، ىف والبدء املبنى باستكامل

ضوء  ىف نقدية تدفقات قامئة بــإعــداد سلطان محمود

املخصصة  األرض قيمة باقى لجدولة الجديدة التعديالت

باقى  إنهاء إىل إضافة املجاورة، خدمات مبنطقة ملدرسة

واملوقع  الكهرباىئ التيار واطالق شبكات من املجاورة مراحل
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عتامن لينك للتسويق.  حمدى املهندس وعرض للجمعية، الجديد واملبنى

إعداد خطة تسويق وإدارة شاملة

“معرض منتجات العارش” لـ 



استكامل املبنى 

الجديد للجمعية  

والبدء ىف التشطيب

العام لتمكني الحاجزين من االستفادة بهذه الوحدات. 

عليها  التوقيع تم التى املذكرة عىل املوافقة املجلس وقرر

مبنطقة  رقــم/2 القطعة قيمة لباقى الجدولة إعــادة بشأن

لالجهزة  الخليج لرشكة بيعها تم والتى املجاورة خدمات 

ومواجهة الراهنة للظروف نظرا التعليمية الطبية والخدمات

فضال السيولة، عىل سلبية آثار من تبعها وما كورونا فريوس

وتحديد  للجمعية القانونية الشئون من العقد مراجعة عن 

ملكية بتسجيل خاص بند وإدراج طرف، كل وحقوق التزامات

لالجهزة(  الخليج )رشكــة الثاىن الطرف عىل ليكون األرض

أو  املدينة جهاز قبل من األرض تسعري إعــادة حالة وىف

عىل  السعر فرق يكون الجديدة العمرانية املجتعات هيئة

الجمعية. 

من املقدم الزمنى الربنامج اعتامد عىل املوافقة متت ك ام

تنفيذ بشأن التعليمية والخدمات الطبية لألجهزة الخليج رشكة

املجاورة. خدمات مبنطقة رقم/2 االرض قطعة عىل امل درسة

املربم العقد بشأن مذكرة عــرض تم االجــتــامع ــالل وخ

للسيارات،  ايجيبت أوتوموتيف ريان ورشكة الجمعية بني

العقد  ىف اللغط ذات بالبنود الرشكة مبخاطبة القرار وجاء

للتعاقد،  ومكمال متمام الخطاب هذا يكون أن عىل وتوضيحها

لينك(  تريد )وورلد املعرض وتسويق ادارة رشكة وتكليف

العقد  بنود لتفعيل للسيارات الريان أوتو رشكة مع بالتنسيق

حقوق  عىل حفاظا التعاقد ببنود ورد ملا وطبقا الواقع عىل 

الرشكات الحاجزة من اعضاء الجمعية لوحدات عرض.

ملبنى  دخــول رســم عمل بشأن مقرتح عــرض تم كذلك

النظافة  رســوم قيمة للفرد جنيهات« »خمسة الجمعية

بارك  عمل يتم بأن القرار وجاء الجمعية، ملبنى والصيانة

للجمعية  الجديد واملبنى الحاىل املبنى امام سيارات انتظار

لساعات  وطبقا محددة برسوم إلكرتونيا تشغيله يتم عىل أن

عضو عتامن حمدى املهندس تكليف وتم السيارات، انتظار

الجمعية  ملبنى العام املوقع رسومات مبراجعة املجلس 

مع املباىن هذه امام للبارك املخصصة املساحة لتحديد

تكليف  البارك، ورصف وتجهيز لتمهيد تقديرية اعداد موازنة

مقرتح بتقديم لينك تريك وورلد رشكة عام مدير البنا محمد

الخاصة  التقديرية املوازنة وتحديد الكرتونيا لتشغيل البارك

بالتشغيل. 

ومركز بالجمعية للعاميلن السنوية العالوة اعتامد وبشأن

تنمية املوارد البرشية والخدمات 

الشكر  وتوجيه املوافقة، متت 2021م، يناير من اعتبارا

قرارات  تنفيذ ىف املميزة جهودهم عىل بالجمعية للعاملني

خالل  من املجتمعى الجمعية دور وتعظيم املجلس 

ثالث الرشطة وقسم العارش مرور وحدة ىف املساهمة

والسجل املدين والشهر العقارى.
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متابعات



العارش.. 
44 تحتفل بعيدها القومي

مجلس املستثمرين: ستظل مدينتنا قاطرة 

الصناعة املرصية

العارش 

من  العاشر مستثمري جمعية إدارة مجلس يتقدم
وأصدق  بأرق بالمدينة، المستثمرين وجموع رمضان
المصري  الشعب وجموع السياسية للقيادة التهاني
العاشر  لمدينة 44 القومى العيد بمناسبة العظيم
فى  األسمى الذكرى اسم تحمل والتى رمضان، من

تاريخ مصر المعاصر .
من  العاشر مدينة تظل أن المصرية الدولة ونعاهد
مقومات  أهم وأحد المصرية الصناعة قاطرة رمضان
تحت  الغالية لمصرنا المنشودة االقتصادية التنمية

رعاية السيد القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى. 
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ملف 

ئيس: الر
ات العارش منتصاران
مضان تعكس عبقريةر

العسكرية املرصية

انتصار ىكرذن إالسيىس  حعبدالفتائيس الرقال 

العسكرية عبقرية تعكس مضان؛رمنالعارش  

قهر املستحيل. ض وداد األراملرصية ىف اسرت

قع ملوالرسمية  صفحته عرب ئيس،الرـاف ضـأو

هذه ىف ننى»إك«: ـوبـ»فيس  جتامعىاالاصل التو

تقديروام احرتبتحية  تقدمأالجليلة، والطيبة  املناسبة 

العظيم،  النرص هذا احققوالذين  اجبالولشهداء  

طن، الوامة كرن صوعىل  اررصاإلح ورمنهم  اممستله

ء الالوىن معاأسمى  لتقديم ىالقووالدائم  االستعدادو

كة ىف الحياة«. ى معرالتضحية لكسب أنتامء واالو
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وزير الدفاع: 

املسلحة  للقوات العام القائد زىك محمد أول الفريق أكد

رمضان  من العارش ذكرى أن الحرىب، واإلنتاج الدفاع وزير

العريقة،  املرصية العسكرية انتصارات أعظم ميثل 

اللتفاف ورمزا القرار وحكمة اإلرادة لقوة وتجسيدا

املرصية  اإلرادة إلعالء املسلحة، قواته حول الشعب

عسكرى  انتصار أكرب وتحقق الوطنية العزة واسرتداد

محمد  أول الفريق ووجه الحديث.. العرص ىف للعرب

الذين  الشهداء وألرواح أكتوبر لجيل التحية زىك،

الوطنية  اإلرادة وأعلوا والفداء البسالة ىف قدوة كانوا

مؤكدا ، وكرامتها عزتها ملرص وإســرتدوا األرض وحرروا

مرابطن يظلوا أن الله يعاهدون املسلحة القوات رجال أن

املسلحة  القوات لتظل بالنهار الليل يواصلون مواقعهم ىف 

مقدساتها ويصون القومى أمنها يحمى ملرص قويا درعا دامئا

وسالمة أراضيها.

الدين  عامد حرب أركان اللواء ألقاها التى الكلمة خالل ذلك جاء

خالل  زىك، محمد أول الفريق عن نيابة شاهن مهدى محمد 

العارش ذكرى مبناسبة املسلحة القوات نظمته الذى االحتفال

هـ . 1442 من رمضان

الحميد  عبد طارق الدكتور بكلمة االحتفال مراسم بدأت

الجيش  جنود أن فيها أكد األوقاف بوزارة الدين رجال كبار أحد

العارش  ىف مشهودة صفحة سطروا البواسل املرصى

وفخر  عزة ومصدر ملهمة ذكرى ستظل رمضان من 

يشهد إنجازا وتضحياتهم بدمائهم وصنعوا للمرصين

ىف  املرصى الجيش إستطاع حيث ، أجمع العامل به

تحدى  ىف األمثلة أروع يرضب أن الكريم هذا الشهر

بنرص الراسخ إلميانهم املعوقات الصعاب وتخطى

. الحكيم الذكر من آيات بتالوة االحتفال الله واختتم

وضباط والضباط القادة من عدد حرض االحتفال

القوات وجنود العسكرين والصناع الصف

بوزارة  الدين رجال كبار من وعدد املسلحة 

األوقاف واألزهر الرشيف.

انتصارات  أعظم رمضان« من »العارش

العسكرية املرصية العريقة 
املسلحة  للقوات العام القائد زىك محمد أول الفريق أكد

رمضان  من العارش ذكرى أن الحرىب، واإلنتاج الدفاع وزير

املسلحة  للقوات العام القائد زىك محمد أول الفريق أكد

رمضان  من العارش ذكرى أن الحرىب، واإلنتاج الدفاع وزير

املسلحة  للقوات العام القائد زىك محمد أول الفريق أكد

العريقة،  املرصية العسكرية انتصارات أعظم ميثل 

رمضان  من العارش ذكرى أن الحرىب، واإلنتاج الدفاع وزير

العريقة،  املرصية العسكرية انتصارات أعظم ميثل 

رمضان  من العارش ذكرى أن الحرىب، واإلنتاج الدفاع وزير

اللتفاف ورمزا القرار وحكمة اإلرادة لقوة وتجسيدا

املرصية  اإلرادة إلعالء املسلحة، قواته حول الشعب

عسكرى  انتصار أكرب وتحقق الوطنية العزة واسرتداد

املرصية  اإلرادة إلعالء املسلحة، قواته حول الشعب

عسكرى  انتصار أكرب وتحقق الوطنية العزة واسرتداد

املرصية  اإلرادة إلعالء املسلحة، قواته حول الشعب

محمد  أول الفريق ووجه الحديث.. العرص ىف للعرب

عسكرى  انتصار أكرب وتحقق الوطنية العزة واسرتداد

محمد  أول الفريق ووجه الحديث.. العرص ىف للعرب

عسكرى  انتصار أكرب وتحقق الوطنية العزة واسرتداد

الذين  الشهداء وألرواح أكتوبر لجيل التحية زىك،

محمد  أول الفريق ووجه الحديث.. العرص ىف للعرب

الذين  الشهداء وألرواح أكتوبر لجيل التحية زىك،

محمد  أول الفريق ووجه الحديث.. العرص ىف للعرب

الوطنية  اإلرادة وأعلوا والفداء البسالة ىف قدوة كانوا

الذين  الشهداء وألرواح أكتوبر لجيل التحية زىك،

الوطنية  اإلرادة وأعلوا والفداء البسالة ىف قدوة كانوا

الذين  الشهداء وألرواح أكتوبر لجيل التحية زىك،

مؤكدا ، وكرامتها عزتها ملرص وإســرتدوا األرض وحرروا

مرابطن يظلوا أن الله يعاهدون املسلحة القوات رجال أن

مؤكدا ، وكرامتها عزتها ملرص وإســرتدوا األرض وحرروا

مرابطن يظلوا أن الله يعاهدون املسلحة القوات رجال أن

مؤكدا ، وكرامتها عزتها ملرص وإســرتدوا األرض وحرروا

املسلحة  القوات لتظل بالنهار الليل يواصلون مواقعهم ىف 

مقدساتها ويصون القومى أمنها يحمى ملرص قويا درعا دامئا

املسلحة  القوات لتظل بالنهار الليل يواصلون مواقعهم ىف 

مقدساتها ويصون القومى أمنها يحمى ملرص قويا درعا دامئا

املسلحة  القوات لتظل بالنهار الليل يواصلون مواقعهم ىف 

وسالمة أراضيها.

مقدساتها ويصون القومى أمنها يحمى ملرص قويا درعا دامئا

وسالمة أراضيها.

مقدساتها ويصون القومى أمنها يحمى ملرص قويا درعا دامئا

الدين  عامد حرب أركان اللواء ألقاها التى الكلمة خالل ذلك جاء

وسالمة أراضيها.

الدين  عامد حرب أركان اللواء ألقاها التى الكلمة خالل ذلك جاء

وسالمة أراضيها.

خالل  زىك، محمد أول الفريق عن نيابة شاهن مهدى محمد 

الدين  عامد حرب أركان اللواء ألقاها التى الكلمة خالل ذلك جاء

خالل  زىك، محمد أول الفريق عن نيابة شاهن مهدى محمد 

الدين  عامد حرب أركان اللواء ألقاها التى الكلمة خالل ذلك جاء

العارش ذكرى مبناسبة املسلحة القوات نظمته الذى االحتفال

هـ . 1442 من رمضان

الحميد  عبد طارق الدكتور بكلمة االحتفال مراسم بدأت

هـ . 1442 من رمضان

الحميد  عبد طارق الدكتور بكلمة االحتفال مراسم بدأت

هـ . 1442 من رمضان

الجيش  جنود أن فيها أكد األوقاف بوزارة الدين رجال كبار أحد

الحميد  عبد طارق الدكتور بكلمة االحتفال مراسم بدأت

الجيش  جنود أن فيها أكد األوقاف بوزارة الدين رجال كبار أحد

الحميد  عبد طارق الدكتور بكلمة االحتفال مراسم بدأت

العارش  ىف مشهودة صفحة سطروا البواسل املرصى

وفخر  عزة ومصدر ملهمة ذكرى ستظل رمضان من 

يشهد إنجازا وتضحياتهم بدمائهم وصنعوا للمرصين

ىف  املرصى الجيش إستطاع حيث ، أجمع العامل به

يشهد إنجازا وتضحياتهم بدمائهم وصنعوا للمرصين

ىف  املرصى الجيش إستطاع حيث ، أجمع العامل به

يشهد إنجازا وتضحياتهم بدمائهم وصنعوا للمرصين

تحدى  ىف األمثلة أروع يرضب أن الكريم هذا الشهر

ىف  املرصى الجيش إستطاع حيث ، أجمع العامل به

تحدى  ىف األمثلة أروع يرضب أن الكريم هذا الشهر

ىف  املرصى الجيش إستطاع حيث ، أجمع العامل به

بنرص الراسخ إلميانهم املعوقات الصعاب وتخطى

. الحكيم الذكر من آيات بتالوة االحتفال الله واختتم

وضباط والضباط القادة من عدد حرض االحتفال

القوات وجنود العسكرين والصناع الصف

بوزارة  الدين رجال كبار من وعدد املسلحة 

األوقاف واألزهر الرشيف.

انتصارات  أعظم رمضان« من »العارش

العسكرية املرصية العريقة 
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وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 

العارش من رمضان: 

ملف 

للقوات

ـروزيـتوفيق  محمود ـواءـلـالـبعث  
للرئيس تهنئة برقيةـة ـيــلــداخـالـ
ـسـيــى رئــســيــســاح الـــتـــفـــدالـــبــعـ

األعلى القائد الجمهورية 
بذكرى  االحتفال بمناسبة المسلحة 

العاشر من رمضان. 

كريات تتجدد ذ

يام مجد خالداتأ
اتقديروا ازـزـعـإتفيض  »مبشاعر قية:بالربـاء جـ

من  العارش ىكربذحتفال اإلمبناسبة و .. لسيادتكم 

بخالص نبعث نأطة الرشهيئة وسعدىن يمضان.. ر

فيق التوام ـدوبـمنيات األبصادق  نةومقرالتهنئة  

نحو  الحكيمة بقيادتكم مرص لتمىض ـداد..ـسـالـو

من ماليوهذا  مثل ىف نستقبل خاء،الروالتقدم  فاقآ

لتتجدد  مضانرمن  العارش اتنتصارإى كرذعام  كل 

اتالقوجال رفيها  سطرخالدات..  مجد يامأكريات ذ

ع جموواملرصية  لةالدومؤسسات بتكاتف املسلحة  

سبيل ىف  الفداءوللتضحية  ملحمةالفتيه..  الشعب

اضيه،أرإستقالل وفعته رجل أمن وطن الوعن  عالدفا

ما دوجعلها وبكم..  مرص حفظوملرص  الله حفظكـم 

نعم  نهإ ..نبصاملرتوالطغاة جه وىف  منيعاحصنا 

نعم النصري . املوىل و

محمد  لوأللفريق  تهنئة قيةبرالداخلية  زيروجه وو

ع الدفاـر زيـواملسلحة  اتللقوالعام  »القائد ىكز

التقدير  ىنمعابكل  :« بها جاء ىب«،الحرج نتااإلو

حتفال اإلمبناسبة  طةلرشاهيئة وىل  يطيب ازعزاإلو

لسيادتكم  نبعث نأمضان رمن  العارش ىكربذ

الضباط والقادة واملسلحة  اتللقوعىل األاملجلس و

بخالص دالجنوون العسكريع الصناوالصف  ضباطو

من  العارش نتصارإسيظل منية، األصدق أوالتهنئة  

ةنادروقة فاركملحمة  طنالوة ذاكرىف  ارمحفومضان ر

التاريخ فيها  وسطر .. ادةاإلرمع  اإلميان فيها إمتزج 

تضحيات وت البطور نومن  فحربأاملعارص  ىالعسكر

عاشت  ، عداوبالنرص  فاهموفأعهدا الله  اصدقوجال ر

الله  حفظو،  طنللووسيفا عا دراملسلحة  اتالقو

منة آة عزيزنا مرصعاشت و،  شهدائها حمروبطالها، أ

خاء . الرها التقدم ويحدو

محمد للفريق تهنئة قيةبرالداخلية  زيروأرسل و

بها جاء .. املسلحة« اتالقوب حركان أرئيس »رفريد  

هيئة ويسعدىن  التقديرواز عزاإلها ميلؤمبشاعر  : 

مضان رمن  العارش ىكربذحتفال اإلمبناسبة  طةالرش

الصف  ضباطوالضباط والقادة ولسيادتكم  نبعث نأ

منيات األصادق  عن دالجنوون العسكريع الصناو

ىف ترتسخ ىـركـذنها إفيق،التووالسداد  امـدوبـ

الت مازوكانت  كيف ىاملرصالشعب  ببقلوظاللها  

بطال لألعرينا الباسلة  املرصية املسلحة اتالقو

مبرصيتهم  جالهارهامات  دانتز .. للتضحيات مهداو

اتناقوالله  حفظ ، ريادتهم عىل يشهد اخرزبتاريخ و

مرص لتبقىو .. طنالولحامية  وسيفاعا دراملسلحة  

الدين  ميوإىل  باطرىف  وشعباطة رشوجيشا الكنانة  

نعم النصري. نه تعاىل نعم املوىل و.. إ
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شوقي عالم أحمد الطيب

امة.. الكرة وم العزيوهر: زشيخ األ

حم املرصيني رس النرصتالاملفتي: و
ر كتوالدوـر، هـزاألشيخ  الطيب، حمدأر كتوالدهنأ  

حعبدالفتائيس الررية، الجمهومفتى  م،الـعـقى شو

لوأالفريق واملسلحة،  اتللقوعىل األالقائد  السيىس، 

ع الدفازير واملسلحة،  اتللقوالعام  القائد ىك،زمحمد  

اسل، البواملسلحة  اتالقوـال جـروىب، الحرج نتااإلو

من العارش اتانتصارى كربذى، رصـاملـالشعب و

نامرصعىل  يديم نأجل وعز  ـوىلاملـني ـداعـمضان، ر

ار. ستقراالم والسالمن والغالية األ

سيظل مضانرمن  العارش نأـر، هـزاألشيخ  ضحوأو

اتناقوبسالة وامة، الكروة العزعن  للتعبري اًرمحفواًتاريخ

ضراأللتحرير  تاريخية ملحمة ت َّرسطالتى  املسلحة 

عهادرًادامئسيظل  مرص جيش نأوامة، الكراستعادة و

حورستلهام الطن الوبناء أع جموًاداعياملنيع،  حصنهاو

بناء  ىف الفاعلة كةاملشاروالتاريخية،  اتنتصاراالتلك  

فعته. رنهضته وطن والو

تكاتفهمومرص  بناءأحم تالن إرية الجمهومفتى  قالو

من  العارش بحرخالل  ائفهمطووانتامءاتهم  مبختلف 

كانت طنالوهذا  حامية جلأمن  تضحياتهمومضان ر

ىف نحتاجه ما ـذاهـورص، النتحقيق  ىف اًّئيسيراًسبب

عىل ًاجميعاملرصيني  دلجهوتضافر  من حلةاملرتلك  

الشاملة التنمية إىل نامبرصنصل  ىك املستويات كافة 

املستحقة مكانتها ألتتبوا، ًّاجتامعيواًّسياسيواًّاقتصادي

مضانرمن  العارش حوـربـبالتحىل  جهاموـم، مـاألبني  

هاب اإلرجامعات وات امراملؤوالتحديات  اجهةموىف  

التنمية  اتيجيةاسرتسم رالنرص  هذا نأذ إف، التطرو

عىل  همحفزومل، األالشعب  سنفوىف  بثوالتقدم، و

ج. نتااإلالبناء والعمل و

عىل والنفس  عىل نتصاراالشهر  هو مضانرن أأكد و

الله إىل بالتقروى التقووالرب  عاملأمن  فيه ملا عداءاأل

اتنتصاراالن أعىل  اًمشددعمل، واجتهاد وص بإخال

تبنى  ال طانواألوالجيد،  عداداإلوبالعمل  الإتتحقق  ال 

نفيس،وٍغالكل  نبذل نأيجب  لكنوفقط،  النية بحسن

فعة رنحقق  حتى نفسناأىف  اإليثار قيمة من نعىل نأو

ئقة الالمكانتها  الغالية نامرصتحتل  حتىوقيه روطن الو

مم. بني األ
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ملف 

 للعارش.. 44مي الـ احتفاال بالعيد القو

كةء مبشارض مكافحة الغالح معرافتتا

كةرش200أكرث من  
ن مضارمن رش لعااينة مدت الحتفاارـاطـإيف 

يف ي ركذيماسب اكويذي الو 44لـ امي لقواها بعيد

م تان، ضمرنمارش عالار صتانارص عاملرص مخيارت

سسة مؤتنظمه ي لذاوء لغالافحة مكاض معرح فتتاا

رش لعااي مستثمرجمعية ية عارتحت م للسالس رحو

 .نمضارمن

مجلس  ئيسرف رعاسمري ر كتولداح فتتاالاحرض 

م لعاانمألاضا رمين أ،ينملستثمراجمعية ة رادإ

ح مالرالله اعبد، ءمناألامجلس كيل ووللجمعية 

عضو  لخطيباحمد أس ملهندا، بالنوامجلس عضو 

ل عامد تحاائيس رركاولدافرشأ،لشيوخامجلس 

و  للهالامجموعة عن ممثال حلمي م هشا، رشلعاا

مجلس  ئيسرحلمي م هشامحمد ، هبيةلذالنجمة ا

لحيل امر تا، مللسالس رـوحـن عسسة مؤء مناأ

مجلس  عضوت عزف رشأو، ضللمعري رادإلاير ملدا

ت ادلقيااونطناملوامن ع جمور بحضوو،ءمناألا

 .منيةألاوية لتنفيذا

ت الحتفاات ماعالحد أء لغالافحة مكاض معريعد و

رس ألاجميع ه تنتظرحيث ، ميلقواها بعيدينة ملدا

ئية الغذالسلع افةكافر يونه كوخل لدايدومحدصة خا

مميز  بخصموة مميزر سعابأة ملعمراوكية ستهالالاو

فذ منافتح عيل ين ملستثمراجمعية ص تحرو، ادج

تها منتجافري لتوض ملعراا بهذنعها مصاوتها كالرش

 .ملصنعابسعر ينة ملداطني املو

مرت  فالآة عرشحة مساعيل ض ملعراتجهيز تم و

فة كافري توتم ورلجمهواعيل ا تيسريينة ملداسط بو

ة يازرتحاالاءات رــجاالة افكاذ ختاوض رعالات موقم

،ناوركوسفريمننكرملشاايةلحامئية قالواو

كة رشوضرعائتي مامن كرث أضملعرباك ريشاو

 .ينةملدبا
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ملف 

س وعرالعارش..

44مي الـ املدن يف عيدها القو

الحضارية الصناعية القالع وأولى الجديدة المدن باكورة هي رمضان من العاشر مدينة 
العمرانية التي تتميز بموقعها المتوسط للمواني الهامة بمصر، أنشأتها الدولة بقرار 

الضغط  لتخفيف 1980لعام  567رقم  الجمهوري بالقرار والمعدل 1977لعام  249رقم  
السكاني عن العاصمة والمناطق الحضارية وخلق فرص عمل للشباب .

 كم من القاهرة مرورًا بمدينة العبور 55تقع مدينة العاشر من رمضان على بعد  
ومدينة الشروق وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق الشرقية وترتبط بمدن القناة عن

طريقى الروبيكي السويس مرورًا بمدينة بدر وطريق مصر اإلسماعيلية مرورًا بمدينة  
الصالحية الجديدة. 

مليار 84 باستثامرات مصنع 2997

ألف فرصة عمل 500 جنيه توفر
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م/ أحمد عمران رئيس جهاز تنمية  

مليار جنيه  2.637

ستثامرية.. قيمة الخطة اال

 2.1ستيعاب مخطط الو

ن نسمة مليو

سعاتالتواكبة ملوللمدينة  اتيجيسرتاالاملخطط  ضعوتم 

اكتامل عند نسمة نمليو 2.1عب لتستوللمدينة  املستقبلية 

يزيد ما فبخالالف  850الحاىل  السكان عدد يبلغ حيث املدينة، 

 2.1إىل  يصل نأاملستهدف  منواملدينة  عىل ددمرتالف  250عن  

 2032.ن نسمة عام مليو

ف بخالعمل  صةفرلف أ 500ايل حوالحالية  العمل صفرتبلغ و

باملدينة  تنفيذها ىالجارملشاريع اجميع  عىل ددةاملرتلعاملة ا

تهدفة املسالعمل  صفرما أعامل،  لفأ 150من  بأكرث تقدرو

2032.صة عمل بنهاية عام ن فرايل مليوحو

84ات باستثامرمصنع  ايلحو 2997املنتجة  املصانع عدد ويبلغ 

تحت  املصانع عدد ماأجنيه،  مليار 162ي سنوج تانإوجنيه،  مليار 

مـ الــف 150 بخالف نسمة الــف 850 

التعليمية وتوفري حزام أخرض.

مليون جنيه تجهيزات اإلدارة العامة. و38

جنيه،  مليار 3قعة متوات راستثامومصنع،  1016فيبلغ  نشاءاإل

تم  مصنع 340اىل  ضافةباال، جنيهمليار  8قع متوي سـنوج نتاإو

2.م43000 اىل 2500ح من اوتخصيصه مبساحات ترت

سعاتالتواكبة ملوللمدينة  اتيجيسرتاالاملخطط  ضعوتم  

اكتامل عند نسمة نمليو 2.1عب لتستوللمدينة  املستقبلية 

الحاىل  السكان عدد صلوحيث  نسمة لفأ 530من  الًبداملدينة  

ىـارجـواملدينة  عىل ددرتـ

فري توعىل  العمل اىل دىسيؤلتعديله  نتيجةواعتامداملخطط  

حداتووايض ارقطع  فريتووزيادة  عىل العمل السكنية، حداتالو

ىف  الطلب عليها جتامعى لزيادةاالسكان االع ومرشسكنية ضمن  

استثامريةوخدمية  اىضارقطع  فريتوعىل  العمل ة،خرياالة الفرت

عىل  العمل املستدامة، التنمة تحقيقوالتنمية  عجلة لدفع 

باملدينة، عليها الطلب لزيادة انظرصناعية  اىضارقطع  فريتو

عىل  جستيةلوخدمات ون مخازاىض ارقطع  فريتوعىل  العمل 

للخدمات  مناطق لككذواملدينة  بغرقليمى االى الدائريق لطرا

يارمل 2.637قيمتها  فتبلغ للمدينة ستثامريةاالالخطة  عن ماأ

فالرصجنيه  نمليو 334ب، الرشمياه  جنيه نمليو 336جنيه،  

باء الكهرجنيه  نمليو 480ق، الطرجنيه  نمليو 350الصحي،  

سكانإجنيه  نمليو 814خدمات،  جنيه نمليو 222ت، تصاالاالو

اعة، رالزجنيه  نمليو 15سط، متوسكان إجنيه  نمليو 47اجتامعي،  

مدينة العاشر من رمضان 
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فاكرخليك  تنسى أوعى 
جيشنا قادر 

ملف 

ن يحتفلون املرصيو

ى النرص: كربذ

ض رجناد األخري أ

نا« عزنا وخر»ف
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قادر  »جيشنا جهاشتاتصدر  

قامئة  فاكر«، خليك تنىس عىوأ

مع امناتزمرص،  ىف تويرت ندتر

ىف نتصاراالىـركـذت احتفاال

حر دومضان، رمن  العارش بحر

ائيىلرساإلالجيش ةرـوـطـأسـ

نكواملشارعرب ويقهر،  ال الذى 

ى املرصالجيش  ةبقوهم فخرعن  

ده. بسالة جنووشجاعة و

خالل  من ريداتالتغعت تنوو

انجى،  تنرشحيث  ج،الهاشتا

الجيش ىرسأمن  لعدد ةرصو

بتعليق: صحبتهاائيىل، رساإل

نللمرصيينىس  ال ارانتص » 

«،نائيليرسلإلتنىس  ال ميةهزو

كيميت: ابن باسم حساب قال فيام 

ة العزانتصار  ننىس نأميكن  »ال 

مرص  درع ننىس الوامة، الكرو

تقديرولالـجـإتحيةوسيفها، 

للجيش  تامـاملـحتى  عشقو

جناد أخري  العظيم، ىرصـاملـ

نا«.عزنا وض.. فخراألر

بسام نـدواملـاستعان  فيام 

احل الرئيس للربكلامت  غانم، 

نتصاراالبعد  ـادات،ـسـالـر ـونـأ

ن »إفيها:  ـالقـالتى والعظيم  

تصنع  التى هى العظيمة مةاأل

عىل ةـادرــقــالــى ـهـوـل ـطــبـالـ

طاقته،وعمله وه فكراستيعاب  

ىف واملتدفقة  حيويتها ارإطىف  

تيار ىفواملتصلة  حياتها ىمجر

الشعب املستمر.. تاريخها 

ماته«، أزقت وىف  الجيش ضهر 

حمير»الله  صادق: ماسا قالتو

م السالجل أمن  عاش السادات، 

جل املبادئ«. مات من أو

بكم نفتخر »بكم ى:خرأقالت و

نرص«،وامة كروةعزىف  نعيش 

ى خرأة رصودة، حمونرش  بينام 

حداث أمن  نائيليرساإلى رسلأل

بتعليق: صحبها املجيدة، بالحر

البيجامات  لبسناهم الىل »احنا 

ر«. الكستو
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مباشرمباشر

قرارات مهمة يف اجتامعات مجلس اإلدارة

تماعات اجتحقيق

حة النظام ئاد اليل بعض موتعد
ي العارش مستثمرجمعية ساىس لاأل

مستمري جمعية إدارة مجلس عقد
لسنة 2رقم  اجتماعه رمضان من العاشر 

رئيس ـارفعـسمير  الدكتور برئاسة 2021
محيي الدكتور من كل وحضور المجلس 

ورئيس اإلدارة مجلس رئيس نائب حافظ 
نائب هالل وليد الدكتور التنفيذي، المكتب 

عبداهلل ـارضـأيمن  اإلدارة، مجلس رئيس 
سلطان  محمود المهندس العام، األمين 

أمين الصندوق. 
محمد ـورـتــدكـالــاء ــضــاألعــر ـضـحــا ـمـكـ

المهندس الشنوانى، ـادلعـعبدالعال، 
نورالدين،  محمد المهندس عتمان، حمدى 

وحسن الفندي. 

محرض اعتامد عىل افقةاملومتت  عامــتـجـاالل الـخـو

افقةاملوتم  ثم ،2021لسنة 1قمرة داراالمجلس  عاجتام

للجمعية ساىساألالنظام  ئحةبالاد املوبعض  تعديل عيل 

التنفيذية  ئحةالالمع  الصادر شادىسرتاإلج ذللنموطبقا  

ت هي: هم التعديالكانت أ، و2019 لسنة 149ن للقانو

ماتالخددعم وتنمية  الجمعية: عمل ميادين / 3مادة •

الخدمات الدينية،وجتامعيةاالوالثقافيةوالعلمية  

املساعدات واملحلية  املجتمعات تنميةوقتصادية، اال

الصناعية وستثامرية االالخدمات  جتامعية،االالخدمات و

التعليمية.و

4ـادة مـ •  ىف ستثامراالتشجيع  : الجمعية نشطةأ / 

الخدمى والسياحى واعى رالزوالصناعى  جنتااالت مجاال

الجهات ومة الحكومع  قاتاملعووت املشكاللحل  السعىو

ستثامر، لالنسب االخ املناخلق  عىل العملوى ـرخـاال

اطار  ىف ستثامراالبتطوير  الخاصة اتيجياتسرتاالضع و

بني التنسيق ستثامر،االوالصناعة  بدعم لةالدوجهات تو

محليا  متثيلهموعضاء األللمستثمرين  كةاملشرتاملصالح  

املنظامت والهيئات والجمعية  بني تصالاالدعم  ليا،دوو
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من  ماومحرن يكوال والعارش  يف خدمي او يتجاراو  صناعي 

ىف كةالرشمال  سأريقل  ال السياسية، قةحقوة بارشم

عىل  طلب يقدم نأجنيه،  الف خمسامئة عن ىالتجارالسجل  

السجل  من ةرصوبه  فقويرالجمعية  فةمبعراملعد  جذلنموا

كة الرشمقر  ةحيازمستند  و الرضيبية البطاقةوي التجار

ملجلس  يحق كة،للرشىن القانوللممثل  شخصية رصوث ثالو

ىف  سباب،األبداء إندوعضوية  طلب اى فضراو  لقبوة داراال

كحد  اتسنوخمس  مدته نتكوكة للرشيجار إعقد  دجووالة ح

ل صفة العضوية بانتهاء املدة مامل تجدد . وتزادىن و

17ـادة مـ • اكرتـشـاالقيمة  ي:السنواك رتــشـاال / 

ًبناءًسنويادى يؤجنية  2000.00مبلغ  العامل للعضو يالسنو
سداد  يتم ان الـوحـاالجميع  يف ويجب العضو طلب عىل 

املنتسبة  العضوية إلغاء املالية، السنة نهاية قبل اكشرتاال

مبا  ىالسنواك شرتاالدية بتأالخاصة  ةالفقرإلغاء  الفخرية، وأ

ى املدة املتبقية من السنة للعضويات الجديدة.ازيو

18ـادة مـ •   :تيةاآلف وـرـظـالـيف  العضوية صفة لوـزتـ / 

العضو  عىل ويجب الجمعية من نسحاباالو أستقالة اال

الول صوالوبعلم  عليه ىصموبكتاب  لكبذالجمعية  خطارا

عليه مستحقا نيكومبا  مطالبتة يف الجمعية بحق ذلك يخل 

نضامم، االط ورشمن  طرشفقد  اذا فاة،الولديه،  الهاموبأاو  

من عمال ايت اذا الجمعية، عضوية من لالعزو أستبعاد اال

اذا ً،جسيامادبيا  او ًمادياا ررضبالجمعية  يلحق ان نهشأ

اداء  عن خرتأاذا  شخيص، ضلغرللجمعية  انضاممة ستغلا

ه خطارإط برش)سنتني(  ملدة استحقاقة عدمويف  اكشرتاال

التالية  اشهر بعةراالخالل  عليه ىصموبخطاب  ستحقاقباإل

ائحاللووانني القوـة اسـدرلية، الدوو  املحلية قتصاديةاال

لجذب  اءاتـرجـااللتبسيط  املستثمرين لنشاط املنظمة 

ات متراملؤو  اتالندوإقامة  ،ليةالدوواملحلية  اتستثامراال

تيسري  لية،الدوواملحلية  قتصاديةاالوالثقافية  و لعلميةا

و  العاملنيوالجمعية  عضاءألة العمرو  الحج فريضة داءأ

س ـداراملـوالعلمية  عاهداملوالجامعات  نشاءإـم، هـرسأ

و  التحكيم و فيقالتواعها، انوف اختالعىل  التدريب اكزمرو

انفسهم عضاءاألبني  تنشأ قد التي فاتالخالحل  عىل لعملا

و  نتاجيةاإلوالخدمية  عاتواملرشإقامة  خرين،االمع  او 

تجارية  اكزمرة ادارالرياضية،  املباريات و الخريية اقسواأل

انشاء  الجمعية، اعضاء تخدم انشطه اي عملوعضاء لال

اقامة  املصانع،وكات بالرشللعاملني  السكنية حداتالو

ستشارية االالخدمات  تقديموالتدريبية  اترـدوالـوات الندو

اقامة  لية،الدوواملحلية  قتصاديةاالوالثقافية  اتمتراملؤو

املستثمرين.تخدم  التى جيةالخاروالداخلية  ضاملعارة ادارو

مضان رمن  العارش مدينة الجمعية: عمل نطاق / 1مادة  • 

ى.خرع آوانشاء فرح وللجمعية الحق ىف افتتاو

15مادة  •  ن يكون أىت: يأما  الجمعية عضو ىف طيشرت / 

ًمصحوبانضامم لالًطلبايقدم  نأك، السلووالسري  حسن

الطلب بهذا ضحيوان وجنيه  3000.00ة قدروالعضوية  سمبر

سداد  طريقةواقامته  محلوجنسيتة وسنه ولقبه واسمه  

لطالب قحقواي  العضوية سداد يعطى الوالعضوية  سمر

للجمعية، ًاعضوله بقبوة داراالمجلس  ارقرقبل  نضامماال

مبدينة  مقر او عفرلها  نيكون أط برشستثامرية االكات الرش

عومرشيف  املستثمرين من نيكون أمضان، رمن  لعارشا
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تماعات اجتحقيق

ستحقاق.لتاريخ اال

سسنياملؤعضاء االجميع  من الجمعية نتتكو 21: مادة • 

قلاالعىل  ًمايو 90عضويتهم  عىل مضت الذين العاملنيو

تعديل  ئحة،الاللهذا  فقاوعليهم  ضةواملفرامات بااللتزا فواوو

ن سنة كاملة.املدة لتكو

من  ةدعوجب مبومية العموالجمعية  تنعقد /22مادة  • 

اعضائها من لكل املجلس ضهيفومن  وأاملجلس  ئيسر

عامل األل جدووعده مووع جتاماالمكان  فيها يبني العاملني 

ةبالدعوعضو  كل عىل بها يتحقق الذي قالطرحد بأسل ترو

باليد التسليم ل،صوالوبعلم  مسجلة منهاواثباتها  ميكن 

سائل الوحد أمي، القوقمه بروم ستالباالالعضو  قعيون أعىل  

ى.خرسيلة آي وو أىن(، أونية )الربيد اإللكرتوااللكرت

ر بحضوصحيحا  ميةالعموالجمعية  عاجتاميعترب  26مادة/  • 

عجتاماالجل أالعدد  يكتمل مل فان عضائهاألاملطلقة  غلبيةاأل

خمسة قصاهاأوساعة  قلهاأمدة  خالل تعقد ىخرآجلسة  اىل 

نعقاداالن ويكوساعة  هىول واألع جتاماالتاريخ  من مايوعرش  

تكيالتون بدو)اي  نفسهمبأه حرضاذا  ًصحيحاالحالة  هذه يف 

 ايهام اقل. ًاعضو 20و % أ10او انابه ( عدد ال يقل عن  

27مادة  • بينون أمية العموالجمعية  لعضو زيجو / 

ميةالعموالجمعية  رحضويف  ميثله اخر ًاعضوًكتابتاعنه  

الشهر من سميركيل توجب مبونابة االتصح  : ييل ملا ًفقاو

نابه االتصح  مني،بيوع جتاماالقبل  للجمعية يقدم ىالعقار

عىل  املعدوكيل الووكل املومن  قعمولك بذكيل توجب مبو

الجمعية  هدعوعن  لاملسئومن  قعاملووالجمعية  قرو

قبل  ذلك نيكوان  عىل الجمعية بخاتم ممختوومية لعموا

عن  العضو بينوان  زيجوال ومني بيوع جتاملالاملحدد  عداملو

احد .اكرث من عضو و

29: مادة •  غلبيةباالمية العمولجمعية اات ارقرتصدر  / 

( النصف ) املطلقة  1 تصدر  ع،جتاماالالحارضين  عضاءلال + 

املطلقة غلبيةباالالعادية  الغري ميةالعموالجمعية  اتارقر

) اىل النسبة هذه دادتزوع جتاماالالحارضين  عضاءااللعدد  

 ) تيةاالاملسائل  يف تصدر التي اتاربالقريتعلق  فيام %75 

مجلس  من الثقة سحب طلب عند ة،داراإلمجلس  حل : 

ة.داراال

تنتخبهم ًاعضو 15من  ةداراالمجلس  نيتكو /31مادة  • 

مية من بني اعضائها.الجمعية العمو

ان  ةداراالمجلس  لعضوية شحيرفيمن  طيشرت / 32مادة  • 

ط والرشمن  اي اضافة ميكنواملدنية  قةبحقومتمتعا  نيكو

سنة مدة الجمعية يف عضويته عىل مىض قد نيكون أتية: اال

او مناسب عايل هلمؤعىل  حاصال نيكون أعىل  قل،األعىل  

عىلاالاملجلس  من ثقةموجنبية االالشهادات  من يعادله ما 

املساهمني من نيكون أاملرصية،  جيةالخاروللجامعات  

محرض  او ىالتجاربالسجل  ذلك مؤيدوكة للرشاملالكني  او 

تقديم والعضوية،  محل كةللرشمية العموالجمعية  عاجتام

صحيفة الحالة الجنائية.

اجتامعه  الجمعية ةدارإمجلس  عقد يـرخـآناحية  من 

ة كرمبذحافظ  محيي ركتوالدتقدم  حيث ،2021لسنة  3قم ر
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ئحةبالاملجلس  حملقرتت التعديالبعض  جادرالؤيته رن بشأ

السابقة  الجلسة خالل متت التىوللجمعية  ساىساالالنظام  

الحد  نيكون أىف  املتمثلةوالعضوية  طورشاد مون بشأ

للقبوصناعى  نشاط سمتارالتى  كاتالرشمال  سألردىن األ

التى كاتالرشما أجنيه،  الف 500هو  عامل كعضو عضويتها 

يتم  جنيه الف 100حتى وجنيه  الف 500عن  مالها سأريقل  

سألردىن االالحد  نيكون أمنتسبة،  كعضوية عضويتها لقبو

نمليو 5هو  خدمى او ىتجارنشاط  سمتارالتى  كاتالرشمال  

حتى ون مليو 5عن  مالها سأريقل  التى كاتالرشما أجنيه،  

ل عضويها كعضوية منتسبة. لف جنيه يتم قبوأ 250

عجتامإمحرض  اعتامد عىل افقةاملوتم  عجتاماالخالل و

عاجتاممحرض  اعتامد تم كام ،2021لسنة  2قم/راملجلس  

تكليف  الجديد، الجمعية مبنىوالسكنية  ةراملجاولجنة  

قعةاملون التعاواتفاقية  اجعةمبرللجمعية  نيةالقانون الشئو

مبقر الهيئة عفرن بشأستثامر لالالعامة  الهيئةوالجمعية  بني 

ستعانة اال،  املجلس عىل ضهالعرة كرمذاعداد والجمعية  

للمبنى املبدئية القيمة لتقدير ىالعقارالتقييم  مكاتب حدبأ

خاصة كالبنومخاطبة  للغري، بيعه إمكانية ىف للنظر الحاىل 

ذلكوللبيع  املبنى ضلعرمضان رمن  بالعارش العاملة غري 

ميةالحكوللجهات  يجاريةاالقة العالـة اسـدروتقييمه  بعد 

تكستايل  دشارراوكة لرششيك  اصدار عىل افقةاملوباملبنى،  

املبالغ  بقيمة النسجية للصناعت ةراملنواملدينة  كةرشو

43Bـم/قـرالقطعة و 40A- ـم/ـقـرللقطعة  سدادها تم التى

هذه  متقون أعىل  باملدينة عرش الحادى بالحى 76ة/رباملجاو

ن اجعة اتفاقية التعاومر
ستثامر« مع »العامة لال

ع الهيئة مبقر ن فربشأ
الجمعية 

عادة إالقطع،  هذه عن للجمعية ىبكتال تنازبتقديم  كاتلرشا

1250.00املرت  لسعر دىنأبحد  ذلكوللبيع  القطع هذه ضعر

استكامل  ضافية،اإلافق املروض راالقيمة  شامال جنيه 

عىل  الجديد الجمعية مببنى خرياألر للدوىن ساالخرلهيكل ا

إىل  ىضراألر للدوة املحارواملبنى  عاملأتنفيذ  جاءاريتم  نأ

لينك تريد لدرووكة رشاطبة مخالعام،  هذا من الثالث بعلرا

تيف موتواوالريان  كةرشمتابعة واقبة ملر ( البنا محمد )م/ 

بانتظار الخاصةوبالتعاقد  لها املحدده ماكنباالام لاللتز

عضاءأى خراالكات الرشق حقوعىل  ًحفاظاذلك وات السيار

ض. الحاجزين باملعرالجمعية و
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مباشر 

نا ورفري لقاحات كوة لتود مستمرجهو
كاتالرشللعاملني باملصانع و

الصحة  ةارزومع  لتنسيقاتم  نهأإىل  الجمعية تشارأوكات الرشمضان، رمن  العارش يمستثمرجمعية  خاطبت 

هذا هميةأىل ـعــددت ـشـون، ـأـشـالــذا هـيف  قيةبالرشح لقافري لتوبها  للعاملني تفصييل بيان سالإلراملصانع، و

مع  التنسيق يتسنى حتى عاجلوهام  هباعتبارع ضواملوسمإبه  ضحيون أعىل  الهيئاتولة الدومن  املعتمدونا وركو

العاملني  ويدتزوكات الرشواملصانع  ةلزيارالطبية  قالفربيانات  لككذون التليفوقم رومي القوقم الروباعي رالعامل 

ح املناسب. باللقاكة. تصال بالرشل االمسئو

ناوركوس وريـفـح لقاتلقي  ةاستامراستيفاء  ميكنود جهووالسياسية  القياده جهاتلتوا اراستمرذلك  يتويأ ناوركوس وريـفـح لقاتلقي  ةاستامرد جهووالسياسية  القياده جهاتلتوا اراستمرذلك  يتويأ
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عىل للحفاظ املستجد كورونا فريوس مواجهة يف الحكومة
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مباشر 

من ـددعـعن  رمضان من العاشر مستثمري جمعية كشفت
الهيئة  مع تعامالتهم في المستثمرين تواجه التي المشكالت 

العامة للتنمية الصناعية. 

من “التنمية الصناعية” خال عاجال ج تدحتات تمشكال

تاسالاملروخص الريد تجديف  حدياتت

يلاملحن املكوشهادات وفقة املرايض راألو

هذه  مقدمة يف الصناعية خصللري السنوالتجديد  قيمة عتفاارن أإىل  تشارأو

قيمة  لككذوالجديدة  خصةالرمثل  التجديد يف املعاملة تتم حيث ت،املشكال

التي تضاعفت قيمتها. افقة البيئية وم املوسور

مابني واملدينة  ازجهوالهيئة  مابني تاسالاملريف  قاملستغرقت الوإىل  ضافةإ

افقات.موو أخطابات  يأل صولوًامهدرًقتاوذلك  قيستغرحيث  كاتالرشوالهيئة 

فدان  710منطقة  يف لها املخصصة املساحات كاتالرشم استالعدم  لككذو

استكامل التنفيذ.اخيص واء الرتجرخري يف إتب عىل ذلك من التأمايرتباملدينة و

الصناعاتاتحاد والصناعية  للتنمية العامة الهيئة بني نالتعاوبتفعيل  ناشدت كام 

ايضراألد جووعدم  مشكلة املحيل، ناملكوشهادات  نهاءإيف  خاصة املرصية 

املستثمرين  من املقدمة الجديدة الطلبات عبتستوالتي  فقةاملرالصناعية  

م استالمحرض  عىل النشاط اثبات عدم القامئة، عاتوللمرشسعات التوتلبي  وأ

ت التعامالكافة  نجازالمضان رمن  العارش مبدينة الهيئة عفرتكليف  جرين،للمستأ

ار ضطرإوى خراالن دوالخدمات  بعض عىل هاتصارإقعدم وباملستثمرين  لخاصةا

تها .نهاء تعامالئيىس الع الركات اىل الذهاب للفربعض الرش
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شكوى “يونكس” ورد “جاسكو”

إجراءات قانونية ضد معارض 

ومنافذ ترفض التعامل مع 

املنتج املرصى

التموين لـ” مستثمري العارش”: 

محرضا ضد املخالفني وتكثيف  14

الحمالت عىل األسواق

رمضان،  من العارش مستثمري جمعية خاطبت

»يونكس«،  الكياموية للصناعات املتحدة الرشكة

قيام  من الترضر بشأن جانبهم من املقدم الطلب بنتائج

فرض  »جاسكو« الطبيعية للغازات املرصية الرشكة

واستبدال  احالل ىف »يونكس« لرغبة اضافية تكلفة

من  بدال جديدة ملاكينة االحالل أن رغم الغاليات ألحد

القدمية بذات املواصفات وبذات الكميات دون اضافة.

تلقى  فور أنه العام، األمني عبدالله رضا أمين وأكد

كالتايل:  ــا رده ــاء وج »جاسكو« مخاطبة تم الطلب

تكلفة  هي »يونكس« عىل تحميلها تم التى التكلفة

الصناعيني  العمالء جميع عىل مطبقة استثامرية

جميع  بني املساواة يحقق ومبا الشبكة تدعيم لصالح

مستحقات  أي العميل تحميل يسبق مل وأنه العمالء،

التكلفة  تحميله وتم لديه التعاقدية الكميات عىل مالية

يف  يرغب التى للمعدة املطلوبة للكميات االستثامرية

إحاللها فقط.

رمضان،  مــن الــعــارش مستثمري جمعية خاطبت

املرصية  – للحلويات »الدلتا رشكة إدارة مجلس رئيس

بنتائج  الشنواىن، عادل الغذائية«، للصناعات االسبانية

الصناعات  قطاع ترضر بشأن جهتهم من املقدم الطلب

عىل  بيع ومنافذ املعارض بعض وجــود من الغذائية

وتتعامل  املرصى املنتج مع التعامل تقبل ال مرص أرض

االنتاجية  املسرية يهدد مام املستورد املنتج مع فقط

للرشكات الوطنية.

أنه  للجمعية، العام األمني عبدالله، رضا أمين وأكد

الجهات  مخاطبة تم الرسعة وجه وعىل الطلب تلقى فور

الدين  حسام أمين رد وجاء الشأن، هذا ىف املسئولة

بهذا  الداخلية التجارة لشئون التموين وزيــر مساعد 

مفتيش من الرقابية الحمالت تكثيف تم بأنه الخصوص،

تلك  جميع عىل باملرور التجارية للرقابة العامة اإلدارة

املنافذ و إعامل اإلجراءات القانونية بشأن املخالف منها.

التحفظ وتم محرضا 14 تحرير عن الحمالت وأسفرت

من  املزيد وتكثيف املتابعة وجاري املضبوطات عىل 

الحمالت عىل األسواق.



مباشر 

ميةشادات حكوإ
يف  ينر املستثمربدو

ائب املرصية مة الرضمنظو

ـدوربـالضريبية،  البحوث قطاع رئيس ـف،ـوسـيـح الـصــاد أشـ
تمثل والتى المصرية الضرائب منظومة فى المستثمرين 

إلى وأشار للدولة، العامة الموازنة اجمالى من %70حصيلتها  
االجراءات قانون تعديالت تطبيق يتم ان المنطقى غير من أنه 

الالئحة وأن ـدارهاصـبعد  األول الشهر من الموحد الضريبية 
ـراءاتاالجـوكل  شهور 6بمدة  القانون بعد تصدر التنفيذية 
الالئحة صدور حتى سارية االقرارات ومواعيد بالربط المطبقة 

هذه  فى المواد بعض صياغة يراعى سوف ـهوانـالتنفيذية  
الالئحة وبما ييسر على المستثمرين واليتعارض مع القانون 

لني اصل بناء بني املموتوم: امصطفى الحو

ام حقيق الصالح العيبية لتة الرضداراالو

م ل غري امللتزالعقوبات للمموسف: ح يوصال

خلق اعفاءات جديدة فقط و

موسع عاجتامل الـخــك ذلــاء جـ

د.سمري  ئاسةبرالجمعية  عقدته 

ائبالرضمصلحة  قيادات مع فعار

ربحضو،  املستثمرينواملرصية  

ع القطائيس رام، الحومصطفى  

ـب،ائـرضـالـملصلحةالتنفيذى 

عام مدير س،ومحرجب رركتوالد

محيي ركتوالدالفنى، املكتب 

ةادارمجلس  ئيسرنائب  حافظ 

خ، الشيومجلس  عضووالجمعية  

ئيسرنائب  لالـهـليد ور كتوالد

ضارمين أالجمعية،  ةادارمجلس  

محمد  العام، ـنمـاألالله،  عبد 

ائبالرضلجنة ئيسرعييس، 

كةمبشاروبالجمعية، كالجامرو

الجمعية ةادارمجلساعضاء  

لنحو  ناملحاسبواملستثمرين و

الجمعية  اعضاء من ـةكـرش 150

ائب. ىف الرضن املتخصصو

نتفق  كنا نإقائال:  يوسف ضافأو

فهى ـةـادعـرعقوبات  ـاكـنـهـن أ

فقط  مامللتزغري  لاملموعىل  

لككذون لاملموكل  عىل ليسو

للجهاز ايضا ادعةرعقوبات  هناك 

درعن  خريالتأحالة  ىف الرضيبي 

مدة نأى تأارع املرشن أوالرضيبة  

رضيبة نألطويلة  تعترب الشهرين 

التي ائبالرضمن  املضافة القيمة 

الشهرين ةفرتن أوا كبريعائدا  تدر 

الشهرية  النقدية التدفقات تهدد 
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املدة  هذ لالـخـز بالعجلة للدو

ملعالجة  شهريا تقدميها مويستلز

عدم  عىل عرشـاملـص ـرحـوـك، ذلـ

سعر  ىلـعـت تعديالـة ايـاء ـرـجـإ

لالجدوسلع لككذوالرضيبة 

جديدة اعفاءات خلق اىل ضافةباإل

اعفائها تم التىودوية األع قطامثل  

التعبئة ادـومـثلمتها خالمدو

عتفاارلعدم ـكذلـوالتغليف و

ىاملرصاملنتج  نلتمكها سعر

األسعار  اجهةموواملنافسة  من 

ج. دة من الخارارالو

تشجيع الصناعة

ركتوالدحب رع، جتاماالبداية  يف 

ة داراالمجلس  ئيسرف عارسمري  

لقيادات بالشكر جهتوور، بالحضو

عةرسىل ـعــب ائـرضـالـمصلحة  

عقدوالجمعية  لطلب االستجابة 

بناء جاء الذى الهام عجتاماالهذا  

بعد  خاصة املستثمرين غبةرعىل  

يبية الرضاءات ـرجـاالن قانور صدو

ماوم 2020لسنة  206قم/رحد املو

ى أرد  امومن  نالقانوهذا  شاب 

ا كبرياجحافا  فيها نأن واملستثمر

مةملنظواكبريقامعووعليهم 

ضالغرن أـح ـضـوأوـب، ائـرضـالـ

هذه  طرح هو عجتاماالهذا  من 

التى  عاتضواملوتلك وت املشكال

فعهارونالقانوتطبيق تصاحب

ةارزووباملصلحة  نلاملسئوإىل  

ي العارش” كة من “مستثمرلجنة مشرت

حظات املالت وائب لبحث املشكالمصلحة ا لرضو

حد اءات الرضيبية املوجرن االعىل قانو

امللموسة دالجهوء ضوىف  املالية

مستوياتها كافة عيل لةالدومن  

خ املناتهيئة والصناعة  لتشجيع 

املناسب لالستثامر. 

الله،  عبد ـاضـرـن ميـأـاف ـضـأو

دترونه أللجمعية،  العام نماأل

ىالشكاومن  الكثري الجمية اىل 

بعضمن  املستثمرين ربترض

ئيس رمخاطبة  متتون القانواد مو

عجتاماالهذا لتنظيماملصلحة 

ظل ىف تاملشكالهذه  ضـرعـو

كاتملشارن القانوهذا  ضعرعدم  

الفئات خاصة ـديناملـاملجتمع  

املستثمرين.من  منه املستهدفه 

ام الحومصطفى  جهوجانبه،  من 

ملصلحة  التنفيذى عالقطائيس ر

اعضاءوئيس لرالشكر  ائبالرض

هذه  عىل الجمعية ةدارإمجلس  

اصل التوإطار  ىف ىتتأالتى وة الدعو

نلاملموـنبـاملثمروالبناء 

الصالح يحقق مبا الرضيبية ةداراالو

أشار وى، املرصاد قتصلالالعام  

العمل كاءرشستثمرين املن أىل إ

حيبترأكد وائب، الرضمة منظومع  

تاملشكالكافة  بطرح املصلحة 

هذا  ىف املستثمرين اجهتوالتى  

ع. جتاماال

حظات هم املالأ

نائب هالل، ليدور كتوالدض عرو

الجمعية، ةدارإمجلس ئيسر

ن القانوهذا  عىل حظاتاملالبعض  

تقديم  ـدةمـخفض  نأهمها، أو

ىإلشهرين  من يبةالرضات ارقراال

تطبيقها  ىف ـداجـصعبة  تعترب شهر 

رضيبة ريدبتومضطر  لاملمون ـوكـ

قام قد نيكون أن دواملضافة  القيمة 

سياسية  ظل ىف ءالعمالمن  بتحصيلها 

جال آالغالب  ىف نيكوالبيع  نبأق السو

قل. ما عىل االملدة تصل إىل ستني يو

الداخلية  اللجان ردوإلغاء  لككذو

عاجلةوـة ـالــعـفــة لـــيـسـوـت ـانـكــى ـتـالـ

مع ريةمواملأىف  لحلوإىل  صللتول
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مباشر 

الداخلية اللجان عىل قتصاراالول املمو

ـادةزيــه نــأشــن مــذا ـهـواملتخصصة  

ل. العبء عىل املمو

ىف اكرتـشـاالم سورزيادة  إىل شارأو

370من  ائبللرضنية وااللكرتابة البو

الصناعات  خاصة جنيه ـفلـأإىل  جنيه 

من  تعترب التىوسطة املتووة الصغري

مات الصناعة ىف مرص . اهم مقو

التى ون القانومن  70املادة/ن أضح وأو

ارـرقـااليقدم  من معاقبة عىل نصت

الرضيبى بعد  

اعيد املوانتهاء  تاريخ من مايو 60ر ومر

ال وجنيه  فاالخمسة  عن تقلالامة بغر

مدة مضاعفة مع جنيه الف مائتان زتتجاو

خالل  ميةالجرار تكرحالة  ىف العقوبة 

اىل  العقوبة تصل قد لكبذوات سنوث ثال

تصلالقد  حني ىف جنيه الف بعامئةأر

ضافةإ، جنيهالف  عن ارقرباالالرضيبة  

عىل كبري بشكل العقوبات تغليط إىل 

عن يسهو وأيتقاعس  وأتنع ميمن  كل 

مختلف  عن الرضيبية اتارقراالتقديم  

معايري  تحديد ندوقيتاتها توواعها نوأ

هالل اختتموالعقوبات.  لهذه اضحةو

بعد هناك قائال: حظاتاملالعن  حديثه 

املدن  ىف خاصة كاتللرشاجتامعى  

ف الآجد يوحيث  الجديدة انيةالعمر

املقيمني  ينيمالونية السكحدات الو

فقط املصانع عىل يعتمد ذلك كلو

املدن.  بهذه ىاخرانشطة  دجوولعدم  

ف:د. سمري عار

تشجيع الصناعة  

خيئة املناتهو

ستثامر لالاملناسب  

قاتحرص املعو

حافظ، محيي ركتوالدتحدث  بينام 

الجمعية  ةدارإمجلس  ئيسرنائب  

نه بأضحا موخ، الشيومجلس  عضوو

بعضوية هزـوفـوالناخبني  بثقة فرش

املجلس  ـذاهـن أوخ الشيومجلس  

كافة  اجعةمرهو  تكليفاته ـمهـأـد حـأ

ترشيعها وها صدارإتم  التى اننيالقو

مجلس  وأرية الجمهوئيس رإىل  فعهارو

ـةاسـدرحاليا  يـارجـبالفعل واب ـوـنـلـا

املستثمرين  تهم التى اننيالقوبعض  

قبل  ـادةاملـبنظام  اسةالدرن ستكوو

املستهدف  حاتاملقرتوبعد  املادةو

التعديل  وأالحذف  وأضافة باالخالها اد

اد. لهذه املو

من ـادةـفــتـسـاالة رورضـــبــب ـالـطـو

املتقدمة لبالدوائب الرضمة منظو

ناشدوالرضيبية،  اننيالقوتعديل  قبل 

مصلحة والجمعية  من لجنة بتشكيل 

قات املعولحرص  املرصية ائبالرض

ن القانوتطبيق  اجهتوالتى  تاملشكالو

افيةووشاملة  ةـركــذمـىف  ضهاعرو

نأوالية املة ارزووخ الشيوملجلس  

يرورضوـدا جــاد جـيعترب  ـرمـاألـذا ـه

التكاليف  عنارص همأحد أائب الرضن كو

املستهلك وملستثمر الها يتحملتى ا

املنتج  تهدد مشكلة دـوجـوظل  ىفو

ةربصوتكلفته  عـاـفـتـارـى هـوى رصـاملـ

د منها. رنه باملستوة باملقاركبري

نات القانومميز

مدير سومحرجب رأكد  جهته، من 

اءات جراالن قانون أالفني،  املكتب عام 

لسنة 206ـم/ــقـرـد حــواملـلرضيبية ا

كله ليسويجابيات االبعض  له م2020

املقدمة الدفعات منها،وسلبيات 

حيث )+2( اىل )-2( من لتتحوللرضيبة  

املبلغ قيمة عىل ائدفواضافة  يتم 

ىف املطبقة سعارلالطبقا واملستحق  

درعن  التاخري حالة ىف ىكزاملرالبنك  

فضال ، ميو 45ة رتتجاوملدة  الرضيبة 

اضافة ولني املموق بحقوام االلتزعن  

تكن مل تمعامالية بأخاصة  عليها ائدفو

ل املموحقية بأطلب  تقديموعلم  لها 

بها. 

بناء إال التجريم يتم ال نهأضح وأو

افقة مبوقضائية  ىدعوفع رعىل  

املعدل  ارقراإلن أواملالية،  زيرو

سنة خالل ىف بتقدميه حمسمو

سعر  ثبات لككذالعامة،  للرضيبة 
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ضافةإالجديد،  نالقانوىف  الرضيبة 

يبةرضـدة صـأربني  مقاصة ملعإىل  

ائبالرضـدة صـأرمع  املضافة القيمة 

الدائن نيكون أرشيطة  العكسوالعامة  

من خالية املبالغ ـذهـهن تكووـد احـو

ضافة إ، قضائيةو أرضيبية  اعاتنزية أ

م 2020لسنة  52قم/رن القانور صدوىل إ

الصناعة  ةارزوواملالية  ةارزوكة مبشار

بة اقتصاديات بري السلم. ملحار

اى زقتصاد املواال

لجنة  ئيسرعيىس،  محمد دارأو

ار الحو، بالجمعيةك رالجاموائب الرض

من  فالضيوور الحضوبني  حاملفتو

تحدثوـب، ائـرضـالـمصلحة  ـاداتـيـقـ

ة داراالمجلس  عضو الفندى حسن 

ىف اىزـوــاملــاد ـصــتـقـاالمشكلة  ـنعـ

عقطاىف وـة ـامـعــة ـفــصـبــة ـاعــنــصـلـا

حيث  خاصة بصفة الغذائية الصناعات 

من  بأكرث املتظلمة كاتالرشاحم يز

عالقطالهذا  جنتاااليل امـجـإمن  %65 

ثية كارقضية  هذهوالهام  اتيجىسرتاال

ماتأزتسبب ومى قومن أقضية  تعتربو

تفتقدوصحية وامعية اجتواقتصادية  

مسوالرسداد  ىف جتامعيهاالالعدالة  

ل املموبها  فاءبالوم يلتزالتى والسيادية  

املنتظم. 

تالع املقاوقطا

عضو عتامن حمدى املهندس بينام 

ع قطامشكلة  ضـرعـة داراالمجلس  

خاصة تالمقاواسناد  عند تالاملقاو

من  يتطلب حيث ميةالحكوالجهات  مع 

املضافة القيمة رضيبة سداد لاملقاو

الخاصة  ـغـالــبـاملــر خــأتــم غـرشهريا  

ملدة ميةالحكوالجهات  لدى لةباملقاو

ة روبرضطالب وكاملة  سنة إىل تصل 

نيكوبحيث  ئحةالالىف  تعديل جاادر

عياراملهو  للدفعات ــدادـسالـتاريخ  

ليس تاريخ املستخلص. و

تم ـىـتـالـت الــكــشـاملـض ـرعــم تـام ـكـ

خالل  ائبالرضلجنة  ئيسلرتسليمها  

منها: وكات الرشمن  دةارالووع جتاماال

سلع  ضمن الدقيق من ىالحلوج ادرإ

التى  باملنتجات يرض ـذاهـول ـدوـجـالـ

الوة صغريبنسبة  الدقيق فيها خليد

من سددته ما درمن  كةالرشتتمكن  

مام  انتاجها ىف املشرتيات عىل رضيبة 

ص. يفء الفريخل مببداء تكا

منيةالزات رتــفـالـعن  ستفساراال-

بها باملستندات حتفاظاالب املطلو

فحص  طلبات دوروعدم  حالة ىف خاصة 

رية. او اخطار بالفحص من املامو

صيدلراـن مــادة فـــتـسـاالامكانية -

املساهمة سداد ىف ائبللرضالدائن  

من  ـاـدادهـسـب ـوـلــطـاملـالتكافلية  

كات.الرش

ئحةالالر صدوقبل  عتباراالىف  خذاأل- 

خالل لنياملموعىل  للتيسري التنفيذية 

تقديم  ىف التاخري حالة ىفوة الفرتهذه  

امات الغرـاء جـارمع  تعديله وأار ـرقـاال

رصدوحتى  ـكذلـوةالفرتـذه هـل الـخـ

ئحة التنفيذية.الال

خاصة الرضيبة درىف  التعجيل- 

دجولوا نظرالتصدير  مبيعات عىل 

منذ  كاتالرشملعظم  مستحقة مبالغ 

ات طويلة. سنو

ERB Systemـن عـفسار ستاال-

ة رالفاتومة منظوىف  لخوللداملطلوبة 

املحددة  ـدةاملـهى  ـامـونية وااللكرت

ل بهذه الطريقة .خوللد

القضائية للضبطية ئحةالالتنظيم - 

مصلحة  ظفىمومن  العاملني لبعض 

لكبذالترصيح  نيكوان وـب ائـرضـلـا

املصلحة ىف عليا ظيفيةوملستويات  

السلطة  ـذههـاستغالل  ءلسومنعا  

بني  قةالعالحسن والشبهات  ءدرو

ائب املرصية.مصلحة الرضل واملمو

 2013قبل  اتلسنوالفحص  تحااليف - 

عىل 87قم/راملادة  تطبيق عدم جىير

ن قانور صدوتم  نهأحيث  اتالسنوتلك  

هو وجعي رثر بأتطبيقة  زيجوال و 2013

ل. ميثل عبء عىل املمو

كة لجنة مشرت

لجنة تشكيل عن عامــتـجـاالسفر أو

مصلحةوالجمعية ـنمــةكـرتــشـمـ

ـةـافـــث كـحــبـلــة ـيـرصـــب املــائـرضــلـا

حظاتاملالوقاتاملعووت املشكال

م2020لسنة  206ـم/ــقـرن ـوـانــقـالـىل ـعـ

ؤية رإىل  ضافةباإلكات الرشمن  دةارالوو

هذا عن ـبائـرضـالـىف  املتخصصني

بإعداد  اللجنة متقون أعىل  ن،القانو

عىل  ضهالعرعاملها بأشاملة  ةكرمذ

ذلكوخ الشيومجلس واملالية  ةارزو

ضافةإالتنفيذية،  ئحةالالـدار اصـقبل  

مبدينة  كاتالرشجميع  مخاطبة إىل 

لباتها طلتلقى  ـانـضـمـرـن مــارش ـعـلـا

مع  بالتنسيق ذلكوا رفوالرضيبة  دلر

ائب. كة للرضاللجنة املشرت

جاء تشكيل اللجنة كاالىت:- و

ال جمعية املستثمرين وأ

محمد عيىس 

ك الجامرائب وئيس لجنة الرضر

حسام نعمه

- كة الحرية للصناعات الغذائيةرش

عضو الجمعية 

حيم ىن عبد الرها

النجمة الذهبية – كة الهالل ورش

عضو الجمعية

عضو  شيحترطريق  عن التشكيل ويتم 

ع من القطاعات املختلفة من كل قطا

ائب املرصية :- ثانيا:- مصلحة الرض

عصام شحاته 

د الرضيبة ة رمدير عام ادار

ىس عبد الحكيم مو

ل ائب العارش اورية رضمدير مامو

اسامعيل احمد 

ائب العارش ثان رية رضمدير مامو
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تقرير 

يكع الجمرداملستو
دحدوبال  تتسهيالودامئة  خدمات 

من  بالعارش يكالجمرع داملستويقع 

للتداوسعيد ربوـة كـرشالتابع  مضانر

التي  قالطرملتقي  يف البضائعوالحاويات  

بلبيس، »بدر، الصناعية املدن غلبأبط تر

الجديدة الصناعية املنطقةور، العبو

طريق  لوأعيل  يقع فهو سامعيلية«،باإل

من  كم 50بعد  عيل يقع حيث بييكوالر

135د، سعيربوميناء  من كم 140ة، القاهر

ميناء  من كم 90والسخنة،  ميناء من كم 

السويس.

مرت  لفأ 80مساحة  عيل عدستواملويقع  

مكافئة، حاوية 8000استيعابية  بطاقة بعمر

مساحة  عيل دارالوساحة  يتضمن نهأكام  

عيل ـادرـصـالـساحة  ـع،بــرمـرت ـمـف الآ 8

غلفاراساحة  ،بعمرمرت  لفأ 25مساحة  

عيل نخزمبع، مرمرت  لفأ 30مساحة  عيل 

ستقبال الجاهز  بعمرمرت  2000مساحة  

اءسوة، عاملتنوسائل الركافة  تخزينو

جد يوكام  عادية، سائلرو أمهامت  كانت 

البضائع لتخزين مخصص عيفرن مخز

حدةو 30ع داملستويضم  كام ،الثمنغالية  

نظاموجة الثالللحاويات  يبكهرمصدر  

ان ميزإيل  ضافةباإلة، ارالحرجات درملتابعة  

 طن. 120لة ين حموول إلكرتبيسكو

بالعارش يكالجمرع داملستوص رٌويح

لةسهووٌالعملقت وٌفريتوعىل  مضانرمن  

اجدتول الـخـمن  ـهاءاتــراجـانهاء  ـةعـرسو

ات،الصادرودات ارللوقامئة  ٌكيةجمرلجان  

اللواء بحري محمد عبد القادر •

دروـت قــؤاملـح للسامٌعيةلفراـدة حــوالـ

ٌةالهيئمقر  ،ٌكيةالجمرم سوالروة ٌالرضيب

دات ارـوالـوات الصادرعىل  قابةللرالعامة  

ي- ٌرالبيط»الحجر ـنمـمعاملها بكافة

- ٌصناعيةسلع  – اعيرالزالحجر -ٌغذيةأ

الشحن  كاتلرشمكاتب  الصحى«، الحجر

املصانع،وكات الرشممثيل وٌالتخليصو

ٌتستيفوٌتخزينخدمة  افرتوإيل  ضافةباإل

غبةرـب ـسـحـٌـةـاويــحـالــل ـداخــة ـاعــضــبـلـا

12يك مرالجع داملستومل ٌويع،  ٌالعميل

ساعات ـددعـدة ـازيـكن مٌيوميا يوساعة   ٌـ

ٌتتميز..والعميلجات حتياالطبقا  ٌالعمل ٌٌ

نهابأيك الجمرع دباملستوالتخزين  تعريفة 

التعاقدات حال يف نهأكام  ٌتنافسيةوجاذبة  

ةٌبتعريفالتحاسب  ٌمتٌكبريتعامل  لحجم 

متنحوالتعامل..  حجم مع ٌعكسياتتناسب  

% هقدرتخفيضا  املرصية اتالصادر من 25

ع،داملستوداخل  املعداتوالتخزين  فئات 

20ه قدرلية آخدمة  مقابل تحصيل يتم كام 

فئات دادتزوكية، جمرشهادة  لكل جنيها 

% بنسبة التعريفة  البضائع  وأللحاويات  50

يفول، التداووالتخزين  بند من ةالخطر

عياد األيام أيف  العمل عيل افقةاملوحالة  

العارش عفريتقايض  سميةالرت العطالو

بالتعريفة ـددةـحـاملـالفئات  مضانرمن  

دين. % كحد أ 100مضافا إليها  

وأف ـوـصـالــل ـائـسـرتخزين  ـةلــاحـيف و

ليصةببومقاس  لها جديوال  لتياانالخريز

ثة ثالـاس سـأعيل  الحساب نيكوالشحن  

تخزين  حالة يفوالطني،  نزالوفئة  مثالأ

اس مقلها  جديوال  التي الفلني ـلـائـسـر

عيل  ـابـســحـالـن ـوـكـيـالشحن  ليصةببو

كام  الطني، نزالوفئة  مثالأخمسة  ساسأ

م. م يوكرس اليويحتسب كرس الطن طن و

للتداوسعيد ربوكة رشة دارإملجلس و

د عقوام ابرالتشغيل  فولظرتبعا  الحاويات 

وأالتعريفة  فئات يف تخفيضا تتضمن اصةخ

لكميات التعريفة من خصم منح وأزيادتها  

مع يتناسب سنويا لةاملتداوالحاويات  

حاويات  عيل تشجيعي حافز منح وأحجمها  

منها ءجزو أي السنوالتعاقد  وأانزيت الرت

و أاحات بالستخزينية  اغاتفرحجم  عيل 

ك. ن املشرتباملخز
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تحقيق

جتامعى: جنة التكافل االل

غذائية مساعداتومالية  عاناتإ

عايةوىل بالررس األبس لألمالو
جتامعىاالالتكافل لجنةاصلت و

عضو اىن،ـوــنـشـالـل ـادـعــة، ـاســئـربـ

ها ردوداء أىف  الجمعية، ةرداإمجلس  

مبدينة املجتمعية ليةاملسئون بشأ

مضانرشهر  خالل مضانرمن  العارش 

شهرية  عاناتإف رصخالل  من الكريم 

ىـرخـأـدة واحــوـة الــعـــدفـات الــانـاعـو

لككذوفياتالووضيةاملرت للحاال

مضانرشهر  مبناسبة عاناتإف رص

السلع ـعزيــوتـإىل  ضافةباالالكريم  

ة هزالجابس املالوقمشة األوالغذائية  

ذلك تمباملدينة..وة رالقادغري  رسلأل

الكريم  مضانرشهر  امسيات حدىإىف  

ئاسة برالتنفيذية  اللجنة اعضاء ربحضو

العام نيـمـاألعامر،  سعيد ركتوالد

الدينى..م الـعـاإلوى للدعواملساعد  

ـعزيــوـتـالـوف رصــالـعمليات  لالــخـو

ازيةحرتاالاءات ـرـجاالكافة  تخاذإتم  

ًحفاظانا وركوس وفريضد  قائيةالوو

اجدين. مة املتوسالعىل صحة و
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لوحة الرشف 

عادل الشنوانى•

ـيعـامــتـجــل االـافــكــتـالــة ـنــجـلـ

الهامة اللجان حدىإهي بالجمعية 

الخريية  عاملباألالقيام  تتوىل التي 

النفع من ممكن قدر أكرب تحقيقو

حاجة يف التي املجتمع لطبقات 

صيالتأالعيني  وأاملادي  الدعم إىل 

مي الحنيفسالملبادئ الدين اإل

بني احمالرتارص وألتدعيام  و 

املختلفة، املجتمع ـاتـقــبـطـ

عاملألئييس الرالهدف  نأحيث 

و نالعويد  تقديم هو اللجنة هذه 

القادرين  لغري ابيةاإليجاملساهمة  

عىل مجابهة متطلبات الحياة. 

تكابرشف رشـلـاحةلوتزينت و

شهر  خالل عينية عاتتربقدمت  

مضان كالتايل:ر

لـزـغــلـلــو ـكــاملـســة ــكـرش.1

قامش بتو50بـ  عتتربالنسيج و

مرت30فئة  

د. سعيد عامر•

ـنـاحــطــمـلــلــة ــيــقـرشــالـ 2. 

املعجنات بعدد طن دقيق فاخر و

بوجرى ـدوبـكة رشعت ترب3. 

نةتوكر 50بعددالغذائية  للصناعات 

دسونك جبنه ررش 50-نة ومكر

املتحدة ـةكـرشـالــت عـربـتـ 4. 

 بطانية 200شات بعدد وللمفر

اتستثامراالكة رشعت ترب5. 

نةتوكر 40بعددفل  –الصناعية  

ن سائل صابو

للصناعات ماأركة رشعت ترب6. 

 50وزيت  نةتوكر 50بعددالغذائية  

نة سمن توكر

للحلويات لتاالدكة رشعت ترب 7. 

اد غذائيةنة موتوكر 200بعدد

عىل  السلع ـذههــع زيــوتــم تـو

قبل من احتياجا رثـكـاألت ـاالـحـلـا

مضان رشهر  خالل التكافل لجنة 

ك. املبار
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ن بني جمعية املستثمرين و»عامل مرص« ل تعاوكوتووبر

تبدأ عام لكوتووالربهذا  مدة نأعيل  فانالطراتفق ومضان رمن  العارش مدينة املستثمرين جمعية قعتو

نأعيل  تفاقاالتم  كام ً،كتابيافني الطرقيع توتاريخ  من »للخدمات رصـمـل امـعـعة مجموـع مـن ـاوـعـتـل ـوكــوتـوـربـ

تحديث خربأالجمعية  بدعم مرص لامـعـسسة مؤم تقوالصناعات املتخصصة«.الصناعية و

من  العارش مبدينة املصانع بصحاأوللمستثمرين  بيانات تشغيلوة دارإلمرص  عامل سسةمؤمن  ًمياناإذلك  يتيأ

ل خودوبجذب  الجمعية بدعم متقوكام  الصناعية، مضانراملتميز هاربدوعاتواملرشة دارإوالصناعية  تملنشآا

يف لخوبالدل امـعـأـال جـرومصانع  اصحابومستثمرين املستثمرين  بدعم الصناعية املناطق خدمة يف تلعبه التي

عىل  نالتعاوإيل  ضافةباإل، العضويةيف  اكشرتاإلولجمعية افعروج ـاـتـنـاإلط خطوبتشغيل  متقوحيث  ر،امــثــتـسـاإلو

مبدينة  الصناعة تطويرولصناعي اق السومستثمرين  لخودمن العاملة يدياألفري تومن  املصانع صحابأعن  العبء

للجمعية  نيكون أوتهم، مشكالحل ومضان رمن  لعارشامن  املصانع صحابأيحتاجه  ماومهندسني واء خربوفنيني 

صفحة خاصة بجريدة عامل مرص. مرص  عامل سسةمؤلك كذتحتضن وه ماهربرشية  ادركو

بتعليق مضانرمن  العارش يمستثمرجمعية  متلتزوصحابأملساعدة  لصناعيةااملنتجات  تسويق خدمة فريتو

خدمات من يقدمه مبا مرص عامل سسةملؤب« أل و»ربانر  عامل سسةمؤتدعم  لككذومنتجاتهم  تسويق يف املصانع 

ات الندووات مترللمؤته دعووة، الجمعيمقر  داخل ناعيةصالتصنيع  لعملية مةزالالم الخااد باملواملستثمرين  مرص 

م بها عىل مدار العام.امج التعليمية التي يقوالربوج. نتامة لتشغيل خط اإلزفري املاكينات الالتوو

خدمات الطبيةيز اليتد كري لتعزناكة يون مع رشل تعاوكوتووبر

الطبية  الخدمة جهات لدى الجمعيةدى الفرت الكارن يكون أعيل  الطبية يمستثمرـة ـيــعــمـجــت ــعــقـو
ـديمـىل ـف عــوقــوـلــة لــفــلــتــخـاملـ »200جى والزت الكارجنيه«،  »150نتعاول كوتووبرمضان رمن  العارش

الخاص الخصم تكارمن  ستفادةاال«، جنيه »350العائىل  تالكار، نيه«جللخدمات كري نايتديوـة كـرشمع  
ىف تصادفه قد عقبات ىأليل تذوبه  تـاركـاز ـربــإبـالجمعية  متلتزام ـكـكةالرشن أحيث  املتكاملة، الطبية

التعامل مع مقدمى الخدمة .حاملسموالجهات ـدىلـالخصمالخدمات  امجبرة ادارىف  متخصصة
ز يجوال والطبية  الجهات ليلبدبها جية املتكاملة . العالالطبية و

كري ـدـتــايـنــويــة ــكـرشم ـزـتــلـتـو
جهات  ىأمع  تالكاربهذا  لتعاملاالهدف  نيكون أفان الطراتفق و

ضعبواملتكاملة  الطبية للخدمات زيجوال وليل بالدها كرذيتم  مل ىخرآتقديم هو نالتعاوهذا  من ئييسلرا
مستثمرين بجمعية الخاص جواللو غري  لجهة ىنالثاف الطرمطالبة عيل أعيل وة متميزطبية  خدمات

توـركـيل ــان عــضـمــن رـارش مــعـالـالخدمات  عىل خصم بتقديم جةمدري. مستو

بالسادة  ـاصـخـالـالنقدي  الخصم الطبية.كةالرشتقدم  نأعيل  تفاقاالتم و

املتعاقدين. مبتابعة ـةـكـرشــلـام ـزـتــلـتـام ـــكالخدمات عىل خصم تكارللجمعية 
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الجامعة الربيطانيةن بني جمعية املستثمرين ول تعاوكوتووبر

اتفاقية  من العارش مبدينة املستثمرين جمعية قعتو
بالجامعة  املجتمع خدمةوات ستشاراالكز مرمع  نتعاو

الربيطانية يف مرص. 
جمعية ومرص  يف الربيطانية الجامعة من اميانا ذلك يتيأ

اءسونفسهم أتطوير  إيل ستمراملشبابنا  بحاجة ملستثمرينا
إيل  هيلهمتأجل أمن  دارياإو ألغويا  وأتقنيا  وأماتيا معلوكان  
كز مرن فألك لذو , ذلك لهم تتيح التي ةربالصوالعمل  قسو

مرص يف الربيطانية بالجامعة املجتمع خدمةوات ستشاراإل
العمل قلسوعدادهم إلاملنظامت واد فراألتطوير  اىل يهدف 

ات ستشاراإلوالتدريبات  من العديد تقديم خالل من الفعال 
العديد  يف كاتالرشوبني املتدرحتياجات إلتلبية  تهدف التيو

ت من املجاال
تدريبية اتردواقامة  جلأمن  نالتعاوعىل  فانالطراتفق و

من  بالعارش املستثمرين جمعية مقر يف مختلفة تمجااليف  
مضان. ر

تدريبية  اتردوبتنظيم  كزاملرم يقون أفان الطراتفق و
نجليزيةاالاللغة والهندسة وة ارداالت مجاالىف  عمل شروو
عىل ًبناءًخصيصاصممة مىخرأامج بري أولامـعـاالة دارال

الجمعية مقر داخل بها املسجلة كاتالرشو أالجمعية  طلب 
اتمهارتطوير  ضبغرالتدريب  مقر يف التدريب اتحجرداخل  

من  العارش مبدينة الصناعى عالقطايف  ظفنياملووالعاملني  
عن  احدةالوة رالدويف  بنيرتداملعدد  يقل الأعيل  مضان،ر
نتكون أواحدة، الوة رللدوب متدر 20اقيص  بحدو،  بمتدر 8

مناخا  يضمن متميز تدريب لتقديم ةمجهزالجمعية  قاعات 
ب املدرمن  لكال مريح بشكل ماتاملعلوستقبال إلناسبا م
ب .املتدرو

يباملستوهلني املؤبني املدرفري بتوكز املرم يلتزكام  
ن أوة, ردوكل  يف ستقدم التيوالتعليمية  دةالجومع  املناسب 

الهندىس عالقطايف  الحالية اتالخربصحاب أمن  باملدرن يكو
العلمي  ىاملحتوبإعداد  يضاأكز املرم ويلتزى، داراالاو  

ين الثابالبند  ضحةاملوالتدريبية  اترللدوالتقدميي  ضالعرو
قت كاف. ة بورل قبل بداية الدووف األسالها للطرإرطباعتها وو

و أات رللدوالعلمي  ياملحتوستغالل إللجمعية  زيجوال و
عةمسموو أئية مراء سوة رصوى أىف  اجهاخرإو أطبعها  عادةإ
افقةموخذ أنبدوة رصوى بأًنياوإليكرتاجها خرإو أمكتوبة  وأ

كز . كتابية رصيحة من املر
النشاط يتطلبها التي القاعات فريبتوالجمعية  متلتزها ربدو

التدريبية  سائلالوجميع  بهاومكيفة  نتكون أط برشالتدريبي  
تعيني  عن لةمسئوالجمعية  نتكون أوة، ردولكل  مةزالال

التسجيل  لتسهيل الجمعية مقر ـلداخـتسجيل  لومسؤ
الجمعية  عىل لككذوبها،  املسجلة كاتالرشوعضاء لألالدفع و
كز للمربني املتدربيانات  تسجيل اتستامرإمن  ةرصوسال رإ

نامج التدريبي قبل بدأ الرب
% نسبة عيل كزاملريحصل  تفاقلالفقا وو جامىل إمن  85

اعتامدوالعلمية  ـادةاملـاجعة مرنظري  ذلكوة رـدوالـخل د
تحصل كام م،سوالرتحصيل والقاعات  فريتوو  املحارضين 

% نسبة عيل الجمعية  انتهاء بعد ةرالدوخل دجامىل إمن  15
نظري  ذلكوعمل  يامأسبعة  عن تقل ال مبدة ةرالدوانعقاد  

الدفع  بللمتدرميكن وت، ارـدوـالـبـالجمعية  عضاءأخطار إ
لكالً اإليصال من ةرصوسال رإمع  CIBبنك  طريق عن ةمبارش

جمع للجمعية ميكن كام الحجز، لتأكيد كزاملروالجمعية  من 
البنيك  الحساب عىل تحويلهوبني املتدرمن  جاميلاإلاملبلغ  

يف  للدفع بمندوسال إرطريق  عن وأ CIBبنك  يف كزللمر
 .Eنة الجامعة الربيطانية يف مبنى خز

التسويق  يف بينهام نالتعاويتم  نأعيل  فانالطراتفق  كام
الجمعية  متقوبحيث  كز،املريقدمها  التي التدريبية اترللدو

عن  نعاللإلبها  املسجلة كاتالرشوعضاء األمع  اصلالتوب
عن ذلكوهم، مبقركز املرسيقدمها  التي التدريبية امجللرب

القطاعات  بوجرعىل  نعالاإلتسليم،  خطابات سالإرطريق  
سالإرإىل  ضافةباإلمعية بالجالخاصة  كالفيسبوصفحة و

كز املرعىل وعضاء، األمع  ينالتليفواصل التوو أفاكسات  
به،  الخاصه جتامعياإلاصل التواقع موعىل  تفاقيةاإلعن  نعالاإل

بتفاصيل  نيةوإلكرتت مييالإسال إروين واإللكرتقع للموضافة باإل
ثم  بالجمعية، املسجلة كاتللرشالتدريبية  امجالرباعيد موو

كزللمرجو« »اللوبها  الخاص ارالشعسال بإرالجمعية  متقو
الجمعية،وكز املربإتفاقية  خاصة ناتعالإي أعىل  ضافتهإل
التسجيل  اتستامرإيف  كزاملرشعار  جادرإالجمعية  عىلو
ن عالإي أاجعة مرفان الطرعىل وتفاقية، اإليضم  نعالإي أو أ
و أه بنرشالبدأ  قبل عليه افقةاملووتفاقية باإلخاص  ترصيح وأ

ساله . إر

مضانبتكار« يف العارش من رنشاء جامعة »االافق عىل إمة توالحكو

رارقعورشمىل عاء رزوالس لجمقافو
صة خامعة جاء نشابإية رلجمهوائيس ر
ر«.اكتباالة عام»جم اسب

نأىلعر ارقالن موىل األادة املت  ّصنو
، صةخاية رعتبااخصية شمعة للجان تكو

، نمضارمنرش لعااينة مدهامقرن يكوو
 .بحلراتحقيق يس ساألاضها غرن يكوال و

يفام هساإلإىل  ةعامجالاء شنإدف هوي
، علمياللبحث اولتعليم اى مستوفع ر
داـدعـإللعلمية اتلتخصصااري ـفــوتـو
يف ءاربــخـلـاولفنيني اوملتخصصني ا

بط لرايحقق ـا مبـ، تالـاـجـملـامختلف 
تمعملجات ـاجــاـيــتـحـاوـا ـهـفـاـدهـأني ـبـ
،للغريلبحثية اتمالخداءادأو، رملتطوا

ة جهزألاثـدحـأفر تون أمعة لجااعىل و
بطاولراثيق توعىل مل تعن أو، ةرملتطوا
تلهيئااوت معالجاامع لعلمية اوفية لثقاا
ققتهحمبا لك ذمن ة مستفيد، لعلميةا
ثحدأمها استخدبامة ملتقدالوـدلـا

ة.يادميكاألب يالساألوات روطتال
إىلر ارقالن مة عابرالادة املت راــشأو

جلعالا:تكليامن ن تتكومعة لجاانأ

،سةلهنداو،يضلتمراو، لطبيعيا
اتباسحالواد، صتقاالول امــعاألة رداإو
، نـوـنــفـلـاو، تـامــوـلــعـملـاجيا لوتكنوو
معة للجان يكوو، يثةلحداجيا لولتكنواو
، صصةمتخعليا هد معاوت كلياء نشاإ

ذ تخاابعد لك ذو،ىخرأبحثية ت احدوو
ن.أشالذا هىف  ةمزالالة ينوانقالاءات رجاإل

مجلس  تشكيلت لياآر اـرـقـلـاد ـدحـو
لككذو،تهصاختصااومعةلجااء مناأ

تلكلياالسمجاو،معةلجاامجلس 
 .تهاصاختصااو
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