
 

 

 

 

 

 4102يونيو  9قرار هيئة المكتب بتاريخ 

 
  أثناء مرحلة ترشيح أعضاء بعض مجالس االدارة فى الشركات التى التى تشارك النقابة فى ملكيتها، والتى تمت تحت

، تبين لهيئة المكتب أثناء دراسة هذا الملف أن بعض هإالء بصفة ملحة ضغط العجلة والضرورة فى اتخاذ قرار بشؤنها

بعض  فيجم 5555يصبح من حقهم تقاضى بدالت حضور جلسات طبقا للمقرر والتى تصل قيمتها لمبلغ: االعضاء 

هم فى العمل بصفة يومية يصل أحيانا لعشرات االلوف من مالحاالت، باإلضافة لحقهم فى تقاضى أجر شهرى عند انتظا

يرة تصل الى ما قد يتجاوز النصف مليون لجنيهات، عالوة على مكافآت وأرباح نهاية العام فى حالة تحقيق أرباح كب

 جنيه.

لهذ فقد رأت هيئة المكتب أن هذه القيم ال تناسب العمل التطوعى الذى تتشرف بإدارته، وإن طبقت على من يعمل بصورة 

 د هذه القيم لمن يتولى هذه المناصب كما يلى:يحدقررت تدائمة غير تطوعية، ف

ى ان يورد باقى المبلغ المقرر طبقا لسياسة الشركة المالية لصندوق جم عل1555بدل حضور الجلسة ال يتجاوز  .1

 معاشات النقابة مباشرة من الشركة.

جم شهريا فى حالة الدوام الكامل، على 5555االجر الشهرى لمن يتم تعيينه فى أى من الوظائف المذكورة ال يتجاوز  .2

 ندوق معاشات النقابة مباشرة من الشركة.ان يورد باقى المبلغ المقرر طبقا لسياسة الشركة المالية لص

جم، على ان يورد باقى 15555كافآت السنوية واالرباح بكافة صورها ال تتجاوز اجر شهرين فى السنة بحد أقصى مال .3

 المبلغ المقرر طبقا لسياسة الشركة المالية لصندوق معاشات النقابة مباشرة من الشركة.

 مجلس النقابة الحالىكل ترشيحات ت السابقة والالحقة لكما ستطبق هذه القيم على كل التعيينا

 

 :قرار هيئة المكتب 

 

 لكافة اماكن تمركز من وفد ممثل لهيئة المكتب والنقابة العامة القيام بزيارات دورية اسبوعية  تنظيم قررت هيئة المكتب

ة والهيئات والمإسسات مهندسى مصر فى النقابات الفرعية ونوادى المهندسين والوزارات والتجمعات الصناعي

والمجموعات الصناعية والشركات، للتواصل مع جميع مهندسى مصر فى اماكن عملهم للوقوف على ما يرونه ويطلبونه 

 من نقابتهم، واليضاح أيه مسائل تدور حولها تساإالت المهندسين 

 الفرعية برفقة العديد من النشطاء والمهتمين  تم بالفعل حتى االن زيارتان لنقابة االسماعلية الفرعية، ونقابة الوادى الجديد

 بالشؤن النقابى.

 .سوف يبدا تنفيذ القرار عقب أجازة عيد الفطر المبارك ان شاء هللا 

  

 بيان هام بخصوص اللجان:

 

  كافة طلب، وهو بهذا يعكس اهتماما محمودا مشكورا من  765بلغ عدد طلبات االلتحاق بلجان النقابة العامة لما يزيد على

 مهندسى مصر، نحث ونشجع عليه، ونناشد المشاركين فى االصرار على االنتظام فى جلسات هذه اللجان بعد تشكيلها

 

 



 

 

 

 

 

 

 لجان للمشارك،  7ب السلبى لهذا االهتمام يتمثل فى طلب بعض الزمالء االشتراك فى لجان يبلغ عددها احيان ناال ان الجا

ولجان النقابات الفرعية، وهو ما يستتبعه عدم قدرة المشارك على العمل عالوة على مشاركتهم ايضا فى لجان الشعب، 

 الجاد فى كل هذه اللجان بصورة عميقة.

  طلب، لو تم االستجابة لها جميعا، لن  55كما ان عدد طلبات المشاركين فى بعض هذه اللجان يصل الى ما يقرب من ال

ذه اللجان، إذ يكفى فقط لو سمح لكل مشارك بالتحدث فى بند واحد يمكن لكل هذا العدد من المشاركة الفعالة فى اعمال ه

ساعات، مما يضعف بدرجة كبيرة الناتج الفعلى للجنة ويحولها  4لكى يستغرق ذلك حوالى  دقائق 5من اعمال اللجنة لمده 

 رغبتان متضادتان كلتاهما مبررة بقوة:   تنازعاتنالهذا فقد  لمجرد مكان للتحدث دون نتائج فعالة

الدخول للعمل العام، وهذا بعنى قبول كل طلبات  فيأوالهما: السماح لكل من يريد المشاركة بالتعبير عن رغبته *

 المشاركة بال استثناء.

تحقيق خطة واضحة تصل بنا لتحقيق تطوير حقيقى فى العمل النقابى ويصل بنا لنجاحات سريعة  فيوالثانية: الرغبة *

أعضاء كالمعتاد فى كل اللجان السابقة، وهو ما  8: 6د المشاركين فى كل لجنة بين ال ملموسة، وهو ما يعنى تحديد عد

يعنى رفض مشاركة الكثيرين، فضال عن الدخول فى متاهة تحديد من يقبل ومن يرفض، حتى وإن أعلنت االسباب بكل 

 شفافية.

 قدم بطلبات االلتحاق، مع تقليل عدد اللجان لهذا فقد قررنا سلوك اسلوب بين االثنين، إذ قررنا قبول مشاركة جميع من ت

التى يشارك فيها كل عضو، حتى نتيح المشاركة الكبر عدد ممكن من الزمالء، وهو ما استوجب عمال طويال على كشوف 

عند اعالن موقف عضوية اللجان  2514يونيو  14المتقدمين حتى نصل لتنفي هذه الرإية، وهو ما سيظهر يوم السبت 

لم يرد اسمه فى عضوية ايه لجنة بالمشاركة الفعالة فى اعمالها ان اراد من الخارج حيث ا سنسمح لكل من النهائى، كم

 تصويت.ال عمليات فييه ورإيته دون اشتراكه سيكون من حقه التعبير عن رأ

  ضوية ع 555مهندس، وبعدد مشاركات تصل الى حوالى  385نظرا الرتفاع عدد المشاركين  الذى وصل لما يقرب من

فى اللجان فهذا ببساطة يعنى أرتفاع القيمة االجمالية لبدل حضور الجلسات لما يقرب منربع مليون جنية شهريا، لهذا فقد 

جم.    مع استثناء لجنتين فقط ليكون االشتراك  75قررت هيئة المكتب تحديد قيمة بدل االنتقال المحدد للجلسة ليصبح 

 .الهندسية للمإتمرات الدولية اللجنة، ولجنة واالستثمار الموارد تنمية لجنةلجنة  فيهما بدون بدل على االطالق وهما:

  سبق من قبل اعالن ان هيئة المكتب كاملة قد تنازلت عن كافة بدالت االنتقال وحضور الجلسات الى اى من صور

ن البدالت المثيلة، بل وقدموا طلبات بصورة نهائية، إال أن ذلك قد دفع بعض الزمالء االخرين للتنازل ع االستفادة المادية

رسمية بذلك، مثل السيد المهندس/ سامى فهمى ترك، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، فله الشكر والتقدير.     لكننا كنا 

حريصين على اال نطالب أى من السادة المهندسين المشاركين بالقيام بخطوة مثيلة، حرصا على تغطية مصروفات انتقالهم 

االقل اثناء قيامهم بعملهم فى مختلف اللجان.     إلى أن تقدم لنا عدد كبير من الناشطين يطلبون الغاء كافة هذه البدالت  على

التى تكبد خزينة النقابة مبالغ كبيرة ومنهم السادة المهندسين المحترمين: أشرف شادى، أحمد هشام، يحيى الطنبارى.      

ألى من االخوة االعضاء الذين يتفقون مع هذه الرإية بالتقدم بطلبات مكتوبة بالتنازل عن لكننا رأينا كحل وسيط أن نسمح 

 .هذه البدالت الخاصة بهم لمكتب السيد النقيب مباشرة، مع تقديم الشكر لهم لهذه البادرة الطيبة

 

 


