
 

 جمهورية مصر العربية  التعاون الإسكانى فى

 ودوره فى خدمة المجتمع

  -مقدمة :

التعاون اإلسكانى هو أحد أفرع القطاع التعاونى فى مصر , ذلك القطاع الذى نشأ       

بمصر منذ ما يزيد على مائة عام , واعتنت الدساتير المصرية المتعاقبة بحمايته , 

الذى تضمن عدة مواد تخص  1971, وآخرها دستور عام وضمنت له اإلدارة الذاتية 

القطاع التعاونى عرفت الملكية التعاونية وأشارت إلى أنها أحدى صور الملكية المعتبرة 

قانونا إلى جانب الملكية العامة والملكية الخاصة وأسبغت عليها قدرا كبيرا من الحماية 

, وذلك كله انطالقا من إيمان الدولة وضمنت لها أن تدار ذاتيا بمعرفة القائمين عليها 

بأهمية التعاون وقدرته على المساهمة الفعالة فى حل العديد من مشاكل المنتجين 

والمستهلكين , ووقوفه إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية .

لتعاونية لم يكن بعيدا عن هذا والتعاون اإلسكانى باعتباره واحدا من فروع الحركة ا

الدور الذى لعبته الحركة التعاونية ككل على مدار المائة العام الماضية , بل أنه فى 

بعض األحيان كان له النصيب األكبر فى تنفيذ هذا الدور , ويبدو ذلك واضحا فى 

مساهماته الفعالة فى حل جانب كبير من أزمة اإلسكان وتوفير مسكن مالئم بسعر 

اسب لقطاع عريض من قطاعات الشعب ومساهماته غير الخافية فى مجال تعمير مدن من

القناة وسيناء عقب انتهاء حرب أكتوبر المجيدة فى الفترة من منتصف السبعينات 

وحتى نهاية التسعينات من القرن الماضى حيث ساهم التعاون اإلسكانى فى إنشاء مدن 

ل سيناء , فضال عن إسهاماته فى إنشاء كيانات تعاونية كاملة فى محافظات القناة وشما

 افة ـــافظات مصر على أتساعها , إضــإسكانية تعاونية متميزة بباقى مح

 

 



إلى ذلك دوره الهام فى تعمير الساحل الشمالى الغربى حيث انتشرت القرى التعاونية 

 على امتداد هذا الساحل بداية من منطقة العجمى باألسكندرية وحتى محافظة مطروح 

ومازال التعاون اإلسكانى يمارس الدور المنوط به فى توفير المسكن المالئم بالسعر 

جمعية تعاونية إسكانية تضم فى عضويتها أالف  2370المناسب ألعضاء ما يقرب من 

 االسر المصرية الباحثة عن مسكن يؤويها ويحقق طموحاتها فى حياة كريمة .

وليس هذا فحسب بل أمتد نشاط التعاون اإلسكانى المصرى إلى خارج الحدود ليعقد 

كانت الروابط والصالت مع قطاعات التعاون اإلسكانى فى محيطه العربى والدولى  و

ومازالت له عضوية بارزة فى الحلف التعاونى الدولى , وكذا فى اإلتحاد التعاونى العربى 

 الذى يضم اإلتحادات النوعية فى جميع الدول العربية . 

  -التطور التشريعى للحركة التعاونية فى مجال الإسكان :

ت تشريعية خضع التعاون اإلسكانى منذ نشأته منذ منتصف القرن الماضى لعدة تطورا

ألحكام قانون التعاون األستهالكى  1981حيث كان التعاون اإلسكانى يخضع حتى عام 

إلى أن استقر الحال على إصدار قانون خاص  1975لسنة  109الصادر بالقانون رقم 

بالتعاون اإلسكانى ينظم نشاطه ويحدد مهامه ووظيفته وما يتمتع به من مميزات وهو 

 6والذى بدأ العمل به اعتبارا  من  1981لسنة  14رقم   قانون التعاون اإلسكانى

 .مازال ساريا حتى اآلن 1981مارس 

 المهام التى يقوم بها الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى 

 -( من قانون التعاون اإلسكانى على اآلتى  :1نصت المادة )

اكن لألعضاااء " التعاااون اإلسااكانى فاارع ماان القطاااع التعاااونى يعماال علااى تااوفير المساا

والخاادمات الالزمااة للتجمعااات السااكنية ويتااولى صاايانتها وإدارتهااا وذلااك وفقااا للمباااد  

التعاونية وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة , بهادف رفاع مساتوى األعضااء 

 اقتصاديا واجتماعيا . "

 



 

التنمياااة وقااد أكااد هااذا الااانص علااى أن التعاااون اإلسااكانى ال يعمااال بمعاازل عاان خطااة 

االقتصادية واالجتماعية للدولة فهو شريك فى تنفيذها وتحقياق أهادافها التاى ترماى إلاى 

 رفع مستوى أفراد المجتمع األعضاء بهذه الجمعيات اقتصاديا واجتماعيا .

  -( من هذا القانون على أنه :10ونصت المادة )

 وحدات التعاون اإلسكانى هى :
 

 للبناء واإلسكان .الجمعيات التعاونية أ  ـ 

 الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء واإلسكان .ب ـ     

 الجمعيات التعاونية االتحادية للبناء واإلسكان .ج  ـ 

   اإلتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى . د  ـ  

وقد بين هذا النص الوحدات التى تمثل بنيان التعاون اإلسكانى حيث عددها بأربع 

أولها الجمعيات التعاونية األساسية التى تمثل اللبنة األولى من لبنات هذا البنيان وحدات 

, وثانيهما الجمعية التعاونية المشتركة وهى الجمعية التى تؤسس من جمعيتين أو أكثر 

لتنفيذ مشروع مشترك فيما بينها , وثالثا الجمعية التعاونية اإلتحادية للبناء واإلسكان 

ن الجمعيات التعاونية اإلسكانية الكائنة بنطاق محافظة واحدة ,  وهى التى تؤسس م

 يان ـــــــوأخيرا يأتى على قمة هذا البن

اإلتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الذى يتكون من جميع الوحدات التعاونية اآلخرى 

القائمة وقت نشأته , وتصبح جميع الوحدات التعاونية المستحدثة بعد ذلك عضوا فيه 

قوة القانون بمجرد نشأتها . وقد منحه القانون عدة وظائف ومهام تتناسب مع طبيعة ب

( من هذا 79الدور الذى يقوم به اإلتحاد ونصت على هذه المهام والوظائف المادة )

 -القانون حيث نصت على اآلتى :

يتولى االتحاد وفقاا  للخطاة التاى يضاعها وتعتماد مان الاوزير المخاتص معاوناة وحادات 

تعاون االسكانى فى اداء رسالتها واإلشراف على مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها ال

 ، ويتولى  على االخص المسئوليات االتية :

 



 

 اقتراح السياسة العامة للتعاون االسكانى باالشتراك مع الجهة االدارية المختصة  -1

راك ماع الجهاة اعداد االحصااءات والبياناات الخاصاة بالتعااون االساكانى باالشات  -2

 االدارية المختصة .

 نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل ذلك :  -3

نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعياة المؤمناة  -أ

 بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى .

 تبادل الخبرات التعاونية فى المحيط العربى واالفريقى والدولى   -ب

 .عقد الصالت مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج  -جـ  

اجااااراء البحااااوث والدراسااااات المتخصصااااة وجمااااع البيانااااات والمعلومااااات  -د 

واستخالص النتائج منها ، وإصدار الصحف والنشرات التعاونية الالزماة 

ماان وثااائق وقاارارات االسااكانى تصاال بالنشاااط التعاااونى لنشاار كاال مااا ي

 وبحوث.

انشاااء وتمليااك وإدارة مراكااز التاادريب ودعاام االجهاازة التااى تقااوم بااذلك   -هااـ 

 بالتنسيق مع االجهزة المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية 

عقاااد الماااؤتمر التعااااونى لقطااااع التعااااون االساااكانى وذلاااك طبقاااا  للقواعاااد  -و 

واإلجااراءات التااى ياانص عليهااا النظااام الااداخلى لالتحاااد ومتابعااة تنفيااذ 

 توصياته واالشتراك فى المؤتمرات التعاونية .

 دات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك :ـاية مصالح الوحـحم   -4

تمثياال البنيااان التعاااونى االسااكانى فااى الااداخل والخااارج واالشااتراك فااى   -أ

 المنظمات التعاونية الدولية .

 

 

التنساايق بااين النشاااط التعاااونى االسااكانى وسااائر اوجااه النشاااط التعاااونى  -ب

 االخرى .



االشتراك مع الجهة االدارية المختصة فى اعداد اللوائح النموذجية المالية  -جـ 

تنظيمياااة الالزماااة لحسااان ساااير العمااال بالوحااادات التعاونياااة واالدارياااة وال

 واعتمادها من الوزير المختص .

توجيه الوحدات التعاونية وإرشادها الى النظم المحاسبية والمالية واإلدارية  -د 

 المناسبة .

تقديم المشورة الفنية التعاونية وابداء الراى القانونى ، وله فى سبيل ذلك  -هـ 

 مجلس الدولة . حق استطالع رأى

التوفيق بين الوحدات او بين مجالس االدارة او اعضاء كل منهاا فيماا قاد   -و

 ينشأ بينها من منازعات .

مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحادات التعاونياة ويشامل المراجعاة الدورياة   -هـ 

جلسااات مجلااس  رـاضااـوالساانوية لحسااابات الوحاادات وميزانيتهااا وتلقااى صااور مح

والجمعية العمومية وما يصدر عنها مان قارارات وفحاص اعماال الوحادات االدارة 

 ومتابعة نشاطها . 

 تولى اعمال تصفية الوحدات التى تنقضى او تحل . -5

الاااذى بااادأ ساااريانه أعتباااارا مااان  2008لسااانة  122هاااذا وقاااد اضااااف القاااانون رقااام 

المعادل لابعض أحكاام قاانون التعاااون اإلساكانى  اختصاصاا مهماا لمجلااس  8/6/2008

إدارة اإلتحاد التعاونى اإلسكانى , حيث أن هاذا القاانون قاد اخضاع الجمعياات التعاونياة 

حكاام قاانون المناقصاات والمزايادات الصاادر للبناء واإلسكان فيما تبرمه من تعاقدات أل

والئحته التنفيذية , ومنح هذا القانون السلطات المخولة  1998لسنة  89بالقانون رقم 

للسالطة المختصااة فاى المااادة الثانياة ماان قاانون المناقصااات والمزايادات لمجلااس إدارة 

 للجمعيات  اإلتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى , فأصبح اإلتحاد يمارس بالنسبة

 

 

 



التعاونية للبناء واإلسكان الدور الذى تمارسه السلطة المختصة بالنسبة لجهات اإلدارة 

 الخاضعة ألحكام قانون المناقصات والمزايدات .

وفى سبيل تنفيذ هذه المهام المتعددة تقاوم إدارات اإلتحااد ولجاناه المتخصصاة بتقاديم 

نية للبنااء واإلساكان كماا تماارس دورا فعااال الدعم والتوجيه واإلرشاد للجمعيات التعاو

باالشتراك مع الهيئة العامة لتعاونيات البنااء واإلساكان فاى تحقياق الرقاباة علاى نشااط 

الجمعيات والعمل على انتظام وحسن سير العمل بها وتقويم ما يحتاج منهاا , واساتبعاد 

اإلتحاد إلى إدارات  من يثبت عدم صالحيته إلدارة شئون هذه الجمعيات وتنقسم قطاعات

  -تعمل على تحقيق األهداف المشار إليها بالنص , وتتمثل هذه اإلدارات فى اآلتى :

إدارة الجمعيااات التااى تقااوم بمراقبااة انتظااام العماال اإلدارى بالجمعيااات ماان خااالل  -1

ناء واإلساكان ـاـمراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارة الجمعياات التعاونياة للب

العمومية وفحص ما يصدر بهذه االجتماعات من قرارات وتصويب ما وجمعياتها 

يخااالف القااانون واللااوائح ماان هااذه القاارارات وإجااراء تفتااي  دورى علااى تلااك 

 الجمعيات .

إدارة المراجعة المالية التى تراقب حسن ساير العمال وانتظاماه بالجمعياات  مان   -2

مومية والحسابات الختامية الناحية المالية وذلك من خالل مراجعة الميزانيات الع

 للجمعيات والتصديق على هذه الميزانيات والحسابات 

إدارة الشئون القانونية التى تتولى فحص الشاكاوى التاى ياتم تقاديمها لدتحااد   -3

من أعضاء الجمعيات ضد أعضاء مجالس إدارة جمعياتهم وفحصها والبت فيها 

 . , وتقديم المشورة القانونية للجمعيات التعاونية

إدارة التدريب التعاونى التى تقوم بعقد دورات تدريبية دورية ألعضاء الجمعيات   -4

 التعاونية للبناء واإلسكان فى شتى المجاالت المتعلقة بعمل الجمعيات 

 

 

 فضال عن إصدار مجلة برج التعاون التى تعبر عن لسان حال اإلتحاد والجمعيات  -5



 ات التى يصدر قرار بحلها أو انقضائها إدارة التصفية التى تتولى تصفية الجمعي  -6

وإلى جاناب هاذه اإلدارات المختلفاة يوجاد العدياد مان اللجاان المتخصصاة التاى تتاولى 

دراسااة مشااروعات تعاقاادات الجمعيااات التعاونيااة للبناااء واإلسااكان سااواء علااى شااراء 

ساة أراضى , أو التعاقد مع مقاولين أو استشااريين لتنفياذ مشاروعاتها مثال لجاان الدرا

والبت والبنود المستجدة  فضال عن لجنة الفتوى التى تتولى الرد على ما يرد إليها من 

استفسارات الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان , ولجنة التنسيق التاى تتاولى التنسايق 

ى المركزى والهيئة العامة لتعاونياات البنااء واإلساكان ــــبين اإلتحاد التعاونى واإلسكان

ا جهتاى الرقاباة علاى الجمعياات التعاونياة للبنااء واإلساكان فاى مجاال تنظاايم باعتبارهما

 العمل بينهما .

ويتولى مجلس إدارة اإلتحاد الذى يضم فى عضويته ثالثة عشرة عضاوا مانهم ثمانياة 

أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وخمسة أعضاء يعينهم السايد الاوزير لتنظايم العمال 

ماع الحركاات التعاونياة المماثلاة فاى المحايط العرباى والقاارى باإلتحاد , وعقد الصالت 

والدولى , فضال عن تمثيل الحركة التعاونية اإلسكانية فى كال المحافال , باإلضاافة إلاى 

اختصاصه بممارسة مهاام السالطة المختصاة المنصاوص عليهاا فاى قاانون المناقصاات 

 والمزايدات.

 

 لجنة الفتوى : –أوال 

وهى لجنة مشكلة برئاسة السيد اللواء / رئيس اإلتحاد وعضوية عدد من السادة     

مستشارى مجلس الدولة ومدير عام الشئون القانونية باإلتحاد وتختص هذه اللجنة 

بإبداء المشورة الفنية للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان فيما يعن لها من استفسارات 

 قوم بالرد على ما يقرب من خمسين استفسار شهريا قانونية تتعلق بطبيعة عملها وت

( من  5رابعا / بند  /79وتجد هذه اللجنة سندها القانونى فيما نصت عليه المادة ) 

من أختصاص اإلتحاد  1981لسنة  14قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم 

سبيل ذلك الحق فى  بتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأى القانونى للجمعيات وله فى

 استطالع رأى مجلس الدولة .



 لجنة التنسيق :  -ثانيا 

وهى لجنة مشكلة من كل من السيدين اللواء / رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء  

واإلسكان ورئيس اإلتحاد التعاونــى اإلسكانى المركزى وتختص هذه اللجنة بالتنسيق 

 التعاون قانون واردة فىـاصاتهما الـهما الختصمباشرتبين اإلتحـاد والهـيـئـة فى 

 والقــرارات الـــوزارية الصـــادرة نفـــاذا ألحكامـــه , وتجد هـــذه اللجنة ي ــاإلسكان

 

( من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية 40سندها القانونى فى المادة )

, وتعد القرارات  1981لسنة  693للبناء واإلسكان الصادر بها القرار الوزارى رقم 

( من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية 15الصادرة عن هذه اللجنة وفقا لحكم المادة )

جزء ال يتجزأ من 1982لسنة  46بها القرار الوزارى رقم  للبناء واإلسكان الصادر

 احكام وقواعد العمل بالجمعيات 

 المكتب الفنى لإلتحاد : –ثالثا 

وهو لجنة مشكلة من السيد اللواء / نائب أول رئيس اإلتحاد وتضم فى عضويتها عدد 

من السادة اعضاء المجلس فضال عن عدد من السادة مستشارى مجلس الدولة 

ويختص المكتب الفنى بدراسة المشكالت والموضوعات ذات الطبيعة الخاصة التى 

تحتاج إلى دراسات قانونية تتعرض لها الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان و

 مستفيضة للوصول من خاللها إلى حلول عاجلة لهذه المشكالت . 

 لجنة التدريب واإلعالم والعالقات الخارجية : –رابعا 

وهى لجنة يرأسها السيد اللواء / رئيس اإلتحاد وتضم فى عضويتها السيد اللواء / 

لمعنية باإلتحاد وتتولى هذه نائب أول رئيس اإلتحاد , والسادة رؤساء القطاعات ا

اللجنة مباشرة تنفيذ خطة التدريب والتثقيف التعاونى التى يتولى اإلتحاد تنفيذها و 

تشمل عقد الندوات و الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ألعضاء الجمعيات  

ومراجعة ما يصدر عن اإلتحاد من مطبوعات نصف شهرية ) مجلة برج التعاون (  

ل تدعيم العالقات التى تربط اإلتحاد بالمنظمات التعاونية المحلية واألقليمية وبحث سب



ثالثا( من /79والدولية , وتجد هذه اللجنة سندها القانونى فيما نصت عليه المادة )

قانون التعاون اإلسكانى والتى بينت من ضمن اختصاصات اإلتحاد نشر الثقافة 

 التعاونية فى الداخل والخارج .التعاونية وعقد الصالت مع التنظيمات 

 

 

 

 

 لجنة النشاط المالى واإلدارى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان  –خامسا 

وهى لجنة يرأسها السيد اللواء / نائب ثان رئيس اإلتحاد وتضم فى عضويتها السادة 

د رؤساء القطاعات المشرفة على النشاط المالى واإلدارى للجمعيات فى كل من اإلتحا

والهيئة وتتولى  حل المشكالت العاجلة التى تعوق عمل الجمعيات ماليا وإداريا , مثل 

 حاالت الفراغ اإلدارى بالجمعيات , والمشكالت المتعلقة بالمراجعة المالية لميزانياتها 

 لجنة البنود المستجدة  -سادسا :

باإلتحاد , تتولى  وهى لجنة مكونة من عدد من السادة المهندسين والمحاسبين العاملين

حساب قيمة البنود التى تستجد وتتطلبها حاجة العمل فى مشروعات الجمعيات ولم 

يرد ذكرها فى المستندات المرفقة بالعقود , وهى لجنة فرضتها ظروف التعاقدات 

التى تبرمها الجمعيات مع مقاولى تنفيذ مشروعاتها والتى تنص فى بنودها على أنه 

تجد يتم تنفيذه بعد عرض السعر المقترح من استشارى فى حالة وجود بند مس

 المشروع على اإلتحاد إلقراره .

 لجان الدراسة والبت لمشروعات الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان  –سابعا 

 

المعدل  2008(  لسنة 122وهى اللجان المشكلة استنادا إلى  نص المادة الثانية من القانون )

والذى أخضع  1981لسنة  14لبعض أحكام قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم 

مشروعات الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان ألحكام قانون المناقصات والمزايدات 

ة , وتنقسم هذه اللجان إلى نوعين لجنة دراسة وبت لمشروعات الجمعيات والئحته التنفيذي

فى المحافظات الداخلية , ولجنة دراسة وبت لمشروعات الجمعيات فى المحافظات الساحلية 

, وتتولى هذه اللجان دراسة مشروعات الجمعيات والبت فى العطاءات المقدمة فيها تمهيدا 



للموافقة عليها  بأعتباره مفوضا باختصاصات السلطة لعرضها على مجلس إدارة اإلتحاد 

المختصة المبينة فى قانون المناقصات والمزايدات وفقا لنص المادة سالفة الذكر ويرأس 

هذه اللجان أعضاء مجلس إدارة اإلتحاد وتضم هذه اللجان فى عضويتها خبرات قانونية 

 ة  . وهندسية ومحاسبية من اإلتحاد ووزارتى اإلسكان والمالي

 

 

 

 

 لجنة شئون العاملين باإلتحاد  –ثامنا 

وهى من اللجان الداخلية باإلتحاد والتى تتولى بحث مشكالت العاملين باإلتحاد المالية 

 واإلدارية والعمل على حلها ويرأس هذه اللجنة السيد المحاسب / المشرف المالى لإلتحاد .

 لجنة الخدمات األجتماعية  -تاسعا :

اللجان الداخلية أيضا باإلتحاد وتتولى بحث الحاالت األجتماعية للعاملين وهى من ضمن 

 باإلتحاد والعمل على حلها , ويرأس هذه اللجنة السيد اللواء / نائب ثان رئيس اإلتحاد . 

 لجنة تسيير العمل بجمعية صقر قريش  -عاشرا :

ضويتها عدد من السادة وهى لجنة يرأسها السيد المهندس / سكرتير عام اإلتحاد وتضم فى ع

اعضاء مجلس إدارة اإلتحاد , وتتولى اللجنة متابعة العمل بجمعية صقر قريش التى يتولى 

, وينبثق  1991لسنة  503اإلتحاد تصفيتها واستكمال مشروعاتها وفقا للقرار الوزارى رقم 

ئون المالية منها عدد من اللجان الفرعية التى تتطلبها حاجة العمل بالجمعية مثل لجنة الش

 واإلدارية وتنمية الموارد , ولجنة الشئون الفنية , ولجنة شئون األعضاء . 

  لجنة إدارة مشروعات المدن الجديدة -حادى عشر :

وهى لجنة مؤقتة يرأسها السيد المحاسب / المشرف المالى لإلتحاد وتضم فى عضويتها 

ة الجمعية التعاونية اإلتحادية عددا من أعضاء مجلس إدارة اإلتحاد , وأعضاء مجلس إدار

بمحافظة القاهرة وتتولى اللجنة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة بمدينتى الشروق والسادس 

 من أكتوبر , وستنهى اللجنة عملها بمجرد نهو المشروعين 

 -ثـــــــانى عشــــــــر :

ة بكل جهة من بإنشاء وحدة فرعي 202لسنة  416اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم  

 الجهات التابعة للوزارة برئاسة رئيس الجهة للرد على الشكاوى المتعلقة بهذه الجهة . 


