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سينا حبوس ـ مستشار رئيس الهيئة العامة 
للرقابة املالية لقطاع التنمية املستدامة ـ 

يف حوارها مع استدامة 

مفهــوم  إلــى  املســتدامة  التنميــة  تســتند 
ــع  ــة م ــة واالقتصادي ــة املجتمعي ــة التنمي مواءم
ــور  ــن التده ــد م ــل الح ــن أج ــة م ــات البيئي األولوي
البيئــي وتغيــر املنــاخ مــع الحفــاظ ىلع املــوارد 
ــا  ــدى قدرته ــا ال يتع ــكان بم ــدر اإلم ــة ق الطبيعي
ىلع التجــدد مــن أجــل مســتقبل األجيــال القادمــة
وأصبــح حاليــا مفهــوم »التنميــة املســتدامة« 
ــم  ــتقبل األم ــه مس ــا يوج ــيا عاملي ــركا سياس مح
االقتصــادي واالســتراتيجي، فمــن خــال أنمــاط 
أصبــح  املســئول،  غيــر  واإلنتــاج  االســتهاك 
لإلنســان تأثيــرات ضــارة بالبيئــة، وهــو مــا عــرض 

للخطــر. املســتقبلية  واألجيــال  األرض 
واتســاقا مــع السياســات االقتصاديــة ملصــر يتمثــل 
ــة  ــات املالي ــاع الخدم ــتراتيجي لقط ــدف االس اله
غيــر املصرفيــة يف إقامــة قطــاع مالــي غيــر 
مصــريف محفــز للنمــو املســتدام وداعــم للشــمول 
التنميــة  معــدالت  ورفــع  وتدعيــم   ، املالــي 
االقتصاديــة مــع التأكيــد ىلع دور الخدمــات املالية 
غيــر املصرفيــة يف تحقيــق األهــداف االجتماعيــة 

ــدور. ــذا ال ــيع ه ــل ىلع توس ــة والعم القومي
وترتكــز اســتراتيجية الهيئــة ىلع كيفيــة تحويــل 
إلــى  االســتثمارات  وزيــادة  االقتصــادي  النمــو 
تنميــة مســتدامة تســاعد يف حمايــة البيئــة 
وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة يف توزيــع الدخــول 
وخفــض معــدالت الفقــر واملســاواة بيــن الجنســين 
ــاع  ــل القط ــتدامة داخ ــات االس ــد تطبيق ، وتوطي
والجهــات  الشــركات  وتوعيــة  مكثــف،  بشــكل 
العاملــة بالقطــاع بأهميتهــا وأثرهــا اإليجابــي 
ىلع النمــو االقتصــادي ، وتطبيــق قواعــد ومعاييــر 
هــذه  نشــر  لتقــود  نفســها  ىلع  االســتدامة 
الثقافــة ودفــع الجهــات العاملــة يف املجــال 
ــك  ــراز تل ــتدامة ىلع إب ــت اس ــا ، وحرص لتطبيقه
ــوس ـ  ــينا حب ــع س ــا م ــال حواره ــن خ ــاور م املح
مستشــار رئيــس الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة 

ــتدامة ــة املس ــاع التنمي لقط

خاص : استدامة

سينا حبوس

مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة 
املالية لقطاع التنمية املستدامة 
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 التعريــف بنفســك وخبراتــك الســابقة ومنــذ 
متــى تتولــى منصبــك الحالــي بالهيئــة؟

ســينا حبــوس – مستشــار رئيــس الهيئــة للتنميــة 
ــة ،  ــة املالي ــة للرقاب ــة العام ــتدامة – الهيئ املس
ــرة مــن 2005 -2010 كمســاعد  عملــت خــال الفت
مكتــب وزيــر التجــارة والصناعــة يف إدارة وتنظيــم 
برامــج التعــاون الدولــي مــن خــال دعــم رئيــس 
وحــدة التعــاون الدولــي -وزارة التجــارة والصناعــة، 

القاهــرة، مصــر.

خــال الفتــرة مــن 2010 حتــى 2012 رئيــس وحــدة 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، البنــك األهلــي 
املصــري ، ثــم عضــو مؤســس ومديــر تعبئــة 
املــوارد واملجتمعــات خــال الفتــرة مــن 2012 

ــورد.  ــة م -2015 ملؤسس

وخبيــر  املســتدامة  التنميــة  خبيــر  عملــت 
والتنميــة  البيئــة  بمركــز  الخــاص  القطــاع 
للمنطقــة العربيــة وأوروبــا )CEDARE(، قســم 
ــن 2013  ــرة م ــال الفت ــتدامة خ ــة املس التنمي

  2015 حتــى 

تقلــدت منصــب املديــر املســاعد خــال الفتــرة 
ــارت  ــون جيره ــز ج ــى 2018 بمرك ــن 2015 حت م
املدنيــة  واملشــاركة  الخيريــة  لألعمــال 
األمريكيــة  الجامعــة  املســؤولة،  باألعمــال 
بالقاهــرة ، وحاليــا مستشــار رئيــس الهيئــة 
للتنميــة املســتدامة – الهيئــة العامــة للرقابــة 

املاليــة منــذ فبرايــر 2018.

مــا هــو دور الهيئــة العامــة للرقابــة املالية 
يف دعــم القطــاع غيــر املصــريف لتحقيــق 

أهــداف التنميــة املســتدامة؟

االستدامة أصبحت ضرورة للشركات 
وليست رفاهية
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ــان  ــي كي ــة ه ــة املالي ــة للرقاب ــة العام الهيئ
تطويــر  دعــم  مســئولية  يحمــل  تنظيمــي 
املصرفيــة  غيــر  املاليــة  األســواق  وتنميــة 
والتــي تشــمل أنشــطة ســوق املــال والتأميــن 
التمويلــي  والتأجيــر  العقــاري  والتمويــل 
ــل  ــتهاكي والتموي ــل االس ــم والتموي والتخصي
تقــر  الســياق،  هــذا  ويف  الصغــر.  متناهــي 
عــام  بشــكل  االســتدامة  بأهميــة  الهيئــة 
وتضــع نصــب أعينهــا مهمــة دمــج ممارســات 
الشــركات  اســتراتيجيات  يف  االســتدامة 

لرقابتهــا. الخاضعــة 

شــملت االســتراتيجية الشــاملة للهيئــة 2018 ـ 
2022 والتــي تتكــون مــن عشــرة محــاور، تتركــز 
املالــي  الشــمول  معــدالت  تحســين  حــول 
واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة 
، كمــا تعمــل الهيئــة ىلع تنظيــم وإصــدار 
ــل  ــات التموي ــة آلي ــرارات إلتاح ــن ق ــزم م ــا يل م
ــريف،  ــر املص ــي غي ــوق املال ــتدام بالس املس
كأدوات رئيســية لنمــو االقتصاد يف املســتقبل 
القريــب ، وتتخــذ الهيئــة يف ســبيل تحقيقهــا 
أصحــاب  مــع  التشــاركي  املســار  ألهدافهــا 
املصلحــة وفتــح قنــوات للحــوار والتواصــل 
معهــم وتقديــم النــدوات والفعاليــات لرفــع 
الوعــي ونشــر فكــر االســتدامة والتشــجيع عليه 
ــوذج  ــم النم ــة ىلع تقدي ــل الهيئ ــا تعم ، كم
ــن  ــاع ع ــة يف القط ــركات العامل ــل للش واملث
طريــق التطبيــق الفعلــي حيــث قامــت الهيئــة 
بدراســة وتحديــد األولويــات التــي تتناســب مــع 

ــا. ــال عمله مج

 تــم تحديــد أربعــة أهــداف مــن أهــداف التنمية 

املســتدامة لتكــون األهــداف ذات األولويــة، وهــي 
ــاواة  ــم 13(، واملس ــدف رق ــي )اله ــل املناخ العم
بيــن الجنســين )الهــدف رقــم 5(، والعمــل الائــق 
ونمــو االقتصــاد )الهــدف رقــم 8(، واالســتهاك 
هــذا   .)12 رقــم  )الهــدف  املســؤوالن  واإلنتــاج 
إضافــة إلــى عمــل الهيئــة املســتمر لخلــق املزيــد 

ــة. مــن الشــراكات واألطــر التعاوني

ــراك  ــام بإش ــو االهتم ــة ه ــه كهيئ ــد علي ــا نؤك م
مــع قطــاع  البدايــة  الخــاص، وكانــت  القطــاع 
تــم تشــكيل مجموعــة عمــل  التأميــن حيــث 
مهمتهــا صياغــة اســتراتيجية للتأميــن املســتدام 
يف مصــر، ويتــم العمــل حاليا ىلع قطــاع التمويل 
لتعريــف  التمويلــي  والتأجيــر  الصغــر  متناهــي 
وأهدافهــا  االســتدامة  مبــادئ  ىلع  الشــركات 
وتحديــد األولويــات التــي تتناســب مــع كل قطــاع.

مــا هــي األدوات التــي يمكــن أن يقدمهــا 
ــر  ــة مص ــم خط ــريف لدع ــر املص ــاع غي القط

املســتدامة؟ للتنميــة   2030

تولــي الهيئــة اهتمامــا بالغــا بالتمويــل املســتدام 
ــي  ــن املجهــودات الت ــر م ــاك الكثي واألخضــر وهن
ــج  ــوق ودم ــر الس ــياق لتطوي ــذا الس ــم يف ه تت

آليــات التمويــل األخضــر فيــه.

بتمويــل  بمصــر  الشــركات  لقيــام  نســعى 
مختلــف  يف  وخضــراء  مســتدامة  مشــروعات 

بمصــر االقتصاديــة  القطاعــات 

التمويــل املســتدام يعــد أهــم العناصــر املطلوبــة 
لضــخ وتمويــل مشــروعات مثــل الطاقــة النظيفــة 

الهيئة حددت أربعة أهداف من أهداف 
التنمية املستدامة لتكون األهداف ذات 
األولوية )العمل املناخي واملساواة بين 
الجنسين والعمل الائق ونمو االقتصاد 

واالستهاك واإلنتاج املسؤوالن( 
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وإعــادة التدويــر وفصــل املخلفــات بطريقــة 
مســتدامة وتطويــر الــري والحفــاظ ىلع امليــاه، 
وهــي كلهــا مشــروعات قوميــة تنفذهــا الدولــة 
ومــا يضــخ فيهــا مــن أمــوال يعــد تمويــل 

مســتدام.

مــا هــي آليــات إحــداث تكامــل بيــن القطاع 
ملــف  يف  مصــريف  والغيــر  املصــريف 

ــي؟ ــمول املال الش

املالــي  الشــمول  مهــم..ألن  ســؤال  هــذا 
ــن  ــمولية للقطاعي ــرة ش ــه نظ ــر إلي ــب النظ يج
املصــريف وغيــر املصــريف، حيــث يســتلزم 
أن  الفائــدة  وعمــوم  النتائــج  لتعظيــم 
تتوافــق  وأن  والتعريفــات  القواعــد  تتوحــد 

األهــداف. و  االســتراتيجيات 

ويف ســبيل ذلــك يتــم التواصــل بشــكل دائــم 
ــان  ــكيل اللج ــم تش ــريف ويت ــاز املص ــع الجه م
املشــتركة وعقــد املوائــد املســتديرة، كمــا 
ــج  ــم لنتائ ــة وتقيي ــة دوري ــراء مراجع ــم إج يت
االجتماعــات املشــتركة وذلــك لتعديــل الخطط 
للتكيــف مــع املعطيــات الجديــدة، ونســعى 
ــة  ــز البحثي ــن املراك ــراكة بي ــة وش ــل توأم لعم

يف كا القطاعيــن لتعظيــم النتائــج.

األدوات  دائــرة  أن  نضيــف  أن  يمكننــا  وهنــا 
املاليــة التــي يمكــن أن يقدمهــا القطــاع غيــر 
املصــريف تتســع باســتمرار، حيــث يتســارع 
العالــم البتــكار وإيجــاد أدوات تمويليــة جديــدة 

كل يــوم.

الخضــراء  الســندات  مثــا  ظهــرت  حيــث 
ــا  ــندات SDG’s ، كم ــتدامة وس ــندات االس وس
يوجــد ســوق لتــداول شــهادات الكربــون لدعــم 
ــات  ــة االنبعاث تحــول الصناعــات لصناعــات قليل

الكربونيــة.

ــال ،  ــبيل املث ــن ، ىلع س ــوق التأمي ــي س فف
ــد  ــن ض ــم التأمي ــردة يف حج ــادة مط ــد زي نج
ــاخ.  ــر املن ــة الناتجــة عــن تغي املخاطــر البيئي
الشــمول  مجــال  يف  كبيــرة  بوابــة  ولدينــا 
املالــي أال وهــي التمويــل متناهــي الصغــر الذي 
ــجيع  ــائل تش ــن وس ــية م ــيلة رئيس ــد وس يع
مســاهمة الفئات محــدودة الدخل يف النشــاط 
االقتصــادي، حيــث أن الوصــول إلــى وســائل 
تمويليــة مختلفــة لألفــراد وأصحــاب املنشــآت 
متناهيــة الصغــر يســهم يف الحــد مــن البطالة 
واملســاهمة يف تحســين دخــول األســر األكثــر 
فقــرا، ويحقــق أثــر ايجابــي ىلع زيــادة حجــم 
ــي. ــاد القوم ــغيل يف االقتص ــتثمار والتش االس

ــمول  ــق الش ــة بتحقي ــام الهيئ ــار اهتم يف إط
كأحــد  والشــباب  املــرأة  وتمكيــن  املالــي 
قامــت  التنميــة املســتدامة، فقــد  أهــداف 
ــن  ــر م ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــم نش بدع
التمويــل  خــال توعيــة املجتمــع عــن دور 
كفــاءة  رفــع  عــن  فضــًا  الصغــر  متناهــي 
ــد  ــى إصــدار العدي ــة إل ــه، باإلضاف ــن في العاملي
مــن القــرارات التنظيميــة والرقابيــة التــي كان 
ــاط  ــذا النش ــج ه ــة ىلع نتائ ــار إيجابي ــا أث له

بنهايــة عــام 2019.

ومــن املتوقــع اســتمرار هــذه األثــار خــال 
الهيئــة  قامــت  حيــث  القادمــة؛  األعــوام 
بالســماح لجهــات التمويــل متناهــي الصغــر 
ــي  ــي متناه ــر التمويل ــاط التأجي ــة نش بممارس
الصغــر، وإصــدار نظــام الســداد اإللكترونــي يف 
ــم  ــتخدام نظ ــل، واس ــل والتحصي ــح التموي من
ــول ــون املحم ــال التليف ــن خ ــات م املدفوع

ــر  ــزام الشــركات بإصــدار تقاري ــا مــدي الت م
ــدة  ــي الفائ ــا ه ــتدامة؟ وم ــة املس التنمي
ــن  ــركات م ــك الش ــتعود ىلع تل ــي س الت

ــر؟ ــذه التقاري ــدار ه ــزام بإص االلت
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ــر  ــد أكث ــذي يع ــريف وال ــاع املص ــاف القط بخ
تطــورًا يف مجــال التنميــة املســتدامة فــإن 
القطــاع الغيــر مصــريف مــا زال يحتــاج إلــى 

ــة. ــب والتوعي ــن التدري ــد م مزي

ــة  ــل مــن الشــركات العامل حتــى اآلن عــدد قلي
يف القطــاع املالــي غيــر املصــريف ملتــزم 
الشــركات  أن  إال  االســتدامة  تقاريــر  بإصــدار 
املقيــدة بالبورصــة يتوجــب عليهــم باالســاس 
القيــام بعــدد مــن اإلفصاحــات ومنهــا املتعلقة 
بممارســات الحوكمــة واملســئولية املجتمعيــة.

والفعاليــات  االتصــال  قنــوات  خــال  مــن 
ــة  ــركات العامل ــن الش ــدد م ــع ع ــتركة م املش
يف هــذا القطــاع ملســنا اهتمامــا بالتعــرف 
ىلع أهــداف التنميــة وتطبيقاتهــا، لــذا بادرنــا 
بتقديــم الدعــم الفنــي للشــركات املهتمــة 
ولدينــا الكثيــر مــن الطلبــات لعقــد االجتماعــات 
االلكترونيــة والتعــرف ىلع املزيــد عــن التنمية 
املســتدامة، تمهيــدًا لوضــع الضوابــط الازمــة 
لإلفصــاح والكشــف عــن ممارســات االســتدامة.

ــدة التــي ســتعود ىلع الشــركات  كمــا أن الفائ
الذهنيــة  الصــورة  تحســين  تتمثل يف  
للشــركة وســمعتها وإضافــة ميــزة تنافســية 
وتحســين مســتوى رضــا العامليــن بهــا، وتقليــل 

التكلفــة وتحســين اإلنتاجيــة وتقليــل مخاطــر 
ــاريع  ــو ملش ــرص النم ــادة ف ــز وزي ــل وتعزي العم
وأعمــال الشــركة ، عــاوة ىلع زيــادة قــدرة 
التشــريعات  مــع  التوافــق  ىلع  الشــركات 
واملحليــة  العامليــة  الجديــدة  واللوائــح 
املتعلقــة بالبيئــة والتــي بإمكانهــا فتــح آفــاق 

للشــركات. اســتثمارية جديــدة 

ــن  ــدة م ــرائح جدي ــذب ش ــك ج ــى ذل ــف إل أض
املســتثمرين والعامليــن املهتميــن بتقديــم 
ــم  حلــول مبتكــرة للمشــاكل التــي تواجــه العال
بالنســبة للمنــاخ والبيئــة ، وتقليــل الفاقــد 
ــغيلي  ــاءة األداء التش ــين كف ــات وتحس والنفاي
ورفــع ربحيــة الشــركة وذلــك مــن خــال خفــض 

ــوارد. ــتغال امل ــيد اس ــة وترش التكلف

كيــف تــرى الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة 
كمنظومــة رقابيــة يف مصــر مجهــودات 
القطــاع الخــاص بشــكل عــام وقدرتــه ىلع 

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة؟

القطــاع الخــاص يف مصــر قطــاع واعــد ومتنــوع 
وهــو أهــم شــريك يف التنميــة ويمكنــه تحقيق 
تحقيــق  مــن  جــزء  ألن  االســتدامة،  أهــداف 
ــال  ــاذج أعم ــي نم ــو تبن ــتدامة ه ــداف االس أه
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مســتدامة وهــو مــا ســتقوم بــه الشــركات 
ــا. ــاس تدريجي باألس

الوقــت  بعــض  إلــى  فقــط  الســوق  يحتــاج 
للتكيــف مــع املتطلبــات الجديــدة العامليــة 
ــر  ــج إدارة املخاط ــة بدم ــك املتعلق ــة تل خاص
والتطــور التكنولوجــي والرقمنــة يف سياســاته 
ــك  ــه ىلع تل ــن ب ــب العاملي ــغيلية وتدري التش
ــدوري  ــم الكشــف عــن واالفصــاح ال ــات، ث التقني
عــن تلــك املمارســات وتحليــل آثارهــا ىلع 
الهيئــة  تقــوم  وهنــا  الشــركة،  وأداء  كفــاءة 
تلــك  لــدى  الوعــي  رفــع  أواًل  يف  بدورهــا 
الشــركات بأهميــة دمــج مبــادئ وممارســات 
ــي  ــجيعهم ىلع تبن ــم وتش ــتدامة وحثه االس
ــع  ــا يف وض ــات، وثاني ــادئ واملمارس ــك املب تل

التشــريعات والقــرارات التنظيميــة الازمــة.

ــدم يف  ــراز تق ــه إلح ــح أن ــب أن نوض ــا يج وهن
ــي  ــركات ينبغ ــتدامة للش ــة املس ــف التنمي مل
ــة  ــداف التنمي ــط أه ــا رب ــن عليه ىلع القائمي
بالربحيــة، ومعرفــة أن تطبيــق االســتدامة ال 
العكــس  ىلع  بــل  الربحيــة  تقليــل  يعنــي 
تمامــا، يفتــح آفــاق وفــرص وقطاعــات حديثــة 
للعمــل والنمــو لــم يتــم التطــرق لهــا مــن قبــل، 
ومنهــا ىلع ســبيل املثــال الطاقــة املتجــددة 
وإعــادة التدويــر وإدارة املخلفــات وإدارة املــوارد 

ــة. املائي

املســتدامة  التنميــة  أن  ىلع  نؤكــد  وهنــا 
التنميــة  بيــن  الصعبــة  املعادلــة  تحقــق 
وال  واالقتصاديــة  واملجتمعيــة  البيئيــة 

ــل  ــا جع ــو م ــة، وه ــل الربحي ــدًا عام ــل أب تتغاف
ــادئ  ــى مب ــة تتبن ــركات العاملي ــن الش ــدد م ع
دون  طوعيــة  بصــورة  املســتدامة  التنميــة 
وجــود تشــريعات إلزاميــة –وزاد ذلــك بعــد أزمــة 
فيــروس كورونــا- وذلــك للبحــث عــن آليــات 
جديــدة للتكيــف مــع املخاطــر الغيــر متوقعــة 

محســوبة. والغيــر 

ــم  ــراء يف دع ــندات الخض ــو دور الس ــا ه م
ــتدامة؟  ــة املس ــروعات التنمي مش

نســعى لتحويــل الســوق تدريجيــا لســوق قائــم 
ىلع التمويــل املســتدام حيــث للهيئــة دور 
رئيســي يف تنشــيط الســوق وتقديــم التوعيــة 
ــع  ــراء ووض ــة الخض ــات املالي ــم املنتج وتصمي
ــذه  ــم ه ــن أه ــل م ــا ولع ــة له ــط الازم الضواب
ــح  ــراء، ويوض ــندات الخض ــي الس ــات ه املنتج
ــي القــرارات الصــادرة عــن مجلــس  الشــكل التال
إدارة الهيئــة لتفعيــل إصــدار الســندات الخضــراء 

ــر. يف مص

ــراء  ــندات الخض ــدار الس ــل إص ــار تفعي  ويف إط
عنــوان  تحــت  حواريــة  جلســة  عمــل  تــم 
الســندات  لتنميــة  مواتيــة  بيئــة  »تهيئــة 
الخضــراء يف مصــر« حضرهــا أصحــاب املصلحــة 
الرئيســيين مــن الحكومــة والســوق، لتقييــم 
يف  الخضــراء  للســندات  التنظيمــي  اإلطــار 
مصــر ووضــع خارطــة طريــق إلطــاق الســندات 
ــة  ــات مماثل ــداد لجلس ــيتم اإلع ــر، وس يف مص

الكترونيــا خــال الفتــرة املقبلــة.

حاليا يوجد بالفعل عدد من الشركات 
املهتمة بإصدار سندات خضراء يف السوق 

املصري
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الشــركات  مــن  بالفعــل عــدد  حاليــا يوجــد 
املهتمــة بإصــدار ســندات خضــراء ونتوقــع 
صدورهــا قريبــا يف الســوق املصــري حيــث 
إعــداد  طــور  يف  شــركة  مــن  أكثــر  يوجــد 
ــة وأخــذ  ــة للعــرض ىلع الهيئ امللفــات الازم

الازمــة. املوافقــات 

ــم األدوات  ــن أه ــراء م ــندات الخض ــر الس وتعتب
الفجــوة  رأب  يف  تســاعد  التــي  املاليــة 
املطلــوب  املــال  رأس  وتوفيــر  االســتثمارية 
األخضــر  االقتصــاد  الــي  االمــن  للتحــول 
الفجــوة  أن  حيــث  الدائــري،  االقتصــاد  أو 
ــي 2.5  ــل ال ــة تص ــة الحالي ــتثمارية العاملي االس
ترليــون دوالر ســنويا. ولقــد توســع مفهــوم 
الســندات الخضــراء ليشــمل الســندات التــي 
توفــر التمويــل لكافــة املشــروعات ذات الطابــع 
البيئــي واالجتماعــي ىلع حــد ســواء، وأصبــح 
لفــظ الســندات الخضــراء مظلــة تشــمل تحتهــا 
العديــد مــن االنــواع ذات األهــداف املحــددة 
مثــل الســندات االجتماعيــة والســندات الزرقــاء 

وغيرهــا. 

وبالرغــم مــن أن الســندات الخضــراء تعتبــر مــن 
األدوات املاليــة املســتحدثة والتــي بــدأ البنــك 
الدولــي بإصدارهــا عــام 2008، إال أنهــا شــهدت 
املاليــة  األســواق  معظــم  يف  كبيــر  رواجــا 
العامليــة وأصبحــت أحــد أبــرز الحلــول للوصــول 
أهــداف  لتحقيــق  املطلــوب  التمويــل  الــي 
التنميــة املســتدامة دوليــا. وقــد بلــغ إجمالــي 
ــام  ــا يف ع ــراء عاملي ــندات الخض ــدارات الس إص
2019 حوالــي 255 بليــون دوالر امريكــي. وحاليــا 
مصــر يف طــور أول اصــدار خــاص للســندات 

الخضــراء تحــت اشــراف الهيئــة العامــة للرقابــة 
ــت  ــة تح ــندات حكومي ــدار أول س ــة وإص املالي

ــة. ــة املصري ــراف وزارة املالي إش

ــاع  ــا للقط ــي تقدمه ــح الت ــي النصائ ــا ه م
تحقيــق  مــن  لإلســراع  املصــريف  غيــر 

املســتدامة؟ التنميــة 

عــن طريــق التعــرف ىلع أهــداف التنميــة 
املســتدامة وتوعيــة كافــة العاملين بالشــركات 
ليــس فقــط املســتويات اإلداريــة العليــا ولكــن 
التنميــة  ومعاييــر  بمبــادئ  العامليــن  كافــة 

املســتدامة.
كمــا يتحتــم ىلع القائميــن ىلع الشــركات 
فهــم األبعــاد االقتصاديــة والعوائــد الربحيــة من 
تطبيــق فكــر االســتدامة ودمجهــا باســتراتيجية 

الشــركة.

نــرى بالهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة أنــه يف 
املســتقبل القريــب ســيكون أمــام الشــركات 
التــي لــم تمتثــل ملبــادئ االســتدامة عائــق 
حتــى  أو  خارجيــة  اســتثمارات  جــذب  أمــام 
فتــح أســواق خارجيــة ملنتجاتهــا أو تكويــن 
ــح  ــث أصب ــة، حي ــراف خارجي ــع أط ــراكات م ش
ووضعــت  انتقائــي  العاملــي  املــال  رأس 
شــروطا  العامليــة  واملؤسســات  الشــركات 
وقواعــد لتوجيــه اســتثماراتهم أو التعــاون مــع 
أيــة أطــراف أخــرى حــول العالــم تتعلــق بــإدارة 
املــوارد بطريقــة مســتدامة والحفــاظ ىلع 
املنــاخ وتطبيــق معاييــر التنميــة املســتدامة.
أصبحــت  االســتدامة  إن  نقــول  أن  نســتطيع 

ضــرورة للشــركات وليســت رفاهيــة.

مساع لقيام الشركات بمصر بتمويل 
مشروعات مستدامة وخضراء يف مختلف 

القطاعات االقتصادية بمصر.
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ويمكــن البــدء بالخطــوات التاليــة كمرحلــة أولى 
، تفعيــل دور إدارة املخاطــر بالشــركات وقيــاس 
املخاطــر البيئيــة واملجتمعيــة التــي يمكــن أن 
ــر  ــال إدارة مخاط ــركة، وإدخ ــر ىلع أداء الش تؤث
تغيــر املنــاخ يف عمليــات اتخــاذ القــرارات 
والتخطيــط املالــي والتنفيــذي واالســتراتيجي.

البــدء يف تعييــن مســئول داخــل الشــركات أو 
وحــدة حســب حجــم الشــركة تكون مســئوليتها 
يتعلــق  فيمــا  الشــركة  أعمــال  متابعــة 
باملســئولية املجتمعيــة والبيئيــة ومتابعــة 
معاييــر الحوكمــة، تقديــم مقترحــات لصانعــي 
ــل  ــع ساس ــل م ــول التعام ــركة ح ــرار بالش الق
اســتهاك  وتقليــل  الصنــع  محليــة  التوريــد 
ــتلزمات  ــاء أو مس ــاه أو كهرب ــواء مي ــوارد س امل
ــر  ــادة التدوي ــة إلع ــاع سياس ــاج أو أوراق واتب انت
مــن  للتخلــص  وسياســة  الهالــك  وتقليــل 
املخلفــات الورقيــة وااللكترونيــة، هــذا بجانــب 
سياســة واضحــة للمســئولية املجتمعيــة مــن 
خــال مبــادرات لتنميــة املجتمــع املحيــط 
، تقديــم التقاريــر والكشــف عــن املمارســات 
ــياق ،  ــذا الس ــركة يف ه ــا الش ــوم به ــي تق الت
ــاع النهــج التشــاركي والتعــاون مــع  ــرا اتب وأخي
مناصــرة  يف  والعامليــة  املحليــة  الجهــات 

والترويــج وتطبيــق مبــادئ االســتدامة. 

كيــف يتحــول القطــاع غيــر املصــريف إلــي 
قطــاع مســئول؟

ــل القطــاع  ــا يف تحوي ــة دورا هام تلعــب الهيئ
املالــي غيــر املصــريف تدريجيــا لقطــاع قائــم 
ىلع التمويــل املســتدام والــذي يعــد التمويــل 

األخضــر جــزء منــه.

هــدف الهيئــة ليــس فقــط يف جعــل القطــاع 
ــل  ــئوال ب ــا مس ــريف قطاع ــر املص ــي غي املال
يتســع أفقــه لهــدف تحويــل القطــاع إلــى قطاع 
مســتدام متكامــل العناصــر ومتوحــد األفــكار 
والتوجهــات نحــو تطبيــق معاييــر ومبــادئ 
ومســتويات  مناحــي  كافــة  يف  االســتدامة 

التشــغيل.

ــرة أن يكــون القطــاع مســئوال هــي خطــوة  فك
أولــى يف مســيرة جعــل القطــاع مســتدام، لــذا 
ــة  ــات مالي ــم منتج ــة ىلع تصمي ــل الهيئ تعم
وإصــدار التشــريعات الازمــة لهــا التــي مــن 

ــتدامة. ــو االس ــاع نح ــل القط ــأنها تحوي ش
ــاع فكــر االســتدامة  ــدا أن اتب ــة جي تعــي الهيئ
يســتلزم حشــد جهــود كافــة األطــراف املعنيــة 
دوليــة  ومنظمــات  وشــركات  اتحــادات  مــن 
رفــع  ســويا ىلع  والعمــل  اســتثمار  وبنــوك 
الحلــول  وتقديــم  القــدرات  وبنــاء  الكفــاءة 
التشــريعية وتقديــم الدعــم الفنــي والدراســات 
وفتــح قنــوات للحــوار وتنظيــم الفعاليــات التــي 

ــر. ــذا الفك ــر ه ــاعد ىلع نش تس

إال أنــه يمكننــا وضــع بعــض النقــاط التــي 
ــر  يمكــن البــدء بتنفيذهــا لتحويــل القطــاع غي
املصــريف تدريجيــا واملتمثلــة يف التوســع 
ــن  ــي م ــول الرقم ــات التح ــريع يف عملي والتس
ــر نماذجهــا التشــغيلية  ــث وتطوي خــال تحدي
لألعمــال مــن خــال دمــج الحلــول الرقميــة 
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ، باإلضافــة 
إلــى التوســع يف برامج املســئولية املجتمعية 

تفعيل دور إدارة املخاطر وتعيين 
مسئول داخل الشركات لقطاع املسئولية 

املجتمعية أولي خطوات اإلسراع من 
تحقيق التنمية املستدامة
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الهادفــة خاصــة يف مجالــي الصحــة والتعليــم 
ورعايــة الفئــات األكثــر احتياجا وتشــجيع العمل 
التطوعــي ، والتســريع بآليــات الشــمول املالــي 
ودمــج الفئــات املهمشــة واألكثــر احتياجــا ، 
ــج  ــين ودم ــن الجنس ــوع بي ــرص ىلع التن والح
املــرأة خاصــة يف مجالــس إدارات الشــركات 
واتبــاع معاييــر الحوكمــة يف هــذا الشــأن ، 
مــن  املســتدام  التمويــل  آليــات  واســتخدام 
ــا. ــتدامة وغيره ــندات اس ــراء وس ــندات خض س

ــتدامة  ــة مس ــوارد بطريق ــاوة ىلع إدارة امل ع
وخفــض اســتخدام املرافــق العامــة مــن خــال 
رفــع كفــاءة الكهربــاء، وتوفيــر اســتهاك امليــاه 
ــة  ــة النظيف ــدات الطاق ــب وح ــاءة، وتركي واإلض
وبالتالــي تقليــل انبعاثاتهــا. ويمكــن للشــركات 
وســجات  اإلمــداد  ساســل  مراجعــة  أيًضــا 

ــم. ــة به ــاج الخاص ــوط اإلنت ــن وخط املوردي

ــر ممارســات االســتدامة يف  ــاس تأثي وأخيرا..قي
الشــركة مــن خــال وضــع قائمــة بمؤشــرات 
دوري  بشــكل  وتقييمهــا  الرئيســية  األداء 
للمســاعدة ىلع تقييــم النتائــج وتقييــم مــدى 

كفــاءة ممارســاتهم.

تقريــر  بإصــدار  الهيئــة  تلتــزم  هــل 
االســتدامة بشــكل منتظــم؟ ومــا هــي أهــم 
مامــح تلــك التقاريــر ىلع مــدار الســنوات 

الســابقة؟

قامــت الهيئــة حتــى اآلن بإصــدار تقريريــن 
لاســتدامة عامــي 2018 و2019 ىلع التوالــي 
ىلع   2019 لعــام  الثانــي  التقريــر  واعتمــد 
.GRI للتقاريــر  العامليــة  املبــادرة  مرجعيــة 

ــة يف  ــة حكومي ــي أول جه ــة ه ــد الهيئ وتع

مصــر تعــد تقريــر اســتدامة وأول جهــة تعتمــد 
يف تصميــم تقريرهــا ىلع معاييــر املبــادرة 
العامليــة للتقاريــر GRI ونســعى يف العــام 
الخارجــي  الضمــان  ىلع  للحصــول  القــادم 

ــتقلة. ــة مس ــن جه ــر م للتقري
أهــداف  ربــط  يف  مامحــه  أهــم  وتمثلــت 
الهيئــة  باســتراتيجية  املســتدامة  التنميــة 
ــث  ــا – حي ــة له ــل مفصل ــة عم ــم خارط وتصمي
تعمدنــا توضيــح ذلــك بشــكل مفصــل بالتقريــر 
التــي  للشــركات  بــه  يحتــذى  مثــااًل  ليكــون 

تشــرف عليهــا الهيئــة.

العامــة  بالهيئــة  التعريــف  التقريــر  وتنــاول 
عملهــا  نطــاق  وتوضيــح  املاليــة  للرقابــة 
واألهــداف والكشــف عــن مؤشــرات أداء األســواق 
املاليــة غيــر املصرفيــة، والكشــف عــن هيــكل 
الهيئــة وميثــاق شــرف العامليــن وتشــكيل ودور 
ــاب  ــن ب ــارية م ــان االستش ــس اإلدارة واللج مجل

ــة. ــة بالهيئ ــب الحوكم ــن جوان ــاح ع اإلفص

ــة ونظــرة  ــم الكشــف عــن اســتراتيجية الهيئ ث
ىلع أدائهــا، وتوضيــح منهــج الهيئــة نحــو 
يف  االســتدامة  دمــج  وكيفيــة  االســتدامة 
املســتوى  ىلع  داخليــا  الهيئــة  أعمــال 
املؤسســي وخارجيــا ىلع مســتوى الســوق 
املالــي غيــر املصــريف مــن خــال تحديــد 
يف  األولويــات  وتحديــد  املصلحــة  أصحــاب 
أهــداف التنميــة املســتدامة واإلفصــاح عنهــا.
كمــا أفصــح التقريــر عــن أهــم ممارســات الهيئــة 
يف مجــال التنميــة املســتدامة والشــراكات 
التــي  املســتقبلية  والخطــط  االســتراتيجية 
ــام بهــا خــال املســتقبل  ــة القي ــزم الهيئ تعت

ــب. القري

الهيئة أصدرت تقريرين لاستدامة عامي 
2018 و2019 ىلع التوالي واعتمد التقرير 
الثاني لعام 2019 ىلع مرجعية املبادرة 

.GRI العاملية للتقارير
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عمرو القاضي, املدير اإلقليمي ملصر ومنطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا يف شركة بنك البالستيك 

يف حواره مع استدامة 

عمــرو القاضــي, املديــر اإلقليمــي ملصــر ومنطقــة 
بنــك  شــركة  يف  وأفريقيــا  األوســط  الشــرق 
تطويــر  كاستشــاري  يعمــل  كمــا  الباســتيك، 
األعمــال والتخطيــط االســتراتيجي والهيكلــة لعدد 
ــة يف  ــة العامل ــة واإلقليمي ــركات العاملي ــن الش م
ــل  ــات، والتموي ــاء، إدارة املخلف ــواد البن ــاالت م مج

ــس. ــل يف تدري ــا يعم ــل. كم والنق

ــرون  ــدة لعش ــة املمت ــيرته املهني ــال مس ــن خ م
عامــا، عمــل 11 عامــا يف مجموعــة الفارج-هولســيم 
العامليــة ملــواد البنــاء وتــدرج فيهــا يف العديــد 
مــن الوظائــف حتــى أصبــح عمــل رئيســا إقليميــا 
لشــركة  وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  ملنطقــة 
جيوســايكل املختصــة يف توفير الخدمــات البيئية 
ــى  ــا إل ــات وتحويله ــة املخلف ــة ومعالج املتكامل
بدائــل وقــود ومــواد خــام الســتخدامها يف صناعة 
األســمنت. وقبيــل ذلــك، كان يعمــل لــدى عــدد مــن 
الشــركات العامليــة داخــل وخــارج مصــر يف مجــال 
ــتراتيجي وإدارة  ــط االس ــال والتخطي ــر األعم تطوي
املشــروعات وإدارة ساســل اإلمداد واللوجســتيات.

 
حاصــل ىلع ماجيســتير إدارة األعمــال الدوليــة 
ــس  ــم النف ــتير عل ــن وماجيس ــدراء التنفيذيي للم
التنظيمــي باإلضافــة إلــى شــهادات عليــا يف 
ــة،  ــة الصناعي ــوم اإلدارة، والهندس ــاد، وعل االقتص
وإدارة ساســل اإلمــداد، والتخطيــط االســتراتيجي 

والتنميــة العمرانيــة وإدارة املشــاريع.

خاص : استدامة

عمرو القاضي

املدير اإلقليمي ملصر ومنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا يف شركة بنك الباستيك
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مــا هــي أهــم عوامــل مشــكلة إدارة املخلفــات 
الصلبــة يف مصــر؟

تعتبــر مشــكلة إدارة املخلفــات الصلبــة مــن 
ــر  ــه مص ــي تواج ــة الت ــكات البيئي ــم املش اه
حاليــا، نظــرًا لتزايــد كميــة هــذه املخلفــات 
ــلبية  ــر س ــن ظواه ــا م ــض عنه ــا تتمخ ــكل م ب
ــة  ــة والبيئ ــة العام ــارة ىلع الصح ــرات ض وتأثي
واالقتصــاد القومــي. و تقــدر كميــة املخلفــات 
ــن  ــون ط ــو 20-25 ملب ــر بنح ــة يف مص الصلب

ــنويا. س

املخلفــات  إدارة  منظومــة  خصائــص  وتتأثــر 
ــدة  ــر بع ــة« يف مص ــة »القمام ــة الصلب البلدي
البيئــي،  والوعــي  الثقافــة  مثــل  عوامــل 
ومصــادر  واملنــاخ،  االقتصاديــة  والتنميــة 
الطاقــة، ومــدى فعاليــة الــدور الرقابــي للدولــة، 
ووجــود اســتراتيجيات للتعامــل مــع املخلفــات 
ــا  ــة وبعضه ــزة الدول ــن أجه ــا بي ــيق م والتنس
البعــض وبيــن القطــاع الخــاص والقطــاع الغيــر 
ــع  ــات جم ــاءة عملي ــى كف ــة إل رســمي، باإلضاف
ــص  ــرق التخل ــل وط ــات النق ــات وعملي املخلف
العوامــل  مــن  اخــره  وإلــى  املخلفــات،  مــن 

املختلفــة.

وتتكــون املخلفــات البلديــة يف مصــر مــن: 
56% مــواد عضويــة، و13% باســتيك، و10% ورق 
ــون، و4% زجــاج، و2% خــردة، و15 % مــواد  وكارت
أخــرى، ويقــدر إجمالــي التراكمــات املنتشــرة 
متــر  مليــون   18 بنحــو  املحافظــات  داخــل 
ــاء  ــدم والبن ــات اله ــن مخلف ــا م ــب، أغلبه مكع
البلديــة، و47% مــن  املختلطــة باملخلفــات 
ــرى،  ــرة الكب ــوارع القاه ــات يف ش ــك التراكم تل
ــة. ــة املصري ــر وزارة البيئ ــب تقاري ــك بحس وذل

ــة يف  ــن القمام ــص م ــاليب التخل ــراوح أس وتت

ــي:  ــو التال ــر ىلع النح مص
- مــا بيــن 80-83% مــن القمامــة يتــم تجميعهــا 

بمقالــب عمومية وعشــوائية.
- مــا بيــن 10-12% مــن القمامــة يتــم معالجتهــا 

وإعــادة تدويرهــا.
ــم دفنهــا  ــن 5-10% مــن املخلفــات يت ــا بي - م

ــة. ــن صحي بمداف
و تبــدأ عمليــة إعــادة التدويــر بمرحلــة الفصــل، 
ــات  ــف محتوي ــل وتصني ــا فص ــم فيه ــي يت الت
ــورق،  ــل: ال ــاٍت مث ــى فئ امُلخّلفــات بأنواعهــا إل
والزجــاج، والباســتيك، واأللومنيــوم، والقمــاش، 
واإللكترونيــات، وغيرهــا، ثــم يتــم تصنيــف هــذه 
ــون، و  ــل ورق الكارت ــٍة مث ــاٍت فرعي ــات لفئ الفئ
ورق الجرائــد، واألوراق امللونــة، ..إلــخ. لكــن نجــد 
ــة الفصــل مــن  ــّم عملي ــه مــن األفضــل أن تت أن
املصــدر؛ أي املنــزل، فتتــمُّ بذلــك املرحلــة 
ــرض  ــن امُلفت ــي م ــر الت ــادة التدوي ــة إلع األّولي
ــر املاييــن مــن الجنيهــات، واآلالف مــن  أن توّف
ــة. ــٍة نظيف ــول ىلع بيئ ــل، والحص ــرص العم ف

مــا هــي مشــكلة املخلفــات الباســتيكية 
ومــا هــو حجــم املشــكلة يف مصــر؟

تحصــى،  وال  تعــد  ال  الباســتيك  فوائــد  ان 
ــة  ــكيل متين ــهلة التش ــة س ــادة خفيف ــو م فه
ــواد  ــة امل ــه يف حماي ــن، وكفاءت ــدة الثم وزهي
يدخــل يف  الخارجــي جعلتــه  التلــوث  مــن 
ــتيك ىلع  ــظ الباس ــة. يحاف ــات الطبي الصناع
مــن طعــام  بــه  يخــزن  مــا  ونكهــة  نضــارة 
الســوائل  احتبــاس  ىلع  وقدرتــه  وشــراب، 
لتخزيــن  املفضلــة  الوســيلة  منــه  تجعــل 
ــواد  ــة الســيما م ــة املنزلي املنتجــات الكيميائي

التنظيــف. 
ولكــن يف املقابــل تمثــل الكلفــة الزهيــدة 
إلنتــاج الباســتيك عبئــا ثقيــًا ىلع جــدوى 

 الوعي البيئي والتنمية االقتصادية 
اهم خصائص منظومة إدارة املخلفات 

البلدية الصلبة
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تدويــره مــن الناحيــة االقتصاديــة. لذلــك تصــل 
ــا  ــر املخلفــات الباســتيكية عاملي نســبة تدوي
إلــى 14% فقــط، وترتفــع هــذه النســبة يف 
االتحــاد األوروبــي لتصــل إلــى 30% ويف الصيــن 
ــا دون 10%  ــى م ــض إل ــا تنخف ــغ 22%، فيم لتبل
املطــاف  وينتهــي  املتحــدة.  الواليــات  يف 
بنحــو 13 مليــون طــن مــن املــواد الباســتيكية 
يف املحيطــات ســنويا، وتقــدر كميــة النفايــات 
املحيطــات  يف  املتراكمــة  الباســتيكية 
بحوالــي 200 مليــون طــن وســيصبح وزنهــا 
ــنة  ــر يف س ــماك يف البح ــن وزن األس ــر م أكث
ديمومــة  فــإن  األخــرى،  الناحيــة  مــن   .2050
املعقــدة  الكيميائيــة  وبنيتــه  الباســتيك 
تجعــل مــن اســتخدامه ســيفا ذا حديــن. حيــث 
ــه  ــتفادة من ــح االس ــتيك تتي ــة الباس أن طبيع
ــن دون  ــة م ــرات طويل ــواد لفت ــن امل يف تخزي
ــف. ومــن جهــة أخــرى، يقــاوم  أن يتعــرض للتل
الباســتيك عوامــل التحلــل الطبيعيــة فيتراكــم 
ــة ويمكــن أن  ــة والحيوي يف األوســاط الفيزيائي
يســتمر الباســتيك يف امليــاه ملــدة تصــل إلــى 

ــا. ــل تمام ــل أن يتحل ــنة قب 1000 س

يشــّكل تلــّوث البحــار باملــواد الباســتيكّية 
ــوازن كل مــن األنظمــة  ــدًا مباشــرًا ىلع ت تهدي
ــان  ــة اإلنس ــة، وصّح ــن جه ــة م ــة البحرّي البيئّي
مــن جهــة أخــرى.  ويفتقــر مــا يقــرب مــن ثلــث 
ــى  ــوات الباســتيكية التــي نســتخدمها إل العب
أنظمــة لجمعهــا، مــا يــؤدي إلــى امتــاء شــوارع 

ــة  ــوث البيئ ــتيكية وتل ــواد الباس ــدن بامل امل
الطبيعيــة، وتعــد البحــار واملحيطــات التــي 
تغطــي 70% مــن مســاحة األرض أكثــر املناطــق 
النظــم  ىلع  يؤثــر  مــا  للخطــر،  املعرضــة 
األيكولوجيــة للمحيطــات والبحــار جميعهــا، بمــا 
يف ذلــك الكائنــات البحرية والعوالــق الحيوانية 
غذائــه  يف  اإلنســان  عليهــا  يعتمــد  التــي 
اليومــي. يعتقــد البعــض أن جــل النفايــات 
موجــود ىلع اليابســة، ولكــن الواقع والدراســات 
ــات  ــة النفاي ــب كمّي ــأن أغل ــد ب ــوث تفي والبح
الباســتيكية ينتهــي بــه األمــر إلــى ميــاه البحــر 
واملحيطــات، وتســتقر آالف األطنــان مــن بقايــا 
العبــوات والحقائــب واألغلفــة واألكيــاس يف 
بطــون األســماك والطيــور والســاحف والحيتان. 
ىلع  الظاهــرة  الباســتيكية  البقايــا  وتعــد 
الســطح ليســت ســوى جــزء صغيــر للغايــة مــن 
هــذه النفايــات، فاألدهــى واألمــر هــو الجزيئــات 
ــوص  ــي تغ ــر الت ــة الصغ ــتيكية متناهي الباس
مــن  وغيرهــا  األســماك  وتأكلهــا  القــاع  يف 
حيوانــات الحيــاة البحريــة وينتهــي بهــا الحــال 
ــا اليومــي. باإلضافــة إلــى أن تراكــم  إلــى غذائن
املــواد الباســتيكية الغيــر قابلــة للتحلــل يف 
ــا  ــة، وفقدانه ــوث الترب ــى تل ــؤدي إل ــة، ي الترب
نتيجــة  الطويــل،  املــدى  ىلع  لخصوبتهــا 
ــع  ــة، ومن ــين يف الترب ــادة الديوكس ــم م لتراك
النباتــات واألعشــاب مــن أخــذ مــا تحتاجــه مــن 

ــمس. ــعة الش أش

14 % إجمالي مايتم تدويره فقط من 
املخلفات الباستيكية عامليا والباقي 

يلقي يف البحار واملحيطات
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تنتــج مصــر ســنويا نحــو 16.2 مليــون طــن مــن 
اي  منهــا،   %6 الباســتيك  يشــكل  النفايــات، 
نحــو 970 ألــف طــن مــن النفايــات الباســتيكية 
ســنويا ويتــم إعــادة تدويــر حوالــي 30% فقــط 
مــن هــذه املــواد وإعــادة اســتخدام 5%، فيمــا ال 
يتــم جمــع الكميــات املتبقيــة أو يتــم التخلــص 
منهــا بطــرق عشــوائية مثــل الدفــن يف مقالب 
و  التــرع  يف  األلقــاء  او  الحــرق  أو  مفتوحــة 
لتنتهــي يف  النيــل  بنهــر  مــرورا  املصــارف 
البحــر املتوســط الــذي يعــد مــن أكثــر البيئــات 
البحريــة تأثــًرا بالتلــوث الناجــم عــن املخلفــات 
ــبه  ــل ش ــا؛ إذ يمث ــة أنواعه ــتيكية بكاف الباس
ــه إال منفــذ واحــد ضيــق يف  ــرة، فليــس ل بحي
ــذي يربطــه  ــه، هــو مضيــق جبــل طــارق ال غرب
باملحيــط األطلنطــي. وتعــد مصــر ضمــن أكثــر 
املخلفــات  كميــة  حيــث  مــن  دول  خمــس 
ــا يف  ــص منه ــم التخل ــي يت ــتيكية الت الباس
الصنــدوق  لتقريــر  ووفقــا  املتوســط.  البحــر 
فــإن   2019 يف   )WWF( للطبيعــة  العاملــي 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــة اإلقليمي ــائر االقتصادي الخس
ــورو  ــون ي ــغ 641 ملي ــتيكي بمبل ــوث الباس التل
ســنوًيا، وأن قطــاع الســياحة هــو األكثــر تضــررًا، 
وذكــر التقريــر أن كل عــام 0.57 مليــون طــن 
مــن الباســتيك تدخــل ميــاه البحــر املتوســط، 

أي مــا يعــادل إلقــاء 33800 زجاجــة باســتيكية 
يف البحــر كل دقيقــة، وهــذا الرقــم ســيتضاعف 

ــام 2050. ــول ع بحل

تدويــر  إعــادة  تعريــف عمليــة  مــا هــو 
يمكــن  وكيــف  الباســتيكية  املخلفــات 
ــتيك  ــر الباس ــادة تدوي ــة إع ــم صناع تقيي

مصــر؟ يف 

يخبرنــا التاريــخ أنــه ربمــا كان قدمــاء املصرييــن 
أول مــن عرفــوا عمليــة إعــادة التدويــر؛ بإعــادة 
ــات  ــك املصنوع ــردي، وكذل ــتخدام أوراق الب اس
الذهبيــة. كمــا قامــوا بإعــادة اســتخدام األكفــان 

يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة.

ــات  ــة املخلف ــر معالج ــة التدوي ــن عملي تتضم
بحيــث يمكــن اســتخدامها كمــواد خــام يف 
ــا أو يف  ــد عنهـ ــي تتولـ ــة الت ــس العمليـ نفـ
عمليـــات أخـــرى. ويعتبـــر التـــدوير حاليـــا هـــو 
أحـد أفضـل البـدائل إلدارة املخلفــات البلديــة 
والزراعيــة علــى حــد ســواء. ويتوقــف تــدوير 
املخلفــات علــى الجــدوى االقتصــادية لهــذه 
العمليــــات وعلــى الطلــب علــــى املنتجــات 
املخلفــات  تدويــر  ولعمليــة  املختلفــــة. 
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ــواد  ــذه امل ــة ألن ه ــة خاص ــتيكية أهمي الباس
بطيئــة التحلــل يف البيئــة وتشــغل حيـــزا 
يف مدافن املخلفـــــات، باإلضـــــافة إلـــــى أن 
حرقهـــــا يشــكل عشــوائي أو يف غيــر األفــران 
ــازات  ــه غـــ ــج عنـــ ــن أن ينت ــة يمن املخصص
مضـــــرة باإلنســـان والبيئـــــة.  وإعادة تـــدوير 
الباســـــتيك يـــوفر حـــــوالى 85 % من الطاقة 

ــر. ــام البك ــواد الخ ــن امل ــه م ــة إلنتاج الازم

ــر  ــة أكث ــر املصري ــادة التدوي ــة إع ــم صناع تض
ــن  ــر م ــون يف أكث ــف يعمل ــن 260,000 موظ م
ــي  ــميين، وحوال ــر رس ــة غي ــع وورش 1060 مصن
450 مصنــع وورشــة مســجلة يعتمــدون بشــكل 
مــن  طــن   350,000 حوالــي  ىلع  أساســي 
النفايــات الباســتيكية املجمعــة محليــأ والتــي 
التدويــر  إعــادة  لعمليــة  اســتخدامها  يمكــن 
ــاد  ــتيكية املع ــواد الباس ــواع امل ــن أن وتتضم

PP و PE و PET تدويرهــا مثــل

عــدة  ىلع  يتــم  الباســتيك  تدويــر  إعــادة 
ــوات و  ــات والعب ــع الزجاج ــا تجمي ــل، أوله مراح
األكيــاس، وتتــم مــن خــال جامعــي القمامــة أو 

النباشــين الغيــر رســميين، أو مــن خــال شــركات 
ــة و  ــة الثاني ــى املرحل ــم تأت ــة، ث ــع القمام جم
ــرز و تقســيم  ــم ف ــث يت ــة الفــرز حي هــي مرحل
ــواع  ــات الباســتيك املجمعــة بحســب األن كمي
املختلفــة، ثــم تأتــي مرحلــة تنظيــف العبــوات 
يتــم  بعدهــا  و  الشــوائب،  مــن  األكيــاس  و 
ــة  ــن كمي ــد م ــد التأك ــع بع ــير و التقطي التكس
الخليــط، وبعدهــا يتــم التنظيــف وتصنيــف 
الخليــط قبــل التعبئــة و التوريــد للمصانــع التي 
كمــواد  املســتعمل  الباســتيك  ستســتخدم 
خــام يتــم تحويلهــا إلــى منتجــات مختلفــة 
مثــل مــواد التعبئــة والتغليــف وخراطيــم الــري 
و العبــوات و املكانــس، إلــى اخــرة مــن العديــد 

ــرى.  ــات األخ ــن املنتج م

ــر  ــادة تدوي ــاع إع ــة لقط ــة االقتصادي القيم
ــتيك الباس

تعــد صناعــات الباســتيك مــن أهــم الصناعــات 
املصريــة والتــي لهــا تأثيــر قــوي يف معــدالت 
القــارة  مصــر  وتتصــدر  االقتصــادي،  النمــو 
ــر  ــل أكث ــن تمث ــون ط ــو 2.1 ملي ــة بنح األفريقي
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أكثر من 500 ألف عامل بصناعة إعادة 
التدوير يف مصر

لقــارة  اللدائــن  مــن 20% مــن حجــم ســوق 
املجلــس  تقاريــر  ألحــدث  وطبقــا  أفريقيــا، 
ــم  ــغ حج ــة يبل ــات الكيماوي ــري للصناع التصدي
االســتثمارات بهــذا القطــاع نحــو 7،2 مليــار دوال 
ريف حيــن يبلــغ حجــم االنتــاج نحــو 198 مليــار 
جنيــه وعــدد املصانــع 4890 مصنعــا يعمــل بها 
524 ألــف عامــل. ويبلــغ حجــم اســتهاك مصــر 
ــتيكية  ــواد الباس ــات وامل ــن املنتج ــنويا م س
9،35 مليــار دوالر يــزداد ســنويا بمعــدل 9،7 % 
وتســتحوذ صناعــة التعبئــة والتغليــف ىلع 
الخــام  38% مــن إجمالــي اســتهاك املــواد 

ــتيك. ــن الباس للدائ

ــر  ــادرات مص ــم ص ــغ حج ــرى بل ــة أخ ــن ناحي م
بقطــاع الكيماويــات عــام 2018 نحــو 5،399 مليــار 
دوالرًا منهــا 1،656 مليــار دوالرًا صــادرات منتجــات 
اللدائــن والباســتيك بنســبة 31% مــن صــادرات 
القطــاع، يف حيــن يصــل حجــم الــواردات نحــو 
ــة  ــواردات املصري ــل ال ــار دوالرًا. وتمث 3،202 ملي
ــات  ــن احتياج ــي 70% م ــتيك حوال ــن الباس م
البــاد مــن املــواد الخــام بينمــا توفــر املصانــع 
ــي  ــن والبول ــي بروبلي ــة للبول ــة املنتج املصري
ايثيليــن حوالــي 30% فقــط مــن احتياجــات 

ــة. ــع العامل املصان

و مــن املمكــن لصناعة إعــادة تدوير الباســتيك 
أن توفــر فــرص اقتصاديــة كبيــرة، منهــا توفيــر 
الصعبــة املســتخدمة يف اســتيراد  العملــة 
ــرص  ــق ف ــارج، و خل ــن الخ ــتيك م ــام الباس خ
ــع و  ــال الجم ــن يف مج ــدة للعاملي ــل جدي عم
النقــل و املعالجــة و التجــارة و تصنيــع معــدات 
ــى املكاســب  ــر، هــذا باإلضافــة إل إعــادة التدوي
ــر  ــذي يتأث ــياحة ال ــاع الس ــن قط ــة م االقتصادي
بالســلب بســبب تلــوث البحــار و قطــاع إدارة 
التخلــص  تكاليــف  يوفــر  الــذي  املخلفــات 

ــر  ــذي يوف ــة ال ــاع الصح ــات و قط ــن املخلف م
ــن  ــن الذي ــاج املواطني ــة لع ــف الصحي التكالي
ــة. ــة و الترب ــات البحري ــوث الكائن ــرون بتل يتأث

مــا هــو دور مؤسســة بنــك الباســتيك يف 
العالــم ومشــاريعها يف مصــر؟

مؤسســة  هــي  الباســتيك  بنــك  مؤسســة 
اجتماعيــة مقرهــا فانكوفــر- كنــدا. وتعمــل 
البحــار  تلــوث  منــع  أجــل  مــن  الشــركة 
واملحيطــات بالنفايــات الباســتيكية مــن خال 
تبنــي مفهوًمــا لجعــل مخلفــات الباســتيك 
ــا  ــع إهداره ــة تمن ــة مجزي ــة اقتصادي ذات قيم
وإلقائهــا يف املحيطــات مــن خــال حــل يدعم 
ــتخدام  ــع باس ــة املجتم ــة وتنمي ــة البيئ حماي

التكنولوجيــا.

يقــوم بنــك الباســتيك ®Plastic Bank بدعــم 
املجتمــع املتجــدد. نحــن نســاعد العالــم ىلع 
ــع  ــات م ــتيك يف املحيط ــاء الباس ــاف إلق إيق
ىلع  القائمــة  املجتمعــات  حيــاة  تحســين 
ــتيك  ــك الباس ــوم بن ــات. فيق ــع املخلف تجمي
بخلــق أنظمــة إلعــادة التدويــر يف املجتمعــات 
ويعيــد تدويــر املواد الســتخدامها يف ساســل 
خــال  ومــن  العامليــة.  التصنيعيــة  اإلمــداد 
تلــك األنظمــة يحصــل العاملــون يف مجــال 
ــات  ــل كمي ــز مقاب ــر ىلع حواف ــع والتدوي الجم
الباســتيك املســتعمل التــي يجمعونهــا ممــا 
ــرية  ــات األس ــر االحتياج ــاعدهم ىلع توفي يس
الطهــي  ووقــود  البقالــة  مثــل  األساســية 
والرســوم املدرســية والتأميــن الصحــي. وتعمــل 
املنصــة الرقميــة املدعومــة بتكنولوجيــا ال
الباســتيك  لبنــك  اململوكــة  و   Blockchain
بالكامــل  الرقميــة  التعامــات  تأميــن  ىلع 
وتوفــر تصــوًرا للبيانــات يف الوقــت الفعلــي 
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بنك الباستيك: نستهدف إعادة تدوير 
5000 طن من النفايات سنوًيا

- ممــا يســمح بالشــفافية وإمكانيــة التتبــع 
وقابليــة التوســع الســريع. ومــن خــال تلــك 
ــم إعــادة اســتخدام املخلفــات  ــات يت املنظوم
بعــد  جديــد  مــن  املجمعــة  الباســتيكية 
بالباســتك  يســمى  مــا  وانتــاج  معالجتهــا 
االجتماعــي SocialPlastic® وهــو الباســتيك 
الــذي يتــم جمعــه وإعــادة دمجــه بســهولة 
التعبئــة كجــزء متكامــل مــن  يف منتجــات 
ــي  ــة الت ــة املغلق ــد ذات الحلق ــل التوري ساس
ــاد  ــاة األبع ــع مراع ــوارد، م ــدار امل ــن إه ــد م تح
البيئيــة والجتماعيــة والصحيــة لدي املنشــئات 
والعاملييــن يف مجــال الجمــع واملعالجــة. كمــا 
يعمــل بنــك الباســتيك ىلع مكافحــة تشــغيل 
األطفــال وتشــجيع القطــاع الغيــر رســمي إلــى 
أماكــن  وتطويــر  يف  شــركات  إلــى  التحــول 
العمــل لتصبــح متوائمــة مــع مقاييــس الصحــة 
والســامة وتحفيــز تعليــم األطفــال و تحســين 
القمامــة،  لجامعــي  املعيشــية  الظــروف 
تطويــر  برامــج  مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة 
ــل  ــذا، ويعم ــا. ه ــل به ــي يعم ــات الت املجتمع
ــل  ــي والبرازي ــا يف هايت ــتيك حالًي ــك الباس بن

وإندونيســيا والفلبيــن ومصــر.

التعاون مع القطاع الخاص

األساســية  الركيــزة  الخــاص  القطــاع  يعــد 
عامــة  بصــورة  التدويــر  إعــادة  صناعــة  يف 
والباســتيك بصــورة خاصــة عامليــا ومحليــا، 
مــن ناحيــة نظــرا للخبــرة املكتســبة مــن خــال 
مــا يزيــد عــن 70 عامــا هــو عمــر صناعــة إعــادة 
التدويــر يف مصــر، هــذا باإلضافــة إلــى الطبيعة 
الخاصــة ملنظومــة جمــع املخلفــات يف مصــر 
ــن  ــي م ــي اليوم ــع املنزل ــب الجم ــي تتطل الت
ــة  ــراد جامعــي القمامــة. ومــن الناحي خــال أف
األخــرى، فــإن العديــد مــن شــركات القطــاع 

الخــاص قد بــدأت يف دمــج مفهوم االســتدامة 
يف عملياتهــا الصناعيــة و التجاريــة و التــي 
تدعــوا لالتــزام باملعاييــر البيئيــة التــي تضمــن 
القيــام باألنشــطة االقتصادية مــع الحفاظ ىلع 
البيئــة و املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة، 
باإلضافــة إلــى تطويــر املجتمعــات مــن خــال 
الكفــاءات  ورفــع  الوظائــف  لخلــق  برامــج 

ــم. ــة و التعلي املهني

ــك  ــن بن ــام 2020، أعل ــن ع ــابق م ــت س يف وق
هنــكل  شــركة  مــع  بالشــراكة  الباســتيك، 
للمنتجــات  املصنعــة  العامليــة   Henkel
املنزليــة مثــل املنظفــات والتنظيــف املنزلــي 
ــي  ــل واملــواد الاصقــة، والت ومنتجــات التجمي
ســتعمل معــا مــع بنــك الباســتيك ىلع مــدار 
الســنوات الخمــس املقبلــة، بمــا يف ذلــك مــن 
ــع  ــة تجمي ــن 400 نقط ــل ع ــا ال يق ــب م تركي
للمخلفــات باســتيكية يف مصــر. وستســمح 
تلــك النقــاط لألفــراد باســتبدال مخلفاتهــم 
ــة أو مــن املنتجــات  ــز مالي الباســتيكية بحواف
املختلفــة ممــا ســينتج عنــه تحســين معــدل 
وعــدم  الباســتيكية  املخلفــات  تجميــع 
ــدف  ــة، به ــا يف البيئ ــص منه ــا بالتخل اهداره
ــن  ــن م ــن 5000 ط ــل ع ــا ال يق ــى م ــول إل الوص
النفايــات املعــاد تدويرهــا ســنوًيا. ويطمــح 
بنــك الباســتيك يف مصــر للتوســع يف جمــع 
مخلفــات الباســتيك مــن خــال برامــج تعــاون 
مماثلــة مــع الشــركات واملؤسســات املختلفــة 
التــي لديهــا الرغبــة الجــادة يف املشــاركة 
املحيطــات  تلــوث  مشــكلة  مــن  الحــد  يف 
ــادة  ــب يف زي ــي ترغ ــة الت ــركات الصناعي والش
نســب اســتخدام الباســتيك املعــاد تدويــره 
يف عملياتهــا الصناعيــة عوضــا عــن اســتخدام 

الباســتيك الجديــد. 



www.csregypt.com 18
حوار

فيكي سينس »املسئول عن معيار التغير 
 World  املناخي والطاقة يف تحالف

 »benchmarking alliance
يف حوار خاص »الستدامة«

يضم تحالف ) World Benchmarking Alliance( عديد من املؤسسات العاملة ىلع 
املستويات كافة العاملية واإلقليمية واملحلية بغرض تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

بصفة عامة والهدف الـ17 من أهداف التنمية املستدامة - )الشراكات من أجل األهداف( 
خاصة ، ويلتزم الشركاء بمعايير التحالف العاملي ورؤيته والشراكات مع القطاعات الخاصة 

لدفع التقدم املنهجي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

خاص : استدامة

املسئول عن معيار التغير املناخي والطاقة يف فيكي سينس
)World Benchmarking Alliance ( تحالف
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التعريــف بنفســك .. والخبــرات الســابقة 
الحالــي  منصبــك  تتولــى  متــى  ومنــذ 

باملؤسســة؟

ــر  ــار التغي فيكــي ســينس، املســئول عــن معي
 World  ( تحالــف  يف  والطاقــة  املناخــي 
Benchmarking Alliance( ، وهــو املنصــب الذي 
ــاع  ــع القط ــاركة م ــن املش ــن م ــي اتمك يجعلن
ــول  ــة ح ــارات الخاص ــم االستش ــاص وتقدي الخ
ــات  ــك املؤسس ــيما تل ــاهمته الس ــة مس كيفي
االنبعاثــات  عاليــة  الصناعــات  يف  العاملــة 
الكربونيــة ألجــل االلتــزام بقواعــد اتفــاق باريس 
والهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف التنمــي 
ــض  ــاد منخف ــى اقتص ــول إل ــتدامة بالتح املس

ــون. الكرب

  انضممــت إلــى التحالــف العاملــي يف األول 
ــن 14  ــر م ــت أكث ــد أن أمضي ــو 2019 بع ــن ماي م
 ABN AMRO بنــك  لــدى  العمــل  يف  عامــا 
 ABN AMRO   وآخــر 7 ســنوات عملــت بقطــاع
الطاقــة  عمــاء  عــن  املســؤول   Clearing
املســئولية  قطــاع  ترأســت  ثــم   ، والســلع 
املجتمعيــة للشــركات باملصــرف ، شــاركت يف 
مبــادرات وأنشــطة وشــراكات قــام بهــا القطــاع 
)شــراكة   »Frontclear« مثــل  مؤسســات  مــع 

ــال  ــوق رأس امل ــة لس ــة التحتي ــيس البني لتأس
يف البلــدان الناميــة(.

  يلعــب التحالــف دورا بــارزا يف تحقيق األهداف 
  ،»SDGs« املســتدامة  للتنميــة  العامليــة 
األداء  وقيــاس  للشــركات،  الحافــز  وتقديــم 
بشــأن التــزام الشــركات بااألهــداف العامليــة 
ــة  ــل بحيادي ــتقلة تعم ــة مس ــف هيئ ، والتحال
وشــفافية بالتعــاون مــع أكثــر مــن 150 تحالفــا 
عامليــا شــريكا ، بهــدف تقديــم تجربــة ناجحــة 
أصحــاب  وتحفيــز  للتغييــر  فعــاال  ومحــركا 
املصلحــة واملســتهلكين واملســتثمرين وقــادة 

األعمــال والــرواد لتشــجيع االســتدامة.

بجائحــة  تأثــرا  القطاعــات  أبــرز  ماهــي 
كوفيــد 19 ، وهــل كان للجائحــة أثــرا إيجابيــا 

ملموســا ؟

 بالتاكيــد، أثــر توقــف عجلــة اإلنتــاج والتصنيــع 
وكذلــك حظــر الســفر الدولــي ىلع االنبعاثــات 
ــا  العامليــة بشــكل ايجابــي ، كمــا صــارت قضاي
املنــاخ مــن أهــم خمــس قضايــا تــم تضمينهــا 
الشــركات  اإلدارات يف  ىلع أجنــدة مجالــس 
الكبــرى يف بعــض األســواق العامليــة ، عــاوة 
ىلع التأهــب والحــذ ، حيــث يعتقــد البعــض أن 

ويقدم التحالف االستشارات للشركات واملستثمرين وصانعي السياسات واملجتمع املدني 
ملساعدتهم ىلع التحول وتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية املستدامة وخلق 

مراكز تأثير هادف. 

تم تصميم املشاركة يف التحالف لتكون طوعية ، وال توجد التزامات مالية ىلع أعضائه 
، فيما يتم تضمين املؤسسات املالية نظرا لدورها الحاسم يف تمكين التحوالت وتوفير 

التمويل الازم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ـ ولضمان الحياد والشفافية ـ بما 
يتماشى مع إحدى القيم األساسية للتحالف وقدرته ىلع قياس األداء ومراقبة املعايير ، 

وأجرت استدامة حوارا مع فيكي سينس، املسئول عن معيار التغير املناخي والطاقة يف 
تحالف ) World Benchmarking Alliance( ، وذلك للتعرف ىلع أهم التفاصيل واملبادرات 

واألنشطة التي يقوم بها االتحاد ودوره يف تحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة.



www.csregypt.com 20
حوار

االحتبــاس الحــراري ونقــص التنــوع البيولوجــي 
هــي األزمــة العامليــة التاليــة التــي ســنواجهها 
ــام ، أن  ــكل ع ــد بش ــا أعتق ــن هن ــا ، وم جميع
جائحــة كوفيــد منحــت النــاس املزيــد مــن 
الوقــت للتفكيــر يف العالــم الــذي يعيشــون 

فيــه ودورهــم فيــه. 

  نحــن نضــع األشــخاص يف صميــم عملنــا 
وتقديــم  املجتمعــي  بالتحــول  املتعلــق 
العمــال  حقــوق  حــول  الفعالــة  االستشــارة 
كاألجــر املعيشــي والتنــوع والصحــة والســامة 
يف مــكان العمــل ، كمــا أن تزايد عدم املســاواة 
تســبب يف تفشــي األمــراض املجتمعيــة وهــو 
ــق  ــة تواف ــر يف كيفي ــة للنظ ــغ األهمي ــر بال أم
ــتقبل  ــق مس ــاس لخل ــاد والن ــب واالقتص الكوك

ــل. ــل األج ــتدام طوي مس
  ووفقــا ملعيــار الثقــة »Edelman« فــإن البشــر 
يبحثــون بشــكل متزايــد عــن العامــات التجارية 
املســتدامة ، فهــذ هــو املــكان الــذي يختــارون 

العمــل فيــه واإلنفــاق واالســتثمار عليــه.

 مــا هــو دور القطــاع الخــاص يف مصــر 
والشــرق األوســط يف تحقيقــه أهــداف 

املســتدامة؟ التنميــة 

ــي  ــف الدول ــر املاضــي ، حــدد  التحال   يف يناي
أكثــر 2000 شــركة كبــرى ىلع مســتوى العالــم 
تحقيــق  يف   ملمــوس  ودور  بتأثيــر  تتمتــع 
ــتدامة  ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم أه
ــي يف  ــا الرئيس ــركات مقره ــم 5 ش ــن بينه ، م
مصــر وتغطــي القطاعــات املاليــة والطاقــة 
واملنــاخ والتحــول الرقمــي ، فنحــن بحاجــة 
لتحقيــق  الخــاص  القطــاع  يتدخــل  أن  إلــى 

أهــداف التنميــة املســتدامة يف املســتقبل ، 
كمــا أننــا نتعــاون مــع هــذه الشــركات املصريــة 
ــري ،  ــي املص ــك األهل ــر ، البن ــك مص ــم »بن وه
ــة  ــة العام ــاء والهيئ ــة للكهرب ــركة القابض والش
للبتــرول واملصريــة لاتصــاالت لاســتفادة مــن 
ــة  ــداف التنمي ــز أه ــم وتعزي ــم يف دع تجاربه
املســتدامة داخــل الدولــة املصريــة وخارجهــا.

  تــدرك بعــض هذه الشــركات أهمية الــدور الذي 
تلعبــه يف أســواقها املحليــة والعامليــة ، كمــا 
يؤمــن قــادة االقتصــاد واالســتدامة املهيمنــون 
املباشــر  تأثيرهــم  مــدى  خــاص  بشــكل 
واملســئولية التــي يضطلعــون بهــا لتوفيــر 
حيــاة جيــدة ملواطنيهــم الســيما فيمــا يتعلــق 
ــة ، ويســعى  ــا الصحــة والســامة والبيئ بقضاي
ــات  ــك املؤسس ــع تل ــراكة م ــر الش ــف عب التحال
ــر اســتدامة للجميــع  ــى تأميــن مســتقبل أكث إل

ــط. ــرق األوس ــر والش ــك مص ــا يف ذل ، بم

عليهــا  يســتند  التــي  املعاييــر  ماهــي 
التحالــف يف اختيــار الشــركات ؟ وطــرق 

؟ التقديــم 
 حــدد التحالــف قائمــة ـ وللمــرة األولــى ـ تضــم 
ــاس« ،  ــر األس ــا »حج ــق عليه ــركة أطل 2000 ش
ــداف  ــرا ىلع أه ــر تأثي ــات األكث ــي املؤسس وه
يف  مدرجــة  وهــي  املســتدامة.  التنميــة 
قوائــم الشــركات العامــة والشــركات الخاصــة 

واململوكــة للدولــة.
ــو  ــا نح ــة مع ــركات مجتمع ــذه الش ــكل ه  وتش
نصــف االقتصــاد العاملــي بأكملــه ويقــع مقرهم 
الرئيســي يف 72 دولــة ، تمتــد مــن  الجزائــر إلى 
فيتنــام ، تقــدم أطــر ونمــاذج مختلفــة وتجــارب 
متنوعــة ، فعلــى ســبيل املثــال لــو أردنــا فهــم 

التحالف يتعاون مع 5 مؤسسات مصرية 
لاستفادة من تجاربهم يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة
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نمــط الشــركات التــي لديهــا تأثيــر ســلبي 
ىلع املنــاخ وتحفيزهــم ىلع التغييــر مــن 
منتجاتهــم لتتائــم مــع البيئــة والحفــاظ عليها 
، وىلع النقيــض تلــك الشــركات قــد يكــون 
لهــا تأثيــر إيجابــي يف تحقيــق املســاواة بيــن 
الجنســين يف وحداتهــا املختلفــة ، وبذلــك 
فنحــن بحاجــة إلــى النظــر ىلع نطــاق عريــض 

مــن التدابيــر واملعاييــر.

 أطلقنــا مشــروع »SDG2000« ، وهــي املحاولــة 
األولــى لتحديــد الاعبيــن الذيــن لديهــم القــدرة 
العامليــة  األهــداف  وتنفيــذ  التأثيــر  ىلع 
معاييــر  ووضعنــا   ، املســتدامة  للتنميــة 
ــاد  ــة واالقتص ــا ىلع البيئ ــدى تأثيراته ــول م ح
واملجتمــع ، وكذلــك العاقــة بيــن الشــركة 

ومورديهــا والشــركات التابعــة لهــا.
ــريع  ــن تس ــف يمك ــرك كي ــة نظ ــن وجه م

أجنــدة أهــداف التنميــة املســتدامة؟

باملعاييــر  والتزامنــا  عملنــا  خــال  مــن   
واملنهجيــات الشــفافة ، والتــي نحــن نتعامــل 
بهــا يف التحالــف ، مــع مجموعــة واســعة مــن 
أصحــاب املصلحة مثل املســتثمرين والشــركات 
املدنــي  واملجتمــع  السياســات  وصانعــي 

تأسيس الشراكات وتغيير التوقعات املجتمعية 
باستمرار املحفز الرئيسي للقطاع الخاص 

لتحقيق التنمية املستدامة

ــرة  ــك توســيع دائ واملســتهلكين ، فيمكــن بذل
 »SDG2000« أصحــاب املصلحــة لانخــراط يف
إذا كانــت  واتخــاذ قــرارات أفضــل حــول مــا 
شــركات ىلع اســتعداد لاســتثمار يف اقتصــاد 
البلــدان أو الشــراء منــه أو العمــل لصالحــه ىلع 

ــل. ــدى الطوي امل

مــا نصائحــك للقطــاع الخــاص يف منطقــة 
ملؤسســات  ليتحــول  األوســط  الشــرق 

؟ مســتدامة 

ىلع  ينبغــي  النصائــح  مــن  حزمــة  هنــاك 
القطــاع الخــاص العمــل عليهــا أهمهــا الفهــم 
الجيــد للــدور الــذي يلعبــه كمؤثــر يف قطاعــه 
ــتطيع  ــا ال نس ــن إدارة م ــه اليمك ــه  ، أن وخارج
قياســه ، اإلفصــاح والشــفافية ، بنــاء أطر عملية، 
ــة  مؤائمــة نمــاذج األعمــال مــع أهــداف التنمي
وتحقيقهــا  األهــداف  تحديــد   ، املســتدامة 
، التعلــم مــن اآلخريــن ، تأســيس الشــراكات 
والعلميــة  املجتمعيــة  التوقعــات  تغييــر   ،
باســتمرار ورفــع ســقف التوقعــات ، النظــر إلــى 

ــال. ــة األعم ــة لتنمي ــتدامة كفرص االس
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إن املســئولية املجتمعيــة هــي أحــد املحــاور 
البنــك،  اســتراتيجية  يف  الرئيســية  الســتة 
حيــث يعمــل ىلع تعظيــم دوره يف خدمــة 
املجتمــع، إيمانــا بــدوره ومســاهمته املســتمرة 
لتطويــر البيئــة املحيطــة بــه، وكذلــك بأهميــة 
ومــن  للمؤسســات  املجتمعيــة  املســئولية 
خــال تقديــم الدعــم ألكثــر القطاعــات إحتياجــا 

مــن  كجــزء  والصحــة  كالتعليــم  الدولــة  يف 
ــي  ــر الوع ــع نش ــع م ــاه املجتم ــئوليته تج مس
ــمول  ــجيعا ىلع الش ــي وتش ــريف واملال املص

ــي. املال

ــي ىلع  ــك خــال هــذا العــام املال حــرص البن
تقديــم  نحــو  بــدوره  القيــام  يف  االســتمرار 

تقرير املسئولية املجتمعية عن العام 
املالي 2019 / 2020 للبنك املصري 

لتنمية الصادرات
خاص : استدامة

مدير إدارة اإلتصال املؤسسي واملسئولية غادة انيس
املجتمعية بالبنك املصري لتنمية الصادرات  
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ــة  ــا يف الدول ــات احتياج ــر القطاع ــم ألكث الدع
وذلــك  والصحــة،  التعليــم  قطاعــي  وهمــا 
وفقــا الســتراتيجيته يف مجــال املســئولية 

املجتمعيــة. 
ــق  ــن منطل ــم وم ــاع التعلي ــد قط ــى صعي فعل
ــم  ــك بتقدي ــام البن ــة ق ــئوليته املجتمعي مس
دعما ماديا لتشــغيل خمســة مــدارس مجتمعية 
مــع  األقصــر،  بمحافظــة  إســنا  مركــز  بقــرى 
ــاب  ــية لط ــات الدراس ــة املصروف ــة كاف تغطي
تلــك املــدارس والتــي تشــمل األدوات والكتــب 
األنشــطة  التعليميــة،  املناهــج  املدرســية، 
والترفيهيــة  والفنيــة  والرياضيــة  الثقافيــة 
وكذلــك برامــج التوعيــة، وهــي نفــس تلــك 
املــدارس التــي كان قــد قــام البنــك بإنشــائها 
املالــي  العــام  يف  وتجهيزهــا  وتطويرهــا 
ــع  ــاون م ــتكماال للتع ــك اس ــي ذل ــبق، يأت األس
ــر، وســعيا مــن البنــك يف  مؤسســة مصــر الخي
االســتمرار يف بــذل املزيــد مــن الجهــود، إيمانــا 
بقضيــة التعليــم الــذي هــو أســاس التقــدم 
والتطــور، كمــا تحــرص مجموعــة مــن العامليــن 
ــة  ــة دوري ــارات ميداني ــام بزي ــك ىلع القي بالبن

ــدارس. ــك امل لتل

ماديــة  مســاهمة  البنــك  قــدم  وقــد  هــذا   
يف  والتكنولوجيــا  للعلــوم  زويــل  لجامعــة 
صــورة منــح دراســية عــن طريــق تبنــي جميــع 
 6 لعــدد  والدراســية  التعليميــة  املصروفــات 
طــاب جامعييــن متفوقيــن ولكــن غيــر قادريــن 
دراســتهم  اتمــام  ىلع  ملســاعدتهم  وذلــك 
ــك يف  ــن البن ــعيا م ــك س ــي ذل ــة، يأت بالجامع
االســتمرار يف بــذل املزيــد مــن الجهــود، إيمانــا 
ــو  ــذي ه ــي ال ــث العلم ــم والبح ــة التعلي بقضي

ــور.  ــدم والتط ــاس التق أس

ىلع  البنــك  حــرص  أيضــا  العــام  هــذا  يف 
إســتثمار  صنــدوق  تأســيس  يف  املســاهمة 
ــم، ويخصــص يف  ــا التعلي ــم بقضاي ــري يهت خي
تطويــر وتحســين مســتويات التعليــم يف كافــة 
ــئات  ــتوى أداء املنش ــع مس ــع رف ــاالت، م املج

التعليميــة. 

أمــا ىلع صعيــد قطــاع الصحــة، فقــد قــام 
ــه  ــث أن ــة، حي ــطة مجتمعي ــدة أنش ــك بع البن
ســبق  الــذي  التعــاون  بروتوكــول  إطــار  يف 
ووقعــه البنــك مــع مؤسســة أهــل مصــر للتنمية 
لصالــح ضحايــا الحــروق، تــم إســتكمال واالنتهــاء 
يف هــذا العــام مــن إنشــاء وتأســيس وتجهيــز 
غرفــة إقامــة مزدوجــة شــاملة كافــة املعــدات 
الحــوادث  بمستشــفى  الطبيــة  واألجهــزة 
اســتمر  كمــا  للمؤسســة.  التابعــة  والحــروق 
البنــك أيضــا يف تبنــي تكاليــف عــاج مريضــات 
ســرطان الثــدي التــي يتــم عاجهــا داخــل 
ــاج  ــر وع ــاف املبك ــة لاكتش ــفى بهي مستش
ســرطان الثــدي، يف إطــار البروتوكــول الــذي تــم 
توقيعــه مــع املؤسســة، هــذا ويحــرص فريــق 
ــة  ــارات ميداني ــك بعمــل زي ــن بالبن مــن العاملي
النفســي  الدعــم  ىلع  عمــا  للمستشــفى 
إلــى  باإلضافــة  هــذا  للمريضــات.  واملعنــوي 
ــة  ــك لجامع ــه البن ــذي قدم ــادي ال ــم امل الدع
ــر  ــروع تطوي ــاهمة يف مش ــك للمس ــا، وذل بنه
قســم املســالك البوليــة والتناســلية، والــذي 
يشــمل تطويــر وحــدات العمليــات الجراحيــة 
وتطويــر العنابــر والفاصــل اإلداري والتعليمــي 
مــع إنشــاء غــرف خاصــة بالعنايــة املركــزة 
تحمــل  مــع  الخارجيــة  العيــادات  وتطويــر 
تكاليــف بعــض األجهــزة الطبيــة والتشــخيصية 
والعاجيــة.  فضــا عمــا قدمــه البنــك مــن 
ــرع  ــق التب ــاس، عــن طري دعــم ملستشــفى الن
لتجهيــز غرفــة إقامــة باملستشــفى وتزويدهــا 
باملعــدات املطلوبــة، كمســاهمة يف عــاج 

ــال. ــن األطف ــب م ــى القل مرض

ــاث  ــدة أبح ــرع لوح ــك بالتب ــك كذل ــاهم البن س
الســكر، مركــز أمــراض الكلــى واملســالك البوليــة 
ــدم  ــي تق ــورة، الت ــة املنص ــفى جامع ملستش
العــاج باملجــان للمرضــى غيــر القادريــن، إلجراء 
ــخيصية  ــزة تش ــراء أجه ــة وش ــات جراحي عملي

ــة. وعاجي

ومــن جانــب آخــر، وىلع صعيــد البيئــة، يقــوم 
البنــك بتجميــع أوراق املســودات واألوراق التــي 
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بمــرور الســنوات انتهــي العمــل بهــا والتــي 
ــم  ــث يت ــق فرمهــا حي ــم إعدامهــا عــن طري يت
بعــد ذلــك التخلــص منهــا عــن طريق تســليمها 
للجهــات أو املؤسســات والشــركات التــي تعمــل 
يف مجــال إعــادة التدويــر وذلــك حفاظــا ىلع 
البيئــة. ويف ذات اإلطــار يقــوم البنــك بالكشــف 
ــاس  ــه لقي ــة ل ــيارات اململوك ــدوري ىلع الس ال
مســتوى العــوادم بحيــث ال تتســبب يف التلوث 
البيئــي. هــذا ويقــوم البنــك باســتخدام الخامات 
املطابقــة للمواصفــات البيئيــة ىلع مســتوى 
ــي  ــروع واملبان ــيس الف ــييد، تأس ــة، التش الطاق
ــك  ــخ وذل ــة، املنظفــات واملطهــرات ...ال اإلداري

عمــا ىلع عــدم التأثيــر ســلبا ىلع البيئــة. 
 

ويف ظــل أزمــة فيــروس كورونــا التــي مــر بهــا 
العالــم أجمــع، إهتــم البنــك بالفئــات املتضــررة 
مــن تداعيــات األزمــة كالعمالــة املؤقتــة التــي 
ــك  ــث ســاهم البن ــا، حي ــا واقتصادي ــرت مادي تأث
بنــوك  اتحــاد  أطلقهــا  التــي  املبــادرة  يف 
مصــر لدعــم ومســاندة الفئــات املتضــررة، كمــا 
ــدران  ــم ب ــة ابراهي ــرع ملؤسس ــا بالتب ــام أيض ق
الفيــروس  ضــد  توعيــة  حمــات  لتنظيــم 
وكيفيــة تجنــب العــدوى، وذلــك لبعــض القــرى 
ــم  ــع تزويده ــات م ــدة محافظ ــرة يف ع الفقي
بمطهــرات وأدوات تعقيــم، وكمامــات طبيــة 
وقفــازات حمايــة، حرصــا ىلع تجنــب اإلصابــة، 

ــة.     ــائل الحماي ــم ىلع وس ــع تدريبه م

العــام  هــذا  يف  البنــك  ويســتكمل  هــذا 
مــن  األخيــرة  بالدفعــة  بالتبــرع  مســاهمته 

املبــادرة الجديــدة التــي كان قــد بدأهــا يف 
العــام املالــي األســبق، ملســاندة قطــاع الزراعــة 
تحــت شــعار »ازرع – احصــد - صــّدر« والتــي تــم 
ــر،  ــر الخي ــة مص ــع مؤسس ــاون م ــا بالتع إطاقه
عــن طريــق تنفيــذ وانشــاء مشــروع 50  صوبــة 
زراعيــة بمحافظــة االقصــر ىلع مســاحة 50  
فــدان، والتــي تــم تخصيــص جــزء منهــا لتمويــل 
تســليمهم  تــم  حيــث  املزارعيــن  وتدريــب 
عقــود الصــوب الزراعيــة بالفعــل، وذلــك بهــدف 
املســاهمة يف تصديــر الحاصــات الزراعيــة، 
التفاعــل  إلــى  دائمــا  البنــك  يســعى  حيــث 
ــع  ــة املجتم ــاركة يف تنمي ــي واملش االجتماع
ــج  ــذ برنام ــم وتنفي ــال تنظي ــن خ ــي، م املدن
التدريــب مــن أجــل التشــغيل ودعــم مشــروعات 
توليــد الدخــل التــي تهــدف إلــى نمــو املجتمــع 
وتطويــره خاصــة ىلع املســتوى الخيــري. هــذا 
ــاج،  ــك الصــوب يف االثمــار واالنت ــدأت تل وقــد ب
ــر  ــة مص ــك ومؤسس ــن البن ــق م ــام فري ــا ق كم
الخيــر بعــدة زيــارات ميدانيــة للصــوب الزراعيــة، 
الســيد  بحضــور  رســميا  إفتتاحهــا  تــم  كمــا 

ــر.   ــظ األقص محاف

ــر  ــتمرار يف نش ــو االس ــك نح ــن البن ــا م وتوجه
الشــباب  بيــن  واملصــريف  املالــي  الوعــي 
البنــك،  حــرص  املالــي،  الشــمول  ولتحقيــق 
رعايــة  ىلع  التوالــي،  ىلع  الخامــس  للعــام 
النمــوذج املصــريف املصــريEBSM الــذي تقــوم 
ــوم السياســية  ــة االقتصــاد والعل بتنظيمــه كلي
ــة  ــت رعاي ــم تح ــذي يت ــرة، وال ــة القاه – جامع
يتــم  حيــث  املصــري،  املصــريف  املعهــد 
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ــاب  ــؤالء الط ــل له ــات وورش عم ــد منتدي عق
لتعريفهــم بالقطــاع املصــريف واملعلومــات 

املاليــة والخدمــات واملنتجــات البنكيــة.
ــة  وأيضــا يف إطــار مســئولية البنــك املجتمعي
نحــو خدمــة املجتمــع وتنميتــه، وتوجهــا منــه 
نحــو املســاهمة يف القضــاء ىلع أزمــة البطالة 
ــك  ــرص البن ــباب، يح ــغيل الش ــا ىلع تش وعم
ىلع دوام املشــاركة يف العديــد مــن معــارض 

للتوظيــف يف عــدة مجــاالت. 

هــذا ويعتبــر البنــك مــن الداعميــن املســتمرين 
لصنــدوق تحيــا مصــر، إيمانــا منــه بالقضايــا 
ــي تعمــل  ــة الت ــة واملشــروعات التنموي القومي
وللوطــن  للمواطنيــن  العــام  الصالــح  ىلع 
بأكملــه، كمــا حــرص البنك ىلع املســاهمة يف 
ــوا يف  ــن ضح ــهداء، اللذي ــم الش ــدوق تكري صن
ســبيل الوطــن، حيــث يخصــص هــذا الصنــدوق 

ــهداء. ــر الش ــاندة أس ــم ومس يف دع

يف  جديــدة  بمبــادرات  اإلدارة  قامــت  كمــا 

مجــال املســئولية املجتمعيــة يف هــذا العــام 
حيــث يتــم دوريــا تبنــي مبــدأ مــن مبــادئ 
ــهريا  ــاله ش ــم ارس ــة يت ــؤولية املجتمعي املس
لجميــع العامليــن عبــر البريــد اإللكترونــي، هــذا 
وتــم عمــل حصــر بجميــع املؤسســات الخيريــة 
شــاما أرقــام حســاباتها بالبنــك وتوزيعهــا ىلع 
ــك  ــرع لتل ــهم ىلع التب ــك وحس ــن بالبن العاملي
املؤسســات.  هــذا وقــد قــام البنــك بشــراء 
جميــع املنتجــات اليدويــة التي تقــوم بانتاجها 
وتصنيعهــا قريــة األمــل ألطفــال الشــوارع التــي 
تقــوم بإيــواء وتدريــب هــؤالء األطفــال ىلع 
بعــض الحــرف اليدويــة، وذلــك الســتخدام تلــك 
املنتجــات كهدايــا للموظفيــن يف العديــد مــن 

ــبات.  املناس

كمــا اســتضاف البنــك مؤسســة مصــر الخيــر 
داخــل مقــر املركــز الرئيســي للبنــك قبيــل عيــد 
األضحــى املاضــي لطــرح صكــوك األضحيــة ىلع 
املوظفيــن تســهيا عليهــم يف شــراء تلــك 

ــوك. الصك
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القطاع املصريف ومبادرات الشمول املالي

البنوك تدعم االستراتيجية الوطنية بفتح 
الحسابات املّجانية وإصدار بطاقات الخصم 

امُلباشر وحزم التسهيالت
كتب : خالد الديب

ــر  ــد عناص ــه أح ــي كون ــمول املال ــق الش ــة لتحقي ــة املصري ــه الدول ــذي تولي ــام ال ــار االهتم يف إط
تحقيــق التنميــة املســتدامة وعاقتــه الوثيقــة بتحقيــق االســتقرار املالــي وتعزيــز النمــو االقتصادي، 
ــات  ــول الخدم ــول دون وص ــي تح ــية الت ــق األساس ــباب والعوائ ــة األس ــو إزال ــعي نح ــار الس ويف إط
وامُلنتجــات املصرفيــة لكافــة فئــات امُلجتمــع وخاصــة الفئــات امُلســتبعدة مالًيــا، وحمايــة حقــوق 

الُعمــاء والتــي منهــا نشــر الثقافــة والتوعيــة املاليــة.
وضمــن هــذه الخّطــة االســتراتيجية الوطنيــة، يســعي القطــاع املصــريف إلــى جــذب فئــة جديــدة 
ــن  ــد م ــال أتاحةالعدي ــن خ ــمي، م ــاع الرس ــة القط ــت مظل ــي تح ــل املال ــى التعام ــباب إل ــن الش م
ــق بإطــاق حزمــة تســهيات فــى  ــا أخــرى تتعّل ــة، ومزاي ــة املجاني ــات واملنتجــات املصرفي الخدم
ــرة  ــال فت ــك خ ــة، وذل ــورة مّجاني ــر بص ــم املباش ــات الخص ــدار بطاق ــة وإص ــابات البنكي ــح الحس فت

ــطس 2020. ــى 24 أغس ــن 9 إل ــرة م ــباب يف الفت ــي للش ــمول املال الش
ورصــدت مجلــة اســتدامة العديــد مــن املبــادرات والخدمــات واملزايــا املصرفيــة التــي تعــّزز مفهــوم 
الشــمول املالــي وتعمــل ىلع جــذب قطــاع كبيــر مــن الُعمــاء الجديــد ال ســّيما بين أوســاط الشــباب.
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»التجاري الدولي« يتيح  فتح حسابات
» CIB Easy« مّجاًنا

 CIB أعلــن البنــك التجــاري الدولــي، عنحســابات
Easy، لتمكيــن العمــاء مــن االســتمتاع  بتجربــة 
عصريــة لتنفيــذ املعامــات البنكيــة بســهولة 
ــاب  ــح الحس ــا أن فت ــبة، موَضًح ــعار مناس وبأس
ــة  ــات إداري ــى، ودون مصروف ــد أدن ــم دون ح يت
ىلع الحــد األدنــى للرصيــد، ودون رســوم فتــح 

الحســاب.

وتأتــي تلــك الخطــوة تماشــًيا مــع فعاليــات 
الشــمول املالــى للشــباب، تحــت رعايــة البنــك 
املركــزى املصــرى، وحرًصــا ىلع تقديــم كل 
ســبل الدعــم للشــباب ســواء عــن طريــق تقديــم 

ــارية.  ــة أو استش ــات مالي خدم

ــف ىلع  ــراد الكش ــه األف ــك لعمائ ــح البن ويتي
حســاباتهم فــى أى وقــت، ومــن أى مــكان، عبــر 
 Attijari« ــول ــف املحم ــى للهات ــه الحال تطبيق
مصاريــف  بإلغــاء  قــام  كمــا   ،»Mobile Egypt
للشــركات  املباشــر  الخصــم  بطاقــة  إصــدار 
ــات،  ــرة الفعالي ــرة واملتوســطة خــال فت الصغي
ــح  ــف لفت ــد أى مصاري ــه ال توج ــك أن ــد البن وأك
حســابات الشــركات، فــى إطــار مبــادرة الشــمول 

ــزى. ــك املرك ــن البن ــى م املال

»األهلــي املصــري« ُيطلــق التأميــن املّجاني 
ــاة العميل ىلع حي

قــّرر البنــك األهلــي املصــري دعــم مبــادرات 
الشــمول املالــي وخاصــة فئــة الشــباب، وذلــك 
عــن طريــق طــرح منتجــات تناســب جميــع 
احتياجــات الشــباب، بجانــب فتــح حســابات 
توفيــر املســتقبل بــدون مصاريــف، حتــى أن 
ــاة. ــي ىلع الحي ــن مّجان ــع بتأمي ــل يتمّت العمي
ــات الخصــم املباشــر  ــك إصــدار بطاق ــاح البن وأت
املحافــظ  تفعيــل  بجانــب  مّجانيــة،  بصــورة 
بــدون  واســتخدامها  والبطاقــات  اإللكترونيــة 

مصروفــات.

ــز البنــك خــال هــذه الفتــرة ىلع التوعيــة  ورّك
والتثقيــف املالــى للعمــاء وتعريفهــم بأهميــة 
ــتخدام  ــجيع ىلع اس ــة والتش ــات املالي الخدم
اإلنترنــت  وأهمهــا  التكنولوجيــة،  الحلــول 
ــون  ــول »ف ــف املحم ــة الهات ــي، ومحفظ البنك

كاش«، والبطاقــات مســبقة الدفــع.

ىلع  الحصــول  ُيتيــح  القاهــرة«  »بنــك 
مجاًنــا املباشــر  للخصــم  ميــزة  بطاقــة 

أتــاح بنــك القاهــرة، إمكانيــة فتــح حســاب جــاٍر 
أو توفيــر يف دون مصاريــف فتــح حســاب ودون 

الحــد األدنــى لفتــح الحســاب.

كمــا يتيــح البنــك للمواطنيــن الحصــول ىلع 
بطاقــة ميــزة للخصــم املباشــر مجاًنــا، كمــا 
ــات  ــن بطاق ــم ىلع أيٍّ م ــراد التقدي يمكــن لألف
بنــك القاهــرة املدفوعــة مقدًمــا مجاًنــا، وذلــك 
تماشــًيا مــع فعاليــات الشــمول املالــى للشــباب، 
تحــت رعايــة البنــك املركــزى املصــرى، وحرًصــا 
ــواء  ــباب س ــم للش ــبل الدع ــم كل س ىلع تقدي
عــن طريــق تقديــم خدمــات مالية أو استشــارية.

ــن  ــل م ــاء األق ــي العم ــر« يعف ــك مص »بن
بطاقــة  إصــدار  مصروفــات  مــن  عاًمــا   16

»TEENSS «

ــابات  ــح حس ــاء فت ــن إعف ــر، ع ــك مص ــن بن أعل
ــاب  ــن احتس ــط م ــدد فق ــاء الج ــر للعم التوفي
أي مصاريــف ودون حــد أدنــى لفتــح الحســابات، 
ــة  ــة الازم ــات الدمغ ــك مصروف ــل البن ــع تحم م
ــزة  ــب إصــدار بطاقــة مي ــح الحســابات، بجان لفت
أو البطاقــة الكاســيكية للخصــم الفــوري مجاًنــا 
وذلــك  البطاقــات،  باقــي  دون مصاريــف دون 
بمناســبة االحتفــال بيــوم الشــباب العاملــي 

ــي. ــمول املال ــق الش لتحقي

ــا  ــن 16 عاًم ــل م ــاء األق ــك أن العم ــح البن وأوض
ــة  ــدار البطاق ــف إص ــن مصاري ــم م ــم إعفائه يت
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املدفوعــة مقدًمــا )TEENSS( ضمــن برنامــج 
الشــباب، والتــي تتمتــع بعــروض وخصومــات 
ــات. ــرة الفعالي ــال فت ــا خ ــا مختلًف يف 15 مكاًن

»التجــاري وفــا« يلغــي رســوم فتح حســابات 
األفــراد لتعزيــز الشــمول املالي

أعلــن التجــاري وفــا بنــك إيجيبــت، عــن إطــاق 
وإعــادة الترويــج لعــدد مــن املبــادرات التــي 
ــتثمار  ــباب ىلع االس ــجيع الش ــى تش ــدف إل ته
وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال تقديــم فــرص 
مناســبة إلدارة حســاباتهم بطــرق أمنة وســهلة.

ــة  ــة الخاص ــوم اإلداري ــاء الرس ــك، إلغ ــّرر البن وق
ــد  ــدون ح ــراد وب ــر لألف ــابات التوفي ــح حس بفت
أدنــى، كمــا أتــاح لعمائــه األفــراد الكشــف ىلع 
ــر  ــكان عب ــن أي م ــت وم ــاباتهم يف أي وق حس
 Attijari(  ــول ــف املحم ــي للهات ــه الحال تطبيق

.)Mobile Egypt

ــة  ــدار بطاق ــات إص ــك، مصروف ــى البن ــا ألغ كم
الخصم املباشــر للشــركات الصغيرة واملتوســطة 
خــال فتــرة الفعاليــات، بجانــب إلغــاء مصاريــف 
فتــح حســابات الشــركات، باإلضافــة إلــى خدمــة 

الخدمــة  مــع  الشــركات  حســابات  متابعــة 
الخدمــات  لتعزيــز  اإللكترونيــة،  املصرفيــة 

ــة. ــة الرقمي املالي

ــل  ــل وتحمي ــب التموي ــم طل ــاح البنــك تقدي وأت
ــول  ــول ىلع حل ــة للحص ــتندات املطلوب املس
تمويليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة 
مــن خــال موقــع »التجــاري وفــا بنــك إيجيبــت 

اإللكترونــي«.

ــات  ــة خدم ــا حزم ــد« أطلقن ــرف املتح املص
ــري ــباب املص ــات الش ــب احتياج تواك

أطلــق املصــرف املتحــد، حزمــة مــن الخدمــات 
احتياجــات  ملواكبــة  املتميــزة،  املصرفيــة 
الســرعة  مــن  املعاصــر  املصــري  الشــباب 
الخدمــة  علــي  الحصــول  يف  والســهولة 
البنكيــة، وذلــك وفــق أعلــي املعاييــر العامليــة 

الرقمــي.     املصــريف  اآلداء  جــودة  يف 
وأتــاح املصــرف املتحــد، إمكانيــة فتح حســابات 
بنكيــة بــدون مصاريــف إداريــة وبــدون حــد 
أدنــي، باإلضافــة الي سلســلة الخدمــات الرقمية 
مــن خدمــة اإلنترنــت البنكــي واملوبايــل البنكي 
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واملحفظــة الرقميــة بخصائصهــم املتمّيــزة. 
وقــّدم املصــرف، باقــة مــن التمويــات امُلقّدمــة 
للشــباب ضمــن مبــادرة رواد النيل التابعــة للبنك 
ــئة  ــركات الناش ــل الش ــري لتموي ــزي املص املرك
باإلضافــة  الصغــر،  واملتناهيــة  والصغيــرة 
ــة يف  ــات املتخصص ــن التموي ــة م ــى  حزم إل
ضمــن  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات 
املبــادرة الرئاســية بتخصيــص 200 مليــار جنيــه 

ــزي.  ــك املرك ــة البن ورعاي

»االســتثمار العربــي« ُيتيــح فتــح الحســابات 
البنكيــة للشــباب مجاًنــا

ــح  ــة فت ــي، إمكاني ــتثمار العرب ــك االس ــاح بن أت
ــة،  ــف إداري ــباب دون مصاري ــي للش ــاب بنك حس
وبــدون حــد أدنــى، مــع الحصــول ىلع بطاقــة 

ــا. ــع مجاًن ــبقة للدف مس

تأتــي تلــك الخطــوة بمناســبة فعاليات الشــمول 
ــزي  ــك املرك ــة البن ــت رعاي ــباب تح ــي للش املال
املصــري، وحرًصــا ىلع تقديــم كل ســبل الدعــم 

للشــباب.

بنــك اإلســكندرية يقــّدم حزمــة تســهيات 
ىلع حســاب »»YOUTH املخّصص للشــباب

ــات  ــن الخدم ــة م ــكندرية، باق ــك اإلس ــّدم بن ق
ــن الشــباب  ــة التــي ُتســاهم يف تمكي املصرفي
امُلقّدمــة ىلع حســاب  التســهيات  ومنهــا 
املخصــص  االدخــاري   »YOUTH« توفيــر 
للشــباب بحــد أدنــي يبلــغ 50 جنيــه بــدال مــن 
ــرف  ــي يص ــنوي تنافس ــد س ــه، وبعائ 250 جني

ــهرًيا. ش

تأتــي مشــاركة بنــك اإلســكندرية إيماًنــا بأهميــة 
دعــم جهــود الدولــة يف تحقيــق الشــمول 
وباألخــص  األصعــدة،  كافــة  ىلع  املالــي 
يف  األساســي  املحــرك  باعتبارهــم  الشــباب 

ــر  ــتدامة، عب ــة املس ــق التنمي ــر وتحقي التطوي
تمكينهــم مــن إدارة شــئونهم املاليــة الخاصــة 
بشــكل أفضــل وبصــورة أكثــر أماًنــا، وبالتالــي 
منحهــم القــدرة ىلع اتخــاذ القــرارات وتحقيــق 

االســتقال املالــي.

الزراعــي املصــري«: الشــمول املالــي يحّقــق 
رؤيــة الدولــة للتنميــة املســتدامة

أتــاح البنــك الزراعــي املصــري، فتــح الحســابات 
الجاريــة وحســابات التوفيــر مجانــا دون أيــة 
ــة  ــى، باإلضاف ــدون حــد أدن ــة وب ــف إداري مصاري
ــى إصــدار بطاقــات الخصــم لهــذه الحســابات  إل
والبطاقــات مســبوقة الدفــع »ميــزة« مجاًنــا، 
وذلــك تعزيــًزا لجهــوده يف مجــال الشــمول 

ــي. ــباب العامل ــوم الش ــبة ي ــي، وبمناس املال
ــر  ــى يعتب ــمول املال ــم الش ــك أن دع ــد البن وأّك
مــن أهــم أولويــات البنــك الزراعــى املصــرى فــى 
املرحلــة الحاليــة، الفًتــا إلــى امتاكــه إمكانيــات 
ــن  ــن املتخصصي ــن املصرفيي ــة م ــرية هائل بش
الزراعــي، موّضًحــا أنــه األقــرب  يف التمويــل 
للجميــع واألقــدر ىلع فهــم وتلبيــة االحتياجات 
املصرفيــة والتمويليــة للمواطنيــن يف ربــوع 
ــى  ــة للشــمول املال ــة الدول مصــر، لتحقيــق رؤي

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي وتحقي

التنميــة الصناعيــة«: ُنشــارك يف الشــمول 
ــا مــن دورنــا يف املســؤلية  املالــي انطاًق

املجتمعيــة واالهتمــام بالشــباب

فتــح  عــن  الصناعيــة،  التنميــة  بنــك  أعلــن 
ــي  ــدون حــد أدن ــف وب ــدون مصاري الحســابات ب

بمناســبة الشــمول املالــي للشــباب.

وأوضــح أن تحقيــق الدولة للشــمول املالي يأتي 
عــن طريــق دراســة الخدمــات املاليــة املتوفــرة 
ومــدى مائمتهــا للمســتهلك حيــث تعتبــر هذه 
ــة ألهدافهــا  ــى لوضــع الدول الخطــوة هــى األول
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ــب  ــي، بجان ــمول املال ــتوى الش ــن مس ــع م للرف
االهتمــام بتثقيــف وتوعيــة العمــاء املاليــة عن 
طريــق التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وذلــك 
ــتهدفة  ــات املس ــى الفئ ــول إل ــل الوص ــن أج م
ــروعات  ــل املش ــي مث ــي املال ــادة الوع ــن زي م

ــرة واملتوســطة والشــباب. الصغي

ــمول  ــك يف الش ــاركة البن ــك أن مش ــار البن وأش
املالــي يأتــي إنطاقــا مــن دوره فــى مجــال 
بفئــة  واهتمامــه  املجتمعيــة  املســؤلية 
الشــباب، و إيمانــه بــأن الشــباب هــم شــركاء 

والتطويــر. التنميــة  يف  أساســيين 

»بنــك عــوده«: إلغــاء املصروفــات الســنوية 
للحســابات الخاّصــة بالشــباب

ــح  ــف فت ــاء مصاري ــر، إلغ ــوده مص ــك ع ــّرر بن ق
الحســاب ومصاريــف إصــدار بطاقــات الخصــم 
املباشــر، وأيًضــا املصاريــف الســنوية للحســابات 
الخاصــة بالشــباب، بمناســبة فتــرة الشــمول 
املالــي للشــباب، وطبًقا ملبــادرة البنــك املركزي 
املصــري الخاصــة بالشــمول املالــي، وذلــك مــن 
ــطس 2020 ــى 24 أغس ــطس وحت ــوم 9 أغس ي

»بنــك ABC«: إعفــاء الشــباب مــن مصاريــف 
فتــح الحســابات وعمولــة انخفــاض الرصيــد

املصرفيــة،  العربيــة  املؤسســة  بنــك  أتــاح 
ــات للشــباب،  مجموعــة مــن املنتجــات والخدم
تتمّثــل يف اإلعفــاء مــن مصاريــف فتح الحســاب، 
ومــن الحــد األدنــى لفتــح الحســاب، إضافــة إلــى 
ــة  ــة، ومــن عمول ــف اإلداري اإلعفــاء مــن املصاري

انخفــاض الرصيــد عــن الحــد األدنــى.

ــول ىلع  ــن الحص ــاءه م ــك عم ــن البن ــا مّك كم
العديــد مــن املزايــا التأمينيــة املجانيــة وســعر 
إلــى إمكانيــة متابعــة  عائــد مميــز، إضافــة 

ــق  ــن طري ــكان ع ــت و أي م ــابك يف أي وق حس
`.ABC Digital البنكــي  االنترنــت  خدمــة 

وأّكــد البنــك ىلع دعمــه للشــباب يف بنــاء 
ــم  ــة احتياجاته ــر وتلبي ــي مزده ــتقبل مال مس
املاليــة بســهوله ويســر، تعزيــًزا ملبــادرة البنــك 
املركــزي للشــمول املالــي وضمــن فعاليــات 

ــباب. ــي للش ــوم الدول الي

جميــع  يف  التحّكــم  املشــرق«:  »بنــك 
ــة املعامــات البنكيــة مــن الهواتــف الذكّي

قــّرر بنــك املشــرق مصــر، إعفــاء جميــع العمــاء 
مــن مصاريــف فتــح الحســابات ودون حــد أدنــى، 

وإلغــاء مصاريــف إصــدار البطاقــات املدينــة.

كمــا أتــاح البنــك للعمــاء، ســهولة التحكــم 
الكامــل يف كل معاماتهــم البنكيــة عــن طريق 
ــر  ــة عب ــة اإللكتروني ــات املصرفي ــدث الخدم أح
البنكــي املقدمــة مــن  اإلنترنــت واملوبايــل 
ــك  ــادرة البن ــًزا املب ــك تعزي ــرق، وذل ــك املش بن
املركــزي املصــري الخاصــة بالشــمول املالــي 
واحتفــااًل باليــوم الدولــي للشــباب، حتــى 31 

.2020 أغســطس 

ويف نفــس الســياق أتاحــت بعــض البنــوك 
ــح  ــاء فت ــة للعم ــوق املصري ــة يف الس العامل
مصاريــف  ودون  أدنــى  حــد  دون  حســابات 
ــا،  ــدة 15 يوًم ــطس ومل ــوم 9أغس ــن ي ــة م بداي
وذلــك ضمــن االحتفــال بيــوم الشــباب العاملــي 

لتحقيــق الشــمول املالــي.

ــي -  ــاد الوطن ــوك »االتح ــك البن ــرز تل ــل أب ولع
بنــك بلــوم - مصــرف أبوظبــي اإلســامي »مصر« 
- االســتثمار العربــي - املصــرف املتحــد - بنــك 
فيصــل اإلســامي - املصــري لتنميــة الصــادرات 

- األهلــي الكويتــي »مصــر« - QNB األهلــي«.
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خطوات فعالة اعتمدتها الدولة املصرية لتطبيق 
التحول الرقمي 

كتب : دينا مقلد

ــي  ــول الرقم ــق التح ــو تحقي ــتراتيجيتها وه ــح اس ــم مام ــق أه ــر ىلع تطبي ــل مص تعم
وانعاكســاته اإليجابيــة ىلع مؤشــرات االقتصــاد املصــرى، دوره يف جــذب املزيــد مــن 
االســتثمارات األجنبيــة مــن خــال البنيــة التحتيــة التــي ســتتوفر نتيجــة تكامــل وتعــاون 
ــد مــن  ــر العدي ــن وتوفي ــات املواطني ــا يعمــل ىلع تيســير خدم ــة مم كافــة جهــات الدول

ــد. ــت والجه الوق

وزارة االتصاالت تعلن انتهاء رقمنة مكاتب 
البريد يونيو 2021 

ــر االتصــاالت،  ــرو طلعــت، وزي ــور عم ــن الدكت أعل
تطويــر  خطــة  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  عــن 
ــك  ــو 2021، وذل ــد يف يوني ــب البري ــة مكات كاف
ــر  ــاء مص ــتراتيجية بن ــح اس ــم مام ــق أه لتطبي
التحــول  بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا  الرقميــة 
ــة  ــم خدمــات حكومي الرقمــي مــن خــال تقدي
ــة  ــة التحتي ــر البني ــن، وتطوي ــة للمواطني رقمي

لاتصــاالت، وتحســين جــودة خدمــات االتصــاالت 
للمواطنيــن.  املقدمــة 

ــدد  ــادة ع ــل ىلع زي ــيتم العم ــه س ــاف أن وأض
تجربــة  تطبيــق  ودراســة  البريــد،  مكاتــب 
االســتعانة باملكاتــب املتحركــة خاصــة يف 
واالســتحقاقات  املدفوعــات  صــرف  أوقــات 
مــن  كثيــف  تواجــد  تتطلــب  التــي  املاليــة 

البريــد.  بمكاتــب  املواطنيــن 
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وأشــار وزيــر االتصــاالت، إلــى تنفيــذ خطــة لنشــر 
ــال  ــدة خ ــى جدي ــراف آل ــة ص ــن 150 آل ــر م أكث
ــة. ــاء الجمهوري ــف أنح ــاري يف مختل ــام الج الع

وفيمــا يتعلــق بمشــروعات التحــول الرقمــي 
التــي تــم تنفيذهــا كمرحلــة أولــى، تــم إطــاق 
يف  بورســعيد  بمحافظــة  تجريبــي  مشــروع 
ــراوح  ــدد يت ــة ع ــه إتاح ــم خال ــف 2019 ت منتص
بيــن 20 إلــى 30 خدمــة حكوميــة رقميــة لتصــل 

ــة. ــة رقمي ــة حكومي ــى 155 خدم إل

ــات  ــذه الخدم ــم ه ــرر تعمي ــن املق ــه م ــا أن كم
مــن  وذلــك  الجمهوريــة،  أنحــاء  كافــة  يف 
خــال التعــاون والتنســيق مــع كافــة قطاعــات 
الدولــة، وىلع رأســها النيابــة العامــة ووزارات 
»العــدل، والداخليــة، والتمويــن، والهيئــة العامــة 
األســابيع  خــال  ســيتم  حيــث  لاســتثمار«، 
ــة مــن مشــروع  ــة الثاني ــة إطــاق املرحل املقبل
مصــر الرقميــة مــن خــال 4 حــزم مــن الخدمــات 
ســيتم  رقميــة  حكوميــة  خدمــة   70 بعــدد 

للمواطنيــن. إتاحتهــا 
 

ــط  ــة لرب ــذ خط ــم تنفي ــه يت ــر أن ــح الوزي وأوض
األليــاف  بشــبكة  الحكوميــة  املبانــي  كافــة 

الضوئيــة، حيــث تــم ربــط نحــو 5000 مبنــى 
ــدد  ــتهدف ع ــن مس ــهر م ــال 6 أش ــي خ حكوم
35 ألــف مبنــى حكومــي ســيتم اســتكمالهم 

خــال 30 شــهر

وزارة الصحــة ُتطبــق خدمــات طبيــة مميكنة 
لتنفيــذ منظومــة التأميــن الصحي الشــامل

 8 مــن  االنتهــاء  عــن  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جاهــزة  صحيــة  وحــدة  و59  مستشــفيات 
الصحــي  التأميــن  مشــروع  لتنفيــذ  مميكنــة 
الشــامل بمحافظــة األقصــر وذلــك بعــد تطبيــق 
املنظومــة بنجــاح وخدمــة عشــرات اآلالف مــن 

بــور ســعيد.  محافظــة  األهالــي يف 

ــة  ــز البني ــى تجهي ــر ف ــة األقص ــل محافظ وتعم
ــة التابعــة ملنظومــة  ــة للمنشــآت الطبي التحتي
التأميــن الصحــي الشــامل باملحافظــة، وذلك عبر 
إمدادهــم بأجهــزة الكمبيوتــر وكافــة التجهيــزات 
ــال  ــام بأعم ــل، والقي ــة للتأهي ــة الازم اإللكتروني
التســجيل اإللكترونــي وميكنــة الخدمــة الطبيــة 
الصحــى  للتأميــن  التجريبــى  التشــغيل  لبــدء 

ــة. ــرة املقبل ــال الفت ــامل خ الش
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ومــن املقــرر أن يتــم ضمــن مشــروع التأميــن 
الصحــى الشــامل باألقصــر، ضــم 59 وحــدة صحيــة 
ومركــز طــب لألســرة إلــى منظومــة التأميــن 
الصحــى الشــامل، وكل وحــدة ســتكون مخصصــة 
ــز لـــ10 آالف  لـــ5000 أســرة فــى نطاقهــا، واملرك
ــب  ــن ط ــا عيادتي ــة به ــدة صحي ــرة، وكل وح أس
أىلع  ىلع  مجهــزة  أســنان  وعيــادة  أســرة 
مســتوى ومعمــل وعيــادة تنظيــم أســرة ومشــورة 
وقاعــة تثقيــف صحــى وصيدليــة، وكل مركــز 
ــرة  ــب أس ــن ط ــن  عيادتي ــرة يتضم ــب األس لطل
ــال  ــة لألطف ــادات تخصصي ــنان، وعي ــادة أس وعي
وقاعــة  أشــعة  ومعمــل  والنســاء،  والباطنــة 

للتثقيــف الصحــى وصيدليــة.

كمــا ســيتم داخــل كل وحــدة صحيــة ومركــز 
لطــب األســرة، توفيــر ســكن لألطبــاء والتمريــض 
ــن مجهــز ىلع أىلع مســتوى لخدمــة  املغتربي

ــة. ــة الصحي ــى الخدم ــن مقدم ــن م املغتربي

وكانــت قــد أعلنــت الدكتــورة هالــة زايــد، وزيــرة 
الصحــة والســكان، عــن تســجيل 800 ألــف مواطن 
بمنظومــة التأميــن الصحــي الشــامل بمحافظــة 
ــي عــدد  ــك بنســبة 57% مــن إجمال األقصــر، وذل

ســكان املحافظــة. 

وأكــدت وزيــرة الصحــة، أن العمــل بمنظومــة 
الشــامل يجــري ىلع قــدم  الصحــي  التأميــن 
وســاق وفًقــا للمعــدالت الزمنيــة املحــددة، ولــم 
يتوقــف يف ظــل مواجهــة الدولــة لفيــروس 
كورونــا املســتجد، باإلضافــة إلــى اســتمرار تلقــي 
القــوى البشــرية التــي تعمــل ضمــن املنظومــة 
التدريــب الــازم »أون اليــن« خــال الجائحــة، 
مشــيدة بنســب اإلنجــاز ومعــدالت التطويــر ورفــع 
الصحيــة  والوحــدات  باملستشــفيات  الكفــاءة 
باألقصــر وفًقــا ملعاييــر الرقابــة والجــودة الخاصــة 

ــامل. ــي الش ــن الصح ــة التأمي بمنظوم

ــق  ــت لتطبي ــد انطلق ــة ق ــر أن وزارة الصح ويذك
منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل الجديــد يف 
يوليــو مــن العــام املاضــي، وكانــت محافظــة بــور 
ســعيد أولــى املحافظــات التــي حققــت نجاحــا 

كبيــرًا منــذ بدايــة تنفيــذ املشــروع. 

محافظــات  ضمــن  األقصــر  محافظــة  وتأتــي 
تشــمل  والتــي  الخمــس  األولــى  املرحلــة 
»اإلســماعيلية، والســويس، واألقصــر، وأســوان، 
وجنــوب ســيناء«، والتي بــدأ تســجيل املواطنين 
بهــا منــذ األول مــن شــهر أكتوبــر 2019، تمهيــدًا 
لتطبيــق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل 
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الجديــد

النيابــة العامــة تبــدأ تنفيــذ »العرائــض 
للباغــات املوحــدة  االلكترونيــة« 

ــات   ــز معلوم ــي ومرك ــول الرقم ــدأت إدارة التح ب
ــذ  ــام تنفي ــب الع ــب النائ ــة بمكت ــة العام بالنياب
خدمــة منظومــة العرائــض اإللكترونيــة املوحدة 
للنائــب عبــر املوقــع الرســمي للنيابــة العامــة.

ويأتــي ذلــك يف إطــار تفعيــل سياســة التحــول 
ــا،  ــة أعماله ــة« وميكن ــة العام ــي بـ»النياب الرقم
عوًضــا عــن الشــكاوى التــي كانــت تتلقاهــا عبــر 
القضائــي  العــام  بــدء  منــذ   »google Form«

ــا. ــًرا آللياته ــي، وتطوي الحال

أو  الشــأن  لــذوي  الخدمــة  تلــك  تتيــح  كمــا 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  داخــل  وكائهــم 
وخارجهــا إلكترونيًّــا عــن ُبعــد لتقديــَم عرائضهم 
وشــكاواهم وباغاتهــم، ومــا ُيرفــق بهــا مــن 
ــة بــأي  صــور مســتندات أو روابــط إلكترونيــة خاصَّ
مــن املــواد املصــورة أو الحســابات أو الصفحــات 
املختلفــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ُتدلــل ىلع  والتــي  املعلوماتيــة،  الشــبكة  أو 
ــى  ــة إل ــك دون الحاج ــة، كل ذل ــون العريض مضم
التوجــه إلــى مكتــب »النائــب العــام«، أو أيٍّ ِمــن 

مقــارِّ النيابــات ىلع مســتوى الجمهوريــة.

العرائــض  وتكفــل الخدمــُة تســهيَل متابعــة 
ــد  ــن ُبع ــا ع ــه إلكترونيًّ ــت إلي ــا آل ــة وم املقدم
ــى  ــة العامــة« إل ــة ترســلها »النياب برســائل نصيَّ
مقدمــي العرائــض عبــر الهواتــف املحمولــة 
ــة  ــر خدم ــن توفي ــًا ع ــي، فض ــد اإللكترون والبري
متابعتهــا مباشــرة عبــر موقــع »النيابــة العامــة« 

ــه. ــار إلي ــمي املش الرس

وأنشــأت »النيابــة العامــة« يف إطــار إطــاق 
ــا بيــن  ــا داخليًّ تلــك املنظومــة برنامًجــا إلكترونيًّ
»املكتــب الفنــي للنائــب العــام« وســائر النيابــات 
ىلع مســتوى الجمهوريــة؛ لتــداول العرائــض 
بشــأنها  املتخــذة  والقــرارات  اإللكترونيــة 

ــه.  ــت إلي ــا آل ــاع ىلع م واالط

ــة  ــاء »النياب ــن أعض ــدد م ــب ع ــرى تدري ــد ج وق
اســتخدامه،  بهــا ىلع  واملوظفيــن  العامــة« 
وقــد أســفرت نتائــج تشــغيله تجريبيًّــا عــن 
تقليــص متوســط الفتــرة التــي ُترســل فيهــا 

34
تقارير وتحقيقات



www.csregypt.com

العريضــُة مــن »املكتــب الفنــي للنائــب العــام« 
إلــى النيابــة املختصــة لفحصهــا إلــى نحــو 
ــن  ــا ع ــك عوًض ــاعات، وذل ــع س ــاوز أرب ــا ال يتج م
العاديــة  األوراق  فيهــا  ُتتــداول  التــي  الفتــرة 
ــر، إذ كفلــت  ــغ نحــو أســبوعين أو أكث والتــي تبل
ــا ناجــًزا داخــل  تلــك املنظومــة ترابًطــا إليكترونيًّ
»النيابــة العامــة« ىلع مســتوى الجمهوريــة؛ 
تســهيًا ىلع املواطنيــن وحفًظــا ألوقاتهــم، 

وحرًصــا ىلع تحقيــق العدالــة الناجــزة.

وُيشــترط لقبــول »النيابــة العامة« تلــك العرائض 
تقديــُم البيانــات املطلوبــة مــن مقدميهــا ضماًنا 
لجديَّــة مــا تقدمــوا بــه، وإثبــات صفاتهــم فيهــا 
بإرفــاق صــور املســتندات الدالة ىلع ذلــك، علًما 
بــأن »النيابــة العامــة« لــن تقبــل مــن بيــن تلــك 
العرائــض طلبــات الطعــن ىلع األحــكام بطــرق 
والشــكاوى  العاديــة،  وغيــر  العاديــة  الطعــن 
املتعلقــة بالتمــاس إعــادة النظــر يف األحــكام، 
أو التظلمــات مــن القــرارات أو األوامــر الصــادرة مــن 
»النيابــة العامــة« وترتبــط بمواعيــد إجرائية، كل 
ذلــك حفًظــا ىلع عــدم إهــدار الحقــوق بفــوات 
تلــك املواعيــد اإلجرائيــة املقــررة قانوًنــا ملثــل 
هــذه اإلجــراءات، والتــي يظــل حــقُّ مقدمهــا 

فيهــا مكفــوال فقــط بتوجهــه مباشــرة إلــى 
مكتــب »النائــب العــام« أو النيابــة املختصــة، 
كمــا ســتلتفت »النيابــة العامــة« عــن العرائــض 

التــي تخــرج عــن اختصاصاتهــا وأعمالهــا.

م مــن  وكذلــك ويف إطــار ضمــان جديــة مــا ُيقــدَّ
ــذه  ــاءة ه ــودة وكف ــاظ ىلع ج ــض، وللحف عرائ
ــل  ــر مقاب ــّرر تقدي ــيرها، تق ــن س ــة وحس الخدم
إلكترونيًّــا َعــن ُبعــٍد باســتخدام  لهــا يســدد 
بطاقــات االئتمــان البنكيــة أو بطاقــات ميــزة 
الحكوميــة، فضــًا عــن تخصيــص قســًما للدعــم 
الفنــي بـ»مركــز معلومــات النيابــة العامــة«ـ عبــر 

ــي.  ــد اإللكترون البري

ويذكــر أن خدمــة منظومــة العرائــض اإللكترونية 
ــة  ــب العــام هــي خدمــة اختياري املوحــدة للنائ
ال تمنــع صاحــب الحــق أو الشــكوى مــن التقــدم 
بعريضتــه أو شــكواه إلــى مكتــب »النائــب العــام« 
أو النيابــة املختصــة، ومرفــق باملنشــور فيديــو 
هــذه  اســتخدام  لكيفيــة  اإلرشــادي  الدليــل 

الخدمــة
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رحلة السندات الخضراء مع مجموعة البنك 
الدولي ...من بدايات االكتتاب حتى خطة 

عمل التمويل املستدام

يؤثــر التغيــر املناخــي ىلع الجميــع ، إال أن الضــرر األكبــر تتحمــل تباعاتــه الــدول الناميــة ، تتشــكل 
ــار  ــاه البح ــيب مي ــاع مناس ــار وارتف ــول األمط ــاط هط ــرارة وأنم ــات الح ــة ىلع درج ــاره املحتمل آث
ــذاء  ــة والغ ــة ىلع الزراع ــر املترتب ــس واملخاط ــة بالطق ــوارث املرتبط ــر الك ــات وتوات واملحيط
وإمــدادات امليــاه ، مايضــع الجهــد املبــذول مؤخــرا للقضــاء ىلع الفقــر والجــوع واملرض وتحســين 

ســبل معيشــة النــاس يف البلــدان الناميــة ىلع املحــك.

ــر اإلداري  ــي واملدي ــت كريســتينا جورجيفــا ، القائــم بأعمــال رئيــس مجموعــة البنــك الدول   وقال
العــام للبنــك الدولــي ، »قــد ال يتمكــن جيلنــا مــن حــل جميــع املشــاكل املتعلقــة بتغيــر املنــاخ، 

لكــن يمكننــا أن نضطلــع بدورنــا لنتــرك كوكبــا أفضــل لألجيــال القادمــة.«

ــيين  ــن رئيس ــل ىلع محوري ــل العم ــدي الهائ ــذا التح ــة ه ــن معالج ــروري أن تتضم ــن الض  كان م
ــع  ــك م ــه - كل ذل ــن تجنب ــا اليمك ــف - إلدارة م ــه - والتكي ــن إدارت ــا ال يمك ــب م ــف - لتجن التلطي

ــة. ــاد املجتمعي ــز ىلع األبع ــاظ ىلع التركي الحف

السندات الخضراء

كتب : محمد الغباشي
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ــا  ــا عاملي ــاخ تعاون ــر املن ــب معالجــة تغي  تتطل
غيــر مســبوق وعابرللحــدود ، ولذلــك دعمــت 
الناميــة  البلــدان  الدولــي  البنــك  مجموعــة 
للمســاهمة يف إيجــاد حــل عاملــي ، وبنــاء 
مــع  املناخــي  التغيــر  ملواجهــة  الشــراكات 
الحكومــات األعضــاء وضــم مجموعــات أخــرى 

واســعة مــن املنظمــات.

 يف عــام 2008،  أطلــق البنــك الدولــي »اإلطــار 
االســتراتيجي للتنميــة وتغير املناخ« للمســاعدة 
يف تحفيــز أنشــطة القطاعيــن العــام والخــاص 
الســندات  ، وصــارت  املنــاخ  تغيــر  ملكافحــة 
الخضــراء للبنــك الدولــي مثــاال ىلع نــوع االبتــكار 
ــزه يف هــذا  ــي تحفي ــذي يحــاول البنــك الدول ال

اإلطــار.

ــوم ،  ــل املفه ــي تأصي ــدء ، ينبغ ــاديء ذي ب  ب
ــو  ــند ه ــي ، فالس ــى االصطاح ــد املعن وتحدي
ــندات  ــدرون للس ــه امُلص ــرض بموجب ــك يقت ص
ــدة  األمــوال مــن املســتثمرين ويســددونها بفائ
متفــق عليهــا ، قياســا ىلع هــذا املصطلــح 
فــإن الســندات الخضــراء ، هــي صكــوك يقتــرض 
األمــوال مــن  للســندات  امُلصــدرون  بموجبــه 
متصلــة  مشــروعات  لتمويــل  املســتثمرين، 

تعريــف  بحســب  وذلــك   ، البيئــة  أو  باملنــاخ 
ــي. ــك الدول البن

 يجمــع البنــك الدولــي عبــر إصــدار الســندات 
الخضــراء األمــوال مــن مســتثمرين متنوعيــن ، 
ثــم يقــوم بإقــراض أمــوال تلــك الســندات لصالــح 
التخفيــف  إلــى  تســعى  بعينهــا  مشــروعات 
مــن التغيــر املناخــي أو مســاعدة األشــخاص 
املتضرريــن ىلع التكيــف معــه ، وتعد الســندات 
ــتثمار يف  ــة لاس ــي فرص ــك الدول ــراء للبن الخض
ــي  ــج ائتمان ــال منت ــن خ ــة م ــول املناخي الحل
تصنيفــه )AAA( مثلــه كمثــل أي ســندات البنــك 
ــت  ــل الثاب ــودة للدخ ــي الج ــرى عال ــي األخ الدول

ــة. ــة إيجابي ــد بيئي ــق عوائ ويحق

لتمويــل  عــادة  الخضــراء  الســندات  وتصــدر 
مشــروعات الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة 
ــي  ــتغال األراض ــة واس ــف والزراع ــل النظي والنق
والغابــات واملــوارد البيئيــة وامليــاه والصــرف 
النفايــات  وإدارة  التحتيــة  والبنيــة  الصحــي 
ــول  ــا الوص ــندات مُلصدره ــح الس ــة ، وتتي الصلب
ــى مســتثمرين جــدد، وهــو مــا يجعــل هــؤالء  إل
ــة. ــواق معين ــادا ىلع أس ــل اعتم ــن أق املصدري

أصــدر البنــك الدولــي يف العــام 2008  أول ســند 
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أخضــر مخصــص للمؤسســات االســتثمارية الكبرى 
ــراء ،  ــندات الخض ــدوق للس ــق أول صن ــا أطل ، كم
الماليةالمستدامة  األوراق  أسواق  مبادرة  وكذلــك 
، تــا ذلــك وضــع تصــور للتمويــل املناخــي 
ــم  ــة األم ــراف يف اتفاقي ــر األط ــار مؤتم يف إط

ــاخ. ــأن املن ــة بش ــدة اإلطاري املتح

أقــرت رســميا مجموعــة العشــرين وصنــدوق 
النقــد الدولــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف 
امليــدان االقتصــادي إمكانيــات ســوق الســندات 
الخضــراء ، ثــم التوصيــة بالنظــر يف اللجــوء إلــى 
الســندات الخضــراء ثــم نــدوة البنــك الدولــي 
عمليــة الســندات الخضــراء وتكلــل ذلــك بإطــاق 
ــند  ــركات ، وأول س ــدره الش ــر تص ــند أخض أول س

ــات املــدن. أخضــر تصــدره أحــدي بلدي

ــة  ــل معني ــة عم ــي مجموع ــك الدول ــد البن عق
ــاذج  ــر أول نم ــر ، ونش ــد األث ــق ورص ــول تحقي ح
ــراء  ــندات الخض ــار الس ــد آث ــر رص ــقة لتقاري منس
ــن  ــة م ــت مجموع ــا أقدم ــك حينم ــد ذل ، وتجس
صناديــق معاشــات التقاعــد الســويدية بالتعــاون 
مــع بنــك إس إي بــي ، ىلع االســتثمار يف أدوات 
ــة  ــة الجــودة التنطــوي ىلع مخاطــر إضافي عالي
ىلع املشــروعات ، وجــرى التعــاون مــع  البنــك 
الدولــي يف هــذا الشــأن لتصميــم أداة جديــدة ، 
وتــم إصــدار أول ســند أخضــر لــه غطــاء ، ووقعــت 
يف أعقــاب ذلــك إتفاقيــة باريــس املنبثقــة 
عــن املؤتمــر الحــادي والعشــرين للــدول األطــراف 
وتدشــين أهــداف األمــم املتحــدة الســبعة عشــر 
أولــى  تدشــين  وتــم   ، املســتدامة  للتنميــة 

الســندات الخضــراء الســيادية.

شــكلت الصيــن مجموعــة عمــل لدراســة التمويل 
حيــث   ، العشــرين  مجموعــة  ضمــن  األخضــر 

بالســندات  املالــي  االســتقرار  لجنــة  أوصــت 
ــورة ألول  ــي املش ــك الدول ــدم البن ــراء ، وق الخض
ســيادي  أخضــر  ســند  وأول  خضــراء  صكــوك 
تصــدره األســواق الناشــئة )أصدرتــه فيجــي( ، 
ــراء وأول  ــوك خض ــدار أول صك ــك إص ــب ذل وأعق
ســند أخضــر تصــدره األســواق الناشــئة ، وأول 

ــراء. ــة خض ــة تجاري ورق

يف العــام 2018 ، كشــف البنــك الدولــي النقــاب 
عــن أول دليــل إلدارة عائــدات مصــدري الســندات 
ــا ،  ــر رصده ــام وتقاري ــاع الع ــن القط ــراء م الخض
وبــات معترفــا بــه ىلع نطــاق واســع مــن قبــل 
الســوق كمعيــار ونمــوذج لتقييــم األثــر ، الســيما 
بيــن مصدري الســندات الخضــراء اآلخرين شــركات 
وبنــوك مــن كافــة األحجــام ومــن شــتى البلــدان 

، وأخيــرا خطــة عمــل التمويــل املســتدام.
 ىلع مــدار عقــد كامــل ـ الفتــرة مــن 2008 
وحتــى 2018 ـ أصــدر البنــك الدولــي أكثــر مــن 13 
مليــار دوالر مــن خــال مــا يقــرب مــن 150 ســندا 
أخضــرا بعشــرين عملــة ملســتثمرين ومؤسســات 

ــم.  اســتثمارية حــول العال

املالــي 2018، كان هنــاك  العــام   يف نهايــة 
بالســندات  للتمويــل  مســتحقا  مشــروعا   91
وتعهــدات بإجمالــي 15.4 مليــار دوالر ، مــن هــذه 
التعهــدات، تــم تخصيــص 8.5 مليــار مــن إيــرادات 
الســندات الخضــراء وصرفهــا لدعــم املشــروعات 
يف 28 بلــدا، و 6.8 مليــار أخــرى يف طريقهــا 

ــرف. للص

 بحســب البنــك الدولــي ، مثلــت مشــروعات 
ــة  ــتخدام الطاق ــاءة اس ــددة وكف ــة املتج الطاق
ــر القطاعــات يف حافظــة  ــف أكب والنقــل النظي
املشــروعات املســتحقة لســندات الخضــراء ، 
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ــرب  ــا يق ــكلت م ــة ش ــات مجتمع ــذه القطاع ه
ــراء. ــندات الخض ــات الس ــن التزام ــن 69% م م

ــوق  ــن س ــراء م ــندات الخض ــوق الس ــعت س اتس
يهيمــن عليهــا البنــك الدولــي، منظمــة دوليــة 
ىلع  القضــاء  هدفهــا  بلــدا،   189 يمتلكهــا 
الفقــر  وتحقيــق التنميــة املســتدامه - إلــى 
ســوق ينضــوي بداخلهــا مجموعــة متنوعــة 
ــن الشــركات  ــن م ــن الفاعلي وواســعة النطــاق م
الخاصــة والبنــوك إلــى مرافــق الخدمــات العامــة 

والحكومــات.

ــى  تطــور مفهــوم الســندات الخضــراء لتتنــوع إل
ســندات مميــزة منهــا الســندات املجتمعيــة 
والســندات الزرقــاء، والتــي زاد حجمهــا عــن نصف 
تريليــون دوالر خــال الســنوات العشــر املاضيــة 
ــدى كل بنــك ينشــط يف أســواق رأس  ، حيــث ل
ــل  ــون لتموي ــون مكرس ــة موظف ــال العاملي امل
الســندات الخضــراء واملســتدامة ، كمــا أن معايير 
اإلقــراض الخضــراء يتــم دمجهــا يف القــروض 
، فضــا عــن أن هنــاك طائفــة مــن شــركات 
االستشــارات والتحقــق، تشــمل وكاالت التصنيــف 
االئتمانــي وآخريــن ممــا يوفــرون املعلومــات 

ــندات. ــدري الس ــون مص ــتثمرين ويدعم للمس

ــتثمرين  ــع املس ــاور م ــي التش ــك الدول ــدأ البن ب
ــن  ــة م ــداف معين ــأن أه ــم بش ــاء العال يف أنح
ــة ،  ــتدامة الـــ 17 العاملي ــة املس ــداف التنمي أه
حيــث تمثــل إطــارا مفيــدا للمســتثمرين ومصدري 
الســندات يســاعدهم ىلع التركيــز ىلع مجاالت 

خــارج نطــاق املنــاخ. 

 خــال ســبتمبر 2020 ، أصــدر البنــك الدولــي 
ــون  ــة مســتدامة بقيمــة 200 ملي ســندات تنمي

يــورو بســعر ثابــت ملــدة 30 عامــا مســتحقة يف 
ــع  ــع اســتمراره يف التواصــل م ســبتمبر 2050 م
املســتثمرين بشــأن أهــداف التنمية املســتدامة 
ــاه والصــرف الصحــي  ــاول املي )SDGs( التــي تتن
ــي  ــرف ج ــل مص ــث عم ــة ، حي ــة البحري والحماي

بــي مورجــان كمديــر وحيــد للصفقــة.

مشــروعات  تمويــل  الســندات  تلــك  تدعــم   
وبرامــج التنميــة املســتدامة عبــر مجموعــة 
مــن قطاعــات التنميــة الحيويــة يف البلــدان 
ــزز  ــي تع ــاريع الت ــك املش ــمل ذل ــاء ، ويش األعض
ــي  ــرف الصح ــاه والص ــتدامة للمي ــول املس الحل
التــي تضمــن عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب مــن 
ــدرات  ــز الق ــدان ىلع تعزي ــاعدة البل ــال مس خ
واملؤسســات ، وتقديــم الخدمــات ، وإدارة املوارد 

ــة املائي

ــدان  ــع البل ــا م ــي أيض ــك الدول ــل البن ــا يعم كم
البحريــة  للمــوارد  القويــة  الحوكمــة  لتعزيــز 
والســاحلية لدعــم مصايــد األســماك وتربيــة 
األحيــاء املائيــة املســتدامة ، وجعــل الســواحل 
أكثــر مرونــة ، وإنشــاء مناطــق محميــة ســاحلية 
وبحريــة ، وتلــك التــي تحســن إدارة النفايــات 
ــة  ــاري املائي ــوث يف املج ــل التل ــة لتقلي الصلب

. واملحيطــات. 

عاقــات  رئيــس   ، ريتشــيلت  هايكــه  قــال 
بالبنــك  املســتدام  والتمويــل  املســتثمرين 
ــام  ــتمرار االهتم ــرى اس ــعدنا أن ن ــي : »يس الدول
باملحافظــة ىلع املياه واالســتخدام املســتدام 

املائيــة«. واملمــرات  للمحيطــات 

أضــاف »مــن خــال ســندات البنــك الدولــي ، 
يف  االنخــراط  بفرصــة  املســتثمرون  يتمتــع 

إصــدار ســندات تنميــة مســتدامة بقميــة 200 
مليــون يــورو اســتحقاق 2050
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الغــرض مــن اســتثماراتهم وأهــداف التنميــة 
املســتدامة«.

ــا  ــه قائ ــان ل ــان يف بي ــي مورج ــي ب ــق ج عل
ــا  ــندات ـ ارتباط ــى الس ــارة إل ــط ـ يف إش »ترتب
ــول  ــأن الوص ــي بش ــادة الوع ــار ، لزي ــا بالبح وثيق

ــات«. ــة املحيط ــة وصح ــاه النظيف ــى املي إل

2020 عام السندات الخضراء يف مصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لــم يعــد التحــول إلى االقتصــاد األخضــر والتنمية 
ــارا بــل ضــرورة ملحــة  املســتدامة يف مصــر خي
ــو  ــي ، وه ــى واملحل ــتثمار األجنب ــجيع االس لتش
ــتدامة يف  ــادئ االس ــج مب ــن دم ــب م ــا يتطل م

نظــم التشــغيل واالســتثمار.

 وضمــن أحــكام الائحــة التنفيذية لقانون ســوق 
رأس املــال -التــي صــدرت يف نوفمبــر 2018- تم 
اســتحداث أداة تمويــل خضــراء، وهــي »الســندات 
الخضــراء« لتوفيــر تمويــل املشــروعات الصديقــة 
للبيئــة ، وســعت مصــر إلصــدار الســندات الخضراء 

منــذ بدايــة العــام الجاري.

 وللمــرة األولــى بالشــرق األوســط..بدأت وزارة 
املاليــة، يف فبرايــر 2020 ، اإلجــراءات التمهيدية 
ــندات  ــيادى للس ــى س ــدار حكوم ــرح أول إص لط
ــر  ــح مص ــة، لتصب ــوق العاملي ــى الس ــراء ف الخض
أول دولــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا ُتصــدر الســندات الخضــراء الســيادية؛ 
بهــدف تنويــع مصــادر التمويــل وتوســيع قاعــدة 
املســتثمرين بالســوق املصريــة، وخفــض تكلفة 
وترســيخ  الحكوميــة،  األوراق  ىلع  التمويــل 
الدورالريــادى ملصــر فــى تبنــى سياســات تهــدف 
إلــى تشــجيع االســتثمارات النظيفــة باملنطقــة، 
للمشــروعات  املســتدام  التمويــل  وتوفيــر 

ــة. ــة للبيئ الصديق

ــة  ــتثمارية دولي ــوك اس ــة بن ــار أربع ــم اختي  وت
 Deutsche Bank، Citi bank، HSBC،« وهــي: 
Credit Agricole«، مــن بيــن 17 عرضــا لكبــرى 
ــت  ــى تقدم ــتثمارية الت ــة واالس ــوك الدولي البن
للمناقصــة العامليــة؛ لتقــوم بــدور الترويج إلصدار 
ــرح«،  ــات الط ــرى عملي ــراء »مدي ــندات الخض الس
 ،« HSBC ، Credit Agricole« :واختيــار كل مــن
ليقومــا بــدور مستشــار هيكلــى للطــرح ىلع 
النحــو الــذى ُيســهم فــى صياغــة رؤيــة الدولــة 
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ــا  ــز املجــاالت واألنشــطة الخضــراء بم نحــو تعزي
فيهــا السياســات واإلصاحــات التــى أجرتهــا 
ــة  ــة البيئ ــة فــى مجــال حماي ــة املصري الحكوم
وترشــيد اســتخدام املــوارد الناضبــة للحفــاظ 
ىلع الثــروات لألجيــال القادمــة، والتوســع فــى 
اســتخدام مجــاالت الطاقــة النظيفة، واســتهداف 
إنشــاء مــدن متطــورة خضــراء وصديقــة للبيئــة.

 
وتــم إجــراء املناقصــة العامليــة الختيــار »مديرى 
الهيكلييــن  واملستشــارين  الطــرح«  عمليــات 
ــى  ــا إل ــدة، الفًت ــة املعتم ــر الدولي ــا للمعايي وفًق
لكبــرى  العــروض  تلقــى عــدد كبيــر مــن  أن 
البنــوك الدوليــة االســتثمارية يعكــس رغبــة 
ــرح  ــى الط ــاركة ف ــى املش ــات ف ــذه املؤسس ه
الحكومــى املصــرى األول للســندات الخضــراء.

وتشــكلت لجنــة وزاريــة برئاســة وزارة املاليــة 
املعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  كل  وعضويــة 

2020 عــام الســندات الخضــراء يف مصــر تماشــيا 
ــة  ــا لرؤي ــتدام وفق ــل املس ــة التموي ــع خريط م

2030

السندات الخضراء
41

لوضــع األســس والقواعــد الازمــة لطــرح أول 
إصــدار حكومــى للســندات الخضــراء فــى منطقة 
ــهم  ــا يس ــا؛ بم ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
فــى تعزيــز التصنيــف البيئــى ملصــر وزيــادة ثقــة 
ــي،  ــاد القوم ــى االقتص ــب ف ــتثمرين األجان املس
ودعــم مســتويات نمــوه الحاليــة واملســتقبلية.

  ويضــع إصــدار الســندات الحكوميــة الدوليــة 
الخضــراء مصــر ىلع خريطــة التمويل املســتدام، 
ــة املســتدامة  ــع أهــداف التنمي ــق م ــا يتواف بم
ــذى  ــو ال ــر 2030«، ىلع النح ــة »مص ــا لرؤي وفق
ــاعد  ــي يس ــش مرجع ــق هام ــى خل ــاعد ف يس
فــى تســعير إصــدار الســندات الخضــراء مــن 
جانــب القطــاع الخــاص، وذلــك فــى ظــل تزايــد 
التوجــه العاملــى لســوق الســندات الخضــراء، 
وإقبــال العديــد مــن الــدول ىلع مثــل هــذه 
ــى  ــه البيئ ــع التوج ــب م ــا يتواك ــات بم الطروح
ــة ــة للبيئ ــروعات الصديق ــو املش ــى نح العامل
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