
 وزارة المالیة:
  

 دمج مصلحتي «الخزانة العامة» و«سك العملة» فى مصلحة
 واحدة متكاملة

  

 استحداث وظائف إنتاجیة لتلبیة احتیاجات السوق.. تطویر القدرات
 البشریة

  

 خضر: تلبیة احتیاجات الجهات الحكومیة والقطاع الخاص
 والمواطنین من «الفكة»

  

ومصلحة العامة»، «الخزانة مصلحة لدمج التنفیذیة اإلجراءات المالیة وزارة           بدأت
الدولى المسمى باعتباره العملة» «سك بمسمى واحد، كیان فى العملة»،            «سك
بعض استحداث تم وقد جدید، إدارى وبهیكل العالم، فى المماثلة للهیئات             المعتمد
حالًیا ویجرى مصر، فى السوق احتیاجات لتلبیة الجدیدة؛ اإلنتاجیة           الوظائف
 االنتهاء من الترتیبات النهائیة لذلك بالتنسیق مع الجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة .

العملة»، «سك ومصلحة العامة»، «الخزانة مصلحة دمج أن المالیة وزارة            أكدت
ورفع قدراتهم تطویر في یسهم بل الوظیفیة بأوضاعهم أو بالعاملین یضر             لن
سیقل التي الوظائف في حتى موظف أي عن االستغناء یتم لن أنه موضحة               كفاءتهم،
وأمناء الصرافین مثل نقدى ال مجتمع إلى التحول مع كبیرة بدرجة علیها              االعتماد
أخرى وظائف إلى لالنتقال قدراتهم وتطویر تدریبهم إعادة سیتم حیث            الخزائن،

 تحتاجها الوزارة.
رئیس خضر، حسام اللواء إلى توجیهاته المالیة، وزیر معیط، محمد الدكتور             أعطى
المقرر الزمنى الجدول بضغط العملة»، و«سك العامة»، «الخزانة          مصلحتى
واحدة مصلحة فى ودمجهما المصلحتین، هیكلة إعادة مشروع تنفیذ من            لالنتهاء
على مشدًدا العمل.. كفاءة ورفع المنشود، التكامل یحقق الذى النحو على             متكاملة،



لما األمثل واالستغالل الشاملة، الجودة لضمان البشریة بالقدرات االرتقاء           ضرورة
 لدینا من خبرات إنتاجیة متمیزة، والسعى إلى تطویرها.

العامة»، «الخزانة مصلحة هیكلة إعادة مشروع من انتهت قد المالیة، وزارة             كانت
من العدید بمشاركة متأنیة دراسة بعد الرأى، واستقر العملة»، «سك            ومصلحة
من المزید یحقق بما واحد؛ كیان فى المصلحتین دمج ضرورة على             الخبراء،
والخبرات المتاحة اإلمكانات من االستفادة تعظیم یضمن الذى النحو على            التكامل،
منظومة وتطویر ضبط على ینعكس بما أعمالهما؛ تماثل ظل فى خاصة             المتوفرة

 العمل، واالرتقاء بمستوى األداء، وتقدیم خدمات أفضل للمواطنین.
رفع تستهدف التى اإلداریة، الهیاكل لتحدیث المالیة وزارة خطة إطار فى ذلك              یأتى
خالل من المتاحة، اإلمكانات من االستفادة وتعظیم واإلدارى، المالى الجهاز            كفاءة
الدولیة، الخبرات وتوطین الرقمى، التحول دعائم وإرساء البشریة، القدرات           تطویر
اإلنجاز، ودقة سرعة یضمن بما للمواطنین؛ الخدمات وتیسیر اإلجراءات           وحوكمة
الشاملة التنمیة فى الشعب طموحات وتلبیة الشفافیة، معدالت أعلى           وتحقیق

 والمستدامة.
العامة»، «الخزانة مصلحتى رئیس خضر، حسام اللواء أكد أخرى، جهة            من
المعدنیة العمالت من الحكومیة الجهات احتیاجات كل تلبیة تتم أنه العملة»،             و«سك
كالمحافظات، الذروة، أوقات بمراعاة شهریة، حصص عبر «الفكة»          المساعدة
الخاص القطاع طلبات توفیر أیًضا ویتم وغیرها، المرور، ووحدات األنفاق،            ومترو
على تیسیًرا وذلك أعمالها حجم ضوء على الكبرى، التجاریة والمحالت            كالسالسل
عملیات وتسهیل وغیرها، الحكومیة بالخدمات االستفادة من ُیمَّكنهم بما           المواطنین،

 البیع والشراء.
العمالت من جنیه ملیون ١٥ شهرًیا توزع العامة، الخزانة مصلحة أن             أوضح
األنفاق مترو هیئة حصة تبلغ الجمهوریة، مستوى على «الفكة» المساعدة            المعدنیة
لتوفیر بالقاهرة للمصلحة العام بالدیوان منافذ وهناك یومًیا، جنیه ألف ٢٥٠             منها

 «الفكة» للمواطنین.
 


