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املناصــــب:

• وكيل مجلس النواب.
عضوا بمجلس النواب
• عضوا بمجلس الشعب منذ عام  ،1995وأعيد انتخابه
ً
منذ (فبراير – 2020حتى اآلن).
• نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

• مؤسس مجموعة كليوبات ار الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية واإلعالمية.
وحاليا رئيسها الشرفي.
• رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط (،)2011-2010
ً
• رئيس اتحاد المستثمرين العرب.
• رئيس مجلس األعمال المصري البرتغالي.

• رئيس مجلس األعمال المصري األوروبي.

• رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باالتحاد العام للغرف التجارية.
• نائب رئيس مجلس األعمال المصري الياباني.

• رئيس لجنة الشئون االقتصادية والمالية والشئون االجتماعية والتعليم بالجمعية
البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط (.)2011-2008
رئيسا للجنتي اإلسكان والتعمير ،والصناعة والطاقة بمجلس الشعب (.)2011 – 2000
•
ً
• عضو مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية.

• عضو مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.
• مؤسس جمعية أبو العينين االجتماعية.
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نبـــــــذة:
▪ محمدددد أبدددو العيندددين هدددو رجدددل أعمدددال مصدددري ومسدددتثمر وشخصدددية عامدددة وسياسدددي بدددارز.
وهدددو مؤسدددس مجموعددددة كليوبدددات ار ومؤسددددس العديدددد مددددن المشدددروعا الكبددددر التدددي تنتشددددر
فددي جميدد أنحددداء مصددر .دور أبدددو العيندددين كعضددو فدددي البرلمدددان ألكثددر مدددن  20عامدددا .لقدددد

حصدددل أبدددو العيندددين علدددى العديدددد مدددن الجد دوائز وشدددهادا التقددددير الدوليدددة لمسددداهمته فدددي
مختلف مجاال األعمال.

النشــاط السياســي:
▪ محمد أبو العينين كان عضددددددوا مجلس الشدددددددعب منذ عام  .1995وفي عام  2000تم انتخابه

رئيسدددددا للجنة اإلسدددددكان والمرافق العامة والتعمير ( ،)2005- 2000ثم رئيسدددددا للجنة الصدددددناعة

والطاقة ( .)2011-2005كما انتخب أبو العينين عضددوا بمجلس النواب في االنتخابا التكميلية
التي أجريد

في فبراير عدام  .2020وفداز في االنتخددابدا البرلمددانيددة في أكتوبر عدام 2020

نائبا عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بأكثر من  %81من األصوا .

▪ عام  2021تم انتخابه وكيال لمجلس النواب.
▪ وعلى المسدتو الدولي ،تم انتخاب أبو العينين باإلجماع عام  2010رئيسدا للجمعية البرلمانية
للبحر المتوسدددددط ومقرها مالطا وتتكون من  37دولة من الدول األعضددددداء من شدددددمال وجنوب

البحر المتوسط .ثم في عام  2013اختارته رئيسا شرفيا لها مد الحياة.

▪ كما تم انتخابه في عام  2008لمنصدددب رئيس لجنة الشدددؤون االقتصدددادية والمالية والشدددؤون
االجتماعية والتعليم التابعة للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط لفترتين متتاليتين.

▪ تددددم تكريمدددده عددددام  2008مددددن قبددددل الجمعيددددة البرلمانيددددة للبحددددر المتوسددددط ومنحدددده "جددددائزة

التميدددز البرلمددداني" كأفضدددل نائدددب فدددي جميد د الددددول األعضددداء مدددن جندددوب المتوسدددط ،تقددددي ار

لدعمددده للجهدددود البرلمانيدددة الدوليدددة واإلقليميدددة ،كمدددا منحتددده الجمعيدددة جائزتهدددا لعدددام 2019
تقدير لدوره في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حوض المتوسط.
ًا

▪ كمدددددددا كرمتددددددده مؤسسدددددددة البحدددددددر المتوسدددددددط الدوليدددددددة ومقددددددددرها إيطاليدددددددا ومنحتددددددده جدددددددائزة
االقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام .2018

▪ اختارتدددده الجمعيددددة البرلمانيددددة للبحددددر المتوسددددط سددددفي ار لهددددا حددددول العددددالم وممثلهددددا الدددددائم
لد جامعة الدول العربية.
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الــدور التشريعــي :
قدمـــت  10مشروعـــات بقوانيـــن وهـــي:
▪ قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية (صدر بالفعل).
▪ قانون منح األبناء العاجزين عن الكسددب إعانة عجز مقدارها  %20مما يسددتحقونه من معاش.
(صدر بالفعل).

▪ قانون تجريم سرقة األعضاء البشرية( .صدر بالفعل).
▪ قانون تخفيض نسددددبة الزيادة السددددنوية في إيجا ار المحال التجارية من  %10الى  1و.% 2
(صدر بالفعل).

▪ تعديل قانون التمويل العقاري إلدراج نصددددددوة واعددددددحة لدعم اإلسددددددكان االجتماعي( .صدددددددر
بالفعل).

▪ مشروع قانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم عد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري.
▪ مشروع قانون لسالمة الغذاء لحماية صحة المصريين.
▪ مشروع قانون تنظيم نقل وجم الدم.
▪ مشروع قانون لمضاعفة تعويضا عحايا غرق السفن.
▪ مشروع قانون حماية الثروة العقارية.

شاركت في مناقشة وتعديل أكثر من  500قانون مهم.
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الربملان الدويل :
وحاليا رئيسه الشرفي.
▪ باإلجماع انتخب رئيسا البرلمان المتوسطي.
ً
▪ باإلجماع ،انتخب رئيسد دا للجنة الشدددئون االقتصدددادية والمالية واالجتماعية بالجمعية البرلمانية
لالتحاد من أجل المتوسط لدورتين متتاليتين.

▪ باإلجماع تم انتخابي رئيسدددددا للجنة الدولية لحل مشدددددكلة األلغام األرعدددددية بالجمعية البرلمانية
لالتحاد من أجل المتوسط والتي شكل استجابة القتراح منه.

▪ تم اختياري نائبا لرئيس البرلمان المتوسطي ومقرر للطاقة به.

▪ تم اختياري عضددددوا بلجنة الشدددددئون السدددددياسدددددية واالمن وحقوق االنسدددددان بالجمعية البرلمانية
لالتحاد من أجل المتوسط .

▪ ترأس وفد مصر البرلماني في العديد من المؤتم ار الدولية

صورة جماعية للنائب محمد أبو العينين مع رئيس البرلمان األوروبي ورئيس وزراء اليونان
ورئيس برلمانات اليونان وتونس عقب اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية االورومتوسطية

أبو العينين يتحدث أمام اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط كأحد أعضاء هيئة المكتب
وفى الصورة رئيس البرلمان األوروبي (يمين) ثم رؤساء برلمانات األردن والمغرب وإيطاليا
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اإلجنازات يف جمال الدبلوماسية الربملانية يف أعقاب ثورة  30يونيو :

▪ في أعقدداب ثورة  30يونيو قددام د

م وفددد رفي من البرلمددان االورومتوسدددددددددطى بزيددارة ل مم

المتحددة في ديسدددددددددمبر  .2013وعلى مددار  5أيدام التقيد م لجدان األمم المتحددة ووكدالتهدا

المتخصصة .وفى ختام الزيارة التقى الوفد م أمين عام األمم المتحدة.

▪ وعلى مد سدداعة كاملة شددرح ل مين العام وألعضدداء الوفد الحقائق الكاملة عن الوع د في

مصددر وكيأ أن ثورة  30يونيو جسددد اإلرادة الحرة للشددعب المصددري وأنها أنقذ مصددر من
النفق المظلم الذي كان تسدير فيه .وقدم ل مين العام المسدتندا والصدور والفيديوها التي

توثق لكل ما شدهدته مصدر قبل وأثناء وبعد ثورة  30يونيو وخارطة الطريق التي توافق عليها

القو السددياسددية من أجل بناء دولة عصددرية حديثة .وقدم له نسددخة باإلنجليزية والفرنسددية
من مشروع دستور مصر الجديد الذي كان قد تم إقراره قبل ساعا قليلة.

▪ وفي أعقاب هذا الشرح الواعح والمفصل ،عقد األمين العام ل مم المتحدة مؤتم ار صحفيا أعلن
فيه تأييده لثورة  30يونيو الشعبية والمطالب التي عبر عنها.

أبو العينين يلتقي األمين العام لألمم المتحدة عام  2013بمقر األمم المتحدة بنيويورك
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▪ وفى عدام  2019التقى أبو العينين م رئيس الجمعيدة العدامدة ل مم المتحددة .حيد شدددددددددرح لده

أبعاد قضددية سددد النهضددة األثيوبي وأن قضددية مياه النيل بالنسددبة لمصددر قضددية حقوق وكرامة
وخطورة أزمة السدد على االمن واالسدتقرار الدولى .وقد أكد رئيس الجمعية العامة ل مم المتحدة

في أعقداب اللقداء على أنده ليس من حق أي دولدة حرمدان دولدة أخر من حصدددددددددتهدا في الميداه

حتى في أوقا الحروب.

أبو العينين مع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2019
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في مارسدليا  -يناير  ..2014كان أبو العينين أول مصدري يتحد أمام رسسداء برلمانا  37دولة أور

ومتوسطية عن ثورة تصحيح المسار ثورة اإلرادة الشعبية ثورة  30يونيو:

▪ حي كان محور كلمته أمام الجلسدددددة العامة للجمعية البرلمانية للبحر المتوسدددددط هو ثورة 30
يونيو الشددددعبية التي جسددددد إرادة الشددددعب مصدددددر السددددلطا والتي عبر عن تطل الشددددعب

لتحقيق الديمقراطية الحقيقية وبناء دولة مدنية حديثة ودولة المواطنة الجديدة والتي جسدددددددددها

دسدتور المصدري الجديد .وأن ما يثار عنها من مزاعم وافتراءا هو كذب وتضدليل يكذبه الواق
واإلرادة الحرة للشعب المصري.

أبو العينين يتحدث أمام الجلسة العامة للبرلمان المتوسطي خالل اجتماعه في مارسيليا في يناير 2014

▪ وقدد دعدا أبو العينين البرلمدانيين األوروبيين لزيدارة مصدددددددددر واالطالع على الحقدائق والحوار م

كافة األطراف السدددددياسدددددية ليتأكدوا من زيأ وكذب االدعاءا التي تثار عدددددد مصدددددر .وهو ما

اسددددتجاب له وفد رفي من البرلمانيين األوروبيين اللذين زاروا مصددددر في مار
كبار المسئولين وقادة األحزاب والمفكرين فيها.
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 2014والتقوا

في موناكو – فبراير  .2015أبو العينين يلقن مندوب تركيا درسدددددددددا قاسددددددددديا في كيفية احترام حقوق

االنسان ويحبط مخططه للهجوم على مصر:

▪ خالل الجلسددددة العامة للبرلمان االورومتوسددددطى بمشدددداركة ممثلي برلمانا  37دولة .نجح أبو
العينين في اسدددددددددتغالل عالقداتده المتميزة م البرلمدانيين العرب واألوروبيين لخلق لوبي وتكتدل

مضاد استطاع احباط مخطط ممثل تركيا للهجوم على مصر تشويه صورتها وصورة قيادتها.

▪ وفى مداخلة قوية لقن أبو العينين مندوب برلمان تركيا درسددددددا قاسدددددديا في كيفية احترام حقوق
االنسددان .كما نجح في أسددقاط تقريره المفبرل حول حقوق االنسددان في مصددر مؤكدا أنه تقرير
بنى على أكاذيب .بل وتم سددددحب رئاسددددة لجنة حقوق االنسددددان من ممثل تركيا كما نجح أبو
العينين في خلق تكتدل أفشددددددددددل محداولدة تركيدا أن تصدددددددددبح عضددددددد دوا في هيئدة مكتدب البرلمدان

االورومتوسطى.
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إيضاح الحقائق للثورة الشعبية في  2020/6/30وفضح المغالطا أمام صناع القرار األمريكي:

▪ في ديسدمبر  2013اسدتضدف بصدفتي رئيس المجلس المصدري األوروبي عددا من قادة مراكز
الفكر والعسددددددكريين السددددددابقين البارزين بالواليا المتحدة في جلسددددددة حوار موسددددددعة بالقاهرة
بمشدداركة عدد من الشددخصدديا المصددرية البارزة حي دار نقاش عميق عما شددهدته مصددر في

أعقاب ثورة  25يناير وكيأ تم إختطاف الثورة وما شدهدته البالد من ترد اقتصدادي وانقسدام
سدياسدي وتدنى الخدما وهروب االسدتثما ار ووعد دسدتور أسدس لفاشدية دينية ،والتدخل في

عمل السلطة القضائية وحصار المحكمة الدستورية مما أد لخروج الماليين للشوارع للمطالبة
بأسددقاط نظام وع د البالد على حافة السددقوط والحرب االهلية داعيين قواتهم المسددلحة لحماية

ارادتهم في ثورة  30يونيو .وأكدددد أبو العينين أن دعم الواليدددا

هو دعم ألمن واستقرار المنطقة.

المتحددددة لثورة  30يونيو

أبو العينين مع قادة مراكز الفكر بالواليات المتحدة

▪ في واشددنطن أعوام  2016و 2017و 2019تحد أبو العينين أمام صددناع القرار األمريكيين
والعرب من أعضددددددددددددداء الكونجر

وقددددادة مراكز الفكر واإلعالميين فى المؤتمر السدددددددددنوي

للمجلس الوطني للعالقا العربية االمريكية.

▪ عن ثورة  30يونيو التي عبر عن إرادة الشددددددعب المصددددددري الذ يرغب في بناء دولة حديثة
وعن تجربة مصددددر في التنمية ومكافحة اإلرهاب وهي نموذج ناجح يتعين دراسددددته .وشددددرح أبو

العينين النهضددة التي تشددهدها مصددر والتي يقودها الرئيس السدديسددي .واألرقام غير المسددبوقة

التي تحققها في التنمية والبناء .وجهود القوا المسدددلحة والشدددرطة في اسدددتعادة االمن وهزيمة

االرهاب .داعيا الشدركا االمريكية لزيادة اسدتثماراتها في مصدر لالسدتفادة من الفرة الضدخمة

التي تقدمها مصر.
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اسدددددددددتضددددددددددافددة كبددار اإلعالميين االفددارقددة في مصدددددددددر لكى يروا مددا تشدددددددددهددده من نهضددددددددددة حددديثددة

لينقلوه بأمانة لدولهم.

▪ نظم أبو العينين بصددددددفته نائب رئيس غرفة صددددددناعة االعالم للعالقا الخارجية وبالتعاون م
وزارة الخارجية عام  2017دورة تدريبية لد د  35من كبار اإلعالمين بد د  20دول أفريقية تحد

فيها عما تشددددددددهده مصددددددددر من نهضددددددددة حديثة وتوثق عالقاتها م أشددددددددقائها االفارقة داعيا

االعالميين لكي ينقلوا ما رأوه بأمانة ومصدداقية عن مصدر وجهودها في التنمية وجهود الرئيس

السيسي لتوثيق العالقا المصرية االفريقية.
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رجـــل الصناعـــة:
▪ بدأ أبو العينين حياته العملية بالتجارة عقب تخرجه بعام واحد.
▪ في عام  1979قرر أبو العينين االنتقال من التجارة إلى الصدددددددناعة .ذهب الى الصدددددددحراء في

العاشدددددر من رمضدددددان عندما كان منطقة نائية بال بنية أسددددداسدددددية أو مرافق ليكون من رواد
االستثمار في صحرائها حي أنشأ بها أول مصن حدي للسيراميك في مصر.

▪ خالل سددددنوا من العمل الجاد تحول هذا المصددددن ليكون قلعة صددددناعية عالمية بالعاشددددر من
رمضددددان والعين السددددخنة تعتبر واحدة من أكبر  3شددددركا في العالم في صددددناعة السدددديراميك

والبورسلين .يعمل بها  30ألف عامل وتصدر منتجاتها لد  100بما فيها اليابان.

▪ كل متر أرض اشددددترته الشددددركا التي أسددددسددددها ،أقام عليها قالع صددددناعية ،ومزارع نموذجية،
ومشروعا سياحية رائدة .ولم يب مت ار واحدا منها.

▪ دعي لالستثمار في الخارج فرفض ،وقال كل ما أملكه أستثمره في مصر.
▪ المسدددددتثمر الوحيد من القطاع الخاة الذي قبل االسدددددتثمار في شدددددرق العوينا ليزرع القمح.
تحمل صدددعوبا وخسدددائر االسددتثمار هنال حي ال كهرباء وال طرق ومياه جوفية تسدددتخرج من

أبار بعمق  300متر من أجل أن يسهم في تحقيق االمن الغذائي لمصر

▪ كان من رواد االسدددتثمار في المشدددروع القومي لتنمية شدددمال غرب خلي .السدددويس ..وأول من
أنت .وصدر منه.

▪ حي تسدددلم األرض مزروعة باأللغام وتخترقها مخ ار السددديول فقام بتطهيرها وتحمل أعباء مد
البنية األسداسدية من طرق ومياه وكهرباء وصدرف .وأنشدأ عليها قلعة صدناعية تضدم  9مصدان
من االحد واالكبر في العالم.

▪

أسددددددددس إمبراطورية اقتصددددددددادية هائلة تمتلك شددددددددهرة وثقة كبيرة في العالم «كليوبات ار جروب»
تتنوع أنشددددددددطتها ما بين الصددددددددناعة والزارعة والتنمية العمرانية والفنادق السددددددددياحية والطيران

واإلعالم والرياعدددددددددة ..سددددددددداهم مشدددددددددروعاته في تحويل الصدددددددددحراء إلى قالع إنتاجية توفر
فرة العمل ،وتسدددهم في تأمين الغذاء ،وتوطين التكنولوجيا ..منتجا مصدددانعه غز أسد دواق

أكثر من  108دولة بما فيها اليابان.
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ً

مشــروعاتــي مـــزارا للقــادة والرؤســـاء:

فضيلة االمام محمد متولي الشعراوي يزور مجمع مصانع كليوباترا بالعاشر من رمضان

الرئيس الصيني جيانج زيمين يزور لمصانع كليوباترا ويشيد بجودة انتاجها.

رئيس أوكرانيا يزور مصانع كليوباترا ويشيد بمستوى التكنولوجيا به.
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املشروعــات واالستثمــارات:
▪ بدأ محمد أبو العينين مسيرته الريادية في مجال التجارة الدولية بين أوروبا ومصر عام .1973
وفي عام  1983أنشأ أول مصن له في مدينة العاشر من رمضان ،والذي كان األول من نوعه
في مصر لتصني السيراميك عالي الجودة .واليوم ،أصبح االسم التجاري " سيراميكا كليوباترا"

واحدا من أكبر منتجي السيراميك والبورسلين واألدوا الصحية في العالم من خالل  17مصنعا
تح مظلة "مجموعة كليوباترا".

العالمة التجارية لكليوباترا:
▪ بجانب المشروعا
احتل

الخاصة بصناعة السيراميك ،وبعد أن

العالمة التجارية "كليوباترا" مكانة خاصة عمن

صناعاته ،انتقل أبو العينين منذ ذلك الحين إلى استخدام االسم والعالمة التجارية لكليوبات ار في

العديد من الصناعا

والمنتجا

األخر  .وقد نجح أبو العينين في تسويق العالمة التجارية

لكليوبات ار في قطاع الضيافة من خالل وكالة السفر " كليوترافل " ،و"كليوبات ار وادي السيليكون"

لتصني البطاقة الذكية ،وفنادق ومنتجعا كليوبات ار الفاخرة (عدد من المنتجعا الفاخرة في شرم
الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح) ،وكليوبات ار ميديا للقنوا

التلفزيونية (تشمل  3قنوا

تلفزيون وموق إخباري) ،وغيرها من المشاري والعالما التجارية األخر .
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املشروعــات فــي اجملــاالت األخــرى:
-1
▪ محمد أبو العينين هو أحد رواد استصالح األراعي الصحراوية .وقد ساعد
مناطق شرق العوينا

مشروعاته في

والنوبارية والعاشر من رمضان وشرق السويس وسهل الطينة ووادي

المالل على تحويل المناطق المهجورة والنائية إلى مناطق آهلة أقيم
المجتمعا بأكملها ،وذلك على مساحة  13750فدان.

فيها المزارع وازدهر

-2
▪ أسس أبو العينين عددا من المنتجعا الفاخرة والفنادق في شرم الشيخ وخلي .مكادي ومرسى
علم وطابا ،يعمل بها مئا من المصريين ،باإلعافة إلى المشروعا الجديدة قيد اإلنشاء في
مرسى مطروح من خالل رسية حديثة للتنمية السياحية المتكاملة.

أنشطــة اجملتمــع املدنــي:
▪ منذ اليوم األول لترشحي نائبا للجيزة عام  ،2000كان أولويتي وعهدي ألهالي الجيزة الكرام
أن نعمل معا يدا بيد لتنفيذ مباد ار

أفضل وخدما أرقى.

وبرام .تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة في حياة

أطلقنا مبادرة تحدي الجيزة بالتعاون م جامعة القاهرة " معا من أجل جيزة جديدة"

البداية قم بحصر مشكال وإمكانيا وطموحا الجيزة وتوجه بها الى رئيس جامعة القاهرة

وأساتذتها وعمداء كلياتها من أجل وع حلول علمية مدروسة تض رسية مستقبلية لبناء جيزة

جديدة وحل مشكالتها واستغالل إمكانياتها بما يرتقى بجودة حياة أهلها.

▪ أسفر المبادرة عن تشكيل  10لجان علمية في جمي المجاال عم  90من عمداء وأساتذة
جامعة القاهرة باإلعافة الى المسئولين محافظة الجيزة ،وعع
تضمن  186مشروعا في جمي القطاعا .

مخطط تحدي

الجيزة الذ

▪ تم تقديم هذا المخطط لرئيس الوزراء وتم إقراره بالخطة العامة للدولة وكثير من المشروعا
الكبر التي نفذ في المحافظة في السنوا األخيرة هي نتاج هذا المخطط.

▪ واليوم جار تكرار هذه التجربة الفريدة حي يتم االتفاق م أساتذة الجامعة على إعداد مخطط

جديد يتضمن مشروعا جديدة تلبى طموحا الجيزة وأهلها وتواكب التطو ار المتسارعة التي

يشهدها العالم.

▪ فرق عمل متخصصة تعمل على مدار  365يوم  24/ساعة لخدمة أهالي الجيزة
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▪ خصص أبو العينين فرق عمل بمكاتب خدمة المواطنين ومؤسسة أبو العينين االجتماعية تعمل
 365يوم في السنة  24/ساعة في اليوم لخدمة أهالي الجيزة وحل مشكالتهم.

المؤتمر االول لتحديث الجيزة بمشاركة النائب محمد أبو العينين ورئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة

النائب يتحدث من داخل جامعة القاهرة عن مبادرته لتحديث محافظ الجيزة بحضور رئيس الجامعة ومحافظ الجيزة
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املسئوليـــة االجتماعيـــة:
▪ إن المسددددددئولية االجتماعية ،جزء أصدددددديل من ديننا وقيمنا وثقافتنا ،ومنذ تأسدددددديسدددددده مجموعة

كليوبات ار قبل نحو  40عاما ،تم تأسدديس مؤسددسددة أبو العينين االجتماعية بهدف أن تسددهم في
تمكين المجتم والمساهمة في تحسين نوعية حياة العديد من فئاته.

دعما للتفوق وتقديرا للمتميزين ،كرم أبو العينين أوائل الثانوية العامة واالزهرية على مستوى الجمهورية لعام 2020
حيث تم منح  10أالف جنيه وشهادة تقدير لكل طالب تعبيرا عن مساندته ودعمه لكل متفوق ونابغ

 -الصفحة  16من - 24

مؤسسة أبو العيني ’’ مسرية عمـــل ‘‘ :
مساندة غير القادرين في األزمات :

▪ سددددداهم مجموعة كليوبات ار بددددددددددددد د  78مليون جنيه في دعم جهود الدولة في مواجهة فيرو

كورونا ومسددداندة المتضدددررين منها من خالل توفير أجهزة تنفس صدددناعي وتجهيز عنابر عزل
بالمستشفيا في الجيزة وسوهاج والشرقية والعاشر من رمضان والسويس وقنا ومساندة.

▪ قام المؤسسة ببناء  3مدار

جديدة في أعقاب زلزال عام .1992

▪ قام المؤسسة ببناء  3قر كاملة في محافظة سوهاج في أعقاب السيول التي تعرع لها.
▪ تنظم مؤسسة أبو العينين قوافل إغاثة لمتضرري الكوار واألزما .

دعم الرعاية الصحية:
▪ مؤسدددسدددة أبو العينين من أول وأكبر المسددداهمين الذين دعموا إنشددداء مسدددتشدددفى  57357من
خالل التبرعدا المداليدة والعينيدة وتجهيز بندك الددم بدأحدد أجهزة الفحص ورعدايدة حمال التبرع
بالدم وقام المؤسددسددة بتبني مشددروع كفالة السددرير بالمعهد القومي ل ورام ،وأنشددأ صدديدلية

إكلينيكية بالمعهد القومي ل ورام لتوفير جرعا العالج لكددل األطفدددال.

▪ ساهم المؤسسة في انشاء معهد القلب ل طفال بأسوان.
▪ تحمل المؤسسة تكاليأ إجراء  300عملية زرع قرنية.

▪ قام المؤسسة برف كفاءة وتطوير وتجديد شامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس.

أبو العينين مع الدكتور مجدي يعقوب في االجتماع التأسيسي لمعهد القلب بأسوان
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دعــم التعليــم :
▪ قددمد مجموعدة كليوبدات ار  100منحدة تعليميدة مجدانيدة ألبنداء شدددددددددهدداء الجي والشدددددددددرطدة
باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدي ار تضدددددحيا أبطال القوا المسدددددلحة
والشرطة الغالية.
▪ قددمد مجموعدة 10منح مجدانيدة للطالب المتفوقين والمتميزين بجدامعدة النيدل ،ووقعد بروتوكول
م الجامعة لتعين الطالب العشرة األوائل بالجامعة بمشروعاتها.
▪ دعما للتفوق وتقدي ار للمتميزين ،كرم أبو العينين أوائل الثانوية العامة واالزهرية على مسدددددددتو
الجمهورية لعام  2020حي لكل طالب  10أالف جنيه وشددددددهادة تقدير تعبي ار عن مسدددددداندته
ودعمن لكل متفوق ونابغ.
▪ باعتبارهما نموذج مشددددرف لشددددباب مصددددري كافح وتفوق رغم الظروف ،قام أبو العينين بتكريم
الطالب إبراهيم عبد الناصددددددر (المعروف ببائ الفريسددددددكا) والذي تفوق في الثانوية العامة عام
 2020ونجح في االلتحدداق بكليددة الطددب وأهددداه  10أالف جنيدده .كمددا أهددد  3رحال عمرة
للطالبة مريم فتح الباب ووالديها والتي تفوق واستطاع االلتحاق بكلية الطب عام .2018
▪ رعاية المسددددابقة السددددنوية التي ينظمها االتحاد اإلقليمي للجمعيا االهلية لتكريم حفظة القرآن
الكريم في على مستو الجمهورية وتقديم جوائزها .

أبو العينين يكرم أوائل الثانوية العامة واألزهرية على مستوى الجمهورية لعام 2020

على المستوى العربي واإلسالمي:
▪ دعما للشدددعب الفلسدددطيني المحاصدددر في قطاع غزة أرسدددل المؤسدددسدددة  250طنا من األغذية
واألدوية لغزة.

▪ تكفل المؤسسة بطالب البعثا اإلسالمية األفريقية واآلسيوية باألزهدددددددددر وتقدم لهم المساعدا
التي تساعدهم على استكمال دراستهم في مصر.
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أبو العيني حاصد اجلوائز السياسية والصناعة :
▪ جائزة أفضل نائب في دول جنوب المتوسط من البرلمان المتوسطي.

رئيس البرلمان المتوسطي ورئيس البرلمان المغربي عبد الواحد راضي يسلم أبو العينين جائزة أفضل نائب في جنوب المتوسط

أبو العينين يتسلم الجائزة في ميالنو بحضور السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا

▪ جدائزة التميز البرلمداني من البرلمدان المتوسدددددددددطي لعدام  2019تقددي ار لتداريخده ودوره في تعزيز
الدبلوماسية والحوار في حوض المتوسط

▪ جائزة االقتصداد والدبلوماسدية الدولية (نوبل المتوسدط) من منظمة البحر المتوسدط العالمية لعام
 2018ومقرها إيطاليا.
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▪ جائزة أفضل صان في قارة أفريقيا عام  2018من االتحاد األفريقي.

مفوض االتحاد األفريقي د .فيكتور هاريسون يسلم أبو العينين جائزة أفضل صانع في أفريقيا

▪ جائزة أكبر مصدر لليابان.

النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة أفضل مصدر لليابان في احتفال كبير بطوكيو
بحضور د .فايزة أبو النجا وسفير مصر في اليابان.
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ابتكار.
إبداعا و ًا
▪ جائزة األمم المتحدة كأفضل شركة في أفريقيا
ً

النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة أفضل شركة ابداعا وابتكارا في أفريقيا من األمم المتحدة
وذلك بحضور رئيس جمهورية موريشيوس ( أقصى اليمين) ووزير الصناعة في مصر سليمان رضا

▪ جائزة السلم الذهبي من إيطاليا.

جائزة منظمة اإلنبكس العالمية لالبتكار من الواليات المتحدة.
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▪ جائزة التميز للمباد ار االقتصدادية واالجتماعية عن عام  2019من مجلس الوحدة االقتصدادية
العربية وأكاديمية جوائز تميز دبى.

النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة التميز للمبادرات االقتصادية واالجتماعية
من أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية في احتفال كبير بالقاهرة عام 2019

▪ جائزة نجمة العطاء االجتماعي لعام  2018من منظمة الثقافة والتضامن اإليطالية.

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء االجتماعي

▪ جائزة التميز في العمل االجتماعي من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

أبو العينين يتسلم الجائزة من الجامعة األمريكية
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أبو العينين مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد خالل زيارته في مصر

أبو العينين مع رئيس البرلمان األوروبي

قداسة بابا الفاتيكان يستقبل أبو العينين
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أبو العينين يتحدث أمام  50رئيس دولة أفريقية خالل قمة أفريقيا اليابان والتي عقدت باليابان عام 2019
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