
 

 

 برئاسة:    لجنة البيئةعقدت لجنة  
ً
ن إجتماعا ي  بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ن لطفن رئيس لجنة    -األستاذ / حسي 

 استشاري الطاقة النظيفة  المهندس/ عماد علي حسن  ،  نائب رئيس لجنة البيئة  –والدكتورة أمنية فهمي    البيئة 

ي إلعادة االعمار والتنمية   ومدير برنامج تمويل االقتصاد االخرصن بالبنك ونائب رئيس لجنه الطاقة    EBRDاالوروب 

  -شهي  زىك مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، والسيدة   -   ، واألستاذو التعدين بإتحاد الصناعات المرصية

وعات تنمية االعمال ةجودة ومتابعة  نورا ابو النرص نائب مدير ادار   -واألستاذه    شنتال صباغ نائب مدير عام مشر

الدولية   المرصي   القروض  األهلي  الخارجية    -واألستاذ  البنك  اكات  الشر مسئول  مصطفن  األهلي فتىح  بالبنك 

التمويل  المرصي مجموعة  رئيس  ي  صي  هدي  واألستاذه  والتنمية  ،  االعمار  إلعادة  ي  االوروب   EBRDبالبنك 

ي إل   -واألستاذ بالبنك االوروب  تمويل  الكاتب استشاري  والتنمية  طارق  ، وبجضور الدكتور    EBRDعادة االعمار 

واألستا  –محمد هالل   الطاقة  لجنة  ن    -ذرئيس  والتمويل    –حسن حسي  البنوك  لجنة    رئيس 
ً
وعددا

اللجنة الجمعية    ،من أعضاء  اعضاء  السادة  الساعة  وعدد من  تمام  ي 
فن  الثالثاءيوم     ظهر   الحادية عشر وذلك 

ة، حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:    2022سبتمي    13الموافق  ن  بمقر الجمعية بالجي 

 

ي إلعادة االعمار والتنمية وصندوق المناخ األخرصن    البنك األوروب 
ن نامج التعاون بي  " اإلطار العام لي 

ي مرص 
نامج" ، وآليات إستفادة مجتمع االعمال المرصي من هذا  وبرنامج تمويل االقتصاد األخرصن فن  الي 

 

بكلمة األستا  اللقاء  ي    / ذ بدأ 
ن لطفن اللجنة  –حسي  وعات  لأهمية اللقاء لبحث األنشطة التمويلية ل  بتوضيح  رئيس  مشر

وخاصة   جميع  كافة  تغطي  الجمعية  ها  ،الصناعية  ،اإلقتصادية    اإلنشطةأن  وغي  والتمويلية  خالل من  الزراعية 
ة التنمية المستدامة    مسي 
ي إرتفاع التكاليف بصف وأكد سيادته عل وجود 

البد من تقليل التكاليف و  المشكلة  تلك ةولمواجهعامة   ةمشكلة فن
الزجاجة   عنق  من  للخروج  النشاط  صاحب  أو  المنتج   تساعد  حلول  الحركة إيجاد  ي 

فن اإلستمرار  أجل  من 
 اإلقتصادية 

ً
كات الموجوده حاليا  . وخاصة ألصحاب المصانع والشر
والتنمية    االعمار  إلعادة  ي  األوروب  البنك  أن  سيادته  يقدم    EBRDوأوضح  بنك  أول  عل   قروضيعتي   تحث 

الطاقة وترشيد  التشغيل    إستغالل  ي 
فن الطاقة  المختلفة  ورفع كفاءة  المرصية  البنوك  مع  قليل تبهدف  بالتعاون 

األخرصن  باإلقتصاد  والمتعلقة  المختلفة  لإلنشطة  اإلستثمارية  الراىع ،  التكلفة  هو  المرصي  األهلي  البنك  وكان 
 . ا اإلطار وتقديم النواحي التفعيليةذلتنظيم ه

 
حسنأوضح  و  عماد   / اإلعمار  يمثلوا  أنهم    المهندس  إلعادة  ي  األوروب  للبنك   

ن التابعي  ن  اإلستشاريي  من  مجموعة 

تنفيبهدف    EBRDوالتنمية   ي 
فن والمعايي     ذ المساعدة  وط  و الشر ي  األوروب  البنك  ي وضعها 

ي الت 
فن توافرها  الواجب 

األخرصن  وع  واإلطار  و المشر نامج  الي  آليات  تطبيق  من  االقتصاد للتأكد  لتمويل  ي  األوروب  البنك  قبل  من  المحدد 

ي مرص 
 . األخرصن فن

 لجنة البيئة إجتماع محضر 

و البنك  االعمار والتنمية ةالبنك االوروبي إلعادمع 

 األهلي المصري 

 بمقر الجمعية - 2022سبتمبر  13الثالثاء 



ب  أو إطار عمل  أو ما يسم بمنصة  نامج  الي  آليات  تعاون مع جهات دولية مانحة منها االتحاد  الوأكد سيادته أن 

" ي ي "    Green Climat Fund  األوروب 
كات والمصانع فن ي وجميعهم متحدين لتقديم التمويل للشر  والبنك االوروب 

اء.   الدول المستهلكة للطاقة عل أن تكون مشاري    ع خرصن

سيادته   حدى أن  وأوضح  عل  بنك  يقوم كل  ثم  ومن  المختلفة  المرصية  البنوك  بإقراض  يقوم  ي  األوروب  البنك 

اء   ات العالمية  الهدف األ ويكون  بتقديم قروض ألصحاب المشاري    ع الخرصن سم لمجتمع االعمال هو مواكبه التغي 

مقابل   ي 
الضخمةفن التشغيل  مصاريف  من تحدي  جزء  من  اعفاء  هناك  يكون  بحيث  مالي   

ن تحفي  تقديم  ويتم   ،

ي حالة إكتمال المعايي  
ن للمحصول وعدم التأثي  عل   من  القرض فن تخفيض الطاقة وتخفيض االنبعاثات وتحسي 

بة  . تآكل الي 

سيادته أوضح  اإلآ  كما  الدوار  لية  تجنب    يذوال  Circular economyقتصاد  ي 
فن اء  تكرار بساعد   قد جهزة  أ  شر

 . انبعاثات ملوثة تسبب

كاء مع  أن     زىكي ي  شهوأكد األستاذ /   ي بنك  ال البنك االهلي المرصي من من اوائل الشر ي    األوروب 
  30بمبلغ    2012  عامفن

ي قد تم    ةححدى تجارب البنك األهل المرصي الناجإوكانت    ون دوالر  ليم
 فرصة جيدة وكانت    كاملة  تنفيذها    الت 

  ، ي مرص من بنك مقدم للوأوضح سيادته النقلة النوعية  لدراسة السوق وتوعية السوق باإلقتصاد األخرصن
بنوك فن

تهم اإلستثمارية الناجحه ي مسي 
 . لقروض ويقوم بإيداع مبالغ للعمالء إل بنك يساهم مع العمالء فن

  حيث أنه متواجد من البنوك المرصية القليلة الموجودة بالخارج  يعد  البنك األهلي المرصي    أوضح سيادته أن  كما   

ها   وغي  والرياض  الخرطوم  ي 
فن مؤسسات  ي 

فن ممثل  وكذلك  ولندن  شنغهاي  ي 
يساعفن التواجد  عل   د وهذا  البنك 

ي    همديكما أن ل رجال األعمال بشكل كبي   تقديم الخدمات إل   ي برنامج مع البنك االوروب 
وع مكافحة التلوث   فن مشر

ي مجال البيئة هو ما يؤكد و   1998الصناىعي من 
   . ان البنك االهلي بنك رائد فن

  / السيدة  عرض    صباغال شانتال  وأكدت  تقديم  وسيتم  ي  األوروب  والبنك  األهل  البنك   
ن بي  مستمر  التعامل  أن 

presentation    امج ي الالي 
فيها  ت  يدخل  الجوانب  كالبنك    وكل  يك  برنامشر بكل  والمعايي  ج  الخاصة  وط  والشر

ها المطلوبة   كات الناشئة وغي  أهم برامج البنك األهل   وقامت بإستعراض    كتمويل ودعم وإستشارات ودعم للشر

 :  -وهي

 برنامج تمويل اإلقتصاد األخرصن  . 1

ا البنك  يقدمه  برنامج  األ هو  البنك  مع  بالتعاون  المرصي  ي  ألهلي 
فتن دعم  يقدم  ي  مجانية وروب  واستشارات 

ا  التكاليف  وتمويل  ي  إل لدراسة 
فن العاملة  وعات  للمشر والتشغيلية  اإلاستثمارية  يتضمن   خرصن أل قتصاد  والذي 

المتجددة الطاقة  ي 
فن العاملة  وعات  المشر الطاقة،    مجاالت  ي ،  كفاءة 

المبابن ي 
فن الطاقة  وإعادة ،  إدارة  ترشيد 

ي اإلدارة ، استخدام المياه ومياه الرصف
  المستدامة لألراضن

وع . 2 ن للتطبيقات الصناعية  مشر ي التسخي 
 SHIP-  -استخدام تكنولوجيا الكربون المنخفض فن

قدم  ي UNIDO مم المتحدة للتنمية الصناعيةأل هلي المرصي بالتعاون مع منظمة األهو برنامج يقدمه البنك ا

ي واستشارات مجانية لدراسة وتمويل التكاليف ا
ي  ستثمارية لتطبإل دعم فتن

ن فن يقات الطاقة الشمسية للتسخي 

وعات الصناعية  المشر



 عضاء اتحاد الصناعات المرصية أل القرض الدوار   . 3

ا ي 
فن والمتوسطة  ة  الصغي  وعات  المشر من  الخاص  القطاع  وعات  مشر تمويل  ال  نامج  الي  نشطة  أل يهدف 

 . الغذائيةو النسيجية  ، المعدنية، الهندسية الصناعية

 ( TRADE-SIB  ) برامج وخدمات أخري  . 4

ي تعمل و ور ألهو برنامج متكامل طوره البنك ا
ة والمتوسطة شيعة النمو والت  وعات الصغي  ي والذي يستهدف المشر بت 

النمو  مي  يتناسب  بما  العالية  الكفاءة  ذات  والماهرة  الشابة  العمالة  والحفاظ عل  استقطاب  ي 
فن قدراتها  تطوير  عل 

وع والحفاظ عل ا  .ل تقديم حلول متكاملةالستدامة وذلك من خإل المؤسسي للمشر

  زمة حمن خالل    برنامج مكافحة التلوث الصناىعي بيتم    أن التعامل مع العميل خالل  نورا ابو النرصوأكدت األستاذة /  

االدوات   فيه  وبقدم ي كل 
تقديم  العميل  تخدم  الت  ات  عن طريق  ن برنامج  ممي  اكي  من  التمويل وفق هذا من  أن  ، كما 

نامج يصل   ي هذا   الخاصة بهمليون يورو ودراسات الجدوى    15  إل  الي 
ي تدخل فن

كات الت  تكون مجانا ومن أمثلة الشر

كات إنتاج الورق كات األسمنت وشر نامج شر    الي 

امج المانحة للزراعة    أنه البد من  محمد هالل   وأوضح الدكتور/  ن عل الي  كي 
ي ظل التوجه للزراعة والتقليل من  وذلك  الي 

فن

ي ظل رفع    المبيدات
ي الزراعة  فن

تالبيئة عالميا  و معايي  الكفاءة فن ي سبتمي     حيث تغي 
وعات ال  وجميع،    2021فن مشر

 .  تحتاج إل تغيي  بما يتوافق مع معايي  اإلقتصاد األخرصن

امج و أن العميل ليس عليه سوى التقدم للبنك    يهدى صي  وأكدت األستاذة /   عل البنك أن يقوم بتوجيهه ألفضل الي 

اإلقتصادية   القطاعات  مع كل  امج  الي  هذه  ي 
فن يتعامل  البنك  أن  وأكدت  ي  الكي  اإلستفادة  عل   فيها  يحصل  ي 

الت 

 . المختلفة

 والتوصيات التالية: تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث تم إستعراض ومناقشة أهم النقاط 

امج المتاحة لد • ورة توعية البنوك للمستثمرين بالي  . يها والخاصة بمشاري    ع اضن  إلقتصاد األخرصن

ي  • اكة مع الحكومة و معرفة مدى إمكانية تمويل المشاري    ع من قبل البنك األوروب  ي تتم بالشر
 . المرصيةالت 

ي   •
ي أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الطاقة فن

وعات    المبابن وتوفي   وأنه بمثابة شهادة ميالد إلستدامة المشر

 الطاقة. 

هداف التنمية المستدامة  أومدى حتميته للتعامل مع الدول الخارجية وأن أهم    أهمية التوعية باإلقتصاد االخرصن  •

  . هو اإلقتصاد األخرصن 

الب • من  تمويالت  عل  للحصول  المختلفه  كات  الشر إهتمام  مدى  عن  إستبيان  باإلقتصاد  عمل  والخاصة  نوك 

 .  األخرصن

ي مشاري    ع  •
ن رجال األعمال والبنوك للوصول دائما للطريق األفضل واألمثل لإلستثمار فن أهمية التواصل المستمر بي 

 .  اإلقتصاد األخرصن

 

ي  ثم إنتىه اللقاء حيث قام  
ن لطفن نائب رئيس    –والدكتورة أمنية فهمي  ،  رئيس لجنة البيئة    -األستاذ / حسي 

 بتوجيه الشكر للسادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء.  البيئةلجنة 


