
 

 

    والبحث العلمي  الصناعة  - البيئة    ا عقدت لجنت
ً
  بالجمعية

ً
الرئيس التنفيذي    –  ةأبو سنعلي    / الدكتور    معإجتماعا

البيئة اللقاء برئاسة  لجهاز شئون  الوي    وقد عقد  ز المنز الدين  الصناعة    –المهندس/ مجد  العام ورئيس لجنة  ز  األمي 
ي  
ز لطفز رئيس لجنة البيئة وبحضور الدكتورة/ أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة   –والبحث العلمي واألستاذ/ حسي 

مدير عام   -المهندسة / ليديا عليوة  و نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي    –واألستاذ/ أحمد منن  عز الدين  
  رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية   وبحضور مجموعة منتكنولوجيا وبحوث تغن  المناخ بجهاز شئون البيئة  

ي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المرصية  
ام البيئ  ز  من  وممثل من مكتب اإللن 

ً
أعضاء جمعية رجال األعمال وعددا

ز   ي تمام الساعة    بمختلف القطاعات االقتصادية المتنوعةالمرصيي 
ة صباحوذلك فز  مارس  12الموافق    األحد يوم    العاشر

ة، حيث ُعقد اللقاء ب 2023 ز  هدف فتح باب الحوار والمناقشة حول: بمقر الجمعية بالجن 

 كافة املستجدات التي سيكون هلا تأثري على األنشطة اإلقتصادية املختلفة  "
 يف إطار قانون البيئة املصري والقواعد الدولية املتعلقة بتغري املناخ." 

   حديثة  معيةباجل  األمني العام ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي   – املهندس/ جمد املنزالوي  بدأ  
ً
 موضحا

ي   البيئةلوزارة البيئة ولجهاز شئون    الكبن  الدور  
 النهوض بالصناعة    فز

ً
ز البيئة والصناعة  عل قوة    مؤكدا فال  العالقة بي 

من القطاع   ةالشاب بتولي القيادات    ، وأشاد سيادته حقق اإلستدامةتيوجد تقدم صناعي بدون محددات وضوابط بيئية  
باإل للالخاص   المعنية  الحكومية  والهيئات  الوزارات  ي 

فز التنفيذية  سيادتهستثمار،  مناصب  الحالي    وتابع  الفكر  أن 
 .ة مع القطاع الصناعي هناك خطوات شيعة ومتوافق أن صبح مختلف و أللحكومة 

 

ستعانة بالقطاع الخاص والمكاتب أول من طالب باإل كانت  جمعية  الأن لجنة الصناعة والبحث العلمي ب  سيادته  وأوضح
وعات البنية التحتية  ستشاريةاإل  ي مشر

ز  أنه جاري  سيادته تابعو ، فز ي هذا   توقيع بروتوكول تعاون مع نقيب المهندسي 
فز

 الشأن،  
ً
ا ز الوزارات والهيئات الحكومية  إل    مشن  ز    الوقت  يؤدي إل إهدار أن عدم وجود تنسيق بي  ي حي 

الميكنة  أن  فز
 . ستثمار والنمو االقتصاديعملية اإل  تشع بشكل كبن  

 

 جاز إن يحدث  سستشارية  اإل من المكاتب    كبن  ضم عدد    أن الموافقة عل  سيادته  حوأوض 
ً
  كبن    ا

ً
اخيص  ا ي الن 
الهدف   وهو فز

ي ببزيادة الدعم لمكتب اإل  سيادته  طالبو   ،الرئيسي من الرخصة الذهبية
ام البيئ  ز  إلن 

ً
لدوره الهام    تحاد الصناعات نظرا

ي تطو 
ي اإل يفز

ي ب  سيادته أشار  و ،  ستشاريةستعانة بالمكاتب اإل ر الصناعة بجانب أهمية التوسع فز
  قبول   أهمية التوسع فز

ي  ي  تحاد األاإل و   EBRD إلعادة اإلعمار والتنميةوذلك    منح الجهات األجنبية مثل البنك األوروب  يد  لوروب  دعم صناعة التن 
 .بديل غاز الفريون تحول إلبال
 

 الصناعة والبحث العلمي - البيئة   ي جلنت إجتماع حمضر  
 الرئيس التنفيذي جلهاز شئون البيئة   –مع الدكتور / علي أبو سنه  

 مبقر اجلمعية  - 2023 مارس 12املوافق  األحد 



ي زيادة الصادرات    رئيس جلنة البيئة باجلمعية  –حسني لطفي    / األستاذ  وأوضح
أن التوافق مع معاين  البيئة يساهم فز

ي تمتلكها الدولة، وأشار سيادته إل أهمية توافق  
كات الئ  ي الشر

  ة صناعي الجميع األنشطة  ومن مشاركة القطاع الخاص فز
 لل إالقطاعات األكنر    أهم  من  معتبارهإمع البيئة بخدمية مثل الكهرباء  الة و يسياحالو   والزراعية

ً
نبعاثات الكربونية  نتاجا

وعات الطاقة النظيفة للقطاعواإل  ي تمويل مشر
من لن ات المختلفة،  و ستفادة من التمويالت الخاصة بالجوانب البيئية فز

ين لمنتجاتهيالتصدير و إ يتمكن منالبيئية المحلية و الدولية لن  تاطان  االشيتوافق مع   . جاد مشن 
 

عل دعم وزارة البيئة للمستثمرين الجادين الرئيس التنفيذي جلهاز شئون البيئة    –علي أبو سنة  /    الدكتور  وأكد

اخيص والموافقات البيئية الالزمة،  اطات البيئية، والعمل عل تسهيل اإلجراءات للحصول عل الن  وبما يتوافق مع اإلشن 
ي وحل المشاكل والمعوقات 

 .تواجههم الئ 
 
حرص وزارة البيئة من خالل جهاز شئون البيئة عل تذليل كافة العقبات والمعوقات الئ  تواجه عمل    عل    سيادتهوأكد  

 
ً
ا  الصناعة، مشن 

إل قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام   الصناعة المرصية، والعمل عل تسهيل وتيسن  عملية اإلستثمار فز
كة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية   وتيسن  إلستصدار الموافقات البيئية  اإلجراءات من خالل لجنة مشن 

 
ً
ونيا الموافقة عل زيادة و ،  يحصل من خاللها المستثمر عل تلك الموافقة فز أشع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكن 

ز البا  عدد  ز   حثي  ي لتشي    ع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء فز مراجعة    العاملي 
داخل الجهاز فز تقييم األثر البيئ 
وعات واألنشطة المختلفة  ي للمشر

 .قوائم تقييم األثر البيئ 
 

وعات الخاصة بالصناعة، مؤكدا عل أن    سيادتهوأشار   ي للعديد من المشر
إل إجراء العديد من دراسات تقييم األثر البيئ 

وعات   ي أحد أهم نجاح تلك المشر
تأكيد عل عدم وجود آثار بيئية تنعكس سلًبا عليها  ال  معدراسات تقييم األثر البيئ 

ا إل إصدار   وعات ا  177مستقبال، مشن  ة القليلة الماضية، كما تم العمل عل  موافقة بيئية للمشر لصناعية خالل الفن 
اطات، ستيفاء كافة اإل إ أيام فز حال    7تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خالل   شن 

 
ً
  60نتظار المستثمر إمن  بدل

ً
 .للحصول عل تلك الموافقة  يوما

 
ي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة اإل   إل  سيادتهوأضاف  

ي أن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة اإلستثمار البيئ 
ستثمار البيئ 

ا إل أن الجهاز يعمل عل الدفع بملف المحميات الطبيعية  ل تسهيل إجراءات الحصول عل الموافقات البيئية، مشن 
 . ودعم اإلستثمار فيها 

 
ي يعد من أنجح إوالذي    COP27  أن مؤتمر المناخ  سيادتهوأضاف  

 نوفمن  الماضز
م الشيخ فز ستضافته مرص بمدينة شر

المؤتمرات السابقة عل جميع المستويات اللوجستية والفنية والتمويلية، فضال عن القرارات الجريئة الصادرة عنه والئ   
 ، مؤكدمن قبلخذ فز تاري    خ المؤتمرات  ؤ لم ت

ً
رئيس دولة   121نظن  فز استقبال  عل نجاح الدولة المرصية المنقطع ال  ا

اء والزرقاء بالمؤتمر، مشن  1500ألف مشارك، إضافة إل تنظيم    52وحكومة، و ز الخرصز  حدث بالمنطقتي 
ً
إل وقوف   ا

ار الموجه  الدولة المرصية بكل شموخ أمام كافة الدول المتقدمة إلستصدار قرار بإنشاء صندوق تمويل الخسائر واألضز
ا غن   النامية  اإل للدول  تلك  فز  المتسببة  وغن    لمسئولة 

ً
مؤكدا ي   نبعاثات، 

اإلماراب  الجانب  مع  العمل  مواصلة  عل 
 .للحفاظ عل تلك المكتسبات  cop28  المستضيف للقمة المقبلة لتغن  المناخ

 
البيئة    سيادتهوأشار   التحكم الصناعي لإل دعم وزارة  وع  التلوث مجال الصناعة المرصية من خالل مشر ي 

بالمرحلة   فز
نامج أكنر من   عل استكمال  COP27 مليون يورو، كما تم التوقيع خالل مؤتمر المناخ  130الثالثة حيث تبلغ مساهمة الن 

اء بمبلغ   وع تحت مسمي الصناعات الخرصز مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي فز   275المرحلة الرابعة للمشر
ز األ  ة والمتوسطة مجاالت الطاقة والمخلفات والهيدروجي  وعات الصغن   .خرصز وكجزء مكمل للمشر

 
 



روث   سيادتهوأشار   لتحويل  البيوجاز  بإنشاء وحدات  لها  التابعة  الحيوية  الطاقة  مؤسسة  من خالل  الوزارة  قيام  إل 
 
ً
ا  العملية الصناعية، مشن 

راع  اإل بالسماح  إل    الحيوان والمخلفات الزراعية إلنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه فز ز سن 
ي  السمكي  
ات المرصية وذلك عل مستوى  فز ات داخل المحميات الطبيعية، كما نعمل عل إعادة تأهيل البحن  بعض البحن 

اطات بيئية صارمة   .محافظات الجمهورية وبعضها فز نطاق المحميات بناء عل اشن 
 

وعات البيئية من خالل حوافز    سيادتهوأكد   يبية بقانون اإل ستثمارية ومإعل دعم الدولة المشر ات ضز ز ستثمار لتشجيع ن 
 اإل 

ً
ا اء، مشن  ز األخرصز     إل ستثمارات الخرصز أن هناك قطاعات لها األولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجي 

ستدامة البيئية  األكياس البالستيكية أحادية اإلستخدام، كما تبنت الدولة معاين  اإل صناعة  المخلفات و تدوير  إعادة  و 
ي وا
اء نسبة   إل  تستهدف    لئ  وعات الخرصز ،  2030ستثمارية للدولة بحلول عام  من الخطة اإل   %100أن تمثل المشر

 
ً
ا اء بقيمة  %40إل بلوغ تلك النسبة  مشن   .مليون دوالر  750حئ  اآلن، كما أطلقت مرص السندات الخرصز

 

   ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية:
ا • كة مع هيئة  المعطلة من خالل لجنة مشن  التصاري    ح  البيئية ومراجعة  الموافقات  الصناعية إصدار  لتنمية 

ي  تل
يام  أ  7صدار الموافقات خالل  إكافة الدراسات بما يسمح ب  اللجنة لمراجعة حيث تجتمع  قييم األثر البيئ 

 .عمل

ي تواجه   •
مخرجات لها قيمة   للحصول علدارة منظومة المخلفات  إنظام الجمع والفرز من أهم التحديات الئ 

 .تكلفتها أقل من الفحم حيث أنالصناعة  علوتأثن  ذلك كبديل للفحم   الستخدامها مضافة 

ورة   • ز المخلفات  جميع  تزيادة معدل  ضز ي    وإعادة التدوير وتشجيع القطاع الخاص ودعم المصنعي 
للدخول فز

 هذا المجال. 

ورة • ي  دراسة اإل   ضز
عادة التدوير وبالتالي مواكبة المعاين  الدولية حيث  إستفادة من مخلفات المالبس الجاهزة فز

ي المصانع من قصاصأ 40نحو يوجد 
 .قمشةاأل  اتلف طن فز

ي مفهوم البناء األخرصز ب •
ورة تبئز يبة لتشجيع ا  غن  الملوثةستخدام مواد البناء  إضز قتصاد  إل من خالل حوافز ضز

ي الطاقة
 .األخرصز بجانب حوافز للمستثمرين فز

اإل  • المكاتب  زيادة عدد  اإل إل ستشارية  أهمية  دراسات  ورة  عتماد  ، مع ضز ي
البيئ  للبناء   تغين  ثر  المرصي  الكود 

ي والحفاظ عل البيئةلزيادة اإلوالمواصفات 
 هتمام باألثر البيئ 

ي الدولة •
ي جهاز شئون البيئة توعية موظفز

 .بجانب تبئز

ي    دور  •
ي  خدمة اإل   هي وحدة اإلستثمار البيئ 

تسهيل إجراءات الحصول عل الموافقات   من خاللستثمار البيئ 
 . البيئية

 .لتشجيع منتج السياحة البيئية بهاالطبيعية المحميات بللستثمار  مخصصةتحديد أماكن  •

راع السمكي  اإل بهتمام  اإل •
ز وط معينة والئ  يتم السماح بها فيسن  ات داخل المحميات الطبيعية بشر بعض البحن 

ي للمحمية  . بما ال يؤثر عل النظام األيكولوج 

ورة  • وعات البيئية من خالل حوافز ضز يبية بقانون اإل إدعم الدولة المشر ات ضز ز ستثمار لتشجيع  ستثمارية ومن 
اء   . االستثمارات الخرصز

 

الوي / المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام  ز ز العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلم     -  مجد المنز  األمي 

  
ز لطفز الرئيس التنفيذي   –أبو سنة عل    الدكتور/ بتوجيه الشكر إىل  جمعية بال  رئيس لجنة البيئة – واألستاذ/ حسي 

 . ، كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء لجهاز شئون البيئة

 


