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 جدول المحتويات 
 

  مكتب االتلتاا  اتلبيئى نشأة
  رساتلة مكتب االتلتاا  اتلبيئى

  
  من نحن 

  كيفية اتلعمل 
  ماتلى  اتلدعم اتل/  اتلقرض اتلدوار

  اجراءات تقديم اتلقروض اتلى اتلمشروعات اتلصغيرة واتلمتوسطة
  شركاء مكتب االتلتاا  اتلبيئى  

   ميثاق اتلسلوكيات اتلمهنية
  فريق عمل مكتب االتلتاا  اتلبيئى  

  
  عمالء مكتب االتلتاا  اتلبيئى  
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 :قائمة باالختصارات 

 
ACI Achieving Compliance in Industry  اتلبيئى فى اتلصناعة تلتاا االمكون 

 
BAT Best Available Technologies افضل اتلوسائل اتلتكنوتلوجية اتلمتاحة 

 
CP Cleaner Production نظفاإلنتاج األ 

 
CSR Corporate Social Responsibility اتلمسئوتلية االجتماعية تللشركات 

 
Danida Danish International Development 

Assistance 
 (دانيدا) نمركية تللتنمية اتلدوتليةاتلوكاتلة اتلد

Eco Environmental Compliance office اتلبيئى تلتاا مكتب اال 
 

EE Energy Efficiency ترشيد اتلطاقة 
 

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency شئون اتلبيئة اتلمصرى جهاز 
EMS Environmental management System ة اتلبييئيةدارنظا  اإل 

 
EPF Environmental Protection Fund صندوق حماية اتلبيئة 

 
FEI Federation of Egyptian Industries اتحاد اتلصناعات اتلمصرية 

 
LFA Logical Framework Approach طار اتلمنطقىتحليل اإل 

 
MTI Ministry of Trade and Industry وزارة اتلنجارة واتلصناعة 

 
NBE National Bank of Egypt هلى اتلمصرىاتلبنك األ 

 
OHS Occupational Health and Safety اتلصحة واتلسالمة اتلمهنية 

 
RDC Research and Development Centre  ث واتلتنميةاألبحامركا 

 
RF Revolving Fund اتلقرض اتلدوار 

 
SME Small and Medium Size Enterprises اتلمشروعات اتلصغيرة واتلمتوسطة 

 
 

 

 

 

 



   22من  4صفحة 

 

 والتنمية المستدامة نشأة مكتب االلتزام البيئي

 اتلجمهورياتحاد اتلصناعات اتلمصرية  طبقا تللقرار اتلبيئي واتلتنمية اتلمستدامة ب مكتب االتلتاا  انشىء
. عا   1002تلسنة  46رقم   

 

 فياتلمشروعات فى مصر واتلدول اتلعربية األخرى اتلبيئى إتلى دعم  تلتاا يسعى مكتب اال

ودعم  بهدف رفع كفاءة اتلصناعة اتلوطنية اإلدارة اتلبيئية، وترشيد اتلطاقة ، ونظمافق اتلبيئىاتلتومجال 
 . م اتلكفاءات واتلقدرات اتلمحلية،  ودعاتلتوافق اتلبيئي  اعد وتكنوتلوجياإدخال قو قدرتها اتلتنافسية، و

 
 

 رسالةال
 
جل تعايا اتلقدرة من ا, اتلعمل بمبدأ االقتصاد االخضر تلتحقيق اتلتنمية اتلمستدامة تشجيع " 

.  " اتلتنافسية تللصناعة اتلمصرية ، وتحسين اتلوضع اتلبيئى واالجتماعى  
 

 :اتلبيئى إتلى  تلتاا يهدف مكتب اال
  قطاع اتلصناعة باتلتشريعات اتلبيئية اتلتاا تشجيع 
 تشجيع االستثمارات اتلبيئية 

 تحسين ظروف اتلسالمة واتلصحة اتلمهنية في اتلمنشآت اتلصناعية  

 سئوتلية اتلمجتمعية تللشركاتتشجيع مبادرات اتلم 

 خلق فرص تلالستثمار واتلتصدير 

 

 البيئى لتزاممكتب االفى قيم ال

 

كيفية فهمنا وتفسيرنا من خالل ست قيم، وفيما يلى توضيح تلاتلبيئى  تلتاا يعمل مكتب اال

 . تلتلك اتلقيم

 

 على المستوى العالمى

 يةنصته اتلعاتلمية اتلمبنم من إتلى تحقيق االستفادة تلعمالئهاتلبيئى  تلتاا مكتب االيرغب 

وينظر  . واتلمؤسسات اتلماتلية على اتلمستوى اتلعاتلمىاتلمانحة  اتلجهاتبا على قرب عالقته

، إضافة إتلى أن شركاء أساسيين ااتلبيئى إتلى هذه اتلمؤسسات باعتباره تلتاا مكتب اال

معترف بها  وشهادات على مؤهالتبه  اتلعاملينحصول  يوتلى أهمية كبيرة إتلىمكتب اتل

أن يستفيد عمالؤه واتلعاملون به من عالقته اتلبيئى  تلتاا مكتب االيود ، وأخيرًا، اعاتلميً

 . معرفتهمن اتلعاتلميين اتلذين يمكنهم اإلضافة إتلى باتلمستشاري
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 القرب من السوق

باتلسوق اتلذى يعمل فيه أن عليه أن يكتسب معرفة عميقة باتلبيئى  تلتاا مكتب االيؤمن 

يوتلى  هفإنتلذتلك وعمالئه  و دعم مساندةتله اتلقدرة على   اكفءً اه حتى يكون شريكً عمالؤ

بأن يكون موقعه فى اتحاد اتلصناعات اتلمصرية وأن يوطد عالقته بغرف اتحاد اهتمامًأ كبيرًا 

اتلبيئى بأن بناء اتلعالقات ال يقتصر على  تلتاا مكتب االويؤمن  . اتلصناعات اتلمصرية ذات اتلصلة

اتلبيئى  تلتاا مكتب االيؤمن وتلهذا  . اتلشركات عاتتجم بل معاتلشركات اتلمنفصلة فحسب 

   . على حدٍ سواء فى اتلصناعة اتلمصريةاتلتعامل اتلفردى واتلمؤسسى ب

 

 ن على مستوى عال  مؤهلوعاملون 

وتلكى يصبح اتلفرد  ،اتلبيئى ثقته فى كل فرد من اتلعاملين اتلتابعين تله تلتاا يضع مكتب اال

أن يكون مؤهالً أكاديميًا فحسب بل عليه أيضًا أن  ال يكفىاتلبيئى  تلتاا فى مكتب االموظفًا 

اتلبيئى مؤهلين على  تلتاا ودائمًا ما يكون اتلعاملين بمكتب اال . يكون مؤهالً اجتماعيًا

اتلمضمون وفقًا تللمقاييس فى مجاتلهم اتلمحدد وفى اتلمكان اتلمناسب  مستوى عالٍ

ملين عضوًا فاعالً فى فريق أن يكون كل من اتلعاجتماعية اتلكفاءات االتضمن وت . اتلعاتلمية

اتلبيئى تلتحقيق  تلتاا عمالء مكتب اال تلمساعدةاتلعمل وأن يستمتع باتلعمل مع اآلخرين 

 . أهدافهم

 

 احترام العمالء

ى أن جميع اتصاالته باتلعمالء واألطراف اتلمعنية تتسم باالحترا  اتلبيئى ف تلتاا يثق مكتب اال

وبناءً  ،األساس تللتعاون اتلجيدون وهذا هواألديااتلثقافات واتلتسامح اتلمتبادل تلوجهات اتلنظر و

 . ومع بعضهم اتلبعضمع اآلخرين  باحترا  يتعاملوناتلبيئى  تلتاا عليه فإن اتلعاملين بمكتب اال

 

 االجتماعية مسئوليةال

بأن عملياته ينبغى أن تستهدف اتلحد من اتلفقر ومساعدة ى اتلبيئ تلتاا يؤمن مكتب اال

اتلبيئى  تلتاا على هذه اتلفلسفة، يركا مكتب االهدف، وبناءً اتلمجتمع تلمصرى تلتحقيق هذا اتل

 . ضاع اتلعمل تللعاملين كلما أمكنأو تحسينعلى 

ما فى بتشغيل كل منه ويلتا اتلرجل واتلمرأة بين اتلبيئى باتلمساواة  تلتاا تب االيؤمن مكو

اتلتركيا على مع اتلشركات اتلمصرية إتلى ويسعى جاهدًا فى عمله جميع اتلمستويات 

 . ة وتحسين كل منهمااة فى اتلنوع االجتماعى وأوضاع اتلعمل تللمرأاتلمساو

 

ومن اتلقواعد األساسية خضراء، باتلوصول إتلى بيئة نظيفة واتلبيئى  تلتاا يلتا  مكتب االكما 

 تلتاا العلى ا يةبيئى اتلصناعة اتلمصراتل تلتاا اتلخدمات اتلتى يقدمها مكتب اال أن تساعد

 . اتلمصرى باتلتشريعات اتلبيئية إلفادة اتلمجتمع

 

 المنهجية الشاملة
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كمجموعة، ويقصد من هذا أنه يأخذ جميع اتلعمالء اتلبيئى باتلنظر إتلى  تلتاا يؤمن مكتب اال

اتلنظر فى اتلحلول اتلممكنة اتلبيئية واتلماتلية واالجتماعية عند اتلشركة فى االعتبار جوانب 

 . ة اتلموظفين باتلشركاتيإضافة إتلى رفاه

 

 من نحن

 اتلتوافق اتلبيئي مجال في عملنى فى اتحاد اتلصناعات اتلمصرية اراستشمركا / نحن مكتب 

 28من فريق اتلعمل اتلخاص بنا يتكون و . واألنشطة ذات اتلصلة تلمنفعة اتلصناعة اتلمصرية

ترشيد اإلدارة اتلبيئية و نظمو اتلتنمية اتلمستدامة متخصصين فىاتل من تسعةا موظفً

  . ىاتلبيئية األخر اتلمناهجاستهالك اتلطاقة إضافة إتلى 

 

ودعم فى اتلصناعة اتلمصرية  اتلتوافق اتلبيئيئى إتلى ترويج طرق اتلبي تلتاا يهدف مكتب االو

 .اتلممارسات واألساتليب اتلتكنوتلوجيةاتلوسائل وودها اتلمبذوتلة إلدخال هاتلصناعة فى ج

 

 

مع جهات أخرى مثل جهاز شئون اتلبيئة اتلمصرى اتلعمل  /الرتباطاأيضًا إتلى ويهدف اتلمكتب 

ية وأعضاء اتحاد اتلصناعات اتلمصرية فى ستشاراال منشآتواتل حاث واتلتطويراألبومؤسسات 

تللتوافق واألساتليب اتلتكنوتلوجية طرق اتلجهودنا تلمساعدة اتلصناعة اتلمصرية على تطبيق 

 .اتلبيئي

 

 المقدمة  الخدمات

 

ات حتياجوخدمات جديدة تللوصول تلال حلوالا اتلمكتب دائم اتلتطور تلدى ابتكاره فريق يسعد 

 . بات اتلمختلفة تللعمالءاتلمتطلو

 :نقدمهاخدمات اتلتى باتل قائمةما يلى وفي
   تلتمويل و إعداد دراسات اتلجدوى  اتلحصول على حا  تمويلية مختلفة  فىمساعدة اتل

 . اتلتنمويةاتلبيئية و  مشروعاتاتل

  دراسات تقييم األثر اتلبيئي(EIA) و اتلمساعدة في اتلحصول على اتلتراخيص 

 اتلتوافق اتلبيئىو إعدادها تلتطبيق تكنوتلوجيات  تقييم اتلمنشآت واتلمشروعات 

  إجراء اتلمراجعات اتلبيئية تللمنشات اتلصناعية 

 إجراء اتلمسح اتلبيئي تللتجمعات اتلصناعية 

 إجراء اتلقياسات اتلبيئية داخل بيئة اتلعمل و اتلبيئة اتلمحيطة   

  اعات في اتلقط( أفران أو غاليات)اتلقيا  بضبط و تحسين أداء اتلوحدات اتلحرارية اتلعاملة

 اتلصناعية اتلمختلفة

  اتلمساعدة اتلفنية في مجال آتلية اتلتنمية اتلنظيفة وإعداد ملخص فكرة اتلمشروع تللمصانع

 .اتلمختارة ومتابعتها في مرحلة اتلتقييم

    اتلمراجعات اتلمعتمدة تلكفاءة اتلطاقةEnergy Efficiency 

  أية تقييمات ذات دعم دراسات اتلجدوى اتلالزمة و/إعداد مستندات اتلمشروع بما فيها تنفيذ

 اتلمطلوبة صلة تللحصول على جميع اتلشهادات
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 إعداد اتلسجل اتلبيئي متضمناً اتلقياسات اتلبيئية اتلمطلوبة. 

  االتلمانى-تقديم خدمات االعمال اتلخضراء باتلتعاون مع برنامج تنمية اتلقطاع اتلخاص اتلمصري 

 تقييم واعداد استراتيجية اتلمسئوتلية اتلمجتمعية تللشركات. 

جميع فى  متعددةة يصناعتلقطاعات  ش اتلعملمن ور اتلعديداتلبيئى  تلتاا مكتب االيعقد 

غرف ه ك فيشارتمن هذا اتلنوع عمل  تخصيص يو  كامل إلجراء ورش حيث يتم وحاء مصر، نأ

وجهاز شئون اتلبيئة اتلمصرى واتلبنك األهلى اتلمصرى اتحاد اتلصناعات اتلمصرية ذات اتلصلة 

 .   اتلبيئىمكتب االتلتااممثلى اتلعاملين بعن  فضالً واتلمحافظة 

 

 كيفية العمل

 

اإلدارة اتلبيئية من دعم و تللتوافق اتلبيئياألساتليب اتلتكنوتلوجية اتلبيئى  تلتاا يطبق مكتب اال

 :خالل األنشطة اتلتاتلية

  باتلحصول على قروض ميسرة اتلتوافق اتلبيئياالستثمارات فى دعم 

  ونظا   ق اتلبيئياتلتواففى مجاالت ية ستشاربتقديم اتلخدمات االشركات اتلدعم

واتلمجاالت اتلصحة واتلسالمة اتلمهنية ويد استهالك اتلطاقة شتراإلدارة اتلبيئية و

 . األخرى ذات اتلصلة

 ن واتلمديرياإلداريين وتللعاملين اتلتنفيذيين اتلدورات اتلتدريبية وتطبيق  ادعدإط ويخطت

 . إضافة إتلى اتلعمال

 بأحدث األساتليب نا ئرحالت دراسية باتلخارج تلتعريف عمالاإلعداد تللقيا  ب

 . اتلتكنوتلوجية
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 الدعم المالى/ صندوق القروض الدوارة
 القروض الميسرة

و  اتلتوافق اتلبيئىتلتطبيق تكنوتلوجيات  جديدة  قروض ميسرة تلتمويل معدات صناعية اتلمكتب  قدي
تسدد على أقساط  مصريمليون جنيه  3 إتلىترشيد اتلطاقة داخل اتلمنشآت اتلصناعية بقيمة تصل 

عن % 1.2 ، ومصاريف إداريةس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح سنة حتى خمسنوية من 
 .طريق اتلبنك األهلي اتلمصري أو اتلبنوك اتلمشاركة

 
 :الحصول على القروض الشروط العامة التي يجب توافرها في المنشآت الراغبة في

  عضوية إتحاد اتلصناعات اتلمصرية 
  اتلمالبس اتلجاهاة، ، اتلغذائية، اتلنسيجيةقطاع اتلصناعات اتلهندسية، اتلمعدنيةمنشآت تتبع ،

 واد اتلبناء، واتلطباعة و اتلتغليف،مواالثاث االخشاب منتجات اتلكيماوية، اتلجلود، دباغة اتلجلود ، 
 .، و االدوية ، واتلحبوب ومنتجاتها

  منشآت تتبع اتلقطاع اتلخاص 
  منشآت صناعية صغيرة أو متوسطة 
  ةاتلتنمية اتلمستداماتلرغبة في مخاطبة قضايا 
  جديرة ائتمانيا  ةاتلصناعي اتلمنشأةأن تكون 

 هيكل التمويل

:هيكل تمويل اتلمشروع و قيمة اتلتسهيل تكون على اتلنحو اتلتاتلي  

قرضالقيمة   

 

مساهمة 
 المصنع الذاتية

 قيمة التكاليف االستثمارية

جم و حتى مليون  أتلف200من أكثر  % 20 % 00
 جم

ون أكثر من مليون جم و حتى   ملي % 20 % 80
  2جم

مليون  3مليون جم و حتى  1أكثر من  % 30 % 70
 جم

 

 



   22من  9صفحة 

 :اجراءات تقديم القروض الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 
 البيئى لتزامض مكتب االواالاجراءات التفصيلية لمخطط قر:  1الشكل رقم 

  ما قبل التصنيف

 التصنيف
 (ساعتين)

 (1 نموذج رقم)
) 

 البنك االهلى المصرى

 ((عدم الموافقة/ الموافقة )األحقية 
 قبل التقييم ما 

 (خمسة ايام عمل)
 ( 2نموذج رقم)

 التقييم الكامل 
 (يوم عمل  22)
 (3 نموذج رقم)

 اللجنة التنفيذية لالعتمادات 

 ( 4نموذج رقم )

 البنك االهلى المصرى 

 (يوم عمل 22)

 قصات واختيار المورد اعمل من

 (اسابيع عمل 3)

 شركاء آخرون

 البيئى   املت المدخالت الفنية من مكتب اال

 الدفعة االولى من  القرض

 (الدفعة المقدمة)

 الدفعة الثانية 

 ( عند االستالم)
 البيئى  لت امالمدخالت الفنية من مكتب اال

 الدفعة الثالثة واالخيرة 

 (التشغيل المالئم للمعدات)

 التشغيل /المتابعة 

 (بعد عام واحد)

 عضوية اتحاد الصناعات المصرية

 ن النوايا خطاب اعال

2 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

21 
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 فى اتحاد اتلصناعات اتلمصرية تلتصبح مؤهلة تللحصول على بغى ان تكون اتلشركة عضوين
  .اتلقروض من برنامج اتلقرض اتلدوار

 
اتلبيئى  تلتاا االجراءات اتلتاتلية قبل اتلحصول على توصية من مكتب االويجب اتباع اتلخطوات 

 :تلتقديم اتلقروض اتلى  اتلمشروعات اتلصغيرة واتلمتوسطة 
 
 تلتاا يشمل كافة اتلخطوات منذ االتصال االول بين مكتب اال" ما قبل التصنيف" -2

( اتلخ  ......،اتلفاكس، اتلايارات ،اتلمكاتلمات اتلهاتفية، اتلعمل شور)اتلشركة  واتلبيئى 
  .غيرهاوات ستشاراتلتوصل اتلى اتفاق بين االطراف يتضمن اتعاب االيتم حتى 

 
يتطلب ذتلك واتلبيئى تللشركة فعليا  تلتاا مكتب اال "تصنيف"ى اتلخطوة اتلثانية ه -1

 . (2نموذج رقم )ساعتين من اتلعمل                
  

اتلبنك االهلى اتلمصرى اتلبيئى اتلى  تلتاا مكتب االلب من توجيه طى اتلثاتلثة هاتلخطوة  -3
ثم ارسال تقرير بذتلك ( عد  اتلموافقة/اتلموافقة ) جدارة اتلشركة ائتمانياًتلتحديد مدى 

  .مكتب اتل إتلىمن اتلبنك 
 
 تلتاا مكتب اال/ ين كل من اتحاد اتلصناعات اتلمصريةتللتعاون ب مذكرة اتلتفاهميتم توقيع  -6

  .واتلشركة ئىاتلبي
 
ويشرف .  اتلعمل اتلخاصة باتلشركة تلورش "ما قبل التقييم "االوتلى هى  مرحلةاتل -2

يتم وخذ اتلعملية حواتلى خمسة ايا  عمل أوتاتلبيئى  تلتاا عليها منسق من مكتب اال
 ( 1نموذج رقم ).  تقرير بذتلك اتلى اتلشركة العتمادهم ياعداد وتقد

 
يعد اتلتقييم و. "التقييم الكامل"اتلبيئى بعمل  ا تلتامكتب اال يقو  وعند اعتماد اتلتقرير -4

يتم اعداد و. يوما من اتلعمل 12يتطلب واتلكامل من اكثر اتلعمليات استهالكا تللوقت 
باالدارة يتم ذه اتلمرحلة  عند تدريب اتلعاملين فى هو .(3نموذج رقم )تقرير مفصل  

  .كعرض منفصل( اختياريا)اتلعاملين / ريق اتلعمل تقديم ف
 
يوصى بحجم واتلبيئى  تلتاا يحدد مكتب اال ،تماد اتلشركة تلتقرير اتلتقييم اتلشاملعند اع -7

نموذج رقم ) اللجنة التنفيذيةيقد  طلب اتلمشروع اتلى واتلقرض اتلذى سيتم منحه 
6) 

 
  .التخاذ اتلمايد من االجراءات البنك االهلى المصرىيتم ارسال اتلطلب اتلمعتمد اتلى  -8
 
اتلمتعارف ءات اتلشراء وض تللمعدات ان تتبع اجراعلى كل اتلشركات اتلتى تم منحها قر -0

  .اتلتى تقتصر فقط على اتلمعدات اتلجديدة المناقصةعليها عن طريق 
 

ثم يقو  اتلبنك االهلى اتلمصرى ( اتلبيئى تلتاا بمساعدة مكتب اال)يتم اختيار اتلمورد  -20
اتلدفعة : اتلى ثالثة اجااء اتلتى تنقسم ( رسميا)اتلقرض  لدفعاتلى عباتلسداد اتلف

 . فويضتوبعد اتل ،اتلمقدمة عند استال  اتلمعدات، بعد اتلتركيب
 



   22من  22صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   

 
 
 
 
 

 
 البيئى لتزاممكتب االشركاء 

 
ونظا  اإلدارة اتلبيئية وترشيد استهالك  اتلتوافق اتلبيئياتلوصول إتلى االمتياز فى مجاالت يعد 

اتلبيئى تللعمل  تلتاا اال ن استراتيجية عمل مكتبجاءًا م اتلطاقة واتلصحة واتلسالمة اتلمهنية
مع اتلجهات اتصاالت قوية ع بتونحن نتم . منها واتلدوتليةات اتلمحلية ماتلمنظ عن قرب من

 :اتلتاتلية

 

 الشركات

 لتصنيفا

 ما قبل التقييم

 التنفيذ

 قروض للشركات

 ييمالتق



   22من  22صفحة 

  
 
 
 

 المهنة سلوكياتميثاق 
 رض المصالحاتع -1

 تلتاا ومصاتلح مكتب االبين مصاتلحنا اتلشخصية محتمل، أو  نتجنب أى تعارض، واقعى"
 . "نبلغ عن أى حدث يخص تعرض اتلمصاتلح بسرعةو .اتلبيئى

 
 الموارد العامةإساءة استغالل المنصب الرسمى و -2

استغالل من خالل كيان أو  ألى شخصنسعى إتلى اتلتأثير على األغراض اتلخاصة  ال"
 . "ممياات شخصيةنعرض عليهم أو  منصبنا اتلرسمى

 
 القانوناحترام  -3

 . "نعمل بها ىنحتر  قوانين اتلدول اتلت"
 

 السلوك الشخصى المالئم -4
 . "اتلبيئى تلتاا سلوكنا اتلشخصى ودورنا كعاملين فى مكتب االنضمن أال يتم اتلجمع بين "
 

 الرشوة وقبولهاعرض  -5
غير مباشر بما قد أو  أى خدمة أخرى بشكل مباشرأو  نقبل أى هديةأو  نطلبأو  نعطى ال"

 . "إصدار حكمناأو  أداء واجبناأو  وظيفتنا ممارسةلى عيؤثر 
 

 محاربة الفساد -6
دتليل على أو  آخرون تللفسادأو  شك فى ارتكاب اتلامالءبتبليغ اتلمشرف علينا بأى نلتا  "

 . "ذتلك
 

 عندما يلزم األمر السرية التزاموقاعدتنا هى المصارحة والشفافية  -7
 ومع ذتلك واتلشفافية تجاه اتلجمهور اتلخارجى أقصى درجات اتلمصارحةقيق نسعى إتلى تح"

 . "نق شركائنا واتلعاملين معنا واآلخريتلضمان حقوإذا تلا  األمر اتلسرية  تطبق
 

 عدم التمييز -8
اتلوضع أو  اتلتعليمأو  اتلثقافةأو  اتلدينأو  اتللونأو  ال نميا فى عملنا فيما يتعلق باتلجنس"

 . "حاتلة أخرىأى أو  األصل اتلقومىأو  االنتماء اتلعرقىأو  االجتماعى
 

 يةلمهنسلوكيات االنشر ميثاق  -9
 . "جميع اتلشركاء اتلمهنيين بميثاق سلوكيات اتلمهنة نعرف"
 

 مراقبة تطبيق الميثاق -11
 . "شك فيهاتلأو  على انتهاك هذا اتلميثاقدتليل نحتر  مبادئ اتلميثاق ونبلغ بأى "
 

 البيئى لتزامالعاملين بمكتب اال
 اتلعاملين تلدينا من األخصائيين فى مجال اإلنتاج األنظف ونظا  اإلدارة اتلبيئية وترشيد

 :هماستهالك اتلطاقة 



   22من  23صفحة 

 
وكبير  اتلمكتب مديرريوس وماجستير إدارة أعمال،تلوبكا أحمد كمال عبد المنعم،/ م

 . اتلمعدنية ةيتللهندس تللصناعات اتلمنسقين
 
 . نسيجيةاتل قطاع اتلصناعات منسق، ستير ودكتوراهماج، شريف حمدى عبد الدايم/ د
 
 و اتلحبوب غذائيةاتل قطاع اتلصناعات منسق، ماجستير، عماد محمد على/ م
 
 استهالك اتلطاقة كفاءةقطاع  مدير، ماجستير، وفاء إسماعيل محمد/ م
 
 و االخشاب اتلكيميائية اتاتلصناع قطاع  ،منسقماجستير، عادل طه/ م
 
 ، بكاتلوريوس ، منسق قطاع صناعي سارة محمد/م
 
 ، بكاتلوريوس ، منسق قطاع صناعي نها زينهم/م
 منسق قطاع صناعي ، بكاتلوريوس ، حسن ابو العطا/م
 ،بكاتلوريوس ، منسق قطاع صناعي بيتر حنا/ م



   22من  24صفحة 

 المراجع
 

تلقد تحققت إنجازات اتلمراجع اتلتاتلية من خالل االتلتاا  اتلشديد واتلتعاون اتلوثيق بين عمالئنا 
وشركائنا وفريق عمل مكتب االتلتاا  اتلبيئى، ويقد  هذا اتلقسم اتلمراجع اتلخاصة بنا تلكل 

 . قطاع
 
 

 البيئى لتزامعمالء مكتب اال
 (أمثلة)قائمة مراجع اتلمشروعات 

 
 قطاع الصناعات الغذائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد                                                                                       قبل 
 
 

                                                                               
 تللبيئة  صديقةتوماتيكية أو  تقنية اتلتعبئة اتليدوية بماكينة تعبئة استبدال المشروع
 بمدينة اتلعبورعبور الند  العميل 
توماتيكى يستخد  أو أكدت اتلدراسة على أهمية استخدا  نظا  تعبئة الوصف

وأوضحت . (Tetrapakماكينة تيتراباك )تكنوتلوجيات صديقة تللبيئة 
ه إذا استمرت اتلشركة فى استخدا  ماكينة اتلتعبئة اتلدراسة أيضاً ان

األوزان اتلصغيرة اتلتى تتراوح بين )تلتعبئة اتلجبن ( اتلتعبئة اتليدوية)اتلحاتلية 
، قد تظهر مشاكل بيئية نتيجة زيادة مخلفات (جرا  200إتلى  120

وساعات  مياهاتلمنتج اتلنهائى واتلطاقة اتلعاتلية اتلمستمرة واستهالك اتل
اإلضافة إتلى أن اتلنظا  اتليدوى ال يضمن تلبية اتلمنتج ب . اتلعمل اتلطويلة

اتلنهائى تلمتطلبات اتلسالمة واتلجودة مما يؤثر على طلب اتلسوق 
  . اتلربح انخفاضتللمنتجات وباتلتاتلى سيؤدى إتلى 

 
أكدت اتلدراسة أن تقديم اتلماكينة األوتوماتيكية تللتعبئة قد يكلف ما 

مليون 2.7اتلبيئى بـ  تلتاامليون جنيه سيساهم مكتب اال 3يقرب إتلى 
  . جنيه وتقو  اتلشركة بدفع ما يتبقى من اتلمبلغ

 
 



   22من  25صفحة 

 قطاع الصناعات الكيميائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  قبل                                                                                    بعد 
 
 

                                                                                
اتلنظا  اتلقائم بنظا  آخر أكثر تقدماً الستخراج وتجميع األبخرة  استبدال المشروع

 اتلحمضية فى وحدة شحن اتلبالكات
 اتلقاهرة اتلكبرى -شركة كلورايد تللبطاريات، مصر العميل 
اتلنظا  اتلحاتلى بنظا  أكثر تطورًا  استبدالأكدت اتلدراسة على أهمية  الوصف

الستخراج وتجميع األبخرة اتلحمضية فى وحدة شحن اتلبالكات 
وأظهرت أيضاً أن إذا .  باستخدا  تكنوتلوجيات حديثة صديقة تللبيئة

قد تظهر اتلمرشد استمرت اتلشركة فى استخدا  نظا  االستخراج غير 
بعض اتلمشاكل اتلبيئية نتيجةً تللمخلفات اتلاائدة فى حمض اتلكبريتيك 

ا يؤدى بدوره إتلى وجود مياه صرف صحى اتلناتجة عن االنسكاب مم
ارتفاع نسبة األبخرة يؤثر باإلضافة إتلى ذتلك، .  ملوثة وبنية تحتية متآكلة

على بيئة اتلعمل وباتلتاتلى على صحة  اكبيرًتأثيرًا فى منطقة اتلعمل 
واألهم من ذتلك أن اتلنظا  اتلقديم أدى إتلى زيادة . وسالمة اتلعمال

واستهالك اتلطاقة واتلمياه ( مشحونةشبكات )مخلفات اتلمنتج اتلنهائى 
وأخيراً ال يضمن اتلنظا  اتلحاتلى تلبية متطلبات . وساعات اتلعمل اتلطويلة

اتلسالمة واتلجودة مما يؤثر على طلب اتلسوق تللمنتجات وباتلتاتلى يؤدى 
 . إتلى خفض اتلربح

 
مليون أظهرت اتلدراسة أيضاً أن تقديم اتلنظا  اتلجديد يكلف ما يقرب إتلى 

جنيه  860000يه وسيساهم مكتب االتلتاا  اتلبيئى بـ جنوخمسين أتلف 
 .  وتقو  اتلشركة بدفع ما يتبقى من  اتلمبلغ

  
 
 
 
 



   22من  26صفحة 

 قطاع الصناعات المعدنية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بعد                                                                        قبل                                                                               
اتلذى يعمل باتلفحم إتلى استخدا   اتلصهرمن استخدا  فرن  تلتحويلا المشروع

 . ن ثم استخدا  اتلغاز اتلطبيعىياتلفرن اتلدوار تلمدة عام
 . شركة أعمال اتلتنمية اتلصناعية، بمدينة اتلاقازيق العميل 
دوار بدالً من فرن أكدت اتلدراسة على ضرورة استخدا  اتلفرن اتل - الوصف

قد يكون و .اتلذى يعمل باتلفحم ثم اتلعمل باتلغاز اتلطبيعى اتلصهر
تلهذا االختيار اتلعديد من اتلمنافع اتلبيئية باإلضافة إتلى اتلماايا 

اتلقضاء  وه فرن اتلصهر استبدالاتلهدف األساسى وراء و. اإلقتصادية
على انبعاثات اتلفحم وخاصة اتلكبريت وثانى أكسيد اتلكربون 

نسبة االنبعاثات اتلكلية بما فيها انبعاثات اتلايت وذتلك وتقليل 
 . فق مع قانون اتلبيئة اتلمصرىبيئة اتلعمل وتلتحقيق اتلتواتلتحسين 

تجنب اتلحوادث وتحسين جودة اتلمنتج اتلمصهور وتقليل معدل  -
من اتلعوامل اتلتى تم أخذها فى  اتلصيانة وتحسين كفاءة اتلصهر

اتلجديد تكنوتلوجيا حديثة يستخد  اتلنظا   . االعتبار تلتغيير اتلفرن
 . ويقلل انبعاثات اتلمخلفات اتلمتمثلة فى اتلجايئات اتلصلبة

وهذا اتلبديل سيساعد على خفض تكاتليف اتلتشغيل نتيجة  -
الستخدا  اتلغاز اتلطبيعى بدالً من استخدا  اتلفحم األعلى تكلفة 

 . صديق تللبيئةاتلوغير 
جنيه  أتلف 140مليون وقد يكلف تقديم اتلبديل اتلجديد ما يقرب إتلى  -

حنيه وتلتا    881260اتلبيئى بـ  تلتاا وسيساهم مكتب اال
 . اتلشركة بدفع اتلمتبقى من اتلمبلغ

 
 



   22من  27صفحة 

 صناعات النسيجيةقسم ال
 

 قبل                                                                  بعد 
من اتلمازوت عال األنابيب اتلبخارية وتحويل اتلوقود إتلى غاز طبيعى بدالً   

 (اتلنفط اتلثقيل)
 اتلشركة اتلمتحدة  العميل 
بناءً على نتيجة دراسة اتلتقييم واتلبيانات اتلمجمعة، تم تقييم اتلفرص اتلتاتلية  الوصف 

عال األنابيب اتلبخارية وتحويل اتلوقود إتلى غاز طبيعى بدالً : تليتم تنفيذها
ى استخدا  وقد أظهرت اتلدراسات أنه إذا استمرت اتلشركة ف . من اتلمازوت

يجة نتنظا  اتلتدفئة اتلحاتلى فى مناطق اتلغاليات، ستظهر مشاكل بيئية 
باإلضافة إتلى ذتلك فإن اتلنظا  . زيادة انبعاث اتلهواء واستهالك اتلطاقة واتلماء

اتلحاتلى ال يضمن توافق مكان اتلعمل مع متطلبات اتلسالمة واتلصحة اتلتى قد 
وتؤدى إتلى خسارة فى ثار سلبية على كفاءة عمليات اإلنتاج آيكون تلها 

جنيه  02000كما اكتشف أن اتباع هذه اتلتوصيات سيكلف حواتلى . اتلربح
جنيه مصرى  81000اتلبيئى بنسبة  تلتاا مصرى، وسيساهم مكتب اال

   . وتدفع اتلشركة ما تبقى من اتلمبلغ
 
 



   22من  28صفحة 

 الصناعات الكيماوية/ الطاقة  فطاع

  
 بعد                                                    قبل 

تركيب وحدة جديدة  تلصهر اتلسبائك  وصب اتلشبك تعمل بغازات بترول  المشروع 
 سائلة بدالً من اتلكهرباء

 إسكندرية اتلصحراوى -مصر، طريق مصر  –شركة كلورايد تللبطاريات  العميل 
ن استخدا  اتلكهرباء اتلى أكدت دراسات ما قبل اتلتقييم ضرورة اتلتحويل م الوصف

فى فرن اتلرصاص واالنتيمون فى ماكينة صب   (LPG) غازات بترول سائلة
االنتاج  أاتلشبك، وسيؤدى هذا إتلى زيادة االنتاج واتلربح كما سيقد  مبد

  . األنظف ويضمن اتلتوافق مع اتلتشريعات اتلبيئية
 : واتلهدف األساسى هو

  من حاالت فقدان اتلحرارة تقليل استهالك اتلكهرباء اتلمستخد  اتلناتج
  . وتلوث اتلسخانات من اتلسبيكة اتلمنصهرة

  ،اتلذىتجنب انبعاث اكسيد اتلرصاص اتلناتج من اتلمصاهر اتلمكشوفة 
  . يؤثر على بيئة اتلعمل وباتلتاتلى يؤثر على صحة اتلعاملين باتلمنطقة

  تحقيق اتلتوافق مع قانون اتلبيئة اتلمصرى .  
 صب غير اتلكفءتجنب تكاتليف اتلصيانة اتلناتجة من اتل .  
 تحسين جودة اتلمنتج اتلمنصهر وكفاءة اتلصهر .  
 عامل يوضع فى االعتباروتقليل تكاتليف اتلمعاتلجة اتلطبية، وه .  

ويستخد  االختيار اتلتكنوتلوجيا اتلحديثة اتلتى تقلل من تكلفة إعادة اتلصب 
ومخلفات اتلشبكة، كما أنه نظا  مغلق يمنع انبعاثات اكسيد اتلرصاص تلبيئة 

جنيه مصرى،  468400 وتقديم هذا االختيار سيكلف حواتلى .اتلعمل
جنيه مصرى وتدفع  620000اتلبيئى بدفع تلتاا وسيساهم مكتب اال

 . اتلشركة ما تبقى من اتلمبلغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   22من  29صفحة 

 
 قطاع تحسين كفاءة إستخدام الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 تحسين كفاءة اإلحتراق

اتلجلفنه بوالعات فرن استبدال والعات تشغيل  •
تعمل باتلغاز بدالً من  سترجاع اتلحراريإلا هذاتي

 .اتلسوالر
 .سنه.ج 338،060=  إجماتلى اتلوفر اتلمتحقق  •

 . .ج 474،080= اتلتكلفه اإلستثماريه  •

 .شهر 11=سترجاع اإل فتره  •
 طن سنويا2670= اتلكربون دثانى أكسي إنبعاثاتاتلخفض فى 

 حرارة العادم إسترجاع

 هبمبادالت حرارياتلصوديو  تاويد أفران صهرسيليكات  •
فواقد اتلحرارة وباتلتاتلى  وتقليل سخين هواء االحتراقتلت

االستهالكات اتلنوعية تحسين قيم واتلوقود اتلمستخد  
 .تقليل اتلملوثات اتلغازيةبإإلضافه إتلى  تلكل طن منتج

 العائد االقتصادى

  . .ج172،000= اتلتكلفه اإلستثماريه  •
 .سنه /  .ج 04،000= اتلوفرات اتلمادية •

 شهر 36= فترة االسترداد     •
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 تحسين أنظمة البخار ونظم العزل
وإصالح اتلتسريبات واتلعال وفحص حرارة اتلمياه اتلمتكاثفة سترجاع إل تركيب خاان بخار ومضى •

 .اتلمتكاثف ستفادة من وصيانه مصايد اتلبخار تلإل
 . جنيه 68،200 = ى تلوفر اتلسنوا •
 . جنيه 40،000 بحواتلى االستثمارية اتلتكلفة •
 . شهر22=  االسترجاع فترة •
 .سنوياً 3  2020 بمقدار اتلمياه استهالك خفض •
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 تحويل الوقود
فرن اتلكيوبال  اتلذى يعمل بفحم اتلكوك بفرن دوار  استبدال •

 .يعمل باتلسوالر ثم باتلغاز اتلطبيعى
 . .ج2،140،100= اتلتكلفه اإلستثماريه  •

 .سنه/ .ج 426،768= اتلعائد األقتصادى  •

 .شهر 16= فترة االسترداد    •
تقليل اإلنبعاثات اتلغازيةاتلمتمثله فى غاز ثانى أكسيد اتلكربون بما 

  عا/طن 468يعادل 


