
 

 

 

والمقاوالت    نتالجنظمت   العقاري  الهندسية    –التطوير  رجال  اإلستشارات  من   برئاسةإجتماعاً    المصريين  األعمالبجمعية    كل 

رئيس لجنة    –صبور عمر    –لجنة التطوير العقاري والمقاوالت، والمهندس فتح هللا فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس    –المهندس

الهندسية   المهندسإجتماعاُ  اإلستشارات  إستشاري  /  بحضورالسيد  عبيدي   زين  الدين  مؤسسة  بهاء  الخضراء  التمويل    المباني 

محجوب    IFC / WBGالدولي   مروة   / تنمية  والدكتورة  أول  الدولي    مؤسسةبخاص  القطاع  الخبير   ،  IFC / WBGالتمويل 
وير العقاري  طمحمد عجالن نائب ثان لجنة الت –والمهندس  وليد سويدة نائب رئيس لجنة اإلستشارات الهندسية    –والمهندس  
أعضاءوالمقاوالت   من  وممثلي  ،لجنة  كل  وعدداً  رؤساء  من  الجمعية  اعضاء  السادة  من  قطاع  الشركات   وعدد  في    ات العاملة 

يومتمام الساعة    وذلكالتطوير العقاري والمقاوالت، اإلستشارات الهندسية   ،   2022  سبتمبر  18الموافق    األحد   العاشرة صباحاً 
   حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:

 

التعرف عن قرب على برنامج املباني اخلضراء )التميز يف التصميم من أجل كفاءه أكرب( الذي أطلقته  "  
جمتمع االعمال املصري من هذا    ، وسبل إستفادة EDGEبالتعاون مع    IFCمؤسسة التمويل الدويل  

 الربنامج "
بكلمة اللقاء  وأكد عىل      حيث رحب عمر صبور  /    املهندس   بدأ  بالحضور  و سيادته  االهتمام  ورة  البناء ضر تنمية 

ي مض بما يتوافق مع المتطلبات البيئية  و
ر وتهيئة البناء فر  .COP27األخضر من أجل تحسير

/    ثم أوضحت التعامل فيها هو    أحد   أن    مروة حمجوبالدكتورة  يتم  ي 
الت  هذا أن  و البناء األخضر    أهم المجاالت 

ي مركز بحوث البناء التابع لوزارة اإلسكان باإلضافة إىل 
ر القطاع الخاص والحكومة تتمثل فر وع قائم بالتعاون بير المشر

 التعاون مع عدد من البنوك وعدد من المستثمرين. 

نامج  وتابعت سيادتها أن   ي مض الير
 ذلك من وسيتم توضيح  EDGE  المقدم من المؤسسة يقدم دعم للبناء األخضر فر

التقديمي   العرض  من    وتابعتخالل  واحدة  الدولية هي  التمويل  مؤسسة    مجموعة   تكون  ةمؤسسات شقيق  5أن 

ل باألساس وهو الكيان الذي يتعام  ةوتعد مؤسسة التمويل الدولية الذراع اإلستثماري لهذه المجموعالبنك الدوىلي  

 . مع القطاع الخاص

  ويكون   اإلقتصاد األخضر بصفة عامة وباألخص البناء األخضر    تدعم  مؤسسة التمويل الدوليةكما أكدت سيادتها أن  

اكات ، والتعاون  ي أو شر
ذلك من خالل عدد من األدوات خالل التعاون مع بعض المؤسسات المالية تقديم دعم فتر

ي للجهات 
ي أو تقديم قروض واإلستشارات ، وتقديم الدعم الفتر

المباشر مع القطاع الخاص سواء بتقديم الدعم الفتر

برنامج   هو  ا  وأخير منه    edgeالحكومية  األساسي  الهدف  مبسطوكان  طريقة  اآلداء    ةوسهل  ةوجود  أنهلقياس    كما 

ف به من جهات دولية عديدة مثل   .  CDPو   GRESBمعي 

أن   من  EDGE  كما  أكير  ي 
فر ايد   وهناكدولة    45  موجود  ر مي  تراخيصه  طلب  عىل  الحصول  لبناء   سواء  عىل 

ها المكاتب  ،المدارس  ،المستشفيات   تراخيص  ،    وغير إيضا    EDGEوتقدم  ولكن  جديدة  ي 
مبانر إلنشاء  فقط    ليس 

 ندوة إلكترونية تنظمها لجنتاإجتماع محضر 

   ستشارات الهندسيةاإل -العقاري والمقاوالت  التطوير

 IFC / WBGمع ممثلي مؤسسة التمويل الدولي 

 Zoom Meeting – 2022سبتمبر  18األحد 



قديمة موجودة   ي 
الماليالحكومات    مه  EDGEمن    المستفيدونأن  ، كما  لمبانر المؤسات  ا    ةو  وأخير المستثمرين  و 

ي 
ي المبانر

ر فر  . الساكنير

ي   EDGEوتطرقت سيادتها إىل تراخيص 
 توفير للمياه والطاقة  3تشمل  والت 

ً
  مةومواد البناء المستخد  مراحل أوال

 توفير  %20بنسبة 
ً
ي صفر كربون %  40 ها بنسبة، ثانيا

ا أن يكون المبتر  . ، وأخير

ه وإدخال كل بيانات الخاص بهمن خالل التسجيل عىل تطبيق   EDGEويستطيع المورد الحصول عىل تراخيص 

ي للتصميم 
ي النهايويحصل المورد عىل ترخيص مبدن 

يتم معرفة مدي تطابق البناء الفعىل  ةثم تبدأ مرحلة البناء وفر

وط للمبتر مع  ي  EDGEشر
خيص النهان  تدريبات تقدم أون الين أو   edgeكما يقدم   للمورد ومن ثم يتم إعطاء الي 

ي الجامعات او للمستثمرين ال
ي فبالحضور الفعىلي وأيضا كورسات تقدم فر

ر فر  . السوق عليير

ي  وكيفية إستخدامه edgeفيديو عن تطبيق  بهاء عبيدي / املهندس  و استعرض
وكذلك عرض بعض األمثلة لمبانر

خيص   ي مض بي 
ر شمس   ةبجامع لالبتكار لريادة األعمال ihubمثل مركز  EDGEتم بنائها فر موفر  %42فكان عير

ي مواد البناء %62موفر للمياه  %44للطاقة و 
ويوجد المزيد من األمثلة والتجارب للمشاري    ع الحاصلة عىل  موفر فر

ي وفنادق حول العالمال لعدد من  لهمالموقع الرسمي  عىل  EDGEترخيص 
 . مبانر

 :التاليةوالتوصيات إستعراض ومناقشة أهم النقاط  فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت مت
إمكانية   • ي  توفير  المدي 

قديم  فر ي 
المبتر إذا كان  حالة  ي 

فر البناء  ي  مع  مواد 
لمبانر وتجارب  أمثلة  توضيح  ورة  ضر

 . عىل تراخيص بالفعل  حصلت

ر التقييم األخضر  •  IFCالتابع ل   edgeو التابع لمركز بحوث البناء  Green Rating systemsمدى التكامل بير

 . يةقطاعات الصناعالولكن ليس عىل كل  EDGEضمن مظلة تراخيص القطاع الصناعي موجود التأكيد عىل أن  •

 

 

 

حيث  اللقاء  إنتهى  الهندسية    –عمر صبور   –المهندس  وجه  ثم  اإلستشارات  لجنة  للسادة  رئيس  الشكر  بتوجيه 

 الحضور على حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء.


