
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنوك والتمويل  جمعية رجال األعمال المرصيي   عقدت   ك للجنة   مشتر
ً
حسن حسي   ولجنة  /    األستاذ برئاسة    إجتماعا

الدكتور/ محمد هالل  برئاسة  ادارة  محمد جمال محرماألستاذ/    وبحضور   الطاقة  كة رئيس مجلس  يك  و   MGM  شر شر
ي  مؤسس  
ي موازنة االنبعاثف 

كة المرصية لالستثمار المباشر ف  ي واألستاذ/    EgyCopات  الشر
يف الديوان  عضو مجلس ادارة    شر

MGM   ي موازنة االنبعاثات  و
كة المرصية لالستثمار المباشر ف  ي الشر

يك مؤسس ف  ي    والمهندس/   EgyCoشر
المدير    سعد أ هان 

كة   التنفيذي  االستثمار  و   Avanz Capital Egyptشر االنبعاثات  بامدير  موازنة  ي 
ف  المباشر  لالستثمار  المرصية  كة  لشر

EgyCop     المهتمي    وبحضور الهام  مجموعة من أعضاء جمعية رجال األعمال المرصيي    ي تمام  بهذا الموضوع 
وذلك ف 

ة  2023 يناير  24الموافق  الثالثاءيوم عشر   الثانيةالساعة   باب الحوار حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح   ،بمقر الجمعية بالجت  
 والمناقشة حول:  

 قتصاد املصري وصلته بالقطاع اخلاصنبعاثات يف سياق اإلستثمار يف موازنة اإلإلا "
 ات يف اإلستثمار املشار إليه " شركالعمل  اتآليجمال و

 
ك بي   لجنة البنوك والتمويل    هذا االجتماع أن  ته مؤكدًا  كلم   الطاقة  رئيس جلنة  –  حممد هالل  /الدكتور  بدأ

المشتر

 إ   قد جاء  ولجنة الطاقة  
ا
ي  طاقة   للجنة ا جتماع  ل   ستكمال

بهدف التعرف عىل بورصة السندات    2022ديسمتر    12المنعقد ف 
ي  
  ، وكيفية إستفادة مجتمع األعمال المرصي من تلك السندات قتصاد األخرص  التشجيع عىل التحول لإلالكربونية، ودورها ف 

اء تمويل مشاري    ع الحياد الكربون  بوذلك   اء وختر ي مجال الطاقات الخرص 
اء والمتخصصي   ف  ، وتابع  حضور عدد من الختر

 لدور اللجنة  
ا
ام مرص ودول    لبحثسيادته أن هذا االجتماع هو إستكمال ي إطار التر 

ي مرص ف 
مستقبل االقتصاد االخرص  ف 

ي المرحلة المقبلة. العالم بخفض النبعاثات الكربونية والذي يعد جزء هام  
 للنهوض بالصناعة المرصية وزيادة الصادرات ف 

ي وضع سقف لخفض البصمة الكربونية للدول ومن المقرر ان يضع بعض الضوابط عىلي    سيادتهوأوضح   أن االتحاد االورنر
اد االغذية والسلع والبضائع من خالل محددات لنسب الكربون بها ومن ثم البد  ات الصناعية  العمل مع القطاع  من  استت 

 . ي اطات التصدير السواق االتحاد االورونر  والتصديرية للتوافق مع معاير واشتر
جم إلي مأن خفض البص  سيادته وأكد 

ي ويتر
كات، ويخدم   ة الكربونية هو استثمار له عائد ومردود اقتصادي وبيئ  أموال للشر

يضمن   الذي  االخرص   االقتصاد  نحو  المرصية  الدولة  تنافسية  إ توجه  زيادة  وبالتالي  التكلفة  وتقليل  الصناعة  ستدامة 
 المنتجات المحلية،  

ً
كات ال   مؤكدا كات الطاقة وشر وعات تسهيلأن هذا التوجه يفتح مجال عمل لشر   إستخراج   عتماد لمشر

 شهادات الكربون. 
 
 

 - ملناقشة:  جلنة البنوك والتمويل وجلنة الطاقة : مشرتكإجتماع حمضر 
قتصاد املصري وصلته بالقطاع  نبعاثات يف سياق اإلستثمار يف موازنة اإلإل"ا 

 ات يف اإلستثمار املشار إليه " شركال عمل  اتآليوجمال و اخلاص
 مبقر اجلمعية  - 2023 يناير 24 الثالثاء  

 



سي من خالل صندوق    ادته وتابع  الكربونية  البصمة  لخفض  الخاص  القطاع  وعات  لتمويل مشر هناك فرص عديدة  أن 
ي موازنة النبعاثات   

كة المرصية لالستثمار المباشر ف  ي شهادة الكربون التابع للشر
حيث يمنح تمويالت    EgyCopاالستثمار ف 

كات القطاع الخاص    ما يمثل فرصة لدخول   وهو االف طن كربون    10لمشاري    ع ضخمة فوق   ي وشر
تجمعات المجتمع المدن 

ي خفض النبعاثات  حيث أن الهدف هو الوصول الي المُ 
ة  صنع والمُ لالستثمار ف  وعات الصغت  زارع بجانب مشاركة المشر
 خفض النبعاثات .   ضمن مبادراتوالمتوسطة  

 

 
حيب بالضيوف  البنوك والتمويل كلمته مؤكداً  رئيس جلنة –  حسن حسني /األستاذ بدأوقد   عىل توجه  بالتر

ً
مؤكدا

مؤتمر    المرصية   الدولة توصيات  بكافة  وأشاد  الكربونية  النبعاثات  بتقليل  التخطيط    COP 27لإلهتمام  وزيرة  وإعالن 
كة  ا  كة مرصية تتفاوض مع الحكومة المرصية بشان سندات  أ كونها    MGM لتعامل مع شر إن    وتابع سيادته  ، الكربونول شر

ي مجال  ب  جاء  اللقاء
ي سياق الإ هدف تعريف مجتمع األعمال بما يحدث ف 

قتصاد المرصي  إلنبعثات الكربون حول العالم ف 
ي هذا االستثمار الهام. مدى  و 

كات ف   صلته بالقطاع الخاص ومجال وآليات عمل الشر
ي  أن التوجه الحالي للدول ينصب حول اصدار وتد وأكد سيادته

ي البورصات، كما بدأت المؤسسات ف 
اول شهادة الكربون ف 

كاتنشاء صناديق لإل إ  ي شهادات الكربون وخفض البصمة الكربونية للشر
صبح  أأن سندات الكربون    وتابع سيادته ،  ستثمار ف 

كات والمؤسسات أداة سداد وتمويل وتوفر لم  رص والقطاع  لها سوق ويتم تداولها عىلي مستوي العالم حيث تعد بالنسبة للشر
ي 
ي والزراعي والستدامة نمو النشاط ال إ الخاص فرص عديدة ف  . نتاجر  قتصاد القومي

 

 
وشريك مؤسس للشركة املصرية لالستثمار املباشر يف    MGMحممد مجال حمرم رئيس شركة    /األستاذ  وأوضح

عىلي    EgyCopالنبعاثات   موازنة   تقوم  الصندوق  فكرة  و   ستقطابإ أن  والمستثمرين  البنوك  أموال  داراتها  إ رؤوس 

ي صورة قروض،  إ و 
ي خفض البصمة الكربونية ف 

كات الراغبة ف    ستثمارها مع الشر
ً
نبعاثات  وفقا  أن مقدار خفض ال مؤكدا

وع مثل التحول من الديزل إلي الطاقة الشمسية  
ي    بذلك صدار شهادة  إ يتم    حيثللضوابط لكل مشر

من مؤسسة دولية والئر
كات كأديمكن ب  ة سداد للقرض. ا عد ذلك استخدامها من جانب الشر

وط صعبة وصارمة عىلي   وتابع سيادته  يفرض شر العالمي  االقتصاد  مة بخفض بصمتها    أن  الملتر  كات غت   الشر منتجات 
كات المدرجة بالبورصة والمصدرين للحاصالت الزراعية  الكربونية وغت  المتوافقة مع معايت  البيئة وال  ستدامة خاصة للشر

 والمنتجات والسلع المصدرة. 
ام للوصول إلي النسب الع  سيادته  وأشار 

اتيجية وإلتر  ي  أن كل دولة ومنها مرص وضعت استر
المية لخفض النبعاثات  حئر

ي العالم، األ   2050/ 2030
مر الذي خلق سوق عالمي للكربون حيث أصبحت شهادات الكربون أداة مالية لها بورصات ف 

ي  
ة ف  نشاء بورصة الكربون وهي خاصة  إ الفتا إلي أن رئيس البورصة المرصية السابق الدكتور محمد فريد بذل جهود كبت 

 بمرص وافريقيا . 
مأن    سيادته وأوضح   كات العالمية البد ان تلتر     الشر

ا
  وتابع أن تحقيق ذلك يتكلف الكثت  من المكانيات بتقيليل التلوث    أول

ورة  مع   ام    معقوبات عىل عد  فرض ض  اءبتقليل النبعاثات الكربونية،  االلتر  تقليل إنبعاثات    ومن أهم لإلستثمارات الخرص 
كات للتحول لإل  يسات من ديزل إل كهرباء  توبو تحويل األ   سمنت األ   الكربونية لمصانع  قتصاد  وعىل الدول تقديم حوافز للشر

ط  ق صفر إنبعاثات كربونية  كيتحق   بغرض   األخرص   ي البورصة وعدم الحصول عىل   د ي لتقيشر
كة ف  ي حالة    الشر

قرض اال ف 
ائب وغرامات  مع تقديم ما يثبت تقليل االنبعاثات الكربونية  امفرض ض  ي حالة عدم اللتر 

  . ف 
 

 
 
 
 



شريك مؤسس يف الشركة املصرية لالستثمار املباشر  و  MGMعضو جملس ادارة  شريف الديواني    /األستاذ  وأضاف
للبيئة    EgyCoيف موازنة االنبعاثات   وع قائم وملوث  المشر أن يكون  الخاص  القطاع  الصندوق لتمويل  وط  أن من شر

ي السوق ويتم تداولها  
ي نهاية كل عام لها قيمة ف 

بهدف منح تمويل بغرض تقليل النبعاثات  ويتم اصدار شهادة الكربون ف 
ي البورصات أو بي   المساهمي   لعمل توازن بناء 

ات الكربون  أن شوأكد سيادته    سنوات   5نسب خفض الكربون ولمدة    عىل   ف 
كات عالمية للتفتيش والفحص والمحاسبة ومعظمها لها   ي مرص وتعمل  أفتصدر من جهة معتمدة دوليا، كما يوجد شر

رع ف 
كة  وتابع سيادته    ة الكربونية للنشاطوفق منهج علمي لحساب ما تحقق من نسب خفض البصم وعات الشر أن من أهم مشر

ة   م بي      السكندرية، إعادة تدوير زجاجات البالستيك   مثلمقالب مخلفات المدن الكبت  ها بالضافة إل االتفاق المتر وغت 
كة و  وع حياة كريمة لتحويل نحو  الشر الشمسية بجانب ت  157مبادرة مشر بالطاقة  وعي    طرومبة مياه للعمل  مويل مشر

ي الصالحية والواحات. 
 الشجار الجازوارين ف 

ي الحياه البد ان يكون له طاقة وبصمة  وتابع سيادته أن  
ي المحافظة عىلي  كل نشاط ف 

البيئة من  كربونية، وعلينا المساهمة ف 
ي عانت من تغيت  المناخ  أوضح أن  تغيت  المناخ و 

ي مرص  أكتر القطاعات الئر
تصحر  ،  قلة المياةبالضافة إل  هي الزراعة  ف 

ي وتابع سيادته أن  اآل
كة    عىل وأكد  تغيت  للمناخ يؤثر عىل حياة االنسان بالتبعية  راض  ترى أن مرص تعد من     MGMأن شر

كة   ي بها نسب تلوث محدودة وأن هذا أحد أهم أسباب الشر
ي مرص الدول الئر

اصدار  وأوضح سيادته أنه تم  ،  لإلستثمار ف 
ي يمنع بيع  قانون ي التحاد األورونر

ي من ال أل حد  ال  لم يصل إل  ها ي منتج فيأ يطبق ف 
ي  نبعاثات  دن 

، وعلينا  تقل بالتدري    جالئر
 . ديد كيفية تفاديها حتحديد االنبعاثات الكربونية لت

 

لشركة املصرية بامدير االستثمار  و  Avanz Capital Egyptشركة   التنفيذياملدير    سعدأ هاني  املهندس/    وأضاف
كة تستهدف     EgyCopلالستثمار املباشر يف موازنة االنبعاثات   ستثمار  انب لإل جطالق صندوقي   للمرصيي   واأل إ أن الشر

ي بالدوالر بقيمة  
ي شهادات الكربون أحدهما بالجنيه بقيمة مليار جنيه والثان 

ي عمل  مليون د  200ف 
كات ف  والر لمساعدة الشر

 خطة لخفض االنبعاثات. 
كات فقط االستفادة من الصندوق دون االفراد، كما أن   طالق الصناديق يتم وفق لوائح  إ وأوضح أنه يمكن للمؤسسات والشر

وعات   ، الفتا أنه يتم اختيار أفضل طريقة لتمويل المشر  مثل البنك الدولي
وقرارات هيئة الرقابة المالية ومؤسسي   دوليي  

وع وقد يصل إلي  
ي يصدرها المشر

ي القطاعات المستهدفة وتحدد قيمة التمويل بناء عىلي االنبعاثات الئر
أو    % 50أو    % 100ف 

وع ألخر   نسب اخري ي العديد من الدول    تختلف من مشر
وتابع سيادته أن هناك أسواق لسندات الكربون التابعه للبورصة ف 

 . مثل جنوب أفريقيا، السعودية، المارات و سنغافورة
 

 - باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم التقاط التالية:فتح مت  ثم

يبة عىلي أي منتج يُ 
 لفرض ض 

ً
وع ومقدار الخفض المطلوب تمهيدا صدر إلي أوروبا  أهمية معرفة نسب النبعاثات لكل مشر

وع أي  من  يبة الكربونية وأيضا ستكون ينتج عنهمشر يبة  بصمة كربونية فيما يعرف بالرص  حماية الصناعة  بهدف  تلك الرص 
 ناعة ملوثة للبيئة. األوروبية من خالل فرض ضمانات عىلي مستثمر أو ص

ورة   ي  توافق آلية عمل صناديق ال ض 
يعات الئر ي شهادات الكربون وخاصة بالدوالر مع الضوابط والقواني   والتشر

ستثمار ف 
 يقرها البنك المركزي المرصي. 

ي مرص الشادة ب
ي عام   %1أي أقل من   %0.6نسبة النبعاثات ف 

ي أكسيد الكربو   325بواقع  2022ف 
ي  مليون طن من ثان 

ن ف 
 ال  %2إلي    1.5حيث تشت  الدراسات إلي أن النسب العادلة والمسموح بها من  

ً
مما    من األمم المتحدةخر تقرير  وذلك وفقا

اء.   يساعد الدولة المرصية عىل سهولة وشعه التحول لإلقتصاديات الخرص 
ورة تقليل الخامات المستخدمة ي الصناعة ومدخالت النتاج المسببة  ض 
 . لالنبعاثات الكربونية  ف 

 
 

البنوك والتمويل والدكتور/ محمد هالل رئيس  جنة  لرئيس    –  حسن حسي     /   كل من األستاذ ثم إنتىه اللقاء حيث قام  
كةممثىلي  السادة  بتوجيه الشكر إل  لجنة الطاقة   كة  و    MGM  شر تم توجيه الشكر لكافة  و ،    Avanz Capital Egyptشر

 عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء  السادة الحضور 


