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انفــبيـزونكس

استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
في ظل االىتمامات الدولية بالتنمية المستدامة وحماية البيئة ،برزت قضايا اإلدارة الفعالة
لمموارد الطبيعية والتحكم في التموث والحد منو وتخفيف آثاره ،لتتصدر أولويات االىتمامات،

ليس في الدول المتقدمة فحسب ،بل أيضاً في الدول النامية وبصورة أكثر إلحاحاً.

وفي ىذا السياق ،لعبت عممية تحديد األولويات البيئية وتطوير اإلجراءات البلزمة دو اًر أساسياً
في إطار العمل السياسي والتنموي في مصر والذي يتم تطبيقو بواسطة القطاع العام والخاص
عمى حد سواء .ومع تزايد االىتمام بالبيئة كأولوية متقدمة في مصر ،أصبح السوق المصري

مستعداً الستقبال البدائل الفنية والمؤسسية الضرورية التي يمكن من خبلليا حل المشاكل
الممحة التي تواجيو في ىذا المجال.
ُ

ومن ىنا ،يأتي المكتب االستشاري "انفايرونكس" ليأخذ مكاناً راسخاً لو في ىذا الميدان ،لما لو
من خبرات واسعة ومكتسبة في مختمف التخصصات البيئية ،وبما يتمتع بو من قدرات قوية

تؤىمو لتقديم خدمات بيئية في مجاالت اليندسة البيئية والسياسات واإلدارة البيئية.

من نحــــــــن؟

أنشئ المكتب االستشاري انفايرونكس في يوليو  ،9777ومنذ ذلك الحين اتسعت خدماتو في

مجال االستشارات البيئية بصورة مطردة وبخطى سريعة ،مستفيداً بذلك من الخبرة الواسعة

والمتراكمة لممكتب االستشاري "كيمونيكس مصر" في ذلك المجال ،مما أرسى لو أساساً متيناً
ارتكز عميو في نموه المستقر.

وخبلل فترة قصيرة نسبياً من تاريخ إنشاء المكتب ،أصبح معروفاً بالتزامو بتقديم الخدمات
االستشارية البيئية المتميزة إلى كل من القطاع العام والخاص وذلك في األسواق المحمية
والدولية .وىذا التميز ثمرة مجيود فريق من المختصين المحترفين والمتفانيين في عمميم،
يعممون جنباً إلى جنب مع شبكة كبيرة من الخبراء يتم االستعانة بيم عند الحاجة .وباإلضافة
إلى ذلك ،ىناك عبلقات تعاون مع الشركات الوطنية والدولية ساىمت في زيادة نجاحاتنا.

ما الذي نقدمه؟

يقدم المكتب االستشاري انفايرونكس الخدمات االستشارية لمعمبلء في مجال البيئة ،ليس فقط
لمساعدتيم في مجال التحكم في التموث ،ولكن أيضاً لممحافظة عمى الموارد الطبيعية ،وذلك

من خبلل إجراءات الحد من التموث ،وتبني مفيوم اإلنتاج األنظف ،وتطبيق اإلجراءات
البلزمة لمحد من التأثيرات المترتبة في مراحل التصميم والتشغيل واإلدارة .كما يشارك المكتب

أيضاً في صياغة السياسات البيئية ووضع النظم البيئية والتطوير المؤسسي ،وبناء قدرات
لمجيات الرقابية.
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ويرتكز التنوع الكبير في الخدمات االستشارية التي تقدميا انفايرونكس عمى أساس إيماننا بأن
البيئة ليست مجرد مجال منفصل قائم بذاتو ،بل ىي جزء ال يتج أز من األنشطة التنموية

باختبلفيا .فضبلً عن امتبلك انفايرونكس اإلمكانيات البلزمة لتحميل احتياجات ىذا التفاعل
المعقد بين البيئة واألنشطة التنموية.

نعمم أنو لضمان تحقيق التوازن بين المتطمبات الشرعية لتحقيق االستدامة والربحية ،في إطار

قيود تفرضيا محدودية الموارد ،يتطمب ذلك منيجاً مبتك اًر ونظم متطورة نعمل عمى تطويرىا

باستمرار.

وقد استطاع المكتب أن يثبت جدارتو في مجال الخدمات االستشارية البيئية وأن يكون لو

سجبلً مشرفاً وحافبلً بالمشروعات الناجحة .فمديو خبرة واسعة في مختمف المجاالت البيئية

كما أنو يمتمك تفيماً ال يضاىى لتطوير اإلدارة البيئية في مصر ،وتشمل مجاالت العمل:
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السياسات والتخطيط البيئي



تقييم التأثير البيئي



التطوير المؤسسي



توثيق األنشطة البيئية



التدريب البيئي وبناء القدرات



الحفاظ عمى التنوع البيئي وادارة المناطق المحمية



إدارة المناطق الساحمية



التوصيف البيئي



نظم إدارة البيئة والسبلمة والصحة ودراسات الحد من التموث وتقييم المخاطر



النمذجة الرياضية النبعاثات اليواء



تخطيط وادارة الطاقة



إدارة المخمفات
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عمالئنـــا؟

تتنوع قاعدة عمبلئنا وتتسع لتشمل الجيات الحكومية الوطنية ،والشركات االستشارية الدولية،
والجيات المانحة ،والمنظمات الدولية ،والمنظمات المصرية غير الحكومية ،وجيات األعمال
الخاصة واألجنبية ،والمشروعات المحمية الممموكة لمدولة .ويبرىن عودة عمبلئنا إلى طمب

خدماتنا االستشارية ،فضبلً عن التوصية بالعمل معنا ،عمى رضاىم عن مستوى الخدمة

المقدمة ،مما أدى إلى توسع في قاعدة عمبلئنا بدرجة كبيرة .ونعرض فيما يمي بعض

عمبلئنا:


المنظمات الدولية:
-

مركز الدعم اإلقميمي "الخطة الزرقاء" ( )Blue Planالمنبثق من خطة
عمل البحر المتوسط ()MAP

-

مرفق البيئة العالمي ()GEF

-

برنامج المعاونة الفنية البيئية لدول البحر المتوسط ( )METAPالممول من

-

مؤسسة التمويل الدولية ()IFC
البنك الدولي

-

برنامج األمم المتحدة لمبيئة ()UNEP

-

البنك الدولي ()WB



جامعة الدول العربية

منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية ()UNIDO

منظمة الصحة العالمية ()WHO

مشروعات ممولة من الجهات المانحة


مشروعات وبرامج هيئة المعونة األمريكية ()USAID

 مشروع النمو االقتصادي المستدام في البحر األحمر.8006 ، البرنامج المصري لمسياسات البيئية (.8002 ،)EEPP مشروع تحسين ىواء القاىرة (8008 ،)CAIP -برنامج التدريب لمتنمية (8003 ،)DT2( )8

 مشروع الدعم المؤسسي واعادة صياغة السياسات (8003 ،)ISPR

مشروعات وبرامج هيئة المعونة الدانمركية "دانيدا" ()DANIDA
 برنامج الدعم القطاعي البيئى (8006 ،)ESP -برنامج الدعم المؤسسي (8008 ،)OSP

 برنامج التوعية والتدريب البيئي (9777 ،)EETP

مشروعات هيئة المعونة الكندية ()CIDA

 -صندوق مبادرات البيئة المصري (8002 ،)EEIF
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مشروعات هيئة المعونة الفنمندية "فينيدا" ()FINNIDA

 مشروع إدارة المخمفات الخطرة في اإلسكندرية (8004 ،)HWMPA مشروع التحكم في التموث الصناعي (8002 ،)EPAP

برامج إدارة التنمية الدولية البريطانية ()DfID

 -مشروع دعم التقييم واإلدارة البيئية (.8002 )SEAM



الشركات االستشارية الدولية
-

مجموعة بوسطن لمبيئة ،الواليات المتحدة األمريكية Boston Group

-

كيمونيكس الدولية ،Chemonics International ،الواليات المتحدة

-

كوفى ( ،)COWIالدنمارك

-

ديموات وتوش ( ،)Deloitte and Toucheبريطانيا

-

مشاركو التنمية ،الدانمارك Development Associates

-

دورش كونسمت ،ألمانيا Dorsch Consult

-

إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبريطانيا

-

ببلن سنتر ( ،)Plan Centerفنمندا

-

-



األمريكية

إيكون ( ،)ECONالنرويج

آر.إٍس.ك إي.إن.إس.آر المحدودة ( ،)RSK ENSRبريطانيا /إيطاليا،
الواليات المتحدة األمريكية

-

تيبسا ( ،)TYPSAميندسون ومعماريون استشاريون ،أسبانيا

-

شركة التربة والمياه ( ، )Soil & Waterفنمندا

-

يو.أر.اس المحدودة ( ،)URSالواليات المتحدة األمريكية

قائمة منتقاة من المستثمرين وتشمل:
-

شركات متعددة الجنسيات مثل :بى بى ،شيل ،بى جى ،أويل سيرش،
بروكتر وجامبل ،فايزر ،ىيس ،داو كيميكالز ،فورسيسونز ،ينيميفر ،كرافت،

سينتامين ،أس سى جونسون ،فرانكى سامى ،كادبورى شويبس ،جيبسبلند،
أمريكان ستاندرد ،كاميرون ،شيفرون.
-

مستثمرين محميين :بيكو ،بيتزد ،مجموعة العز ،الشركة المتحدة لمشتقات

الغاز ،السويدى ،مجموعة كميوبترا ،أرما ،الشركة المصرية لمبولىبروبيمين،

أوراسكوم ،مجموعة منصور ،صبور
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وقد أدت مشاركتنا الناجحة وأدائنا المتميز فى المشروعات المحمية والدولية في مصر والخارج
إلى شيرة انفايرونكس كعبلمة لمتميز والخبرة .وال تقتصر قاعدة عمبلئنا عمى الداخل فحسب،

بل تمتد أيضاً إلى الدول العربية األخرى ،ومنيا قطر والسعودية وليبيا وسوريا والجزائر

وعمان.

منهجنــا

فى انفايرونكس نعى تماماً أن عمبلئنا يقصدوننا لحاجتيم إلى البحث عن أكثر الحمول تمي اًز
وفاعمية وأكثر تجدداً لمواجية المشكبلت البيئية التى تواجييم .وىذه الرغبة فى إيجاد الحمول

الخبلقة ىي عامبلً ىاماً نضعو نصب أعيننا خبلل تقديم الخدمات .ويكمل ىذا مفيومنا عن
المشاركة ،فمكي يمكن أن تكمل مواجية التحديات البيئية بالنجاح ،ال بد من وجود مشاركة

فعالة بيننا وبين العميل .ومن ىذا المنطمق ،ال يعتبر منيجنا مجرد أسموب ُيتبع لحل
المشاكل ،ولكنو منيج يستيدف تنفيذ الحمول بطريقة تضمن االستم اررية ،وتمكن عميمنا من
استيعابيا واالستمرار فييا .وىو ما يدركو عمبلئنا جيداً ،والدليل عمى ذلك عودتيم إلينا مرة

ومرات ينشدون خدماتنا.

نحن نؤمن بأنو ،لكي نضمن استم اررية الحمول المقدمة ،ال بد من وجود تعاون وثيق مع
العميل .فيو شريك أساسي في عممية إعداد الحمول ،ومن واجبنا أن نؤكد لو أن النجاح يمكن
تحقيقو فقط من خبلل مداخبلتو ورأيو.
وىذا التعاون لو أىمية محورية أيضاً لتحقيق رؤية مشتركة في انفايرونكس نحو الميام التي
توكل إلينا ،حيث ال تعتبر كل ميمة فرصة لتقديم أفضل الخدمات لعمبلئنا فحسب ،بل ىي
تجربة تعميمية مستمرة لنا ولعمبلئنا عمى حد سواء ،مما يؤدي إلى التطور التدريجي لمنظم
واآلليات واألدوات المستخدمة لدينا .فعن طريق التحسينات الفردية وتنظيميا لتنعكس عمى
مجموع الفريق ،ندعم الروابط المينية داخمو ،ونوفر الوقت الثمين في الميام التالية .وىكذا

يمكن توجيو القدرات وتركيزىا عمى مواجية تحديات معينة في إطار تخطيط مسبق لتحقيق

مزيد من التحسينات.
وثمة ثمرة أخرى من ىذا التطوير المستمر ألساليبنا وىي خمق بدائل يمكن من خبلليا تمبية

احتياجات كل عميل عمى حده ،بناء عمى تحميل شامل لمعوامل والقيود الخاصة بو ،ثم ينتقل
العمل إلى البحث عن البدائل المنطقية بالتركيز عمى إعداد أساليب متكاممة وموضوعة

خصيصاً لحل مشاكل بعينيا.
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نحن نعتقد بأن تحديد التركيز ىو أمر ضروري لفيم أعمق لممجال الذي نقدم فيو خدماتنا
االستشارية .وقد ساىم ىذا في مشاركتنا متعددة المستويات في عديد من النظم .فعمى سبيل
المثال ال الحصر ،قدمنا خدمات في مجال إدارة المخمفات الخطرة ،وتقييم التأثير البيئي،

ونظم التفتيش البيئي ،وذلك فيما يتعمق بالسياسات والتطوير اإلداري والمؤسسي ،والتدريب
عمى تحقيق االلتزام البيئي أو تقديم العون المباشر ،حسبما يتطمب األمر .وتنعكس فوائد تمك
المشاركة عمى جودة خدماتنا ،بما ال يدع مجاال لمشك.
إن التميز ىو سمة كامنة في جميع خدماتنا .ونحن نركز بقوة  -في جميع مراحل عممية
تحديد المشاكل وايجاد الحمول المناسبة -عمى وجود نظم داخمية لمراقبة الجودة والتأكيد
عمييا .وفضبلً عن ىذا ،ثمة عامل ضروري وىو وجود التزام شخصي بالجودة يتمسك بو كل
أعضاء فريق العمل في انفايرونكس.

فريقنــــا

نحن نؤمن في إنفايرونكس بأن وجود فريق يأتي أعضائو من تخصصات وخبرات مينية
ومستويات تعميمية مختمفة ليو أفضل أسموب يتبلئم مع طبيعة أنشطتنا والمناىج المتبعة
لدينا .وبالرغم من تنوع ىذه الخمفيات (نذكر عمى سبيل المثال اليندسة البيئية والكيميائية،
واإلدارة البيئية ،والتكنولوجيا البيئية ،واقتصاديات البيئة ،والكيمياء ،واألحياء ،والتخطيط
العمرانى ،واإلدارة العامة) ،إال أنيا تكمل بعضيا البعض ،مما يسمح بوجود تجانس واضح،

ومزيج ناجح ،من الخبراء في خدمة عمبلئنا .كما أن معظم العاممين الفنيين يحممون درجة
الماجستير ،وثمثيم درجة الدكتوراه .وتتراوح عدد سنوات الخبرة المينية من عشر سنوات إلى
أكثر من  33سنة.
وبعيداً عن تنوع مؤىبلت وخبرات أعضاء فريقنا ،فإنيم يشتركون في صفات مميزة ،مثل
الرغبة واإلرادة في اكتساب ميارات وخبرات جديدة ،ونمو وتطور ميني يتغذى عمى التحديات

وىي خصائص جوىرية تضمن نجاح حمولنا المتكاممة التي تمبي احتياجات كل موقف عمى
حده .وفضبلً عن ذلك ،يمتمكون قدرات تحميمية وموضوعية وحب لمبحث والمعرفة ،مما

ينعكس جمياً في مواقفيم العممية حيث ال يقبمون بسيولة الحمول الواضحة .كما ينسجمون في
إطار الجو الميني لمعمل في انفايرونكس الذي نحاول أن نضمن لو االستقرار واالستمرار.

ومن أجل ىذه الخصائص ،وليس فقط من أجل تاريخيم الوظيفي وانجازاتيم ،تم اختيارىم
لينضموا إلى أسرة انفايرونكس.
وتؤمن انفايرونكس بأىمية البناء المستمر لقدرات العاممين بيا ،ولذا تشكل فرق العمل

بالمشروعات التي تسند إلييا من نخبة متكاممة تتميز بخبرات واسعة ورغبة في اكتساب
ميارات جديدة ،وقدرة عمى المحافظة عمى التميز الميني ،وشباب طموح مستعد لمنازلة
التحديات .ويعتبر بناء القدرات في انفايرونكس ىو مبدأ يحظى باحترام كبير ،وأثمر عن
تطور مستمر لؤلساليب الفردية ،مما انعكس عمى ارتفاع جودة الخدمات التي نقدميا.
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ويدعم ىذا الفريق األساسي خبراء من خارجو ،معظميم ممن اشتركوا في مشروعات سابقة قام
بيا المكتب .ونظ اًر لتكرار التعامل بينيم وبين الفريق والعمل سوياً في مشروعات عديدة ،يزداد
الحجم الفعمي لمفريق ،وال يكون األمر مجرد استكمال تشكيمو باالستعانة بموارد خارجية.

إن استراتيجية مكتبنا تتمثل في تفضيل المشاركة الطويمة المدى مع المكتب مما ينعكس في
االحتفاظ بفريق أساسي ثابت ومستقر بدرجة أكبر من معظم الشركات االستشارية ،وذلك

إليماننا بأن من يعمل معنا يعتبر إضافة لممعرفة والخبرات المكتسبة لممكتب .ولذا يمثل
أعضاء الفريق بالنسبة لنا ثروة فكرية يجب االحتفاظ بيا ،واثرائيا لمحفاظ عمى ميزتنا التنافسية
التي نتمتع بيا حالياً .وقد أوجد التفاعل المستمر في داخل الفريق الثابت مستوى عال من

الثقة والتفاىم المتبادل وىو شرط ضروري لئلبداع واالبتكار الذي يميز جودة خدماتنا

لعمبلئنا.
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استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
 .1السيبسبث والتخطيط البيئي
شارك المكتب االستشارى انفايرونكس عن كثب في األنشطة المتعمقة بوضع السياسات والخطط البيئية منذ

نشأتو .وقد ساعد عمى ذلك الميزة الكبيرة التى يمتمكيا المكتب وتتمثل في خبرة طويمة وممتدة لرئيس مجمس

اإلدارة السيد /صبلح حافظ ،الرئيس التنفيذي األسبق لجياز شئون البيئة ،والميندس ياسر شريف ،المدير
العام لمشركة والمدير السابق في جياز شئون البيئة ،والمذان شاركا عن قرب في تشكيل السياسات البيئية
عمى المستوى القومي .وقد أرست ىذه الخبرة المتنامية والمكتسبة أساس مشاركة انفايرونكس الحالية في
مجال السياسات البيئية.
وتمثمت مشاركة مكتبنا بصورة أساسية في تقديم الدعم الفني البلزم لصياغة وتنفيذ السياسات البيئية.
وساعدنا في ىذا خبرات فريق العمل المتنامية عمى المستوى الفردي والجماعي ،والتي زادت من إدراكنا
ووعينا بأىمية قابمية السياسات لمتنفيذ مما جعمنا ندمج عممية صياغة السياسات وتحديدىا مع متطمبات

التنفيذ والتطبيق كجزء ال يتج أز من وضعيا وذلك لضمان جدواىا .وال يقتصر األمر عمى السياسات البيئية

فحسب ،بل يتسع ليشمل مجال آخر ،وىو تقييم السياسات غير البيئية ،بحيث يمكن دراسة تأثيراتيا
وانعكاساتيا البيئية الضمنية ،بما يسمح بطرح التوصيات البلزمة لتعديميا ،وضمان تحقيق الدعم المتبادل.
ويضمن منيجنا ىذا تكامل الجيود بصورة فعالة ،وتحقيق األىداف المطموبة من خبلل فيم عميق لؤلنشطة

التالية :بحث واستيعاب شامل لموضع الحالي واتجاىات وضع السياسات ،وصياغة البدائل المبلئمة ،أخذاً

في االعتبار كافة متطمبات التطبيق وأدوار واىتمامات الجيات المعنية ،حيث أن الوعي التام بتكاليف وفوائد
السياسات البديمة من شأنو إدارة عممية الصياغة.
وقد تناولت المشروعات التي أُسنِدت إلى انفايرونكس في ىذا المجال عدة جوانب منيا:
-

إعداد وتحميل السياسات واالستراتيجيات المتعمقة بالبيئة

-

إعداد خطط العمل البيئى عمى مستوى القطاع والمستوى المحمي كذلك مستوى الجيات واإلدارات

-

إعداد مؤشرات ونظم الرصد الداخمية بغرض التقييم والمتابعة

تقييم فعالية البرامج والمشروعات

-

وتشمل المشروعات:


إعداد وتحميل السياسات واالستراتيجيات

-

حرق الغاز المصاحب لمنفط في مصر :التعامل مع القيود التنظيمية ،بالتعاون مع

( )Economic Consulting Associatesو( ،)Carbon Countsوبتكميف من البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية (8095 ،)EBRD
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-

دمج كفاءة الطاقة في اإلستراتيجيات الخاصة بأربعة قطاعات صناعية مختارة ،بتكميف من
منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (يونيدو)8096 ،

-

تقديم سياسات وتشريعات لدعم إدارة وتبادل المخمفات الصناعية في مصر (8096 ،)IWEX

-

برنامج استراتيجية إصبلح ودعم الوقود ،بتكميف من البنك الدولي بالتعاون مع شركة
مركادوس والمعيد الدولي لمتنمية المستدامة (8096 ،)IISD

-

تطوير نظام لجمع واعادة تدوير الممبات الفمورسنت المدمجة ،بتكميف من مشروع كفاءة

-

دعم تصميم ووضع حزمة سياسات إلدارة الطاقة ،وذلك لبرنامج ترشيد الطاقة في الصناعة،

الطاقة لئلضاءة واألجيزة المنزلية.8094 ،

بالتعاون مع  ،Logic Energyوبتكميف من منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (يونيدو)،
-

8093

دراسة تحميمية لؤلطراف المعنية ووضع خطة اتصال لبرنامج البنك الدولي إلصبلح الدعم في
مصر ،بالتعاون مع المعيد الدولي لمتنمية المستدامة (8092 ،)IISD

-

ورقة سياسات حول طاقة الرياح فى مصر ،بتكميف من المعيد الدولي لمتنمية المستدامة
(8007 ،)IISD

-

إعداد وثيقة التقييم الخاصة بإعبلن محمية السموم ،بتكميف من اإلتحاد الدولى لحماية الطبيعة

-

إعداد استراتيجية المركزية اإلدارة البيئية ،بتكميف من مشروع برنامج الدعم القطاعي البيئي،

(8007 ،)IUCN

بالتعاون مع المكتب االستشاري 8006 ،PEM
-

مشروع النمو االقتصادي المستدام في البحر األحمر ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية

-

الدعم الفنى لمجموعة عمل جياز شئون البيئة لبلمركزية اإلدارة البيئية ،بتكميف من برنامج

الدولية8006 ،

الدعم القطاعي البيئى.8004 ،
-

تمصير اليدف التنموى لؤللفية رقم  5لبلستدامة البيئية ،بتكميف من برنامج األمم المتحدة

-

تقييم استرتيجى لمصناعية والسياسات البيئية المتعمقة ،بتكميف من برنامج األمم المتحدة

لمتنمية8004 ،

لمتنمية الصناعية8004 ،
-

إعداد السياسة القومية لئلنتاج األنظف ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي،
8002

إعداد سياسات التفتيش البيئي واالتفاقيات التفاوضية البيئية ،بتكميف من مشروع التحكم في

التموث الصناعي8002 ،
-

تحميل المركزية اإلدارة البيئية في مصر ،مساىمة خاصة فى إطار عقد وحدة التقييم
والمتابعة8003 ،
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-

مراجعة الطاقة والبيئة في مصر ،باالشتراك مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف
من البنك الدولي8003 ،

دراسة حول الحوافز االقتصادية البيئية في مصر ،بتكميف من مركز الدعم اإلقميمي "الخطة

الزرقاء" المنبثق من خطة عمل البحر المتوسط8003 ،
-

إعداد دراسة لتقييم اتفاقية الشراكة المصرية مع االتحاد األوروبي ،مع التركيز بصفة خاصة
عمى التأثير المتبادل لمتجارة والبيئة ،بتكميف من مركز الدعم اإلقميمي "الخطة الزرقاء"
المنبثق من خطة عمل البحر المتوسط8000 ،



إعداد خطط العمل

-

إعداد خطة العمل البيئي اإلقميمية لمحافظات إقميم قناة السويس ،بتكميف من الفرع اإلقميمي

لقناة السويس8006 ،
-

دراسات ارتباط الدخل والبيئة والصحة فى المناطق الريفية فى مصر ،باالشتراك مع شركة

-

إعداد التقييم القومى المشترك حول التموث الصناعي تمييداً لوضع أولويات عمل منظمة

إيكون ،بتكميف من البنك الدولى8005 ،

األمم المتحدة فى مصر من  ،8098-8005بتكميف من منظمة األمم المتحدة لمتنمية
الصناعية (8003 ،)UNIDO
-

إعداد خطة التزام قطاع المسابك ،بتكميف من البرنامج المصري لمسياسات البيئية ،قطاع

-

إعداد اإلجراءات الفورية لتطبيق إستراتيجية اإلنتاج األنظف ،بتكميف من مشروع التحكم في

اليواء8002 ،

التموث الصناعي8002 ،
-

إعداد خطة العمل البيئية لقطاع الصناعة بمحافظة دمياط ،بتكميف من مشروع دعم التقييم

-

الدعم الفني لمجموعة عمل الصناعة في قنا واإلعداد لصياغة خطة العمل البيئي لقنا،

واإلدارة البيئية8003 ،

بتكميف من مشروع دعم التقييم واإلدارة البيئية8008 ،


إعداد المؤشرات ونظم المتابعة والرصد

-

نظام مؤشرات استيبلك الطاقة في مصر ،بتكميف من برنامج األمم المتحدة لمبيئة8099 ،

-

صياغة وتصميم نظام المؤشرات البيئية لمصناعة لمتابعة االلتزام البيئي في مصر ،بتكميف

-

من مشروع التحكم في التموث الصناعي8002 ،

إدارة وحدة التقييم والمتابعة والتقييم التابعة لمبرنامج المصري لمسياسات البيئية ،بتكميف من

الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية8002 ،
-

تقييم األداء لنظام المراجعة في نظام تقييم التأثير البيئي واعداد نظام داخمى لمرصد األداء،
مساىمة خاصة فى إطار عقد وحدة التقييم والمتابعة8009 ،
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-

وضع المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة في مصر ،مساىمة خاصة فى إطار عقد وحدة
التقييم والمتابعة8009 ،



مراجعة الفاعمية واألداء

-

تقييم إدارة نظام تدريب مكاتب شئون البيئة ،بتكميف من برنامج الدعم القطاعي البيئي،

-

المراجعة الدقيقة والتحميل آلفاق فاعمية إطار العمل القومي إلستراتيجية نوعية اليواء،

8004

مساىمة خاصة فى إطار عقد وحدة التقييم والمتابعة (8002 ،)MVE
-

التقييم السريع لمعائد اإلجمالي من تجييزات شمندورات الرسو الجديدة في المنطقة الجنوبية

بالبحر األحمر من خبلل خطة التنفيذ االسترشادية لشمندورات الرسو ،مساىمة خاصة فى
إطار عقد وحدة التقييم والمتابعة (8002 ،)MVE

-

تقرير التقييم لتعزيز النظام المصري لبلعتماد ،مساىمة خاصة فى إطار عقد وحدة التقييم
والمتابعة (8002 ،)MVE

تقييم المكونات الصناعية والمؤسسية لمشروع التحكم في التموث الصناعي ،بتكميف من

مشروع التحكم في التموث الصناعي8002 ،
-

الدعم الفني لممراجعة السنوية المشتركة لوحدة دعم البرنامج ( )PSUلبرنامج الدعم القطاعي
البيئى ،بتكميف من السفارة الدانماركية8003 ،

-
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 .2تقييم التأثري البيئــي
نؤمن في انفايرونكس بأن تقييم التأثير البيئي ىو عممية موجية لتحقيق اإلدارة البيئية وضمان استدامتيا،

وذلك من خبلل وضع أسس بيئية لصنع القرار .كما أن منيجنا يعتمد عمى الحماية ال عمي التخفيف من

حجم التأثيرات المترتبة.
ونظ ار ألن اإلدراج المبكر لبلعتبارات البيئية يعد أكثر فعالية لمحد من التأثي ارت السمبية عمى البيئة ،فنحن
تسعي إلدراج عممية تقييم التأثيرات البيئية داخل مرحمة التصميم .وىكذا ُيستخدم البعد البيئى فى دراسة
ومقارنة بدائل تحديد المواقع والتصميم والتشغيل الختيار أنسبيا لمبيئة .وفى العديد من المشروعات ،التي
شارك بيا المكتب االستشاري انفايرونكس في كبل من إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي وأيضا تصميم
المشروع ،يتضح إدراج البعد البيئي كأحد معايير تصميم المشروعات .وفي كل الحاالت ،تشمل الدراسة
تأثيرات المشروع المقترح عمى البيئة من جانب ،وتأثيرات البيئة عمى المشروع من جانب آخر ،بغرض

الوصول إلى تحقيق توازن أمثل بين المتطمبات البيئية واستم اررية التنمية.

نحن نؤمن بأن كل من فعالية وجودة تقييم التأثير البيئي تعتمد بصفة أساسية عمى فريق تقييم التأثير البيئي،
وعمى اإلدراك التام لممبلمح الخاصة لممشروع ومكوناتو وعمى استخدام األدوات المناسبة .وقد قام فريق
انفايرونكس متعدد التخصصات بإعداد العديد من دراسات التقييم التأثير البيئى في مختمف القطاعات منيا

الصناعة (عمى مستوى المنشأة والمناطق الصناعية) والتعدين والسياحة والبنية األساسية وكذلك مشروعات

إدارة المخمفات .كما يستعين الفريق بخبرات الخبراء الخارجيين لدعم القدرات الداخمية .ومن أحد نقاط القوة
الرئيسية التي تميزنا تطوير منيجية وطرق تقييم التأثير البيئي حسب طبيعة المشروع ،وخاصة فيما يتعمق
بتحميل البيانات البيئية األساسية ،وتقييم التأثيرات ،وطرح البدائل والتوصيات .وتختمف األدوات المستخدمة
وفقا لطبيعة المشروع ،وقد تتضمن استخدام أساليب كيفية وكمية متنوعة مثل النمذجة الرياضية ونظام
المعمومات الجغرافية ( ،)GISواالستشعار عن بعد .ووفقا لطبيعة المشروع ،قد يتم إجراء تقييم لآلثار
االجتماعية كجزء من تقييم التأثير البيئي ،أو قد يكون في صورة دراسة شاممة منفصمة يطمق عمييا "تقييم
التأثير االجتماعي" .وخبلل عممنا فى ىذا المجال ،أعد فريقنا العديد من دراسات تقييم التأثير البيئي طبقا
لممعايير المصرية وكذلك الدولية الخاصة بتقييم التأثير البيئي.
وخبلل إعداد الدراسة ،ننتيج مبدأ التفاعل المستمر مع المستثمر والجيات الرقابية بطريقة محترفة حيادية
بيدف تحقيق توازن بين التنمية من جانب وحماية البيئة من جانب آخر.
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تتطرق المشروعات التى قام بيا المكتب االستشارى انفايرونكس إلى جوانب مختمفة من نظام تقييم التأثير
البيئي ،وىي:
وضع السياسات والتطوير المؤسسي لنظام مراجعة تقييم التأثير البيئي داخل جياز شئون البيئة

-

والجيات األخرى.
-

إعداد الدراسات اإلستراتيجية لتقييم التأثير البيئي لمساعدة المستثمرين في مرحمة التخطيط

-

دعم المستثمرين إلعداد دراسات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لممشروعات الخاصة بيم.

-

التدريب وبناء القدرات

والتصميم.

وتشمل المشروعات:


السياسات والتطوير المؤسسي
-

تقييم التطبيق لنظام تقييم التأثير البيئي ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي ،8
8090

-

تطوير النظام المصري لتقييم التأثير البيئي واعادة تصنيف مشروعات تقييم التأثير البيئي
لجياز شئون البيئية ،بتكميف من مكون "ال مركزية اإلدارة البيئية" المكون الفرعي ( ،)9برنامج

-

الدعم القطاعي البيئي.8006 ،

إجراءات تقييم التأثير البيئي في دليل المسئول البيئي ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة

البيئية8003 ،
-

تقييم نظام مراجعة تقييم التأثير البيئي في مصر ،ووضع مؤشرات األداء وتوصيات لتحقيق
مزيد من التحسينات ،بتكميف من البرنامج المصري لمسياسات البيئية ،الوكالة األمريكية لمتنمية
الدولية8008 ،

-

إعداد إجراءات التنسيق فيما يختص بمراجعة نظام تقييم التأثير البيئي بين جياز شئون البيئة
والجيات اإلدارية المختصة ،بتكميف من ىيئة المعونة الدانمركية8008 ،

-

إعداد االستمارات والخطوط اإلرشادية لمصندوق االجتماعي لمتنمية في مجال تقييم التأثير
البيئي ،بتكميف من الصندوق8008 ،

إعداد الخطوط اإلرشادية لتقييم التأثير البيئي لو ازرة الموارد المائية والري ،بتكميف من الو ازرة،
8009



تقييم ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي
-

مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي الخاصة بمشروع توسعات شركة جوشي مصر لصناعة
الفايبرجبلس ،بتكميف من الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية لقناة السويس8095 ،
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استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

الدعم الفني لشركة أعبلف بيدف إعادة النظر في قرار جياز شئون البيئة بخصوص تقييم
التأثير البيئي لمشروعيا ،بتكميف من مجموعة التنمية الصناعية8093 ،

مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي إلحبلل وتجديد شركة كيما وذلك لتحديد الحيود ،بتكميف من

الشركة8098 ،
-

تحميل ومتابعة فجوة دراسة تقييم التأثير البيئي لشركة القاىرة لتكرير البترول ،بتكميف من إدارة
الموارد البيئية8006 ،

مراجعة د ارسة تقييم التأثير البيئي لمصنع سفينكس لمزجاج ،مدينة السادات ،بتكميف من
الشركة8006 ،

-

مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع حديد عز في الجزائر ،بتكميف من الشركة8006 ،

-

مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لشركة القاىرة لتكرير البترول ،بالتعاون مع إدارة الموارد

-

تحميل فجوات لدراسات تقييم التأثير البيئي لشركة تى سى أى وذلك لتحديد الحيود فيما يخص

البيئية ،بتكميف من شركة القاىرة لتكرير البترول 8006 ،

المتطمبات المصرية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من الشركة8005 ،


التدريــب
-

الدورة التدريبية اإلقميمية لتقييم التأثير البيئي ،بتكميف من انفينت8005 ،

-

تدريب مسئولي البيئة في العراق عمى تقييم التأثير البيئي لمدافن المخمفات الصمبة والخطرة

-

باالشتراك مع شركة كيمونكس مصر ،بتكميف من اليونيسيف8004 ،

تدريب المحافظات التي يدعميا مكون اإلدارة البيئية عمى إجراءات تقييم التأثير البيئي بدليل
المسئول البيئي ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية في المحافظات ،برنامج الدعم البيئي،
8004

-

تدريب  84مكتب من مكاتب شئون البيئة بالمحافظات عمى التعديبلت الجديدة في نظام تقييم
التأثير البيئي ونظم التراخيص ،بتكميف من مكون "ال مركزية اإلدارة البيئية" ،برنامج الدعم

القطاعي البيئي8003 ،
-

تدريب مكاتب شئون البيئة المحمية في  84محافظة عمى تقييم التأثير البيئي ،بتكميف من
برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

-

تدريب إدارة البيئة بييئة الصرف الصحي باإلسكندرية عمى تقييم التأثير البيئي8008 ،

تدريب مكاتب شئون البيئة في  84محافظة عمى إجراءات تقييم التأثير البيئي ،بتكميف من
برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

-

تدريب المحافظات التي يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية عمى إجراءات دليل المسئول
البيئي ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

ورش عمل حول إجراءات تقييم التأثير البيئي لمسئولي البيئة والتراخيص في المحافظات التي
يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية ،بتكميف من البرنامج8003 ،
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-

إعداد المواد التدريبية لنظام تقييم التأثير البيئي لمصندوق االجتماعي لمتنمية ،بتكميف من
الصندوق8008 ،



الدراسات اإلستراتيجية لتقييم التأثير
-

تم إعداد دراسات إستراتيجية لتقييم التأثير البيئي والتخطيط البيئي لممشروعات التالية:

دراسة تقييم التأثير البيئي اإلستراتيجي لممجمع الصناعي  E-Squareبمدينة  4أكتوبر،

بتكميف من سمكريت (8099 ،)Samcrete
-

التقييم البيئي اإلستراتيجي لخطة اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية مرسى مطروح – السموم،
بتكميف من الوكالة األسبانية لمتعاون الدولي من أجل التنمية (8007 ،)AECID

التنمية السياحية لممنطقة الساحمية بصبللة ،إقميم ظفار ،عمان ،بتكميف من و ازرة السياحة

العمانية.8005 ،



-

التنمية السياحية في مرسى وزر بالبحر األحمر ،بتكميف من مجموعة كميوباترا8005 ،

-

نقل مسابك المعادن من شب ار الخيمة إلى أبو زعبل ،أحد أنشطة مشروع تحسين ىواء القاىرة8000 ،

دراسات تقييم التأثير البيئي


الصناعة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي محددة (ب) لتركيب خران لتخزين مادة اإليثانول داخل مصنع

شركة چونسون القائم ،بتكميف من شركة جونسون واكس (،)SC Johnson Wax
-

8097

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع توسعات داخل شركة مصر العالمية لمسيميكات في
المنطقة الصناعية بعتاقة ،السويس ،بتكميف من شركة جاالكسي لمكيماويات مصر،

8097
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحددة لمتوسعات الجديدة بمصنع شركة جاالكسي

-

دراسة كاممة لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع انتاج الييدروجين بيروكسيد ،ونموذج

لمكيماويات بعتاقة ،السويس ،بتكميف من شركة جاالكسي لمكيمياويات مصر8097 ،

العرض البيئي (ب) لمصنع الخزانات والمواسير الفيبرجبلس ،بمجمع مصانع أبو رواش،
-

بتكميف من شركة النصر لمكيماويات الوسيطة8096 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحددة لمشروع التوسعات في مصنع شركة جاالكسى
لمكيماويات (مصر) بالمنطقة الحرة العامة بعتاقة ،السويس8096 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لممرحمة األولى من مشروع انتاج األدوية التقميدية والمقاحات
داخل الشركة المتحدة لمصناعات الكيماوية والمستحضرات الطبية بالمنطقة الصناعية
بمدينة السبلم ،بالتعاون مع صالح وحجات لبلستشارات اليندسية واالقتصادية المتكاممة،
بتكميف من الشركة المتحدة لمكيماويات والمستحضرات الطبية "أكما"8096 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية
لشركة سوالريز أي سي سي في مصنع العربية لؤلسمنت بالسخنة ،بتكميف من الشركة،

8096
-

دراسة تقييم التأثير البيئي إلضافة عدد ( )8مادة كميائية جديدة لجدول المواد المرخص
ليا بالتداول والتخزين ،بتكميف من شركة األسكندرية لتداول وتخزين الكيماويات8096 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنتاج السكر من البنجر ،محافظة المنيا ،بتكميف من

-

دراستا تحديد النطاق وتقييم التأثيرات البيئية المحددة لمشروع إج ارء توسعات بمصنع

شركة القناة لمسكر8096 ،

تدوير المخمفات بالسويس ،بتكميف من شركة جيوسايكل إيجيبت8096 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي  -محددة (ب) لمشروع مركز الخدمات ،بالعين السخنة،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية متوسطة – قميمة المخاطر لمشروع إنتاج مستحضرات تجميل،

بتكميف من شركة سيمنز (8096 ،)Siemens Technologies S.A.E
بتكميف من شركة النصر لمكيماويات الوسيطة بأبو رواش8096 ،

-

دراسة محددة (ب) لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة تحمية المياه الجوفية (المرحمتين
األولى والثانية) بالعين السخنة ،بتكميف من شركة السويس لمتنمية الصناعية (،)SIDC

8095
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية الخاصة بتطوير خط إنتاج كبريتات الزنك ،في المنطقة
الصناعية الرابعة بمدينة بدر ،بتكميف من شركة زنك مصر8095 ،

-

دراسة محددة (ب) لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع تطوير غابة األشجار الخشبية،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (ج) لمتوسعات المقترحة (المرحمة الثانية) بمصنع شركة

بتكميف من الشركة المصرية لؤلسمدة8095 ،

ىيات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة ،بتكميف من الشركة8095 ،
-

دراسة محددة (ب) لتقييم التأثيرات البيئية لتوسعات مصنع شركة بورسعيد الوطنية

-

د ارسة تقييم التأثير البيئي لمصنع ( )NCICلمسماد بالسخنة ،بتكميف من المصنع،

لمصمب ( )NPSSبالعين السخنة8095 ،
8095

-

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية (ب) خاصة بمشروعات التحسينات البيئية بمصنع
كفر الزيات لؤلسمدة ،بتكميف من الشركة المالية والصناعية المصرية )8094 ،)EFIC

دراسة تقييم التأثيرات البيئية الخاصة بتحديث وحدة حامض الكبريتيك بمصنع أسيوط
لؤلسمدة بمنقباد ،بتكميف من الشركة المالية والصناعية المصرية )8094 ،)EFIC

-

دراسة تقييم التأثير البيئي الخاصة بإضافة مادة كيميائية جديدة ()Butyl Acrylate

لجدول المواد المرخص بتداوليا وتخزينيا ،بتكميف من شركة األسكندرية لتداول وتخزين

الكيماويات8094 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي الخاصة بتوسعة منطقة تخزين الوقود البديل بالشركة العربية
لؤلسمنت ،بتكميف من الشركة8094 ،

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع تحويل المرفوضات إلى وقود بديل بالعين

السخنة ،بتكميف من شركة جيوسيكل إيجيبت ( ،)Geocycle Egyptالممموكة من قبل
شركة الفارج مصر لممحاجر 8094 ،SAE
-

دراستان تقييم التأثير البيئي إلضافة عدد ( )8مادة كيميائية جديدة لجدول المواد

المرخص بتداوليا وتخزينيا في خزانات الشركة ،بتكميف من شركة األسكندرية لتداول
وتخزين الكيماويات8094 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لتوسعات وتعديبلت شركة لولاير لمستحضرات التجميل في
مصنع الشركة القائم بمدينة العاشر من رمضان ،بتكميف من الشركة8094 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي إلضافة عدد ( )3مواد كيميائية جديدة لجدول المواد المرخص

بتداوليا وتخزينيا في خزانات الشركة ،بتكميف من شركة اإلسكندرية لتداول وتخزين
الكيماويات8094 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لزيادة الطاقة اإلنتاجية بمصنع شركة ىيات بالمنطقة
الصناعية بالعين السخنة ،بتكميف من الشركة.8094 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع وحدة التحكم ومعالجة اإلنبعاثات الخاصة بالشركة
المصرية لمزجاج المسطح ( )EGC-Guardianبالعاشر من رمضان ،بتكميف من
الشركة8094 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع تصنيع ألواح فوتوفولطية بقنا ،بتكميف من مجموعة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي إلضافة عدد ( )8مادة كيميائية جديدة لجدول المواد المرخص

(8094 ،)ARE

بتداوليا وتخزينيا في خزانات الشركة ،بتكميف من شركة األسكندرية لتداول وتخزين
-

الكيماويات8093 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لوحدة جديدة لمنتجات العناية بالبشرة لمصنع لولاير في العاشر

من رمضان ،بتكميف من لولاير8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة األولى من مشروع تصنيع أدوية ولقاحات بمدينة
السبلم ،بتكميف من المستثمر8093 ،

-

دراسة الحالة البيئية الخاصة بالتقييم البيئي لمشروع بتروكيماويات بالعامرية باإلسكندرية،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية لزيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة بورسعيد الوطنية

بتكميف من المستثمر8093 ،

لمصمب واعداد خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لممشروع األساسي ،بتكميف من شركة
بورسعيد الوطنية لمصمب8093 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع ىيات لممنتجات غير المنسوجة والورقية الرقيقة
بالسخنة8093 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع التوسع وانتاج منتج جديد بشركة جاالكسي لمكيماويات

بعتاقة بالسويس ،بتكميف من الشركة8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع شركة كابسي لمدىانات بالمنطقة الصناعية جنوب
بورسعيد ،بتكميف من الشركة8093 ،

دراسة تقييم تأثير بيئي محددة لدفن تراب الممرات الجانبية بمصنع الشركة العربية

لؤلسمنت بالسخنة ،بتكميف من الشركة8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي وخطة توفيق األوضاع ودراسة الجدوى البيئية لمشاريع تحسين
البيئة بالشركة المالية والصناعية المصرية بأسيوط ،بتكميف من الشركة8093 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي ،وخطة توفيق األوضاع ،ودراسة الجدوى البيئية لشركة مكة
لؤلعبلف8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي إلضافة عدد ( )2مواد كيميائية جديدة لجدول المواد المرخص
بتداوليا وتخزينيا في خزانات الشركة ،بتكميف من شركة اإلسكندرية لتداول وتخزين

-

الكيماويات8092 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لتوسعات مصنع جونسون – مصر ووضع السجل البيئي
لمشركة ،بتكميف من الشركة8092 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لتوسعات مصنع جموريا لمسيراميك ببني سويف ،بتكميف من
شركة الشرق لمسيراميك8092 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع خمط كيماويات ،بتكميف من بيكر ىيوز8092 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنتاج خشب إم دي إف باستخدام قش األرز بمنطقة
الحمام بمحافظة مطروح8092 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إعادة تدوير الحفاضات غير المطابقة لممواصفات،

-

الدعم الفني لشركة أعبلف بيدف إعادة النظر في قرار جياز شئون البيئة بخصوص

بتكميف من المستثمر8093 ،

تقييم التأثير البيئي لمشروعيا ،بتكميف من مجموعة التنمية الصناعية8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة السمفنة لشركة ىنكل ،بتكميف من المستثمر8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمدفن األتربة الجانبية ،بتكميف من شركة صناعات مواد

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمصنع بورسعيد لمصمب في العين السخنة،

البناء8093 ،

بتكميف من مصنع بورسعيد لمصمب8093 ،
-
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي إلنشاء خط إنتاج جديد بشركة جبلكسى ،بتكميف من شركة
جبلكسي لمكيماويات مصر8098 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لسيراميك جموريا ،بتكميف من شركة الشرق8098 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع أي أى سي لمصمب ،بتكميف من أي أى سي.8098 ،

-

تعديل دراسة تقييم التأثير البيئي لشركة نوران ،وفقا لمتطمبات البنك األفريقي لمتنمية،
بتكميف من المستثمر.8098 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لشركة كارجيل لمسكر ببرج العرب ،بتكميف من الشركة8098 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمصنع المراكبى لمحديد في السادس من أكتوبر ،بتكميف
من الشركة8098 ،

-

د ارسة تقييم التأثير البيئي لزيادة الطاقة اإلنتاجية لمصنع جبلكسى ،بتكميف من شركة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشركة الوطنية لكبريتات األمونيوم ،بتكميف من الشركة

جبلكسي لمكيماويات مصر8099 ،
المصرية لؤلسمدة8099 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع سميكات الصوديوم ،بتكميف من الشركة المصرية
لمكيماويات8099 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع الوادي إلنتاج الشاحنات ،بتكميف من وادى فود8099 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمدبغة بعتاقة ،بتكميف من الشركة المصرية لمدباغة8099 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لممنطقة الصناعية إي-سكوير ،بتكميف من

-

سماكريت8099 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصانع عز الجديدة في العين السخنة ،بتكميف من شركة

العز8090 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع عمف الدواجن والسمك ،بتكميف من وادي فود8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمتوسعات في مصنع ريكسام ،بتكمبف من المستثمر8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنتاج رقائق الببلستيك بمنطقة السخنة ،بتكميف من

المستثمر8090 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لوحدة اليوريا ونترات األمونيوم السائمة ،بتكميف من الشركة
المصرية لؤلسمدة8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمتوسعات بخط إنتاج في شركة جبلكسى لمكيماويات ،بتكميف

-

إنشاء خط إنتاج سكر البنجر في الشركة المتحدة لمسكر ،بتكميف من صافوال8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع الزيت والعمف ،بتكميف من وادي فود8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشركة الصناعية والمالية ،بتكميف من المستثمر8090،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمتوسع في مصنع أبو زعبل لؤلسمدة ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع سكر البنجر في النوبارية ،بتكميف من صافوال8007 ،

-

مصنع أجروكيم لؤلسمدة في البحيرة ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

وحدة إنتاج السوبر فوسفات في أبو زعبل لؤلسمدة ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع إنتاج المواد الخافضة لمتوتر السطحي في المنطقة
الحرة بعتاقة ،بتكميف من شركة جبلكسى المحدودة باليند8007 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع األلواح الببلستر ،بتكميف من إى جى سى8007 ،

-

إضافة وحدة لصب مربعات الصمب في مصنع العز لمصمب المسطح ،بتكميف من
مجموعة العز8007 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمصنع السويدي لمنحاس ،بتكميف من شركة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمصنع تراست لمكيماويات ،بالتعاون مع شركة

السويدي8007 ،

إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة تي سي أي8006 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع الشرق لمسيراميك في بني سويف ،بتكميف من الشركة،
8006

-

د ارسة تقييم التأثير البيئي إلحبلل وتجديد مصنع أرما ،بتكميف من المصنع8006 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمصنع إنتاج رقائق الببلستيك ،بتكميف من شركة
سابل8006 ،

-

مصنع نوران إلنتاج سكر البنجر ،بتكميف من شركة النوران8005 ،

-

مشروع تدوير قش األرز ،بتكميف من مستثمر قطاع خاص.8004 ،

-

منفذ األسمنت التابع لشركة أوراسكوم بميناء دمياط ،بتكميف من شركة اوراسكوم8004 ،

-

مسبك الماغنسيوم في ميناء السخنة شامبل تصميم نظام التبريد باستخدام مياه البحر،

-

مصنع تكرير السكر في ميناء السخنة ،بتكميف من شركة السكر المتحدة بمصر.8004 ،

-

مصنع أست ار زينكا لؤلدوية في مدينة السادس من أكتوبر ،بتكميف من الشركة8002 ،

-

نقل شركة الشرقية لمدخان إلى خارج القاىرة ،بتكميف من الشركة8009 ،

-

إدارة مياه الصرف في مصنع حديد العز ،المنطقة الصناعية ،العين السخنة ،بتكميف من

-
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البترول والغاز

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع التوسع وعمميات اإلحبلل والتجديد في وحدة إنتاج

المونمر في مصنع شركة البتروكيماويات المصرية ( ،)EPCبتكميف من شركة
-

8097 ،ThyssenKrupp Industrial Solutions

دراسة تقييم مبدئي لمتأثيرات البيئية واإلجتماعية لمشروع مجمع البتروكيماويات ENJAZ

 ،Integrated Petrochemical Complexفي المنطقة اإلقتصادية لقناة السويس
( ،)SCEZالعين السخنة ،بتكميف من شركة فمور (8097 ،)Fluor Enterprises Inc.
-

د ارسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي والصحي لبرنامج المسح السيزمي الخاص بشركة

-

الدعم الفني لدراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمشروع تنمية منطقة امتياز غرب

شل مصر بشمال ام بركة8096 ،

البرلس ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من شركة بيكو
-

(8096 ،)PICO

دراسة تقييم التأثير عمى التنوع الحيوي بمنطقة إمتياز شركة بتروسيبل ( )Petrosilahفي
الفيوم ،بتكميف من شركة 8095 ،Merlon Petroleum El-Fayoum

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي والصحي لبرنامج المسح السيزمي الخاص بشركة
شل مصر بأبو الغراديق8095 ،

-

التقرير اإليكولوجي لمناطق االمتيازات التابعة لشركة دانا غاز ،دلتا النيل ،بالتعاون مع شركة

-

دراسات تقييم التأثير البيئي لممسح السيزمي بمنطقة إمتياز شمال غزاالت بالصحراء

إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من دانا غاز مصر 8094 ،Dana Gas Egypt

الغربية ومنطقة إمتياز جنوب غرب العممين بالصحراء الغربية ،بتكميف من 8094 ،HBS
-

مراجعة تقييم التأثير عمى التنوع البيولوجي – المرحمة  – 3بتكميف من شركة بيكو

-

مراجعة تقييم التأثيرات عمى اإليكولوجي بمنطقة امتياز شركة بيكو ( )PICOبخميج

(8094 ،)PICO

السويس ،بتكميف من الشركة8093 ،
-

دراسات البيئة األساسية الخاصة بمشروع شركة بي بي في رافن (تنمية غازات غرب
دلتا النيل) ،مركز إدكو ،محافظة البحيرة ،بتكميف من إدارة الموارد البيئية8093 ،

دراسات تقييم التأثير البيئي لممشروعات الجديدة التابعة لشركة بي بي ( ،)BPبتكميف

من الشركة 8093 ،
-

د ارسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي (نموذج ب) لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء
الغربية بمنطقة إمتياز جنوب غزاالت ،بتكميف من شركة ترانس جموب مصر

(8092 ،)TransGlobe
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي (نموذج ب) لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء
الشرقية بمنطقة إمتياز :شمال غرب غارب ،جنوب غرب غارب ،وجنوب شرق غارب،

بتكميف من شركة ترانس جموب مصر (8092 ،)TransGlobe
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء رصيف بحري عائم الستقبال ناقبلت غازي
البروبان والبروبيمين المسالين ،بتكميف من الشركة المصرية إلنتاج البروبيمين

-

والبوليبروبيمين8092 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع البئر االستكشافي شرق جبل البحار،

بتكميف من شركة بي بي8093 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لبرنامج المسح الجيوفيزيقي لمنطقة امتياز
غرب دلتا النيل ،بتكميف من شركة بي بي8093 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لبرنامج المسح الجيوفيزيقي لمنطقة امتياز شرق
دلتا النيل ،بتكميف من شركة بي بي8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمدينة دسوق لصالح شركة آر دبميو إي ،بالتعاون مع إدارة
الموارد البيئية ،بتكميف من المستثمر.8098 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لشركة السويس لتكرير البترول في العين السخنة ،بتكميف من

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع مجمع الغاز الطبيعي غرب دلتا النيل ،بتكميف من بى

المستثمر8098 ،

بى ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية8098 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة الثامنة من المشروع البحري بمنطقة االمتيازات البحرية

الضحمة غرب الدلتا ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة البرلس لمغاز،
8098

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة السابعة من المشروع البحري بمنطقة االمتيازات
البحرية الضحمة غرب الدلتا ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة البرلس

لمغاز8090 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لممرحمة الثانية من مشروع حقول تورت وىابى
بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمبترول8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمنطقة امتياز شركة ىيس في البحر المتوسط ومصنع تصنيع
الغاز ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة نالبيتكو/ىس8090 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع حفر بئر حابى أ ،96بتكميف من شركة بى بى
مصر8005 ،

-

دراسات ما قبل تقييم التأثير البيئى لمشروع ىيس شمال البحر المتوسط ،بالتعاون مع
إدارة الموارد البيئية8005 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تنمية منطقة تورت ،المرحمة األولى ،بتكميف من
جابكو8005 ،

مشروع إنتاج البروبيمين والبولى بروبيمين ،بتكميف من الشركة المصرية إلنتاج البروبيمين
والبولى بروبيمين8005 ،

-

دراسة التوصيف البيئي لحقول بترول كريم وعيون وأم اليسر وشوقير ،بتكميف من أويل
سيرش8004 ،

-

دراسة التوصيف البيئي لمنطقة غرب سيترا ،بتكميف من شيل8004 ،

-

الوحدة التجريبية لمتفاعبلت المستمرة في السويس لتكرير البترول ،بتكميف من (ستيب)
لمبترول والغاز8003 ،

-

دراسات المسحية والرصد البيئي (اليواء ،الضوضاء ،السطح ،البيئة البحرية ،والياه

-

تقييم التأثير البيئي لمشروع الغازات الطبيعية السائمة ،المقاول من الباطن إلدارة الموارد

الجوفية) ،بتكميف من الشركة المتحدة لمشتقات الغاز8002 ،
البيئية ،بتكميف من الشركة8003 ،



التعدين

-

دراسة محدودة لتقييم التأثير البيئي لموقع تخزين مخمفات التصنيع الشمالي في منجم

السكري لمذىب ،بتكميف من شركة الشركة الفرعونية لمناجم الذىب /سنتامين8094 ،
-

الدعم الفني لمدراسات البيئية وأنشطة التشاور العام الخاصة بمشروع منجم السكري

-

تعديل دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمنجم أبو دباب ،بتكميف من شركة

لمذىب ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمناجم الذىب8093 ،
جيبسبلند8099 ،

-

دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع منجم السكري الستخراج الذىب ،بغرض طمب

-

دراسة تقييم التأثيرات االجتماعية لمشروع البرلس ،بتكميف من شركة الخدمات البيئية

تمويل من مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدولي ،بتكميف من سينتامين مصر8005 ،
والساحمية8005 ،

-

الدراسة االقتصادية لمشروع منجم المعادن الثقيمة-بمنطقة البرلس ،بتكميف من شركة
الخدمات البيئية والساحمية8005 ،

دراسة المياه السطحية والجوفية لمنطقة البرلس ،بتكميف من شركة الخدمات البيئية

والساحمية8005 ،
-

المشاركة العامة حول مشروع منجم الرمال السوداء ،بتكميف من شركة الخدمات البيئية
والساحمية8005 ،

تقييم لمحياة الحيوانية في منطقة مشروع منجم الرمال السوداء بالبرلس ،بتكميف من
شركة الخدمات البيئية والساحمية8005 ،
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-

الدراسة الييدرولوجية لمنطقة بمطيم ،بتكميف من شركة الخدمات البيئية والساحمية8004 ،

-

تقديم الدعم الفني في الدراسات المتخصصة المتعمقة بتقييم التأثير البيئي لمشروع منجم
السكري الستخراج الذىب ،المقدمة إلي مؤسسة التمويل الدولية /البنك الدولي بغرض

طمب التمويل ،بتكميف من سينتامين مصر8004 ،
-

مشروع منجم أبو دباب لمتنتالوم وسميكات األلومونيوم ،المقدم إلي مؤسسة التمويل
الدولية/البنك الدولي بغرض طمب التمويل ،بتكميف من شركة تنتالوم مصر (،)LLC

مرسى عمم8003 ،
-

المرحمة األولي من مشروع منجم السكري الستخراج الذىب ، ،بتكميف من سينتامين
مصر8008 ،



مشروعات الطاقة
-

الخدمات االستشارية البيئية واالجتماعية لثبلث مشروعات كبرى (البرلس ،العاصمة

الجديدة ،بني سويف) تنفذىا كل من الشركة القابضة لكيرباء مصر وشركة سيمنز

( ،)Siemensبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMجاري العمل بيا.
-

دراسات مسحية لرصد الطيور خاصة بمحطة طاقة رياح بخميج السويس ،بتكميف من
شركة ليكيبل ( – 8093 ،)Lekelaجاري العمل بيا.

-

مشروع رصد الطيور المياجرة وتنفيذ الغمق عند الطمب ( )SoDخبلل موسم ربيع
 8097بمزارع الرياح  -جبل الزيت – البحر األحمر ،بتكميف من ىيئة الطاقة الجديدة

والمتجددة (8097 ،)NREA
-

الدعم الفني لشركة ليكيبل ( )Lekelaفيما يخص محطة طاقة الرياح قدرة  830ميجاوات

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة طاقة شمسية فوتوفولطية بمصنع شركة

بنظام ( )BOOفي رأس غارب ،بتكميف من الشركة8097 ،

صناعة وسائل النقل  ،MCVبتكميف من شركة ايرسك لبيع وتوزيع الكيرباء ،IRSC

8097
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية
)بقدرة إجمالية  8,6ميجاوات( لشركة سوليرايز ايجيبت داخل منطقة الخدمات الخاصة
بشركة المنتزة لمسياحة واالستثمار (منطقة رأس جميمة) بشرم الشيخ ،بتكميف من شركة

سوليرايز ايجيبت 8097 ،Solariz Egypt
-

دراسة (ب) محددة لتقييم التأثير البيئي لمشروع محطة مولدات الكيرباء بنظام )(BOT
تعمل بالغاز الطبيعي في الشركة الشرقية لمدخان (إيسترن كومباني) ،بتكميف من شركة
( )ECSلمطاقة والمقاوالت8097 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (ب) محددة لخطوط نقل الكيرباء العموية ومحطة المحوالت

S4جيد  880/300ك.ف .بخميج السويس ،بتكميف من شركة ليكيبل (/)Lekela

8096 ،EETC
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استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية
لشركة سوالريز أي سي سي في مصنع العربية لؤلسمنت بالسخنة ،بتكميف من الشركة،

8096
-

برنامج أخذ عينات المياه الجوفية الخاص بالمرحمة التشغيمية لمحطتي كيرباء بني
سويف والبرلس ،بالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة

-

القابضة لكيرباء مصر8096 ،

دراسة تقييم التأثيراث البيئية (دراسة محددة( إلنشاء وتشغيل وحدة البيوجاز البحثية،
بتكميف من مؤسة ساويرس لمتنمية البيئية لحساب كمية الزراعة ،جامعة القاىرة8096 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح بقدرة  830ميجاوات بنظام
( )BOOفي رأس غارب ،بتكميف من ليكيبل (8096 ،)Lekela

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة طاقة الرياح برأس غارب بقدرة

 30ميجاوات بنظام تعريفة التغذية لمطاقات المتجددة ( ،(FITبتكميف من شركة ليكيبل
(8096 ،)Lekela
-

دراسة تقييم التأثير البيئي  -محددة (ب) لمشروع مركز الخدمات ،بالعين السخنة،
بتكميف من شركة سيمنز (8096 ،)Siemens Technologies S.A.E

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية،

بتكميف من شركة سولتاج لمطاقة الشمسية (8095 ،)Solariz Egypt
-

دراسة تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا
الفوتوفولطية في بنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة 8095 ،E-Nara

دراسة تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي المحددة لمشروع محطة الكيرباء الفوتوفولطية

بقدرة  30ميجاوات في بنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة سكاتيك سوالر (Scatec

8095 ،)Solar
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية

بشركة تيبكو ( )TEPCOلمطاقة المتجددة8095 ،

بمجمع اكرو مصر ( )ACROWالصناعي ،بتكميف من شركة صن إنفينيت إيست
لمطاقة الشمسية ،ش.م.م8095 ،
-

أنشطة متعمقة بإدارة الموقع في حقل محطات الطاقة الشمسية بالزعفرانة ،بتكميف من

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة فوتوفولطية بقدرة  30ميجاوات

شركة سكاتيك سوالر )8095 ،)Scatec Solar

بالزعفرانة خاصة بشركة زعفرانة لمطاقة الفوتوفولطية ،بتكميف من شركة سكاتيك سوالر
(8094 ،)Scatec Solar
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-

دراسة رصد نوعية التربة والمياه الجوفية الخاصة بثبلثة محطات لتوليد لطاقة الكيربية:
البرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة وبني سويف ،بتكميف من الشركة القابضة لكيرباء

مصر وشركة  ،Siemensبالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية (8094 ،)ERM
-

دراسات البيئة األساسية (تقييم مخاطر السيول ،مسح إيكولوجي ،قياس الضوضاء)
لمحطتي طاقة فوتوفولطية في بنبان ،أسوان ،بتكميف من .8094 ،Misr Consult

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة كيرباء  GISإمبابة ،بتكميف من شركة AVIC
International Holding Corporation & Energy Solutions & Technology

)8094 ،(EST
-

تقييم المخاطر البيئية واإلجتماعية الخاصة بمحطة الطاقة الفوتوفولطية  30ميجاوات

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية ببنبان،

بغرب المنيا ،بتكميف من شركة 8094 ،RA Solar

بتكميف من شركة أوراسكوم (8094 ،)Orascom (OTMT) Solar
-

دراسات تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لشركة سكاتيك سوالر ()Scatec Solar

خاصة بأربع محطات طاقة فوتوفولطية (قدرة 30ميجاوات/محطة) ببنبان ،بتكميف من
شركة أسوان لمطاقة الفوتوفولطية ،وشركة فيبلدلفيا لمطاقة ،وشركة كوم أمبو لمطاقة
المتجددة ،وشركة صعيد مصر لمطاقة الشمسية8094 ،

-

الدراسة اإليكولوجية الخاصة بمشروع طاقة الرياح في رأس غارب ،محافظة البحر
األحمر ،بتكميف من شركة إينيل )8094 ،ENEL Green Power (EGP

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 80

ميجاوات ببنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة التوكل (8094 ،)Al Tawakol
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية ببنبان بقدرة
 30ميجاوات ،بتكميف من شركة 8094 ،X-Elio SAE

دراستا تحديد النطاق لمشروع محطتي طاقة الرياح برأس غارب ()FIT and BOO

بتكميف من شركة ليكيبل (8094 ،)Lekela
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة توليد الطاقة التي تعمل بالرياح Enel’s

 SHUبخميج السويس ،بتكميف من شركة إنيل )،ENEL Green Power (EGP
.8094

-

دراس ة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 30
ميجاوات في الجونة ،بتكميف من شركة بمتون (Beltone Capital Red Sea Venture
)6102 ،for Solar Energy

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 30
ميجاوات ببنبان ،بتكميف من شركة ،Misr Consult/Adenium Energy Capital
.8094
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-

دراسة مسحية لمطيور خاصة بمشروع تنمية غازات غرب الدلتا ( ،)WNDبتكميف من
شركة بي بي ( ،)BPبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8093 ،)ERM

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة طاقة ضوئية بسعة  80ميجاوات بالغردقة ،مصر،

بتكميف من فريق دراسة الوكالة اليابانية لمتعاون الدولي (جايكا)8098 ،


التنمية الزراعية

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية لمشروع استصبلح واستزراع أراضي صحراوية
لزراعة البنجر بالظيير الصحراوي غرب المنيا ،بتكميف من شركة القناة لمسكر8097 ،



-

دراسة تحديد النطاق الخاصة باستصبلح األراضي إلنتاج سكر البنجر في المنيا،

-

تقييم التأثير البيئي لمشروع طاقة الزىور ،بتكميف من المستثمر.8004 ،

بتكميف من شركة القناة لمسكر8096 ،

التنمية الحضرية

-

مركز مرتفعات األىرام في أبو رواش ،بتكميف من ماستر الند لمتنمية العقارية

والسياحية ،مجموعة سامي سعد8008 ،


البنية األساسية

-

دراسة بيئية واجتماعية لتحديد النطاق خاصة بمشروعي القطار الكيربي ذو القضيب

األحادي (المونوريل) في القاىرة الكبري ومدينة  4أكتوبر ،ومشاريع المونوريل في
العاصمة اإلدارية الجديدة ،بتكميف من إتحاد الشركات المشترك المكون من :بومبارديو

 ،Bombardierوأوراسكوم لئلنشاء والصناعة ،Orascom Construction Industries
والمقاولون العرب  ،Arab Contractorsوبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،ERM
8097
-

تعديل دراسة تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية لمحطة حاويات الحوض " "8بميناء

-

تقييم سريع لمتأثيرات التراكمية لمحطة صب السوائل الخاصة بشركة سونكر في الحوض

السخنة ،بتكميف من شركة مواني دبي العالمية السخنة8097 ،

 3بميناء السخنة ،بتكميف من شركة سونكر )8097 ،(Sonker Bunkering Co
-

دراسة تقييم التأثير البيئي (ب) محددة لمشروع جامعة ممفيس في مدينة القاىرة الجديدة،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي وتحديثيا إلنشاء وتشغيل محطة حاويات الحوض

بتكميف من شركة إس بي لبلستثمار8096 ،

الثاني ،ميناء السخنة ،بتكميف من شركة أميرال لمخدمات الفنية (AMIRAL Technical

)6102 - 6102 ،Management Services
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-

دراسة محددة (ب) لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة تحمية المياه الجوفية (المرحمتين
األولى والثانية) بالعين السخنة ،بتكميف من شركة السويس لمتنمية الصناعية (،)SIDC

8095
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء مرسى واعادة توسعة الحوض  3بميناء السخنة
الستقبال ناقبلت الغاز الطبيعي المسال ،بتكميف من .8094 ،Sonker

-

دراسة تقييم التأثير البيئي محددة النطاق لمخط السادس من مترو أنفاق القاىرة ،بتكميف

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة كيرباء  GISإمبابة ،بتكميف من شركة AVIC
International Holding Corporation & Energy Solutions & Technology

من مكتب خطيب وعممي8094 ،

)8094 ،(EST
-

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالوحدة الثانية لتغويز الغاز بميناء السخنة،
بتكميف من سونكر 8093 ،Sonker

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمشروع القطار المعمق بالسادس من أكتوبر،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع القطار المكيرب بالعاشر من رمضان ،بتكميف من

بالتعاون مع 8093 ،ERM

الييئة القومية لؤلنفاق (8093 ،)CREEC/NAT
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع قطار بمبيس لمبضائع ،بتكميف بتكميف من الييئة
القومية لؤلنفاق (8093 ،)CREEC/NAT

دراسة تقييم التأثير البيئي ألعمال إحبلل وتجديد محطتي تنقية مياه الشرب بالزقازيق

والعباسة بمحافظة الشرقية ،بتكميف من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف
الصحي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمأخذ مياه لمشروع شركة حديد المصريين ببني سويف،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة الصب السائل بميناء السخنة ،بتكميف من شركة

بتكميف من الشركة8093 ،
8093 ،Sonker

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع توسعة الحوض  3بميناء السخنة الستقبال ناقبلت

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء رصيف بحري عائم الستقبال ناقبلت غازي

الغاز الطبيعي المسال ،بتكميف من 8093 ،Sonker

البروبان والبروبيمين المسالين ،بتكميف من الشركة المصرية إلنتاج البروبيمين
والبوليبروبيمين8092 ،
-
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي والدعم الفني لمتصميم الخاص بمشروع التوسع في خط المترو
الرابع ،بتكميف من الوكالة اليابانية لمتعاون الدولي8093 ،

دراسات تقييم التأثير البيئي ألعمال التجديد والتوسعة بثبلث محطات معالجة مياه

الصرف الصحي بالبحيرة ،بتكميف من كيمونكس مصر8093 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تطوير محطة مناولة المخمفات الصمبة بمدينة
الخصوص بالقميوبية ،بتكميف من الييئة األلمانية لمتعاون الدولي8093 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع إنتاج السماد بالخانكة ،بتكميف من الييئة األلمانية
لمتعاون الدولي8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة الحاويات القائمة عمى الحوض رقم  8بميناء السخنة،
بتكميف من شركة أميرال8098 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي ألعمال إصبلح وصيانة الجسر بمنتجع سيل حشيش الدولي،

بتكميف من شركة الميندسين االستشاريين العرب (محرم – باخوم)8098 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لرصيف بحري ومجموعة خزانات بالسخنة ،بتكميف من
الشركة8099 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي مشروع تحسين نوعية مياه الصرف في الشركة المصرية

-

دراسة تقييم التأثير البيئي وخطة إعادة توطين لمخط الرابع من مترو القاىرة الكبرى،

لمسماد ،بتكميف من الشركة8099 ،

بتكميف من الوكالة اليابانية لمتعاون الدولي8090 ،
-

الدراسة المبدئية لتطوير طريق مصر-إسكندرية الصحراوى وتحويمو إلي طريق حر،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لخطوط نقل الكيرباء العموية لمشركة المصرية لمبولى

بالتعاون مع تاليو انترناشونال ،بتكميف من مؤسسة التمويل الدولية8090 ،

بروبييمين ،بتكميف من الشركة8006 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع إنتاج السماد لشركة أما ،بتكميف من الشركة8005 ،

-

حفر األحواض الخاصة بميناء السخنة ،بتكميف من شركة تنمية ميناء السخنة8005 ،

-

تقييم التأثير البيئى وتصميم مدفن مخمفات مسبك الماجنسيوم ،بتكميف من شركة إيماج

-

خطة اإلدارة البيئية لممدفن الصحى لجنوب القاىرة ،بتكميف من شركة إنتاج8005 ،

8005
-

المدفن الصحي لممخمفات الصمبة في  93مايو ،بتكميف من شركة إيكارو8004 ،

تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة الصرف الصحي في جدة ،بتكميف من بمدية مياه
جدة.8004 ،
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دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع التخمص من مياه الصرف الصحي في البحر في
ليبيا ،بتكميف من المجنة الشعبية الميبية لئلسكان والمرافق والبيئة8003 ،

المدفن الصحي في ببا-الفشن ،بتكميف من ببلن سنتر ليمتيد8003 ،
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-

مشروع إسنا لمصرف الصحي وخفض مستوى المياه الجوفية ،بتكميف من دانيدا8008 ،

-

طرق القاىرة/العين السخنة وحموان/الكريمات ،بتكميف من المستثمر8008 ،

-

تقييم المقترح الخاص باآلثار الجانبية لقناطر نجع حمادي ،بتكميف من مركز خدمة

المنظمات غير الحكومية8008 ،
-

مصنع إنتاج السماد من المخمفات العضوية لجامعة حموان8009 ،

-

محطة معالجة الصرف الصحي لممركز السياحي لجزيرة جبل الجزيرة الحم ار بمرسى

-

مشروع مد مواسير الحمأة بين محطتي البركة والجبل األصفر لمعالجة الصرف

عمم ،بتكميف من المستثمر8009 ،

الصحي ،بتكميف من كامب دريسر وماكي إنترناشيونال8000 ،


معالجة المواقع المموثة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع معالجة التربة المموثة بمواد ىيدروكربونية ،بتكميف من

-

إعادة تأىيل األرض المموثة بالرصاص في القميوبية ،بما في ذلك تقييم التأثير البيئي

الشركة المصرية لتكرير البترول8092 ،

لمسابك المعادن والمدارس القريبة المتأثرة ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية،
8006


الســياحة

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل مارينا اليخوت الدولية

بخميج أبي سومة ،بسفاجا ،بتكميف من شركة سيناتور لمفنادق (ترافكو)8096 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي ،سبقيا دراسة تحميمية لصور األقمار الصناعية لتحديد نحر

وتأكل الشاطئ وبدائل الحماية الخاصة بمشروع منتجع بالما ىاوس السياحي بالغردقة،
8096
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحددة لتصريف راجع المياه لمحطة التحمية بخميج رأس

حوالة ،بتكميف من شركة رأس حوالة لمفنادق والتنمية السياحية (ترافكو) ،TRAVCO
8095

-

دراستان محددتان لتقييم التأثيرات البيئية خاصة بإقامة فندق سياحي ومشفى صحي
بمركز رأس حوالة السياحي – محافظة مرسى مطروح ،بتكميف من شركة رأس حوالة

-

لمفنادق والتنمية السياحية (ترافكو) 8095 ،TRAVCO

تقييم التأثيرات البيئية لزيادة إنتاجية محطة التحمية ومد خط صرف راجع مياه التحمية

بخميج رأس حوالة – مطروح ،بتكميف من شركة رأس حوالة لمفنادق والتنمية السياحية
(ترافكو) 8094 ،TRAVCO
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استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

دراسة تقييم التأثير البيئي المحددة لتصريف راجع مياه محطة التحمية بمنتجع أكوامارينا
– البحر األحمر ،بتكميف من شركة أكوامارينا لمفنادق/ترافكو (8094 ،)TRAVCO

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية خاصة بإنشاء وتشغيل مارينا يخوت سياحية بخميج

أبو سومة ،بتكميف من شركة أكوامارينا لمفنادق /ترافكو (8094 ،)TRAVCO
-

دراسة البيئة البحرية ورفع لمناسيب القاع إلقامة مارينا بخميج أبو سومة ،بتكميف من
شركة ترافكو (8094 ،)TRAVCO

دراسة تقييم التأثيرات البيئية إلنشاء وتشغيل كوبري ومنصة بحرية بمنتجع شمال أبو
الدرج ،بالعين السخنة ،بتكميف من شركة ميراج لمفنادق والتنمية السياحية (ترافكو)،

8093
-

دراسة تقييم التأثير البيئي المحددة لراجع محطة تحمية المياه بخميج مكادي – الغردقة،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي المتكاممة لمشروع تنمية طوبيا بخميج أبو سومة  -البحر

بتكميف من شركة ترافكو (8093 ،)TRAVCO

األحمر ،بتكميف من شركة ترافكو (8093 ،)TRAVCO
-

مسح ودراسة البيئة البحرية بخميج مكادي ،بتكميف من شركة ترافكو (،)TRAVCO
8093

دراسة تقييم التأثيرات البيئية إلنشاء وتشغيل كوبري ومنصة بحرية بمنتجع شمال أبو
الدرج ،بالعين السخنة ،بتكميف من شركة ميراج لمفنادق والتنمية السياحية (ترافكو)،

8093
-

دراسة تقييم التأثير البيئي وخطة االلتزام البيئي الخاصة بمنتجع ىيمتون فيروز

-

دراسة تقييم التأثير البيئي ألعمال إصبلح وصيانة الجسر بمنتجع سيل حشيش الدولي،

( )Hilton Fayrouzبشرم الشيخ ،بتكميف من ىيمتون فيروز8093 ،

بتكميف من شركة الميندسين االستشاريين العرب (محرم – باخوم)8098 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمرسي أبو دباب ،بتكميف من كونكورد8098 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لـ ( ،)SHIRC lot 15بتكميف من الشركة المصرية

لممنتجعات8098 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي المتكاممة لممرحمة الثالثة من منتجع سيل حشيش ،بتكميف من
الشركة المصرية لممنتجعات8098 ،

-

دراسة تقييم التأثير من أجل التنمية السياحية بخميج جمسة ،بتكميف من داماك8090 ،

-

مارينا سيل حشيش ،بتكميف من الشركة المصرية لممنتجعات8003 ،

-

منطقة الشاطئ بفندق الفور سيزونز في شرم الشيخ (تقييم التأثير البيئي والتصميمات)،

-
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التطوير ودراسة تقييم التأثير البيئى لشرم أبو دباب ،مرسى عمم ،بتكميف من كونكورد8007 ،

بتكميف من المستثمر8008 ،

فندق برامي از في الجيزة ،بتكميف من شركة منتجعات وفنادق بيراميزا8009 ،
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-

فندق نايل ببل از في القاىرة ،بتكميف من شركة نوفا بارك كايرو8009 ،

-

مشروع المدينة الغارقة في سيل حشيش ،بتكميف من الشركة المصرية لممنتجعات8000 ،

-

مدينة ويندسور جاردن في الغردقة ،بتكميف من شركة البحر األحمر لممشروعات

-

قرية إبروتيل السياحية في سيل حشيش ،بتكميف من شركة األىمي لمتنمية العقارية8000 ،
السياحية8000 ،

-

مركز مينافيل لمسياحة ،جنوب الغردقة ،ويشمل فندق  3نجوم ومحطة خدمة ومحطة

-

ممحق تقييم التأثير البيئي -مشروع الريفيرا ،مشروع تنمية سياحية لمنطقة طابا ،بتكميف

وقود وخدمات مركزية ،بتكميف من مينا فيل8000 ،
من المستثمر8000 ،



إدارة المخمفات
-

دراسة تقييم التأثير البيئي محددة (ب) لمشروع خط فرز المخمفات البمدية بمدفن أبو زعبل،

بتكميف من شركة جيوسايكل إيجيبت (8097 ،)Geocycle Egypt

دراسة تقييم التأثير البيئي (دراسة محددة( إلنشاء وتشغيل وحدة البيوجاز البحثية ،بتكميف من
مؤسة ساويرس لمتنمية البيئية لحساب كمية الزراعة ،جامعة القاىرة8096 ،

-

دراستا تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي الخاصة لمشروع تخطيط المخمفات الصمبة في
محافظتي كفر الشيخ والغربية ،كجزء من البرنامج الوطني إلدارة المخمفات الصمبة ،بتكميف

-

من بنك التنمية األلماني  ،KFWوبالتعاون مع كيمونكس مصر8096 ،

دراستا تحديد النطاق وتقييم التأثيرات البيئية المحددة لمشروع إجراء توسعات بمصنع تدوير

المخمفات بالسويس ،بتكميف من شركة جيوسايكل إيجيبت8096 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (ب) محددة خاصة بجياز  ECODASلفرم وتعقييم المخمفات الطبية
الخطرة بمعيد تيودور بميارس ( )Theodor Bilharzلؤلبحاث ،بتكميف من المعيد8096 ،



تقييم التأثير االجتماعي

قامت انفايرونكس بالعديد من المشروعات لدراسة وتقييم الـتأثيرات والجوانب االجتماعية ،وكان ذلك
ضمن الدراسات الخاصة بتقييم التأثير البيئي التي قامت بيا ،واستخدمت فييا أدوات كمية وكيفية

لتحديد التأثيرات االجتماعية المحتممة لممشروعات عمى األطراف المعنية وكذلك التأثيرات المحتممة
لتمك األطراف عمى المشروع نفسو .وتشمل األدوات المستخدمة الدراسات المسحية ،واستبيانات
الرأي ،والمقاءات الفردية والجماعية المركزة ،وجمسات التشاور مع المجتمع واالستشارات العامة .ومن
أمثمة تمك المشروعات:
-

التقييم االجتماعي وخطط إشراك األطراف المعنية الخاصة بثبلثة محطات لمطاقة الكيربية

( 2600ميجاوات/محطة) :البرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة وبني سويف ،بتكميف من كل
من الشركة القابضة لكيرباء مصر وشركة سيمنز ( ،)Siemensبالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ( ،)ERMجاري العمل بيا.
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي والصحي لبرنامج المسح السيزمي الخاص بشركة شل
مصر بأبو الغراديق8095 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي (نموذج ب) لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء الغربية

بمنطقة إمتياز جنوب غزاالت ،بتكميف من شركة ترانس جموب مصر (،)TransGlobe
8092
-

دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي (نموذج ب) لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء الشرقية

بمنطقة إمتياز :شمال غرب غارب ،جنوب غرب غارب ،وجنوب شرق غارب ،بتكميف من

شركة ترانس جموب مصر (8092 ،)TransGlobe
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع البئر االستكشافي شرق جبل البحار ،بتكميف
من شركة بي بي8093 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لبرنامج المسح الجيوفيزيقي لمنطقة امتياز غرب دلتا

النيل ،بتكميف من شركة بي بي8093 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لبرنامج المسح الجيوفيزيقي لمنطقة امتياز شرق دلتا
النيل ،بتكميف من شركة بي بي8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع مجمع الغاز غرب دلتا النيل ،بالتعاون مع شركة إدارة

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة الثالثة من المشروع البحري بمنطقة االمتيازات البحرية

الموارد البيئية ،بتكميف من بى بى8098 ،

غرب دلتا النيل ،بتكميف من شركة بي بي ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية.8090 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئى وخطة إعادة التوطين لمخط الرابع من مترو القاىرة الكبرى ،بتكميف

-

الدراسة المبدئية لتطوير طريق مصر-إسكندرية الصحراوى وتحويمو إلي طريق حر ،بالتعاون

من جايكا8090 ،

مع تاليو انترناشونال ،بتكميف من مؤسسة التمويل الدولية8090 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة الثانية من مشروع منطقة االمتيازات البحرية الضحمة غرب

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية لممرحمة الثانية من مشروع حقول تورت وىابى

دلتا النيل ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة البرلس لمغاز.8090 ،
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمبترول8090 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمنطقة امتياز شركة ىيس فى البحر المتوسط ومصنع تصنيع
الغاز ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة نالبيتكو/ىيس8090 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية مصنع السويدي لمنحاس ،بتكميف من شركة
السويدى8007 ،
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دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع إنتاج رقائق الببلستيك بميناء دمياط ،بتكميف
من شركة سابل8006 ،

مشروع إنتاج سكر البنجر ،بتكميف من شركة النوران8005 ،
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-

دراسة تقييم التأثير االجتماعي لمشروع تعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس ،بتكميف من
شركة الخدمات البيئية والساحمية8005 ،

تقييم التأثير االجتماعي عمى المجتمعات البدوية والمنشآت السياحية المجاورة لمشروع منجم
السكري الستخراج الذىب ،من خبلل دراسة تقييم التأثير البيئي لممشروع ،بغرض طمب تمويل
من مؤسسة التمويل الدولية ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمناجم الذىب8005 ،

-

الدراسات االجتماعية لمشروع اإلدارة البيئية لممنطقة شديدة التموث فى أبو قير ،بتكميف من

-

تقييم التأثير االجتماعي عمى مجتمعات البدو وكذلك المنشآت السياحية ،من خبلل دراسة

وحدة تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط.8003 ،

تقييم التأثير البيئي لمشروع أبو دباب لتعدين التنتاليوم /سميكات األلومونيوم ،بتكميف من
-

تنتالوم مصر إل.إل.سي ،مرسى عمم8003 ،

تقييم التأثير االجتماعي عمى المجتمعات المجاورة فى إطار دراسة تقييم التأثير البيئى لمدفن
الببا والفشن ،بتكميف من ببلن سنتر ليمتيد8003 ،

-

تقييم التأثير االجتماعي عمى مجتمعات البدو المجاورة ،من خبلل دراسة تقييم التأثير البيئى
لمشروع منجم السكري الستخراج الذىب ،بغرض طمب تمويل من مؤسسة التمويل
الدولية/البنك الدولي ،بتكميف من سينتامين مصر8008 ،



التشاور المجتمعى العام

يتم إجراء االستشارات العامة في عدد من مراحل إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى ،وتتم بصورة فردية
أو عامة .وقد تم عقد جمسات تشاور عامة (من خبلل جمسات تحديد نطاق الدراسة وجمسات ختامية
لمتشاور) ،طبقاً لمعايير جيات التمويل الدولية ،لممشاريع التالية:
-

التشاور المجتمعي لممشروع البحري لمشركة الفرعونية لمبترول بمياه بورسعيد ،بتكميف من

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع مجمع الغاز غرب دلتا النيل ،بالتعاون مع شركة إدارة

شركة إدارة الموارد البيئية8093 ،

الموارد البيئية ،بتكميف من بى بى8098 ،
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة الثالثة من المشروع البحري بمنطقة االمتيازات البحرية الضحمة
غرب دلتا النيل ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة البرلس لمغاز8098 ،

دراسة تقييم التأثير البيئى وخطة إعادة توطين لمخط الرابع من مترو القاىرة الكبرى ،بتكميف
من جايكا8090 ،

-

الدراسة المبدئية لتطوير طريق مصر -إسكندرية الصحراوى وتحويمو إلي طريق حر ،بالتعاون
مع تاليو انترناشونال ،بتكميف من مؤسسة التمويل الدولية8090 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لممرحمة الثانية من مشروع منطقة االمتيازات البحرية الضحمة غرب
دلتا النيل ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة البرلس لمغاز8090 ،
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-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية لممرحمة الثانية من مشروع حقول تورت وىابى
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمبترول8090 ،

منطقة امتياز شركة ىيس فى البحر المتوسط ومصنع تصنيع الغاز ،بالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ،بتكميف من شركة نالبيتكو/ىيس8090 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع السويدي لمنحاس ،بتكميف من شركة
السويدي8007 ،

دراسات تقييم التأثيرات البيئية لمشروع إعادة تأىيل األرض المموثة بالرصاص في القميوبية،
بما في ذلك دراسات تقييم التأثيرات البيئية لمواقع المسابك والمدرسة القريبة المتأثرة بيا،
بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية8006 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع إنتاج رقائق الببلستيك بميناء دمياط ،بتكميف

-

مشروع إنتاج سكر البنجر ،بتكميف من شركة النوران8005 ،

-

تقييم التأثير االجتماعي لمشروع منجم الرمال السوداء ،بتكميف من شركة الخدمات البيئية

من شركة سابل8006 ،

والساحمية8005 ،
-

تقييم التأثير االجتماعي عمى المجتمعات البدوية والمنشآت السياحية المجاورة لمشروع منجم
السكري الستخراج الذىب ،من خبلل دراسة تقييم التأثير البيئي لممشروع ،بغرض طمب تمويل

من مؤسسة التمويل الدولية ،بتكميف من الشركة الفرعونية لمناجم الذىب8005 ،
-

المشاركة الشعبية بخصوص منجم البرلس الستخراج المعادن الثقيمة ،بتكميف من شركة
الخدمات البيئية والساحمية8005 ،

-

مشروع إنتاج األمونيا من الغاز الطبيعى ،بتكميف من شركة إندوراما8005 ،

-

مسبك الماغنسيوم في ميناء السخنة شامبل تصميم نظام التبريد باستخدام مياه البحر ،بتكميف
من شركة إيماج.8004 ،

-

مصنع تكرير السكر في ميناء السخنة ،بتكميف من شركة السكر المتحدة بمصر.8004 ،

تقييم التأثير البيئي لمشروع أبو دباب لتعدين التنتاليوم /سميكات األلومونيوم ،بغرض طمب
التمويل من مؤسسة التمويل الدولية /البنك الدولي ،بتكميف من تنتالوم مصر إل.إل.سي،
مرسى عمم8003 ،

-

تقييم التأثير البيئي لمشروع الغازات الطبيعية السائمة ،شركة إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من
الشركة8003 ،

تقييم التأثير البيئي لمشروع منجم السكري الستخراج الذىب ،بغرض طمب التمويل من
مؤسسة التمويل الدولية /البنك الدولي ،بتكميف من سينتامين مصر8008 ،
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 .3التطىيـــز املؤسســـي
قام المكتب االستشارى انفايرونكس منذ نشأتو بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسى والتى تناولت العديد

من المجاالت .وقد تضمنت بعضيا وضع أنظمة بيئية جديدة ،بموجبيا قام فريق انفايرونكس بوضع مبادئ
تطوير النظام .وتشمل الجوانب التى عمل بيا انفايرونكس:
-

الييكل المؤسسي والتنظيمي لمنظام

-

شبكة االتصال الخارجية والداخمية

-

األدوات المطموبة شاممة األدلة اإلرشادية

-

خطط العمل الخاصة بإقامة النظام واجراءاتو لضمان فاعميتو

-

مسئوليات العاممين المشاركين والتوصيف الوظيفي والميني

وىناك مشروعات أخرى قد تناولت إعداد األدوات البلزمة لضمان فاعميتيا لمنظم الموجودة ،منيا إجراءات
التشغيل والتنسيق واألدلة اإلرشادية.
ويقوم منيجنا فى ىذا الصدد عمى تفيم كامل لموضع القائم لمنظام المعني ،وذلك من خبلل دراسة وبحث
وتقييم شامل لتحديد األنشطة المطموبة .وقد أثبت فريق انفايرونكس المعني قدراتو فى ىذا المجال ،وذلك من

خبلل قيامو بالعديد من الدراسات المتعمقة بالنظم البيئية الرقابية ،والتي تشمل التفتيش ومراجعة تقييم التأثير
البيئي والتحكم في المخمفات الخطرة .وقد تناولت ىذه الدراسات تفاعل بين الجيات الرقابية المحمية (ممثمة
في المحافظة) واإلقميمية (الفروع اإلقميمية لجياز شئون البيئة) والمركزية (اإلدارات المركزية بجياز شئون
البيئة) .تتناول دراسات أخرى وضع نظم إدارة بيئية عمى مستوى المنشأة ،أو إنشاء إدارات بيئية عمى

مستوى المؤسسة.

وقد تمكن المكتب االستشاري انفايرونكس من خبلل ىذه المشروعات إدراك المفيوم الشامل لتطور اإلدارة
البيئية في مصر والعقبات والفرص المتعمقة بتفاصيل نظام الحكومة في مصر .ويتم االستفادة حالياً من تمك

الخبرة المكتسبة والمتنامية في وضع الخطوط العريضة لمعناصر والمتطمبات الخاصة بخطة عمل لتحقيق

البلمركزية لئلدارة البيئية في مصر.
ونعرض فيما يمي العديد من الجوانب التي شممتيا المشروعات التي أسندت إلى انفايرونكس:
-

البناء المؤسسي وتطوير النظم البيئية مع صياغة نظام التشغيل واإلجراءات وآليات التنسيق

-

بناء قدرات العاممين من خبلل وضع الخطوط اإلرشادية واألدلة

-

القيام بتنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم االحتياجات لتحديد االحتياجات التدريبية والمادية والفنية.

-
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البناء المؤسسي وتطوير النظم البيئية

-

إتفاقيات االلتزام ونظام خطة االلتزام البيئي لقطاع األسمنت ،بتكميف من الييئة األلمانية
لمتعاون الدولي (8094 ،)GIZ

-

بدء تشغيل المجان العميا لمبيئة فى محافظتى بنى سويف وأسوان ،بتكميف من مكون اإلدارة

-

دعم المجان العميا لمبيئة فى محافظتى بنى سويف وأسوان ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية

البيئية فى المحافظات8006 ،

فى المحافظات8004 ،
-

مكون الدعم المؤسسي لئلدارة البيئية المتكاممة لمنطقة شديدة التموث في أبو قير ،بتكميف من

-

التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم القطاعي البيئي في جياز شئون البيئة ،بتكميف من برنامج

جياز شئون البيئة في إطار خطة عمل البحر المتوسط .8003 ،

الدعم المؤسسى8009 ،
-

وضع إجراءات التنسيق بين الفروع اإلقميمية ومكاتب شئون البيئة بالمحافظات ،بتكميف من

-

وضع نظام اإلدارة البيئية بالييئة العامة لمصرف الصحي باإلسكندرية ،بتكميف من مشروع

برنامج الدعم المؤسسي8009 ،

الدعم المؤسسي واعادة صياغة السياسات8009 ،



-

وضع نظام تفتيش في جياز شئون البيئة ،بتكميف من برنامج الدعم المؤسسى 9777 ،

-

دراسة األنشطة التمييدية في بني سويف ،تمييدا لخطة العمل البيئى لممحافظة ،برنامج دعم
القطاعى ،بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية (.9777 ،)ERM

البناء المؤسسي إلدارة البيئة وآليات التشغيل الخاصة بها

-

التنمية المؤسسية لوحدة سبلمة الطرق ،بالتعاون مع كوفى ،بتكميف من ىيئة الطرق والكبارى،
8006

-

دراسة سوق لمركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،بتكميف من منظمة األمم المتحدة لمتنمية
الصناعية8004 ،

إنشاء لجنة عميا لمبيئة عمى مستوى المحافظة ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية،
8002

-

إنشاء وحدة الصناعة بجياز شئون البيئة ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي،
8002

-

إعداد خطة العام األول لوحدة الصناعة بجياز شئون البيئة ،بتكميف من مشروع التحكم في

-

دراسة مؤسسية لوحدة إدارة المخمفات الخطرة ،باإلسكندرية ،بتكميف من مشروع إدارة المخمفات

التموث الصناعي8002 ،

الخطرة باإلسكندرية8009 ،
-
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بناء القدرات ووضع األدلة األرشادية

-

دراسة بناء القدرات في مجال حيازة وتخزين الكربون في مصر ،بتكميف من مجموعة البنك
الدولي8093 ،

-

األدلة اإلرشادية لبناء القدرات البيئية في مجالي الصناعات الكيماوية وادارة المخمفات

-

األدلة اإلرشادية وتدريب مسئولى البيئة بالمممكة السعودية فيما يخص إدارة المخمفات الخطرة،

الكيماوية ،بتكميف من مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف8098 ،

بتكميف من سيبكو8005 ،
-

إعداد الدليل اإلرشادى لئلدارة البيئية بالمناطق الصناعية ،بتكميف من برنامج دعم التقييم

-

إعداد الدليل اإلرشادى لمتفتيش والرصد الذاتي لجامعة الدول العربية ،بتكميف من مشروع

واإلدارة البيئية 8003 ،

التحكم في التموث الصناعي 8002 ،
-

إعداد دليل مسئول البيئة عمى المستوى المحمي ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة

-

المساىمة في وضع الخطوط اإلرشادية لمتفتيش لدول البحر المتوسط ،بتكميف من منظمة

البيئية8003 ،

الصحة العالمية8008 ،
-

وضع الخطوط اإلرشادية لمتفتيش لمحطات توليد البخار ومحطات معالجة الصرف ،بتكميف
من مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،

إعداد أدلة إرشادية لمتفتيش عمى قطاعات صناعية مختمفة (البويات ،الزيوت والصابون،
األسمنت ،السيراميك ،المنظفات ،المعادن ،النسيج ،األلبان ،تشطيب المعادن ،الحمويات،
المشروبات الغازية ،تصنيع الخضروات والفواكو) ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث

-

الصناعي8008 ،

إعداد دليل التفتيش عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث
الصناعي8008 ،

-

إعداد المواد التدريبية والخطوط اإلرشادية لمكون الموارد البشرية بالصندوق االجتماعي
لمتنمية ،بتكميف من الصندوق8008 ،

-

إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي ،والخطوط اإلرشادية لممتابعة واإلنتاج األنظف لمكون الدعم

-

إعداد دليل التفتيش العام لدعم مفتشي البيئة ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث

الفني لمصندوق االجتماعي لمتنمية ،بتكميف من الصندوق8008 ،

الصناعي8009 ،
-
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دراسات تقييم االحتياجات

-

دراسة لممنشآت الصغيرة العاممة فى قطاع البيئة ،بتكميف من مؤسسة جى تى زيد األلمانية8004 ،

-

تقييم االحتياجات التدريبية لؤلمانة الفنية بالمجنة العميا لمبيئة ،بتكميف من برنامج دعم التقييم

-

واإلدارة البيئية8002 ،

ورشة عمل تقييم االحتياجات لمحافظة جنوب سيناء ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة
البيئية8002 ،

-

تقييم احتياجات اإلدارة البيئية في المناطق الصناعية ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة
البيئية8003 ،

الدعم المؤسسي لمكاتب شئون البيئة بالمحافظات -دراسة تقييم االحتياجات في المحافظات
التى يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية ،بتكميف من البرنامج8008 ،

-

تقييم االحتياجات التدريبية عمي المستويات المحمية واإلقميمية بتكميف من مشروع التحكم في
التموث الصناعي بتكميف من المشروع8008 ،
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 .4تىثيق األنشطت البيئيت
يعتبر توثيق األنشطة البيئية أحد المجاالت التي أرست فييا انفايرونكس قدمييا بثبات ونجاح ،حيث دخمت

في ىذا المجال مع بداية إعداد التقرير السنوي لجياز شئون البيئة .يتضمن التوثيق تسجيل األنشطة البيئية

التي تقوم بيا الجيات المختمفة ،وتحميميا لرسم الصورة العامة إلنجازات تمك الجية أو المؤسسة في المجال
البيئي .وتستخدم في ذلك أدوات لجمع البيانات والتقييم عمى أساس إجراء المقاببلت ومراجعة المستندات
ذات الصمة .ويتولى فريق انفايرونكس مسئولة إعداد الوثائق وتحريرىا وتصميم الشكل العام .ويدعم فريقيا
الذي ُيكمف بيذه المشروعات فريق من المحررين لضمان إخراج مستندات سمتيا البساطة والجاذبية في
نفس الوقت .ومن المخطط أن يقوم المكتب بدمج خبرتو في صياغة السياسات واإلدارة البيئية بيا مع خبرتو
في إعداد التقارير البيئية لتوسعة نطاق خدماتيا إلى مجال إعداد التقارير البيئية عمى مستوى المنشأة.
تشمل المشروعات:

-

إعداد تقرير إنجازات برنامج الدعم القطاعي لمبيئة ،بتكميف من القطاع/دانيدا8006 ،

-

إعداد تقرير إنجازات مكون اإلدارة البيئية فى المحافظات ،بتكميف من برنامج الدعم القطاعي لمبيئة/
دانيدا8006 ،

-

إعداد التقرير السنوي لجياز شئون البيئة لسنة  ،8009-8000بتكميف من برنامج الدعم المؤسسى،
8009

إعداد التقرير النصف سنوى لمراجعة برنامج المنح الصغيرة ( )SGPلمرفق البيئة العالمي

في مصر ،بتكميف من مكتب التنسيق المحمي في مصر8009 ،
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 .5التذريب البيئي وبنبء القذراث
تممك انفايرونكس خبرة واسعة في األنشطة المتعمقة بالتدريب وبناء القدرات ،حيث تخاطب األنشطة التدريبية

أنواع مختمفة من المتمقين مثل مديري البيئة والمفتشين والفرق البيئية في المنشآت الصناعية والخدمية

المختمفة .وقد أعد المكتب االستشارى انفايرونكس العديد من المواد التدريبية لدعم قدرات العاممين لتمكينيم
من االضطبلع بمياميم ومسئولياتيم عمى أكمل وجو وبفاعمية.
يقدم المكتب االستشارى انفايرونكس التدريب لتزويد العاممين المعينين حديثا بالخمفية األساسية البلزمة

لبلضطبلع بمسئولياتيم ،أو ليكون ذلك في إطار عممية مستمرة لتحسين األداء واالرتقاء بو من خبلل
اكتساب الميارات والمعرفة وييدف التدريب أيضاً إلى بناء قدرات العاممين ذوي الخبرة إلعدادىم ليقوموا

بتدريب اآلخرين (تدريب المتدربين) .وقد نجح المكتب في تنفيذ العديد من ىذه الدورات بناء عمى منيجية
موحدة يتم تحديثيا وتطويرىا باستمرار لضمان االستم اررية والفعالية .وتختمف ىذه المنيجية حسب خبرة

المت دربين .فبالنسبة لممعينين حديثا ،يتركز التدريب أساسا عمى المحافظة عمى المشاركة المستمرة لممتدربين
من خبلل تدريبات فردية وجماعية ،مما يسمح ليم استخدام الميارات المكتسبة الجديدة ،وتبادل الخبرات،

وتقييم معرفتيم المكتسبة .أما بالنسبة لممتدربين ذوى الخبرات ،يطبق نظام التدريب في أثناء العمل لمبناء
عمى خبراتيم الميدانية .وفي عدد من الحاالت ،يسبق الدورات التدريبية تقييم شامل االحتياجات التدريبية
لممجموعة المستيدفة.
ويقدم المكتب االستشارى انفايرونكس خدمات تدريبية كاممة من خبلل تحمل المسئولية الكاممة من حيث
التخطيط والتصميم وتنفيذ الدورة وكذلك تقييم المتدربين.
وتخاطب الدورات التدريبية التى يقدميا المكتب الجيات الرقابية البيئية ،مما يكمل مشاركة المكتب في جميع
مراحل تطوير النظم البيئية ،بما في ذلك إعداد األدلة اإلرشادية والكتيبات وبناء قدرات المسئولين البيئيين
واعداد إجراءات التشغيل وآليات التنسيق بين المستويات القومية واإلقميمية والمحمية.
ىذا وباإلضافة إلى تدريب المسئولين البيئيين ،يشارك المكتب أيضا في بناء قدرات فئات أخرى بيدف تنمية
قدراتيم بحيث يمكنيم القيام بمسئولياتيم وأخذ العنصر البيئي في الحسبان عند ممارسة أعماليم .وتستيدف
ىذه األنشطة -عمى سبيل المثال ال الحصر -فرق العمل البيئي في مختمف المنشآت ،وكذلك وحدات إدارة
البيئة بالمناطق الصناعية ،واإلدارة البيئية بالعديد من المؤسسات ،وكتيبات التشغيل في قطاعات محددة.
وخبلل الدورات التدريبية المختمفة ،اكتسبت انفايرنكس العديد من الخبرات والمعمومات وخاصة فيما يتعمق
بالقطاعات الصناعية وجوانبيا البيئية واجراءات الحد من التموث .وتشمل الموضوعات التدريبية التفتيش
والمراجعة وتطبيق نظم اإلدارة البيئية.
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تشمل المشروعات في ىذا المجال التدريب عمى ما يمى:
-

نظم اإلدارة البيئية

-

إدارة المخمفات الخطرة

-

متطمبات التفتيش والمتطمبات القانونية البيئية

-

التخطيط واإلدارة



التدريب عمى نظم اإلدارة البيئية

-

تقييم التأثير البيئي

-

تدريب مسئولي شركة ىنكل ( )Henkelعمى نظام اإلغبلق ووضع البلفتات ،بالتعاون مع
شركة 8093 ،ERM Germany

-

تدريب مديري المواقع والمشرفين بمصانع شركة منظفات ومنتجات عناية شخصية عمى
السبلمة القائمة عمى السموك ،بتكميف من الشركة8092 ،

تدريب إدارة المناطق الصناعية عمى أسس اإلدارة البيئية لممناطق الصناعية ،بتكميف من
برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

-

تدريب العاممين بجياز شئون البيئة عمى نظام اإلدارة البيئية والمراجعة البيئية لمصناعة،
بتكميف من مكون المركزية اإلدارة البيئية ببرنامج الدعم القطاعي البيئي8002 ،

-

تدريب الصناعات عمى الرصد الذاتي ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي،

-

التدريب أثناء العمل لئلدارة البيئية بالييئة العامة لمصرف الصحي باإلسكندرية عمى نظم

8002

اإلدارة البيئية ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية (8008 ،)8
-

التدريب المتقدم عمى نظم اإلدارة البيئية لمجنة ومديري البيئة بالمنشآت الصناعية بالعاشر من

-

تدريب العاممين بمعامل الييئة العامة لمصرف الصحي باإلسكندرية عمى إجراءات المعامل،

رمضان ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية (8008 ،)8

بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية (8008 ،)8
-

بناء قدرات اإلدارات البيئية بمعامل تكرير البترول عمى إعداد نظام حصر لبلنبعاثات واجراء
مراجعات بيئية ،بتكميف من الشركة األسبانية تيبسا8008 -8009 ،



التدريب عمى إدارة المخمفات الخطرة

-

تدريب مسئولي البيئة بالعراق عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من األمم المتحدة-

-

تدريب مسئولي البيئة بالمممكة السعودية عمي إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من سيبكو8005 ،

-

تدريب مسئولي البيئة بالعراق عمى تصميم مدافن المخمفات الخطرة ،بالتعاون مع المكتب

ىابيتات8007 ،

االستشاري كيمونكس مصر ،بتكميف من اليونيسيف8004 ،
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-

تدريب مسئولى البيئة بالمحافظات التي يدعميا مكون اإلدارة البيئية عمى إدارة المخمفات
الخطرة ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية فى المحافظات8004 ،

التدريب عمى تحديد وتصنيف وادارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع إدارة المخمفات
الخطرة باإلسكندرية8003 ،

-

تدريب الفرع اإلقميمى لقناة السويس عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من الفرع8002 ،

-

تدريب العاممين بنقل المخمفات الخطرة في منشأة الناصرية لمتخمص من المخمفات الخطرة،

-

تدريب المحافظات التى يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية عمى إدارة المخمفات

بتكميف من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية8002 ،
الخطرة ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

-

تدريب وحدة إدارة المخمفات الخطرة بمحافظة اإلسكندرية عمى المخمفات الخطرة ،بتكميف من

-

تدريب مفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس ومكاتب

مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية8003 ،

شئون البيئة التابعة ليا عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث
الصناعي8003 ،
-

التدريب عمى الخطوط اإلرشادية الخاصة بنقل المخمفات الخطرة ،بتكميف من مكون "وحدة

-

التدريب عمى تخزين المخمفات الخطرة والتراخيص المتعمقة ،بتكميف من مشروع التدريب

الدعم البرنامج" /البرنامج المصري لمسياسات البيئية 8003 ،

لمتنمية(8008 ،)8


تدريب عمى خواص المخمفات الخطرة وتصنيفيا ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية (8008 )8

التدريب عمى تقييم التأثير البيئي

-

الدورة التدريبية اإلقميمية لتقييم التأثير البيئى ،بتكميف من انفينت8005 ،

تدريب مسئولي البيئة بالعراق عمى تقييم التأثير البيئى لمدافن المخمفات الصمبة والخطرة
باالشتراك مع المكتب االستشاري كيمونكس مصر ،بتكميف من اليونيسيف8004 ،

-

تدريب مسئولى البيئة بالمحافظات التي يدعميا مكون اإلدارة البيئية عمى إجراءات تقييم التأثير
البيئى بدليل المسئول البيئى ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية فى المحافظات ،برنامج الدعم

-

البيئى8004 ،

تدريب عدد  84من مكاتب شئون بيئة بالمحافظات عمى التعديبلت الجديدة لنظام تقييم
التأثير البيئي ونظم التراخيص ،بتكميف من مكون ال مركزية اإلدارة البيئية ببرنامج الدعم
القطاعي البيئي8003 ،

-
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-

تدريب اإلدارة البيئية بالييئة العامة لمصرف الصحي باإلسكندرية عمى نظام تقييم التأثير
البيئي8008 ،

تدريب مكاتب شئون البيئة المحمية بستة وعشرين محافظة عمى إجراءات تقيم التأثير البيئي،
بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

-

تدريب المحافظات التي يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية عمى إجراءات تقيم التأثير
البيئي بدليل المسئول البيئي ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

ورش عمل حول إجراءات تقييم التأثير البيئي لمسئولي البيئة ومكاتب الت ارخيص في
المحافظات التى يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية ،بتكميف من برنامج دعم التقييم
واإلدارة البيئية8003 ،

-



إعداد مواد التدريب الخاصة بتقييم التأثير البيئي لمصندوق االجتماعي لمتنمية ،بتكميف من

الصندوق8008 ،

التدريب عمى التخطيط واإلدارة

-

تدريب مفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس ومكاتب
شئون البيئة التابعة ليا عمى التخطيط واإلدارة  ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث
الصناعي8003 ،

-

تحميل االستفادة االقتصادية من السياسات الخاصة بالحد من التأثيرات البيئية عن طريق

-

تحميل االستفادة االقتصادية لسياسات بالحد من التأثيرات البيئية من متبقيات المبيدات

ترشيد الطاقة ،مشروع مراجعة البيئة والطاقة ،بتكميف من البنك الدولي8008 ،
الزراعية ،مشروع مراجعة البيئة والطاقة ،بتكميف من البنك الدولي8008 ،

-



تحميل االستفادة االقتصادية لسياسات الحد من التأثيرات البيئية من النقل ومواصفات الوقود،

مشروع مراجعة البيئة والطاقة ،بتكميف من البنك الدولي8008 ،

التدريب عمى التفتيش والجوانب القانونية ذات الصمة

-

التدريب عمي جوانب التفتيش البيئي الخاص بالتفتيش عمي مصانع األسمدة واألسمنت

والمطاحن ،بتكميف من مكون دعم المركزية اإلدارة البيئية /برنامج الدعم البيئى8005 ،
-

تدريب مفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية عمى تفتيش قطاعات محددة ،بتكميف من برنامج الدعم
البيئي8005 ،

-

تدريب مسئولي البيئة بالمحافظات التي يدعميا مكون اإلدارة البيئية عمي إجراءات التفتيش

وبحث الشكاوى ،واجراءات اإللزام والخمفية القانونية ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية فى
المحافظات ،برنامج الدعم البيئى8004 ،

-

تدريب مكتب شئون البيئة بجنوب سيناء عمى إجراءات التفتيش وبحث الشكاوى ،واجراءات
اإللزام والخمفية القانونية ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،
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-

تدريب مكاتب شئون البيئة عمى إجراءات التفتيش والبحث الشكاوى ،واجراءات اإللزام
والجوانب القانونية ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

إعداد المواد التدريبية فى إطار التعاون بين جياز شئون البيئة مع المعاىد التدريبية ،بتكميف

من مشروع التحكم في التموث الصناعي8002 ،
-

تدريب مسئولي البيئة بالمحافظات التي يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية عمى
إجراءات التفتيش والبحث الشكاوى ،واجراءات اإللزام والجوانب القانونية ،بتكميف من برنامج
دعم التقييم واإلدارة البيئية8003 ،

-

تدريب مفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس ومكاتب شئون
البيئة التابعة ليا عمى أدلة التفتيش ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي8003 ،

-

نماذج التدريب لمفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس
ومكاتب شئون البيئة التابعة ليا عمى عمي تفتيش قطاعات محددة ،بتكميف من مشروع
التحكم في التموث الصناعي8003 ،

-

نماذج التدريب لمفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس
ومكاتب شئون البيئة التابعة ليا عمى عمي تفتيش قطاعات محددة ،بتكميف من مشروع

-

التحكم في التموث الصناعي8008 ،

بناء قدرات مفتشي البيئة فيما يخص التفتيش عمى معامل تكرير البترول ،بتكميف من مشروع

التدريب لمتنمية (8008 ،)8
-

إعداد المواد التدريبية الخاصة بتدريب مفتشي البيئة بالفرع اإلقميمي لقناة السويس ،وتدريب
مكاتب شئون البيئة التابعة لو ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،

-

إعداد المواد التدريبية لبناء قدرات مفتشي البيئة ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية(8009 ،)8

-

تدريب مفتشي البيئة بالفرع اإلقميمي لشرق الدلتا ومكاتب شئون البيئة التابعة ،بتكميف من
برنامج الدعم المؤسسى8000 ،

-

تدريب مفتشي البيئة بالفرع اإلقميمي لغرب الدلتا ومكاتب شئون البيئة التابعة ،بتكميف من

-

تدريب العاممين بمكاتب شئون البيئة في محافظتي اإلسماعيمية والشرقية عمى التفتيش البيئي،

مشروع التحكم في التموث الصناعي8000 ،

بتكميف من 8000 ،METAP
-

تدريب المفتشين بإدارة التفتيش عمى الصناعة التي أنشئت حديثا في جياز شئون البيئة،
بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي8000 ،

برنامج تدريب المدربين لمفتشي و ازرة القوى العاممة فى مجال التفتيش البيئى ،بتكميف من
برنامج التوعية والتدريب البيئى9777 ،
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 .6احلفبظ على التنىع البيىلىجى وإدارة املنبطق احملميت
قام المكتب االستشارى انفايرونكس بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بدراسة وتقييم الظروف البيئية مع

التركيز عمى التقييم االيكولوجي والحفاظ عمى التنوع البيولوجى .وقد قام فريق انفايرونكس أيضا بتقديم الدعم

الفنى لمحكومة المصرية ،من خبلل المشروعات الممولة من الجيات المانحة ،وذلك فيما يتعمق بالحفاظ
عمى الثروات الطبيعية وكذلك إقامة وتخطيط وادارة المناطق المحمية.
 تقديم الدعم الفني لجياز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة ومحافظة البحر األحمر فى مجال إدارةوحماية البيئة

 إعداد المخطط العام لمحمية وادي الجمال المساعدة في وضع وتنفيذ خطة إلنتاج دخل قومي من محمية وادى الجمال دعم برامج شمندورات الرسو وذلك مع منظمات التعاون رصد الكائنات البحرية الحساسة (مثل الشعاب المرجانية والمانجروف وحشيش البحر) -رصد الفصائل البحرية الميددة

 رصد الموارد األرضية الحية القيمة إعداد وتنفيذ خطة إدارة الموقع ألكثر مناطق الغطس قيمة "خطة إدارة بيت الشعاب" إعداد نظام البيانات األساسية لمتنوع البيولوجيوتشمل أنشطة ىذه المشروعات مراجعة المستندات والقيام بالمسوحات الحقمية وكذلك المسموحات األرضية
والبحرية .وقد ركزت المشروعات المتعمقة بالبيئة اإلحيائية البرية عمى البيئة الساحمية والصحراوية .أما تمك
الخاصة بالبحر ،فقد تناولت كل من البحر المتوسط والبحر األحمر .وبالنسبة لمتقييمات المتعمقة بالقطاع
المائي ،فتم التركيز فييا عمى نير النيل وعدد من البحيرات منيا بحيرة المنزلة وبحيرة قارون .وقد استخدمت

تق نيات حديثة في تنفيذ ىذه الميام مثل نظام المعمومات الجغرافية ،واالستشعار عن بعد ونظام تحديد
المواقع.
وتشمل المشروعات التي نفذت في ىذا المجال جوانب متعددة منيا:
 -المشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى البري

 المشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى البحرى -المشروعات الخاصة بالمحميات
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المشروعات الخاصة بالتقييم االيكولوجي البري
-

دراسات التنوع البيولوجي الخاصة بثبلثة محطات طاقة ح اررية ( 2600ميجاوات/محطة):

البرلس والعاصمة الجديدة وبني سويف ،تنفذىا كل من الشركة القابضة لكيرباء مصر وشركة
-

سيمنز ( ،)Siemensبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMجاري العمل بيا.

دراسات مسحية لرصد لمطيور في منطقة رأس غارب ،بتكميف من شركة ليكيبل (،)Lekela
 – 8093جاري العمل بيا.

-

مشروع رصد الطيور المياجرة وتنفيذ الغمق عند الطمب ( )SoDخبلل موسم ربيع 8097
بمزارع الرياح  -جبل الزيت – البحر األحمر ،بتكميف من ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
(8097 ،)NREA

-

دراسة تقييم التأثير عمى التنوع الحيوي بمنطقة إمتياز شركة بتروسيبل ( )Petrosilahفي
الفيوم ،بتكميف من شركة 8095 ،Merlon Petroleum El-Fayoum

-

الدراسة اإليكولوجية الخاصة لمناطق اإلمتياز البرية بدلتا النيل الخاصة بشركة دانا غاز،

-

دراسات تقييم التأثير البيئي لممسوحات السيزمية الخاصة بمناطق اإلمتيازات في الصحراء

بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية (8094 ،)ERM

الغربية :شمال غزاالت ،وشمال غرب العممين ،بتكميف من 8094 ،HBS
-

خطة عمل التنوع البيولوجي ( )BAPخاصة بمحطة البرلس لتوليد الطاقة الكيربية ،بتكميف
من الشركة القابضة لكيرباء مصر )8094 ،(EEHC

دراسات البيئة األساسية (مسح إيكولوجي ،تقييم مخاطر السيول ،قياس الضوضاء) لمحطتي

طاقة فوتوفولطية في بنبان ،أسوان ،بتكميف من 8094 ،Misr Consult
-

الدراسة اإليكولوجية الخاصة بمشروع طاقة الرياح في رأس غارب ،محافظة البحر األحمر،
بتكميف من شركة إينيل )8094 ،ENEL Green Power (EGP

دراسات البيئة األساسية لمشروع تنمية غازات غرب الدلتا التابع لشركة بي بي في رافن ،مركز

إدكو ،بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMيوليو 8093
-

دراسة مسحية لمطيور الموسمية بمشروع غرب دلتا النيل ،بتكميف من بي بى8098 ،

-

دراسة ممحقة لتقييم التأثير البيئي لشركة البرلس لمبترول ،راشبيتكو ،بالتعاون مع شركة إدارة

-

الموارد البيئية (8090 ،)ERM

دراسة تقييم التأثير البيئي لمنطقة امتياز شركة ىيس فى البحر المتوسط ومصنع تصنيع الغاز

بالمنطقة البرية ،بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة نالبيتكو/ىيس8090 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع السويدى لمنحاس ،بتكميف من شركة
السويدى8007 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع إنتاج رقائق الببلستيك بميناء دمياط ،بتكميف

من شركة سابل8006 ،
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-

تقييم لمحياة الحيوانية فى منطقة مشروع منجم البرلس لممعادن الثقيمة ،بتكميف من شركة
الخدمات البيئية والساحمية8004 ،

المسح الميدانى المتداد دمياط ،باالشتراك مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من شركة الغاز

البريطانية8003 ،
-

إعداد تقرير عمى األساليب غير المؤذية لمبيئة لطرد الخفافيش من الكنيسة المعمقة بالقاىرة
القديمة ،بتكميف من المقاولون العرب /أوراسكوم.8003 ،

تحديد مناطق التجميع البيئية اإلحيائية الممكنة وتجميع البيانات حول مستوى السمية

اإلحيائية البيئية الخاصة بالحياة البرية في منطقة عرب أبو ساعد ،بتكميف من صندوق
مبادرات البيئة المصري8002 ،
-

مشروع منجم ذىب السكري في الصحراء الشرقية (أول منجم ذىب في مصر) ،بتكميف من

-

تنمية سوق النباتات العطرية والطبية ،بتكميف من صندوق البيئة السويسرى8008 ،

-

تقييم التأثير البيئي وتصميم المدفن الصحي لممخمفات في ببا الفشن ،بتكميف من ببلن سنتر

سينتامين مصر8008 ،

ليميتد8008 ،
-

مشروع الصرف الصحي في إسنا ،بتكميف من دانيدا8008 ،

-

محطة معالجة مباه الصرف لمركز جبل الجزيرة الحمراء لمسياحة بمرسى عمم ،بتكميف من

-

طريق القاىرة/عين السخنة وطريق حموان/الكريمات ،بتكميف من المستثمر8008 ،

المستثمر8009 ،
-

بيراميدز ىايتس ،مركز تجاري وسياحي في أبو رواش ،بتكميف من شركة التنمية العقارية

-

خطوط أنابيب الحمأة بين محطات معالجة الصرف الصحي في البركة والجبل األصفر،

والسياحية8009 ،

بتكميف من "كامب دريسر آند ماكي إنترناشيونال إنك" 8000 ،
-

نقل الشركة الشرقية لمدخان إلى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ،بتكميف من

-

مركز مينافيل لمسياحة ،جنوب الغردقة ،ويشمل فندق  3نجوم ومحطة خدمة ومحطة وقود

الشركة8000 ،

وخدمات مركزية ،بتكميف من المستثمر8000 ،
-

نقل مسابك الحديد والرصاص من شب ار الخيمة إلى أبو زعبل ،أحد أنشطة مشروع تحسين
ىواء القاىرة8000 ،



التقييم االيكولوجي البحري
-

رصد الثدييات البحرية في عمميات دق وحفر الموصل ) (Conductorلتوصيل خط أنابيب

لحقل جمسة ،بتكميف من شركة جمسة لمبترول 8097 ،Gempetco
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-

رصد الثدييات البحرية في عمميات دق وحفر الموصل ( )Conductorلتوصيل خط أنابيب
لحقل الزعفرانة ،بتكميف من شركة جمسة لمبترول 8096 ،Gempetco

االستعانة بمراقبوا الثدييات البحرية في عمميات دق خوازيق منصة بحرية جديدة بخميج

السويس ،بتكميف من شركة بيكو أمابتكو لمبترول (8095 ،)PICO Amapetco
-

دراسة تقييم التأثير البيئي المحددة لتصريف راجع المياه لمحطة التحمية بمنتجع أكوامارينا –
البحر األحمر ،بتكميف من شركة أكوامارينا لمفنادق/ترافكو (8094 ،)TRAVCO

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية خاصة بإنشاء وتشغيل مارينا يخوت سياحية بخميج أبو

سومة ،بتكميف من شركة أكوامارينا لمفنادق /ترافكو (8094 ،)TRAVCO
-

مراجعة دراسة تقييم التأثير عمى التنوع البيولوجي – المرحمة  – 3لمناطق اإلمتيازات البحرية
الخاصة بشركة بيكو ( )PICOفي البحر األحمر (المعدة من شركة دابولونيا

( ،)D’Appoloniaبتكميف من 8094 ،PICO
-

دراسة البيئة البحرية ورفع لمناسيب القاع إلقامة مارينا بخميج أبو سومة ،بتكميف من شركة
ترافكو (8094 ،)TRAVCO

-

دراسة تقييم التأثير البيئي المحددة لراجع محطة تحمية المياه بخميج مكادي – الغردقة ،بتكميف
من شركة ترافكو (8093 ،)TRAVCO

-

مسح ودراسة البيئة البحرية بخميج مكادي ،بتكميف من شركة ترافكو (8093 ،)TRAVCO

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لممنصة البحرية بالعين السخنة ،بتكميف من شركة ترافكو
(8093 ،)TRAVCO

-

مراجعة تقييم التأثيرات عمى اإليكولوجي لمناطق االمتياز التابعة لشركة بيكو في خميج

-

تقييم التأثير البيئي لمشروع تنمية منطقة تورت ،المرحمة األولى ،بتكميف من جابكو/بي بى8005 ،

-

تقييم التأثير البيئي لمشروع حفر بئر حابى أ ،96بتكميف من بى بى8005 ،

-

تقييم الشعب المرجانية في البحر األحمر وسبل المحافظة عمييا ،مساىمة خاصة من عقد

-

إعداد النماذج الرياضية لمشريط الساحمي ودراسة البازيمتري لمارينا سيل حشيش ،بتكميف من

السويس (مرحمة أولى وثانية)8093 ،

وحدة التقييم والمتابعة8003 ،

الشركة المصرية لممنتجعات8003 ،
-

إعداد قاعدة بيانات لحماية وتنمية البحر األحمر ،مساىمة خاصة من عقد وحدة التقييم
والمتابعة8008 ،

دراسات بيئية حول منطقة شاطئ فندق فور سيزونز في شرم الشيخ (تقييم التأثير البيئي

والتصميمات) ،بتكميف من المستثمر8008 ،
-

مشروع المدينة الغارقة في سيل حشيش ،بتكميف من الشركة المصرية لممنتجعات8000 ،

-

مدينة ويندسور جاردن في الغردقة ،بتكميف من شركة البحر األحمر لممشروعات السياحية8000 ،
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-

ممحق تقييم التأثير البيئي -مشروع الريفيرا ،مشروع تنمية سياحية لمنطقة طابا ،بتكميف من
شركة طابا لمتنمية السياحية8000 ،



عدد من المشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي البري والبحري
-

مراجعة خطة إدارة التنوع البيولوجي لمناطق اإلمتياز التابعة لشركة بيكو ،شمال البحر

األحمر8094 ،
-

دراسة البيئة األساسية (البحرية واألرضية) بمنطقة رأس حوالة  -مركز رأس حوالة السياحي –
لمجموعة فنادق ألماظة ،وجاز ،وكريستال ،شركة رأس حوالة لمفنادقة والتنمية السياحية،

بتكميف من شركة ترافكو (8094 ،)TRAVCO
-

دراسة تقييم التأثير البيئي المتكاممة لمشروع تنمية طوبيا بخميج أبو سومة  -البحر األحمر،
بتكميف من شركة ترافكو (8093 ،)TRAVCO

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمتنمية السياحية لخميج جمسة ،بتكميف من داماك8090 ،

-

تقييم التنوع اإلحيائي وادارة الموارد الطبيعية بالبحر األحمر ،مشروع النمو االقتصادي

-

التطوير ودراسة تقييم التأثير البيئي لشرم أبو دباب ،مرسى عمم ،بتكميف من كونكورد8007 ،
المستدام في البحر األحمر ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية8006 ،

-

تقييم الوضع البيئى الحالى لمنطقة أبو قير شديدة التموث ،متضمنا الخصائص الطبيعية
والبيولوجية واإلجتماعية كجزء من مشروع اإلدارة البيئية لمنطقة أبو قير شديدة التموث،

بتكميف من جيف/خطة العمل البحر المتوسط8003 ،
-

تقييم إحيائي بيئي أساسي لمشروع الغاز الطبيعي السائل ،باالشتراك مع إدارة الموارد البيئية،
المممكة المتحدة.8008 ،



قرية إبروتيل السياحية في سيل حشيش ،بتكميف من شركة األىمي لمتنمية العقارية8000 ،

إدارة المحميات
-

اختيار وصون منطقة تعويضية بديمة لممنطقة التي فقدت نتيجة إنشاء محطة البرلس
لمكيرباء ،بتكميف من الشركة القابضة لكيرباء مصر )8097 ،(EEHC

-

وضع خطة إدارة لمنطقة السموم البحرية المحمية ( ،)MPAبتكميف من مركز األنشطة
اإلقميمية لممناطق المتمتعة بحماية خاصة (8097 ،)SPA/RAC

-

تقديم الدعم الفني في المرحمة الثالثة من الدراسة التي تجرى لـ  ،MedPANبعنوان "جمع

البيانات في  3مواقع تجريبية" (الدراسة االجتماعية-اقتصادية  -محمية السموم البحرية)،
بالتعاون مع 8097 ،Vertigo Lab

-

إعداد خطة أعمال لمنطقة محمية السموم البحرية ،بتكميف من المشروع اإلقميمي لتنمية شبكة
محميات المتوسط البحرية والمناطق المحمية الساحمية 8097 ،MedMPAnet Project
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استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

خطة عمل التنوع البيولوجي ( )BAPخاصة بمحطة توليد الطاقة الكيربية في محمية البرلس،
بتكميف من الشركة القابضة لكيرباء مصر )8094 ،(EEHC

دراسة اجتماعية واقتصادية لمحمية خميج السموم البحرية ،بتكميف من مشروع MedMPAnet

(برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،ومركز األنشطة اإلقميمية لممناطق المتمتعة بحماية خاصة،
وشبكة مديري المناطق المحمية البحرية في البحر المتوسط ،وجياز شئون البيئة)8093 ،
-

-

النمو االقتصادي المستدام في البحر األحمر ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية8006 ،

الدراسات المسحية والرصد البيئي( ،الشركة المتحدة لمشتقات الغاز) .وىذه المسوحات تتضمن
الجوانب الزراعية وضفاف النيل وبحيرة المنزلة والوضع اإلحيائي البيئي البري ومحمية
الجميل8002 ،

-

تقرير الوضع اإلحيائي البيئي لمشروع التنمية الحضرية في الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون

-

دراسة الطرق العابرة لوادي دجمة في إطار تقييم التأثير البيئي لطرق القاىرة /العين السخنة

داخل المحمية الطبيعية8002 ،

وحموان /الكريمات بنظام  ،BOTبتكميف من الشركة المتحدة لمطرق8008 ،
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 .7إدارة املنبطق السبحليت
يمتمك المكتب االستشارى انفايرونكس الخبرات الخاصة بإدارة المناطق الساحمية والبحرية وقد قدم ىذه
الخدمات إلى العديد من العمبلء ،والتي تشمل التنمية السياحية لممناطق الساحمية وخاصة فى منطقة البحر
األحمر .وتحتاج السياحة المستدامة ىذه الخدمات المتكاممة والتى تشمل:
-

إدارة مشروعات تحسين "خط الشاطئ" والشاطئ

-

تقييم لمموارد الطبيعية وتقدير القدرة االستيعابية وخطط اإلدارة والرصد

-

إدارة المخمفات والحد من التأثيرات

-

خطط إدارة بيت الشعاب

وقد شممت المشروعات فى ىذا المجال مختمف الجوانب ،ومنيا:
-

وضع خطة إدارة لمنطقة السموم البحرية المحمية ( ،)MPAبتكميف من مركز األنشطة اإلقميمية
لممناطق المتمتعة بحماية خاصة (8097 ،)SPA/RAC

-

تقديم الدعم الفني في المرحمة الثالثة من الدراسة التي تجرى ل ـ  ،MedPANبعنوان "جمع البيانات

في  3مواقع رائدة" (الدراسة االجتماعية  -اقتصادية  -محمية السموم البحرية) ،بالتعاون مع
8097 ،Vertigo Lab

-

إعداد خطة أعمال لمنطقة محمية السموم البحرية ،بتكميف من المشروع اإلقميمي لتنمية شبكة
محميات المتوسط البحرية والمناطق المحمية الساحمية 8097 ،MedMPAnet Project

-

دراسة تحميمية لصور األقمار الصناعية لتحديد نحر وتأكل الشاطئ وبدائل الحماية الخاصة بمشروع

-

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص ببرنامج "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خبلل

منتجع بالما ىاوس السياحي بالغردقة – البحر األحمر8096 ،

تصميم منشأت خفيفة لمحماية الساحمية في خمس مناطق تم تعريفيا كبؤر ميددة في دلتا النيل وذلك
من خبلل اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية في ساحل مصر الشمالي" ،بتكميف من برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي (8095 ،)UNDP
-

دراسة إستكشافية لئلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية في مصر ،ممولة من قبل مشروع تكيف دلتا
نير النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بأسموب اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية

-

(8095 ،)ACCNDP

دراسة اتزان خط الشاطئ وحساب خط حظر اإلنشاءات لمشروع تنمية سياحية بخميج أبي سومة،
بتكميف من شركة طوبيا لمسياحة (ترافكو)8095 ،
دراسة اجتماعية – اقتصادية لممحمية البحرية بخميج السموم ،بتكميف من المشروع اإلقميمي لتنمية

-

شبكة محميات المتوسط البحرية والمناطق المحمية الساحمية 8093 ،MedMPAnet Project
-

مشروع اإلدارة اإلستراتيجية لخميج عدن والبحر األحمر ،في إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية،

بتكميف من برسيجا.8093 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمتنمية السياحية لخميج جمسة ،بتكميف من داماك8090 ،

-

تحميل مبدئي لخطة إدارة الحد من التموث فى المناطق الساحمية لبحيرة مريوط ،بتكميف من البنك

-

خطة اإلدارة المتكاممة لممنطقة الساحمية بمرسي مطروح ،بتكميف من كانتابرا8007 ،

-

التطوير ودراسة تقييم التأثيرات البيئية لمنطقة شرم أبو دباب ،مرسى عمم ،بتكميف من كوكورد8007 ،

-

إعداد وثيقة التقييم الخاصة بإعبلن محمية السموم ،بتكميف من اإلتحاد الدولى لحماية الطبيعة8007 ،

-

الدولى8007 ،

إدارة المناطق الساحمية لمحمية وادى الجمال كجزء من مشروع النمو االقتصادي المستدام في البحر

األحمر ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية8006 ،
-

التنمية السياحية لممنطقة الساحمية بصبللة ،إقميم ظفار ،عمان ،بتكميف من و ازرة السياحة العمانية.8005 ،

-

التنمية السياحية في مرسى وزر بالبحر األحمر ،بتكميف من مجموعة كميوباترا8005 ،

-

تقييم الوضع البيئى الحالى لمنطقة أبو قير شديدة التموث وتشمل الخصائص الطبيعية والبيولوجية

واإلجتم اعية كجزء من مشروع اإلدارة البيئية لمنطقة أبو قير شديدة التموث ،بتكميف من جيف،
8003
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 .8التىصيف البيئي
شاركت انفايرونكس في إعداد العديد من الدراسات المسحية والتي تشمل التوصيف البيئي عمى المستوى

القومي أو مستوى المحافظات ،باإلضافة إلى دراسات أخرى أكثر تخصصا عمى المستوى القطاعي .وفي

انفايرونكس نعي أن كفاءة جمع البيانات تتحقق من خبلل الفيم الكامل لؤلعمال المطموبة ،وتحديد نطاق
العمل بعناية .مما يجعمنا نتجنب إىدار موارد قيمة في إعداد توصيف شامل .ومما ال شك فيو أن
التوصيف البيئي محدد النطاق سيساىم بطريقة فعالة في عممية صنع القرار بما يطرحو من توصيات
واجراءات الزمة تقوم عمى أساس تحميل البيانات المجمعة.
وتدعم عممية جمع البيانات وتقييميا شبكة من االتصاالت البلزمة لمحصول عمى المعمومات الضرورية.
ومن أدوات جمع البيانات المستخدمة إجراء المقاببلت والزيارات الميدانية إلدراج آراء مختمف الجيات
المعنية في إطار عممية شاممة لصنع القرار .وتقوم الخطط التنفيذية عمى بحث وتحميل شامل لممعمومات

المجمعة باستخدام أسس القرار التي تتبلءم مع نطاق المشروع ،مما يضمن وجود تسمسل منطقي يتسم
بالشفافية والفعالية يبدأ من تجميع البيانات وحتى وضع التوصيات واإلجراءات البلزمة.
وقد شممت مشروعات انفايرونكس في ىذا المجال إعداد التوصيفات في البيئة عمى المستوى المحمي
واإلقميمي والقومي.


التوصيفات البيئية عمى المستوى المحمي

-

دراسة التوصيف البيئى لحقول بترول كريم وعيون وأم اليسر وشوقير ،بتكميف من أويل

سيرش8004 ،
-

دراسة التوصيف البيئى لمنطقة غرب سيترا ،بتكميف من شيل8004 ،

-

إعداد الجزء الخاص باإلدارة البيئية في التوصيف البيئي لمحافظة جنوب سيناء ،بتكميف من

-

مراجعة التوصيف البيئي لدمياط ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

-

إعداد الجزء الخاص بالصناعة في التوصيف البيئي لجنوب سيناء ،بتكميف من برنامج دعم

-

برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

التقييم واإلدارة البيئية8002 ،

إعداد الجزء الخاص بالصناعة في التوصيف البيئي وخطة العمل البيئي لدمياط ،بتكميف من

برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8002 ،
-

إدارة دراسات الحالة البيئية والرصد ،بتكميف من الشركة المتحدة لمشتقات الغاز8002 ،

-

دعم إقامة أسس مشتركة لحماية وتنمية البحر األحمر ،مساىمة خاصة من عقد وحدة التقييم
والمتابعة8009 ،

ديسمبر 9109

54

انفــبيـزونكس

استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

دراسة مسحية لمظروف األساسية لمصناعات الكبيرة في محافظة قنا كأحد مدخبلت خطة
العمل البيئية لممحافظة ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية8009 ،

تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أربع محافظات (الدقيمية ،سوىاج ،قنا ،دمياط)
لتحديد القطاعات المرشحة لتنفيذ منيج اإلنتاج األنظف ،بتكميف من برنامج دعم التقييم

واإلدارة البيئية8009 ،
-



التوصيف البيئي المبدئي لبني سويف (أحد مدخبلت خطة العمل البيئي لممحافظة) ،بتكميف

من السفارة الدانماركية في القاىرة9777 ،

التوصيفات البيئية عمى المستوى اإلقميمي

-

تقييم الوضع البيئي لممنطقة شديدة التموث في أبو قير بما في ذلك الصفات الفيزيقية

واإلحيائية واالجتماعية (جزء من مشروع اإلدارة البيئية لممنطقة ،بتكميف من وحدة تنفيذ خطة
-

عمل البحر المتوسط 8003 ،

دراسة مسحية المتداد دمياط ،عقد من الباطن لشركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف

من شركة الغاز البريطانية8003 ،


التوصيفات البيئية عمى المستوى القومي

-

توصيف لمسبلمة والصحة المينية والبيئة والمسئولية اإلجتماعية فى مصر ،بتكميف من ستات
أويل ،بالتعاون مع شركة لشركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من ستات أويل8007 ،

-
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 .9نظم إدارة البيئت والسالمت والصحت املهنيت واإلدارة اإلجتمبعيت ودراسبث احلذ
من التلىث وتقييم املخبطز

يمتمك فريق انفايرونكس خبرة واسعة في مجال اإلدارة البيئية تمتد لتشمل مختمف المستويات من مستوى
المنشأة إلى المنطقة إلى القطاع وتمتد إلى المجال العريض لمسياسات والتي تيدف إلى تحقيق التوازن بين
حماية البيئة والنمو االقتصادي في نفس الوقت .ووقد تناولت المشروعات التي قامت بيا انفايرونكس

الجيات الرقابية من جانب والمنشآت من جانب آخر .وتتباين تمك المنشآت من ناحية الحجم ،فمنيا
الصغير والمتوسط والكبير .وقد قام الفريق بتقديم الدعم لمعديد من القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي
(الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية واليندسية والنسيجية واألدوية) باإلضافة إلى القطاعات غير
الصناعية مثل الموانئ ومشروعات البنية األساسية.
ويتراوح اليدف من المشروعات عمى مستوى المنشأة من االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية إلى إعداد نظام
إدارة بيئية متكامل .وفي ىذا الصدد ،قامت انفايرونكس بالعديد من الدراسات الخاصة بتقييم األداء البيئي
وذلك من خبلل مراجعة بيئية تفصيمية وبحث شامل وعممية تحميل الثغرات واالحتياجات ثم إعداد خطط

العمل البيئي بما في ذلك تنفيذ اإلجراءات البيئية المتعمقة بالتشغيل واإلدارة واجراءات التحكم في التموث
شاممة اإلنتاج األنظف واجراء تعديبلت في المنشآت وتعديبلت في العممية الصناعية والمعالجة النيائية
والتي يتم إعداد التصميمات ليا .ويتم عادة إعداد نظام لممتابعة والرصد والتقييم لضمان استم اررية وفاعمية
نظم اإلدارة البيئية .وفضبل عن ذلك ،شممت عدد من المشروعات التي قامت بيا انفايرونكس إعداد الوثائق
المطموبة ،مثل السجبلت البيئية وحصر االنبعاثات وخطط اإلدارة البيئية ،عمى سبيل المثال ال الحصر.

وفي عدد من الحاالت يتم تطوير خطط الحماية لتدخل ضمن نظام متكامل لئلدارة البيئية مصمم ومطابق
طبقا لممعايير الدولية .وتشمل مثل ىذه المشروعات البناء المؤسسي والييكمي لمنظام ووضع إطار لتطبيق
نظام اإلدارة البيئية واجراء تحميل لمثغرات ،وصياغة الخطط واإلجراءات والبرامج ،وبناء قدرات العاممين،
وتفعيل عممية التحسين المستمر.

وقد شممت المشروعات عمى المستوى القطاعي ،تقييم فرص تطبيق اإلنتاج األنظف ،ونظم اإلدارة البيئية
لمقطاعات المستيدفة لضمان حماية البيئة كذلك وضع الخطوط اإلرشادية لئلدارة البيئية والرصد الذاتي

لعديد من القطاعات.

وعمى مستوى المناطق ،تركزت المشروعات عمى ضمان إدارة المناطق الصناعية بطريقة سميمة بيئياً.

وشمل ذلك إعداد أدلة إرشادية وخطط إدارة واجراءات تشغيل صديقة لمبيئة.
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وتبدأ عممية إعداد حمول مبتكرة متكاممة في انفايرونكس بالبحث في إجراءات منع التموث من المنبع ،ثم
الحد من المخمفات من خبلل تعديبلت بسيطة التكمفة ،باإلضافة إلى حسن الترتيب والتنظيف في المنشأة،

واعادة استخدام المواد وتدويرىا ،وتبني منيج اإلنتاج األنظف ،وتطبيق الممارسات الصحيحة بيئياً ،وتعديل

العمميات الصناعية .ويتم المجوء إلى المعالجة النيائية كحل أخير .ويضمن ىذا المنيج المتدرج الذي ينتقل

من حمقة ومرحمة إلى أخرى لتحقيق التوازن المطموب بين المحافظة عمى البيئة وتحقيق النجاح المالي.
وتدعم خبرتنا مع القطاع الصناعي حقيقة أن استم اررية حماية البيئة يكون ضمانيا أفضل من خبلل إعداد

الكتيبات اإلرشادية واإلجراءات المتعمقة وكذا األنشطة الخاصة ببناء القدرات.
تناولت المشروعات في ىذا المجال عدة جوانب ،منيا:
-

تصميم وتنفيذ وتقييم نظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة

-

مراجعات الصحة والسبلمة والبيئة

-

توفير الدعم الفني لتنفيذ مشروعات وخطط الحد من التموث

-

تقييم المخاطر



نظم إدارة الصحة والسالمة والبيئة

-

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة

-

إعداد سجل القوانين المصرية الخاصة بالبيئة والصحة والسبلمة لشركة لولاير مصر ،بتكميف

-

سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخمفات الخطرة لمحطة جيوسايكل لتحويل المخمفات إلى

من شركة 8097 ،L’Oreal Cosmetics Industry

وقود القائمة بمحافظة السويس ،بتكميف من 8097 ،Geocycle Egypt
-

بناء القدرات الخاصة وتطوير نظم الصحة والسبلمة والبيئة في ىيئة السكة الحديد ،بتكميف

-

سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخمفات الخطرة ،بتكميف من شركة جاالكسي لمكيماويات

من البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية (8097 ،)EBRD
مصر8097 ،

-

السجل القانوني الخاص بالصحة والسبلمة والبيئة لشركة  Vantageالتي تعمل في مجال
البترول والغاز في مصر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من الشركة،

8097
-

سجل الحالة البيئية لمصنع نيسان موتورز ايجيبت بمدينة السادس من أكتوبر ،بتكميف من
شركة نيسان موتورز إيجيبت8097 ،

-

سجل الحالة البيئية لممنشأة الخاصة بشركة جيوسيكل إيجيبت لتدوير المخمفات بالعين

-

تحديث سجل الحالة البيئية الخاص بشركة جونسون واكس مصر ،بتكميف من الشركة،

السخنة8096 ،
8096
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-

السجل القانوني الخاص بالصحة والسبلمة والبيئة لشركة تعمل في مجال تكنولوجيا
المعمومات ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM

مراجعة نظام اإلدارة البيئية واإلجتماعية (مراجعة تنظيمية لشروط ومتطمبات العمل في
مصر) ،بتكميف من 8096 ،Ecoconsult

-

إعداد خطة اإللتزام البيئي لمصنع سخانات بالعاشر من رمضان ،بتكميف من إلكترولوكس،
8095

إعداد السجل البيئي وسجبلت المواد الخطرة والمخمفات الخاصة بشركة لولاير لصناعة

مستحضرات التجميل ،بتكميف من شركة لولاير مصر8095 ،
-

بناء القدرات الخاصة وتطوير نظم الصحة والسبلمة والبيئة في ىيئة السكة الحديد ،بتكميف
من البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية8095 ،

الدعم الفني لمتدريب الخاص بادارة الصحة والسبلمة والبيئة لمشركة القابضة لكيرباء مصر،

بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8094 ،)ERM
-

الدعم الفني المستمر لئللتزام والتحسين البيئي بمصانع إلكترولوكس بالعاشر من رمضان،
بتكميف من الشركة.8093 ،

-

الدعم الفني المستمر لئللتزام والتحسين البيئي لشركة جاالكسي لمكيماويات مصر ،بتكميف من

-

إعداد السجل البيئي لشركة لولاير بالعاشر من رمضان ،بتكميف من شركة لولاير8093 ،

-

تدريب مديري المواقع والمشرفين بمصانع شركة منظفات ومنتجات عناية شخصية عمى

-

الشركة.8093 ،

السبلمة القائمة عمى السموك ،بتكميف من الشركة8092 ،

متابعة تحديث إجراءات وأنظمة الصحة والسبلمة والبيئة بمشروع منجم السكري ،بتكميف من

الشركة الفرعونية لمناجم الذىب8093 ،
-

تحديث نظام اإلدارة البيئية بشركة راشبتكو ،بتكميف من بي جي8093 ،

-

ترتيبات نظم الصحة والسبلمة والبيئة وتقييم القدرات لشركة إى.أي.أو.سى (أينى) في مصر،

-

مراجعة خطط الصحة والسبلمة والبيئة لمشروعات اإلنشاءات الكبرى فى الجماىيرية الميبية،

بالتعاون مع إدارة الموارد البيئية ،بتكميف من الشركة8099 ،

بتكميف من كيمونكس مصر8090 ،
-

تطبيق نظم الصحة والسبلمة والبيئة في مصنع تراست لمكيماويات ،بالتعاون مع إدارة الموارد
البيئية ،بتكميف من شركة تي سي أي8006 ،

تحميل الفجوات لنظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة اتصاالت مصر ،بالتعاون مع إدارة
الموارد البيئية ،بتكميف من اتصاالت8006 ،

-

تطبيق نظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة في قاعدة أبو قير التابعة لشركة بى بى لمبترول،
بتكميف من شركة بي بى8006 ،
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-

تطبيق نظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة في شركة بيتزيد لمبترول ،بتكميف من شركة بيتزيد،
8006

-

متطمبات نظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة بيكو ،بتكميف من الشركة8005 ،

-

مراجعة إدارة وتوافق نظم الصحة والسبلمة والبيئة لشركة فايزر ،بالتعاون مع إدارة الموارد
البيئية ،بتكميف من الشركة8004 ،

-

اإلدارة البيئية لممنطقة شديدة التموث في أبو قير ،بتكميف من جياز شئون البيئة في إطار

-

عممية توصيف مخاطر عدم االلتزام بمعايير الصحة والسبلمة واألمن والبيئة بشركة البترول

خطة عمل البحر المتوسط8003 ،

البريطانية ( )BPبالتعاون مع إدارة الموارد البيئية8003 ،
-

ممخص قوانين البيئة بمصر والمممكة العربية السعودية ،ومراجعات إدارة وتوافق نظم الصحة

-

إنشاء نظام إدارة بيئية في الشركة المصرية لمنتجات الكتان ،بتكميف من الشركة8002 ،

-

إعداد الجزء الخاص بالصحة والسبلمة والبيئة في تقرير البترول والغاز في مصر ،بتكميف

والسبلمة والبيئة في القاىرة وجدة ،بتكميف من إس سي جونسون.8002 ،

من شركة بيكو8002 ،
-

-

مراجعة تقييم نظام اإلدارة البيئية لمشركة المصرية لمغاز الطبيعي ،بتكميف من الشركة8003 ،

إعداد أدلة الرصد الذاتي الخاصة بقطاع الصناعات المعدنية وتشطيب األسطح المعدنية

والمنسوجات واأللبان والحمويات والمشروبات الغازية والمطاحن وتصنيع الفواكو والخضروات،
بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،
-

إعداد دليل الرصيد الذاتي لمحطات توليد البخار ومعالجة الصرف الصحي ،بتكميف من

-

الدعم الفني لمييئة العامة لمصرف الصحي باإلسكندرية في تطبيق نظام اإلدارة البيئية

مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،

( أيزو  ،)92009بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية (8008 ،)8
-

السجل البيئي وخطة الرصد الذاتي لمصنع طوب المراكبي ،بتكميف من الشركة8000 ،

السجل البيئي وخطة الرصد الذاتي لشركة  4أكتوبر لمصناعات المعدنية ،بتكميف من الشركة،
8000



خطط وأنظمة اإلدارة البيئية واإلجتماعية

-

تقرير المتابعة البيئية واالجتماعية لخطوط نقل الكيرباء العموية ومحطة المحوالت  S4جيد

 880/300ك.ف التابعة لشركة ليكيبل ،بتكميف من الشركة المصرية لنقل الكيرباء8097 ،
-

أعمال رصد ومتابعة تنفيذ االلتزامات البيئية واالجتماعية طبقاً لمتطمبات البنك الدولي لستة

مشاريع محددة (محطات محوالت وخطوط نقل الكيرباء) ،بتكميف من الشركة المصرية لنقل
الكيرباء8097 ،

-
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-

مراجعة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمحطات الطاقة الفوتوفولطية بأسوان،
بتكميف من سكاتيك سوالر8096 ،

مراجعة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ،بتكميف من شركة مرلون لمبترول بالفيوم (بتروسيبل)

8095 ،Petrosilah


خطة اإلدارة البيئية لممدفن الصحى لجنوب القاىرة ،بتكميف من شركة إنتاج8005 ،

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجهالة

-

تقييم بيئي مرحمة أولى لموقع شركة رائدة متخصصة في تصنيع المنتجات لقطاع البناء،

بتكميف من الشركة8097 ،

مراجعة المستندات الخاصة بالبيئة والصحة والسبلمة لشركة متخصصة في إنتاج الحمول

الكميائية لمصناعات اإلنشائية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (،)ERM- Germany
8097
-

تقديم الدعم الفني في التقييم البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة لشركة مصرية متخصصة في

-

تقييم بيئي واجتماعي نافي لمجيالة لشركة مصرية متخصصة في صناعة المبلبس الجينز،

إنتاج المحوم المصنعة ،بالتعاون مع 6102 ،IBIS
بالتعاون مع شركة 8097 ،IBIS

-

تقييم بيئي واجتماعي نافي لمجيالة لشركة أدوية بمدينة العبور ،بالتعاون مع شركة ،IBIS
8097

تقييم بيئي واجتماعي نافي لمجيالة لشركة متخصصة في مجاالت النكيات والعطور،

واألعشاب والتوابل ،والزيوت األساسية ،واألغذية المصنعة ،والمستخمصات الطبيعية ،بالتعاون
مع شركة 8097 ،IBIS
-

تقييم بيئي مرحمة أولى لموقع خاص بقطعة أرض في منطقة أم زغيو ،باإلسكندرية  ،بتكميف

-

تقييم بيئي واجتماعي نافي لمجيالة خاص بمحطة طاقة فوتوفولطية (قدرة  30ميجاوات) في

من شركة 8097 ،Bunge Egypt

بنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة 8097 ،Catalyst Investment Management
-

فحص بيئي واجتماعي نافي لمجيالة لشركة متخصصة في صناعة الكاببلت في بني سويف،
بتكميف من 8097 ،Ibis

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة الخاص بمصنع متخصص في صناعة الدىانات

المعمارية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية – فرنسا ( ،)ERM Franceوبتكميف من
الشركة8097 ،
-
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-

مراجعة بيئية لموقع خاص بمصنع لتعبئة المياه ،بالتعاون مع شركة محرم  -باخوم
الميندسون االستشاريون العرب (8097 ،)ACE

تقييم نافي لمجيالة خاص بالبيئة ،والصحة والسبلمة لشركة تعمل في إنتاج األدوية بمدينة

بدر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM
-

تقييم بيئي واجتماعي نافي لمجيالة لمصنعي شركة مصرية لمنتجات المساحيق الغذائية،
8096

الفحص البيئي النافي لمجيالة الخاص بمنشأة تقوم بتصنيع األكياس الورقية لتعبئة األسمنت،

بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM
-

فحص نافي لمجيالة خاص بالبيئة والصحة والسبلمة لـشركة تقوم بتصنيع الجير الحي
باإلسكندرية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة الخاص بمشروع مجمع التحرير لمبتروكيماويات

( )TPCفي العين السخنة ،بتكميف من 8095 ،AECOM
-

التقييم البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة الخاص بشركة مصرية تعمل في مجال التأجير
التمويمي (وسيط مالي) ،بتكميف من 8095 ،Ezdehar Management

-

تقييم مرحمة أولى لموقع شركة متخصصة في مجال الدىانات ،بالتعاون مع شركة إدارة

-

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة الخاص بشركة متخصصة في كيماويات البناء في

الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة8095 ،

المنطقة الصناعية بالقاىرة الجديدة ،بالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية (8095 ،)ERM
-

تقييم محدود – مرحمة ثانية – لموقع خاص بمشروع يقع في المنطقة الحرة العامة بمدينة

-

تقييم مرحمة أولى لموقع شركة لتصنيع أغذية بمدينة العاشر من رمضان ،بالتعاون مع شركة

نصر ،بالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية (8095 ،)ERM
إدارة الموارد البيئية (8095 ،)ERM

-

-

الفحص البيئي النافي لمجيالة لشركة متخصصة في فحص وصيانة خطوط أنابيب البترول8095 ،

الفحص البيئي واإلجتماعي النافي لمجيالة خاص بشركة الومنيوم ،بالتعاون مع شركة إدارة

الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة8094 ،
-

تقييم مرحمة أولى لمتربة والمياه الجوفية خاص بشركة لمدىانات ،بالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة8094 ،

-

تقييم بيئي نافي لمجيالة – مرحمة أولى وتقييم اإللتزام بتدابير الصحة والسبلمة لموقع مختبر

-

تحميل نوعية التربة والمياه الجوفية (مرحمة ثانية) بموقع خزان تحت األرض ،داخل مصنع

متخصص في تحميل العينات الجيولوجية ( )coresالخاصة بصناعة النفط والغاز8094 ،
شركة أدوية بالمطرية ،بتكميف من الشركة8094 ،

-
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-

الفحص النافي لمجيالة لشركة مواد غذائية ،بالتعاون مع 8093 ،ERM Dubai

-

الفحص النافي لمجيالة لعممية التقييم البيئي لشركة مواد غذائية ،بالتعاون مع ،ERM France

-

تقييم مرحمة أولى لموقع شركة منظفات ومنتجات عناية شخصية باإلسكندرية ،بالتعاون مع

8093

شركة إدارة الموارد البيئية (8093 ،)ERM
-

تقييم مرحمة أولى لموقع مصنع دواجن متوقف عن العمل ،بتكميف من الشركة8093 ،

تقييم مرحمة أولى وثانية لموقع سبق استخدامو إلنتاج كيماويات صناعة النسيج باإلسكندرية،

بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية (فرنسا) (8092 ،)ERM
-

تقييم مرحمة ثانية لموقع مصنع إنتاج أغطية ببلستيكية بالجيزة ،بتكميف من شركة إدارة
الموارد البيئية (فرنسا) (8092 ،)ERM

تقييم مرحمة أولى والفحص النافي لمجيالة لموقع إنتاج وتعبئة أدوية بأبي سمطان بمحافظة
اإلسماعيمية ،بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية (فرنسا) (8092 ،)ERM

-

تقييم مرحمة أولى لموقع صناعي بمدينة بدر ،بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية بفرنسا (،)ERM
8092

-

تقييم مرحمة ثانية وفحص نافي لمجيالة لشركة إضاءة ،بتكميف من شركة سي إتش  8إم

-

تقييم مرحمة أولى وفحص نافي لمجيالة لشركة إضاءة ،بتكميف من شركة سي إتش  8إم

ىيل8092 ،
ىيل8093 ،

-

تقييم مواقع لمحطات المياه المنتجة من عمميات االستخراج بإحدى شركات البترول والغاز،

-

التقييم البيئي ما قبل االستثمار ،بتكميف من شركة نستمو8093 ،

-

الفحص البيئي النافي لمجيالة لشركة المعادن بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان،

بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية (8093 ،)ERM

بتكميف من شركة الكترولوكس8098 ،

-

الفحص النافي لمجيالة لعممية التقييم البيئي واالجتماعي لنوليت ،بتكميف من شركة سفنكس8098 ،

-

الفحص النافي لمجيالة لعممية التقييم البيئي واالجتماعي لشركة أوركيديا لمصناعات الدوائية،
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من المستثمر8098 ،

-

الدعم الفني لعممية التقييم البيئى واإلجتماعى لرصيف شركة القمعة ،بتكميف من الشركة8099 ،

-

مراجعة خطة التخفيف الخاصة بمخرجات الفحص البيئي واالجتماعي ،بتكميف من إنتاج8099 ،

-

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة لشركة راميدا لؤلدوية بالمقارنة بمتطمبات مؤسسة
التمويل الدولية ،بتكميف من الشركة8099 ،
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-

مراجعة المرحمة األولي لشركة مصر بيراميدز العاممة مع شركة لولاير ،بالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من الشركة8099 ،

تقييم المرحمة األولي لشركة مستحضرات التجميل ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية

(8090 ،)ERM
-

الفحص البيئي واالجتماعي النافي لمجيالة لشركة دانا غاز غرب منطقة امتياز المنزلة،
بتكميف من الشركة8090 ،

مراجعة نظم إدارة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة بيكو لمبترول ومواقعيا وذلك بالمقارنة بأسس

خط اإلستواء وكذلك مراجعات الصحة والسبلمة والبيئة لمواقع المشروع المشتركة ،بتكميف من
الشركة8090 ،
-

دراسة موقع المرحمة األولي لمشاريع التجزئة ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية

-

الفحص النافي لمجيالة لشركة بى أى سى سى ،بتكميف من سيستيماس8007 ،

-

الفحص النافي لمجيالة لـ "بريستول مايرز" ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (،)ERM

( ،)ERMبتكميف من ماكرو8090 ،

بتكميف من فايزر8006 ،
-

تقييم الموقع الصناعي باإلسكندرية ،بتكميف من شركة ايو سي إي8006 ،

-

المرحمة الثانية من بحث وتقييم الموقع لشركة أفون ،بالتعاون مع شركة يو.أر.أس ،بتكميف

-

تقييم موقع لشركة بى بى فى العممين ،بتكميف من بى بى أير8005،
من الشركة8004 ،

-

-

دراسة موقع مصانع شركة النيل لمصناعات المعدنية ،بتكميف من شركة فرانكى سامى8004 ،

المرحمة األولى من دراسة موقع شركة النيل لمصناعات المعدنية ،بتكميف من شركة فرانكى

سامى8002 ،

-

مراجعات الصحة والسالمة والبيئة

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKبمدينة  4أكتوبر،

بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة 8097 ،GSK
-

مراجعة بيئية واجتماعية لشركتين متخصصتين في خدمات االختبارات المعممية والتصوير
اإلشعاعي ،بتكميف من ( ،Mediterrania Capital Partners (MCPبالتعاون مع شركة
إدارة الموارد البيئية 8097 ،ERM

-

المراجعة البيئية ،وخطة الرصد البيئي ،والسجل البيئي ،وخطة توفيق األوضاع البيئية الخاصة
بمصنع الشركة المصرية الدولية لممشروبات بالجونة ) ،(Egybevبتكميف من الشركة،

-

8097

برنامج المراجعة العالمي الخاص بشركة بيبسيكو لنظام إدارة البيئة والصحة

والسبلمة ) ،(GEHSMSبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8097 ،)ERM
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-

مراجعة بيئية وخطة توفيق األوضاع البيئية لمصنع نيسان موتورز إيجيبت في مدينة 4
أكتوبر ،بتكميف من شركة نيسان موتورز ايجيبت8097 ،

مراجعة بيئية لمقطاعات اإلنتاجية األربعة ،وخطة توفيق األوضاع البيئية لمجمع مصانع أبو
رواش لشركة النصر لمكيماويات الوسيطة ،بتكميف من الشركة8096 ،

-

برنامج أخذ عينات المياه الجوفية الخاص بالمرحمة التشغيمية لمحطتي كيرباء بني سويف
والبرلس ،بالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة القابضة

لكيرباء مصر8096 ،
-

مراجعة تخارج من مصنع الكترولوكس بالعاشر من رمضان (موقع شركة القاىرة لمصناعات
المغذية ( ،)CFIبتكميف من الكترولوكس (8096 ، )Electrolux

-

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKباإلسكندرية ،بالتعاون

-

مراجعة خطة العمل الخاصة بمراجعة الصحة والسبلمة والبيئة التي اجريت مسبقاً لشركة أدوية

-

تقييم بيئي لمنشأة تقوم بتصنيع منتجات الخرسانة المسمحة سابقة التجييز ،في مدينة العاشر

مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة 8096 ،GSK

في مدينة  4أكتوبر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM

-

من رمضان ،مصر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8096 ،)ERM

تقييم بيئي واجتماعي لمشروع تقوية شبكة الكيرباء ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية
( ،)ERM Internationalوبتكميف من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية (،)EBRD
8096

-

مراجعة بيئية واجتماعية لخط نقل الكيرباء اليوائي (سمالوط/خميج السويس /جبل الزيت) بقدرة

-

مراجعة بيئية واجتماعية ثانية لمرحمة اإلنشاء الخاصة بمشروعات إعادة تأىيل مصنع شركة

 300كيموفولت ،بتكميف من الشركة المصرية لنقل الكيرباء (8096 ،)EETC

الصناعات الكيماوية المصرية (كيما أسوان ،KIMA 2 )8بتكميف من الشركة8096 ،
-

تقييم الرصد البيئي واالجتماعي لمصنع شركة ىيات بالعين السخنة ،بالتعاون مع شركة إدارة

-

مراجعة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة أدوية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية

الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من شركة ىيات8096 ،

(8095 ،)ERM
-

مراجعة التزام مشروعات إعادة تأىيل مصنع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما أسوان)
مع متطمبات الجيات المقرضة ،بتكميف من الشركة8095 ،

تقييم الرصد البيئي واالجتماعي لمصنع شركة ىيات في مدينة  4أكتوبر ،بالتعاون مع شركة

إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من شركة ىيات8094 ،
-

مراجعة التشريعات الخاصة بالصحة والسبلمة والبيئة لتوريد مكونات مصنع حمض الكبريتيك
إلى مصر8094 ،
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-

متابعة تنفيذ مراجعة الصحة والسبلمة والبيئة الخاصة بمصنع لولاير ( ،)L’Orealبتكميف من
شركة لولاير8094 ،

المراجعة البيئة واإلجتماعية لثبلث محطات لتوليد الطاقة الكيربية (بني سويف ،البرلس،

والعاصمة اإلدارية الجديدة) ،بتكميف من الشركة القابضة لكيرباء مصر ( ،)EEHCبالتعاون
مع شركة إدارة الموارد البيئية (8094 ،)ERM
-

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKبالمنطقة الصناعية

السادسة ،بمدينة  4أكتوبر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة
8094 ،GSK

-

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKبالمنطقة الصناعية
األولى ،بمدينة  4أكتوبر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة ،GSK

8094
-

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKبأبو سمطان،
باإلسماعيمية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة 8094 ،GSK

-

مراجعة الصحة والسبلمة والبيئة وتقييم بيئي مرحمة أولى لموقع شركة سانوفي ،بتكميف من
شركة إدارة الموارد البيئية (8094 ،)ERM

مراجعة الصحة والسبلمة والبيئة الخاصة بمصنع لولاير ( ،)L’Orealبتكميف من شركة لولاير،
8094

-

مراجعة إدارة الصحة والسبلمة والبيئة لممقر الرئيسي لشركة أس.سي.جونسون
( ،)S.C.Johnsonبتكميف من الشركة8094 ،

مراجعة خاصة بالبيئة ،والصحة والسبلمة ألحد موردين شركة  GSKبمدينة العبور ،بالتعاون
مع شركة إدارة الموارد البيئية ،وبتكميف من شركة 8093 ،GSK

-

مراجعة تخارج من مصنع الكترولوكس ( )Electroluxبالماظة ،بتكميف من المصنع8093 ،

-

مراجعة بيئية لمصنع منتجات ألبان ،بتكميف من شركة إدارة الموارد البيئية بفرنسا (،)ERM

-

مراجعة الصحة والسبلمة والبيئة بمصنع مستحضرات تجميل بالعاشر من رمضان ،بتكميف

8093

من الشركة8093 ،
-

مراجعة االلتزام البيئي لمصنع سخانات مياه بالعاشر من رمضان ،بتكميف من الكترولوكس،
8092

تقييم التزام البيئي لمياه الصرف الصناعي في  5مصانع تابعة لمجموعة أوليمبك ،بتكميف من
الكترولكس (أوليمبك سابقاً)8092 ،

دراسة نظام مياه الصرف الصناعي في  5مصانع تابعة لمجموعة أوليمبك ،بتكميف من

ألكترولكس (أولمبيك سابقاً)8093 ،
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-

مراجعة نظم الصحة والسبلمة والبيئة لشركة منتجات معدنية بالعامرية الجديدة ،بتكميف من
شركة إدارة الموارد البيئية بفرنسا (8093 ،)ERM

-

تقييمات المرحمة األولى لمصنع مواد عذائية بالجيزة ،بتكميف من شركة سفنكس8093 ،

-

نمذجة ومقاييس االلتزام لشركة كمورايد ،بتكميف من المستثمر8093 ،

-

المراجعة الميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمجموعة أولمبيك ،بتكميف من شركة

-

الكترولوكس8098 ،

المراجعة الميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة أس .سى .جونسون ،بتكميف من
الشركة ،بالتعاون مع شركة بوسطون لبلستشارات8098 ،

-

مراجعة شركة جارديان لمزجاج بالمممكة العربية السعودية ،بتكميف من الشركة8098 ،

-

تقييمات المرحمة األولي لمواقع محطات بنزين شركة شيفرون ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد

-

مراجعة التزام شركة الببلستيك بمدينة برج العرب ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية

البيئية ( ،)ERMبتكميف من شيفرون8099 ،

( ،)ERMبتكميف من الشركة8099 ،
-

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة كاميرون فى الجزائر ،بتكميف من
الشركة ،بالتعاون مع شركة أس.تى.سى8099 ،

مراجعة بيئية ومراجعة لمطاقة لمفنادق العائمة لشركة سبرينج تورز والتى تعمل فى نير النيل،
بتكميف من المؤسسة البريطانية لمسفر8090 ،

-

المراجعة الميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمصانع كاميرون في مصر ،بتكميف من
كاميرون ،بالتعاون مع شركة أس.تى.سى8090 ،

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة فايزر ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد
البيئية (8007 ،)ERM

-

مراجعة ميدانية لمصحة والسبلمة والبيئة لمنشآت أباشى في مصر ،بالتعاون مع أيكوم،
بتكميف من الشركة8007 ،

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة أس .سى .جونسون بالمممكة العربية
السعودية ،بالتعاون مع شركة بوسطون لبلستشارات ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

تقييم بركة التخمص من مياه الصرف لشركة العز ،بتكميف من مجموعة العز8006 ،

-

التقييم البيئي لممرحمة األولي لموقع شركة نالكو باإلسكندرية ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد

-

البيئية ( ،)ERMبتكميف من نالكو8006 ،

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمصنع فايزر ،بالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من شركة فايزر8006 ،

-

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لشركة أس .سى .جونسون في مصر،
بالتعاون مع شركة بوسطون لبلستشارات ،بتكميف من الشركة8006 ،
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-

مراجعة ميدانية لؤلداء البيئى فى شركة القاىرة لتكرير البترول ،بالتعاون مع شركة إدارة
الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من بنك سوسيتيو جينيرال8005 ،

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمواقع جابكو البرية والبحرية فى مصر
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من بى بى8005 ،

-

مراجعة ميدانية لؤلداء البيئى لشركة تراست ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (،)ERM
بتكميف من بنك بى أن بى باريباس8005 ،

مراجعة ميدانية ألنظمة الصحة والسبلمة والبيئة في ورش ىيئة السكك الحديدية فى بوالق والتبين
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من شركة جنرال إليكتريك8004 ،

-

مراجعة ميدانية لؤلداء البيئى فى شركة نيسان بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية
( ،)ERMبتكميف من الشركة8004 ،

المراجعة البيئية لمصنع القالي ببورسعيد ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (،)ERM

بتكميف من المستثمر8004 ،
-

دراسة حادثة لحالة وفاة في منشأة صناعية باالشتراك مع شركة إدارة الموارد البيئية (،)ERM
8004

-

مراجعة أنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمصنع حمويات كادبوري ،بالتعاون مع شركة إدارة

-

مراجعة أنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمصنع التعبئة باكتيف ،بالتعاون مع شركة إدارة

الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من شركة كادبري شويبس8003 ،
الموارد البيئية ( ،)ERMبتكميف من باكتيف 8002 ،

-

مراجعة أنظمة الصحة والسبلمة والبيئة لمنشأة أمريكان ستاندارد ، ،بالتعاون مع ر س ك

-

دراسات الحد من التموث في إطار برنامج االلتزام البيئي في الصناعة ،مكون برنامج الدعم

المحدودة ،بتكميف من الشركة8002 ،

القطاعي البيئة ،دانيدا8003 ،
-

مراجعة االلتزام البيئي لمصنع بروكتر وجامبل ،بتكميف من الشركة8003 ،

-

التقييم السريع لفرص تطبيق اإلنتاج األنظف لصناعة المعادن ،بتكميف من برنامج دعم

-

دراسة الجوانب البيئية لرش البيتومين ،بتكميف من يو.آر.إيو مصر8003 ،
التقييم واإلدارة البيئية8009 ،

-

تقييم فرص تطبيق اإلنتاج األنظف لصناعة الطوب ،بتكميف من برنامج دعم التقييم واإلدارة
البيئية8009 ،

أنشطة المسح البيئي والتقييم ،في سياق االعتمادات المخصصة من بنك التعمير األلماني
لمشروعات إدارة الصرف الصناعي .وتتبع المنشآت التي يتم فحصيا عدد من القطاعات مثل
المنشآت الصناعية والموانئ وغيرىا .وقد تم تكميف انفايرونكس بالمشروعات بواسطة المشروع

بجياز شئون البيئة .وىو مشروع مستمر .وتشمل المنشآت التي تم فحصيا:
-
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-

معمل القاىرة لتكرير البترول8008 ،

-

معمل السويس لتكرير البترول8008 ،

-

الشركة المصرية لمبتروكيماويات8008 ،

-

شركة العامرية لمبترول8009 ،

-

ميناء اإلسكندرية8000 ،

-

مصنع إيميسال8000 ،

-

مطاحن وسط الصعيد (8000 ،)8

-

مصنع فينوس8000 ،

-

مصر المحمة لممنسوجات8000 ،

تقييم بيئي الثنين من مصانع الطوب ،بتكميف من صندوق مبادرات البيئة المصري8000 ،

دراسات ومشروعات الحد من التموث

-

دراسة إدارة مياه الصرف الصناعي وأفضل بدائل المعالجة الممكنة بمصنع شركة دلتا لؤلجيزة

-

متطمبات معالجة المياه الجوفية الخاصة بمحطة بنزين أبو نخمة في الدوحة ،قطر ،بتكميف

الكيربائية بالعاشر من رمضان ،بتكميف من شركة اليكترولوكس8096 ،

من الشركة الوطنية لمخدمات البيئية8096 ،
-

تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لمصنع سخانات مياه بالعاشر من رمضان،
وتحضير وثائق المناقصة الخاصة بإنشائو وتقييم العروض ،ثم اإلشراف عمى عمميات
اإلنشاء والتشغيل األولي ،بتكميف من الكترولوكس8095 ،

-

فحص التربة (مرحمة ثانية) في الحوض رقم  9بميناء السخنة ،بتكميف من شركة موانئ دبي
العالمية السخنة (8095 ،)DP World Sokhna

-

إعداد دراسات الم ارجعة البيئية وخطة توفيق األوضاع البيئية والجدوى الفنية البيئية لمصنعي
الشركة المالية والصناعية بأسيوط وكفر الزيات ،وذلك بتكميف من مشروع ،EPAP III

8095
-

خطة عمل االلتزام البيئى الخاصة بمصنع السخانات التابع لشركة القاىرة لمصناعات المغذية
(الكترولوكس) بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان8094 ،

-

تحميل نوعية التربة والمياه الجوفية (مرحمة ثانية) بموقع خزان تحت األرض داخل مصنع

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لراجع محطة تحمية المياه بخميج مكادي – الغردقة ،بتكميف من

شركة سانوفي مصر بالمطرية ،بتكميف من الشركة.8094 ،

ترافكو (8093 ،)TRAVCO
-

إعداد خطة توفيق األوضاع البيئية لمنتجع ىيمتون فيروز بشرم الشيخ ،بتكميف من ىيمتون

-

خطة اإللتزام البيئي لقرية بتروبيتش ،بتكميف من بتروبيتش (8093 ،)Petrobeach
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-

قياسات ميدانية لمتحقق من وجود األسبستوس بموقع لشركة البترول  BPفي إدكو ،بتكميف
من 8093 ،Baruns Egypt

تقييم التزام البيئي لمياه الصرف الصناعي في  5مصانع تابعة لمجموعة أوليمبك ،بتكميف من
الكترولكس (أوليمبك سابقاً)8092 ،

دراسة نظام مياه الصرف الصناعي في  5مصانع تابعة لمجموعة أوليمبك ،بتكميف من

ألكترولكس (أولمبيك سابقاً)8093 ،

برنامج تشجيع تبنى كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الطاقة ،بتكميف من و ازرة الصناعة،
8098

-

الخطوط اإلرشادية إلدارة المواد الكيميائية الخطرة ،بتكميف من منظمة األمم المتحدة لمتنمية
الصناعية (يونيدو)8098 ،

-

التموث المشترك بين أكسيد الحديد والسكر فى ميناء السخنة ،بتكميف من الشركة8099 ،

-

دراسة السوق وتقييم األداء البيئي المرتبط بتوليد الكيرباء من المخمفات الزراعية ،بتكميف من
شركة إنتاج8090 ،

-

تحديد الجوانب البيئية المتعمقة بماكينة الطباعة الجديدة ،بتكميف من بروكتر وجامبل8090 ،

-

نمذجة لتشتت مموثات اليواء لمشركة األىمية لمسماد ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

استدامة االستيبلك واإلنتاج والتطبيق عمى محافظة القاىرة ،بالتعاون مع مركز اإلنتاج

-

تقييم دورة الحياة لممنظفات ،بتكميف من بروكتر وجامبل8007 ،
األنظف ،بتكميف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائى8006 ،

-

نمذجة اليواء التراكمية لمجموعة منشآت تكرير وتوزيع البترول بمنطقة الزيتيات بخميج

-

إدارة مياه الصرف الصناعية فى شركة تنمية خميج السويس ،بتكميف من الشركة8006 ،

-

القياسات البيئية لتقييم تأثيرات استخدام مادة جديدة ،بتكميف من شركة بروكتور آند جامبل

-

السويس ،بتكميف من الفرع اإلقميمي لقناة السويس بجياز شئون البيئة8006 ،

إيجيبت8006 ،

تقييم أحمال التموث ونوعية اليواء لمجمع األسمنت فى بنى سويف ،بتكميف من أصحاب

المصانع8005 ،
-

الفصل البيئى فى تقرير الطاقة فى مصر ،يتكميف من شركة بيكو8005 ،

-

دراسة السوق لخدمات كفاءة الطاقة فى مصر ،بتكميف من مؤسسة التمويل الدولية8004 ،

-

إعادة تدوير مخمفات المذيبات فى مصنع جنرال موتورز مصر وشركة بدوى ،بتكميف من

-

بحث بدائل معالجة مياه الصرف فى مصنع كرافت ،بتكميف من المصنع8004 ،

-

إعداد خطة الرصد البيئي والسجل البيئى لشركة كرافت ،بتكيف من الشركة8004 ،

-

إعداد خطة الرصد البيئي لشركة إيديال ستاندرد ،بتكميف من الشركة8004 ،
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-

دراسات الحد من التموث ،ودراسات الجدوى ،وكراسات شروط المناقصات الخاصة بالمنشآت
الصناعية ،داخل إطار مشروع اإلدارة البيئية لممنطقة شديدة التموث في أبو قير ،بتكميف من

وحدة تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط 8003 ،
-

بحث بدائل إدارة المخمفات الصمبة والسائمة ،بتكميف من إميسال8003 ،

-

تنفيذ خطة معالجة الصرف الصناعي لشركة بروكتور آند جامبل إيجيبت ،بتكميف من

-

بروكتور آند جامبل8003 ،

تحسين كفاءة وخفض التأثيرات السامة لعمميات رش األثاث ،بتكميف من برنامج دعم التقييم
واإلدارة البيئية8002 ،

-

بحث مخططات التخمص من مياه الصرف لمصنع بروكتور آند جامبل إيجيبت ،بتكميف من
الشركة8002 ،

دراسة جدوى لمتحديث البيئي لتجمعات المدابغ ،بتكميف من صندوق مبادرات البيئة المصري،

8002
-

دراسة جدوى لمتحديث البيئي لتجمعات منشآت الجمفنة ،بتكميف من صندوق مبادرات البيئة
المصري8002 ،

-

التحديث البيئي لمورش الصغيرة بالقطاعات المختمفة في إطار إحبلل وتجديد المباني األثرية

-

إعداد دراسة شاممة عن متطمبات الترخيصات البلزمة لموقع إنتاج بترول في البحر ،بتكميف

في منطقة الدرب األحمر ،بتكميف من مؤسسة أغا خان8003 ،
من تيكنيب (8003 ،)Technip

-

إعداد حصر لبلنبعاثات السامة لمعامل تكرير البترول المصرية ،بتكميف من

-

إعداد أدلة الرصد الذاتي الخاصة بقطاع الصناعات المعدنية وتشطيب األسطح المعدنية

األسبانية تيبسا .8008

الشركة

والمنسوجات واأللبان والحمويات والمشروبات الغازية والمطاحن وتصنيع الفواكو والخضروات،
-

بتكميف من مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،

إعداد دليل الرصيد الذاتي لمحطات توليد البخار ومعالجة الصرف الصحي ،بتكميف من

مشروع التحكم في التموث الصناعي8008 ،
-

إدارة الصرف الصناعي لمصنع حديد العز باإلضافة إلى تقييم التأثير البيئي ،بتكميف من
الشركة8009 ،



إدارة مياه الصرف الصناعي لمصنع ليدر لمبويات والكيماويات ،بتكميف من الشركة8000 ،

تحميل وتقييم المخاطر

قام المكتب االستشارى انفايرونكس بإجراء العديد من دراسات التقييم الكمى لممخاطر (،)QRA
وكذلك تحديد المخاطر ( )HAZIDوتحميل المخاطر وقابمية التشغيل ( ،)HAZOPالمتعمقة
بالمشروعات القائمة أو المقترحة .بما في ذلك المشروعات التالية:
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-

تقييم المخاطر الخاصة بموارد المياه لمصنع شركة بيبسيكو ( )PepsiCo.بالمنيا ،بتكميف من
الشركة ،وبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8095،)ERM

دراسات تحديد المخاطر ( )HAZIDالخاصة بمناطق اإلمتيازات الثبلثة التابعة لشركة السويس

لمبترول ( )SUCOفي خميج السويس ،بتكميف من الشركة8095 ،
-

دراسة تقييم مخاطر التشغيل ( )HAZOPالخاصة بتركيب خزان Di-methyl Amino Propyl

) Amine (DMLAداخل مصنع شركة جاالكسي لمكيماويات مصر بالمنطقة الحرة بعتاقة،
السويس ،بتكميف من الشركة8095 ،

-

تقديم الدعم الفني لتقييم المخاطر الخاصة بموارد المياه لمصنعي شركة بيبسيكو (،)PepsiCo.
بالتعاون من شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من الشركة8094 ،

-

تقييم المخاطر المتعمقة بعمميات تشغيل المنشآت ،والتي شممت دراسات دراسة تحديد مناطق

-

دراسة تقييم المخاطر الكمية لمشروع إنشاء رصيف بحري ،بتكميف من الشركة المصري

الخطورة بمصنع شركة جونسون ببمبيس ،بتكميف من الشركة8092 ،
إلنتاج البروبيمين والبولي بروبيمين8092 ،

-

دراسة اليازوب لشركة ابيت ،بتكميف من الشركة8093 ،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمعمل تكرير السويس في العين السخنة ،بتكميف من المستثمر،

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمجموعة الخزانات والرصيف البحري في العين السخنة ،بتكميف من

8098

المستثمر8098 ،
-

خزانات الييدروجين بيروكسيد ومادة د.م.أ.ب.أ فى مصنع جبلكسى ،بتكميف من الشركة،

-

دراسة اليازوب لمصنع المواد الخافضة لمتوتر السطحي بالمنطقة الحرة بعتاقة ،بتكميف من

8099

شركة جاالكسى المحدودة8090 ،
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمصنع إنتاج رقائق الببلستيك بميناء دمياط ،بتكميف

-

مراجعة لممخاطر ( )HAZIDلشركة تراست لمكيماويات استعداداً لدراسة التقييم العددى

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تنمية منطقة تورت ،المرحمة األولى ،بتكميف من جابكو،

من شركة سابل8006 ،

لممخاطر ،بالتعاون مع ( ،)ERMبتكميف من شركة تي سي أي8005 ،

-
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دراسات تقييم مخاطر السيول

كما قام المكتب االستشارى انفايرونكس بإجراء العديد من الدراسات لتقييم مخاطر السيول ،تشمل:
-

ثبلث دراسات لتحميل المياه السطحية خاصة بثبلثة مواقع في حقل محطات الطاقة الشمسية
في بنبان ( ،)ACWA, Alcom, El Tawakolكوم أمبو ،أسوان8096 ،

دراسة تحميل المياه السطحية بأربعة مواقع في حقل محطات الطاقة الشمسية في بنبان ،كوم

أمبو ،أسوان ،بتكميف من شركة الكازار إينرجي (8096 ،)Alcazar Energy
-

دراسة تحميل المياه السطحية بثبلثة مواقع في حقل محطات الطاقة الشمسية في بنبان ،كوم
أمبو ،أسوان ،بتكميف من شركة إنفينيتي سوالر (8095 ،)Infinity Solar

دراسة ت حميل المياه السطحية بستة مواقع في حقل محطات الطاقة الشمسية في بنبان ،كوم
أمبو ،أسوان ،بتكميف من شركة سكاتيك (8095 ،)Scatec

-

دراسات البيئة األساسية (تقييم مخاطر السيول ،مسح إيكولوجي ،قياس الضوضاء) لمحطتي
طاقة فوتوفولطية في بنبان ،أسوان ،بتكميف من 8094 ،Misr Consult

دراسة مخاطر السيول خاصة بمحطة الطاقة الفوتوفولطية بكوم أمبو ،أسوان ،بتكميف من
ليكيبل (8094 ،)Lekela

-

تحميل مخاطر السيول وتحميل المياه السطحية لمحطة الطاقة الفوتوفولطية بالزعفرانة8094 ،

-

الدراسة الييدرولوجية والييدروجيولوجية لمحطة طاقة الرياح بغرب رأس غارب8094 ،

-

الدراسة الييدرولوجية والييدروجيولوجية لمحطة طاقة الرياح بشرق رأس غارب8093 ،

-

الدراسة الييدرولوجية وبحث مخاطر السيول لمحطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة  30ميجاوات
في الجونة ،البحر األحمر8093 ،

-

النمذجة الرياضية لمخاطر السيول ،حالة المياه السطحية وىيدرولوجيا المياه الجوفية لدراسة
تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء الشرقية بمنطقة إمتياز:

شمال غرب غارب ،جنوب غرب غارب ،وجنوب شرق غارب ،بتكميف من شركة ترانس جموب
مصر (8092 ،)TransGlobe
-

النمذجة الرياضية لمخاطر السيول ،حالة المياه السطحية وىيدرولوجيا المياه الجوفية لدراسة
تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لممسح السيزمي لمنطقة الصح ارء الغربية بمنطقة إمتياز جنوب
غزاالت ،بتكميف من شركة ترانس جموب مصر (8092 ،)TransGlobe

-

دراسة تقييم ىيدرولوجي لموقع صناعات ثقيمة ببني سويف8098 ،

-

مسح طوبوغرافي لموقع محطة طاقة فوتوفولطية بقدرة  80ميجاوات بالغردقة8098 ،

-

مخاطر السيول والحماية منيا ،كجزء من الدراسة المتكاممة لتقييم التأثير البيئي الخاص
بمشروع سياحي بخميج جمشة8007 ،

-

دراسة مخاطر السيول كجزء من دراسة تقييم التأثير البيئي لمسبك الماغنسيوم المقترح بميناء السخنة8004 ،

-

تقييم مخاطر السيول كجزء من دراسة تقيييم التأثير البيئي لمصنع تكرير السكر الخاص
بالشركة المتحدة لمسكر (8004 ،)USCE
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 .11النمذجت الزيبضيت النبعبثبث اهلىاء
النمذجة الرياضية النبعاثات اليواء ىي المحاكاة الرياضية لتشتت المموثات في اليواء المحيط ،وىي توفر
التحميل البلزم النتشار المموثات من مصادر عديدة تشمل المداخن ،أو المصادر الخطية ،أو المساحة.
ويستخدم لذلك برامج الحاسب اآللي لحل معادالت رياضية ولوغاريتمات تحاكي أنماط تشتت أنواع مموثات
اليواء المختمفة .وتعد النمذجة وسيمة فعالة تسيل إعداد استراتيجيات ناجحة لتقميل انبعاثات اليواء الضارة.

وتستخدم النمذجة برنامجا لؤلرصاد الجوية ( (MM5يحمل المعمومات عمى النطاقين اإلجمالي والمتوسط
المدى ،باإلضافة إلى فيزياء الغبلف الجوي الجزئي.
ويتم توقيع نتائج النمذجة عمى خرائط كونتورية لتوضيح انتشار المموثات بمنطقة الدراسة .وتستخدم ىذه

الخرائط في تقييم التأثيرات المحتممة لممشروع عمى المستقببلت األكثر عرضة لمضرر في محيطو.

وتمتمك إنفايرونكس واحدا من أكفأ برامج النمذجة الرياضية النبعاثات اليواء ،وىو AERMOD View

المرخص من شركة  LAKES Environmentاألمريكية .ويتميز ىذا البرنامج بأنو يتضمن أكثر برامج

النمذجة استخداماً بييئة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية ،وتجمع ىذه البرامج في برنامج واحد

متكامل وسيل االستخدام .ىذه البرامج –  AERMODو ISCST3و – ISC-PRIMEىي البرامج األوسع
استخداماً في تقييم تركيزات المموثات المتنوعة وترسباتيا.
وقد أجرت إنفايرونكس عدداً من دراسات النمذجة الرياضية النبعاثات اليواء ،وذلك بيدف تقييم التأثيرات

البيئية والصحي ة ،وتقييم مدى التزام أنشطة الصناعة أو التنمية بالقوانين والموائح ،ودراسة التوافق والتأثير
المتبادل بين األنشطة الصناعية والتنموية المتجاورة أو المتقاربة ،باإلضافة إلى دراسة التأثيرات التراكمية أو

الفردية ليذه األنشطة.
وتشمل المشروعات:
-

الرصد الربع سنوي لنوعية اليواء عند مناطق محطات الطاقة (بني سويف ،والبرلس ،والعاصمة
اإلدارية الجديدة) التابعة لمشركة المصرية القابضة لمكيرباء ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية

(8095 ،)ERM
-

دراسة رصد إنبعاثات اليواء عن طريق أنابيب ( )Diffusion Tubesخاصة بثبلثة محطات لتوليد
لطاقة الكيربية :البرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة وبني سويف ،بالتعاون من إدارة الموارد البيئية

( ،)ERMوبتكميف من الشركة القابضة لكيرباء مصر.8094 ،
-

النمذجة الرياضية لئلنبعاثات الناتجة من توسعات مصنع أرما لمزيوت والصابون بالعاشر من
رمضان ،بتكميف من شركة أرما8093 ،
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-

النمذجة الرياضية لمراقبة انتشار األسبستوس في اليواء بموقع تخطط الشركة المصرية لمتكرير
الستخدامو بمسطرد8092 ،

-

النمذجة الرياضية النبعاثات مدخنة شركة أسمنت بورتبلند باإلسكندرية ،بتكميف من الشركة8092 ،

-

النمذجة الرياضية النبعاثات مشروع شركة جموريا لمسي ارميك ،بتكميف من شركة الشرق لمسيراميك8092 ،

-

النمذجة الرياضية وقياسات بيئية لشركة كمورايد ،بتكميف من مجموعة التنمية الصناعية (8093 ،)E2

-

النمذجة الرياضية لمشروع مصنع بورسعيد الوطنية لمصمب ،العين السخنة ،بتكميف من الشركة8093 ،

-

النمذجة الرياضية النبعاثات مشروع تكرير البترول لشركة ( ،)SRPCبالعين السخنة ،بتكميف من

-

النمذجة الرياضية لمشروع مصنع الصمب التابع لشركة حديد المصريين ،بتكميف من الشركة8098 ،
الشركة8098 ،

-

النمذجة الرياضية النبعاثات الناتجة من شركة الدلتا لمصمب ،بتكميف من الشركة8098 ،

-

تقييم التموث البيئى القطاعى متضمنا إجراء نمذجة رياضية النبعاثات أكاسيد الحديد وجسيمات

-

النمذجة التراكمية الرياضية لممنطقة الصناعية التابعة لممطورين الصناعيين (8099 ،)E2
السكر بميناء العين السخنة ،بتكميف من شركة موانئ دبي العالمية8099 ،

-

النمذجة الرياضية لمداخن شركة جاالكسى لمكيماويات مصر8099 ،

-

النمذجة الرياضية النبعاثات مشروع الشركة الوطنية إلنتاج كبريتات األمونيوم ،بتكميف من الشركة

-

النمذجة الرياضية لمشروع توسعات سكر البنجر بشركة ( ،)USCEبتكميف من الشركة8090 ،

-

النمذجة الرياضية لمشروع مصنع األعبلف لشركة وادى فود ،بمدينة السادات الصناعية ،بتكميف من

-

المصرية لؤلسمدة8090 ،

الشركة8090 ،

نمذجة رياضية تراكمية لتقييم تأثير شركة أجروكم لؤلسمدة ومصانع الطوب الطفمى بالمنطقة ،طريق

مصر اسكندرية الصحراوى ،البحيرة8007 ،
-

النمذجة الرياضية لمشروع صير وسبك النحاس لشركة السويدى ،بتكميف من الشركة8007 ،

-

النمذجة الرياضية بمصنع أسوان لمشركة الوطنية لؤلسمدة ،بتكميف من المركز المصري لئلنتاج

-

النمذجة الرياضية النبعاثات محطة إنتاج الطاقة الكيربية بالعين السخنة8006 ،

-

نمذجة اليواء التراكمية لمجموعة منشآت تكرير وتوزيع البترول بمنطقة الزيتيات بخميج السويس،

األنظف8007 ،

بتكميف من الفرع اإلقميمي لقناة السويس بجياز شئون البيئة8006 ،
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 .11ختطيط وإدارة الطبقت
شغمت الطاقة جزءاً من أنشطة انفايرونكس لعدد من السنوات ،عمى الرغم من أن ىذا النشاط الذي بدأ في

صورة نمو لمتركيز البيئي لمشركة ،قد اتخذ مسا اًر من تمقاء نفسو خبلل السنوات القميمة الماضية .مما
يعكس االىتمام المتزايد في مصر حول إدارة الطاقة ،وادراك أن خميط الطاقة الذي يتم االعتماد عمى موارده

الناضبة بصورة كبيرة يحتاج إلى إعادة النظر إليو.
وتتركز أنشطة انفايرونكس في ىذا المجال بصورة أساسية عمى الحاجة إلي االنتقال المتوازن لمطاقة والذي

بموجبو تمثل فعالية الطاقة دو اًر مزدوجاً ،من ناحية االدخار /العائدات االقتصادية ،ومن ناحية أخرى إتاحة

المزيد من الوقت لبلنتقال الستخدام الطاقة المتجددة .وبالتالي فان معظم األنشطة موجية نحو تطبيق

سياسة ما ،ولكنيا تشمل أيضاً إنشاء محطات طاقة متجددة محددة والتقييم االقتصادي/المالي لتدخبلت

محددة.

وفيما يمي المشاريع التي قامت بيا إنفايرونكس في مجال الطاقة مصنفة كاألتي:
 إعداد سياسات الطاقة.
 إدارة الطاقة.
 دراسات تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي.
مشاريع إعداد سياسات الطاقة
-

دمج كفاءة الطاقة في اإلستراتيجيات الخاصة بأربعة قطاعات صناعية مختارة ،بتكميف من منظمة
األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (يونيدو)8096 ،

-

برنامج استراتيجية إصبلح ودعم الوقود ،بتكميف من البنك الدولي بالتعاون مع شركة مركادوس
والمعيد الدولي لمتنمية المستدامة (8096 ،)IISD

-

دع م تصميم ووضع حزمة سياسات إلدارة الطاقة ،وذلك لبرنامج ترشيد الطاقة في الصناعة ،بالتعاون
مع  ،Logic Energyوبتكميف من منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (يونيدو)8093 ،

-

دراسة تحميمية لؤلطراف المعنية ووضع خطة إتصال لبرنامج البنك الدولي إلصبلحات الدعم في
مصر ،التابع لبرنامج عمل المبادرة العالمية لمدعم ،بتكميف من المعيد الدولي لمتنمية المستدامة
(8092 ،)IISD

-

دراسات عن مستقبل استخدام الطاقة في صناعة األسمنت في مصر ،بتكميف من المستثمر8092 ،

-

برنامج تشجيع تبني كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الطاقة ،بتكميف من الوكالة الفرنسية لمتنمية
( )AFDوو ازرة الصناعة المصرية8098 ،
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-

نظام مؤشر استيبلك الطاقة في مصر ،بتكميف من برنامج األمم المتحدة لمبيئة (8099 ،)UNEP

-

القدرة التنافسية لقطاع الطاقة في مصر ،بتكميف من المجمس الوطني المصري لمتنافسية (،)ENCC

-

احتماالت الطاقة المتجددة في مصر ،مع التركيز عمي الرياح والطاقة الفوتوفولطية ،بتكميف من جي

8090

تي زد (8007 ،)GTZ
-

دراسة حالة لطاقة الرياح في مصر ،بالتعاون مع المعيد الدولي لمتنمية المستدامة (8007 ،)IISD

إستراتيجية وخطة عمل اإلنتاج األنظف لمصناعة المصرية ،بتكميف من البرنامج المصري لمحد من

التموث الصناعي8002 ،
-

مراجعة بيئة الطاقة ،بالتعاون مع شركة ( ،)ERMوبتكميف من البنك الدولي8003 ،

ومن مشاريع إدارة الطاقة التي أسندت إلى الشركة:
-

دراسات مسحية لرصد الطيور خاصة بمحطة طاقة رياح بخميج السويس ،بتكميف من شركة ليكيبل

-

مشروع رصد الطيور المياجرة وتنفيذ الغمق عند الطمب ( )SoDخبلل موسم ربيع  8097بمزارع

( – 8093 ،)Lekelaجاري العمل بيا.

الرياح  -جبل الزيت – البحر األحمر ،بتكميف من ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (،)NREA
8097
-

الدعم الفني لشركة ليكيبل ( )Lekelaفيما يخص محطة طاقة الرياح قدرة  830ميجاوات بنظام

-

الدعم الفني لمشروع "كفاءة الطاقة" ،بتكميف من الييئة األلمانية لمتعاون الدولي ( - )GIZالمجنة

( )BOOفي رأس غارب ،بتكميف من الشركة8097 ،

المصرية األلمانية المشتركة لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (8097 ،(JCEE
-

نمذجة مخاطر تصادم الطيور لعدد  8سيناريو تنمية في مناطق امتياز التابعة لشركة ليكيبل لطاقة

-

مراجعة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمحطات الطاقة الفوتوفولطية بأسوان ،بتكميف

الرياح ،بتكميف من شركة ليكيبل 8097 ،Lekela
من سكاتيك سوالر8096 ،

-

تقديم الدعم الفني خبلل تقييم اإللتزام البيئي لشركة شرق الدلتا إلنتاج الكيرباء (،)EDEPC
بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMوبتكميف من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية (8096 ،)EBRD

-

الدعم الفني لمشروع " "MED TEST IIفيما يخص شركة فارما ببلست ،بتمويل من برنامج
 ،SWITCH-MEDوبتكميف من مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف (8096 ،)ENCPC

-

تقديم الخدمات اإلستشارية المتعمقة ببرنامج كفاءة إستخدام الطاقة في الصناعة ،بتكميف من

-

دراسة ترشيد الطاقة بمقر شركة إي إف جي ىيرميز بالقرية الذكية ،بتكميف من الشركة8092 ،
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-

دراسة عن زيادة قدرة توليد الكيرباء من خبلل إستخدام الوحدات التوربينية لخفض الضغط في
شبكات الغاز الطبيعي ،بتكميف من الييئة األلمانية لمتعاون الدولي (8093 ،)GIZ

دراسة عن تيجين محطات الطاقة الح اررية القائمة مع حقول جمع الطاقة الشمسية ،بتكميف من

الييئة األلمانية لمتعاون الدولي (8093 ،)GIZ
-

فرص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمنتجع سياحي ،بالغردقة 8093

-

إحتجاز وتخزين الكربون ،بالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية ( )ERMوكاربون كاونتس،

-

دراسة تحديد نطاق الكتمة الحيوية (مصر) ،بتكميف من شركة بويري المحدودة لمطاقة ،لتقديميا

بتكميف من البنك الدولي (8093 ،)WB
لمؤسسة التمويل الدولية (8098 ،)IFC

-

بداية خط أعمال "تحويل المخمفات إلى طاقة" ،بتكميف من مجموعة األنشطة اليندسية (إنتاج)8090 ،

-

تقييم السوق لخدمات كفاءة الطاقة في مصر ،بتكميف من مؤسسة التمويل الدولية8004 ،

-

قابمية استدامة موارد الطاقة بمنطقة الصحراء الشرقية ،لشركة سينتامين مصر8003 ،

وأما الدراسات الخاصة بتقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية فهي كاألتي:
-

الخدمات االستشارية البيئية واالجتماعية لثبلث مشروعات كبرى (البرلس ،العاصمة الجديدة ،بني

سويف) تنفذىا كل من الشركة القابضة لكيرباء مصر وشركة سيمنز ( ،)Siemensبالتعاون مع
شركة إدارة الموارد البيئية ( ،)ERMجاري العمل بيا.
-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة طاقة شمسية فوتوفولطية بمصنع شركة صناعة وسائل

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية )بقدرة

النقل  ،MCVبتكميف من شركة ايرسك لبيع وتوزيع الكيرباء 8097 ،IRSC

إجمالية  8,6ميجاوات( لشركة سوليرايز ايجيبت داخل منطقة الخدمات الخاصة بشركة المنتزة
لمسياحة واالستثمار (منطقة رأس جميمة) بشرم الشيخ ،بتكميف من شركة سوليرايز ايجيبت

8097 ،Solariz Egypt
-

دراسة (ب) محددة لتقييم التأثير البيئي لمشروع محطة مولدات الكيرباء بنظام ) (BOTتعمل
بالغاز الطبيعي في الشركة الشرقية لمدخان (إيسترن كومباني) ،بتكميف من شركة ( )ECSلمطاقة
والمقاوالت8097 ،

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (ب) محددة لخطوط نقل الكيرباء العموية ومحطة المحوالت  S4جيد

-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية لشركة

 880/300ك.ف .بخميج السويس ،بتكميف من شركة ليكيبل (8096 ،EETC /)Lekela
سوالريز أي سي سي في مصنع العربية لؤلسمنت بالسخنة ،بتكميف من الشركة8096 ،

-
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-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح بقدرة  830ميجاوات بنظام ()BOO

في رأس غارب ،بتكميف من ليكيبل (8096 ،)Lekela

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة طاقة الرياح برأس غارب بقدرة 30

ميجاوات بنظام تعريفة التغذية لمطاقات المتجددة ( ،(FITبتكميف من شركة ليكيبل (،)Lekela
8096
-

دراسة تقييم التأثير البيئي محددة (ب) لمشروع مركز الخدمات ،بالعين السخنة ،بتكميف من شركة

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية ،بتكميف من

سيمنز (8096 ،)Siemens Technologies S.A.E

شركة سولتاج لمطاقة الشمسية (8095 ،)Solariz Egypt
-

دراسة تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية

-

دراسة تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي المحددة لمشروع محطة الكيرباء الفوتوفولطية بقدرة 30

في بنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة 8095 ،E-Nara

ميجاوات في بنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة سكاتيك سوالر (8095 ،)Scatec Solar
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية بشركة
تيبكو ( )TEPCOلمطاقة المتجددة8095 ،

دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع محطة الطاقة الشمسية بتقنية الخبليا الفوتوفولطية بمجمع اكرو

مصر ( )ACROWالصناعي ،بتكميف من شركة صن إنفينيت إيست لمطاقة الشمسية8095 ،
-

أنشطة متعمقة بإدارة الموقع في حقل محطات الطاقة الشمسية بالزعفرانة ،بتكميف من شركة
سكاتيك سوالر )8095 ،)Scatec Solar

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة فوتوفولطية بقدرة  30ميجاوات بالزعفرانة خاصة
بشركة زعفرانة لمطاقة الفوتوفولطية ،بتكميف من شركة سكاتيك سوالر (8094 ،)Scatec Solar

-

دراسات البيئة األساسية (تقييم مخاطر السيول ،مسح إيكولوجي ،قياس الضوضاء) لمحطتي طاقة
فوتوفولطية في بنبان ،أسوان ،بتكميف من .8094 ،Misr Consult

تقييم المخاطر البيئية واإلجتماعية الخاص بمحطة الطاقة الفوتوفولطية  30ميجاوات بغرب المنيا،
بتكميف من شركة 8094 ،RA Solar

-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية ببنبان ،بتكميف من
شركة أوراسكوم 8094 ،Orascom (OTMT) Solar

-

دراسات تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لشركة سكاتيك سوالر ( )Scatec Solarخاصة بأربع

محطات طاقة فوتوفولطية (قدرة  30ميجاوات/محطة) ببنبان ،بتكميف من شركة أسوان لمطاقة
الفوتوفولطية ،وشركة فيبلدلفيا لمطاقة ،وشركة كوم أمبو لمطاقة المتجددة ،وشركة صعيد مصر
لمطاقة الشمسية8094 ،

-
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بتكميف من شركة إينيل )8094 ،ENEL Green Power (EGP

78

انفــبيـزونكس

استشـاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة  80ميجاوات
ببنبان ،أسوان ،بتكميف من شركة التوكل (8094 ،)Al Tawakol

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية ببنبان بقدرة 30

ميجاوات ،بتكميف من شركة 8094 ،X-Elio SAE
-

دراستا تحديد النطاق لمشروع محطتي طاقة الرياح برأس غارب ( )FIT and BOOبتكميف من
شركة ليكيبل (8094 ،)Lekela

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة توليد الطاقة التي تعمل بالرياح Enel’s SHU

بخميج السويس ،بتكميف من شركة إنيل )8094 ،ENEL Green Power (EGP
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة  30ميجاوات
في الجونة ،بتكميف من شركة بمتون ،Beltone Capital Red Sea Venture for Solar Energy

8094
-

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمشروع محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة  30ميجاوات
ببنبان ،بتكميف من شركة 8094 ،Misr Consult/Adenium Energy Capital

-

دراسة مسحية لمطيور خاصة بمشروع تنمية غازات غرب الدلتا ( ،)WNDبتكميف من شركة بي
بي ( ،)BPبالتعاون مع شركة إدارة الموارد البيئية (8093 ،)ERM

دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة طاقة ضوئية بسعة  80ميجاوات بالغردقة ،مصر ،بتكميف من

فريق دراسة الوكالة اليابانية لمتعاون الدولي (جايكا)8098 ،
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 .12إدارة املخلفـــبث
تمعب انفايرونكس دو ار فعاالً في مجال إدارة المخمفات وخاصة الخطرة منيا ،حيث أنيا تمتمك من الخبرات

المتراكمة فيما يخص الجوانب المختمفة من إدارة المخمفات الخطرة ما ال يمكن أن تضاىي في مصر مما

أعطاه القدرة عمى توفير الخدمات االستشارية المتميزة في ىذا المجال لمجيات الرقابية والجيات المولده
لممخمفات عمى حد سواء .وقد تنوعت المشروعات التي قام بيا المكتب لتشمل الجوانب المختمفة لنظام إدارة
المخمفات الخطرة ،مثل وضع مكونات النظام ،والتطوير المؤسسي ،واعداد األدلة اإلرشادية ،وبناء القدرات،
وتقديم الدعم لممنشآت الصناعية في تطبيق إدارة المخمفات الخطرة.
ويتنوع عمبلءنا في ىذا الصدد من الجيات الرقابية فيما يخص المخمفات الخطرة ،والجيات المشاركة في
عمميات إدارة المخمفات الخطرة ،والجيات المولدة ليذه المخمفات مع التركيز عمى القطاع الصناعي .ومن
خبلل تنوع قاعدة العمبلء والجيات المعنية ممن نتعامل معيم ،تمكنا من المساىمة بإيجابية في إدارة
المخمفات الخطرة في مصر من مختمف الزوايا.

وقد شارك فريق انفايرونكس في العديد من المشروعات التي تتناول أغمب مكونات نظام إدارة المخمفات
الخطرة من خبلل إعداد األدلة اإلرشادية ،أو اإلجراءات ،أو التدريب بما في ذلك تصنيف المخمفات
الخطرة ،والنقل ،والتخزين ،والتراخيص ،واإلدارة في الموقع ،والمعالجة والتخمص من المخمفات.
ومن خبلل ىذه المشروعات ،أتيحت لفريق انفايرونكس فرص كبيرة لممشاركة المستمرة والمساىمة في تطوير
ا لجوانب المختمفة إلدارة المخمفات الخطرة وتقديم خدمات استشارية متميزة لمجيات المولدة ليذه المخمفات،
مما سمح لممكتب بإثراء تطوير النظام من خبلل تقديم التحقق من مدى قابمة المتطمبات القانونية لمتطبيق

ومدى عمميتيا.

وقد شممت المشروعات التي تقوم بيا انفايرونكس في ىذا المجال العديد من الجوانب ،بما في ذلك:
-

التدريب وبناء القدرات بقطاع الصناعة واألجيزة الرقابية

-

التطوير المؤسسي لموحدات والنظم الخاصة بالمخمفات الخطرة



التدريب وبناء القدرات

-

الدعم الفني لتنفيذ إدارة المخمفات الخطرة

-

تدريب مسئولي البيئة بالعراق عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من األمم المتحدة-
ىابيتات8007 ،

-
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-

تدريب مسئولي البيئة بالعراق عمى تصميم مدفن المخمفات الخطرة باالشتراك مع شركة
كيمونكس مصر ،بتكميف من اليونيسيف8004 ،

تدريب مسئولى البيئة بالمحافظات التي يدعميا مكون اإلدارة البيئية عمى إدارة المخمفات
الخطرة ،بتكميف من مكون اإلدارة البيئية8004 ،

-

التدريب عمى تحديد وتصنيف وادارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع إدارة المخمفات
الخطرة باإلسكندرية8003 ،

التدريب عمى إدارة المخمفات الخطرة لمفرع اإلقميمي لمسويس ،بتكميف من الفرع اإلقميمي،

8002
-

تدريب العاممين بنقل المخمفات الخطرة في منطقة الناصرية ،بتكميف من مشروع إدارة
المخمفات الخطرة باإلسكندرية8002 ،

تدريب المحافظات التي يدعميا برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية عمى إدارة المخمفات

الخطرة ،بتكميف من البرنامج .8002
-

تدريب وحدة إدارة المخمفات الخطرة في محافظة اإلسكندرية عمى إدارة المخمفات الخطرة،
بتكميف من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية.8003 ،

-

تدريب مفتشي البيئة بالفروع اإلقميمية لغرب الدلتا والقاىرة الكبرى وقناة السويس ومكاتب شئون

البيئة التابعة ليا ،عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع التحكم في التموث
الصناعي.8003 ،

-

التدريب عمى الخطوط اإلرشادية لنقل المخمفات الخطرة ،بتكميف من وحدة دعم البرنامج،
برنامج السياسات البيئية8003 ،

التدريب عمى إجراءات ترخيص وتخزين المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية
(8008 )8

-

تدريب عمى خصائص وتصنيف المخمفات الخطرة ،بتكميف من مشروع التدريب لمتنمية الثاني
(8008 )8



الدعم الفني في إدارة المخمفات
-

مراجعة التشريعات والتكاليف المالية لممخمفات الصناعية ،بتكميف من مركز تكنولوجيا االنتاج

-

إعداد مخمصات تنفيذية ذات صمة بالخطة االستراتيجية إلدارة المخمفات في مصر8096 ،

-

تحديد احتياجات تصميم وادارة منطقة تخزين المخمفات لشركة سيجاس ،بتكميف من الشركة،

-

األنظف )8097 ،(ENCPC

8007

إزالة التموث نتيجة الرصاص في القميوبية ،بتكميف من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية،

8006
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-

دعم المرحمة الثانية من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية ،بتكميف من شركة سويل
أند واتر الفنمندية8004 ،

جمع البيانات حول المخمفات الخطرة الصناعية فى منطقة القاىرة الكبرى ،بتكميف من الوكالة
األمريكية لمتجارة والتنمية8004 ،

-

جمع البيانات حول إدارة المخمفات الخطرة في السويس ،بتكميف من الفرع اإلقميمي لقناة
السويس8004 ،

مراجعة نظام إدارة المخمفات لشركة أوكسدينتال بتروليوم قطر ،بالتعاون مع إدارة الموارد
البيئية ،بتكميف من الشركة8002 ،

-

الدعم المستمر لممرحمة األولى من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية من خبلل إعداد
سمسمة من التقارير التي تتناول جوانب نظام المخمفات الخطرة .8003 ،وتم القيام بعدد من

الدراسات داخل المشروع ،منيا:


تقدير تكمفة الخدمات المختمفة المقدمة من خبلل نظام إدارة المخمفات الخطرة،
بتكميف من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية8009 ،



دليل التشغيل لمنشأة اإلسكندرية لمعالجة المخمفات الخطرة والتخمص منيا ،بتكميف
من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية8008 ،



اإلطار التنظيمي لنظام إدارة المخمفات الخطرة في مصر ،بتكميف من مشروع إدارة

المخمفات الخطرة باإلسكندرية8009 ،


اإلطار العام لمموقف التنفيذي لممتطمبات القانونية إلدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف
من مشروع إدارة المخمفات الخطرة باإلسكندرية8008 ،

دراسة الجوانب البيئية المتعمقة بالتخمص من مادة اإلسبستوس ،بتكميف من أو ار مصر،

-

8003
إدارة المخمفات لمصنع داو ميدإيست ،بتكميف من الشركة8003 ،

-

 التطوير المؤسسي
-

تقديم سياسات وتشريعات لدعم إدارة وتبادل المخمفات الصناعية في مصر (8096 ،)IWEX

-

استراتيجية جمع واعادة تدوير مصابيح الفمورسنت المدمجة ( )CFLsبتكميف من مشروع
تحسين كفاءة الطاقة لئلضاءة واألجيزة المنزلية ،الممول من  ،GEF/UNDPوالمنفذ بالتعاون

مع و ازرة الكيرباء والطاقة (8094 ،)MOERE
-

دراسة جدوى مبدئية لنظام إدارة المخمفات الخطرة بمحافظة القاىرة ،بالتعاون مع شركة رامبول
الفندلنية ،بتكميف من ىيئة المعونة الفندلندية8006 ،

تطبيق األدلة المنيجية إلعداد نظم الحصر القومى لممخمفات الخطرة فى إطار اتفاقية بازل،

بتكميف من المركز اإلقميمى التفاقية بازل8005 ،
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-

إعداد األدلة اإلرشادية لممممكة السعودية عمى إدارة المخمفات الخطرة ،بتكميف من شركة
سيبكو8005 ،

إعداد الدليل اإلرشادي لنظام نقل المخمفات الخطرة ،بتكميف من وحدة دعم البرنامج ،برنامج

السياسات البيئية المصرية.8003 ،
-

إعداد دليل التفتيش والدليل اإلرشادي الخاص بإدارة المخمفات الصناعية الخطرة ،بتكميف من
مشروع التحكم في التموث الصناعي.8008 ،

إعداد نشرة بيانات بالمخمفات الخطرة الناتجة من الجيات الصناعية ،بتكميف من مشروع

التحكم في التموث الصناعي.8008 ،
-

دراسة مؤسسية لوحدة إدارة المخمفات الخطرة في اإلسكندرية ،بتكميف من مشروع إدارة
المخمفات الخطرة باإلسكندرية.8009 ،

تصنيف المخمفات الخطرة ،في إطار الدعم لجياز شئون البيئة والو ازرات المعنية (الزراعة،
الكيرباء ،الصناعة ،الداخمية ،الصحة ،البترول) ،بتكميف من جياز شئون البيئة.8009 ،

وقد شممت المشروعات المتعمقة بإدارة المخمفات الصمبة ما يمي:
-

دراسة تقييم التأثير البيئي محددة (ب) لمشروع خط فرز المخمفات البمدية بمدفن أبو زعبل،

-

دراسة تقييم التأثيراث البيئية (دراسة محددة( إلنشاء وتشغيل وحدة البيوجاز البحثية ،بتكميف

بتكميف من شركة جيوسايكل إيجيبت (8097 ،)Geocycle Egypt

من مؤسة ساويرس لمتنمية البيئية لحساب كمية الزراعة ،جامعة القاىرة8096 ،
-

دراستا تقييم التأثير البيئي واإلجتماعي الخاصة لمشروع تخطيط المخمفات الصمبة في

محافظتي كفر الشيخ والغربية ،كجزء من البرنامج الوطني إلدارة المخمفات الصمبة ،بتكميف
من بنك التنمية األلماني  ،KFWوبالتعاون مع كيمونكس مصر8096 ،

-

دراستا تحديد النطاق وتقييم التأثيرات البيئية المحددة لمشروع إجراء توسعات بمصنع تدوير
المخمفات بالسويس ،بتكميف من شركة جيوسايكل إيجيبت8096 ،

دراسة (ب) محددة لتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بجياز  ECODASلفرم وتعقييم المخمفات
الطبية الخطرة بمعيد تيودور بميارس ( )Theodor Bilharzلؤلبحاث ،بتكميف من المعيد،
8096

-

دراسة محددة لتقييم التأثيرات البيئية لمشروع تحويل المرفوضات إلى وقود بديل بالعين
السخنة ،بتكمف من شركة جيوسيكل إيجيبت ( ،)Geocycle Egyptالممموكة من قبل شركة

الفارج مصر لممحاجر8094 ،
-

دراسة إدارة المخمفات الصمبة بالمحمودية بمحافظة البحيرة وسيدي غازي بمحافظة كفر
الشيخ ،بتكميف من الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي8093 ،

-

ديسمبر 9109

دراسة الوضع الحالي ووضع استراتيجية لنظام إدارة المخمفات الصمبة ضمن مشروع اإلحياء

العمراني لمقاىرة التاريخية ،بتكميف من اليونسكو8092 ،
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-

دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تطوير محطة مناولة المخمفات الصمبة بمدينة الخصوص
بالقميوبية ،بتكميف من الييئة األلمانية لمتعاون الدولي8093 ،

دراسة تقييم التأثير البيئي لمصنع إنتاج السماد بالخانكة ،بتكميف من الوكالة األلمانية لمتعاون

الدولي8093 ،
-

إدارة المخمفات وتقييم القيمة ،بتكميف من مجموعة منصور8006 ،

-

مصنع الكمر لشركة أما ،بتكميف من الشركة8005 ،

-

تقييم التأثير البيئى وتصميم مدفن مخمفات مسبك الماجنسيوم ،بتكميف من شركة إيماج8005 ،

-

التحميل المالي إلدارة المخمفات الصمبة في بني سويف وأسوان ،بتكميف من مكون اإلدارة

-

-

خطة اإلدارة البيئية لممدفن الصحى لجنوب القاىرة ،بتكميف من شركة إنتاج8005 ،

البيئية في المحافظات ببرنامج الدعم القطاعي البيئي8004 ،

تقييم التأثير البيئي لممدفن الصحي لممخمفات الصمبة في مدينة  93مايو ،بتكميف من شركة
إيكارو8004 ،

-

إدارة المخمفات الصمبة في قرية أبو صير ،بتكميف من الصندوق السويسري لمتنمية8002 ،

-

تقييم التأثير البيئي وتصميمات المدفن الصحي لببا والفشن ،بتكميف من ببلن سنتر ليميتد8003 ،

-

تقييم التأثير البيئي والتصميمات لمحطة تصنيع الكمبوست من المخمفات العضوية لجامعة

ديسمبر 9109
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اخلرباء الرئيسني

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م

الشركاء
رئيس مجمس اإلدارة

السيد /صالح حافظ

ماجستير فى الجيوفيزياء ،جامعة ليدز ،المممكة المتحدة 1641

بكالوريوس الفيزياء والكيمياء ،جامعة عين شمس ،مصر1631 ،

السيد //ايظ ظ هييا اليس دأل اقسييها لشئيظ لي اة الهد ي المصيسي ي الفتيس هيدة  .1331-1331اقيي /ل يي سييدظ/ت

/ا اًس مااسد يظً ي اسيية السدظس ي الهد د ي ي مصييس ا ي تطيياس شئييظ ل ي اة الهد ي ميية ي
المؤسسييد ات د ي هدال ي التوظدم ي اق /است ي الفود ي  .اقيي /ألييس

مصس ا ل المسال اقال مة التطهدا األس
إل ي

ل ي اسيية قييظواة  1334/4أا قييظواة هد ي ي

ل إ /ا /ال ط الاطودي لل مي الهد ي

لييخ ئييا هدييس ي اوستالييظ ظه الهتسالد ي ادييل أو ي

اسيية مس ي الدظت

مي

ي مصيس ،اهظإلسيظ

ي ه ي ا المشييظ لميي 44 /ظم يظً /ا ي مصييس

ا ظسشئييظ .يي /اييظة الوظ ييي اقسييها لميي/دس مشلييأل إ/اس اتفظقدييظه التو دييي االهتييسا ا سييا ي مشلييأل إ/اس الئد ي
مشظوه الهد االطظق االهتسا .

المصسد ال ظم للهتسا ) .(EGPCادتمد السد /اظ ظ هظل هس الممت/

الشريك والمدير العام

م /ياسر شريف
ماجستير فى اإلدارة العامة من كمية كينيدى جامعة هارفرد – الواليات المتحدة األمريكية 1655

بكالوريوس الهندسة المعمارية جامعة عين شمس – مصر 1651

داظ م /دظسس لسد

مشظوه اإل/اس الهد د اصدظغ السدظسظه الهد د  ،االتومد

ه هس أاثس مة  52ظمظً

المؤسسد اهوظء ال /ساه االت/سدي ،ااإل/اس ال ظم  ،اال/ساسظه الهد د مث

ااإلوتظج اقوظ  ،ااولت ام الهد  ،اافظء الطظق  .امة
الهد

ت ددم التأثدس الهد

مل ا سا

ااوشتمظ

،

سدا ال م الس دس هشئظ ل اة

المصسي أثوظء مسال هظم مة مساا تطادس الشئظ إ/اسدظً اتوفد دظً ( ،)1333 – 1335قظم م/لسد

هظإلسئظم ة اثي

الااامد اال طظع الصوظ
ه ا اق /لغ م /لسد

سظهم

صدظغ السدظسظه الهد د اموئشدظه اإل/اس  ،س ً ة اوتصظ االتوسدا مة الشئظه
(المس الدة ،االمستثمسدة ،االمئوددة) ،االمشتمة الم/و .

موصي م/دس اا /اولت ام للصوظ

اسة اا/اس سدظس شئظ ل اة الهد

الهد  .اق /اظة صظاي المهظ/س

ال /د/

ام/دس ملساع التاام

دمظ د ص اق/اء الهد

المشظوه

شئظ ل اة الهد

اقوظم مة إ/اس م لفظه المستلفدظه ااسة إشساءاه التفتدش الهد
امو اوت ظل إل ال طظع ال ظص ظم  ،1333ق/م م/لسد
مة

الملظسا

ااإلل اس

ال  /المظس  ،أال م /لسد

ا لخ مة

المسظهم

للصوظ

مة

التلال الصوظ

 .امظ

وظظم طط اولت ام

ممظ أ/ى إل تطادس  //مة

اال دظسد اا لخ إشساءاه السص /ال ات .

مسظهمظه متمد تئ/

ل ال/ساسظه الهد د لملظسدة متوا

اقاشظم

إل تاسدة الهد المصسد
قطظ ظه م تلف  .ا

اهتمظمظً ظصظً هظلملظسدة اال/ساسظه المت ل همشظ إ/اس الطظق االطظق المتش، //

صدظغ السدظسظه ااص ح ال /م ،ا/ساس اإلماظودظه االمؤلساه االتاوالاشدظ.

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
امظ تتسمة هسات الملظسا
هظإلسظ

إل

تطادس وظظم ت ددم التأثدس الهد
ااوشتمظ

 //مة /ساسظه ت ددم التأثدس الهد

االهود اقسظسد  ،االطظق  ،االسدظا  ،االصوظ  ،االت /دة .م /لسد
المصسي

مشظوه إ /ا/ /ساسظه ت ددم التأثدس الهد

المصسي ل
لملسا ظه اهسى
استلظسي هد

المستاى المؤسس

ال ام ،

مشظوه الهتسا االغظ ،

م تم /مة شئظ ل اة الهد

امساش تئظ ،اا/اس الماا /االوفظدظه ال طس  ،اتا دا

اقاسظع الهد د للمولآه الصوظ د .

شريك

د /أحمد جابر
دكتوراه فى الهندسة الكيميائية ،جامعة القاهرة ،مصر 1641
ماجستير في الهندسة الطبية ،جامعة فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية1645 ،

داظي ي  //شييظهس ه يأاثس ميية  04ظم يظً ميية ال هييس ي مشييظوه الئو/سيي الهد ديي االادمدظ ديي االطهديي اايي لخ ي ي
مشظوه إ/اس اتصيمدم المليسا ظه االتي/سدي االتطيادس المؤسسي
مؤسييأل اس ييدأل مشلييأل إ/اس لييسا ادميياواأل مصييس .الي

صمم موئشد ال م اقظم ه دظ /الفسق الفود

ي مصيس اموط ي الهايس المتاسيط .اهيا أدسيظً

هييس ي مشييظ وظييم المدييظ امدييظ الصييس امييظ اوي قيي/

إطظس المساش

الهد د إل/اس مدظ الصس قاثس مة  124مولأ

صييوظ د تظه ي لل طييظع ال ييظم ي مصييس .اقيي /لييغ  //شييظهس موصييي وظ ييي ميي/دس االمستلييظس الفو ي للت طييدط ي
لييسا ادميياواأل ال ظلمدي ا لييخ ي إطييظس ملييساع اإل/اس المالدي ( )5االممييا ميية هد ي الم اوي اقمسدادي  .اقيي/
لظسخ

ال /د /مة أولط ال /م الفوي للموليآه الصيوظ د للتاا يا مية ال يااودة الهد دي  .اموي

اظستلييظسي سدظسييظه اتطييادس مؤسسي ي

ي م تليي

االصس اها أستظ الئو/س الادمدظ د االهد د

يظم  1330مي

لشييظة الت طييدط اص ييدظغ السدظسييظه ال ظصيي ه طييظع المد ييظ
الد الئو/س  -شظم

ال ظهس .

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
مديرو املشروعات /االستشاريون
استشاري إدارة بيئية

كيميائية /أماني نديم
ماجستير تكنولوجيا بيئية ،جامعة لندن  ،Imperial College of Scienceالمممكة المتحدة1666 ،
بكالوريوس عموم كيمياء ،كمية العموم ،جامعة القاهرة ،مصر1661 ،

تاظ ي خ /أمييظو ويي/دم هييأاثس ميية  54ظم يظً ميية ال هييس ي مشييظ اإل/اس الهد د ي  ،ظص ي
 ،االفا ييص الهد ي ي الو ييظ

الهد ي ي ااوشتم ييظ

 /اسسييظه ت دييدم التييأثدس

للشئظلي ي  ،ا /اسس ييظه ت د ييدم المااق يية (مسالي ي أالي ي اثظودي ي ) ،اتالدي ي

الم ييظطس .اقيي /تالييه مئييظم إ يي/ا /اتوفد ي ال /ديي /ميية ال /اسسييظه الهد د ي ي قطظ ييظه متوا ي  ،تلييم

الصييوظ ،

الهتسا االغظ  ،االهود اقسظسيد  ،االطظقي  .اتليم السيدس ال اتدي قميظو وي/دم ال هيس التظمي هظل طظ يظه ااقوليط
الصوظ د الم تلف

مصس ،امظ قظمه هأ ي/ا / /اسسيظه /دي /للت ديدم الامي للم يظطس ا /اسسيظه تالدي الته يظه
ليخ التي/سدي الماثي

لل ملديظه الادمظادي االهتساادمظادي اتاسديس الهتيسا  ،اقي /سيظ /هظ لي

لي ت ديدم الم يظطس

هظسي ييت /ام هسوي ييظم  SUPECHEMSالم ي يي /هااسي ييط لي ييسا  ،ioMosaicإاي يي/ى اللي ييساظه ال اس ي يي /ي ي مشي ييظ
استلظساه إ/اس الس م االم ظطس ،اال ي تل ت هظلاودظه المتا /اقمسداد .
اهظإلسيظ إلي

ليخ ،تمتليخ خ /أمييظو

هيس اسيتثوظ د ي مشييظ إ/اس الم لفيظه ،اهيظق ص الم لفيظه الصييوظ د

اال طيس  ،اديل أسيئمه ي إ ي/ا /وظيظم إ/اس الم لفيظه ال طييس لي المسيتاى ال يام هظلت ييظاة مية شئيظ لي اة
الهد ي المصييسي االييا اساه الم ود ي  ،امييظ لييظساه ي إ يي/ا /ات يي/دم يي //اهدييس ميية ه يسام التيي/سدي االتا د ي اهوييظء
ال /ساه دمظ دت لا هم تل

مااوظه وظظم إ/اس الم لفظه ال طس .

اق /أسيظ ه خ/أميظو مشيظ إ/اس الطظقي إلي سيظها هساتئيظ ي

اق ياام المظسيد  ،اديل تاليه مئيظم اإللي اس

لي االمسيظهم ي إ ي/ا /ي //مية ال /اسسيظه ي هي ا المشيظ  ،االتي تسيموه ت ديدم التيأثدس الهد ي ااوشتمييظ
ل يي //ميية ماطييظه الطظق ي الفاتا الطد ي هظلغس/ق ي  ،اال ف اسو ي  ،اأس يااة ،همييظ ي
مصس ،اا لخ  //مة الماطظه ها

الطظق الفاتا الطد

لييخ أا ماط ي ميية وا ئييظ ي

هوهظة ،هأسيااة .هي ا هظإلسيظ إلي  /اسسيظه ت ديدم

الت ييأثدس الهد ي ي لماط ييظه طظقي ي السد ييظح ي ي سأأل غ ييظسي ،ا /اسس ييظه ها ييل إماظودي ي تطهد ييا اتوفدي ي مل ييظسدة الطظقي ي
المتشيي )RE( //ااف ييظء الطظقي ي ( )EEهمش ييظل الص ييوظ

االس ييدظا  ،امتاادي ي الم لف ييظه إلي ي طظقي ي م (،)WTE

ا/ساس تا/د /وطظا الاتل الاداد همصس ،ا لخ سمة /ساسظه أ سى.
اق /تل ه خ /أمظو مؤ اًس ت/سدهظً

افظء الطظق مة قه موظمي اقميم المتاي /للتومدي الصيوظ د (،)UNIDO

ااي لخ اسيسه /اس ه ويااة مCertified Energy Managerم أا مي/دس طظقي م تميي ./اهي استليظسي م تميي/

مة شئظ ل اة الهد المصسي
ال طس .

مشظوه إ /ا/ /ساسظه ت ددم التأثدس الهد ي امساش تئيظ ،اا/اس المياا /االوفظديظه

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
استشاري الحياة البرية واإلدارة البيئية

بيولوجي /أنور ثروت

ماجستير اإلدارة البيئية ،جامعة سنجور الدولية ،المنظمة الدولية لمفرانكوفونية1664 ،

شهادة الدراسات العميا في اإليكولوجيا التجريبية والمزارع السمكية ،جامعة روما ،إيطاليا1661 ،

بكالوريوس عموم في عمم الحيوان ،جامعة اإلسكندرية ،مصر1654 ،

لييم الاديااة امت صييص ي مشييظوه اإل/اس الهد دي ا ليم الهد ي التشسدهي

داظي الهداليياش  /أوياس ثييساه ،اهييا هديس ي

ااوسييت ساع المييظ  ،هييأاثس ميية  54ظم يظً ميية ال هييس .يي /لييغ
اوفظدساواأل ،آ سهظ اإلل اس

يي /اظييظ

ي مشييظ اإل/اس الهد د ي قه ي التاظق ي هلييسا

ل إ/اس التومد الهد د هظلفسع اإلقلدم لشئظ ل اة الهد لموط غسي ال/لتظ هظإلساو/سد .

ادلييغ اظلد يظً موصييي استلييظسي أا إ/اس هد د ي هلييسا اوفييظدساواأل ،ادييل دتييال إ/اس اا يي/ا /ال /اسسييظه الهد د ي المتوا ي ،
موئ ييظ ت د ييدم الت ييأثدس الهد ي ي ااوشتم ييظ

ل طظ ييظه مت يي //تل ييم

الس ييدظا  ،االهت ييسا االغ ييظ  ،االت يي/دة ،االهودي ي اقسظس ييد ،

االصوظ  ،ااي لخ إشيساء  /اسسيظه /دي /ي مشيظوه الافيظظ لي التوياع الادياي االت ديدم اإلداالياش ليمله مااقية مت ي//
اأوظم هد د م تلف
مة

مصيس .اتغطي

هستي ي مشيظ اإلداالياش الهد يظه الهسدي االهاسدي االمديظ ال هي  ،االتي تسااميه

/ساسظه /د /إمظ موفصل أا اش ء مة /ساسظه ت ددم التأثدس الهد .
لييخ ،سييظهم أويياس ثييساه ي إش يساء ال /ديي /ميية المئييظم اق ييسى ي مشييظ ال /اسسييظه الهد دي اموئييظ

هظإلسييظ إلي

مساش ي  /اسسييظه ت دييدم التييأثدس الهد ي  ،إ/اس الموييظطا السييظالد  ،اا/اس الم لفييظه الصييله  ،اا/اس الم ياا /االم لفييظه
ال طس  ،االمساش ظه االتفتدش الهد
التأثدس الهد

ل الموليآه الصيوظ د  .اقيظم هتوفدي أوليط تي/سدي مت ي //ي مشيظ ت ديدم

لمله متي/سهدة مية شئيظ لي اة الهد ي  ،اماظتيي الفيساع اإلقلدمدي  ،اقطيظع الصيوظ  ،االماظ ظيظه.

امظ تال إ/اس اتوفد ال /د /مية ال /اسسيظه ال ظصي همليظسدة ليساظه مت ي //الشوسيدظه مثي

اسييتظه أادي هديي/سا ،اأااسييد/وتظ هتسالدييام قطييس ،ااي لخ اللييساظه اوستلييظسد ال/الدي مثي

هي هي  ،اهي شي ،
إ/اس الميااس /الهد دي

(/ ،)ERMاسش ااوسله ( ،)Dorsch Consultس إي إأل ( ،)CESا(،)Ambiental Taller d’Enginyeria
هظإلسظ إل الشئظه ال/الد المظوا مث

الااظل اقمسداد للتومد ال/الدي  ،USAIDاالااظلي اقلمظودي للت يظاة

اليي/ال  ،GIZاهد ي الت ييظاة اليي/ال الدظهظود ي  ،JICAاالااظل ي الاو/د ي للتومد ي ال/الد ي  ،CIDAاالااظل ي ﺍلفولوﺩد
للتومدي ي ال/الدي ي  ،FINNIDAاالااظلي ي ال/ومظسادي ي للتومدي ي ال/الدي ي  ،DANIDAااي ي لخ الموظم ييظه ال/الدي ي مثي ي

موظمي ي اقم ييم المتا يي /للتسهدي ي اال ل ييم االث ظ ي ي ( ،)UNESCOامؤسسي ي التمادي ي ال/الدي ي ( ،)IFCاالهو ييخ ال يي/ال
( ،)WBا ط ي

م ي الها ييس المتاسييط ( .)MAPام ييظ دتمتيية أدس يظً هظإللم ييظم الاظميي هم ييظددس امتطلهييظه الشئ ييظه

ال/الد المظوا  ،ظص دمظ دت لا هت ددم التأثدس الهد

االافظظ ل التواع الهدالاش  .ا ه ا الص ،//قيظم هع ي/ا/

ال /ديي /ميية الت ييظسدس اإلداالاشدي التي ت تهييس همثظهي  /اسسييظه اس يي /هييدة مشتميية اوستلييظساه الهد د ي ي مصييس ،همييظ ي

لييخ

 /اسسيظه ت دييدم الماا ي الاسشي ( ،)CHAالتي تيم توفدي هظ ا يظً لمتطلهييظه الهوييخ اقاساهي إل ييظ /اإل ميظس االتومدي  ،امؤسسي
التمادي ال/الدي  ،ا طييط مي التويياع الهداليياش  ،اا تدييظس اصيياة موييظطا ت ادسييد ه/دلي  .اهظإلسييظ إل ي

لييظسخ أويياس ثييساه ي

هستي المالدي ،

يي /مئييظم ييظسج الييه  /موئييظ الملييظسا ي ملييظسدة التومد ي المت ل ي هع ييظ /تأهد ي الم يااس /السييماد

هعدطظلدظ ااو/ا ،ا/ساسظه هد د ه/الت لدهدظ اقطس.
اهييا استلييظسي م تميي /ميية شئييظ لي اة الهد ي المصييسي ي مشييظوه ا يي/ا / /اسسييظه ت دييدم التييأثدس الهد ي امساش تئييظ ،اا/اس
المامدظه الطهد د  ،اا/اس الم لفظه االادمظادظه.

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
استشارى الحد من التموث

م /عال كمال

دبموم الهندسة البيئية ،كمية الهندسة ،جامعة القاهرة7114 ،

بكالوريوس هندسة كيميائية ،كمية الهندسة ،جامعة القاهرة1654 ،

تاظ م/
التأثدس الهد
التاام

/و

امظ ه هس أاثس مة  54ظمظً

مشظوه هد د مت  . //اه استلظسي م تم/

ات ددم اولت ام الهد  .امظ تمتلخ م/
 ،اه/ا

التلال الصوظ

التفتدش االسص /ال ات

هس متمد

اإلوتظج اقوظ  ،االسص /ال ات

/ساسظه ت ددم

دمظ دت لا هظل ملدظه الصوظ د  ،ااشساءاه
الهد  .اق /سظهمه

ل طظ ظه صوظ د متوا  ،امظ لظساه

تطادس اا /ا/

ال /د /مة هسام الت/سدي ال ظص

همفتل الهد  .إل شظوي لخ / ،أشسه ال /د /مة المساش ظه الهد د المت  //اقاسظط ،اقظمه هع /ا /ه ض
/ساسظه الش/اى الهد د االا /مة التلال الت

توظاله  /قطظ ظه صوظ د  .امظ أة م/
شظوي ال هس

إ /ا /وظم الا /مة التلال للتشم ظه الصوظ د  ،إل

الت/سدي الهد

المد/او

ل/دئظ هس

للملسا ظه

المتاسط االصغدس .
ااوشتمظ

الفاص الهد

اق /قظمه م/

هع/اس اتوفد ال /د /مة ال/ساسظه الت تلم

ااشساءاه ال م

اه الصل  ،ااسظي ااصس اووه ظثظه الغظ د هظلمولآه الصوظ د  ،اا /ا /السش ه الهد د

المااقة (مسال أال اثظود ) ،ت ددم اولت ام هوظم الصا االس م االهد

الوظ

للشئظل  ،ات ددم

المولآه الصوظ د اا /ا /طط

اسش ه الماا /االم لفظه ال طس  ،امساش ظه الصا االس م االهد اللظمل  ،ام ظلش مدظ الصس الصا ،
لخ مؤسس التماد

اال ااودة الاطود االمتطلهظه االم ظددس ال/الد (همظ

ال/الد ( ،)IFCاالهوخ ال/ال

( ،)WBاالهوخ اقاساه إل ظ /اإل مظس االتومد ( ))EBRDدمظ دت لا هظلصا االس م االهد  ،اا/اس الطظق ،
ات ددم الم ظطس االتلغد للمولآه الصوظ د ( ،)HAZOPاا /ا /ال ساض الفود االمظلد .

استشاري إدارة البيئة وعمم األحياء البحرية

بيولوجي /محمود فؤاد

دبموم عمم األحياء البحرية من جامعة مينيديز بياليو ،فالنسيا ،أسبانيا7111 ،

ماجستير فى مجال عموم البيئة البحرية ،من جامعة األزهر ،كمية العموم ،قسم عموم األحياء ،القاهرة ،مصر7116 ،
بكالوريوس في عموم األحياء البحرية ،جامعة األزهر ،كمية العموم ،قسم عموم األحياء ،القاهرة ،مصر7112 ،

داظ ماما /ؤا /هأاثس مة  12ظمظً مة ال هس
هوظء ل ت صص

مشظ الت طدط ااإل/اس الهد د االافظظ ل الهد ه/أهظ

لام اقادظء الهاسد اهظال هد

موصي المسظ  /التوفد ي لم/دس قطظع امظد الطهد

قطظع الموظطا المامد هشواي سدوظء ،ثم تال

هشئظ ل اة الهد

المصسي .اق /أهلت

هست ال ملد

مصس إل اووت ظ إل ال طظع ال ظص ادل اوسم لل م هعوفظدساواأل

هظلشئظه المس ال

ة اإل/اس الهد د

لملظسدة اهسى

مشظوه إ/اس الموظطا السظالد  ،االسدظا  ،االهتسا االغظ الهسد اأدسظً الهاسد هظلهاسدة

 . 5415اهصفت استلظسي الهد الهاسد اامظد الطهد

المتاسط ااقامس ،همظ

 /تال إ/اس اسظهم

 //مة ال/ساسظه الهد د

لخ المسااظه الهاسد ا/ساسظه موظسدي ال ظع اا لخ /ساسظه ت ددم التأثدساه الهد د

ااوشتمظ د  ،اموئظ ال/ساسظه المتاظمل االما. //

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
اتلم

إوشظ اه ماما /ؤا/

المامدظه الهاسد الشواهد

مشظ

الهد

الهاسد لغل لموصي مستلظس مصس لملساع لها م/ساء

الهاس المتاسط ( – )South Project MedPANهسوظم

الصو/اا ال ظلم

 WWFلااض المتاسط ( .)5415 - 5414امظ ق /تم ا تدظس ل وسمظم لمشلأل إ/اس لها الموظطا الهاسد
االسظالد المتاسطد المامد
الااتدظه

ظم  .5410اق /لظسخ أدسظً

المدظ المصسد هظلهاس المتاسط

ل اقادظء الهاسد

ل ااو أدسظً

سا

إ /ا /ط ال م الاطود للافظظ ل

الفتس هدة  .5412- 5415المله هست المتوا
مشما

الافظظ

المسظ ل المتهظ/ل لت ددم ملساع صاة الوهظتظه الطهد

هسظوه اظتسدة هشواي سدوظء مة قه ا اس الت ظاة ال/ال ( ،)5415اس دأل الفسدا الاطو لسص /الااتدظه
الهاس المتاسط االهاس اقامس ( ،)5415 - 5442ااوستلظسي الاطو
الطداس المئظشس الااام التظهة لمس ا الهد ال ظلم (.)5411 - 5443

للت لدم االتا د الهد د

ملساع

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
كبار االستشارين

استشارى اجتماعي

د /هناء الجوهري

دكتوراه في عمم االجتماع ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر1661 ،
ماجستير في عمم االجتماع ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر1656 ،

الدراسات العميا في عمم االجتماع ،الجامعة األمريكية ،القاهرة ،مصر1653 ،

بكالوريوس عمم االجتماع ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر1653 ،

تاظ  ./هوظء هأاثس مة  52ظمظً مة ال هس
اوشتمظع هالد اآل/اي شظم

لم اوشتمظع االتومد اوشتمظ د  .ئ تلغ موصي أستظ

ال ظهس ،امظ لغله موصي م/دس مسا الهاال اال/ساسظه اوشتمظ د هظلشظم

سوااه .ال  /ااتسهه  ./هوظء هس اهدس مة
اال/الد  ،وسدمظ

 //اهدس مة الملظسدة مة الموظمظه المتوا

ال م

؛ السص /االت ددم؛ طسا الت فد

مشظوه إشساء ت ددم التأثدس اوشتمظ

لم

لم2 /
الاطود

مة ا /الف س اسمظة سه

دش مست/ام ؛ ال/ساسظه الاسسد ؛ المستاطوظه غدس السسمد (ال لاا دظه) اأولط ال طظع غدس السسم ؛ التومد ﻭﺍلواﻉ
؛ إص ح الت لدم اقسظس ؛ مؤلساه وا د الادظ االتومد ؛ االشااوي اوشتمظ د لإل/اس الهد د .

اوشتمظ
ا ل

لخ ،ئ مؤهل هلا

ظص

إشساء /ساسظه ت ددم التأثدس اوشتمظ

ات ددم اوستفظ /ا/ساسظه الش/اى

اوشتمظ د ؛ إ/اس شلسظه التلظاس ال ظم الماثف ال ظص ه سظدظ المشتمة الهد د ا لخ هظست /ام اقسظلدي الوا د االامد ؛
إشساء مسااظه اشتمظ د لظمل هظلموظطا الاسسد اا لخ هظلموظطا ال لاا د

شمدة أواظء مصس؛ است /ام طسا

ل الملظسا ؛ إشساء /ساسظه الت ددم االسص /ال ظ م

ل الملظسا لملظسدة التومد ؛ ات/سدي

الت ددمظه السسد
ال ظ مدة ل

ال ظ م

أولط المسح اوشتمظ

ل

ااقهاظل المد/اود

اق/ااه الوا د االامد  .امظ قظمه ال/اتاس /هوظء

الشاهسي أدسظً هتوفد ال /د /مة ملظسدة الت ددم للهد اقسظسد اوشتمظ د  ،اه تمتلخ هس اهدس
اإلقلدم  ،تمت /إل الدمة ااإلمظساه ال سهد المتا /اسلطو

مهندسة /دعاء أبو العيمة

ال م

ل المستاى

مظة.

استشاري إدارة الصحة والسالمة والبيئة والتطوير المؤسسى

ماجستير هندسة كيميائية ،كمية الهندسة ،جامعة القاهرة7112 ،
بكالوريوس هندسة كيميائية ،كمية الهندسة ،جامعة القاهرة1663 ،

تاظ المئو/س  / /ظء أها ال دل هأاثس مة  54ظمظ مة ال هس
المؤسسد  ،ئ اظصل

مشظوه إ/اس هسام الصا االس م االهد االتومد

ل لئظ /المساشة الم تم /لوظم اإل/اس الهد د ( ،)EMS Auditorاق /قظمه هاسة وظم إ/اس

الصا االس م االهد هظل /د /مة المصظوة االلساظه ،امظ قظمه هت /دم اوستلظساه الفود ل  //مة ه الشئظه و تمظ/
الوظم ال ظص هئظ ا ظً لم ظددس  ISO14001ا.OHSAS18001

مساش
همظ

مت  //اقاسظط لوظم إ/اس الصا االس م االهد
لخ اق/اد  ،ااالادمظادظه ،ااقغ د  ،االغ

قطظ ظه م تلف موئظ الهتسا االغظ  ،اال طظع الصوظ

االوسد  ،االصوظ ظه الئو/سد  ،اا لخ قطظع الهود اقسظسد ام اس ا

ال /م  .اتسموه المساش ظه ال دظساه المد/اود  ،امساش
للشئظل .

ا ل

لخ ،أشسه م / /ظء أاثس مة / 244ساس

اولت ام ،ااقوظم اتالد الثغساه ،اا لخ الفاص الهد

الوظ

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
اق /قظمه م / /ظء هعشساء  //مة المساش ظه ال ظ م
إ/اسد مهود

ل لئظ /ا تمظ /المس الد اوشتمظ د  SA 8000اأ /ه وظم

ل ه ا الم دظس .امظ تاله أدسظً إ /ا /ال /د /مة /ساسظه ت ددم التأثدس الهد

المطلاه للاصا
الهد د المطه

ل الت اس دص الهد د ل طظ ظه م تلف  .اق /سظهمه

ل مستاى ال/ال همظ

إ /ا /ال /د /مة السدظسظه االوظم التوظدمد

لخ وظظم ت ددم التأثدس الهد  ،ااتفظقدظه التفظاض ،اا/اس الم لفظه ال طس،

االتفتدش ااولت ام الهد  ،االمؤلساه ،االم ظلش  ،االااا
إ /ا /اتصمدم اتوفد

ات /دم اوستلظساه الفود

 /هسام للت/سدي ال مل

اوقتصظ/د  ،اال مسا د اغدسهظ مة اإلشساءاه .امظ لظساه

دمظ د ص التفتدش الهد  ،ات ددم التأثدس الهد  ،االمساش  ،اوظم

الت طدط ااإل/اس الهد د .
مشظوه إ /ا/ /ساسظه ت ددم التأثدس الهد

م / /ظء استلظسي م تم /مة شئظ ل اة الهد المصسي

امساش تئظ،

اتطهدا وظم اإل/اس الهد د  ،اتا دا اقاسظع الهد د للمولآه الصوظ د .

د .م /داليا عادل نخمة

دكتوراه في الهندسة البيئية ،كمية الهندسة ،الجامعة األمريكية بالقاهرة7112 ،

استشاري إدارة وهندسة بيئية

ماجستير هندسة بيئية ،كمية الهندسة ،الجامعة األمريكية بالقاهرة1664 ،

بكالوريوس هندسة تشييد ،كمية الهندسة ،الجامعة األمريكية بالقاهرة1661 ،

تاظ ال/اتاس/ /الدظ و ل هأاثس مة  54ظمًظ مة ال هس اظستلظسي
مشظوه ت ددم التأثدس الهد

م تم /مة شئظ ل اة الهد المصسي

مشظ اإل/اس الهد د اا/اس الطظق  .اه استلظسي

اا/اس الم لفظه الصله  .امظ أوئظ سا

مشلأل

إ/اس شئظ توظدم إ/اس الم لفظه التظهة لا اس الهد اه اوستلظسي ال ي قظم هع /ا /اوستساتدشد ال امد إل/اس المته دظه
ال اس د  .اا هدس

مشظ اإل/اس الهد د

ال/ساسظه الاطود لت ددم التأثدس الهد

ظص

ت ددم التأثدس الهد  / ،مله ام/دس ملساع الظساه

المت ل ه طظ ظه م تلف

ال /د /مة

الهتسا االغظ  ،االصوظ  ،االم لفظه الصله  ،االهود

اقسظسد  ،االسدظا  .ال/دئظ /ساد شد /هظلت ودظه االممظسسظه الهد د الا/دث  .امظ أوئظ مة اإلستلظسددة الم /ا/دة

مصس ال دة ل /ساد هادفد
 ./و ل

هدس م تم/

م ت ددم تأثدساه /اس الادظ ا/ساسظه الهصم الهد د للموت .

مشظ إ/اس الطظق

( )UNIDOال  /سظهمه أدسظً

لمتطلهظه  ،ISO 50001همظ

ل الص د /الاطو مة قه موظم اقمم المتا /للتومد الصوظ د

إ /ظ وظم إ/اس الطظق

لخ اوسموه االهتساادمظادظه االسدسامدخ .ه ا هظإلسظ إل  ،ملظساتئظ

اتوفد ال /د /مة ومظ ج الت/سدي هظلماقة لم/دسي الهد همظ
امظ أوئظ ل قظ م ال هساء المالددة
ال /د ال ظص هظل طظع الصوظ
ال /د  .امظ لظساه / ./الدظ

ال /د /مة الصوظ ظه المستئلا للطظق

مصس ا ظ
تصمدم

لخ ومظ ج ت/سدي الم/سهدة.

إتفظقد اقمم المتا /الم ود هظلتغدساه الموظ د اق /قظمه هاسظهظه الغظ اه
مصس اش ء مة الت سدس اقا الما/ل ا سوتدة ة اوه ظثظه مصس مة الغظ اه

استساتدشد مصس لت فدض اووه ظثظه .ادست دة  //مة الشئظه ال/الد هظل هساه

اوستلظسد لل/اتاس و ل  ،مث هسوظم اقمم المتا /اإلومظ

( ،)UNDPاموظم اقمم المتا /للتومد الصوظ د

) ،(UNIDOاالهسوظم اقمم المتا /للهد ( ،)UNEPامؤسس التماد ال/الد ( ،)IFCاالهوخ اقاساه إل ظ /اإل مظس
االتومد ( ،)EBRDاالئد اقلمظود للت ظاة ال/ال (.)GIZ

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
استشاري البيئة البحرية وادارة المناطق الساحمية

جيولوجي /أيمن عفيفي

ماجستير عموم البحار تخصص إدارة المناطق الساحمية ،جامعة فموريدا لمتكنولوجيا ،الواليات المتحدة7111 ،
بكالوريوس فى العموم الجيولوجية والجيوفيزيقية ،جامعة عين شمس1656 ،

م أدمة فدف
هيي/أ ال مي

لس ظم المظسد

ل م/ى الست

مشظ اإل/اس االت طدط الهد

اامظد الطهد ي  ،اديل

ي مشييظ الهد ي ه طييظع مامدييظه لييد ال هي اهظاييل هد ي ام اسقييي موييظطا ااسييتمس هظل م ي هظلشئييظ

ات لغ موصي الم/دس ال ظم التوفدي ي لمامديظه الهايس اقاميس .اقي /اصي السيد //أدمية لي هايظلاسداأل ي
لم الشدالاشدظ مة شظم

دة لمأل ،ال ظهس  ،مصس،

ظم  .1323اوا ظً اص

ل /سش المظشستدس

ليام الهاييظس ،ات صييص ي إ/اس الموييظطا السييظالد  ،مية م ئيي /لاسديي/ا للتاوالاشدييظ ،ملاهيياسة ،لاسديي/ا ،الاودييظه
المتا /اومسداد ،

ظم  .5441اتلم اهتمظمظت الهد الهاسد االسظالد  ،االهسد  ،اصاة التواع الهدالاش ،

اا/اس الموييظطا السييظالد  ،اا/اس الييوظم الهد د ي الهاسد ي الم/اسد ي  ،ات دييدم التييأثدس الهد ي  ،االت طييدط الهد ي  ،اا/اس
الموظطا المامد  ،امظ أة ل/د

لفد قاد

ة أشئ وظم الم لامظه الشغ اس د ااوستل ظس ية ه ي ،/إلي شظويي

ااوي غيااص امصيياس تاييه المييظء م تميي /ميية قهي مموظمي ميي/سه الغيياص الماتييس دة،م اقيي /لييظسخ ي إ ي ة

مامدييظه شمئاسد ي مصييس ال سهد ي مثي

مامد ي اا/ي الشمييظ  ،امامد ي الش ي س اللييمظلد للهاييس اقامييس ،اموط ي

مامد السلام الهاسد .

خبير الموارد المائية والمياه الجوفية

د /سامح عطية صقر

دكتوراه في الهندسة المدنية ،هيدرولوجي المياه الجوفية/البيئة ،جامعة والية كولورادو ،فورت كولينز ،كولورادو ،الواليات المتحدة

األمريكية1662 ،

ماجستير الهندسة المدنية ،هيدرولوجي المياه الجوفية/البيئة ،جامعة والية كولورادو ،فورت كولينز ،كولورادو ،الواليات المتحدة
األمريكية1661 ،

بكالريوس الهندسة المدنية ،قسم الهندسة اإلنشائية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر1653 ،

داظي  ./سييظمح ه هييس ملدي ت ديي /يية  04ظميظً ي مشييظ ت طييدط اا/اس المدييظ الشا دي  .يي /قييظم هييع/اس اتوفدي
ال /د /مة ال/ساسظه ،الت تسموه اقولط التظلد

الهايال الئد/ساشدالاشدي  ،هدي/سالدادظ المديظ الشا دي  ،تالدي

ا تهييظساه الس ي  ،وم ش ي تيي /ا المدييظ الشا د ي ااوت ييظ الملاثييظه ،ام ظلش ي

اوييظه المدييظ الشا د ي  ،اتسييسي مدييظ

الها ييس ،اهد يي/سالاشدظ المد ييظ الس ييطاد  ،اا/اس مس ييتشم ظه المد ييظ  ،ااإل/اس المتاظملي ي للمي يااس /المظ دي ي  ،اوظ ييم إ/اس
الم لامظه ،ات /دس ااتدظشظه المدظ  ،اا/اس وا د المديظ السيطاد االمديظ الشا دي  ،اا يظ /اسيت /ام مديظ الصيس
ي ي ال اس ي ي  ،اا/اس المل ييظسدة هظس ييت /ام وئي ي اإل/اس ال ظ مي ي
الملظسا .

لي ي الوت ييظ  ،ااي ي لخ السص يي /االت د ييدم ال ييظ م لي ي

انفـايــرونكـس

استشاريون لمبيئة والتنمية ش.م.م
خبير رصد الطيور

د /شريف بهاء الدين

دكتوراه في عمم البيئة ،جامعة نوتنجهام ،المممكة المتحدة7111 ،

ماجستير التخطيط البيئي ال حضري واإلقميمي ،معهد وجامعة والية فرجينيا لمفنون التطبيقية ،بالكسبرج ،الواليات المتحدة األمريكية،

1656

بكالريوس التصميم ،جامعة حموان ،القاهرة ،مصر1657 ،

داظ ي  ./ل يسد

هييأاثس ميية  52ظم يظً ميية ال هييس اظستلييظسي لعدد م دده ئلت وددشر ائلاددحلشر ئللدو دد ائل ال دد ،

هظإلسظ إلي ت لي /ل ي /موظصيي إ/اسدي  .اقي /أاسيه
همظ

ليخ هيس ااسي

ي مشيظ إ/اس الميااس /الهد دي االطهد دي ،

لخ تومد السيدظا الهد دي ااسيتساتدشد الافيظظ لدئيظ ،ات ديدم التيأثدس الهد ي  ،ا ليم الهد ي الهسدي  ،امويظطا

التواع الهدالاش الت ادسد اله/دل  ،ااست ظ /الماا  ،اا/اس ات طدط الموظطا المامد  ،اسص /الميااس /الطهد دي ،

اا/اس الادظ الهسد  ،اتثمدة ات ددم المااس ،/اا لخ الت لدم الهد .
ال يي /قييظم  ./ليسد

هييع/اس اتوفدي ال /ديي /ميية ال /اسسييظه التي تسييموه اقولييط التظلدي

الم لام ييظه الشغ اس دي ي  ،ات ود ييظه اوداالاشدي ي المد/اودي ي  ،ا ل ييم التص ييود

ال ااا ) ات طدط الما .
أدسظً قظم  ./لسد

هولس أاثس مة  24هاثظً ام ظوً لمدظً

ودظً لم دتم ولس  .امظ أل

االتسخ

تألد

التالدي اإلاصييظ  ،اوظييم

(م يية اهتم ييظم ييظص ه ل ييم الطد يياس ا ل ييم

المش ه ال/الد  ،إل شظوي أاثس مة  24ت سد اًس

 1اتي ة التظسد الطهد

هئظء ال/دة تاصدفظً لمدظً ش/د/اً لي  2أوااع مة الي . Herpetofauna

االهد هظللسا اقاسط .اق /اسة ./

