
  بیان صحفي
 

 وزیرتا التجارة والصناعة والبیئة تبحثان تعظیم االستفادة من إستخدام منتجات الوقود البدیل فى الصناعة المصریة
 عقدت السیدة/ نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة/ یاسمین فؤاد وزیرة البیئة استعرضا خالله سبل تعزیز
 التعاون المشترك بین الوزارتین لتعظیم االستفادة من إستخدام الوقود البدیل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سالمة

 .المنظومة البیئیة وتطبیق أعلى المعاییر واالشتراطات البیئیة في المنشآت الصناعیة
 حضر اللقاء المهندس/ خالد أبو المكارم رئیس المجلس التصدیري للصناعات الكیماویة والدكتورة / أماني الوصال رئیس قطاع االتفاقات
 التجاریة والتجارة الخارجیة والدكتور / على أبو سنة المدیر التنفیذي لمؤسسة الطاقة الحیویة التابعة لوزارة البیئة والسید/ حاتم العشري

 .مستشار وزیرة التجارة والصناعة لالتصال المؤسسي
 وأكدت السیدة/ نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة أهمیة تحقیق التكامل بین وزارتي التجارة والصناعة والبیئة لتحقیق االستخدام األمثل

 للمخلفات الصناعیة مع التوافق مع المعاییر واالشتراطات البیئیة المصریة والعالمیة، مشیرًة الى أهمیة التوصل إلى منظومة شاملة
 .الستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنیة وتحافظ على البیئة

 وأشارت  الى أهمیة رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعیة بالقطاع غیر الرسمي لالنضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكین الدولة
 .من الوفاء باحتیاجاتهم من مدخالت اإلنتاج والطاقة الى جانب تحقیق التوافق مع القواعد والمعاییر البیئیة

 ولفتت جامع الى انه یجري حالیا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستیراد خردة ومخلفات البالستیك والمطاط
 القابلة للتدویر والمعاد تدویرها بهدف تحدید االحتیاجات المستقبلیة للصناعة الوطنیة من هذه المنتجات خالل المرحلة المقبلة، وبما یتوافق

 .مع المعاییر واالشتراطات البیئیة التى تقرها وزارة البیئة
 ومن جانبها قالت الدكتورة/ یاسمین فؤاد وزیر البیئة ان الوزارة حریصة على الحفاظ على صحة وسالمة المواطن المصري من خالل
 تطبیق منظومة بیئیة سلیمة مع الحفاظ على معدالت إنتاجیة الصناعة الوطنیة وزیادة تنافسیتها المحلیة والعالمیة، مشیرة الى انه یجري

 حالیا إعداد قانون جدید للبیئة یستهدف إدماج البعد البیئي في قوانین مختلف الوزارات المصریة إلى جانب تیسیر عملیات مراجعة
 .االشتراطات البیئیة للمنشآت الصناعیة وبما یتواكب مع المستجدات البیئیة العالمیة

 ولفتت فؤاد الى أهمیة تحقیق تنمیة صناعیة شاملة جنبًا الى جنب مع تطبیق منظومة شاملة للحفاظ على البیئة من خالل وضع معاییر
 الستخدام الوقود البدیل من إعادة التدویر بالصناعة الوطنیة، مشیرة الى أهمیة النهوض بصناعة الوقود البدیل القائمة على المخلفات

 . الصلبة وزیادة اعتماد المصانع على هذه النوعیة من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثیفة االستهالك للطاقة
 وبدوره قال المهندس/ خالد أبو المكارم رئیس المجلس التصدیري للصناعات الكیماویة ان صناعة البالستیك تعد أحد أهم الصناعات

 بالصناعة الوطنیة حیث یوجد بها حوالي 7 االف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصریة تمثل نحو 40% من صناعة
 البالستیك في مصر، مشیرًا ان صادرات قطاع الصناعات الكیماویة تبلغ نحو 5.4 ملیار دوالر وهو ما یمثل حوالى 22% من إجمالي

 .هیكل الصادرات المصریة كما تبلغ صادرات قطاع البالستیك نحو 1.8 ملیار دوالر سنویًا
 والبولي بروبلین والبولي ایثیلین بهدف تلبیةPETوأشار أبو المكارم الى أهمیة استمرار استیراد منتجات البولي إیثیلین تریبتاالت

 یمثل فقط   PETاحتیاجات الصناعة الوطنیة من هذه المنتجات، مشیرًا الى ان اإلنتاج المصري من منتجات البولي إیثیلین تریبتاالت
 .نحو 23% من احتیاجات الصناعة الوطنیة

 وأضاف أن شعبة البالستیك بإتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البالستیك في مصر لتحدید اإلنتاج المصري
 .من مخلفات البالستیك واحتیاجات الصناعة الوطنیة من الخامات البالستیكیة

 
 


