
 إدارة مركز االنتاج األنظفعاية وزارة التجارة والصناعة وتحت تحت ر

 مخلفاتإدارة ال شركة ناشئة في مجال 45لدعم  إطالق برنامج "ليها قيمة"

 

التابع لوزارة الصناعة  "ENCPC –اإلنتاج األنظف تكنولوجيا مركز "أعلن :2017أبريل  XXXالقاهرة في 

من شتى أنحاء الجمهورية  شركة ناشئة 45 الذي يهدف إلى دعم، "ليها قيمة"والتجارة عن فتح باب التقدم لبرنامج 

 .أشهر 7خالل فترة البرنامج التي تصل إلى أكثر من وذلك ، شركة 20 وتصفيتهم إلى مخلفاتإدارة ال في مجال

طرح الفرص اشئة والمستثمرين ومقدمي الخدمات، وذلك لبين الشركات الن طإلى الالبرنامج بمؤتمر يهدف وتختتم فترة 

لتركيز على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. هذا باإلضافة إلى حرص البرنامج لأمام جميع األطراف المختلفة 

راً ألهمية البرنامج وما له ، وذلك نظصعيد مصرمشاركين من من ال 7ـ لعلى التكفل بجميع مصاريف السفر واإلقامة 

 .األعمال ةادعلى الصناعة المصرية وري من آثار إيجابية

"النمو األخضر: إدارة المخلفات الصناعية ومركز ريادة األعمال أحد البرامج التابعة لمشروع  "ليها قيمة"يعد برنامج 

من جميع أنحاء  المخلفاتإدارة الناشئة في مجال  للشركات فرصةبمثابة يعد ، والذي للشركات الصغيرة والمتوسطة"

القيمة ذات الخدمات المحلية ومنتجات التصنيع تدوير وإعادة من خالل التركيز على والتطور الجمهورية،  للنمو 

األسواق االستشارية، فضالً عن توفير المعلومات الالزمة عن جلسات باإلضافة إلى تقديم مجموعة من الالمضافة، 

  و مقدمي التمويل. الخدمة ومقدمي

على أن استراتيجية المركز  -ENCPC –اإلنتاج األنظف  تكنولوجيا مدير مركز - المهندس / علي أبو سنة وأكد 

دعم رواد األعمال وخاصًة ما يتعلق بإدارة المخلفات، حيث أن المخلفات الصناعية تعد أحد األصول  ترتكز على

 10إلى  7بين ما حصيلة المخلفات الصناعية بالجمهورية تتراوح ن فإالمهدرة والتي يجب نستغلها االستغالل األمثل 

وظيفة لكل  25القائم على فكرة إعادة التدوير يخلق لتقديرات العالمية إلى أن التصنيع اتشير ، وسنوياً  مليون طن

 .طن من النفايات الصلبة المعاد تدويرها سنوياً  10.000

 - خبير استشاري في مجال إدارة المخلفات ومجال ريادة األعمال في التقنيات النظيفة –الدكتور أحمد حزين وقال 

كموارد هامة يجب استغاللها، وذلك من خالل الشركات ولكننا نتعامل معها  ن ال نتعامل مع المخلفات كنفاياتنح

ي تعد ذات أثر إيجابي على كافة المستويات سواء االجتماعي، الصغيرة والناشئة التي تعمل في مجال إعادة التدوير والت

ازل للصناعة، ووالطاقة للمنالالزمة ر المواد الخام يوفاوالبيئي. هذا ويمكن من خالل هذه الشركات تاالقتصادي 

 ."انبعاثات الكربون فضالً عن المساهمة في انخفاض مستدامة وأيضاً توفير فرص عملوالمزارع، 

 يقوم صندوق دعم التحول في الشرق األوسط و شمال أفريقيا من خالل البنك األفريقي للتنميةأن الى وتجدر اإلشارة 

. دة األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة""النمو األخضر: إدارة المخلفات الصناعية ومركز ريابتمويل مشروع 

وجيا و اإلبتكار التابع لوزارة التجارة و الصناعة من خالل لالمجلس الصناعي للتكنوويعمل على تنفيذ المشروع 

 إلنتاج األنظف االمركز المصري لتكنولوجيا 

 

 -إنتهى   -


