
جهاز تنمية المشروعات



  ا�خضــر
للتحـــولخـطـــــــوات



" ســـارعت مصر، منذ وقت مبكر، باتخاذ خطوات فعالة في ســـبيل التحول إلى نموذج تنموي مســـتدام 
يتســـق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها وأجيالها 
القادمة في مســـتقبل أفضل، وإنما لوعيها بما يمثله التحـــول ا�خضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية 

االقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية."

" أود التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا في ســـبيل إنجاح القمـــة العالمية للمناخ من خالل توفير البيئة 
المناســـبة الجامعة لكافة ا�طراف من الـــدول والمنظمات الدولية والمجتمــــع المدني وغيرها بهدف 

تحقيق تقدم حقيقى على مختلف المستويات..."

وأوضح سيادته خالل قمة منتدى االقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ في يونيو 2022:

" تواصـــل مصر بذل قصارى جهدهـــا لحث كافة ا�طراف علـــى رفع طموح عملهـــا المناخي من خالل 
مراجعـــة وتحديـــث مســـاهماتها المحـــددة وطنيـــا تنفيذا التفـــاق باريـــس ودعم وتعزيـــز خططها 

واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض االنبعاثات والتعامل مع ا¸ثار السلبية لتغير المناخ."

وفي كلمتـه أمـام الـدورة 26 لقمـة ا�مـم المتحـدة لرؤسـاء الـدول والحكومـات لتغييـر المنـاخ، 
جالسكو (نوفمبر 2021)، قال السيد الرئيس:

"مثلما تـــدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجـــم التحديات التي تواجهها كافة الـــدول النامية وهنا أود 
التأكيد علـــى أن تنفيذ الدول الناميـــة اللتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهـــون بحجم الدعم الذي 
تحصل عليه خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها 
المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود 

خفض االنبعاثات والتكييف مع ا¸ثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة."

فـي الجلســة رفيعـــة المستـوى لحــوار بطرسبــرج للمنــــاخ
المنعقــدة فــي يوليــو مـن عــام 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:

رؤية مصرية للمساهمة في مواجهة 
آثار تغير المنـاخ والحفـاظ علـى البيئـة



تسعى التنمية المســـتدامة إلى تلبية احتياجات الشعوب دون المســـاس باحتياجات ا�جيال المقبلة، وتحقيق 
التوازن بين االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ومن بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة لÀمم 
المتحـــدة القضـــاء على الفقر، والصحـــة الجيدة، والطاقـــة النظيفة وا�مـــن الغذائي، والحد مـــن أوجه عدم 
المساواة، وحمايـة النظم البيئيـة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامـة، وكـذلك العمـل المناخـي (الهدف ١٣).

ويرتبـــط تغير المناخ ارتباطا جوهريا بالتنمية المســـتدامة، حيث يمكن أن يقوض تغيـــر المناخ من عملية التنمية 
المســـتدامة، بينما يمكن لالســـتجابات المصممة بعناية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها أن تدعم 
أنشـــطة القضاء على الفقر وتحقيق ا�من الغذائي، والنظم البيئية الصحية، والمســـاواة وما تشـــمله التنمية 
المســـتدامة من أبعاد أخـــرى. ويســـتلزم اÉبقاء على االحتبـــاس الحراري عنـــد ١٫٥ درجة مئوية اتخاذ أنشـــطة         
للتخفيف من آثار تغير المناخ وتدابير للتكيف معها على كافة المســـتويات. وتتضمن مثل هذه ا�عمال خفض 
االنبعاثات وزيادة القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ من خالل خيارات التكنولوجيا والبنية ا�ساســـية وتغير 

السلوكيات والسياسات.  

تتبنى رؤية مصر ٢٠٣٠ مفهوم التنمية المســـتدامة بما يتفق وأهداف ا�مم المتحدة للتنمية المستدامة كإطار 
عام يسعى إلى تحســـين جودة الحياة الحالية دونما اÉخالل بحقوق ا�جيال القادمة في أن تحيا حياة أفضل. 
ويرتكـــز مفهـــوم التنمية الذي تتبناه االســـتراتيجية علـــى ثالثة أبعاد رئيســـية وهي البعد االقتصـــادي والبعد 
االجتماعي والبعد البيئي. وتولى رؤية مصـــر ٢٠٣٠ اهتماما خاصا لتداعيات تغير المناخ من خالل تعزيز نظام بيئي 
مستدام ويتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة آثار تغير المناخ يستطيع مواجهة تهديدات االحتباس الحراري. 

وتهدف مصر إلى الحفاظ على التنمية وحماية البيئة عبر االســـتخدام الرشـــيد للموارد على نحو يحمى حقوق 
ا�جيال المقبلة بشـــكل كاف وأكثر أمانـــا. وتعمل مصر على تحقيق هذا الهدف عـــن طريق مواجهة آثار تغير 
المنـــاخ بفاعلية وزيـــادة قدرة ا�نظمة البيئيـــة على الصمود والتكيـــف ودعم القدرة علـــى مجابهة المخاطر 
والكوارث الطبيعية، وكذلك زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة وتبنى أنماط مستدامـة لالستهـالك واÉنتـاج. 

ويعتبر تغير المناخ وندرة المياه من بين التحديـــات الكبرى التى تواجه دول العالم. ورغم ذلك، تؤمن الحكومة 
المصرية بأن تلك التحديات يمكن أن تمثل فرصة للترويج لالقتصاد ا�خضر والعمل على تطبيقه.

وبنـــاء على اســـتراتيجية مصـــر القومية، وإعمـــاال للهدف االســـتراتيجي لرؤية مصـــر ٢٠٣٠، فقـــد أطلقت مصر 
استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتم تعريف رؤية مصر في إطار االستراتيجية كالتالي:

 "مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية للمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة 
والنمو االقتصادي المســـتدام، والحفاظ علـــى الموارد الطبيعية، والنظم البيئيـــة، والريادة المصرية في مجال 

مواجهة آثار التغير المناخي على المستوى الدولي."

استراتيجيــات وطنيــة فــي إطــار دولـــي
أهـداف التنميــة المستدامــة وتغيــر المنـــــاخ

رؤية مصر تجاه تغير المناخ



المشروعات  بقطاع  النهوض  يأتي  القومي،  االقتصاد  وتحفيز  التنمية  وتيرة  من  لÔسراع  مصر  جهود  إطار  في 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية قصوى تمكن من االستثمار ا�مثل في قدرات الشباب لبناء قاعدة 
من المشروعات الحيوية تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا. وتهدف الحكومة 
المصرية من خالل تعظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى دعم النمو االقتصادي، 
وتلبية متطلبات ا�سواق المحليــة والعالميـة، وتوليـد المزيـد من فـرص العمـل وتحقيـق الرفاهـية لشعـب مصـر. 

قرار إنشاء جهاز تنمية المشروعات
أصدر الســـيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٩٤٧ لعام ٢٠١٧ بإنشـــاء جهاز تنمية المشـــروعات 
المتوســـطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعـــدل بالقرار ٢٠١٨/٢٣٧٠ ليحل محل الصندوق االجتماعي للتنمية المنشـــأ منذ    
عام ١٩٩١ ويســـتفيد من خبراته التراكمية في دعم قطاع المشـــروعات الصغيرة ومتناهية الصغـــر ويرتقى بمهام عمله 
ليـواكـب طموـحات الدولــة فـي المرحلــة الحاليــة ويسهــم بفاعلـيـة فـي تحقيــق أهـدافهــا التـنمـويــة واالقتصــاديــة. 

جهــاز تـنميــة المشروعــات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم أدوات الدولة التي تشارك في تنفيذ 
التوجهـــات والمبادرات الرئاســـية والخطـــط القومية بالتنســـيق مع مختلف الـــوزارات والمؤسســـات وا�جهزة 

الحكومية والهيئات والمنظمات وا�هلية ذات الصلة، ومن ثم يسهم في تحقيق المهام التالية:

تنسيق جهود جميع أجهزة الدولة وكياناتها المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
وريادة ا�عمال تحت مظلة كيان واحد. 

تشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة 
وتطـويـر المشروعـات القائمـة وخاصـة المشروعـات اÉنتـاجية و الصناعيـة.. ونشــر ثقـافـة العمـل الحـر وريــادة ا�عمـال.

تقديـم كافـة الخدمـات الماليـة وغيـر الماليـة المطلوبـة Éقامـة المشروعـات الجديـدة أو تطويـر المشروعـات القائمـة.

تطويـــر مســـتوى المعيشـــة للمواطـــن المصـــري مـــن خـــالل برامـــج تنميـــة مجتمعيـــة وبشـــرية ومســـاعدتهم                                               
علي إقامة مشروعات. 

تهيئـــة المناخ االقتصـــادي واالجتماعي والتشـــريعي والبيئي الداعم لنمو قطاع المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر والعمل على االســـتثمار في العنصر البشـــرى من خالل إتاحة التدريب والتأهيـــل وبناء القدرات وتطوير 

المهارات بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

تعزيز برامج التشـــغيل الذاتي من خالل المشاركة مع الجهات والمؤسســـات المختصة في وضع استراتيجية متكاملة 
لتنمية المشروعـات المتوسطــة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

المساهمـــة فــي تحقـيــق أهـــداف استـراتـيـجيــة التـنـميــة المستـدامـــة ورؤيــة مصــر ٢٠٣٠.

مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

واستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر في عام ٢٠١٧. 



الشـراكـة االستـراتيجيــة 

مــــع برنامــــج ا�مــــم المتحـــدة ا¦نمـائـــــي

أقام جهاز تنمية المشـــروعات منذ نشـــأته عالقات شـــراكة مع برنامج ا�مم المتحـــدة اÉنمائي لتحقيق 
أهدافه التنموية في مجال التمويل وكذلك الدعم الفني والمؤسسي. يغطى التعاون مجموعة متنوعة 
من مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية منها تطوير ريادة ا�عمال، وتشـــجيع المشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب... 

وتعد الشـــراكة بين برنامج ا�مم المتحدة اÉنمائي وجهاز تنمية المشـــروعات من التجارب ا�كثر تأثيرا في 
مجال مســـاندة قطاع المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتتمشـــى مع رؤية القيادة 

المصرية لتطوير هذا القطاع وتعظيم قدراته اÉنتاجية والتشغيلية.

ويوفر برنامج التعاون أوجه متعددة للدعم الفني والمؤسسي من شأنها تعزيز قدرة الجهاز على تحقيق 
مهام عمله بكفاءة وفاعلية. وقد أســـهمت هذه الشـــراكة االســـتراتيجية في المضـــي قدما نحو النمو 
االقتصادي واÉســـراع في جهـــود التنمية المســـتدامة وإتاحة فـــرص العمل والتخفيف مـــن وطأة ا¸ثار 
االقتصادية واالجتماعية �زمة كورونا. وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة قدرة الجهاز على تأدية مهامه في 
ظـــل قانون تنميـــة المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة ومتناهيـــة الصغـــر ٢٠٢٠/١٥٢ والئحتـــه التنفيذية.            
وتعمل هـــذه الشـــراكة أيضا على مســـاعدة الجهاز فـــي توفير خدمات ومهام جديدة تحســـن بيئــــة 
المشـــروعات المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر وترفع مـــن قدرته علـــى التكيف مـــع التحول 

التكنولوجي والتعامل مع ا�زمات.

ويســـاند برنامج ا�مم المتحدة اÉنمائي الجهاز في جهوده المســـتمرة للتعامل مـــع التحديات الجديدة 
وا�كثر تعقيدا التى تواجه قطاع المشـــروعات واالبتكار في نماذج المشروعات القائمة. وفى هذا السياق، 
أدت الشـــراكة مع برنامـــج ا�مم المتحدة اÉنمائي إلـــى االرتقاء بقدرات الجهاز على تطوير اســـتراتيجياته 
البيئيـــة والمجتمعيـة كمـا لعبـت دورا محوريــا فـي ترجمـــة هــذه االستـراتيـجيـات إلـى قـدرات تنفيذيـــة. 



محاور االستراتيجية

إدماج البعد البيئي بجميع البرامج والمشروعات وا�نشطة التى ينفذها الجهاز أو يمولها (إذ يشترط الجهاز أن تلتزم 
المنشـــآت الممولة بتضميـــن البعد البيئـــي واالجتماعي بـــدورة حياتهـــا ومراعـــاة المعايير واالشـــتراطات البيئية 
واالجتماعية وذلك للمســـاهمة في تحقيق نمو اقتصادي مســـتدام والتنمية منخفضـــة االنبعاثات في قطاعات 

عديدة وفقا للركيزة (١) لالستراتيجية القومية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

التنســـيق والتعاون المتواصل مع وزارة الدولة لشئون البيئة وكافة أجهزتها وكذلك الجهات والمنظمات القومية 
واÉقليمية والدولية المعنية بأنشـــطة حماية البيئة فى تنفيذ االشتراطات البيئية، مما يؤدى إلى تحسين الحوكمة 
واÉدارة بالمجـــاالت ذات الصلة بتغير المناخ بهدف المســـاهمة في تحقيق ا�هداف االســـتراتيجية للدولة وتحفيز 
المزيـــد من االســـتثمارات وتهيئة الفـــرص لتمويل العمـــل المناخي وفقا للركيـــزة (٣) من االســـتراتيجية القومية                              

لتغير المناخ ٢٠٥٠.

تحفيـــز الجهات المانحة والشـــريكة على تعميق التعاون مـــع الجهاز في مجاالت التمويـــل والدعم الفني وذلك 
لتحســـين البنية ا�ساسية الالزمة لتمويل أنشـــطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط 
االئتمـان الصديقـة للبيئـة علـى المستـوى المحلـى وفقـا للركيـزة (٤) مـن االستراتيجيـة الوطنيـة لتغيـر المنـاخ ٢٠٥٠.

تنفيذ مشروعات للبنية ا�ساســـية المجتمعية للمشاركة في الحفاظ على البيئة بمختلف محافظات الجمهورية 
(حمالت النظافة والتوعية البيئية، ورفع المخلفات، وحماية جوانب نهر النيل، ورصف الطرق الريفية، وتأهيل المنازل، 
وترميم الفصول، وإزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة، تطوير وإحالل مكامير الفحم البدائية بأخرى حديثة، 
وجمع قش ا�رز وحطب القطن والذرة والمحاصيل الزراعية لمنع حرقها وإعادة اســـتخدامها، وتوليد الغاز الحيوي 
(البيوجـــاز)، وإعادة تدويـــر المخلفات بجميع أنواعهـــا، وتمويل وتنفيذ مشـــروعات الطاقة الجديـــدة والمتجددة 

ومشروعات كفاءة الطاقة ...

يتبنـــى جهاز تنمية المشـــروعات مفهوم التنمية المســـتدامة ويحرص على اتخاذ كل مـــا يلزم من تدابير 
لحماية البيئة طبقـا للقوانيــن والتشريعــات المصريــة والقوانيــن والمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة الدوليـة.

ويهدف الجهاز إلى تشجيع النمو المستدام والمساهمــــة فــــي خدمــــة أهــــداف التنميــــة المستدامـة،      
ورؤيـة مصر ٢٠٣٠، واالستراتيجية القومية لتغير المناخ ٢٠٥٠.  

ويطبق جهـــاز تنمية المشـــروعات اســـتراتيجية متكاملة تســـهم في تنفيـــذ مبادرات الدولـــة المصرية 
وخططها الرامية إلى حماية البيئة وخفض نســـب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. وتعمل 
هذه االســـتراتيجية أيضا على تحفيز الشـــباب على إقامة مشـــروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف 

التخصصات العملية واالبتكارية وتكفل لهم بدروها مستويات أفضل للمعيشة.

وفى هذا السياق، ينفذ الجهاز مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف 
معهـا فـي المجـاالت الصناعيـة، والتجاريـة، وقطاعـات الحفـاظ علـى الميــاه، وكفــاءة الطـاقـة، والـزراعــة. 

استراتيجيـــة الجهــاز فــي مجـــال 
حماية البيئة والتنمية المجتمعية



نظرة حول بعض ا�نشطة المنفذة.. نماذج مشروعات صديقة للبيئة
يمولها جهاز تنمية المشروعات وشركاؤه الدوليون فى محافظات الجمهورية

تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتى
(مكاميـــر الفحم )  

إحـــالل مكاميـــر الفحـــم البدائيـــة التى تتســـبب فـــي صدور 
االنبعاثات الغازية الملوثة للهواء بأخرى مطورة وصديقة للبيئة 
وفقا للمواصفات القياسية للسالمة والصحة المهنية والبيئية.

الحد من االنبعاثات الغازية شديدة الخطورة لمكامير الفحم 
البدائية مما يســـهم فـــي الحفاظ على البيئة وتقليل نســـبة 

تلوث الهواء.

تقنيـــن أوضاع مشـــروعات مكامير الفحم كنشـــاط صناعي 
يعمل تحت مظلة القطاع الرسمي للدولة.

تمويل إنشـــاء وحدات إنتـــاج الغاز الحيـــوي "البيوجاز" 
تسهم فى توليد الطاقة النظيفة.

ا�هداف

إيجــاد بــدائـل نظيفـة للطــاقـــة. 

تخفيف العبء المالي على موارد الدولة من حيث 
توفـيـــر الطــاقـــــــة.

دعـــــم مشروعـــــات الطاقـــة الحيويـــة والتنمية 
الريفيـة المستـدامـة.

نشــر تـكنــولوجيــا الطـاقـة الحيـويــة فــي مصــر.

توفيـــر عائد مـــادى لصاحـــب الوحدة مـــن خالل 
االســـتغناء عـــن أنابيـــب البوتاجـــاز وبيع الســـماد 

العضوي المنتج من الوحدة. 

ا�هداف

مساعدة أصحاب هذه المشروعات على تصدير منتجاتهم للخارج وتوفير
 مصادر للعملة ا�جنبية.

دعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية.

تحسين الظروف المعيشية �صحاب هذه المشروعات بمناطق الوجه البحري والدلتا.

توليـد الطاقـــة الحيويـــة
( البيوجاز )



جمـــع وكبس المخلفات الزراعية (قـــش ا�رز، حطب القطن ...) 
بالمحافظات التى تنتشـــر بهـــا زراعة ا�رز والمخلفـــات الزراعية 

ا�خرى منها القليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة.

المســـاهمة في حل مشـــكلة حـــرق قـــش ا�رز والمخلفات 
الزراعية ا�خرى خارج النطاق التقليدي بما يســـهم في حماية 
المجتمع والبيئة والحد من آثـــار التلوث والتخلص تدريجيß من 

ظاهرة السحابة السوداء.

تقنيـــن أوضـــاع العامليـــن فـــي جمـــع المخلفـــات الزراعية 
وإدماجهم تحت مظلة االقتصاد الرسمي للدولة.

إتاحة الفرصة Éعادة تدوير واستخدام المخلفات الزراعية في 
منتجات ذات عائد اقتصادي.

 

الطاقة الجديدة والمتجددة

إقامة مشـــروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســـية 
ورفع الحد ا�قصى لتمويل هذا النشاط.

ا�هداف
المســـاهمة في دعم االتجـــاه القومـــي لتوفير مصادر 
بديلة للطاقة (خالفا للبترول ومشتقاته والغاز الطبيعي) 
وتمــاشـيــــß مــــع سيـاســــة الـدولــــة للـوصـــــــول إلـــى                                    
نســـبة ٤٢٪ مـــن الطاقات الجديـــدة والمتجـــددة بمزيج 

الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ .

المســـاعدة في حمايـــة البيئة مـــن خالل إيجـــاد طاقة 
جديدة متجددة ونظيفة بتكلفة منخفضة.

المشــــاركــة فـــي تخفيــــف العــــبء المـــــادي علــــى 
الدولة والمواطن.

ا�هداف

جمع وكبس المخلفات الزراعية 



حماية البيئة والمجتمع من خالل تقليل التلوث 
حيـــث أن الغـــاز الطبيعـــي يحتـــوي علـــى ١٠٥  
الخطط  دعـــم  فـــي  والمســـاهمة  أوكتيـــن، 

والمشروعات القومية.

ترشـــيد اÉنفاق عن طريق تقليل االعتماد على 
الوقود ومن ثم توفير فائــــض مالــــي للدولـة 

والمواطن.

زيادة أرباح المشـــروعات الصغيـــرة التى تعتمد 
قدراتهــــا  وتعظيم  المركبات  استخدام  على 

التشغيليـة.

الطبيعي  الغـــاز  تمويـــن  محطات  مضاعفـــة 
ومراكـــز التحويـــل على مســـتوى الجمهورية 

وزيادة فرص العمل للشبـاب.

حماية جوانب نهر النيل

حماية جوانب نهر النيل يمثل نشـــاطا آخر للتكيف 
مع آثار تغير المناخ.

ا�هداف

دعـــم جوانـــب نهـــر النيـــل والتـــرع مـــن خالل           
أعمـــال التبطين والتكســـية للحد مـــن عوامل 

التعرية والتآكل.

إزالـــة الحشـــائش من نهايـــات التـــرع الصغيرة 
لتحســـين نوعية المياه وخفض التبخر والتقليل 
من االســـتهالك وتســـهيل أعمال الري للحفاظ 

على مواردنا المائية.

ا�هـــداف

يشـــارك الجهـــاز فـــي تنفيـــذ المبـــادرة الرئاســـية Éحـــالل وتحويـــل المركبـــات للعمـــل بالوقـــود المـــزدوج                                             
الغـــاز الطبيعي/ البنزين من خالل محور تحويل الســـيارات وذلك بالتعــــاون مع وزارة البتـــرول والثروة المعدنية 
(شـــركتي كارجاس وغازتك). وقد خصص الجهاز للشركتين ١٫٢ مليار جنيه لتحويل ١٥٠  ألف مركبة للعمل بالغاز 
الطبيعــي خــالل ٣ سنــوات. ويقــدم الجهـــاز قـروضـا ميســرة لتقسيــط قيمــة تحويــل المركبــات للعمـــالء. 

إحالل وتحويل المركبات للعمل 
بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين
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